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Alman yanın, 
Japon harbile 

birlikte yeni bir 
harekete hazırlan

dığı tahmin 
edilebilir 

Türkiye 
yeni harpte 
de bitaraf 

Anadolu ajansının 
tebliği 

Ankara 9 (A.A.) -Türkiye 
Cüınhuriyeti hükumeti, Tür
kiyenin bitaraflığını tahad
düs eden yeni ihtilafa teşmil 
ctmeğc karar vcnniştir. 

Alman tebUği, şark cephesinde 
harbin bundan böyle kış mevsl

~in tesiri altında kalacağını ı 
bildiriyor. Bu resmi dilin aç,1kça 
lnlamı şudur: Rusya cephesinde l 
artık ehemmiyetli bir harı:?ket 
beklememelidir. M 1 d 
Şark cephesinde harbin durma- a aya a 

sına sebep Ruc;yanın siddetli kar 

BU SABAHKİ 

lngiliz ve 
Amerikan 

filoları 
birleşiyorlar 

Siam körfezinde Japon 
gemilerini hapsederek 

Japonya ile irtibatı 
kesecekler 

Londra ıo (A.A) - Deniz strntejls1 
gizli tutulmııkla beraber, Amerlkn 
bıılırlyeslnln hedefi Singnpur'da İn
giliz bnhriyeslle bırleşmek olsa gerek-

TELGBAFLAB 

Amerika Alman
ya'ya, Rusya da 
Japonya'ya harp 

ilan edecek 

Londra 10 (A.A.) -B. B. C.: 
Yeni Rus sefiri B. Litvi:ıof Va
fİngtona vasıl olmuf ve B. Roo
ıevelte itimadnamesini takdim 
etmiştir. 

Rusyanın Japonyaya harp ilin 
etme!c hususunda gösterdiği te
reddüd, Amerikanın yakında 
Almnnyaya harp ilan et.-nesi 
ıurctile izale edilecektir. 

\'e so<Tuitudur, denildiği zaman Şiddetli tir. Harekfıtı bu geniş ve emin ilst:!n 1 '-"-----------~ 
kimse hayret etmez. İlk akla ge-

len budur. Mevsimin bir gününde muharebeler 
hareketin durması zaten beklen-

idare eden müttdikler, Japon gemı- ı 

diği iclndir ki Almanlar en ağır oluyor 
~lYanlardan cekinmiyerek Mos-
kovayı bir an önce almaya uğr~- ---

Japon tayyareleri tarafından bombardıman edilen Singapur'un 
havadan görünüşü 

lerlnl Siyam körfezinde hapsedeblle
cekler ve şimdi Japonya. lçln belll
b::ı.şlı müteaddld maddelerin an:ıkny
nakları olan Hlndlçlni ve Tnylaııd 
ne Japonya arasındaki muvasalayı 
kesmek üzere harektlt. pek mnlüm 
olan büyük yola kndar dl!rece derece 
genlşleteblleceklerdlr.Japonlann, buna 
ne bahasına olursa olsun meydan ver
memeleri lazımdır ve Singapur'n de
nizden hücum etmek imk~ı olmadı
ğına göre, Japon orduslle Amerika 
bahriyesi arasında Slngapur'a Ukön
ce vnrmak 1çln blr yarı§ vardır. Ta.y
la.nd'ın kayıbı, büsbütün sürpriz teş
kil etmemekle beraber, ciddidir. 

blar, muvaffak olamadılar. Japonlar bazı noktalara 

Japonların 
yeni bir 

hareketi 

Dikkate değer bir nokta. şark asker çıkardılar, İngiliz 
Cephesindeki hareketin tam Ja
l>onya harbe başladığı gün dur
?na<:ıdır. Bu, sadece bir tesadüf 
Olabilir. Fakat. Rusyada Alman 
taarruzunun kesilmesi ve Japon
Yanm Amerika ile fngiltereye 
harp ilan etmesi gibi iki chemmi
Yetlf h§.disenin bir araya gelmesi 
gercekten tesadüf eseri de olsa, 
tlhin bunlar arasında bir müna
Sebet aramaktan geri duramaz. 

Almanya Rusyadaki hareketi 
Japonva harbi ile ayni günde 
lliçin durdu'"Clu? Almanya bir 
türlü başaramadığı bir teşebbü· 
Sün netice~zliğini açığa vurmak 
"e biraz nefes almak için gözlerin. 
dünyanın öbür tarafına çevrildi
ğini mi bekliyordu? Olabillr. Fa
kat bu görüş vaziyetin en basit 
Şekilde izahıdır. 

Janonva, Almanyanın mütte
fikidir. Harbe karar verdiği, hiç 
§Üohesiz, yüksek Alman mehafi
linde öncedC'n biliniyordu. Çok 
ihtimal verilebilir ki kısın ilerle

tebliği: «Vaziyet hi.li. 
karışıkhr» diyor 

Singapur 9 (A.A.) - Uzak Şark 
başkumnndanlı~ın tebllCl: Pazarte
si sabahı saat 1,30 sularında, harp ge-
mllcrl retakatlnde takriben 5 ticaret p .f.k'• • ı· d k• 
gemisi, Katnbahnı şimalinde Kelan- ası ı ın §ima ın e ı 
tan ınnaltı ağzına yaklaşmışlar ve Aleout adalarma taarruz 
harp gcmllerlnln himayesi aıtmda • • 
karaya asker çıkannağa başlamışlar- ebnelerı beklenıyor 
dır. Kıtalanmız derhal ateş açmış ve 
bilahare karada. hassaten Katabahnı 
tayyare meydanı yakınında, clddi çar
pışmalar inkişaf etmiştir. 

Müteakiben, daha cenupta on ka
dar ticaret gemlai daha götıilkmüştür. 
Ingillz ha va ku~Uertne mensup 
bomba tayyareleri açıktakl gemilere 
ay ışı~ında hücumlar yapmışlardır. 
Şafak sökerken, iki büyük gemlye 
isabet vaki olmuş ve bunlar tutuştu
rulmuştur. Gün a~nnrken müte:ı,ıidlt 
bomba tayyaresi ve torpll ta:n-·are fi
losu hücuma devam lçln havalanmış
tır. Neti~ henüz belli değildir. Şim
diye kadar tayyarelerlmlzden 3 ü bu 
harekattan geri dönmemiştir. 

Bu sabah bir Beauforl bomba tay
yaresi tarafından yapılan keşif h:ı
reketı, cenubt Ta.yland'da, Patam ve 
(Devamı sahife 2 sütwı 5 de) 

Victoria 9 (A.A.) - (İnglllz Ko
lumblıı.sıl: Japonların Aleout (Aleou
tlcnnes) adalan açıklarında oldukları 
ve her dakika beklenmekte bulnduk
ıan blldlrlllyor, vazS,e$ levkalı1de cid
didir. 

rAieout adalan Alaska llıe Vladl
vostok arasında mlihlm askeri ehem
miyeti halzdlr.1 

Pasifik sahilinde ışıklar 
söndürülüyor 

Vaşington 9 (A.A.) - Ha.rlclyc Na
zırlığı bildiriyor: Tek:mll Pasifik sa
hlllnde ışık sondürm.e mecburlyeLl 
tntblk edilecektir. 

tnesine ve Rusyada hareketin çok 

8
. A 

güçJesmesine rağmen, Japonya - ır merikan tayyare 
Amerika konuşmaları esnasında 

Victoria 9 (A.AJ - (İngiliz Ko
lumblası): Pasifik şimal batı sahlll
nln Japonlar torafından pek yakında 
taarru1.a uğraması 'ihtlmall bulundu
ğundan, sahilde, bütün ışıkların sön
dürülmesi emri ~rllm~tlı. 

A:vrupada yükün ve tehlikenin oemı·sı' batf 1 A t 1 azaldığı hissini vermemek için Al- vus ra ya 

Cenupta 
Sovyet 
tarruzu 

Ruslar donanmanın yar
dımile mühim surette 

ilerlemiıler 

Aleust ndalnn clvannda Japon harp 
gemiler! göründüğüne dair olan ha
ber, Kanada'yı tehdldden ziyade, 
Uza.kşark'a Amerika takviye ıtuvvet
leri gelmesine mAnl olmağa matuf ye
nı bir Japon teşebbüsü hissi vermek
tedir. 

Stok.holm 9 (A.A.) - Rostofda boz- A 'k / '/ 
guna uğratılan Alman kuvvetler! Kerç m e f f Q n f 0 • 
boğazından gizlice içeri giren Rus do-
nanması tarafından bütün sahU bo- SU dent'ze OCtldı 
yunca at.et alUııa almDU§ bulunmak- 1 
tadır. Uç kruvazör ve milteadcUt 
muhrlplerin refakatinde olan 25 bın Japon tayyare ve deniz-
tontıııtoluk Parlskaya Kommuna drlt- l . . . 
notu von Klelst ordusunu tümenleri... a tı gemılerını anyor 
nin parça parça toplamakat olduklan 
Taganrog - Marlpol yolunu obüs mcr
mllerlle doldurmuştur. 
(Devamı sahife 2 ıütun 6 da) 

Japon uçakları 
Nevyork yakınında 

Manila radyosu Tokyo
nun Amerikan tayareleri 
tarafından bombalandı· 

ğım bildiriyor 

Seattle 10 (A.A.) - Portıand - Ore
gon - dan hareket eden filolar, sahll
den 600 mile kadar açılarak Jnpon 
tayyare ve denizaltı gemllerlnı araş
tırrnnktadır. 100 mUlik çevre içindeki 
bütün radyo istasyonlan, tevkif fllo-
1an başkumandanı general Carlyle 
tarafından emredilen sükutu muha
faza etmek üzere talimat alını.şiardır. 

General crem~tır kl: 
Vaziyette hiç bir dcğlşlkllk yoktur. 

Bir hava hücumu imklnı dalma mev
cuddur. 

Işıklan söndürme tedblrl devam 
edecektir. 

F~lioinde 
tnanya, ileri y\irüyüşü durdurma- adalarına taarruz 
tnış, haftalarca Moskovayı sıkış- Japonlar 80 bin tonluk Vqiqton 9 (AA.) - Düıman Jopon taarru ZU 
tırmıştır. Konuşmalar kesilip gemi zaptettiklerini tayyar.:lerir.in Nevyorka iki saatlik 
harp patıavınca Rusyada zoraki b l Japonlar Filipinde kara- bir mesaft"de bulundukları Vaşing-
b i diriyorlar k be • k 1 tonda 11esmen bildirilmektedir. 

ir harekct"n boş yere fedakarhk- ya çı tı, şmci o Nnyork 9 (A.A.) _ Marulla 
Japonlar, büyük zayiata 

uğramıılar 
larına lüzum kalmamıı:tır. Tokyo 9 CA.A.) - İmparatorluk u- faaliyette radyosu Tokyo ve Fomıoz'un Ame· 

Rusyada hareketin böylece dur- mumi karargihı bildiriyor: Honoıuıu rikan tayyareleri tarafındaın bom· Londra 10 (A.A.) - B.B.C.: Fillpln 
açığında, düşmanın bir tayyare nak- bardıman edildiğini bildirmekte ise adalannın -en bilyüRü olan Lu1,o ada-

lllasına bir sebep, Japon harbi Uye gemtsı batırılm•atır. Nevyortc: 9 (AA.) - Japon kı· sına '"kanımı 1 J ,_ft_ k ..,. dl'! bu haber resmen teyit edilme· ~ ş 0 an apon AA&" uv-
dolayısilc. bu kış, lngiltere ve Londra 9 ( !1..A.) - İngUlz radyosu- taları, Pasifikte Avustralyanın man- . veUerı, taarruza geçmişlerdir. Manl-
11 na go-re du·· Japo 1 •- f d d lt d ı_· b ""t"" d 1 h"" miştir. Ayni radyoya göre, Amcn- la'ya hava tanrruzlan ""Pılmnktadır. .-ımeıikanın Sovyetlere gerektiği , n n ar .... ra ın an ası a ın aıu u un a a ara ucum ,, .. 

Havay adalan açıklarında batınldı11ı t · t" B d 1 d · f f kan deniz_ .m.akamlan Langrcy tay·. Oradaki Amerikan kumandanı, pazar 
kadar yardım edemiyeceklerin- ı> e mış ır. u a a ar a zengın os at 1 ı bildirilen Amerika tayyare gemLsinln madenleri vardır. yare gemısırun apon tavyyare e~ı günü yaptıktan taarruzlarda Japon-
den Almanvanm emin olmasıdır. 11,500 tonilatoluk Langley olduıtu an-

9 
(AA) . tarafından hasara uğratıldıgını tey:ıt j l:ınn pek bilyük zayiata uğradı.klan-

ikinci biı~ sebep de akla gelebi· l~ılmı§tır. Nevyork · · - Bır Japon etmemf"ktedirler. nı blldlrmiştlr. 
l" Tokyo 9 (A.A.) _ Resmen blldlrll- müfrezesi, Filipin' de karaya çık· -ıımıuınn11m111nı-111111ttunı-nıım--11•11111nmuıuımıuın1111111111111111111ıııı•mnmıınmnıııı11111u1111111111 
ır ki daha ehemmiyetlidir: Ja- dlğlne göre, Manııa koyunda bir A- mıştır. 

l>onyamn işe kanştığı bir sırada merlkan nakliye gemlsl batuılmUJtır. N k 9 (A A ) J b 
~ k İ · te l Bu geminin 350 klflllk mürettebatı . _evyor . . . ·• · -. - apon e· 
usyayı bıra arak ngıl reye sa . ölmüştür. ııncı kolu, Fılipın ~e. hır çok nokta· 

dırmak. Tokyo 9 (A.A.) _ Re~ blldlrll- da harekete ırcçmııtır. 
Almanya, İngiltere yenilmedik- dlğlne göre, topyekfuı so bin tonllfıto Filipin takım adalarının bir çok 

Çe harbin bitmiyeceğine inan ge- hacminde düşman gemisi za.ptedll· adalarına ve bilhassa Luzon adaaına 
tirmiş ve İngiltereye herhangi şe· mlştir. Japon tayyareleri Hong-Kon- Japon ukerleri çıkmııtır. 

gu bombardıman etm.Lşler ve blr İn· ı.... 9 (AA) · · 
kilde darbe vurmağa karar ver- gl!lz torpido muhribini vahJm huara To..,.~ · · - Domeı a1an-
lnişse, bugünkü fırsatı kaçırmak uıtraım14lardır. sının iyı bir kaynaktan öğrendiğine 
is göre, Japon hava kuvıvetleri, dün 

temiyecektir. öğleden sonra, Filipinlerde Luzon 
Japonya, Siyamı alarak cenup- .. • k .k a '& I er 1 aduının ıimalinde Amerikan ordu· 

ta, İngilterenin can daman Sin- sunun umumi karargahı olan Stot· 
gapuru, şimalde Birmanya ve T eıkilcitaız kalabalık aenbourg kalesine hücum etmiş, tay· 
liindistan sınırlannı tehdit edi- ve teşkilatlı azlık yare meydanında ciddi hasarlar 

. .. yapmıı ve bir çok benzin deposunu 
Yor. İngiltere, var kuvvetılc boyle patlatmıştır. 
bir istiylayı önlemek rnecbtJ.riye- Resmi nutuklara sröre dünyanın M ·u 9 (AA) 1 t· bett d"' d'" Mih al h anı a · . - apon tay· 
~dedir. Deniz ve hava kuvvetle- bede .;~ u d k ver ukey .tankıcep· ıyarclerin.in Filipin adalarını bom· 

tinin büyük kısmını, yalanda, ~.: ın~ ; arl~ . ..erıl ııd ntuı bardımnn etmeleri neticesinde ölen 
oralara ayırmak zorunda kala-ı::-..:ııy~~· u ~ ~e "ıt~.zeilın~ amdm ve yaralananlar iç.in yapılan resmi 
bilir Almanyanın bu fırsatı göz- ı;uk ır ~a~e ~çınet~:~·"· ır .. t14 ~ a- bilançodan anlaşıldığıı:ıa göre Klnrk 
li · • . ı mm ıyme 1 • •• e W6m_1. gos .enyor. Fielci hava meydanına yapılan akın-

Yerek Akdemz ve Afrıka mese· Kalabalık nufuıun onemı mey· d 200 k" · F·ı· . · h lif 
lesini bitirmeye çalışması da pek damda. Fakat teşkilatlı azlığın öne- ah 11 .. ıdşı v1e50 ıkı.p~n!.n1 .. mt~ te 
- • d b"" ük" ld w .. 18 il ma a ... rın e ışı o muş ur. .. ,ümkündür. mı e uy o uguna gore. m • 

yonu yalnız miktarca artbnnak de- Guam ablokada 
Necmeddin Sadak iil, her ferdimiz ayrı ayrı ve toplu Nevyork 9 (A.A.) - Japon fi· .. 

bir halde iyi yetifmek lüzumunu bir,losu, Guam adasını abloka altında ıb-ıli Ddi~nya - Bunun hepsinden bcteı olacaiı çektiğim aindan 
( Denmı sahife 4 aiitun 1 de) bre daha ..W,ona. bulundurmakta deıvam ediyor. Q Y 1 ••• 

B. Rooseveltiıı 

dün geceki 

veni nutku 
Tam ve kati bir zaferden 

başka bir ıey kabul 
t1demeyiz 

ı.ondra 10 CRııdyo saat 7,IS de) -
Birleşik Amerika Cümhurrelsl B. 
Robseveıt dün akşam radyoda Amer~
kalılara hitaben blr nutuk lrad ede· 
rek demiştir ki: 

- Japonyanın kahbece yaptığı bas
kın taarruzu, beynelmllcl ahlflk kal
madığını gösterir en mühim emare
lerden biridir. Önümüzdeki büyük 
vazifeyi yrıpmazdan evvel kendlmlzl 
hayalflt.a kaptırma.malıyız. 

Dalma şunu aklımızda tutm:llıyız ki 
-Almanya ile Italya harp ll:ln etmemiş 
olduktan halde k:endllerlnl bizimle 
hall harpte telıikld ediyorlar. Alman
ya, bfitiln garp nısıf kürersl cümhu
ıiyetıerlnl kendisine düşman telakki 
ediyor. Amerika bu meydan okuma
yı kabul ediyor. 

:Mihver devletleri teşriki mesaileri
ni o kndnr ince hesap etmişlerdir ki, 
bütün kıta ve OkyatıJ!Slan tep c"'phe 
addediyorlar. Mücadele çetin ve uzun 
olablllr. Ona göre hazırlanmalıyız 

Bundan sonra B. Roosevelt Pasifik 
Okyanusundaki askeri vaziyete r.akll 
kelCtm edc-rck deml$1r kl: 

- Hnwal'de ağır bir darbe yedık. 
Fillpln, taarı;:uzlara hedef olduğu hal
de şlddetıe mukavemet ediyor. Guam, 
Vake ve Mldvay adalarındıın g~lwn 

haberler karışıktır. Fakat bu üç llcrl 
mevzlln işgal edildiğini lşltmeğe ha· 
zırlanmalıyız. 

B. Rooseveıt, Amerikanın taarruza 
uğrayıncaya kadar arada geçmiş ohn 
zamandan hazırlanmak lçln 1yl istifa
de etmiş olduğunu soylemlş ve de
miştir ki: 

- İstıhsalatımız, geniş bir ölçüde 
artmıştır. Bu müddet zarfmda tank, 
tayyare. top ve gemiler inşa ettik. 

Peare Harbour'a karşı yapılan b:?.s
kın Okyanusların her hangi bMka 
bir tarafında tekerrür edeblllr. S::ı.n:ıyt 
istlhsalatımızı 2 ha.t.tA 4 misil arttı
racağız. Gece gündüz çalı.şmalıyız. İs
tlhsalatımızdan yalnız biz değll, na
zllere ve Japonlara karşı harp eden 
bütün milletler istifade et.."llelldir. 

Bunun lçln 7 günlük çalışma haf
tasını kabul etmeli ve sanayi teslsa
tunızı arttırmalıyız. Zahlrelerlmbs 
çoktur, hem bizim hem de hür millet
lerin ihtiyaçlarına kifayet eder. 

Tekrar ederim kl Amerika, tam ve 
kati bir zaferden başka bir şey kabul 
edemez. Japon tehlikesini bertaraf 
edeceğiz. Fakat dünyayı mtıer ile 
Mussollnlden kurtarmazsak bu kart 
değildir. Bütün dünya harp halinde
dir. Biz, yıkıcı değil. yapıcıyu. 

Bugünün karanlık aaatlerlnlde beşe
riyet ailesinin ekser A.zası blzlmle be
raberdir. 

Doğru çıkmıyaıi iki haber 
VJch.v 10 A.A.) - Ofi'den: Japmı 

tayyarelerinin Amerlkad:ı San Fran
sisko şehrf üzerinde uçtukları ve Nev
york'tan lkl saat uzaktan goründük
lcrl hnber~ri doğnı çıkmamıŞır. 

Amerikan k.yyare gemisi 
sap sağlaın 

l\lanil!a 10 (A A.) - Amerika'nm 
Langley tayyare gıemlslnln hasara uğ
radığı hakkındaki haber, ordu rruı.
kam:ıtınca tr-kzip edilmiş ve bu ge
minin Manlllı\ limanında sa~lam ola
rak durduğu blldlrllmlştlr. 

-- Bu ıabahki telgraflarm 
davamı 2 nci sahifede 



~ KŞAM JO Klnunuenel 1M1 

( Dün Sabahki Da_ber . _ı __ e_. r ___ J 
BU s.a.a.a.•ıti Rusya Japon
TBLGB•:PLAR 

Malezya' da 
kanlı 

muharebeler 

ya'ya karşı 
hemen harbe 

gırmıyor 

Maamafila lnailtere ve 
Amerika ile 3 taraflı bir 

ittifak akdine hazır 

CF.-~~~~i!~· ~ J :u~:::::ı,~j~1:;~ 
Uzak Şarkta kara ı::::-:=:=.~

mubarebeleri başladJ 1Kara~:=rler 
Blnppar 9 CA.A.) - lngiUz 1Jzak 

Şark cephesinde Alman tıare- C ;1Wll~ din öt!• 

k&tl durdu, Llbyada harek&ttn :=:: ı~:.. :ae: g~ lnsilizler, Japon taarraz .. 
larım püskürtüyorlar ikinci safhası başladı :,a::=::n,~~t=: 

LMdra 9 (A.A.) - Britaııo'ft
0

• lan ırmatı ağmıa JÜ)afmJf ve harp 
Londra 10 (A.A.) - B.B.B.: Şimali nan diplomatik muharriri yazıyor: Uak Şuiltaı kanın prp ulülleri. ea:Gmle San- semtlerinin ateşi himayesinde kara.ya 

Malezyada Japon ve Ingillz kuvvetle· Rusya, JaponTaya kartı harbeden Muharebe. Japonlann muhtelif franmo üurinde açtuklanna dair uter çıkanlDUfbr.Bu gemilerden en 
rı arasında kanlı muharebeler oere- devletler cephe.ine hemen iltil.ak Amerikan haYa Werine ,.apbklan haberler plmİftir. Soma bunun bir az lklıdne 18abetler olmQftur. Saat 
1 n e melı:tedlr. İngilizler ~ ebniyecektir. Bununla beraber, zan- ba.lun hateketi ile bat1-m'fb. Bu bna denemesi olduiu bildbıilaüt- 8 de düşman gemileri, çıkanlan as
ıUnü ö ıe zamanına kadar vaaiyete nedildlğinc gön, Ruya. İngikere- tuzda taarruzlar dewam etmekle 'be- tir. Japon tayyarıelerinin buralarda terleri karada bırakarak llmale dot
tı k m bulum orlardı. Ölleden son- nin, Birletik Amerikanın ve Rusya- raıber fimdi karada da çarplfl'Dalar hakikaten görülflp sörülemediJderi 'i1 oftllmlflenUr. Karaya ~lf r J ponlar, V nl noktalara. asker çı- nan menba1annı 'bir araya getirecek oluyc;r. Dün gelen telpallu Japon- anlaplammmfbr, Her ı.alde Ameri· :ın-:..naake~e~~ kıtalanmız tara
k ıl r ve gece Kotabaru tayyare olan üç taraflı bir ittifak akdine ba- farın Malaya (Malaka) yamnada· bütün bu sahillerde ıpklanl\o8ÖP• Sbıp;:.. 9 (A.A.) _:Salı ııftn\\ atıe 
m@ a nın1 ı l et~k tt:ln flddetll z .. dır. Böyle bir karar, bütün cep· sında bir kaç noktaya uker çıkar- dürülmesini emrebniftir. teblltl: Şlmall Malezya.da cereyan ~ 
blth~~ere tl~~~~lr.dlyen tak- helerde ıtratejiyi birlettirecek olan dıklc.nnı. buralarda muba'l'ebelerin Deniz muharebeleri hakkında ye- den muharebeler şiddetli olmu§tur. ve 
• ye :İı;:vv dir hıgillzler düşma- bir erkimhamiye anlepnuına mün- dev om ettiğini 'bildirmiftir. Ayni za- ni haber yoktur. Amerika menbala· vaziyet hlll tanpktır. İngUhs tak-
ba muk bele d~~k tarzda' muhtelif cer olacaktn. manda Siyam' a ciren Japon kuv- n Hawai taarruzunda 1 dretnot viye kuvvetlerinin bugtln blJ bölgeye 
il lan tutmuı;lardır. J"pon taar- Lit • f b• vetlerinin Birmaııya hududwıa doi- (Okkbama) Üe bir torpido muh· vamuf bulunmalan icap ediyordu. 
ru n kAmll n tardedllml§tlr. Miltte- ViDO ır feY ru iiei.. hareketlerine devam ettikle- ribinin baltığuıı. bir çok gemilerin Japonlar, daha bqka ihraç hareketle-
r n kuvvetleri arasında tam bir 1.§ söylemiyor ri do haber aLnmlfbr. Bu 8Ul'etle buara ujradıiını kabul ediyorlar. ri yapma.tat muvaffak ~1J4}ardır. 

