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Bulgaristan 

ihanet edemez 

Harp nanı gibi, neticesi bakı
mından ağır mesuliyetıer taşıyan 

bir karar, içinde bulunduğumuz, 
mnıetleri çileden çıkaran karma
karışık devirde basit bir politi
ka edebiyatı hMini aldı. Dünyayı 
birbirine katan gerçekten savaş
malar yanında, karşı karşıya gel
melerine imkA.n olmıyan ve boy 

fı:.ıayada 
şiddetli 

muharebeler 
Japonlar, büyük zayiat 
vererek İngiliz mukave-

metine rağmen 
ilerliyorlar 

ölçü.şemiyecek devletlerin, çocuk Singapur 16 (A.A.) _ lngiliz 
lcavgalanndaki bozuşmalar ka- kıtalan ve tayyareleri tarafından Ja
dar hafiflikle, bütün bedeli elçi- ponlara verdirilen zayiatın ağırlığı
ye bir pasaport masrafından iba- na rağmen Japonlar Malezyanın fi· 
ret, kolay harpler ilan ettikleri mali garbi köşesine doğru tazyikle-

rini durmadan art1rm11lar ve lngi· 
görülüyor. !izlerin tik müdafaa hatlarına gir-

Tarihin gürültüsüz zamanla- mitlerdir. Pazartesi akpmı neşrecli
rında olsaydı, rnesern Macarista- len tebliğde şöyle denilmektedir: 

nın, yahut Bulgaristanın Ameri
kaya, İngiltereye harp ilAn et
meleri insan havsalasına sığma
yan bir akıl düzensizliği sayıla

bilirdi. Fakat insanlar en olmazı 
bile o derece kanıksamışlardır ki 

cŞimdi cenubi Kedahda muhare
beler cereyan etmektedir. Kedah 
devletinin cenup hududu Tayland 
hududuna takriben 150 kilometrelik 
bir mesafede bulunmak.tadır ki bu 
bölgede Japonlar şimdi y-cni bir taz• 
yike başlamıılardır.> 

bugünkü kıvamet icinde bu ga- Japonların önünde ormanlık bir 
rip hadiseler, tuhaflık yazan mu- bölge vardır ve resmi tebliğe göre 
harrirlere mevzu olabilmek de- muharebeler karışık bir halde d-e· 
ğerini de kavbetti. vam etmektedir. Bunun manası ıu-

dur : 
Milletlerarası hukuka çok dik-

Bazı münferit birlikler timsahla· 
kat edildli?;i devirlerde olsaydık, rın kaynavtığı nehirleri yürüyerek 
yazılı ve imzalı anlaşmaları har- veya yüzerek geçip dütman kuvvet
fi harfine gözetmek kaygısının !erinin etrafından ve arkasından do

Gıda maddeleri 
kontrol edilecek 

Sıhhiye Vekaleti çok mühtm hükümleri 
ihtiva eden bir nizamname hazırladı 

Ankara 16 (Telefonla) - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vdtl· 
Jeti, umumi sıhhat bakımından gıda mr.ddelerini sıkı bir kontrol altın· 
da bulunduracak. mühim bir nizamname hazırlamııtır. 

Uzun ve eeaalı bir tedkik mahsulü olan bu nizamname ile gıda 
maddelerinin haiz olacağı sıhhi vasıflar tesbit edilmiı ve hazırlık esna• 
ıında, muhtelif vilayetlerden gönderilmiı raporlar da göz önün<le tutul
muıtur. Devlet Şurasın111 tedkik ve tasvibinden çıkan nizamname 
Vekiller Hey-etine aevkedilmiştir. Resmi gazetede nqrinden sonra 
tatbikine geçilecektir. 

Sıhhat Vekaletinin bu 
0

mühim nizamr.amesi, halkın sıhhatini tehdit 
eden bilhassa cmahlüt> yabancı maddeler karııık gıda maddelerinin 
s...tııını men' i bakanından çok ehemmiyetli hükümleri ihtiva etmektedir. 