Dinamik coğrafya 

Ali - Ne yap17onwı Veli? 
VıeU - Bu aralık ne yapılır?· 

Hüzünle gazete okuyor. eeefle 
llld;ro dinliyonım. 

- Deeen e .•• Coirafya pl'O" 
fe.örG bı.ilecekein? ATrUp91 
Afrika. Rusya derken malum&"" 
tuu arttumar. irnkAnlan önüne 
bir de Okyanueya lleml açıldı ..• 
O lie adalar öyle ••• Fakat eski· 
den tabii colrafya. ikti8adl coi' 
raey.., &İyaei coğıaf7a diye kı• 
111Dlar 9Udı. Şimdi hepei alt 
iiat oMu... Yerine cdinamik 
cojrafya> çıktı. 

- Dinamikle dinamit ıözil 
biribirine pek benziyor .•• Biz di• 
namik coğrafya öğreninceye ka• 
dar küremiz de dina~itlenece-

ı· ie benziyor, Ali... Tahsilimi
zi tamamlayacağız, fakat öi-' 
r•ndiğimiz dene hacet kalml"' 
yacak, dünya hallaç pamuğu gİ• 
bi atılmlf olacak galiba ..• En 
fazla bellediğimiz ıehirlerin, 
köylerin yerlerinde yeller eae• 
cek ..• 

b r m vcuddur. . V-.iaatoa 9 (A.A.)- Sovyet1er bunlann bir taraftan Şimatt Mala· Fılipin adalannda da bir torpido ~~b~nı a~ me~ nı kon-
H ng - Kong limanında İngiliz ıs- Birljjinin Vafiagton elçisi Litvinof, ya71 ele seçirerek Singapur"u muha- muhribi 'batrnıttır. Bir tayyare se- gece ı!!-t:: fidd:7oım ar, bütün ._ __________ .... r 

tihk mlan sap nğlamd;. İn~gar- M. Rooseyelt'oe itimadnameaini tak- sara etmek ve tehdit altında bulun- mWnin de batbğı bildirilmektedir. Tokyo 9 (A.A.) - Umu~rgA- Cenuofa Sovyef 
nd na Ja~ol !~nndlkl çrl t top ~= elim etmit ve kenc:liıeile harp vaziye- durmak, diier taraftan Birmanyaya Bıma mukabil bir Japon tayyare se· hm bu akpmtt teblltt: 

n yapın "" e aamızu p.... • • L.__ • • L-LL k h k k L--d · • ··t dd0 t J _ı __ • ltı le mu 1 r:H Inglllz topçusu bir Ja- tini ~yeti umumıyea na&11;ında sö- arıı are ete geçere uunı an mm ...., mu ea ı apon uaııza • Malezyada fa&ll}'et.te buhlnan Ja-
pon böl ~· buklna düfirerek im- riipnü,dir. Çin"e yardım edilmesine mini ol- Si da batırılmııtır. pon lı:ıtalan Mal~m fimallnde taarruzu 
.ha etml Ur. Müllkatm neticesinde Litvinof, mak istedjkleri anlaıılqor. Japon- fngiliz gazeteleri Japon taarnmı- mühim bir atrateJlk nokta)'l Sşga1 et-

R rlin 10 fAA) - Tokyodan gelen Rusyanır; Japonyaya harp illn et- lann bunan için büyük k~tler 1.a il.ıt hamlede bazı muvaffak~et- mi=. (Bat tarafı t inci sahifede) 
h beri re gor Şimall Malez)'aya çık- me.. imkanı hakkında beyanatta tople,dıklan haLer •erilmektedir. ler temiıı ettiiini keıl>ul etmekle b~ blld1rtlJ: 9 (:-"") J ~r tec!;!~t~ Bu topçu ateşinden IOllra Rus st" 
nıış olan Japon kuvvetleri Slngapur bulunamıyacaiını gazetecilere aötr- Dün Japonlar tarafından iki ada· rabıer: cBu hrbnayı atlatJTsak İ§İmiz Si ~ ııı: harelletl mlleri batı 18titametlnt almışlar .. 
ti rlne yürlimeklıedlrler. lemittir. ya karfl hareket yapılmak üzere ol· kolaylqır. Çünkü Japonya dört ee- hl=e1:ıatsadlle havalarda tllıt=- Maripola taarruz ederek buradaki Al• 

J po ':uvv tıerl Siyamdan batı Is- d w h b al B 1 d nıec:lenberi cephe ~de yıpran• mBttarda man mtıdafaa menllertnln bfıytik bll 
tik metinde Birmanya'ya doğru ller- Japon sözcüsünün ugu a er ınmııtır. un ar an bal tük • • u tfl tıemJn için çot bGyllc tısmmı tahdp etmlflerdlr. Rus ge-
Ji 1 birincis: Aleoutes yahut Aleoutien• mıı, mep an ennuttır. zun ıayyare tullamnıflahlır Diler ta- müeri "'"bir zayiat vermekstzln sı• 

yor ar. beyanab nes takım adalandır. Bu adalar Pa- bir harbe tahammül edem.- diyor- raftan .Japon]ar Katıabalı.ru hava vastopoİ: dönmüşlerdir. 
~ r•k • • Tolr-" 9 (A.A.) - Resmi .az- sifik Okyanusunun en ıimalinde lar~ la•"d ~ ~~ Jç1n Almanlar, Donet!ldetl Alman kuf'" 

us~ar 1 vını cü M tori, basın toplanbmlda, Alaska ile Sibirya arasındadır. Ale- iki .~1 bıe. •b u..J.ecl el 5• 61a!--·tom. ~Kle J'&fe1}~_!tmeket.ıerinln•e Rrlcausto~~ Sovyetle. Birliği ae Mihver devlet- outea adaları Alukanm d....um IUll en n u ~ e ur: ıyama ıuaua UWAü&l,l » .. •U•. ,._ır 

geri aldllar leriaiıı durumu halduada eöz .ö7 li- tqkiJ ederler. 1867 •eneme kadar ıun.;: ~~e k~tı;.rı Tokyo 9 (A.A.) - Domei aian- tını kesmek makaad.lle KaradenUI 
,....it ezcümle denaittir iti: Ruaıyanın iken o tarihte Amenbya m . . . • u7aen • mmn hildinfiiine g!re, Si,am hüke- d6mnelerlne Te Doan Almanlan &a• 

... cFikrimce. Japon. Sovyet miinr terkedilmiıti. Bu adada sengin kö- geçirmitlerd!', ~~ cenç ~ meti nezdindeki lnaılliz sefiri t>us&n tıp eden Rualann bir oenah taamıd 
Almanlar, Tapnrog eebetleri, bitarafhlc muahede.ine mü• ve bakır madenleri vardır. Fa- mında da 1:nr "!ı'ktar ilerlemiflerdir. SiJrama 1rir ültimatom YenDiftir, =:~tıuemt;!~~ ~dZ::~ 

civarında mevzi tuttular mü.tenid kalacaktır.> kat bu ada, bundaa ziyade •tratejik ~:..~-~rlııin ildn • .. • B al ol 9 (AA) - Bildiril~ lmllr. 
M. Hori. h. mualledenin 'b8f .._ belamdan ebernmi)retlidir. Japonlar L. __ 1° Buma~ a.._i: iine Kire Japon kıtalan. Baackob Bm tQnatlanndaıı gelen haberl9" 

mert olduğunu bildirmiıtir. b.aad.ı 1.a.a Galeri t.- ederl...e -.amqtır. e •e Taylandaı dil- ailııiaa noktala- re dre, Almanlar bu hedefierinlllı 
ı.ondra 10 CA.A > - B.BC.: Rus _ AJa.ka. hat&l Kaoeclaya a1wJar ya- ler taarruza~· ~t tna ~ rma yaklapnekhchr. ~ erltmete muvaffak olaınA• 

ıe l l n göre SOvyetıer, Moston. cep- Japonyada Almanyanm pabilecelderi gibi Sibirya limanları- arnız be1clenıJen neticleyi vermemır Bomeo adaıina asker Jll141ardır. Rm tazyiki teııı t~ 
br de dü m nın anudane mukave- Amerika ba ")"" m. ezıcümle Viladivoetuk'a da kon- ti. lngiliz kuvvetleri biT ~üddet ba· -·'---) ? ıerıe Jai'dJm& aeıen Alınan Generali 
met ne Tağ!Mn ıne*'1n but )'erleri • ya ~ 1 an trol altına alabileceltlenlir zulak yaptıktan. •u takvıye btalan ~· dı mı Schwedleri de rıcat eden AlmaJl• 
iflal ~derek vaztyetlertnt ula.h etmlf- etmeaı beldemyor · a1clıktaa 80Jlra yeniden taarruza aata• ı <A.A.> - Bata'ri&Ja ıe- İta!JaD ve SJO\'&k kuvntıeri gibi rl• 
lerdlr. Tobo 9 (A.A.) _ Domei a'an· Japonlar bundan.~ Sincapu• geçmiflerdir. Şimdi Bire)soili mınta· len henb t.eJtd ed.llmemlf blt habe- cate mecbur etmlştlr. 

M kova radyosuna göre Ru.slar, biJc1· • Ma 1 ıun cenabu .. rkieiade Borneo k da muharebeler ol or İnsi- re sGre. İngilis ~ J'aponlar a- Von Klelat'ln öldüıiildülü teınlllı 
Mo kova - Voloğda hattı tızertnde bu· • lrl:fW: thuat toplanmuada, ac1uı- .-er çakann)flardu Bor- liz~ • da Mm 1 dad Mfmdan Bomeo adalll)m flmal et- edWyor. Bostondan radyo De blldlri'" 
lu an Titvın şehrln1 Itri almışlar, eözdl. demiftir ~: cA1~!8d~ neo çok zengindir. Buruuu~ ukerl d k. _,.,..M"'-~ ,,.~•--'~ 11 ..ıı..._ un· betine çaİmn1an mifrellelerln bir tıs- len bir haber, TOD IOelst tıe büttltı 
tle Alman tttmentnı hmmetıe lılrat- Am«ikaya harp ılln etm•ım tabı- • . .. M •• a 1 111

•• &UTY~ •IJU9brı- mmı clalıtnııtl*rdır Bu husuta. h1' DrmaJ he,etlntn Ru cephesin1dt 
ınışlard'ır. Almanlar '7,000 zayiat ~r- atll: bekli)rorua.• dıemnuırıetı de 'bu7'ilttür .. Fakat ~·: yorlar. Bu kuvvetler timdi eakı bir &afıılllt aJmamam•im öldüklennı teyld etnııekNcllr. 
n.f ~rdlr. ponların bura~ ~erl.,ebileoeklennı ~r jçme aluunap. İD8iliz)er, rBonıeo 8bısaPUı11n. cenaba eaıti- Mo*ovadan gelen bafka bir ba• 

MO!tkOva.nm cenubunda Tuta böl- z· ... f ı· kabul etmek guçtür. ~Diden Tobruk pmİzoDİ)'le jrti,a, sinde A~ mnra dtQanµl ber, .an Brauchltılh'ln kumanda:YI 
re nde ttl Alman %1rhlı tibnenl myl- 1 raı aa ıyet Din Japon tayyarelerinin Ameri- tı temin etmitlerdir. -. btQ'lk adamı•. 1j1ma1 JDmıı tn- deruhte etmesini mGt.eakJp von Kl8"' 
atla gerl pil kilrtillmüftflr. llJlslerlD. Olllabu RAU•ndenmd&t. 2-'ln Oestapo tarafından kWlud 

Ro tof cephesinde. AlmanlaT, Ta- Menm niltma bet milJWl tadanlar. dlzlldltl blldlrllmettedlr. 

ganrog civarında mevzi tutmUf}ardır. laıe müatetanmn rİyaae- Tu·· rk - Alman 1 Sterı·ın bloku Bomeo - mıslndlr. Blmu, blay, Almanlann zayıa· tı 
B rl n .sözcilsü, Rusyada kış p.rtla- • d ki kllmtlr Tea1re madenleri Tardır zı 

nnın yeni bir harp tetnlfl yarattıtı- tin e • komi.yon çalı.- raatı de mühimdir.] · - lleskna 9 <A.A.) - Pravda ıase-
aı aoJ)mıek suretiyle Alman tf.t>Ut- 1 ba ) dı .... ,.. 9 <A.A.> _ 1 larm tesbıln, bet A7bk harp emuında Al• 
1ertntn ttsaııtını tza.h ettmıt ıstemıftlr. ma ara t a Ticaret anlapnam tatbi- Bloka girecek memleket lkımeo'n\Dl ,ım•Jtnc:le an.;:"" maıılann utradıkları 90k bib'ütt ta-

kabndaki m::...L::.IJerin h.!!.l-~ timi• • ta tef(!bbüs ettiklerine ve~~:.- yıplan belirtmektedir. Pravda, Al• 

iki lng~liz Anbra 9 (Telefonla) - Mem- ...,_... WU1me ze taıaruun Binmuı""' ...ı.. le S1am - manlarm, 8 ınllJ'(mdan fazla 6ltl .,. 
bl•r ===· L-1J-...1!1cfi L •ıd• n---1- .1- r--• B JUalı ftl'dlklertnl Tll muaaam ~ lekette airal İltiualab daima arttır- ...... _ uaı aau uı ın ~ girdltletine dair verUell halterler te- tarda Alman harp mal8eıneelnln taıı• 

mak preuipi göz önünde tutula- eyyild etmemlşUr. rip edlldltlnl yazmaktadır. 

zırhhsı mı rak yeniden bazı tecıbirler abrı~J A ' • 9 (Telefoala) - Anka- Ankara 9 (Telefonla) - lnsiliz M·ın k llcıana t (A.A..) - Tass aJ&Dtlr 
~I ~ ••v~· fbaaliylıte rada bahanan Alman iktiMd heyeti liran muaa memlebtler li.te.iae 1 1 orunma Kunayça atteıı Haı1cofun f&l'bıdllo 

b tt ? 
ıreçı mqtir • .&.11"-t ~ti, u mev• •lak.dar Vek&letJerle MmUlarUaa .d ill _ _._ .. ___ L ---'ekeıt- 8ln7n ID.taıumuı müabll ~ a 1 ada. Tiİcaret Vekaıl ti • IDÜl&ıe- ,,_.. ft •e -- DIGlll k u ~- 20 den fule. taaaba71 1stlr-rlıiı n ill>irliii e ... . devam etmekt.clir. Almaaa Jaeretin• lere tatbik edilmek üzere JltDİ 'bir anun dat eWtlertnl blldJnnettedlr. 
fil_ t e Şefik So 71!~. ve ~ tlaLil ltulwıan mulatelif Almaa IİCa• uaul "-klanda ı..a-. JrilkAmeti Tul t d R rruzl .. 

'l'ok70 10 (A.A.) - .T&IJQll resnll teb- mua ~n .~- ~ riyuetin- ret '" eaaayi tefellülleri ınümusil- ile bülGmetimiz __... teati edi- DiBlldi ..__, ....... _ M.U....- a a .... taa arı 
lltlne röre Japon tanarelerl Malez- ele aaat Veka.Ieti müteb••ılan- leri 4 iki .-::-...1-L.-: Etiba-L .__ a1 .ı__ I Mllft&Duu. ..._. Moekna t <A.AJ _ Pn"fda :ra.1t• 

da . . alW L.:: • .::L bir k . e •-~ 11& •• 1C111 not &rO&D 80bra an llf!DAY• L-11!:.t V-'-.. ! L----- cRus ~...._. 
7&DW lıln şark ~rlnde Prtıı~ ~-'-ittir ,: ""?'-. !H... o~ Süm.baak ile temu balindedir. vanlmıtbr. Bu anl~ya aazaraD aaaa CIUll uıç7....ua JW: _ ..... _&r Tuta bölcuinlıl 

e es Ye Reputse namındaki ~uu. &-tlftur. 9'.0DUqoa n& top ... tı- Alman _ Türle ticaret •nie11n .. nın. lnsiliz lirua blok ciabil eml• bal d en milbtm teatmlnde yaptıklan tar'" 
Zl!'h}ıJannt batınnıflardJr. am busüa İlıfe 1DÜ8Wfannln nİ8li- ~.ı!L-tı "d ::-L!!IL-'- b" '--- L.....ı...__ ..___~_,_ ~-1........ L:L 9l 

1 
· \ an Q fl}Jk t&alnm!an mUYaffattJetle fn• 

rAı.- ıı:.:-.d _,_ '---'--~ na aa .aıa.._.UUR"m ır &ar il;~ usa:sme yeınaqı mr meme- • • - -.ı eWrnııtleıdlr. Yalıuz bir p. 
.._m: Bu J'apon lddlaauu, rea- .... e 1"&Pllllf..,. geç •-te ~ mı halledilmittir Türk ilıruat mal· ket al nmak ist • ~'---enı hii- 11...w __ .. _ Al 

men teeyyüd edinceye tad~ llıtlJatla. dnam ecl• toplanbda vemnli ne- lan jJe Alman i.h.ıat euuuıuı fiat-~ t.iiktl ~ ·~ ba- Amıbra 9 (Telefonla) - maU -manıar muharebe meyda.• 
teIAkkl etmek lAzımdır.1 tkeler ahnllllfbr. Bu cllaaleden ola• .__. Lı_L_d !L! f da , .. ~ t • koRIDma bnuaun11 tadil edecek mnda SOOden fazla ölu bıraknuşlnr'" 

-L , t !....~ .... __ ,. " Rı"I DAA&11J a llA tara aruuı te- lunacak, Türluye hüMbneti de ...... oı.n maciimeai La ..ı.ıa biri dır. 8oT]ret kuvvetleri burada ti 

T b k • •ı nm, :ma munıRUtltı mömldin •Jduiu reffüler olduğu anı.,.lıyor. Alman bet cevabım bilclird .. '" takdirde bu pup ... • .... tank. f1 bm1Qn -ve birçok liWı JaP'" 
0 fU garOJZOdl e kadar artbrmak olan umumi "ft bq iktieat hqeli daha bir müddet ,eh . memWt t teıiia~I it li.telin. eaaıt onda cliierı ogled.• aoma tebıelfJetdtr. M~a waklannda 

gayemazin tam ve .. _,.,;. -:1..-a.&a • • __ ı_ • yem e 8 o a 1 S,.JO da om.it iüıeıe iki aMe K• bir noktada Al '- tl r1 .. w 

İriİb t k ld bıılıakkulcu • . bütÜn--memJ:kette l'lllmuo. kalarak temula... de.anı ithal edilec:ektir. Bu h'!8uat.a bük~ catmiflir. Ba celı.dente .Mlledar bmgede tamam=n-": euiraW: a uru u zil'at f ıb ~ ılmw ahk edecektir. meıte .. lahiyet veren bir kanun 11· ~ hazır Wmı........... .... ~ w ~ 1dr yen _,Jjn_ 
g~ : ~ b-m~~ bir Türk· Rumen ticaret }'ilua hazırlanarak Biiyll)c Mllet ••lrlft Vekili .m.ı F.a.ri Oba wcbur olmufhudu. A1manJar b.a• 

Mihver kuvvetleri programla ça).pna ma: ~llfhu. anlqmaaı 2 ay müddetle ~!isine·~· L&Jiba ,_ söz alarak memlekıetia um..t ..kil rada takriben 800 ölü vermJflerdlr. 
Eldudanm prbine abldı bldı müzakere eclileoektir. iti berinde...._ ... a .. P'--a.: ...I..!.!.- ...__, __ ~ 

lth 1 A b uza .... deieT he,-anatta J..ıı .. ql ' ...,;w.a 8l'UPU Q1lll '"1p&aaUA 

...... ıo (A.A.) _ •.B.O.: ~... a a mız IWl~~=·~b:~a ..... ~ Pearl Harbour ~ ~ :=::,:: ~+:.:. <!!.?., i:,~ ~ 
... mlllTer brnetıed mct11duım P"" Ce dil.,. 1 tetıiniami 1941 lariünde .- • CLasln) .-- ..k.r 'op'=msk 9/12/194; ...ı 15 de ..- Y.al 
...... blrtao lrllmna-. CWl •&allmt nup limanlanmıza _,...Qııcl mevki.dea • 

1 

• olan felaketi toplantıya 80D. ··~ J'•~ mel>ma Huan Sakanıa 
'M İııglliz tuvveUert Tobruk pm~ m~-- -!1......_-da Türk • ft...- .._....,. .... an• • ~ de toplandı. 
nl)'le tam bir irW>at t.em1n ve '!'obruk _ ...... uuaau-
lle Sollum arasmda manevra ~ efy& ae)cli 2 ay .... 1 ı u •• ı p ir Amen•ka Cebenin açılmaeıaı mlteakip ~ 
l!Dklnını tan.in 117JemltlenDr. ~ • • y:u.L._ı_: rltbeJi 1.:- --'-·- ·,. nın fQ9a ...--. ait -- hr'f-111 
"1lun c•ubundat.I mllıTer tunet.ıerı 'flllciıe • laı;ıi;ae ....... t U&MIK ... ~ MllJll • • kabul edildi ve naznamr 
ltill ınenuertnı 'atQ>rlana da nıı- A-... 9 (Telefoala) - ~ 1 L • .... ~ ukerı mahkemeıe bı•r teklifi ide lllizakere edilecek bir ma~• 
Jar KIAdem'de t.opı.nm111Judlr. JJ<>. ~ze aönı buırünlenle \ft 111 -~· ll'l I lft"l,J'OI" --!1---! :......._: ' 

11
: dan jçtimaa son Yerildi • 

.logna İtalyan fırlru•ınn ıen bl&tı caı11p limala._. llterlia n dol. A • a 9 ('f.ıl 1 da) - Ylllmı- ~ &9UaUyor 
baunJan da imha fldlJntlftlr. bolokuna mm.,. aı hl ... •• ....... • tlı:ullt • ...... an- ..._ - Ainlı 1 LA.A.> - Amıert· 

Kahire askeri aömcii3ü, mihver tuv- rn&IJm ıniktuda illlllt ..,.. pi- ha ........ ı ine ll·ı' a•k. v..-..... 9 (A.A) - 1-Lıbeır ta, ıı Amerllı:a ctlmburl)'eU Jlaricbe 
fttlel'.inJJ) garp ve tlınall ıart>l .ısu- miftjr. JYL ın l•aadent111 .- M.- J • ,,.n&diğine aöre, bir Micbigan me- 1lmulanmn Rto de .Jmıello'dl.11t.1pri 
bmettne çeldlmelertnt, hasmının m. lim........._ ~ ..,. -- _ rde ~ 1:ium ŞimaJt Amerika ordu bahriye- '911' toPlanma 7lllJIM1anm telcltf et-
yumrukl nnd n kaçınan bir boksörün leme -1:--1 • • ._____.._ 1i n_ . • L_L • 'alJIClr. Ba toplama - wt Batra-
vaziy be tmlftlr am-.,..-mmın .... ~ _. 9 ( ielefoala) - uç dört auıe meneup yil-..: rllbelı 5 soba.o ... --...e1ealıdn n mel ......... nlde 

tn llz ıı v1: Jı:une~ b-yük bir yapitma...,. tedkik:i ic:ia Ol'&J'* ... ao •i ıc..-allı ,...,ıaıı.da l'ID bir ..b.I malıluaeye verilme- 4erJl'I edlJea. -atııPa:llbll JUıl-m 
faal et g t r t dhpen~ nakli- giclıen Dmet limanlan - _... FW -.ı.rcı- Nermia -.iaa- .ml konpe'Jle teklif edecektir. Bun- md°" ~tir. 
ye k rın ç mu yeW hil- diirG B. Ra1lfl .._..., ahtıcM ied- - ~ ._.... • ,._ flbü, llır meyanmda. Amerikanın Pasifik 
e rda b Ullacd r. 1 birim etn.fmcla tedki\at ,.~. aadcled- 1911en iç bdmla, ~ er- doiasu komutanı Rimmel de Tar- iki vekil seldi 

Vı hy 10 CA.A) - Of 'd n: Tobnlk IMnaaı. - mGdW l.ke.cle- bit enkaz altmda blcL. IPcitıinin dır. Peatf Haıbour cfelllı:etD nhı ......_. 1 (Telefon) ) 

•• 4e•ell? 
Mekteplerde emeci •• caİr> 

,.erine «gelip 1Ptme akmnsı:. 
di7e liredtiyormUf. 