Pearl Harbour taarnııunda batan Amerikanın Arizona dritnotu 

Clevletleri, mantığa aykırı, türlü laprak çalılann arasından kendile- -====::ı:====::ı:===ı===================== 
hareketlere götürmesini anlar- rine bir yol açmışlar ve kauçuk 

ağaçlarının arkasından ateı etmeie 
el.ık. Fakat politikada ahlak duy- başlı:.mıılardır. Umumi surette ma• 
gusunun en körleştiği günleri ya- kin-cierin v e hava silablarının ittira
şıyomz. Bu bakımdan, araların- kiyle yapılan bu hareket harbi geniı 
da ne politika, ne coğrafya, ne bir yolla, bu yolu nadiren kesen di
askerlik ilisıe;ı olmayan memle- ğer yollann, tek bir ,imendif er hat· 
ketlerin sırf bir tarafa bağhlık bnın ve bir plajın arasında yapıl· 

' .maktadır. 
göstermek ir.ln, pratik neticesi 
olmayan p:österişlere mecbur kal
maları bize garip gelir. 

Mihvere bağlı devıttıer, Üçlü 
İttifaka kovdukları imzamn cid
di olduğuna !lemi inandırmak 
için Ameriknva harp ilan ettiler. 
Bu kararın, Amerikada ve İngil
terede telas ve üzüntü uyandı

rıp uyanrlırmadığını bilmiyoruz. 
Almanyava ne derece yardımı 

dokunacaıtı da kestirilemez. Av-

lngiliz kıtalan muannidane dayan· 
makta, toprağı kanı karış müdafaa 
etmekte iıreler de Japon kuvvetleri
nin adetçe üstünlüğü, zayiata ehem· 
miyet vermemeleri, üstün makineli 
malzemeleri ve miktan çok olan 
tayyareleri tesirlerini göstermekte· 
dir. 

(Devamı sahife 7 sütun 1 de ) 

Peru'daki 
rupada bir nevi beraberlik hava- yer kayması 
sı yaratması da çok süphelidir. 
Böyle bir hareketin tek neticesi, 
bu devletleri, girişmiş bulun
duktan vola. harbin sonuna ka
dar. daha sıkı bağlamış olması

dır. Bunu düşünmek de bize düş-
mez. 

Bu hadisede, Bulgaristanın 

Amerjka dolavısile İngiltereye de 
harp mın ct "CTesi, nedense, fazla 
göze battı . Fir İnrpliz gazetesi bu 
harekete ıdhanetıı adını veriyor, 
hattA. daba ileri giderek Bulga
rlstanın, 1'iirkiye ve Rusyaya da 
ih ı:ı rıet edeceö ini bildiriyor. 

Bu dfü:üncevi doğru bulmuyo
ruz. Cilnkü ihanet, bilerek ve is

500 k ifi oldü, 4000 
kayıp var 

Lİına 16 (A.A.) - Ancash eya• 
!etinde vukua gelen bir ye, kayması 
ve feye:?anlar halk arasında bir çok 
ölüme sebebiyet vermiıtir. Huarez 
de 500 ölü aayılmıı ve 4000 ki~i de 
kaybo1muttur. 50 metre yükseklilc
be ve bir kilometre geni,likte bir su 
hortumu şehrin iizerine yığılmıştır. 

Bazı yerlerde dağ yıkıntılarının İrti· 
faı altı metreyi bulmaktadr. Pana
merikan yolu hasara uğramıtır. 
rrmmrnorrrnnrnrı ı rrrı rrTTrTTrı 

tiyerek ynmlan bir şeydir. Bul- her sesi, her hareketi ancak, Al
garietan isi". artık kendi politika- manya ile miinasebetlerimiz çer
sı ve istiklali olmıyan, işgaJ. al- çlvesinden ölçer ve biçeriz. Bul
tmda bir memlekettir. Biz, başı- garistan ihanet edemez, ~let ola
mızı o komsuya çevirdiğimiz za- bilir. Bwıu bildiğ~miz için raha
man, karsımızda sadece Alman- tız. 
YJl.yı görürüz, oradan gelecek ı Necmeddin Sadak 

Japonlar 
Borneoya as
ker çıkardılar 
İhraç fırtınaya rağmen 
adanın İngilizlere ait 

· kısmına yapıldı 

Tokyo 16 (A.A.) - İmparator· 
luk umumi karargahı bugün saat 14 
de ıunları bildirmiftir: Şiddetli bir 
fırtınaya rağmen salı günü sabahı 
erkenden Japon kuvvetleri Bomeo 
ada9ının f ngilizlere ait kısmına çıka
rılmı~tır. 

Japon 
Başvekilinin 

bjr nutku 
«Amerika ve İngiltereyi 

mağlup etmeden 
kılıcımızı kınına 
aokmıyacağız » 

Tokyo 16 (A.A.) - Japon di
y et meclisinin fevkalade içtima dev
resi bu sabah saat 11 de imparato· 
run bir nutku ile açılmı~br. General 
Tojo Japonyanm harbe girmesinin 
sebeplerini anlatmı~ ve bilhassa ıöy-
le demiıtir: 

İngiliz Bahriye cOn günden daha az bir zaman 
nezaretinin bir tekzibi içinde Amerikan donanmasının kas-
1..ondra 17 (A.A.) - B.13.C.: İngiliz mı küllisi tahrip edilmiş ve Uzak 

Bahriye Nezareti bir tebliğ neşrede- Şarktaki lngiliz deniz kuvvetlerinin 
rek bir İngiliz tah~bahirlnln Akde- bi~ük bir kısmı harp harici bırakıl
nlzde bir Fransız vapurunu batırdı- mı~tır. Düımana göre Japonyayı 
ğını yalanlamıştır 

K afiyeler ve yeni 
kelimeler 

çeınber içine alacak olan ccphoe bir 
kaç noktadan yarılmııtır. Biz uzun 
bir harbe hazırız.> 

General netice olarak dcmiJtir 
ki: cJaponyanın Amerika ve lngil
tercv.i mağlup etmedoen evvel kılıcı· 
nı kınına sokmamak hususundaki 

Aruz mu, hece mi, ıerbes mura kat'i azmin: ifade etmek İst'Crim. 
mı? Şairlerimi~ niha>:et hangi vezni İtalya, Almanya ve Japonya nihai 
seçecekler? Turkçenm esaslı mev- zaferden ve dünya aulhünün tahak
zularında biri de budur. kukundan evve! silahı ellerind~n 

Sanatkarlarımızın arasında kafiye b k ~ ._ • . J • 
d

.. ani d k. · t b ıra mnmaga 111.at ıyet e azmetml§• utm an a var ı, ış e unu 1 d . 
• dik' ib , er ır. tam ı zamanın tıyacına uygun 

bulmamak iktiza eder. Zira yeni ke- Başvekil Çin - Japon ihtilafı hak· 
limelerin dilde yer ebnesile onu• kında şunlan aöylemiıtir: cÇungking 
müzde bir kmye cihanı açdmalda- hükumeti faydasız mukavemetinde 
dır. İyi bir sanatkar, manzum türk- israr edecek olur.sa, Japorıya ona 
~ yoluyla liaannnıaa pek çok keli· karşı tazy.ikini azaltmıyacaktır. Çin 
me sokabilir. Kafiyelerde, kelimele- meselesir.in yakında halledileceğini 
rin iJ'ice çivilemaeıine sebep olabilir. zannediyorum.> 

Harp, doğu ülkelerine geçtikten sonra : 

~~ 
• /,:'.;) • o Ç!) '"'«. \ I • 

'\ / 

. 'l? 'ğ) 
/,;') o o 
~. \ 1 

"\ 

• BU S.A.B.A. .. H ... B 1 

Ruslar 
Kalinini 

geri aldllar 
l\1oakov~ya göre garp 
istikametinde Alman 

ricati devamdadır 

Londra 17 (A.A.) - B.B.C.: Ruslar 
Moskovanın 160 kilometre şlriıall gar
bfs1nde kain Kal1nln §ehrlnl, Tulanm 
cenubunda Uln Volovel ve Novopet
rovsku geri. almışlardır. Huswd Rus 
tebliğine göre Kallnln pazartesı günll 
geri alınml§tır. Dokuzuncu Alman 
ordusu a~ır bir hezimete utramı.Jtır. 
Düşman garbe doğru rlcat etmekte
dir. 