Y..i tabir, öz~ t.erlm, 
hepsi iyi amma, bu «C'eÜp git
me akıntısı> da c ed ve cezir> 
anlamını kar t yor mu} in f 
edilsir.. il O r b·r tank muharebesi nma sltmek tb:ere !l(iD ......._ilim- J'Ualar. ~. Hı.ta~e ~1- nıeeuli.,.ti lnı nıbqlaa llit oWvjuı*'•,. lllıadt V~ıt C'..:t 

eereynn tm k dlr. jmizden Pmiftir. m11lardr~ ~ckted.iı. ..._. eıumtıenur. ._ __________ _, . 
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:.~:A:::::::~~'( !f BHi·R D4DBRLBRi 
dan paçaları aıoamalıyu! Ekmek işi 1 Şark zekası- 1 iaşe mUdürJUg .. ü Dünyaca tanmm" muharr· Cek 

Ba v ... :vet karimnda harbin çok 
1
1 

London, Pasifik Obmıuau üzcı ;a. 
-J d deki hemen hemen bütün a aw-1 

J H:n•r .çu.•p• da I 

ı /yi ki rüyamıı! •• 

llaP.yacağı anlatılıyor. Aklı bqm a Yen., ve k a· rl 1 b ·ı r yeni tetkilit ite birer b;:.er ~İt. buralara d . pelr olanlara soruyorum: Bu itin bakkallara mearldı bikayels yazmıtt r. S•· 
- Ba feliket nasıl bitebilir? ·ı • d•• ıt-ğJ:&.. batlıyor ,.__ ,.. ___ ,. __ H 

1 
__ F iki aftan birinin tilihbm verı mesı Ufuu .. ~ or. moa .... t ............ t awaa ....- Ol'• 

.. _::- tar -' -ile - ceva- • k • • • t • ı ık IDOA'lar onan ka!emile b"" 

........ ~- .,. .. me... ·ı ş.· B ıs u ı ç ı • • İstanbul. İzmir ve Ankara lafe mil- cazip. büsbütün ,ürli birer r... --· llau venyorlar. İstanbul Belediyeli eDııek •bflan- dürlüklerlnhı IAtn ııe bunların ,erine ko haline · • tir 
Benim de aldana bu ptıyor. nı tanzım etmek ma.._dlle alınacak kurulacak olan (Bölge 1qe Müdür- ru • ~ • • . . 
Avrupamn mabtelif memlebt- yeni tedbirler etn.fmda tıedkmer yap.o UWerinln) ihdasına dalt olan koordl- Eskidaa yatajuna &D"dıgım ·~ 

lerinde kıtlık. daha bqiindm yi- matta.dır. on karan, dün, alAkadarlara teb· ~- alduna se?'Ülat etmtk hül .as! 
llekler acw vaziyette olduiunu öt- Bu arada etanelc satlll fflnln fınn- [ S • ' J ' ~ edlJ.miftir. selirda. Bu c:azap hayale ken~ 
reniy Gelip sidenl• söylüyor- cılardan alınarak tamamen baüal- Harpten evve urıye ye, ran a Dünden 1Ubaren İstanbul İqe Mü-~~ kap~mı. Ve dau-
.... ona. . taam filinca tebrinde, lara verilmesi de dilş0ıı1llmektedir. dürlütil miilga acldedllm1ftlr. Maa- niirdum: Nereye sıbem acaba? .. 

: Y~ _ öl_._ oha- Bu suretle Belediye fırıncılara verilen k J b , kü . 'h d 'j • d • mafih yeni 1qe müdilril tehrfmlze Saki hetaptız par-.n vıumaş gı~i, ~~- d6:%..c. ..-mde, unla,~ 0~4~ :.~ == lra Q f$ ıt f raç e f ır f gelip de bllfW vaz1fe1e başlaJlllcaya kendime tu suali sorardım: Yr.yii-
·-.. ~· ranMmn L-L-'a'I ha· da kon :ro e"'""'J 

0 
c • kadar İatanbul hte Müdilrlütünü, :dinde nerey~ fribem? .• $imale, N~ 

- .. , parldmo, ..._. _...,.. manda halk evine daha J'llm ,er- müdür muavini HW'fld Korol tedvir fi orlarma .-ece arın -.p 
U.. ıetiriliJormal. lerde etmek bulabllece1ctlr. Şart zetAa. Amıpalılaft. Amel'l- .seben doban oettt b1*ill& vardı. edecettır. nç Y ? Giael ._t I' Uzak 

Bı:-~ İM: Diler taratt&n batkallara verUec* ~ it ha:vnte diftlren bir p,- Tu:haf teJI- Nelerden de blsktlit ya- Yukarıda lsm1 seçen bÜJillt fehlr- ..,..etm;e ·· .. eey ••• 
- Cok fiilriir... EllwndiliDih .. ebnettn bir liln betlet1lelıelc qu- d1r Hei. b1Bde 6J)e bir tabWıet var- pılmıyor tL Hlndlatan ceıvtzlnden lerin lafe ihtlyaçlarmı karplamat ü- ~. d~ • biiyük Mfabet ~ 
Fabl diiD. Blrlaaa Felek arkada- tuınwı da dt\t1lntllmetttedlr. Bu •- dır. ki on1an pek lliyade p.tUtır. Bu tutunus da incire tadar- :Dere Bölge İafe :U:tldürlütlerlnln tad- hirlerinden Mi olan ~ay? •• Sm· 

.._ IQel iJi pm111: c- Ne ,.. retle, halta daha mhh1 bir ebıetc te- da pdur: mo bDmedlltmlS bir eeJl Btskültçı bana izaha& TeriJOI': rosu biraz genlf tutulmut&ur. Ka- PP•? •• Eeeeb! •• Fena deail ... 
..... __ ? cCok elkiirl• di- mln olunabllecekttt. Wc tarafmdaD p.tal&1JP çabucak - T'.lrtl,J'8de 181> an btltfln bu ce- ramameye göre laıanbuı Mllltab la- Nihayet aklıma 8iiyük Okyan• ::-::=-W: ;;.. lııe6miw ..._.. Belediye rtyaaetı bil~ fınnc~ ~nmekf... pUert aut kend1 kendimize 18P"''flı- 19 Miklilrlütil bir umum müdürle adtdan plirdi. itte onlarda karar la· 

• 1 ~'-- Elbet ntımunelert Beled118 MM Muell Amıpadan fatanbula bir dır. Khme bize ~retmemlftlr. ile- idare edilecektir. Umum mildtırtın ın ..... 
.... elmıılıtre9'".- - ':9..... Ulltl tarafındanl hamlanmıf bUIUll makine gelir burada turuıur. B1zlm aell fU mla bL*tlv Uen cörll1W nua- k1m olacalı hentı. belli delUdlr. Ev- Ve kendi ~ime .c;yle d.-dim ı 
.. kili deiiL .. Dnletia .W l!Çlk· bir defterde ırtmJBlı:" •Jhk helap- ustalar °* bulll ayıe tadlll& ya- aunuz? Buna clngil!z bMıktllth der- yeJce namzet olarak gösterilen klm- c)'" • olaa. ._. .ı.., dalplan 
'-• hi .. 8aıwt ~amkta-ı hılaıt ...... lanm tutmala mecbUl' etmlttlr. Bu parlar 'n 611e akla ıelmiyecek netl- ler. Bilbiln dtln)'ad o bdal! utra- aelerin bu vazlfe,e taytnlertne da1r "" ...,. 11'11' fltar ,.ola çabak Va• 
..._ ._. hlla ._ ırlmiyultaı defterler .,esinde tırmlar daha atl- k1 matlDeJl odWan fal>- fl}dıtı halde bu İng1lls blak61Uerin1 hiçbir haber gelmemlftlr. Um11111 mtl- ,_. J'~ : 
cDUıııı,_ hali berbat, Li·· ,4w raW. n tatt bir tekilde tontıol idi.- ::,r ::t:1:ı lf tarpsmda hayretıe ayni nefaıette tJmae yapunaınlftl. dürün Jnaafl 500 lira olacattu. ~ ~ her f8Y laamr ... ~ 
...wıı,. dip raluıl n millnelddl lebDfıcektlr. dtqer .,.. İ.stanbula JUlp: cl(attne- HaW. blakl't'ltl ve çikolatam mettıur Umum mtlc:Uirden bqta IOO Ura denidaıı aff&k ve nİM)'et Birik • 
ha ...... ~ _ deki tadllltı llUll J8l)tılınısı Uitfen olan i.mçrede, Pran.sada bile ... B1zhn ma&fh blr tedltik mtldilril, her btrl ,_. ~ •• itte Hma~ ... Da-

Alalla bpb!!D. ortahk ..... tlt Örfi idare komutanının l>tr.e blldtrlr mı.dnls?• dl;re aorar. memıetette İngil.ls bL*tllt.ıntn lllııl 260 ura maqiı iki fUbe tefl. 210 lira 11a .~ banm ~ kitara ... 
1...... - k--.. -%.... a· • • Buna ben bbat phlt olmufUm- yapılıyor ... Boma Aı!Mrtıcalılarm in- ma.&ll& üç büro tefi, 1'10 lira maatlı leri ~... Öyle lbir .......lekete 

nk• firlmamD ~- zıyareti dur Babılllye bir matbaa maklneat clrll blaltültıert pek methurdur. Orta- setiz raportör, HO lira maaeh 1lıtl ~ki orda -.ktaa n IDUliW-
IQ ....... Pmla nr, nud nr, sar Örft idare komutanı General 8ab1't e~fftlr Mak1neJ1 oıtaran fabrika- lanna kuru incir lıtonulmut bfsktllt- memur, aynca 120 lira maaelı lo me- den batlıa bir te7 dfil6nilmüyor
ct.a tolclu !8'~ ha~I~ ?": ~ Noyan dün Beledf7ede Vall n Bele- :m m~dllılert pllp onu bizzat ler ... Bakuus, işte &}'ilen onlardan da mur, 100 Ura DlUflı 1t1 dakUlo, 75 Kitara .-.ı tattala uman dadalr 
1 söci\ıı...,... bir Wıdire icWw»:S--• df7e Ret.ı doktor L6tft Kırdan zlJ'&· lcumuqlar, IOll1'a buradan da bqta yapıyoruz. Bllhama kuru bllkiilt.ıe- lira maafh iki daktllo, 50 llra ~ fllPll'bl-ı ~.Onlar keeiliwıce 
8- f....t.ıetmeide ~ ~o- ret etmlştlr. bir ff ıotn Anbr&JI. gttm)fleıdir. An- rtmıze ratı>et ı>S fazladır. Irak, Bu- blr tevzi memuru, S5 llra mutb dört ıenid• kibınlar ~orJ. •e lto-
-... • ,. • karada ellerine ba matinede b&lllmıf rl,e, İran halla Türk bflttltlenne bademe tadroda vazife görecektir. ,..ı.n...ı. merca ,_j..w,ı.., 

TUırkiJ'e harbe airlliMIDittir; iyi bir İbtikir suçundan bir gazete ıreç1nce mlhendlsler ha1- baJlhyor. Tedkllıt müdtlril 't'Uife ve aallııbt,et- W..W ............. eteldilderle al-
• • .n W.... ......... dil.. _ LI-~- lanl reıe dtıpnilflerdlt. Çtlnktl gazete - Ealıt1aine nazaran daha mı çok lert umum mtldilrltlkten aonn. gele- e L-•-- ~'-· ~ •• • mauaUDJ O ar irta nmlclldlr Halbuki onıann blatüit yiyoruz?.. cet, fUbe feflert bugünkü lqe mil· .ı ricadla Hoaolala ...-n -lilı ki. - kadar tla a.irımk987W'i.:: Kuap Kemal, dOttlnında lıtoyun :um çtlan ~ede b6Jle bir gazete - Tuavvur edllmlyeceıc derecede dür muavlnlerı 't'Ulfesinl g6recetıer- tecliyorlar. Han önlerincle demir
.. ifeliDde b'=Mm. • • etl bulundutu halde lhtllıtlr meJraedl- u 1 in tıel'WJ&t )'Oktur. Bunun fazla... Eak1den b1slt1ilt çocuk cıdul dlr. le in itfediiieıP. W... '-'ada brf 
larihe panmk lflltacak ..,..,.. bir le bunu süla,.rak mtıfterlleıe et ol- =:m~m:.ıı mOhendlalerden biri: j idi. Ve pek az, dirhem dirhem, Wıe Fiat Murakabe Komia- Çlltabiliris. 
ld,uet ae;.t.aüt olacai& Fakat madıltnı •ledll1nden yatalenm11- _ bir m.tbıe allllJflar!.. Bu tane vertllrdl. Halbut.l bugün bis- • • Arbk a... ..,m ••kiai ~ 
1Jte bir dian ortumcla bal_,-o- tu. Asliye Wnel cea mahbmeeln- pnte ~ lıtUrdutumus makinede kült çocuklardan z11ade bü.Jütler yonunun takvİyeaı '- ..,..... çek kaptaa G.a ad-, 
._ ld ............-- kartalmak de ;rapılaıı mubabme neUcealnıde balalmıt delil .. d1Je algaraaını çeker-j yiyor ... Gtbı pçtlqe de ralbet artı- Bundan bqta İltanbul l"la& Mura- c.Jı S- MI_. cek FOl'IDOla'• 
icia p1ms ....... ıiıwmMk PÜll Kemalin .sucu aba& oldulundan '9dJ ten öteti ıoıtmser: yor_ Yalım bJs bu ralbete ceYllP nr- tabe Komlqonunun tat't'lyeslne dair J. CelE Loaıloa;_ kitapluwla 
._ dirar'eli ele "'8 delil tc....-. g1ln mtlddetıe bapm lıomdmuuıa, _ Ra)'U'." Bu blstm matinede b& mtl'k için teneteatzlUt yüztınden çok olan koordinasyon taran da netre- !:..dt.Jfa . ...... Mer 
.. _ tl-Ll-d laanllınl ell1 llra para cezuı Memeetne 't'e dllı:- _,_...... aılıtmtı çeltl)'onız". d1lmlttlr. -LLI ~-Y. , ~".iı ~ 
-. _. • " • tlnınm on bet gtın bpabtmuına --· - TenR8 tan mı? .. Mukana ku- Yeni vuı,.tte kamllyoaa, flmdllt1 .. .,..__,, -. • • www• • .. 
lllUllait bir bubran kokma .a.,.ons: tarar nrllm)fttr - B't'et ama nalll olur?.. tulara toyunuz!" tabll azuuıdan batta llUll Sanayi iDcil.ia '*"" ~ .. 

Y"wrminci ... Witiln laıtif •• ~- Battal Joaf 
0

llplrto lbutt.rmdan. - Nuıl olecatma benim at1un er- - İmltlm )'Ok." Bialıtiilt tam mı- Blrllll umumi kltlbl llalld 0118171b Ba ...,._. iclacl• ,_.... Pftll 
ı... insanltiı ....tele ............ ııçm BeJOllunda meJibanecl KoOO ratııa =.:zu .=a onda bir takım nulle crutubet mıknatısı. dar. Slnger ile itballt 't'8 tbracU blrlllıtlert umumi damdan. Buaa aece riipmda da 
iris aeı-ittiı pelı kuwlmlw ki. au bnfbıarü atmak aaııeUJe lhtl- ya • 1 gibi şuyu n rutubeti çeker- Han1 kltlbl SalAbadcUn CuJırak da alın- P..& adalan -.-fa ~ 
...... illa ....._. icia lrafi p1. tlr yapmatuı, b.nt All Kemal a;rat ;u!_m~':Qh~u ··gazetenJıı evlerde tuz sulanırsa cburada rutubet mışlardır. Aynca tomls)'onun aeçe- ecl• d...dmn. 
Iİn! tabı 1'st1ll UıWtlnndan, battal tendi kurdukları makinede bUllıp var .. • derler, rutubetl tuz ~ bel- cett bir tacirle blr ııan&Jlcl de müta- SabaldePa ıröderimi açap kead> 

Eald • dfinptla mewcat ,._ Pehml matama Uıtltlnndan, atlt.çil 1 dılh traf da bir bahae tu- ki ondan da fazla blsküli ölçer. Bir vır olarak komts:von lçtlmalanna 1f- mi aıene her umenlri yataiunda IÖ-
.. " J'8DI .. kinal Yusuf taşar peyniri HıtMnndan :ra- bası ma &• e m 1 yerde açıkta bisklilt bırakınız. Er- tirak edecektir. 

•J'UD hemaa ~ .ma an ,.._ Jtalanmışlar, uliye ildncl ceza mah- tuşmuşlardır. Bu bahsi kaJbede~ tesl günü yumU§amıt tse biliniz kl Şimdiye tadar nat Muratabe Ko- riince: . • 
IEaca 'W'llfda ppmak IClil çabfbnlıJor. temeainde yirmi beter lira para ce- kaı11 tarafa btlyilk bir ziyafet çeke orada rutubet vardır. Bu derece \ize- m.l&yonunun umumi klttpllllnl tüçlik - Yaak! •• RiiJUlllfL. dıye i:li-
BGtia ttoldar tiilı:ım ı• -._ Wi- .. H•ııel6ılue.,. lılıer laafta mM- cıettlrl- lllbtındlJllr arı banu öl- rlne ru\ubet ..-n bir fl)'l UCü '9- ıdaqb memllllar ~idi Bun- llrdim. 
ilin yaplCI ....talat harap olmüta. det4e dllıttAnlannm bpablmuma nnmet ıe_~ ~!!'!:i·.. An- nete mubafua edel»Dir. Yutana tl· dan sonra tom.Jqorıun umumi tltlp- Halbalci hant lam R deni ilem 
..._uwlar ölmektedir. Şmdiye tarar verllınfft1r. tandan -'-IUula .--&-· _ zerinde_. tecrllbeler 1aı>t*. D6rt 1ll1n1 Mmtata i:ate lfidlrtl J&P&-~ ba Ml.Jara pldikt• eon-
lraclar, medeaiyetin bir tek aiprtua DtıktAnmdA demir ocatmda yaptı- oazeten:,:n~ =- tat mukana kutulara koyduk. Llkln caktır. ra. dik. .-ce Yataiuna sirince, ..... 
Aın..ib,.clı: orua mum kalmffbı tı çivilerin kllosunu190 iuıııta satmalc ~=~y=l çekııılştlr. LAkln ilıt1al d• fayda e~.m~. • • .. • • liik havadisleri dlt&adüm. C-
orua alvaümisdi. Şu Awupanm auretlle lhtlklr yapmaktan maznun derin bir hayrete dütmilttilr zira Kuçük bır biakwtin Et fiati daim......_ 
a. ... •• usm çocaldan iP berbat Al1 tevttf ec:lllmfft1r. bizim ustalar gueteyı o eetııde bas- meraklı bayab... S.Mha luıd• Puifik Olq--
..ı.ı... ~'!"" ~a.Jtir!• &fi7e mak için matinede öyle basit bazı Dltlerimiz arasında çıtır çıtır esip tanda ~ aephat ettim. 
............ Bİılİm de Waat orad• al- 79 mı·ıyon tadlllt yapmıflar, l'1 öyle ehemml- yeditimis bir blakültln nasıl yapıldı- Et narhtan ucuza Ve aödamu ... her ......ld 
dddarmm pek çoktu. Metell fU ma• 19tslz bir eetııde halletmişlerdir kl tını görmet için fabrikayı ge?Aillıt. ntaianda aemca. .. aefer: 
bat tine1 bJ'llllll Wle Amerikadaa buna haklta~ faflllamak mümkün Büyilk hamur tazanianrun bntlnde satılıyor - Oh. .. dedim. çok tiikir- Ri-
aetirtmittik. Y almz aana)'İ delil. D- • • • • deRlldlr. usta başı bana şunlan söyledi. Plllilf J. .. 
l'lııat maddel.-i de alınabiliyonlu. Tramvay ıdaresı veaaıti· Suriye Irak ve lrana _ Blsklilt hamurunun dalma 24 Geçenlerde tehrlmlae fazla mllttar- Hikmet Feridun Et 
aLnabilircli. Fakat Amerikmm da nin bir senede taııdığı 'b • küiL saat evvel yapılması ve öylece taımuı da sıtır geldltlnl. meaheda aıtır w •• 1 1 ··-

J'ollan .__...... bulunuyor. Açık ıs • lazımdır. Hamur kendlalnt çekmezse kesJml fazlalıtın flat.ıan .._ it B • ka ~-L • ol ..., ~!..--la da L==::J•" inden yolcu Son senelerde bunun pek p.yanı blakutt olmaz. . Bir btskültln lezzeti m ....., tıruf I asma, pazen, patis , .. "°. -. o -y- ---- ._ .. _, ..A-" Anla ç ıbı kadar diltürdütiintı yazmqtı1t. A ik .. . 
1 
• .., • 

.... " d'" .. ek imkim kalacak dlltltat iki mil51UUU avuıyoruz. - hamurunun harmanmdadır. ay g Fazla gelen koyun vesaır kuaplıkl mer an, yun ıp ıgı 
' uaııı UfUDm talım: LGzum.sus 19re un sarfedll- tütün gibi, blakült hamurunun da A.A-llııl bakalım? İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tü- memesi için çıkanlan pasta, çörelıt, harman 1t1 pek mühimdir. Bu ha- hayvanlar da et flatıannı d--ilş- tevzü 
Onmıı için: • nel 1fletmelert umum mtldilrlütü ::- kek vesairenin yapıJmamaaı hakkın- mura vanilya, gllkos, teker, yat mlk- ~~~ s!'!ı:~n~:e1:1::.t~~ Sumerbanlt Yeril Mallar pazarlan· 
Saatleri ileri doira ayar eder 11· rafından tutulan ıatatlatlldere g 

8
' dakl tarardan susamlı slmltle beraber tan her fabrikanın .lıtendl tertibine larda et flaUannm narhtan atalı ol- nm, basma, pazen, yün ipllği, .pa~ 

L! _ .... almamız icap edecek en şehrimizdeki elektrik sarfiyatı her blskült de ıstısna. olundu. göre atılır. Bakınız hamurlar pres duıı..• gorülmıı•tur·· . ve Amerikan bezl tevziatı için hazır-~ .. -- • sene muntazaman artmaktadır. Ev- b t"""t &... WJ 
tiddetli istihsal ve tasarruf teclbD'I .. 1 d f 1 a elektrik mittan 937 Bizde on, on lkl aene evveline ta- makinesinden geçer. Ve uyült ... , Beyolğunda bazı kasaplann da ld- ladıtı rapor, umum mlldurlüte veril· 
rini, fertçe, tebirce, hiilmmetçe da- ;~~sı:.re 0 