Doneç havza'illlda Ruslar, tekrar 
Harkof tehrlne yaklaşıyorlar. Şlmalde 
de vaziyet Ruslann lehindedir. Lentn
grad radyosuna göN! Almanlar, Tlk
vinln geri alınmasından sonra yüz 
kilometre cenubu garbiye dfuıen nok
talara çekilmişlerdir. Ruslar peşlerini 
bırakmamakta ve çeteler de mütema
diyen hırpalamaktadır. 

Pus tebliği 
Londra 17 (Rasyo saat 7,15 de) 

Dün gece yansı Moskovada neşredilen 
resmi Rus tebliği: 

Kitaatımız. dlln büt.lln cephe bo
yunca çarpışmı§lar. Kalbıbı, Blsokay, 
Volovel 'l"e Novopetrovsknyı geri alml§· 
l:ırdır. 

Pariste 3 yeni 
tec~vUz 

'l'EL&B.A.PL&B 

Malezyada 
vaziyet hala 

bulanık 

Hong - Kong garnizonu 
mukavemete devam 

ediyor 

Londra 17 (A.A.) - B.BıC.: Sbıga
purda bu sabah neşredilen teblilte 
göre Malezyada vaziyet ııaıı bulanık
tır. 

Cenubi Pedahta cereyan eden mu
harebeden haber yoktur. Mlda nehrt 
yakınlannda çarpışmalar olmaktadır. 
Yelansandda lnglllzler düşmanla te
mastadır. Düşman burad:l yalnız ha
va faallyetl ne iktifa etmiştir . .Japon
lar gayet ~ğır zayiata uğramıflardır. 

Hon - Kong kesimine gelince, 
Kovnlovun tahliyesini bildiren tebllt
denberl yeni malümat alınmamıştır. 
Hong - Kong hava ve kara taarruzla
nna mukavemet ediyor. 

B. Roosevelt 'e 
fevkalade 
sel ahi yet 

Vaşington 17 (A.A) - Ofl: Ameri
kan meclisleri, B. Roosevelte harp 
müddetince fevkalade salahiyetler ve
ren kanunu tasvip etınlflerdlr. 

Minimini Japon 
tahtelbahirleri 

iki yerde bomba patladı Amerikalılar, bunlardan 
Bir Alman askeri de birini Havai adalannda 

vuruldu yakaladılar 

Londra 17 (A.A.l - B.13.C.: Parlste 
dün üç yeni tecavüz yapılmıştır: ı -
Parls clvannda Gestapo merkezlerin· 
de bir bomba paUamış. 2 - Bir Al
man askeri vurulmuştur. 3 - Parls 
şehri içinde Almanların devam ettik
leri salonda bomba patlamıştır. 

Libya'da 3 yerde 
muharebe oluyor 
Londra 17 (A.A.) - B.B.C.: Llbya

da üç yerde şlddetll muharebeler vu
ku bulmaktadır. Bu muharebelerden 
biri general Roınmelln topladığı tank
larla İngiliz zırhlı blrliklerlnln 11e
rllemeslne mini olmağa çalışbğı 
Alemlhanıza'da. lklnclsl Alman piya
de kuvvetıerlntn mühim levazım .stok
larını kurtarır.ak için şiddetli hil· 
cumlnrda bulunduklan Gazale yatın
lannda, üçüncüsü de İng1llzlertn ge
niş bir cenah çevlnne hareketi yap
mak istedikleri Gazalentn gaı1>lnde 
cereyan ctın.ektedlr. 

Vichy'ye göre Pasifikte 
harp vaziyeti , 

Vichy 17 (A.A.) - Ofi'den: Gerek 
Malezyada ve gerek Hong - Kong'da 
Japonlar yeni terakkller kaydetmış
lerdlr. İngilizler vaziyetlerinin mli§
kül olduğunu kabul ediyorlar. 

Malezynda çok şiddetli muharebeler 
devam etmekte, Japonlar. terakkller 
kaydetmektedir. 

Fillpln adalarında Japonlar taarruz
larını hafifletmi.şlerdlr. Dün Japon
lar, hava faaliyetinde bulunmakla !k
tifa eylemişlerdir. 

Londra 11 (A.A.) - B.B.C.: Ameri
kan Bahriye Nezaretinin tebllltbıe gö
re Japonlar, Pasifik harekAtında fev
kallde küçük denizaltılar kullanıyor
lar. 

AmerlkaWar, bu mln1mlnl Japon 
dentzaıtılatından blrlnl Pearl Hart>our 
llmanında zaptetmişl-erdlr. 

Bu tahtelbahir 13 metre uzunluıtun
da ve 1,5 metre genlşllğlndedlr. Saat
te sürat! 24 mildir. İçinde mllrctte
bat olarak yalnız blr zabit ile bir eıı 
bulunmaktadır. Torpido kovanı ·ye 
topu vardır. Tahtelbahlrde yapacaltı 
tahrip alı:ınlannda kullanmak iizeN 
150 kiloluk lnfllA.t maddeleri vardır. 
İntllh maddesini muhtevi torpiller 

elektrik kuvvetiyle hedefe tavrulmak
tadır. Ru minimi denlzaltılann faa-
11,.et sa.lıalan 200 mll olup, bir ana 
gemi tarafından taarruzun yapılacatı 
yer civnnna götürülüp bırakılmak
tadır. 

Filipin adalarında 
son vaziyet 

Londra 17 (A.A.) - BB.C.: Bn llOll • 
Amerikan tebliğine göre Luzon ada
aında dört Japon avcı tayyaıul daha 
düşürülmüıtnr. Amerlkan tayyareleri 
Lega&pinln açıklannda bir dilşman 
nakliye gemlslnl ciddi hasara utrat
mışlardır. Düşman harekAtmda bir 
yavaşlık görO.nmektedlr. 

Bahriye Nezaretinin bir teb1111n• 
göre Japonlar, Hawal m.anzmnesıne 
mensup lJd ucra adayı bombaıdunan 
~yleml.flerd1r. Zarar ehemmlyetalsdtr. 

Mldvay ve Wake b1ll mutaTellle& 
ediyor. 

Akil DOKTORU 

uKrasnoyarsk'tan kalkan bir' 
tGmP.n.-

<&mipalatinsk'e gelmiştir ... 

l 
«Pasifi~ Kogaoıma, Kapin-ı <tMlndanao ve Oahu adalarıJ .. Japonlar Çuı . gçangking 

gaınarangı.. dayanıyor.. Sinangtang'a doğru ..• » ........................................ 



Sahife 2 

l Diba Geceki 

1 Harp tebliğleri 1 

Bingazi, T aranto, Agusto 
ve Brendizi bombalandı 

SilBAPUR 
KORSANLARI 

üz sene önce Japonya 
mn iç yüzünü gösteren 

tarihi roman 

Yakında AKŞAl\'I sütunlarında 

okuyacaksınız. 

Rusların geri 
aldıkları 

ve Da 

_, l'f KAnunuevveı 1941' 

Sabahki Haberler ] 
Japonya 
Amerikayı 

nakavt 
edemedi 

Meksika'da mihver 
aleyhine nömayış 

Mebiko 16 (A.A.) Pazar 
gunu Meksiko şehrinde Mihıver 
aleyhinde yapılan nümayişlere 1 00 
bin kifiden fa$ iftirak ~r. 