2°: ~on ltllmatkeıı 940 dar blskillt Avrupa.elan it.hal olunur- sahifeler hallne girer... Bundan son- losu 50 kuıııta koyun eU sattıkları sa- mlştlr. 
ha bqünden almalıyız. senesinde 12 milyon tııovata çıkmıı- du. Halbuki pelı: bla bir zaman için- rakl vazi1et tıpkı gazete basılııını ha- bit olmuştur. Bu tadar acaa atq Yapılan tedltlkler neticeslıılde ts-

B-eak kemiie dayanmadan, ela- tır Ticarethane ve sanayi müesaeee- de memlekette adam akıllı bir bla- tırlatmıyor mu?.. yapamıyan kuaplar, IO kurula aatı- tanbulc:lakl fUbelerde gtlnde ancak b tt 
J'anımt p"bi da~J'IL ler'.nlde de sarfiyat m 1811eat sarfl- kült sanayü kurulda. Hariçten g • Hakikaten öyle idi. Sahife sahife, ıan etlerin cılız.,.. tuvvetals hayvan- Jcl41ye tevziat yapılabBecetı anlafll-

cÇok fiildir!• elemek kifi de- yatlle 940 senesi. sarfiyata arasında tlrtllmesl şöyle dunun, bu 1' az z~- beyaz hamurlar kendi kendine topar- lara ait olduğunu, kendilerinin, eU- mıştır. Bu bin ldş1n1n k1z yüzü 
IDd" 3 mUyon tuovatlılt blr artıt görtll- manda o kadar ileri gitti lı:1 hattl lak bir makinenin önüne dotnı Jtlril- tra etstra etin perakende lcllosunu devlet ve mtlesseseıer memur ve mb-

D'. mektedlr harpten evvel dı.fan1to bl.skült 1hrac; yordu. Bu makinede blr talıtJın ta- narhtan y1lz para aptıYa ftrdlklerl- tahdemlni, i1d yüzü de fakir halktan 
Bot araalara her aile mecbur• · etmete başladık. Suriye, Irak, İran lıplar vardı. Ne tetllde blsldllt ke- nl söylemektedlrler. Halbutt ta.sap- olacaktır. Faklr halkı parti 't'e sem' 

Patııtet mi ekeceiis? Şehirliler tUar Dtter ~ftan yin~ b:a ~tl.stlte ve hattA. Mısıra blaldllt gönderiyor- sllecekse ve üzerine ne yazılacak.sa bu lar cemiyeti, on bet gün tadar evvel ocaklan aeçecelc ve bunlara tea re 
tabur olup haftada mecburi tekilde ~~ t sene za m tobtısıe~~~ duk. kalıplarda kabartma bir tarzda hA.lt Flat Murakabe Komlayonundan her verecektir. Dlter halka tevziat için 
bir sün. ittikbalin atoldarun tamam- ıt ' 1ram~ 

0 
Bu arada blrtoç blstlllt fabrika- edllmfftl... Malı:Jne, utıda benziyen nevi et flatlannın &optan ve peraken- 1enlden fQbeler açılacaktır. H r ne-

lamt_ •, İçin İt mi yapac:aim'l Hepi- m yon yo cu ır. lan kuruldu. Çtinlı:fl bu pelt klrh saJılfeler hallndekl hamur le't'halan- de k1loluna 10 lıturuf zem almıttı. vt tevzlatta niltu.s tezlrıerea1 ibraza 
llııis birw miiataW metlek aahiW flt1. nın üzerine talıplan basınca blattl- Kasaplık hayvan gelJ4lntn çokluğu p.rttır. 
'--l!... bar .... L..•---L-? H• kalide aünl• arefeeiatle bulunda- Dün bu fabrlblardan blı1nl geze- itler hentıs plpnemlf oldtOOan hal- devam edeeete bememelctedlr. ------------. 0~· mec ma .. ~..._...- • i- •klwnr• k~-'- rek fabr1ta mtld1lrtlntln odamııda ya- de 1...:ıuw-ı. telı:ll alJJor. ve bu au-

... limma. hen& ön&nild• vakit ·- - .. ':_,_ zıhaneslnln artumdalıtl duvarda ea- retle ~ellk hamur dellk delllc * Meziyet adında on ,.edl JaflJlda BiitlB fadW c:aıaiyet aa• 
...-km yapmahym. melı:A.nlarm lolnde, e&Jet R.Dg1n bir ol Bundan IOlll'a kesllen bllltQ- bir m BeJuı& clftl\lld& bir ıotot- yeAnin ilatipç n .__ a&e 

ti.mi .......,, aiialeri _..._. ca... ........_ ........... ilatipv bJattu& tolleblJona tözüme çarptı. ıuirhıce leYhalar tıserinde ıınna ratcı dOJı:klnına girmlf, dtuıön •- itletelril• ........... ._ .......... a... ........ her ne ppmraia yold:ıt ....... ola ble. Wr ...... Pe.brllıtatbr: verlllyor hlb1ııln mefBU} bulanduta mada ,.. ıiiGa ....... bdreliai .._ 
blkaak. laııdm erkek. amç ilati.r-, IQaa ....,..- ct....ı. taau.ı. - lfıe, dedi. Türk b1*tlltlert- Blattlli fmm btıp cetmecell bil- maa berinde duran bir alim l&&tl --.... ........ Bimiııa •-
~ oocalı ~· w _....... ~ ............ wwl ........... B1*n ;raptılımJS lııllktl't'lt çefltlert! .. Jlt bir dobılıl anduQOr. tnce ın- çalmıftır. Meziyet ba aaıt dJlmda ..... 
.... ...... lilillltefiktir KolleblJronda aGrdllCbub her bı.stQ- otus Uran atarken rnıınmıt ft ._ __________ ... 

Fabt .......,._da 9"91ı Fw· • (Va • N4) "bir ,ıetldi telllllll ediJorl .. Burada (l>eınm ..... 4 .... ı de) mahkemQe ftl'Dmllı&lr, 

Bay Amcaya gtsre -

1-abaı. ~ tutturdu ~ Amca ••• Mt J'apl)'OIUID aanchl~ ke«i ••• 
- Dün cece cille bir mua1 aö7l•ı •.. Kurtla kuzuya batladım, fİ>'•· ı ··: Keloilam 



Almanyanın, Japonya 
harbile birlikte yeni bir 

harekete hazırlandığı 
tahmin edilebilir 

(8~ tarafı J inci sahifede) 

Japon harbinden önceki gün
lere raslanan Almanya - Fransa 
görüşmelerinin bu son hMiselere 
yabancı olmadığı da meyda.nda
<hr. 

AKŞAM 

""""'~..,,.....~- l941 senesinde Amerika.da yapılan 
en mükemmel sfu>ER .FİLM •.. HATI
RASnn: ASLA UNUTAMIY.!.c.AC't.T
ınz NEFİS BİR AŞK- ıooo il1m&J ı 
töMilebUen yüksek sanat ~tı_ 

VATERLO 
KöPRiiSU 

Fllmin ~ Rcllerinde: cBttzGAB. 
GİBİ GEÇTİ11 mm.mı ya.m.tan Te 
ırtlzG&B G1Bt GEÇl'İ tnmtnln ,__ 
rnttıRı Bttr1ııt AETlST- tı.1Bl 

KADIN 

l VilliAN LEiGH 
ve 

ROBERT TAnOR 

ıo Kammuevvcl 1911 

Günlük Borsa 

9 Birinclkiinun 19U 

% 7,5 933 Türk borcu ı. n m. 
:ıı :ıı 1933 lkrainlyell 
:ıı > 1933 İkramiyeli Ergnnı 
> 'i 1934 Btvas-Er%Unım I 
:ıı :ıı 1934 Slvns-Erzuruın 2-'7 
:ıı 7 1941 Dcmlryolu lsUkrazı 
:ıı 1 1932 Hazine bonolnn 
• • 1935 Bnzl.ne bonolan 
:ıı • 1938 hazine bonolan 

A. Demlryolu tnhvlll I - II 
A. DemJ.ryonan tahvili m 
A. Demlryolu miimessll senet 
T.C. Merkez bankası 
T. İş bruıkası nama muharrer 
T. İş bankası (hamlle nlt ) 
T. İş banknsı müm~ his. 
A. Demlryollan Gltketl (% 60) 
A. Demlryoııan ~er.. 100> 
E$kihtsar çimento 
Kred1 Fons1yc 1903 

:ıı > 1911 

Bunlar bir araya toplanınca 

yeni bir tertip l?lilll7.al'aSl doğu
yor: Almanya, ilk hesabında ya
rulmış, Rus plAnı gerçekleşme

miş, yahut gecikmiştir. Bu vazi
yet İngiltere ne Amerika.nm cesa
retini arltırnıl§, harbe sonuna ka
dar devam kararlarını kuvvetlen
dirmiştir. Sovyet çöküntüsünün 
ardısıra geleceğini umduğu uz
laşma 1mkfı.nından bu sureUe 
ümidini kesen Almanya, sonu be
lirsiz bir yıpratma harblnl kabul 
etmektense, Japonyayı harbe so

fJKblNKr, N11smsr 
BU AKŞAM 

MELEK ~ 
TOREÇB KVSBASI 

YARIN AKŞAM 

i PEK' te .. 
:ıı :ıı Amortl 

~~--.. ·IDll--1111.l ........................ ~RL.. :ıı :ıı Kupon 

Şark s· k -,. Türk altını 
~ Da gece MElmr::~ Loca ve numaralı Jtoltnlt tahxıa.m]fttr. 

~-•'l\ttıeaklp ;cce:ler 1r,;1n 1llDllULroh tnıtutıar lbagliı:ıdeu 'sat.1lır. -•r 
ı ve ınema rallçesi Kfilçe aıtın blr gramı o EA N Osmanlı bankası (banknot> 

knrark, dünya durumunu ve ara- ~--•••••••••••••••••••••• .. 
NA DURBiN'in ~~cr:k0~=c\~~ar 

E 
Madrid üzerine 100 pezetn 

daki kuYVet denkliğini bozarak, 
yeni bir taarruz plfuu tatblldne 
girisıniştir. Bu plfuı iç.in Ja.ponya
nm yardımı kadar Fransa.nın, 

battı'\. İspanyanın destekliği de 

ÇEMBERLiT AŞ Sinemasında 
n SOn Ve en gÜzel filmi Stokholm üzerine 100 kuron 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

şarthr. 

Bugün matinelerden itibaren 
:vtcroB ırttGO'nmı öhne% Şaheseri 

BAHAR RESMi 6EÇiDi 
Bütün bunlar tahminlerden 

ibarettir. Almanyanın ne yapa
cağını, nasıl hareket edeceğini 
kestirmeye çall§II18k boştur. Ola
cak şeyler, ancak olduktan sonra. 
meydana çıh-ıyor. Fakat yeni bir 
§Cyler bazırlandığını etrafa ba
kıp görmemek güçtür. Politik.ada 
ve askerlikte - içinde bulundu
ğumuz büyük dünya dbasında - · 
tek başına ve lüzumsuz hM1se 

NOTR DAM'IN KANBURU 
söZLtt 

Bngünkü Çelik Ejderlerin İlk Şeref Destanı 
Medeniyetin Okyanwılnra kurduğu ilk. Zııfer Köprüsü olan 

DENiZ KART ALI 'QroTRE DAME DB PARİS)' 

Bu mevslm için milyonlar sar1i1e vücuda ~en yegAne 

muazzam ftlm. Baş rollerde: phc«.ri 

CHARLES LAUGHTON - MAUREEN OHARA 
Bu emsalsiz dekorlar arasında 10.000 flgünm Mks ve ih~ 

Zengin ml7.ansenile bütün dünyayı hayrette bırakmış olan 

büyük fllm Sinemacılığın ~ asri tekniğin zaferi Aynca: 

DOUGLAS F AIRBANKS Jr. • MARCARET LOCWOOD • 
GEORGF.S BANZROFTun 

sinema perdetıinde !J"aT1lttıklan en' muazzam bir tariht:ir. 

yol~tur. Yann aksam L A L E Sineması 
Nccmeddin Sadak Pek e.nt.eresan Kültür Film. Bu terefli tarihin yqadıiı mesut bn. dünya olacaktır. Numaralı 

yerlerinizi lütfen c.VYCMen luı.pabnız. Tel: 43595 

Şark zekası 
(&ş tarafı 3 üııcü sahifede) 

halar üzerindeki blsk.filt.ıer bu çe:k
mecekrden birine konuluyor. Kn.pa.t:
lan l:apanıyor. 28 derece hararette 16 
d:ıklkn knlnn blsküitler fırından çı
karılır çıtanlınnz onları genç lcrzlar, 
temiz cllerlle hemen sıcnk sıcn.t: ktı
tu1:ı.ra yerleştirirler. 

Usta.baJt gülüyor: 

IZDIHAML .. REKOR! ... HÜCUM!. .. 
1 ptmdaıı. 70 yqına kadar bütün .1.tanbul sinema bi)yük me
rak vo heyecanla candan n çuıkon t~ahüratla 9'3'l'eCtikleri ae

Denin en b8y\ik Gangster fı1mi 

ÖLDÜRMiY ECEKSiN ! ... 
2 ncl A L K A P O N 

Şahmcrlar pheseı:ini ?8ld olan 9'ire:kli müıacaatlar üzerine 

ALKAZAR S~NEMASI 

r ' iSTANBUL'dı,. her hatta. 0.st 
üste §8.heser tnmıer ıakdJm 
ederek sayın !>aDnmmn bO
YÜlt ~ vo '8veccülıth:ıe 

m.s.zhBt' olan 

AZAK sineması 
L J 
BUGtlN M!ı.tJnelerden ~ 
seneırln en bily\ik ~k ve llı.Ums 

romanını takdim eder. 

1-IZABEL 

Şehzade başı 

TURAN 
Sinemasında: 

Bugün 
matinelerden 

itibaren: 

Senenln en pheser ve muhteşem 
fllml. Sinema. sanatının kudre-

- Blsküit fırından çıktıktan mn
r:ı, tıpkı hnmaından çıkan Jnsan 
glbl üşümeğl hlç sevmez. Biz nuil 
nezle olursak o da. !ınndnn çıknr dı
~nda soİİ\lrsn her tnrafı gevşer. 

- Blr tek dört k~ blskiUt ne 
tad:ırdır? 

Ba Wta teknı.r göatcreceğin.i müjdeleır. 
~ blr da.ha. eŞ.ni ve t>emıertnı g~ bu heyecanlı Te hele
eanh büy1ik Ot\ngSter romanını S371D h&llcmı?D bamaten ta"8f;?e eder. 

«ARABACJNIN KIZl.D mmıntn tine en son misal. Bugüne kadar 

- D5rt buçuk, beş gram arasında 
!k:ahramanı llİLDB KB4Illla. yapılan till.mler1n en m.llkemmell 

değişir ... Bir kllo ibisküvıt et."ler:lya. ~~~~~~~~---•••ımı•n:!!'lmmm1.1111•••' zafer tacı glydhıcın en eoo. fa.h- VlCTOK nt1GO'Dun ~ur ve 
eseri. Bu bilyük tllm1 yi11ı:::ıek ~ §3.hcserl. 

200-250 tanedir. h ı Bzına ·fabrikayı gezdirdikten aonra m büyük yıldızm lili pbt:seı:i 
ustı:.b:ışı Ue müdür gülümsediler: Fevb.l&de nq'di ve hissi büyük film 

- :uı.!tln bu bl..skiilt yapmak usu- G E N Ç A" Ş 
Jü tnmamlle blze ~- Bundan dört 1 K L A R 

ta.bsil gençllğl Ueo bllhasz aııe--

~~ =~~kl1 heye- • NOTR DAMIN 
can kn.sırgnsma ~ceck olalı ' 

sene evvel Avrupalı bir b!skültçi bl- CLAUDEI IE COLBERT CLARK GABLE T'ÜRKÇE söZJ.1) 
zlm fn.brlkayı gezdL Btsküit yapı- E L B A M R A S t N B M A S 1 N D A 
şımızı gördü ve: 

- Tuhar şey ..• dedl. makine o nuı.- ----•••• Y annki Perıemhe akpmı 9 da •••••••~ 
k1ne nmn biz blskültı böyle yapmı- ~--••••••••••••••••••mmiillmlıı. 

büyük sergilzcşt romanı 

Kanaruazlm· Treni KAHBURU 
GEORGES O'BRİEN il 

yoruz. Slzln blsklllt ya12.ış tarzınız 
Avrupad:ı.khıc hiç benzemiyor 

- Peki ama büt1ln bunl:ı.r A vrupn 
tipinde yapılmııı btsküvit!er değil 
mı? 

Bu cuma 
aksamı 

sinemam 
sında - Evet ... Öyle_. Fakat blzlm ten

di buluşumuza göre yaptığımlz )'erli 
tip bLkfiltler de var_ Bütün l.tanbal lıalkmm sabı:rszhkla bckl-..Ja.: 
Ustabaşı: o;;u~ 

En '-!...-j - -~--=- --..:t! ..:..-. -1.ı __ 
- Size blr şey söyllyeylm mi? dedi. lllA .... - - -- 7MUUill 

eıınin TİYATROSU Temsilleri 
Tepeba.şı Dram Iosmındn 
~ baa.t 20.!!0 da 

<MVDRİŞ AİLE) 
İ.st.lklG.1 caddesi Komedi banmda 

Gündtız mat 14 de 
ÇOCUK OYUNU) 

Gece saat to,30 d& 
(SAADET YUVASI) 

bl:r:!m memlekette ya.pılmıyaca.k ~ z A R A H L E A N D E R 
yoktur. Dünyadn mnklnelert en J.ta.-nşık olan şey çlklet rokız:ıdır. Bu- * ~. d.lls1z Te körler tesanlld 
nu renelerce Amerika yapma~ mu- c\i2ıd. hare~edi ve kuVTed:i filmf cem!yetlnden: Önfimilzdek1 H/XII.1941 
v:ı.rrnk oluyordu. Son zrunanla.rda. KA D ON S EVft N C E pa21r günu sıı.at 15 de Eml.nönil Halk-
Japonyada. ynpılmnğa b~arutil§tl. evinde Tdrk!yedo mc olai'a.k blr flüt 
Çunkü çok kılrh blr iştir. ne bir ptyanÖdan ibaret aolo verlle-
Düşünün bir kere_ Çiklet mııddesl Sa.n&t, aüoer. fllmlni takdim edecelilr. c;patıane bir filmde • eıwan. , ............ cektlr. Davetl.ycler Halkev1nde 1"8 ce-

Sapodllla denilen bir nR-acın suyun- ~--••••••••••••••••••••••' m.tyet meJbozinrle Teı1l.mekted1r. Rer-dıı.n çıkar. Tıpkı Q.uçukta olduğu · ke3 i'Cleblllr. 

gibi nğacı gövdesinden yarıp suyunu ,-----~~~~~~~~~~~~~---••••••••••••••••._ 
akıtırlar. Bu suyu kurutup toz hail- i:sTANBUIDA SİNEMA SAN'ATININ lABu'ıt oıo•~t 'lr'T_,..Yn ,,. ... ""'70R· 
ne cctlrlrler. Çiklet m.addeımı!n t.o- ~a:.n .n.v.a..1.1u.a.~n.1...r. ıu gayet ucuzn satılır. Asıl ı, onu A.sna mudzıeaf, bütün sinema salmıumı kadın erkek 2 saat hüngür hilngür ve hep birden aA-latan, 
bildiğimiz sakız haline sokmaktır. o stnemıwm, icadmdanberl gl5r(Umemtf, &ha zaferi bütün memıetettmize ya ..... 1 ...... ve matbu .... _._ 
r.amnn fındık kadar sakız epey para a.Jtse+....I .. olan Modern dihnnıınm JAhtrtl .... 'heaeJ • f\"\n _ _,..,....,. J~ &w.u.M.irıG 
getirir.- Amerika tabriklan senede ~ ~- r"' n , ... o.M4,JWWW Yeni Kerem ne Aslisi) 

50 milyon dolarlık çlklet satarlar. 0.. L M E 
Liikln fabrikalarda onun yapılışını y E N A ş K 
bir sır halinde saklarlar. İşte biz o 
knrmı:ı kan~ık çlitlet 1şinl tıunamne 
kendi kendlnılze pek güzel hallettik. MARMARA Sbuımumb Mr be;reeaıı Te hlrikal&r B -
Hatta etrafa çlklet ihrncuıa bile ba.ş- • . bnrpa baDnc!e QO'UO başladı 
lamak üzere !dik. Ne yazık ki harp 6 çıktı ve Sapodllla. ağacının usnresbıi Dikkat: FiJ:mimb (SARAY) ldnemamıda 3 hafta gösterilmlş haJdJd (ÖLMEYEN AŞK) filmi 
gctlrtcmcdlk. Zlra bu ağaç yalnız 81• dir. İzdihamı önlemek için matln~Jer gündüs 12 den it.i.baren,. geceleri 9 da. • 
cak mMnlrkctıerde yetlşlr.• 

Gördünüz mil şark zekft.sını?
Hllanet Ferldm:ı Es 

ACI BiR KAYIP 
I:m kil deniz ynl"baylnnndan bay 

Şevket Doruker'in eşi bnyn.n Hatice 
Doruk r mJptell\ olduğu h~ıkta.n 
ku ul 'llayaınk rnhmetl rahmana 
k vuırrrt· tur. Ccnazc.n bugünkü çar
ıamba ın ü Taksim S!ra Scrvllen:leltl 
B c- lu B<'ledlye hastanesinden saat 
on lı r bu,.ukt:ı kaldırılacak ve T~ş
" • Y c mılnde nnmnzı kılındıktan 
r I" r.k y 1: brlstnnındnki makbe
ri ııı h-u"U"l" dc!nedlleccktlr. Mevlıl 
:rarım ... t e;> lesin. 

~ALEMDAR 
Meşhur Deha Rejisör CEci:LE de 

B. MİLLE'nfn 1941 dÜJl1allm 
heyeama boğan Mi L L i.-.. 

1 Z AF E RBaştan~~ D_U_U-=I 
1 

İstanhul'u yerinden oynatacaktır. Mümcs.mJeri: GARY KOOPER .. MADELAİNE KAROLL 
Aynca: JOHN HOWART'in bugünün görünmeyen harblnl yaşatan 47.amCtli film1 1 -----am•- CASUSLAR DİYADRWA ~ Buıüg ,.,.,.,, _______ _, 

Milyonlar mr!ıle meydana. ıreım4 

NOTR DAMIN 
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Ic;ln yent bt~ Pam inşa. e<1~. 
NOTR DAMIN 

KANBURU 
fllm1ne binlerce figüran tşt1m!c 

etmlşth'. 
Ba;t Rollenle: 

Charlea Laughton'un 
harllruldde bir taruta. yarattığı: 

NOTR DAMIN 
KANBURU 
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MüNiR NUREOOiN 
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EDEBİYATIN •.• SİNEMANIN 
BİR ŞAHF.SERİ 

GUY de MAUPASSA1\1T'm 
eseri 

BEL-AMI 
Raji ve oynayan: 
WİLLY FORST 

~---~--mll:li~aJ 

Şubeye davet 
Yerli Em.iııönü As. Ş. IlŞK. den: 

. 4/292 topçu teğmr.n Mehmet oı. 
Ibrahlm 325 (44fü5). 

4/210 topçu te~en Ah.met oğ. Fell• 
mı 330 C 4Sl88). 

8/190 levazım As. Tğm. Mehnıe~ 
Nazmı oğ. Celt\det 319 (39204). 

Bu subayların acele şubeye mürll" 
caatlan llfm olunur. 

Açık teşekkür 
İSkenderun Liman Re.1::1. iken verıı.ı 

eden blraderlm emekli denlz yüzb:ı· 
§ısı HulCisl Ronn'nın ölumu münn.scl>~" 
tlle mektup ve telgrafla acılanma W 
tırak eden bilcümle nk.raba v-e dosUY 
nma. fılenen ~ür ederim. 

Merhumun apbcysl emekli acn!J 
binbaşısı Behlül Büyüb~y ..-

Mevliidu nebevi 
Tôkat mebusu merhum GENERM> 

SITKI VRE'nln ruhuna. 1t.ııat olunın-~ 
üzere, 13/121941 cı.nruı.rtest günü snııt 
13 de ~iye camllndc Mcvlüdıı 
Şerif okunııca(:mdan, nmı buyl.lr:ıJl 
zevatın tcşrlficrt rica. olunur. 