Libya' da 
muharebe 

Mihver kuvvetlerinin 
Alem Hamza civarında: 

yapbğı mukabil 
taarruz akim kaldı 

lakenderiye önünde bir 
İngiliz kruvazörü 

1 
batırıldı 

Bertin l 6 (AA.) - Alııaan °"'" 
dulan baflttmıandanlığınm tıehliğig,. 
den: Yüzba§ı Faulsen'in kmoanda
mı<la bulun.an bir Alman ck:ııizalıb 
gıenıisi, .lııkenderiye önünde bir dür 
m.an. kntva:zörünü torpilleyerek. ba
hrmıştır. 

Re dem ali? 
Zonguklakta. pkan Kara inci 

mecmuasının 9. aayı, 7. ııehife· 
sinden: 

cMevzuUbalıs problemlere 
yaJdatafrlhnek içia iki yol m-eıv-
cuttur.> 
Tü~e <problem> lc!elime· 

sine lüzum yoklltr. 
Ya Ck türkçe bir ltelime bul· 

malı, yahut da, yerine göre 
cdava:t, yerine göre <mesele~ 

demeli! 
Yukarı.ki mlısalde her hangi 

birini kullanmak mümkiindür. 



17 Kanunuevvel 1941 

Geçen gün, gözden ve kulaktan 
mahrum sakatlar bir konser verdi
ler. Bunlardan biri, renıtini hiç gör· 
mcct , bilmediği tabiahn güzelliğini 
terennüm eden bir şarkı çalmış. 
Baz1 insanların hazin bahh ! 

Fak::.t anlaşdıyor l<l bir bun ta· 
lihsi:t. insanların gözden, kulaktan, 
dilden mahrum olmaları, onlann 
fikirde yükselişine, ruhta inceli.şine 
engel olmuyor. İçlerinde artistler bi· 
le çıkıyor... Büyük mwiki üstadı 
Bethovea., en aanı senfonisini sa· 
ğırlık devrinde yazmamış mı? 

Esasen terbiyede tekniğin terak
kisi. artık körleri, sağırları, dilsizleri 
bile kültürden mahrum bırakmıyor. 
Dilsizle.-, en geri memleketlerde bi
le, kendilerine mahsus bir alfabe ile 
konuouyorlar, körler de hususi me
todlarl6.. yazıp okuyabiliyorlar. Ter
biyenin büyük harikası hem kör, 
hem sağır, hem dilsiz olan, dış dünya 
ile bütün ilgileri kesilmi,, sonsuz bir 
sessizlik ve karanlık iç.inde yaşıyan 
en talihsiz insanları bile yetiştirmeye 
mukledir olmasıdır. Dış alemle te
mas etmek için derilerindeki duygu 
kudretinden başka vasıtaları olnia
yan bu kapalı ruhlara en mücerret, 
en zor mefhumlar telkin edilebili
yor, yalnız parmaklarının ucundaki 
duygu kudretile insanlığıın hali, tabi
ahn güzelliği öğretiliyor. 

Bahh kapalı olanlar, gozu gör
m:yEnler, kulağı İşitmeyenler, dili 
söylemiyenler değildir. lruıan gay· 
reti, harici aleme hiç bir penceTesi 
olmayan bu ruhları bile zindanda 
yaşamaktan kurtarıyor. 

Dünyanın büyük feliketi, gözleri 
gördüği" halde tabiatın gÜzelliğinden 
habersiz, onu tahribe uğraşan, ha· 
rabeleri çiçek rengine tercih eden, 
kulakları i.şittiiH halde, bir kuş öt• 
mesiniıı. bir deniz çupmtısınm top 
gürlemesinden daha gÜzel olduğunu 
anlımuyan, dili söylediği halde bu 
kudretini iyiye değil kötüye yoran 
İmanların çalgmlık salgınına uğra
mıs olmasıdır. 

Ömründe güneşin parlak ışığını 
görmemiş ve göremİyecek, ydlarca 
düşündüğünü söylememiş ve söyli· 
yen:.İyecek, ölünceye kadar sonsuz 
bir sessizliğin dehşeti İçinde yaşa· 
maya mahkum insanlar, kaderin 
kendilerinden esirgediği bu ınİymd· 
leri, karanlık benliklerinde, bizden 
daha İyi anlayorlar ve takdir ediyor. 
lar. 