Mevlud 
Merhmn veteriner n.Ibay sabfl 

Aknlın'm vefatının kırkıncı gününe 
müsadlf olan 12/12/941 tD.rlhll cu~ 
günü cuma ntınıazuu müteakip ıner• 
bunum ruhunn lthnfcn Anka.rada ıııı.· 
cı Bayram camllndc mevlil.du ncberl 
kınınt edllece,,.."tlr. Arzu edenler, t:ı" 
nıyanlnr ve dostlan, nrkndnşlan d:t." 
vetlldlr. 

BUGUN 

sam 
Sınemasınaa 

BERNARD SBAW'm cscrin1dcu 
1ktıbas edilen ve dün akşamki 
Galadn. bilyük bir zafer k.a:z:ı.ıunıŞ 

olan 
LESLlE HOWARD 

ve WENDY HILLER'in 
Ha.rikul!dc temsilleri 

B i R KADIN 
YARATTIM 

<PYGMALİON) 
oazeı tllmtni görünilz 

ŞARK sinemasında 
Herkesin ağzında dolaşan 

Magda Schneıder ,in 
en son ve güzd temsili 

SEVMEK HAKKI 
Filminin son günlerinden isti· 

fade ediniz. 

AKŞAM 
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6 Aylık 
3 Aylık 
l Ayhk 

Türkiye F..cnebl 

1400 kuruş 2700 kuruŞ 
750 > 1450 > 
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1000 kuruı;tur. 
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IST ANBUL HAYA Ti 

ı;ünel kayışı 

Eskiden bir i(Hacl yola bdde
.c=:=================-===-z===--=-=Jmek) vardL Hac için mak diyar. 

~ edenler ..vkeaJ... Jmdan kalkıp kara yıo1lan. daaizle 
Yaimz ha yaıı.in ıl:IMlliinüa F atarak Kibe'ye Pfaı dincLırtarm 

Japonya :Amerikaya harp ilan D.Ün. mnde Oh c:Aaoti beld~ ım:let 1liinleri ı...p.lamr; ... pldi, 
etti. dedik.leri zaman !=kes bir olarak yedefip lcalmum<lan. k~ ı. geiiyu-, diye giWer ~~ ba-

Merak Japonya ne yapacak? 
cıeraka düştü: cBakalmı Alma.n- kıılm. O nmu maiazıilan J"8P' tin meh.Pe ballı:a ellıJıadar Olar. ba-
ya bu İfe ne diyecek? .• >, cİngil- minli. yemineiz diye ayın:mik; cmın dönmesi d&t ~ lıielıJmird.i. 
tere ne yapacak? .. >, cRuayanın yemiıılteıriD. bo:rolup bozuJmad,.Jc- Haca efw1i en p... riı'mem de ...in 
Clurumu ne ola.ca.kh gjbilerdet.. Jumı kontrcil etmek için yemin bımı derhal ,..il ftD2e bo,aaır, 

Muhtemel Japon harekatı şöyle hülasa edilebilir: 
Biz de cbakalım ıbizim yazar- mü:rakabe t.qlcilleri liı:armak; ~ gÜlderee, ziyaıatçi mi.f"rler aba 

lar bu işe ne buyuracaklar}» di- A&hn yemin iileıile uiraşmak ecleder, ınkw eda ile k.ifecle ota-
!Fle haklı bir meraka clii§tük ve bu için yemin büroları tafkil eıtmdc. ran sakallı ha.ca 'babanın öaiinde 
merak.la dünkü a-azetelere sanlakıp icap ederi.. eiilip eıieri c;paıiirdü. 
l::ıu konularda kalem oynatın Maamaf:iı pmiai boUl!l'lltiıdea Bizim methur tiael ka}'1fl da U. 
itiyadında olan imzalan gözden par& cezaa alma.it eureıtile bdedi- brlı :bir lutea Jenai earurile ..,brca 
eeı,:irdik. ye için lbu itte :bir kir ırolu bul- gözlerimizi ~okla btnılı::b. . Yola 9k-

Gariptir ki bunların çoğu c.. . ma.k da mümkündür. Çünkü gö- tmŞ, 1eli:r01Wllf, ~ celmit. L-

Singapur ve Birmanya'ya taarruz, Mançuko 
şimalinden Rusya'ya karşı tali derecede bir 
taarruz, şimdilik Hawai ve Filipin adalarının 
tahribile Amerika saldırımından korunmak ... 

-
Zaten biz işin böyle olacağını .züııü ltar hına bürüyen insaılJa.rm llabiyeden hW!ad~ -~ dİ)oe Uzak~ da tut;:a$U. Artık dhıuı 
Lilnüş ve -hu sütunlarda aöyle- vnTÖ ve ıvatan<laş menfaatini bir adım adım hareketlenDJ bıkip ettik 
lllıştik ... > n-.;nden ,..,.a~lardı. J - ~ t • u ıhartJi tam ve d~?ik<;l2'1r. Vnk1a 1914 -

·- • • "J -- tarafa bır&ktığı dii§ünüliirse iböy- ve nihayet mıiibsek qaiile ınan- 18 de de otnıdi harp eden devletlerin 
Yı::Jnız biri müstesna: Necip Je bir yemmo Mdık b.lac.ak.lan lbulu ~. latanDal baUma D;ete'F• hcpsı muharebeye ~1 amma. 

Fazıl Kısaküre)d.. fiiphdicüı-1.. garketti. Kllllılayıcılar, 9e'yıl'cİler Uzak Ooğu'daki davletierin heps1, ya-
0 .. u dün yıerindo göremedik. Sahaflar yollara döküldüler. nı Amerika., tng111ıere ve Japony:ı. mer-

Çerçeve muharriri ya bu Claıvayı Tilnelin. üç buçuk ay kapalı ka4 kezi devletlere ka.rfJ. m.Qıt.ere4ten. cep--
herkes gibi mülıiı:nserıll~ deıiJldir, Va 4 Na, bir yazııımda, Balık- lan iki batla.ki çifte kanatlı kapılan he -aldıklanndan harp bu u:ımtaka-
yahut da böyle bir hadise hak- paza:rmıu Eminönü 'meyaanurun --ldı. y... --" --"1.,; bacı -rmce, ;ya yayıl:m.a.nuştı. Şimdi orası da 'f'8 

an7eıı.:~-- u--- ..ı.::...--Jan "ikayet °"'u -. ıuıu ıı- ..,., K" .. 
kmdo.lci hükmünü ta 1939 yılı ·- "5....-:; .r .......... ~....... .. erin kapısı ~ile boyanClığı (Iloi, tam mana.siyle ha:rbin lçindecilr. 
eylülünde harp patlarken vermit eden bir al'k.adap. Ce"lllp vmiyor-. meşhur b:J'lf da kapıdan ayak ha· Japonlar tarıı.fmdan .sal~ tota-
olmaktan doğan bir göınül rahat- du. ~ğin ~ eıski .ha.tı- basmaz tünelde bir boyama fa- llter devletlere yaraşır §ek.ilde Ani, 
lığ.ile yan gelmiştir ı.. ralannı ltaOJYan böyle ori;inal bir ~ • • rşaşırtıcı ve haber verllmeden yaıpıl-

ırerin olduğu gibi muhafaza edil- anyeti ba.şla.:11· erlrenoe tüne- mıştır. Taattuza 1$"1Yan Amerib. da 
Yemin mesini istiyor, ba.tti bwum mey- Cunı.rteaı sabahı . demokrat devletlere yaraşır şekilde 
E.ı.nafın yıemini meşhurdur. <Ianla güzel '.bir tezad teşkil ~ lin önüne gittim. Anıan efendan silrprl.zlerle karşla.şmış ve da.ha ta.ar-

cYozum kör olsun paşafendi, bu eeğiıni de ilave e<liyor<lu. aman. Meğer, kara kayışın ne kadar .ruz ba.şla.madan yirmi dört. saat evvel 
da meraklıS1 varttııf. Gişelerin önün- Ameri~a.n devkt :retsı Roosevelt Ja-

yunlunun içinde bir dirhem pa- Şehir estetiği bakmıından pek de herkes ibirihirinin omuzundan pon impara.tonın.a cönderdiği mesaJ-
m . k varsa aldıwgun para haram yenn· de olan bu ta·~:ye bize Sa-

u ·- nanıyor. Kaduı. et"kek, çoluk ço- l& ıharl>ln önüne geçeceğini zamıede-
olsun ... > gibi işittiğimiz yeminle- haflar çal"flstnı hatırlattı. O çaI§l cuk ezile, it.ite iledemeğe ~ıyor- c:_k kada: güzel niyetler besledt~n1 
rin haddi, hesabı yoktur. ki T-Urk irfanile dünya kültürii lar. Turnikeler 'büyük bir saat gi- gostermıştır. 

Fakat bu defaki esnaf yemini ara.snxla yıllarca geçit vazifesi bi muntazam tik taldarla mütemadi- Gene taarruzdan 24 saat evvel Ame-
l>uı.,un tamamen aksine!.. Celep görmüş, gelişen bilgi ıçma.rlanna • liy-or İçeri girenler arabada rikadan gelen ıh:ı.bC'rler dolu .Japon 
esnafı yalan söykmemek. ihtikar fidelik olnnştur. yen ~mak telişuıda deiıJ. herkes gemilerinden miirekkep blr lcaIDen.ln " yapmamak için yemin ettiler. Bu Buraa.ım. yıkıp ufalta veya ye. yer.. ..C: maki- Siyam sahlll boyunca cenuba ind1ğln1 
yemir. töreninde bulunamayanla- ~ sahaya çevirmek ibeDci imar do~ ~9:Y'-.a kotuyor. ' • blldlrdif,'1 halde Japon adalarından BüyUk Okyanusu ve burada b•.şlıca lap0n Ü.-;lcri aıasındak.i 
nn da telgrafla yemjn ettı1clerini planı ieaplanndaniln. Fakat bu ne dıuresınm altmdan kor~ bır 3300 mil uzaktaki Hawa.ı adalanna. ırtibat yollarını costerir harita 

--~ d.k ....... Q"" B_,. ... t imar bölgesinin kara ydaıs ııöi czamp arabanın doğru mühim bir Japon deniz kuvn- ·-------------. ogren 
1 

· .,,-••y•,, • -J- 1ICUllU yakahyan kay"aı önünde tJnin yaır1 .......... ıcta old"1h~u bildiren H . b" · elb-t y ıru"nlen·m· bo- gu""zelligınw · e -kıQır !bir Rek'.ilclıe .........,..._.... ue.••.u 
ıç m ~ c ',T- " '" adnn atacak yer yok. Bütiin ~!ar hiç tılr haber verilmemiştlr. Halbuki 

::ı:a-ak değillerdir. Hele at'lllannda onarıp eaıtlamak da müı:nkündür, 'lft'Ml!D•4, ırözler hep oraya ~- bu kuvvetlerin buralara kadar sokul- M. Şevki yazman 
böyle tıelgrafla. makbuzlu, senetli aaı:ır:.!. miş, parmaklar uzatılıyor: ması içln biç d<ıiilse bu ııssız denla Us- ._ ___________ _. 

le:=:: == - - '4te, yeni relen ke.YJŞ bu. Ne tünde on giın sef~ ebnelerl icap eder. veya \aarruzla.n önlemek olabilir. 

™. ~ ~ NBLllD OLDIRiJ ~~f.Yhird~.~dmuerini silip ~~a~?e~~n:~~~~~f:~~:e~= ya~~ :a~::ng:;:ı1= 
c;) M~ ~ ~.[3{1@~ @[!;@~ tekrar tekrar baloyo1' ve f()ylen.iyor: mtyet vermem~ olduklannı g()ı;ter- şı olacaktır. Slyam üzerinden Bir-

&..:ı.ıımaıı•ım•••••L....;.;..;;..~;..;;;;;;;;,,,;;;;.;..;;;..;;.;" __ . _______ I - Hay Allah senden razı okun. mektedlr. manya'ya da ta.a.rruz edilecektir. 

Hel ....!!..-'liiine bakınıL Ge- Bu kadar W'..ak mesafede .Taponlıı- Bu h&reltctlcr .Japonlar i.çln bem 
K • • Ü k b • 1 Ş e fUD~ K~ • • nn karaya. ~ılmnıcakla.n eslrerlerte dın dır UÇ ır yan 1 lia k.emenne benxiy.or: Bar.ı araba· bu adaları 1....,..1 ~eler1.nt ..-e 3300 kolay ve heın de çok kazan cı • 

l la.: f --•- d binci esel d ._..,_ Kolaydır, zlra. İngilizlerin bu mı.nta-
Almanya.da Pa.Iathıat eyaleti. dahf- köye iade e~. :-e. ..,... a am ~ el' e, nıli mesafeden bunlan beslemelerln1 kada büyük otdulan bulunmo.dıtı 

tlnde _ Rin~l .. k~ ~rik sistemin- Köy halkı, pIA.nlAra. blr gö-ı gezdlrJn- ıravallı ka~ .~ eakimese. ~ akıl pek almıyor amma ya.rnmda.n Japonlar ve diinyaca malfundur. Si.ya.
de dort buyük sutwı yii.belen m.uaz- ce, bunlann kendllerlnln ta.sdilc için zamanda YübekkaJdınmdan ınıp fazlası Japon veya sarı ırka mensup bunda v İngiliz hima.yesin
~m.. l?,lr.. kıı.ım:. _var~:. ~in Münllı'e göndemi.iş olduklan projeler çıkat-ken çektiğimi ben b~ Ad&k ola.n ehali vaktiyle Japonlar tarafın- = e~laya. m~mleitetl sahlllerinc 
buyükluğu bu koyün ku~üklüğüne uy- olmayıp mıih~ ve m~ b~ ad&nuihm. kaY1$:n ~~dıgmı duyar dan iyice işlenmiş 'V& Amerikalılar başlıyan !hra.ç muvaffak olarak ccnu-
tnamaktadı~. R_lndıı:l kQyün1ln '.1'1.Mll-~ pllnla.n oldufmıu görmüş duymu bir horoz kestim. bermutad ha.va, d~nlz ~ kara ordu- ba doğru ııerileyince ma.bdud İngiliz 
au ancak dort yüz kişidir. lerdlt~ Şifman 1>ir adam: sunca. burada. aklın kabul etnılyeceğl ıcuvvetıcrı ancak Singa.punın yakın 

Bu mu.'ıt~m klllse, Rlndal'da b1r Munlhten gönderilen talıslsat lle - Hay gözünü sevdiğim hay... kadar zayıf bulunuJ'(>l'lars& bu da. ofa- çevre81nde bir müdatu. hattı vücuda 
J'anlışlık eı-erl ola.rak inşa. edilm1şt1r. köyde bu biı:rftk kll1sen1n fnşasına baş- Şunn kayq demeie ağam TamUyor. bWr. getlreceklen:ilr. Vakıa bu mildataanın 
1836 senesinde, R1ndal köyü halkı Mü- lanmış, killsen1n fnşa&tı tamamlan- KaYlf değil. has.ret kaVUfluran... Fakat da.ha ziyade muhtemel olan t1ZUll miiddet dayan.nıası, Singapurun 
nih vallsine köylerinde fnşa. etmek iJ.ıkta.n sonra. Bavyeranm bir şehrL-ı- U • yredi kalabalık ara

4 
Ja:ponyuım bu sa!dınm ile bu nsıse aylarca n.nd1sb:ı1mOdataası90lt muh-

1stc-diklert küçücük bir k1ltsen1n plln- de Jnşa edilecek olan bfiyü:k kllisenln zun uzun ıse • P :ı_:__ ah ve buradaki Amerikan kunetlerlne temeldir. Fakat ne de olsa mftdafaa. 
la.nnı göndermtşlerdir. Bir mft.ddet plll.nla.n ~llkla. bu köye gönde- smda ~unalanlar .~areı: ~ ar a· m(hnkün olduğu kadar fa'.11& zarar çevresi mahdud oıacağmda.n deniz 
&onra kilisenin plft.nlan tasdik edilerek nıaı~ ve yal'J}dltı anlaşıhmştır. lara giderkeıı, gozlerı hala kaYlfta vererek bu taraftan gelecek Amerikan üssü olarak Slngapurun göreceği hlz-

lı:alıycr, döniio döni:o bakıyorlar. saldınmını şimd!Uk öı:ılmnek Vıt tehir metter de tahdld edUmiş olacaktır. 
Meşhur seyyah sanmış Nihayet zil çalıyor; tangırtılar, etm~k olsa gerektir. Keza Flllp1n ada- Japonlann asıl özledikleri sıcak de-

zmgırtılarla araba hareket ediyor. lanna karşı yaptığı taam.ızda.n malt- nlzlerdekl genişleme ve Çinln ce-
Vaktiyle dünyanın en büyük ~ - Çabuk baray& gelln.tz, blltnls ba.- Kara kaJ'Jf. yuvasaun ön~ le~- sa.d da buralardan bllha.!Sa. Singapur nupta.n da. tecridi işi, nihayet Hindis-

aevihniş tenorlarmdan btrl olan Ka- kayım, bize gelen miSe.f1r k.imdlr? di- çırdığı avını kovahyan hır y]an ~- ve Siyam istikametinde yapacağ'l asl! tana yaklaşma bu sun!tle sa~lanını., 

Yazan: 
Fillpin ve Felemenk Hind!stanma 

ka~t Blngapurla birlikte bir hnreket 
düşlini.llemez. Bu kadar geniş hare
kat, !bütün serbestliğine rağmen Ja
pon takatinin de hududunu geçer. 

Sovyet Rusyaya. kar~ı. Almnnl:ı.m 
ısrarlyle, ancak 1k!ncl derecede blr 
tephe kurulnbll1r. Japonlar bereketin 
cenupta olduğuna kanidirler. Irk itl· 
barlyle cenupta.ki halk da kendilerine 
şlm:ı.lden daha yakındırlar. Keza ik
lim aartıarı da Japonlnn cenuba 
doC'ru çekmektedir. Bu sebeple şimale 
karşı yapılacak hareketin tali olaca
ğına. kaniiz. Hele bu ~ mevsiminde 
:ıl.sbeten sıcak iklim halkı olan Ja
ponlar Sihlryaya doğru büyük blr 
hareketi hlç de arzu ctmeiJer. Yalnız 
Uzak Şark sahiline ve Vladlvostuk'a 
giden demiryoluna karşı Mançukonun 
en şimal nokt-asından ve belkl bir iki 
yerd&n taarruz da Ja:pon ve mihver 
.h~sabma çok faydalı olnbillr. Bu su
ret.le hem t.Tzat Şarkta mühim Sov
yet Jcuvvetlerl alıkonur, hem de .. ı. 
hllleri itibariyle Japonlar için ehem
miyetli olan Uzak Şarktaki Sovyet 
ınemleketıerlnln yegane besleme da
ıman orta yerinden kesilir. Fayda ve 
taarnı?.daki kolaylık Japonyayı bura-
da da b1r ceJ)he açmaya ~evkede

ruoo, Birleşik Amerlltada. blt tuı-neye pe aormuştur bi. delikte:ı çıkıyor, karanlı!< ddıllZ- haerkrıta karşı gelece!t yardımlan olur. 

'1.kmış, uğradığı §e'hlrlerde konserler Kadmlarm p.şa.Iı;yara.lt cevap :ver- de vqcnun ardı sıra Q%a.Dly~. Öte =========================================== btnr. 

l'emılşti. mediklerlnl görtllıce, gurur ve ıtU- b&4tan vqoalardan çıkanlar bir l:e-
Bu turne esnasında mef}ıur oku,yu- harla: re daha kayışa göz atmadan <ıyrıla-

cunun otomoblli yolda bozulm:uş ve _Meşhur seyyah. Roben3on Xnı2ıoe nuyorlar. içlerinde, sadeoe tünele 
kendlsl motörü ta.mir edilinceye ka- tııze mJsa.flr gelnıŞ1Ur. Müjdesint ?er- binmek hevesile ~leııler pek çok. 
dar civarda bir çifi!ğe ilticaya. mecbur mJşttr. Kapının önüne kader c,:ıkıp tekrar 
kalmı.ştı. .. . . .. .. Zava.llı ve saf ç1flik sahibi Xaru- dönüyorlar. 

Karuzo huvıyet.ını soyler soylemez zo'nun ism.bıi, üem blr adada Jo.rk Eskiden lı .. tünele biadikl 
~ik sahibi ye.rinden fırlaml.Ş ve: eene- tek ibaşma yaşamış olan Rdben- • ' er ~il :.ted•Y• • d'; 
<Hiç bir saman çi!l1ğime bu kadar n halde bunun ne e ~ ııınu U 4 

meşhur bir misa.ftr1n tenezzüleıı uğn- anı Knm>e ~ tıı.rı.ştı:ı:mışm. fÜmneyİ habrlanndan bile geçirmi-
Yacağını hatır va hayalimden geçir- Meşbu. okuyucu KarııZ<> k.Eındtslne yenler ,imdi tünel ke.yışile alakadar. 
ınem!ştinu demişti. ba.,lta 'b~ adamın l.mı1 verildiğini du- Şurası muhekkak ki. balkınurm bu 

Bu sözlerden soııra dı.şa.n tırlıya.rak ~ca, bu :yanlJş d.üzeltınete lilzu:ıu aliJcası, tünel kaYlfUMl karşı göste-
bnsmı ~e-ırmış ve: gormemlŞbtr. rilen bo.! muhabbet. tramvay ftarıh· 

Tarihten evvelki za.manlar 
lnsanlannın bl~ası 

undan biraz olsun kurtu!mamn se
vineindeD ibaret. 

1 asarruf ve 
Yerlimaiı 
haftası 

Cuma günü B. Fuad 
Ağralırun bir nutku 

ile açılacak 

Oç amele kazdıklan çu· 
kurda toprak albnda 

kalarak öldü 
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1 .. t•• d ' p us un e ... ] Gördilklerim, duyduklarım 
1 KONUŞAN MUMYALAR 1 

Habbanımın oğlu Ağustos sonları idi. Ha.vad& kurşun ı üzerinde cambazlık ctmeğe kalk._ Ba.
e.lbi bir alırlık vardı. Muammer evi- zı kadınlann acayip bıprislerlne 
ntn gölgeli balkonunda. oturmuş .slga.- akıl sır erdirmek kabil değil!-• 
ra 1.çlyardu. Bir a.ralılt kulağına. bir Erkek böyle söylenirken kadın bafl- Saraçhaneb~§~da, lmk ydlık yük adam gibidir. 
gtiriiltü çalındı. Bafllll çevirip baktı. nı kaldırdı. Bu sırada göz g&e gel- kom§ulardan iki kız kard~ vardı. İkide birde oğlunu düıtmedeı 
Yandakl kom.şunun bahçesinde b1r dller. Hal~ topallıyan ve sağ böğrünü Büyiiğünün adı Habbe yani Habi- - Ezanı duyd:ın mu Lütfi efea· 
genç kadın karşıdan karşıya. bir ip tutan kadın utandı. Gülümsiyerek be, küçüiününki Haaibanım. Koca- CÜ) Aman kulak "V"er de okunurken 
germekle meşguldü. içeri kaçtı. lan çoktan öldüğünden ibunlara çif- söyle. Kalialardan iki seccade iste-

Hnlbukl Muammer bu ~nç kadını Ertesi günü Muammer: bitlşlk köşk- te dullar derlerdi y:ip namazlarımızı kılıverelllrı. 
u~tan uz:ı~ t.~nırdı. Tuvaletine. ve ten genç kadının hlzmteçllerlne şöy- Ha:bbanımın hacı •. 1,1ı da var; fa. Mahtum efendi mahalle mdctebi-
susune pek du.'}kun bir insandı. Şını- le b:ığırdığını işitiyordu: ka.t Cidde kad · M kk · ib'ti · Fatih M k ·· t' ·· 
dl böyle karşıdım kar§ıya ip gerip de - Canım ipi çok gevşek bırakmıi- ye. ~r c:m.ı, e :~e ru 1 rmıt. er ez. rnş ıyCSJ-
ne yapacaktı? .. Genç adam: ııAcaba sınız. .. Biraz da.ha gertniz ... Hah-. İ.!Jte .ka~ar ~m·e ıle g,ıdcnlcrden . degıl ne devama başlamııtır. Yıne başın
çamaşır mı as:ıcak?.ı diye düşündü. böyle... Nerede benim kırmızı ma- Ehlı Hıcaz yoluna çıkınca eV10e ka· d:ı. sank, altta caketle pantalon. 
LAkln kadının hlı.rnetçllerl ve başka yom? .. Bana bab:ı.mın şemslycsint de panmış: dönüp gelinceye kadar altı Anne3İ yine duacup: 
adamlan da vardı. Sonra onun ger- geUr1nl. ay sokağa adımını atmamı§ ve hncı· - Tanrıma bin tükür, tuttuğu 
dlğl ipe çaıntıŞlr asılmn.sın:ı da. lmkfı.n Muammer bunlan işittiği halde genç lık mertebesini bulmuş. altın olsun. hoşnudum yavrumdan. 
yoktu. Çünkü bu ip yerden pek az kadının kendisini göremiyordu. Mu- Fakat zavallı, kaç evlat acısı gö- Gün ağarmadan kalkıp abdestini 
yükseklikte bulunuyordu. B~zıı:~a ası- hakkak cambaz ipi kiişkün içl.n:de ge- renlerden: beşikte, kucakta kaç ma- alıyor, aahalıını kılıyor: babacığına. 
l~cak çamaşırlar toprak üstWle &Ü• rlllyordıı ... Biraz sonra bu tah~ln- awnu kara toprağa gömenlerden. enişteciğine okuyor. .Mektepten ge· 
ruMnüp dururdub. ğ k lm t de aldak ndmadbııtını fda .~ ... ~{i Yıllardan sonra doKan son çocuğu- lince ahde.tini tazeleyip akşamını 

uaınmere aya ı mera o uş u. genç a m u se er ... ıuııu.ı ~ ma.- L'" fu. lah · · · ._ ı eda .ı! y d d 
Acaba genç ve gU7ıel komşusu ne yap- yo ile pencerenht önünde ~ bir na ut ı 1811lını ~oym~ı ar. ewyor. ~·ı~ uyar ~ 
mak niyetinde idi? görünmüştü. Ondan sonra. tekr&r .sesi Habbanıın fazla eofulugu, muta- da karpmızdaki Mnnaraya.s camıaı· 

Nihayet Jpln iki ucunu da bağladık- işltllmeğe başladı: a.saıplığı il~ beraber pek düü, girgin nin ön safında, İmamın ardında. 
tan sonra kadın kötke girdi. - İpler hazır detll mı? .. öteki ucu ve oeceTikliydi. Semtindeki büyük 

n1 L '-laı ,__ Bir iki sene geçm.İf, epeyce aerpi-
Llkln bu çok sürmedi. Ye den balı- d~ bağladınız mı? .. Dikkat edin. Blr 9"0l\&ıı; a girip çı&.«r, erkan min· 1 L"' full h bıyıklan ela terle-

çeye çıktı. Bu sefer onun .lcıyafetl kaza çıkaracak olunıa.nız klyametlerl derlcrine oturup hanımefendilerle e? . ut • ın 
Muammeri derin bir hayrete dÜ§Ür- koparırım ..• Verin ft'D'Slyeyl. Ben ipe seni: beı li konUfUr, her ıe.re de nuıtı.. Habba~ eski adeti üzere 
müştü. Çünkü komşU8Wlun üzerinde çıkıyorum!. kiıll ilk dıerd' kesıdı önde., oglu arkasında, harC'm 
yalnız bir IAclvert maya vardı ve elin- Şimdi Muammer onun lpe çıkıfmı Hya 1 e d-:'e _._ 1 w d bölüğümüze dalıverir, baı :;rtüsü is-
de d k bl 1 t t rd _ _ _ . . -1~ oca ı , eru re aevacı ıırı a I ,____ ._._,_. d' 

e açı r şems ye u uyo u. g~unun önüne & .. _..,,.,. .. u. Kendi Hab 1 h b teyen ere JULGr, Çlm.LUll ı: 
Erkek hayretler için nunl~or- kendine: o:Muhakkak gene kollaanı dar.. kcr aa ı~ıı_ıca .. -e~en .. •tına - Kaçmak. bq örtmeok doğru, 

du: cNe oldu bu kadına bugün? .. Ak- tayyare kanadı glıbl lid taratma aç- ._ ervı.! 1t~. as~~ ~1~~· buaohtune.
1
yun alit· fakat erkekten. Buncağızın daha ya-

lını mı kaçırdı acaba? .. Amma belkl mıştır ve şemsiye bil' elindedir ... Fa- ~ıya or up, 11;uçuc~ çaaı e ııe r, ne ba ne} o ocuk a ol Bı· 
de denize girecektir. Her halde öyle kat adamcağız hayalini daha ileriye sıvanırdı: fi ' 11 k w d,.ç l' Y • 
olacak. .. Evinde soyundu. Şimdi balı- götüremedi. Çünkü bu sırada bitlşllt Yanın baş ağnama, merak gülle- raksam ~~ agımaz çe ik çoınak 
ç:? kapısından kendi hususi rıhtımla- kÖ§kte dehşetıı bir gürültü olmuş. sine, göğüs hafakanana teebihini çe- oynıyac . . . . . . 
rına çıkacak, oradan da yallah deni- büyüt: bJr şangırtı i4J.Wmi;ti. ke çeke teneffüs: yd81'lcığa yine oku- Ona kalsa yın~ .dazınm dib~nden 
ze ... Fakat sahil de pek uazk ... Sonra Genç kadının hlddetll sesi perde yup üfleye üfleye yılancık tap ya- ayırm~c:aJt ve lakın oda,?- .k.ınam· 
şimdiye kadar onun bu suretle hare- perde yükseliyordu. ~t (b k . de d"w sık mısafırler de bulundugu ıçın, 
ket etUğmi hiç görmedim! .. Bu elln- - Allah milstahakınw veraln at- pı,.. ırm: u, b're:.~en~~'--~ ug- - Hadi oğlum içeri, küçük bey• 
deki açılmış şemsiye de ne oluyor?.. zin ! .. Ben cipin ucunu iyi bati&J'UUZ. .. ı mze b enzer ır ..,..r. ..-k. ! 4

• )erin odasına git 1. diyerek yanımı· 
Hem k:ı.dın 11emsiyesl de~ıı. koskoca- dememl.4 mi kllrn?- Ah kafam_. Ka- n ' oyu~un .J11:molwn~a ııııne za yollar puırık pmrık geÜp bir 
rnan, çadır gibi bir erkek şemsiye- fıım!.. yapı!~~ı· a

8
st dyı •.ne } tut:n.~z- köıeye ~erdi. 

si...• ••• .. fUpue ı. una a tıryaırı surup, M 1• . '- . 
k din bö. _,, - •• •. c· al) . (Ri 1) d . cae a mevsım ~lf. cuma geceaı: Muammer endi ken e yle '"y- Böylece aradan aylar geç,t;i. Mu- ustunc ıry yanı ya enı- ak 1 1 ltı k 1 . k 

lenedursun genç kadın sahile doğru ammerle kansı blt.ışlk kom.fulan Ue len Y e~de geçıen mecidiye bü- . ran ar top anmıı. a 0 ıs am
lnmedl. Biraz evvel gerdiği ipin bir ahba.p olmuşlardı. Yavat yaV8f sa.mi- yüklüğündeki Avuaturya paraaını bil o~nuyoruz. Onu da araya kat-
ucuna geldi. Burada bir istemle du- mlyetlerl de artıyordu. Şefika hAlA kondururdu.) mak ıat~~ken, kq kal~ırmada: 
ruyordu. Onun W.erine çıktı. Oradan cambazlı.it tçin uAt'afıp d.urufOl'du. Pa- Sanlıia iki kaım arMıoı uatura - Kagıtlarda tuvır var; elime 
da pek acemi bir cambaz harekeUyle kat bu işte bir tUrlil ileri gidem.1- ile üç kere çizip kanatma sıtmaya almam, günahtır! 
evvela sağ ayağını, sonra da solunu yor, ipin üzerinde attıta ilk adımda bil w ult . )''" havla' Yahut Tombola çekiyoruz. Onda 
ipin üzerlne ba.stı. naatı. yuvarlanıyord\L ece pa~ ıp ıgı g .~; naza- yine: 

Muammer: Şeflkanın bu ı..t- bu tadar ısrar ra, ferahlıga da 'kurıun dokme: - M k 1 d hın'atı'yan ra· ....,.... K k d · ı)ik • · Hasib u av va ar a 
- Haaaa... Demek bizim komşu etmesinin sebebi ne ldl? HIV istidadı d lızd. arMaernlel . i':?. .. k la~ım k.amlan dolu; önüme koymam! 

cambazlığa çal141yor ... Olur şey de- olmadığı halde niçin mutlaka cambu- e.r er ı. na enuı &uçu ev enne Saaıtl k" d . ki 
tll!.. Otuzunu geçtikten aonra!.. hk etmek istiyordu? .. Bu garip he.es entan. yeldirme filan diker, en ziya- . . .ercew ~~k e w pı~·ebee~, a~ne· 
Kadın şimdi ipin ucuna basmıf ve ona nereden gelmı,tl?. de konıaklardan çağnlıp papfendi- s';'1"1 gıtmege tıgı a n ge ın~e 

müvazeneyl temin etmek için ikl ko- Bütün bu sualler Muammerle kan- IMe, beyfendilerc gece)jk barkası, lcimsey~ (Allaha ısmarladık) bıle 
lunu sağına ve soluna doiru açmıştı sının b<>.,nm içini gıcıklıvnrdu amma k"' k k hı ı_· L_ d • _,_ '- demeden dıtarı sıvııardı. 

• ..... -. J~ ur a ıoıç.cr, ou.y an ya&ayı 11;&• 
Kocaman çadır gibi şemsi~eni? hlk- ne çare k1 komşularına aoranu,or- lıp gtbi erureye oturtmasına f&tılıp Rüıtiyeyi bitirdikten sonra, Çifte 
metı şimdi anla.şılmıştı. Çunkü o da Jardı. k I d dullar konak konak d ) w a 
ip üzerinde müvo.zeneyl temine yan- Nihayet aralarından su. sımıaz bir 8 mır '· _ 0 •ımag ' 
yacaktı. . hale gelmlflerdl. Artık Muammer yü- Habbanımm oğlu Lütfullahcık ben eteklere varmaga baıladıl~r: 

LAkln kadının üzerine bastı~ ipin zünu- ''-•·""·np bu camb--'.- be•..... ta d Sa b . ı· lı 1- - Bunca yıllık ahbaplıııa, bunca 
&• .......... ~ .-... y,.. y L paan enız ı, eıraca o 1 L ı·· flan ·· ·· 

uç tarafı büyük bir t.a.şa baRlı ldl. nin nereden geldllinl kOlDfUS11I18. aur- duğu için boymı daima tüibentle zam•~.~~ .. u~~ .. nıza guvıene gu~e
Bu itibarla Muammerin güzel kom.,u- du. Buna Şefik.adan e~l ıcoca.sı ce- b v 1 v 1 _ı_ k le ı._. ktu ne, gogsumuzu gere gere geldık, 

A,_,_ h " 1 1 be b ag ı, sag ı.ıı:sı:z:, avru vır çocu . E'L d""I'Wh L-tfull h v L sunun ayıwu4n enuz p e ra ::r vap verdl: H babad h da ha nıam u ı a u a cıgımız tana• 
onun altındaki taşa değiyordu. Bina- - Ben size onu anla~" Ab. bu b cml an, aha~l-e ana k eb"cı, dc:tnamesini aldı. Gümrüi'e mi olur, 
enaleyh daha c~bazlık marlfetl.-ıi cambazlıt: merala aıh!. Evde kırll- ~!. 0 ur ya; .m me t ıne Telgrafaneye mi olur, yetimiciği 
gösterememişti Ip ÜZ"rinde llerleyl.p madık eşya kalmadı İklde birde 1p- gıttıgı sıralar bıle batında sarık, sır- .. . b' k•ti J'v k Z 
tqı geçince v; boşiuia gelince cam~ ten düşüp kolunu. b~catını çakarma- tında aba, ayaklannda mest. (O m~naaıp 1~ • P ıge ~yı~ın. arar 
bazlıktaki meharetı anlaşılacaktı. sı ve bu yüzden doktorlar'& verdlA'inU sahtiyan kokuu hali burnumdadır.) bayo wı' evve 8 maapız ~:~~ın. ~do.nra 

cab .-..ı. ç -- '-1 1 1 '- g anır: yavq yavaı ııu mecı ıye Nitekim de öyle oldu. Genç kadın avuç dolu.su paralar da a ... N...- OCUJt ar top anır, oyun ar çııı:a- .. 'd' ' 
sağ ayağını kaldınp blraz ileriye atLı. bu cambazlık yinündim çektikleri.- rırız. Onu çağır çağar, gelmez; an· uç B mecı l ıye artar~ I .. . 
Bastı. Elleri açık olduğu halde bu se- mlz!.. nesinin eteğinin ucunda büzülü. Ha- . u ;~ vb~lrma Y arn:ıa a~ uzeune 
fer sol ayaıtını yer!nden kaldırdı. Onu Şefika. güliimsiyerek koca.sına cevap tun ise memnun; ~etımcııı; ı me~ . hangı d~ıreye 70 
da ııerl atmak ıst<?di Llikln bir an verdi: R bb' .. .. ..w.. .. et kuruı aylıkla gıdıp gelmege başla-
içinde müşazenesinl kaybetti. Şöyle - Rica ederim Hamdl ... Müballta . -.nha ım ~mbrcugun.u uzun - mlflllll meğerse. 
bir sallandı. Bu esnada bir kU§Un ka- ediyorsun ... Anuna. bir kere onun ba- ~n, zı ar çrug~ e~zemıyor, o~n- Kız kardeşler bir hayli kayıplara 
nadlannı çırpmasını andıran hare- na temin ettlğl faydalan düşünsen e.. ~n moyun an °1 nmıyor. ~ kanştıktan sonra bir gece, yine oğul. 
ketlerle boşlukta müvaze e i te in Muammerin kansı merakla sordu· boyle uslu ualu: oturur, maşallah bu- 1 ·ı b be b' d'' ··ı _.._ 

• • ""Il y ffi • •HHltlllllHHnlHIHIHnlHIHllllUllllllllllHnllHlllHHlnUIHft an e C[& f IZC UŞlU er Ve mwn .. 

maksadiyle iki tarafında açık duran - _c°:mbnzlığın ne gibi faydalarmı temini Jçln yapılan bir çok hareket- tum efendi ıbizim odayı 'boyladı. 
ellerini yukandan ~:ığı, nşa~ıdan yu- gördunüz?" ler vücuddaki bütün lüzumsuz yağlan Kaç aydır kalem katipliği eden efen· 
kan kaldırıp indirdi, Ve nihayet boy- - Çok.- Pek çok ... 938 senesinde bir eritlr ve insanı senelerce sülün gibi di eski hamam, eski tas. Siftik sif tik 
lu boyunca ipten aşağı yuvarlandı. Avrupa seyahati yapmı.ştık. İ.şte bu bırakır ... dedi. bir kenara ilişti 
Bir t:ı.rara fırlıyan şemsiyesi ortasın- esnada blr gün bir cambaz kadınla. İşte ben de o gündenberl cambazlı- . . . . 
dan kınlınıştı. Kendisinin de canının tanıştık. Ahbap olduk. Bana sordu: ta çalışıyorum .. nitln saklıyayun?.. k Artık hl ı~klalrı~ı~ dbelırmb. ı?, yct~.ı· 
fena halde ncıdığı vaziyetinden anla- _ Beni kaç yaşında tahmin eder- Bunun üzerine Mun.mmerin kansı ~~ genç enz. ~ımız ~n ın o gun 
şılıyordu. Gene bereket versin kl lpl s1nlz? 1>üyük bir alaka ile sordu: Tunelde raaladıgı kadıfe çartaflının 
yerden pek az yükseklikte bağlamış~ı. Otuz b~en faz.la görünmüyordu. _Bari faydasını gördünüz mü? güzelliğini, diğeri terzi Efijenin.in 
Yoksa biraz dnhıı yukıırıdan gcmuş Fikrlml söylecllm. Güldü: _Evet .. gördüm, hem de pe1t çok ... .kapısında gördüğü gri manşonlunun 
olsaydı hail berbattı. - Tam kırk dokuz Yatmdayım!_ - Aman kardeşim ne gibi hare- biçimliliğini aıılatırlcen katip efendi, 

Genç kadın suratı asık, saf; b6~- demez mi? .. Hayretler 1çhıde t:aıdım. ketler yapıyorsunuz. Bana da anlat- gözleri yerde, kızarıp bozannada. 
nü tuta tuta yerinden kalktı. Epeyce ~ilhassa. vücudü, tam3.mlyle bir genç sanız a!- Yeniden bqlıyan birine ne- Parisin (Frou Frou) (La vie pari-

Tefrika No. 125 

işte, Yavuz Sultan SeJJm, Mısırda 
her şeyden ziyade bunun yayılın..'\sını 
istiyordu. «Devlet, halkın lşlnl rüş
vetsiz görmeğe mecburdur.• kanaati· 
n1n kökl~eslni. yerleşmesini lsU
yordu. 

••• 
«Şu çamurlu cübbemi 

saklayın!,. 
Kara Osınanın cenaze törenhıden 

sonra, şiddetli blr ya~mur yağdı; so
l:nklar ıslandı v~ birçok l:erler ça
murdan geçilmez bir hale geleli. 
Yağmur keslllnce pad!.şa.h a.tına bl· 

ncrek, maiyeti ile beraber 11ehri gez
meğe cıkh. 

Scllmin bir yanında Piri paşa, di
ğer yanında d:ı hoca Şemseddin eren
di vardı. 

Scllm, kazasker Kemal paşa zade 
Şemseddin efendiye çok hürmet eder 
re kendi.siyle rnüsaha'betten- hoşıla
nırdı. 

Yolda konuşarak gidiyorlardı. 
Şemseddin efendi nüktooan bir 

zattı. Padişahın: cYağmurdan sonra, 
ortalık ne kadar güzelleştl.• sözüne 
şu cevabı vermişti: 

- Her fırtınanın sonunda bir du
rulm:ı., bir sükünet vardır, tevlteUlm! 
Eğe,. insanlar, her kasırganın sonu
mı bc.klemeğe tahammftl gösetrebU
seler, sonunda sükftnet ve ferahlığa 
kavuşmalan muhakkaktır. Mademki 
gece hülül etti, ortalık kararıyor. Bu 
zulmeUn sonunda bir ışık var, gilne§ 
doğacak demekti. 

- Doğru söylüyorsun hocam! Ar
tık ben de Mısırdaki fırtınanın sükü
netle nihayet buluduğuna. emin ola
bllirhn, detll ml? 

- Şüphesiz ... Mademki fırtına. din
di. Ortalık sükiinete kaV1J4tu demek 
hakkımızdır. 

Bu sırada hoca Şemseddin efendi
nin ıitının ayağı sulu çamurla dolu 
bir çukura girmi~ ve hoca birden diz
ginleri çekince oradan flflaran ça-

murlar padişahın üstilnQ bafını klr
letmlştl. 
Şemseddin efendi bunu görünce p.

şırdı: 

- Allah Allah .. gördün mli fimdl 
şu aksiliği... 

Diye söyleniyordu. 
Bu hali gören devlet erkAnı - bq

ta Plrl Mehmed paşa. olduıtu halde -
Lel~şa düştüler. Herkes dudağının 
arasında. şu sözleri fısıldadı: 

- Eyvah, hocanın kellesi gidecek. 
Halbuki koca Selim atını Şemsed

din efendiye yaklaştırdı ve gülerek: 
c- Hocam, tel!ş etme! dedi. tİle

ma atıannın ayaklan altından sıçn
yan çamur bile padişahlar için kıy
metııdlr. Şu cübbemi alın .. -refatım
da. teberrüken sandukamm ü:rerlne 
örtün!ı Cll 

Bunun üzerine herkes geniş blr 
nefes al~tı. 
Şemseddin efendi padişahın iltifa

tına teşekkür ederek, yollanna de
vam etml~lerdl. 

O günden sonra. pad~ vüzerası 
ve maiyeti erkl\nı, ülemaya karşı 
kanaatlerini değl.ştlrerek, onlar da 
- Sellm gibi - hürmet etmeğe baş
ladılar. 

Gerçek, o devrin illeması arasında 
hoca Şemseddin efendi gibi batın sa
yilır pek çok kinısclcr vardı. M~~A 
müftll zaman Zenbilll Ali efendi. 
Emir Buhari. mevhlp sahibi Ahmed 
KastalAni, müverrih şeyh İdris gibi 
lllm ve irfan sahipleri bu devirde ye
tişmişti. Padişahın bütün bunlara 
hüsntlnazan vardı. Müverrih İdrlsl 
birkaç kere tekdir ettiği halde gene 
hatırlar, saraya cağınr ve iltifat 
ederdi. 

«Kırk yıllık Yani, 
olur mu Kani?» llerlye fırlıynn kınlmış şemsiyeyi a!- kız vücudü idi. Ben öyle ŞQfkın tat- ler tavsiye eder&intz?.. sienne) gibi kadın r;simli mecmua· 

mak lçln topallıya topallıyn yürüyor- kın kendisini süzcnen kadın: Şetitaıun kocası Muammerin ku· Scllm bunlar arasında, müftü Zen-
du. - Bu gençliğimi meıMetlme borç- laiına eğlJdl ye fısıldadı: lanna ~lırken, uzaklara kaçıp bllll Ali cft-ndiyl de çok sever ve 11.mt-

Muammcr ona bakıp gtllürnsüyor: luyum... Dünyada cambazlık kadar - Yandın birader.- Sen de yan- terler dokmede. . ne hünnet ederdi. 
cA kadın ... Ne zorun vardı? Az daha insanı genç bırakan hiç bir ,,ey ola- dm ... Yarından tezi yok hemen yetn14 O gece odada olan Kambur Sadı Selim İskcnderlyL-de bulundLgu za-
belini kıracaktın-. Doğru dürüst yer- maz. Bllhassa vücud genç!Jtt ... Qiin- be§ metre kadar ip tedarik: et. atıldı: 1 ma.n bile müftü Ali efendiyi hatırla-
de yürümek dururken sen tut da 1p kü cambazlık, ip üstünde mtlvazcne Hikmet Ferid11J1 Es (Devama ~e 7 sütun 1 de) mı.ştı. Zcnbllli Ali efendinin İstanbul 

Yazan: ISKENllER F. SERTELIJ 

Ruınlan hakkında Sultan Selimle mil· 
nnkaşası pek meşhurdu. Münnknşa· 
ya sebep olan mesele şu ldi: Fatih sul· 
tan Mcllmed Yaktlyle Istan;_,uıu 
zaptettlği zaman ehallsine fenruınla 
h•ırrlyet ihsan ederek [2) bazı lmtl· 
ynzl:ırla berber, Rumlann ruhani ııı
lcrln1 tedvir için de blr p:ıt,.ık n b"Y· 
lenıiş ve ümerayı !seviye~ ı dn.h on· 
suz iltllatl:ırla tnltif etrniştı Blr 
muddct sonra. etmftn hal1'1 ıcrnyı hiı· 
kümet eden Romıı imparatorıuı:;<Un:ı 
bağlı b:ı.zı Rum ümerası - Knntııkıı· 
zen b:ı.şta olmak üzere - Istanbultı 
istlrdad etmek sevdasın:ı. düşmü~lcr· 
dl. Selim devrinde dn.hl, bu glbl Rum 
ümera.sının Roma imparatorluğu ııııc
siyle gizil glzll muhabereye giriştik· 
leri şayi olduğundan, bir gün Sultan 
Selim bu şayia karşısında hiddet!€'· 
nerek: 

c- Rum talf<:slnln ya. lslamlyetl 
kabul eylemeleri, ve yahut İstanbulu 
terkedlp gitmeleri lAzımdır .• 
Demiş ve bu iradenin bir fetva Ue 

birlikte Rum patriğine tebllğinl iste
mişti. 

İşte o zaman Selimin vilkel:\sı müş· 
kül vaziyete dii.,erek, padişaha mu
halefet cesaretini gösterememişler v~ 
işi müftü Zent:ıllll Ali efendiye bıra.k:
m!,lardı. 

Müftü Ali efendinin adalet ve ces.:ı
rctteki fÖhretı herkesçe malümdu. Ali 
efend~: 

«- Merhum Fatih Sultan Mctmcd 
bunlara ahd ve Aman ihsan ve bir kıt.l 
ferman dahl ita. eylemiş olduğundan, 
şimdi nak.zıahd sadedinde yapılan 
bu teklif şer'an caiz olmaz. 

Diye hüküm verince, padişah: 
c- Öyle lse, Fatihin o fenn~nını 

görüp tedklk edeyim .• 
Cevabını vermiş. HAd.ise patrlkha· 

neye blldirllmi§: 
•- Her zaman bir slli.h deyu kul

landığınız fermanı, zatı şahane gör
mek istiyorlar.• 

Denilmiş. Patriğin ve Rumların 
etekleri tutuşmuş. Zlrn bahsi geçen 
ferman. çok yıllar önce Fener yangı
nında patrlkhanenln yanmaslyle bü
tün evrat arasında yanmış. Patrik 
ae.raya koşarak vezlrlAzama: 

cAman devletlim, zikrolunan fer
man meşhur Fener yangınında muh
terik olmuştur. Fakat, Fatihin bu 
fermanı bütüıı dünyaca malüm ve 
meşhurdur. Padişah hazretleri, muh
terem ecdadlannın Rum mill"tin~ 
verdiği sözü geri almağ:ı. ve onu 
na~tme~e tene-aill etmezler. Bu 
noktayı efendimize bir daha hatı:lat
ma.nızı dllerim.• 

Diye yalvarnıağa oa.şlıırnış. Vezirlı\· 
zam hAdlseyl padişaha aı-Ledcrek, f\)r
manın yangında muhtcrlk olduğunu 
söylemesi üzerine vaziyat yenld n 
müşkill bir safhaya girmiş .. 
İş tekrar Zenbilli All efendiye akset

mı,,. Zira padişahın vükellisı bu ko.
dar külfetli bir işe teşebbüs ctmenın 
mü.şkülltmı düşünüyordu. •Hııllnll 
müşküı. olan Zenbilll Ali efendi: 
c- Ferman yok deyu, mesele kestl

rlllp atılamaz. Bu işte lsbatı m:ıcicie 
dahi kAfidir. Şahid v:ı.rsa mesele 
biter.• 

Deyince ııihtlyar yenıçeı.ıcrd~n iki 
kişinin divanı hümayuna celbcdile
rek edayı şehadet etme. i, pı:.diş1hı ya
tıştmr ve Selimin dnvnsı al yh'ne 
hükmolunmakla gaile b rtırnr c:li
lür .• 131 

Halbuki, p:ıdiiahın ilk o .ınd ıs
rar edeceği tahmin edil rck, p tı ik
hane muh!tınde Ru:nl:ırln d::spotlar 
ikiye ayrılmışlar; despotı.>, I.t:.nbulu 
trckctmeyl, Rum ta.!fcsl de lstamiyetl 
kabul edip İstanbulda kalmn::-ı trrclh 
etmişlerdi. 

(Arkır.... var) 

111 Eski «Tarihi Osrr.ani c..ciimenı. 
mecmualarından - Ali Seydi. 

Bu çamnrhı cübbe hala türbesinde
ki s:ındukalan ür.erinde durmaktadır. 

i. F. S. 
12 l uNetaylcıih•ukuatı. t~ ı. 
131 c:Osamnh tarihi .. - All 5eydi. 

EV KADER! Şimdi daha hızlı yürüyordu. Ya- sin) - Allaha ısmarladık... Madem· dan g:ircüğini gördü. 
omdaki erkek.ten kaçmak ietiyordu. - Aala ... Ömrümün sonuna ka· ki öyle iatiyorsunuz ... Görürsünüz... Kendi kendine gülümsedi: 

Fakat Fahreddin ona yaklqb. dar... Hayatta daha karııl.ıpcağız ... Bir c- Ha ... Demek bur~ı .•. :. di-
Bilıeiini mnaıkı yakaladı: - Fakat emin olun sizi seviyo- insana fenalık nasıl ıyapılınnıı.' öğre- ye söylendi. 

- Melilaa... ram ... itte )'lemin ediyorum. neceksiniz... Meliha gözden 1'ayholunca, ıofö· 
Tefrika No. 107 Nakleden: (ft • NI) Gene; kız. baiıracak.ta. LA&in bU - Atk böyle dıeiildir ... Afkla - Olsun bakalım... re, yarım lira da bahıit verdi. Son-
~-' d ·--L' 1 rezalet ~aeından korktuiu ıçm tuzııklarua. puaulann, aJçaklJtlann Erkek, gözlerini Melihanınkilere ra, sokağa girdi. Evin numarasını 

«.;nzın yüzünüz en ıyiıre ...Ü uçu- nm badime !YakattulWJ'ordam. bu ceAN!ti aöetenımedi. miinaeeıbeti Toktur ... Siz. benim ha- dikerek: okudu. Şeklini hafu...ında iyice tes-
ruma, yine eeki yalnızlığa ve fellke- Halbuki önüme çıktnı•. Onlan ,... Bu bulllfllla, hu aörüpne. Meliha- yabmı mahYetıtiaiz... , Sa ~ f ala w . bit etti. 
te düıtüm ••• Hem de aaadetin De nidan aln>lediniz ... Demin .tae ma- nan arn ettiiincl- pek fula eir- - Bir eaadet b,bettiiinizi eiiF- .. -L na :a~.tağuna) m:_ gı taFnur Fakat orada bir dakika tercdd::. 
lah'I w• • •• d'''- Ha . . - -•- B .ı_ • ..L....L.: L - - ıçuı ner fe)'l goze aca~bm a- • w 

o ı eceguu 1ror uden sonra... - zunı uuattun. UDUD - -.. um- mittü. Jt,.onamaz.. Halbuki ben me. o k•T- kat · eli · h k ~kik de kapddı. Acaba iyi görebilmit 
yatta yapayalnız olan ben, bir iati- na ~diiiniz eucletin ne k.,.. Sobkta dunlıu beMiiinizden fazlumı venneie ha- ten ~ ~ L ~- veeltı:ne .ı.'.. I •: miydi) Sal •. 1 kapıda ynnılmıt ol• 
nadcih bulauqtum .•• Hem dııe bul- mette olduiımu anlatmak iPacfi. - Siııe P'll imlerimi öimad• mmı. m ve me~ JÇI!' am~n ge enı maaan) 
duiumu seviyordum... Sir.. beni Şimdi arbk l.er ıe,i öi.....M-k... niz... Bundan fada ne illtiyonu- - Şayet Lu eöyWiğiniz eö&lere ardımaAlkl o;mbıy~~~·.. d Geri ·;İöndü Melih:ıı.tıo biribirine 
mah · • Halb ki • eli L-- - an enı ıumaye e er. · • 

vetıtmız... u flDl w':'· Btadan eoara ~..rs-ds ne nm:) kalak uanam. hattl onlan c:W.a Ve bir aillcin' t l' · Faluedcli- bitifik kapılardan hangi.inden gir• 
n_ıa c;akmıpını~ afdan. doat~ tem- anyonunuz) Ha.,.di. Kidin. (IİdiD ~aLreddinin bali.de anaıznt bir fazla din~tll!'. kendimi düııyanm ıün pençesindenlf ~~:a~d;. Kaçmaia diğindıe tereddüt etmitti. 
•mden bahaedıyoraunuz ... Ne ıman- buradan ... Ve karıuna bir dsıba ~e oldu. •alçak wı aayanm. bafladı Orada, orta yaılı bir erkelde kar· 

•o::•~)·~· Ve beni )de H karı:- çıkmaJ'ID. çıkmaya ... Ciclin. sidin, T~~~~--:::enıe ~ f!j; -t:::u birkkelimıe... Erkek, bir müddet, olduğu yıerde ııl~tı. 
tder be ~rz 1 ıyoreunuz ..• er • gidin... lel'INf~.._ eli. B ___ ::'!.}~ı..- - I . d:t.! 7'd~ ·.:· il' kalalcaldL Bulunduğu noktadan kı- ou adam, dudaklarında küçük bir 

e enı an ayamamıpınaz... B 'dini - - - ::.J..:. bir zaten ..utey a __ _. ouQl:lll• - ya ._n unuz m r mddayamad sigara, alaycı alaycı: 
a caı > eozunu. m .. ...._ bir .. - d ..14.&1: Wak __ , -iL: H«n de k.ad ı. 

c~ bana o derece fenalık etti- hiddetle muhtelif -ferler tekrarladı e ~n en ...... -. ...,..ar...... - A " ne ar... Bu suretle korıuşarak, Harbiyeye - 23 numara, beyim ... - dedi. 
niz. hayatımı öyle mahvettiniz ki. d d' L!, keskin bar seale: - il oyley9e ... Aramızda harp kadar r7elnu"ıler-'' K b" tob•· - ! ... ve e ı ıu. .1• ed'leli d _L • ... w. ız, ır o uae F 
ben dı; ayni suretle hareket etmeli, _ Şunu da öirenin... Bir KiİD - Demek bana karp halinizi de- ı an 1 em~tir. atladı. Erkek de bir taksiye: Ahreddin durdu. Hayretle bu ga· 
sizi mahvetmeliyim ... Arada sırada size bq rvurmaktanaa hadimi &tefe. iiıtinni,eceksiniz) ... Demek hep - Canınız naad i.terse. •• ş f.. . rip muhatabına baktı. 
dütünürüm de bunu yapabilmek c• _._0ız. 

0 
atmagıw tercih edenm.' Kard~ böyle kalacaksınız) Genç kız. iah'lıfafla gülümndi. 

0 0şre.ot b .. - ta'-' ti . • Öbürü gülerek: 
.. k d' d . . b 1 d ue ..- - u o uau ıup e - emnnı G lib ik .. d . 

aareünı en ım e nıçm u ama ım oim '\'le ben açlıktan öl.ek bile, yaı- - Hayır .•. Hep böyle ..• Hep si- - Bundan fazla bana nasıl bir verdi. - a a ım.ız e aynı avın pe-
diye adeta üzülürüm... dım-ız yerın· e od•-••a -·ngale ze diiunan... fenal.k yapabilininiz ki ... Yapaca- Şof·· b • t' d' oindeydik de ... Fakat siz daha ön-•• .... ~ • .._ .,-- or, u arzuyu yeruıe ge ır ı. d .... d .. w.. .. · · •t'- d 

Muhatabına düşman dütman kömür koymağı, zehirlenerek ölme- - Demek ne yapaam nafile)... iını:ıı yaphnız... Hem de mana.retle. Bir sokağın ba- en yur~. ugunuz ~çın, ı ıt avran· 
haktı: ii kat it.at arzuya li(pU görürüm... - Nafile... Er'kek, Meı.lıanın 'kolunu b~llz ıında durup, Fahreddin, iç llmba- manız~~-~adb~ ~tıedm;_,,_1 I 

Si . L • • d B L eh 1 s· .. L __ L • b ,_ eh •-- - d'' d'' -'-- • - a....rc:uı~ azı t IUJt e mCfgu -- zı unutmaıt 1stemışlim... • e- ana nayab c ennem ettllüz ... A. - 12e yaptıırım o nare~eü unu• ıra~mam•v-· ı.an eon ur u ve otoouaten men d .... ) 
eli. • Zira kin ve nefret mefhumla- lalı~ aamarladık... - tanuyacak. beni affed_~ec:ek mi- S.retı. Kıendiae doiru çeJW. aenç kwn Bqiktqtaki evin kapwın- unuz • 

Aşk ve macera romanı 

(Arkası var) 



ıo Jtlnunuenel 1Mt 

Gördüklerim, 
duyduklarım 

(Baş taralı • mel ~) 

- Vazaeçin. üstüne vumayın 
7ahul. Huı. b~zade elbette ağır
baılı, ıofu olw 1. 

Ve ona döndiı 
- Bir•du ,.. ıevap ifleıneğe 

J>aıt, ıu kitabı oku 1. 
Geliııi .Uael bir kitabın arıuına 

açıkça bir kaç kart postal koJUver
nıif. Açık~ dediğim ele ıııeaela 
lombinezonla aına önu..cle saçını 
tarayan, ban)ooda çsp)ak koUaril• 
RÖğsünün azıcıiı shU)ten. kal')'Ola 
lıe.narında çoraplannı çıkar• dil
berlerin fotoğrafı. 

Kitabı, kartları yere atan Lütful· 
lah efıendi utancından al çuha, tıka
ııaca ': haldeyken kahkahalarımız 
çınlıyordu. 

Artık H .. bbanımla Hasibammın 
dillerind~ boyuna delikaııhnm M· 

lanlara dönüşü, bıyıklarını ele alışı. 
Dinliyenlerden biri: (Eivlendir mi
Yor musunuz}) diye aordu mu, iki· 
ai ek pürhiddet, önden anası: 

- Allah Allah. acelesi ne~ Hem 
zamane şufıntılarınduı birini alıp 
kendinin de, bizlerin de başını nara 
Yakacağına, otursun rahatında. 
Adam evlitdı, helal süt emmiş, evi· 
ıni~e luyık kızı ona ben bulacağım! 
Ardından teyzesi: 
- Ablam pek haklı. Şimdiki ta

ıelerin çiçekli~ini de bırakalım, oğ• 
lumuz da hiç o taraflı değil. Ya~ı 
derseniz, daha yirmisinde var, yok. 
«Ablası çenede iken, sesini yavaş• 
la tarak:~ Hemşiremin celalliğini, 
titızliğini bilirsiniz. Gelin gelirse büs
bütün çileden çıkacak: Aarp aaçına 
döneceğiz 1 .. 

Bir akşam yemeğe oturmak üze
reyiz. Bahç:: kapımızın zili çanıııl 
çungul ~lınıyor; güm güm de yum· 
ruldar ... Hayırdır inşall•h 1 

Koıuşuldu... Habbanım'la Ha1i· 
baaım eşiktıen içeri atlar atlamaz: 
(Baııımıza gelenlere bakın a d<>M
larl.. Kara talihimize yanın müelü· 
rnanlarl) feryadlarile düsüp bayıl· 
dılar. Güçlükle ayıldıklanndan son
ra ne duysak: 

On dakika evvel. ıakır ıukur bir 
&taba kapılarının önünde durmuı. 
içinde oğullarile kart. sakil. düz. 
günler-e. allıklara bulanmış duba ci· 
bi bir kadın. 

Taıılığı girer airmez. L6tfullah 
efecıdi demez mi ki: 

- Karımı gctiraim. Şimdi imamı 

8aUa 
K. Noa 

1 

51.9. 

106 

109 

110 

147 

148 

149 

163 

164 

AKŞAM Sahile l 

TURK TiCARET BANKASI A. Ş. ADAPAZARI ŞUBESiNDEN: 

Tapa Senedi 
Cild Sahife 
Noı 

TarihJ 

132 

J~9. 

26 

-

179 

179 

122 30/J/195' 

Jl 261.J l/.lf<tl 

94 20/9/193' 

2/3/1932 

2/3/1932 

9/6/1930 

- 30/3/1933 

- 30/3/1933 

S3 23/6/1941 

s2 23/6/194 ı 

Pefln para " aÇlk arttırma ile 28 Blrlndkinunu lHl &aribbMle •tlJMak emlAk 

M EV K l 'l N E V' 1 HilM H U D U D U 
aktan 

M• ... •mea 
luy:rJMti 
T. L. 

:rerninae 
akçesi 

:r. ı.. 

).dapazanİ Bakırcılar Çarpeİ 

fadapuaru IWurcalu Çar ... 

Getvvıe: Akhisar, Elperek. ma• 
ballai: Çatal yol mevkü 

Geyve: Akhisar; Elperek ma• 
9'.lleli: m•hkeme anu mevki'I 

Düzoe: Şerefiye mahallesi 

Düzce: Çilmiköy; çay mevki'i 

Düzce: Çilminin batıp köyü 

Adapazarı: Soian paıan 

Ad apaz.an: Soian pazarı 

Klrsfı Wr mağaza mUıtemiJ&ti 

(226) ••tre M. 2 Ana 

Tarla 

Tarla 

Klrp tahtani iki dükUn ve 
hi: bahvehane ve fevkanisinde 

altı oda zahrında ahşap h8'l ve ahır 

Tarla 

T;ırla 

Bir çah altında Uç dilkUa 

Bir dükkan 

Tamama 

T ..... 

J'amamı 

Tarnanu 

Tamamı 

J'a1&·.amı 

Tamamı 

1 Tamamı 

Seı.. lalı yol; eohu Çilingir ei1u 3.000.- 60~ 
Beryoı mağazaaıı atk .. ı Halis dükkanı. 
Şr: Bakırcılar ca .... " kısmen Ha- 3.500.- ]00.
ıiıD..U. Şaban v• s.liııa oğlu Huan.a 

tatlılı cltlkkan analan; Şm: Uzun~a 
p)ıaa cıaclde ve lı ı •~eni!\ ~ 

bana aatbğı dü~ .._ı; Gtt O.. 
ban cami caddeaiı C.ı Türk l'JıDuet 

a..ıt .. -- t.dit. 
Y..UU: H. Melameclia W.-w.ı; ~ S.000.- '600.
nı .Aluned dlklı&ın; A.lıMI t Hacı 
Mehmed dükkiırıı; cephesi: T arikiiın. 
Şaırkan: Hact Avadis tarlası; Gar
ben: Mercan oi1u Süleyman tarlaaı; 
ıimalen: Tarik; cenuben: Mercan oğ• 
ha Sü~ tuluı. 
Şarkan: Hafız Nuri müfrez tarlaeı; 
Cr; Aaun ... tarı. i Şaı; ...... .-1 
yetimleri müfrez tarlası; Cn: Esad 
bq tarluı. 

2SO.- ıl_O.-·• 

250.-

Yemini: ÇaJ'fl tariki; ffll&l'I: Mukad· IS.000.- J.000.
dema Raufun nalbant dükk&ıu; halen 
Rauf tarafından ~a olunup Yusuf Zi-
yaya ferai olut\an Trabzon ote~: Ar ... 
!kası: Hacı. Kata Muatafa evladl4n 
Ferhad ıve Mansur ve Makeud dük.• 
kanı: oeptıesi: Kazaya aidcn ı~ yol11ıı 
Şr: Lq Huanaade Hakkı ._rluu 
Gr: Uzun oğlu Molla Melımedin Ab
dullah tarlası; Şm: Tarikiam; Cnı 
Hendek. 
Şr: Celali oilu Ali Cemal bin Alımed 

tarlası; Gr: Hend.kı Şqı: S.n Ömer 
oilu Oaman bin Ömer tarlua; Cn: T~ 
rikiim. 

100.- 20.-

500.- JOO.-

Sağı ve önü: Tarikiiin: eoluı ~n- ) 
tıucı oilu Nikola ve Klandirot dük- ) 
klnı; ark.ua: Tarikilm. ) 
S•iıı Osmanbey zade Ömer dük-- ) ,,SQO.- 700.
Unı; Solu: Klaııd•ıoa ve F.iroıüya ) 
dükklnı: Arkuı: K•ntarcı otlu Ni- ) 
kola dükUnı: Önü: Tarikianı. ) 

1 - Yukand• meıvlci ve hudutları yazılı gayrimenkuller peıin para ve açık arttırma ile ibu lıuauıta tanzim edilmit bulunan prtna1Qesİ&ıe tevfikan eatılac:akbr. 
2 - Satıı Şube binasında 26 Birincikinun 194 1 tarihine müsadif Cuma günü ıaat onda toplanacak olan Banka aatıı kom~oau huzunuıd. i&:ra ohmacakbr. 
3 - Arttırmağa iftirik edecekler için de mühür kullananlann miihürl.:rini Noterden ta.dik ettirmeleri ffrttır. 
4 - Arttınnaia iftirlk edecekler Teminat Akçelerini (Nakit, Devlet Tahvili. Banka teminat mektubu olabilir) Muayyen sün ve aaatinqq •vvel ..aıt ~oauna tevdi 

etmeleri ve hüv.iyet cüzdanlarım yanlannda bulundunnalan lizıındır. Mü.ıayede esnasında "'8riJ911 bedel mukadder kJYJQeti geçtijl takdirde ta~ 'dCflıQIİlolannı nisbet 
daireelnde tezyit eylemeleri lazımdır. 

S - Fazla malUınat ahnak • Şutnamellini görmek İlteyenl• Şubemizle Bankanuzın Ankara "H latanbul Şubeleri müdihlüklenne JllÜracaat edebilirler. 
6 - İthu U&ncla yazılı pyrimenkullerin müzayadmine iftirlk edenler ,.nnameyi okumut w mUndaneatmı kabul etndt ayılırlar. 
7 - Komia,yonun ~ ihale ur~n Umum Müdürlüğün tuvı"bile muteber ıaıyılacaktır. 

TüRK TiCARET BANKASI A. Ş. iZMiT ŞUBESiNDEN: 
Ptıfln para ve •'9k arttırma ile 25 BirincikAn11n 1941 tarihinde safı)acak eıaJak 

çağırıp nikahımızı kıydıracağm. Şa- Banka 
Yet ağız açacak, kabul etmiyecek K. No 1 
olursanız cehennem olup ~iderainiı. 

Tapu Senedinin 
Cild Sahife T arihl 

No: 
ME VK l NEVi Hisse 

Mikdarı 
HUDUDU 

Muhammea 
l<o-meti 
T. l.. 

J"eminat 
Akçesi 
r. L. Burası babamdan miraa evim 1 •.• 

s c~tirdiğinin kim olduiunu ela 
IÖy)iyeyim: Çiçekçi aoltağı malları~ 
dan Ayı Zabel... 24 

Sennecl Mubtu Alua 

Buaünıü proıram 
12.30 Program, 12.33 Hlcaztlr ma· 

kamından şarkılnr, 12.45 Ajans hs
berlert, 13.00 Mnbtellf şarkı ft tür· 
küler, 13.30 Karışık program <Pi.), 
18.03 Ajans haberleri, 18.25 Konuşma, 

25 

26 ' 

38 

161 

65 21/1/936 

16 18/10/939 

22 28/9/940 

23 28/9/940 

Kocaeli: Karamürsel Ereğli bala 
karyesi 

İzmit; Karahaı mahallai Aııkara 
eaddeti 

Karamürsel: Hacı Ömer mahalle• 
ai Büyüle dere mevk.i'i 

Karamünel: Hacı Ömer mahalle
ıi Büyilk d•e dalyan mnkfi 

Tarla 

Arsa 

Nısıf bai yeri 
ile gürumu 

Bahçe yeriJe 
:§Çan 

Tamamı 

1/3 

1/2 

16/56 

Şark.an ve Şimalen Ali Kızı Ayşe 
Garben sahibi Tevliz CenuO... tepe. 
;yolu. Sağı camüeerif Ye Boatan yoht 
Solu Tahir maiUU&, Al-ba ~
miıerif mağaıuı, Cepheei Ankara 

caddeü. 
Şarkan dere. Şimalen baaneı 
Hasan bahçeti. Garben yol, Ce
nuben Hafız Mehmet .. Ali RızL 
Şarkan Dere, Şinıalen Yuatd oahı 
Ahmet usta ve kum ~ babç..
ei, Carben yol, Cenuben Ahmet 
uıta ve Muhacir Süleyman bahçe· 

]eri 

600.- l120.-

60.- 12.-

70.-

100,- 20.-
l8.45 Çocuk klilbtı, l9.30 Ajans ha· 1 - Yukanda meınd n budutlari yazılı gayrimenkuller Pfllİn para ve açık. artbrma ile bu huauata tuzim edilmiş bulunan oartnameaine tevfikan aatı1-c..k.br. 
berlerl, l9.55 Kanşık şarkı '" türkü· 2 - Satıt Şube binaaında 25 BirinciUnun 1941 tarihine milaadif Pertembe sünü aaat onda toplanacak olan Banka aabf komİllJOna J.uzunanda icra ol~aoaktır. 
Jer, 20.ı5 Radyo gazeteşt, 20·45 Bir 3 - Arttınna~a Htiriık edecekler "'in de mühiir kullananlann mühlirlerini Noterden tasdik ettirmeleri tarttır. 
halk türküsü ötrenlyoruz, 21.00 Ziraat • ...,. .... ı bil M 
Takvimi, 21.30 KonU§ma, 21.u Rlya- 4 - Arttırmaia ittirlk edecekler Teminat Akçelerini (Nakit. Devlet Tahvili, Banka temJnat nıektul>ıa o a · ir) uayyen gün ve 1aatinden ıevvcl .. tl,f kG.misyon1111a tevdi 
aetlcilmhur orkestrası, 22.30 Ajans ve etmeleri ve hiiviyet eUzdanlannı yanlarında balundurmalar1 lbtmdır. Müzayede eanuında werilen bedel mukadder kıymeti ıeçtiii takdirde ta'1>hsm. clepıozito1annı niabet 
borsa haberleri, 22.45 Cazba.nd (Pi.). daire.inde tezyit eylemeleri lbmıdır. 

Yann sabahki proıram s - Fazla ma1tmat almak ve Ş.,.tname.ini giSrmek ilteyenler Şu'bemWe Bankamızın Ankara •• letanbal Şubeleri müdiblük1erine mQracaat webilirler. 
7.30 Program, 7.33 Hafif program 6 - ltbu ilinda yazılı gayrimenkullerin mÜHyad..ine ittirlk edenler tutnam.,-i okumut w münderedltun kabul etmİf sayılırlar. 

(Pi.), 7.4S Ajans haberleri, 8.00 Hafif 1 - Komisyonun vereceği iiıale karan Umum Mildürlüğ\in tuvı"bile muteber 1ayılır. 

programın devamı (Pi.), 8.15 Evln -------------------------------------------------------------------•atı, 8.30 Müzik <PL). 
Devlet Demir Yollan Umum Müdürlüğünden: 

B U L M A C A M 1 Z ı Devlet Demiryollan ve Limanları lıletme 1 _ Devlet Demlryollan hesabın& Avrupada tahsU görmek tbıere milsa.-
1 ı 3 4 5 6 1 8 9 JO Umum idaresi ilanları bUa ue 20 talebe ahnacattır. Bunlardan 10 u yükset mühendis mekteple-=---=--==----==--=-------==----=----_.. rbıe, mtltebatdsl de mtihendb ~kteplerine cTecruılkum'larat cönderilccek.

Muhammen bedeli 88,000 (seben .ekiz bln) Ura olan 40 ton tnatus be- t.tr. 2 _ Yftbek mUhendls mekteplerine gönderilecek talebe fen tısmından 
ztrı 24112/941 çarşamba güntı saat 15 de kapalı arf usultı ile Ankanda !da- :retAfDllf ft olgunluk dlplomasmı alDUf llae mezunları araamdıan, Technl-
re bhıasında •tın alına.caktır. kam'lara g&ıderilecetıtr de sanat otnıııan mezunlan arasından MÇllecektlt. 

Bu ıoe girmek istlyenlertn 5650 <bet bin altı JÜZ eW> liralık muvakk&& ı _Talebenin bir kumu cma.klnh, blr tımıı da celettrlb br&nllll& ay. 
temlnat lle kanunun tayin ettitı vesıtalan ·n tıekllfterlnl aınl dn il&& nıaca:ıı:tır. Gerek 1ftbek mtihendlallk ve gerek mühendlsllk tahslllne talip 
14 de kadar Komisyon Reisliğine vemMlerl llzundır. oJmılar hangi braııflll& a;rrılmak tQedlklerinl dilekçelerine blldtreoeklerd11'. 
~ parasız olarak Ankarada Malzeme da1resloden. ll&Jd&rpa.- 4 - MGııab&ta tmtUıanlarma ıtreeeklertn aııatıdakl teralU Mil oıma. 

p.da Tesellüm ve sevt Şefllllnden cıatıtaıacattır. (10719) ı.rı !Azmıdır: 

ı.tanbal asliye [1% el) hukuk mah
k-eslnden: 
Müddei: YUIU! Artinal, ll'lilddelaleyh: 
Saime. Aksa.ray Guraba Hüseyin efen
di mahallea Fınn Çıkmazı sokak 
No. 376. Müddei Yusuf tarafından 
mQddelaleyh Saime aleyhine açılan 
botııµıma davasına alt arzuhal sureti 
mfkidelaleyhe tebliğ edilaek üzere ya
llh adresine g<tnderllraişse de mu
...Ueyhln n.evJtur ikaruttglhı terk 
Ue semti m~e gittlğtnln beyanııe 
tade kılınması üzerine Sukuk Usulil 
la&hatemeıerr Kanuntlnll."l 141, 142, 

'Devlet Deniz Yollan lıletme 
MGd6rlüiti hanlari 

Umum 

A - Ttlıtd7e ctlmhuıt1"1 tabll,.Unden olmak, 
B - Ti1rk oımat. 
O - !lu!qleı bMU'*"''1& maW oJmam•t, •llıh tam obDü. 
I> - "' abl&t .,. bal fl!ılbl cılmü. 
• - ıa 7llflDI tJıUJmıa. ae 111UU ~eJDlf olmak. 

"' 143 ve 183 Qoitt maddeı...,ıne tevfikan 
2ade kılınan ._ a~l ile muha· 
teme glnün'I" gasterlr davetiye vara
ka.sının mahlılme dlvanlaaneslne asıl-

1 - TalSpl• 2Z/12/Hl tar9ı1ne .bdar, bir dlletçe ile •ltdatl matam. 
lla maruaa& edecetıeıdlr. 

tdaremıw Kanin.da ,aptmlaeat o1aıı (4881,31) 111'& bfU bedtll1 elet• .&nbfada: Devle\ Deaılryolllıtı " l,lmMllan ıeıetıu um.um IDldlrlOIO. 
tr1k muhavvile merkeztn1n lJl4Ul ~ık eblltıuJe konulm'Qftv. DJIHm.t ~darpapda: 1. s.ıetme mldQrlqthıe, 
21 Klnunuenel 1941 ab sOntl Tophanede Umam Jddtıtllc Neeendeırt l!llrkeetde: 9. ıoıetme mtıdtlrlt\ttine, 
alım satım komisyonumuzda yapılacaktır. 8'1ılrM!rdıl: ı. tf1etme mtldlıttıpne, 

İstetllle:r umaml ve hu5uat tart.name, realım. mukavele proJea iti .. KQlerldıt: f. ıtıetıu mtldtlrlt11üne, 
rakı bu komisyona mtıracaatla görebllirler. (10802) lılalat)'&da: ı. Jtletm. mldtlrltitQnt, 

Selııiaa ula ve ,.undan llPia: 
ı - Hatayın iskelesi. 
2 - Yıldınm. • VuııılmQI. 
3 - Azamet. 
" - Meznıat - .Beraber. 
5 - Bir meyva • Tersi ha.nt al· 

tolli\ blr içkidir. 

ıa:.n ~;:; =~ek. Tab- D. D. Yolları 3 iıletme Müdürlüğündenı 
7 - Tazyrk altındayım. J4lktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı qalıda ,..ıı bnı 

Adanada: 8. s,tetme mtkl1lrttlttlne, 
Afyonda: '· ttıetm. mfiıdürlürune, 
İzmirde: 8. ıoıetme müdürlüğüne. 
Brzuruında: 10. ltletme müdürttııttıne. 

8 - Tersi v'iranellklerdJr. çam odunu kapalı zarf uaullle ekslltmeye konulmu.ştur. İhalesi 22112/Kl 

masına ye MU• numarada kayıtlı 
lfbu davaya. .. uddelaley!aln (10) gün 
içinde cenıt vermesine laral' verllmlf 
ve bermuel9t brar arzullal lle da ve-
tıye varakası mahkeme dtvanhaneslne 
~ o'•üleı •'WRl}Qh 8a1menın 
yutanda J'Ullı müddet zarfında da.ya,. 
ya cevap vffel'ek Mhklka\ ıcm. *ayln. 
miınan. 2'/l/M2 ça.rpmba cOnd saat 
<UO> da mah4cemem.bıde hazır bulUJl· 
ması ..eya kanuni bir vekil gönder-
mesi lilzumu teblli yerine pem.ek be
re llln olunur. 8 - Tallplerhı madde ı ıe ldkrolunan JNbmlara mtln.caat ederek di

lekçelerlne lll§tlrecekleri ?tılait, mtıaabaka tartıarı 'Ye diter hUSU911.t hakkın- ,------------9 - Uud çalan - istıın. pua.rtest ıünil aaat 18 da Balıkeslrde D. D. Yollan S lfletme blna.mıda. 7&-
10 -Tersi b1r nevı derldlr - Nota.. pılacaırtır. btekliler 2490 •'1lh kanunun tayin etUğ'l ves!Qlar!a ble rt-
~ t.alıaaeammıı halU nü muayyen aat:ten bir -.aı n-..el koım18yonumuza miiracaatlan !Azım.dır. 

Seldaa sata ve T11bndan apjı: Bu ıoe alt p.rtname "muka"le:>urıe proJelert parasız komiByqıumudan 
ı - Seri, Acuze, 2 - Ezine. Enik, alınablliı. (10601) 

1 - Rlsa~. Ll, 4 - İnayet, Tel, t - Ulktan llabaıw•• Well 
JClet,, Ba, 8 - E~ vaıı. 'l - cet, BaHna, ......_ .ton ..,_ 
8 - Un, Talimat. ı _ Zil&. inüe. Ton Ura 
10 - Eklll, Atak. 1'10 lıl 

da kendllerln~ verilecek matbu lzahnameye TUlruf peyda. etmeleri n tefeb· 
bilslerlni cma. ı&-. yapm•Jan lbımdır. 

'l - imtıııan H/1/9U tıarthlnde Anlw'ad& Devlet Demlryollan Cer da· 
1reıdnde Japllaeattır. 

ı - Lı.e m~n ıtseıerde okutulan ctblf, beJıdeee, müseelleat. ııaıt. 
ldlQa, ~ .,. ecnebl dilden, sanat okulu mezunlan d& ana\ elNllamıda. 
mmum d»illbtı. SllılE. lıı:tlllılıt tılmDI .,. ... adr ltlaııdan lmWıan edlle-
oeölr. (8908) (1CJG58) 

Prof. Dr. 
KEMAL CENAP 

l..amartin eaddeai '. Doiu 
P.Jaa No. 14. Taksim. T.Wons 
43963 Hergüu nat 1S • 18. 



Sahife 1 ıo KAııunuevvel 1M1 

- -gu ınliğı - -aş - Diş - Gr·p - Nez~e - Kırıkh omatizma jl evr 
Ve Bütün Ağrılari Derhal Keser, İsim ve Markaya Dikkat. NEVROZIN Yerine Baıka bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

iLE .. SABAH, öGLE VE AKŞAM 
Her Jemekten 90l1ra ründe ti'; defa muntuaman 

diıleri.nlzJ ~ 

.... ""'. 
• :;: .t'_A. • ~ • • •• 

/ 

Mi L L i 
PiYANGO 

1942 Yılbaşı Planı 
İkramiye İkramiye İkramiye 

Adedi Miktan Tutan 
Lira Llrn 

1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40.000 80.000 
2 30.000 60.000 
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 

1000 500 500.000 
4000 100 400.000 
5000 50 250.000 

500.000 5 250.000 

60.584 - Yekftn - 3.000.000 

T. H. K. Orhangazi Şubesinden: 
Kurban bayramında toplanncak koyun. keçi, sığır derilerlle boynuz ve 

bağırsnklannın açık arttırması 1/Blrlncı kO.nun/ 941 tarlhlnden 15/Brln
cı kli.nun/ 941 t nrlhlne kadar 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmıştır. 
Tallplcrln şarlnamcslnl görmek üzere İstanbul ve Orhangazi şubelcslne ve 
pey sürmek için de ihale gfinü Orhangazi şubesine mfiracaatıan llfın <>lunur. 

(10670) 

Banal nanınızt, 1 

1 
Bu Süt Kreması 
usulü sayesinde 
~O ;yaşıncJakT l(iı(c;o~ 
kadmlar' rancak ~ 301 
~aifarsnda g-örüne!ı 
IJ 1' ..- - • 4 

\cekr erair: 

Oklarta~ rş-aret. edilen~ 
~erler.e .raf}ii~ e-dinii. 
Sonra da ·bütün ,....yü~· 

>-- ' 
ve boynunuza 

TELEMETI\. - KRONOGRAF 
=s ayar ALTINDAN 165 Lira 
18 ayar ALTINDAN çok 

fantezi model 200 • 
Hassas - Sağlam • Zarif 
ve 1 5 sene garantilidir 

SiNGER SAAT 
Mağazaları İstanbul, Eminönü 

! ZAYİ - Hüviyet maaı, cüzdanla
nmla. tatbik mühürümü zayi ey
ledim. Yenilerini almak üzere müra
caat ettiğimden eskilerinin hükümle
ri kalmadığını ve zayi tatbik müh
rümle borcum olmadığım ilan eylerim. 
Beşlktnş Ihlamur caddesi Gölrn:ır 

sokağında No. 4 hanede ölü yüzbaşı 
Hacı Hasan e.şl: Hatice Özdirek 

Beşiktaş lklncl sulh hukuk hlıkl.mli-
ğinden: 941/ 34 
İstanbul tramvay idaresinde amele 

ve Beşikt~ta Köylçi Köprübaşı so
kak 34 numaralı evln bir odasında 
ikamet etmekte iken 11/12-11-941 ta
rihinde ölen Snllh oğlu Aklf'ln t ereke-

1 sine mahkemece el konulduğundan 
1 esbabı matıüp ve nlakadnrlann uruı 

ı 
tarihinden itibaren bir ay ve lddlnyı 

SÜİ'ÜnÜz veraset edenlerin üç ay zarfında Be-
1 , _ - • l şlktnş ikinci sulh hukuk hakimliğine 

B uruşmuş, SOun.q ..,e·gcvşemış rblt - · l 
t cıldi, tazeleytp lençl~t.irınek ıçi:oı murncnatınn n.ksl halde terekesın n 
'ne sıze bnsıt bir ·~ısul. ., • ~ lıaizneye devrolunacağı llı\n olunur. 
rö ı. •" ncc; Pankreatm llt- nazm ettını• 

fmlş •blı mı.kdar suı kremasıle' ayn.İ 
1?1lkdar , ha: m ettlrilmts ': zcytinyağile: 
ltıırrştırmız ve buna '" tkl misli taze 
'ıilt kreması illve edınızt İ Bu rcrtip' 
'cildinızı ·besler ve , ona Meta 'İnanıı:1 
jmı.yacak dere«<te:bır. eı:rıçlik vo b~ 
tazelik verir l 

Doktor 

Fethi Erden 
LABORA TUVJ\RI 

ıcermhpa.şa hata.nesi bakteriyo-
loğul Kan, idrar, balgam, nıe

vaddı ıaita tahlilleri ve (idrar 
vasıtasile gebeliğjn ilk günierin
de kati teşhisi) yapılır. Beyoflu, 
Taksime giderken Meşelik sokağı 

Ferah apartıınan. Tel: 40ij3-l. 

Bır meşhur dn.ın • '.eııı;mc manza-~' 
'n.sını ' muha.laz.a --- ve idame' için bu 
basit usulü talbııf etmı~ ve i D yaşm 
'da olmasma rağmen genç klıdm rol 
'ıerını oynamıştır Eczacına· da bu ha~ 
Ut.ayı t ı size ıhzar" ', edebilir ' 'Ancak 
m\lhte-viyaıı• J aı . ,n!kdardal {ıımakta 
ben .. ber pahalıya r.ı.al olutt J<Yağsrz.) 
.beyaı renkteki Tolcalonl {Kromln!D 
terkibınde cildınızı beslemek . için 
!hamı ettir Um iş ıcyıınyalı ile• süt; 
kreması mevcuttur. Bu terkip dl . _ 
dln ihtiyaç hlsseıtıtı ,ıdanm ta kea:. , ZA YI - Turk Tlcnret Bankası A.Ş. 
dJsld.ır, Herhalde memnuniyet, bahı, Tekirdağ şubesinden asli seneUerlyle 
aemeı-esr ~ garantilidir Aksi r hald._ değiştirilmek üzere almış olduğum 
(aranız ıkı nwıli tade~edllecektır.• namıma muharrer sek.sen hisse sene-
ıı-~~~~~~~~~~~~~'!_ dine ait 27, 38 ve 55 nwnaralı mmrak
- kat makbuzlan zayi ettlm. Yenisini 

SATILIK 
U Acele satılık pansiyon: Ca

~alo~lunda b~ katlı ve on 
dokuz odalı senede 1440 lira. 
gellrl olan ve apartımana ka
bili to.hvll bulunan pansiyon 
15 bin liraya satılıktır. 

2> Beyazıt, Sağanağa. mahalle
sinde senede 600 lira geliri 
olan iki daireli apartman 6500 
liraya satılıktır. 

3) Beyazıt Elektrllı: İdaresi arka
sındaki sokakta senelik ge

llrl 420 lira olan beş odalı 
karglr ev 4800 llraya satılık-
tır. 

alacağımdan eSkl mak.1:ıuzlann hükmü 
olmadığını ll~n ederim. 

Çorlu Muhiddin mahallesinden 
Thsan Yeğen 

!im-• PROF. DOKTOR 

1 NABiKASTARLAK 
ı 

1 

! 
Muayenehaneslnl, • Cağa.loğlu, 

Nuruosmanlye cad.dee1 Kapalı
tınn karşısında 24 No. ya naklet
miştir. Telefon: 22266 

Sultanahmet, Divanyolu caddesi 

9 numarada Emlik alım satım iş- Noel çamlarınızı 
teri Numan. Telefon %1807 

ZAYİ-Ankara temlnde nüfus cüz- Muhtell! boylarda süs fidanları, 
salon yeşllllklerl vooalre - Orta-

danımı zayi ettim. Yenlslnl alacağım- köy Anlı:ara bahçe.sinde bula.b1-
dan hükmü yoktur. lirsiniz. VASİL 
Beyoğlu, Tarlaba§ı 223 İsmet Mardan •iiiıiiiiiill•••••lıiııı•• .. 

iN6iliZ MUHTELili MAÇLARI 
13 İlk Kanun : GALATASARAY 
14 » » : FENERBAHÇE 

Bilet satış yerleri: 
1) Fcncrbahçe ve Galatasaray klüplcrinde 
2) İpek Sinemasında 
3) Köprü Kadıköy İskelesindeki klüpte 
4) 'Kadıköy Belediye karşısında 
5) Kadıköy Altıyolda, Merke-z Eczanesi. 

l:l#l:l•Jflt_,. 
Zeytinyağlarının halisiyetinin aksini isbat edene 

- ·1000 - Lira ikramiye verilir 
Adrese dik.kat: fstaribul Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 .No. 

--------· Tel: 24197. 

Zeyrek Orta Mektep 
Müdürlüğünden : 

Okulumuzun 15 lira asli maaşlı k1'ıtlp ve hesap memurluğu açıktır. Me
murin kanununun 4 üncü ma.ddesindekl evsafı haiz olanlann adı ~ okul 
müdürlüğüne ba§ vurmalan. 

Not: İmtlhan 12/ XII/941 cuma günü saat 10 da yapılaca.ktır. 

Emlak ve Eytam bankasından 
Hesap No. Gayrimenkulün yert Nevi 

1594 Fatih Çapa Molla Gürnnı Nuri De& Hane 
mnhallesl eski Topka.pı tramvay caddesi 
yeni Növba.har sok. 295, 297 No. maa bahçe. 

Dosya No. 
3 üncü lcr& 
da1rcsi 41/821 

Bankamıza ipotekli olup 3 üncil icra dairesince yukanda nwnara.sı yıı.
zı1ı d06yn ile 18/ 12/941 perşembe günü a.çık arttırma lle satılacak olan gay· 
ri menkulü satın alanlara arnu ederlerse Banka gayrimenkul mukabilinde 
para lkrnz edeblllr. (10526) 

Türk hava kurumu Balıkesir şubesinden 
Türk hava kurumu Balıkesir şubemizin Kuıtıan bayramında. topla.yaca· 

ğı koyun, keçi derllerlle barsaklannm ayn ayn açık nrttı.rm.nsı 15/12/ 941 
pazartesi günü yıı.pılncal.."tır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere İstanbul ve Balıkesir şubelerine 
vo pey sürmek için de Balıkesir şubesine mUrncaaUan lllın olunur. (10869) 

Kazanç vergisi mükellef
lerinin nazarı dikkatine : 
İstanbul Defterdarlığından: 

Kazanç vergllerlnln 1.k.lnci taksit tediye müddeti Birinci Kfı.nun 1941 
ayıdır. Taksitlerin llerlde yüzde 10 zamla ve icra. yollle tahslllne mahal kal· 
mnmn.k üzere sayın mükellefierin vergi borçlannı bu ay sonuna kndar bağU 
oldukinn Maliye tahsil şubelerine ödemeleri rica olunur. (10813) 

DEVLET ZiRAAT iŞLETMELERi 
KURUMU UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Hatay' da Reyharuye çiftliğimizde yapılacağı evvelce ilan edilmiş 
olan dört yüz bin kilo muhtelif cins çeltiğe ait müzayedenin görü· 

len lüzum üzerine İptal edildiği ilan olunur. 

Maliye Veka~etinden: 
1 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden kaldırıl
ması hakkında: 

Gümüş bir llralıklann darp ve piyasaya kA.f1 miktarda çıkanlması Ilze
rlne 1/21941 tarihinden ltlbaren tedavülden kaldırılmış olan g•lmilş yüz 
kuruşluk:lnnn 1/2/ 941 tnrlhlnden beri yalnız cıal sandıklarlle Türkiye Cüm· 
hurlyet Merkez bankasınca ve Merkez bankası bulunrnıyan yerlerde Ziraat 
bankası şubelerince yapılmnkta olan tebdil murunelô.tına 31/1/ 942 akşamı 
nihayet verilecektir. Bu tarlhtan sonra mezkür paralar nakit olarak hiçbir 
veçhlle kabul edilmlyecektlr. 

Ellnde güm\i.ş yüz kuruşluk bulunanlann 3111/942 akşamına kadar 
bunlan mal sandıklarile, Tilrklyc Cümhurlyet Merkez bankasında ve Mer· 
kez bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat bankr.sı şubelerinde tebdıl ettir-
meleri fühı olunur. (8262 - 9836) 

BiR DEPO ARANIYOR 
Haliçte Galata. sahilinde eski Köprü ııe Yeni Köprü arasında blr 

depo aranmaktadır. Kimya vermek veya devretmek lstlycnlerln ista.n
bulda Yeni postane karşısında Yent Valde hanının 3 üncü katında Eti 
Bank İstanbul Bürosuns m!lrncaatlan na.n olunur. 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heye'ti 
Fen Şefliğinden 

Müsabaka tehiri 
2/1/942 cuma günü saat on dörtte yapılacağı evvelce 1IA.n edllrn1ş olan 

Samsun şehrt umwnl imar plfını avan projesi müsabakasının görülen lüzum 
üzerine 2 mart 1942 tarUılne mü.sadlt pazartesi günü saat 14 e tehir edllmlt 
olduğu llAn olunur. (8971) (10640> 

~:~:f~u HALI TiCARET -EVi Mazhar 
Güler 

Meşelik sokak No. 5 Büyük Rum kilisesi sırasında 

Avrupa memleketlerinde kıymetli halılar üzerinde 25 sene gibi 
uzurl bir tecrübesi olan müessesemiz bu defa Beyoğlundaki yeni mağa

zada her zevke elvcri~li güzel renklerde en nefis Türk, lrnn halılan 
teşhir etmektedir. Fiatlar rekabet kabul ctmiyecek bir derecededir. 

Her türlü nalı mübadele edildiği gibi' ),knma \' e tamir işteri 
de kendi teşkilatımız tarafından sürat ve itina ile yapılır. 

ZAYİ ŞAHADETNAME - 321 scne- ı ZAYİ - Köp. kıt. sı tarafından or· 
sl Tıbbiye! Mülkiyeden ttHikmct Mus- du hastanesine verilen 17 9/ 941 tarih 
tafa:o namına aldığım tabip dlplomnmı l ve 478345 sayılı teselli.un ma kbuzu za
kaybettlm. Yenisini nlacağımdan cs- l yl cdllmlştlr. Mezkur makbuzun kıy
kislnin bfikmü yoktur. Dr. Hikmd metı kalmadığından ibrazında mu-
Glzer. teber a.ddedUmemesi Uıln olunur. 