Şimdi, gören iıuanlı.k, hiç bir şe• 
yi göremiyecek kadar kör oldu. 
Onun şifa bulması güç olacaktır. 

Akşamcı 
, •............•......•........•...•••••• 

Ekmek fiati 
Ekmek bugünden 

itibaren on altı buçuk 
kuruş 

Hükümet tarafından buğday alını 
fiatlerlne yapılan zam dolayı.sile ek
mek fiatlerinin bir miktar artacağı
nı y:ı.zm1ştık. Belediye iktisad müdür
lüğü, artış miktarını tesbit ederek 
Daimi encümene sevketmiş ve encü
men de zammın zaruri olduğunu ka
bul etmiştir. 

Dun öğleden sonra Vali muavini B. 
Ahmed K.ınık'ın reisliği altında topla
nan Flat mürakabe komisyonu. Bele
diye İktisad müdürü B' Saffet ile 
Ekmekçiler cemiyeti reisinin de iştl
rakile toplanm1ştır. Bu topla.ntıd:ı 
Belediye İktlsad müdürlüğünün h:ı
zırladığı rapor ile bu hususta Daimi 
encünı..:nin J:nra.rı okunmuş, neticede 
ekmeğin bugünden itibaren on altı 
buçuk kuruştan satılmasına karar ve
rilıni~tir. 

Demir ihtiyacı 
Hiikitmet Dahiliye Vekaleti emrine 

200 bin ton demir vermiştir. Bu de
mirler Vilayet ve Belediyel·ar ihtiya
cile halkın denı1r tekerlek ihtiyacına 
~ahs!s edilmiştir. Belediye, yakında 
Istanbulun lhtiyacı hakklnda hazır
ladığı bir listeyi Dahiliye Vekaletine 
gönderecekti!'. 

Artık bu radyodan da bık
tun bay Amca ... 

iktisat ve 1 

tasarruf günü 
Dün üniversitede büyük 

bir toplantı yapıldı 

İstanbul üniversitesi İktisad fakül
tesi tarafından tertip edilen ik.tisad 
ve tasarruf günü, dün öğleden sonra 
saat 16 da üniversite merkez binasın
da kutlanmuıtır. 
Toplantının yapıldığı salon üniver

site gençliği tarafından tamamile dol
durulmuş bulunuyordu. Toplantıda 
bütün üniversite dekan, profesör ve 
doçentıerile üniversite rektörü B. 
Cemil Bilsel hazır bulunmu,ştur. 

Merasime tam saat 16 da hazır bu
lunanların hep bir ağızdan söylediği 
İstikHU marşlle başlanm.ışt.ır. Müte
akiben söz alan üniversite rektörü 
B. Cemil Bllsel toplantıyı açmış ve 
tasarrufun ehemmiyetini tebarüz et
tiren kısa bir hitabe söylemiştir. Bun
dan sonra. kürsüye gelen Büyük Millet 
Meilisl reis vekili B. Şe1DS'2ddln Gün
alty hazır bulunanların sık sık alkış
ladığı mühim bir konferans vermiştir. 
B. Şemseddin Günaltay sözlerine şöy
le başlamıştır: 

«- 12 nci tasarruf ve yerli mallar 
haftası dolayı.sile İstanbul üniversite
si tarafından hazırlanan bu tonplantı 
da iktisad ve tasarruf kurumunu tem
silen, yüksek ilim yuvamızın profesör 
ve talebelerı arasında bulunduğum
dan büyük bir inşirah duyuyorum. 
İnsanlık tarihinin başladığı karan

lık zamanlardanberi bir örneği gö
rülmeyen bugünkü cehennemi hayat 
içinde bütün dünya kan tufanları ve 
ateş kasırgaları arasında. tutuşurken 
bizim burada. huzur ve neşe içinde 
toplanmamız saadetlerin en büyüğü
dür. 

AKŞAM 

Peynir ekmek, lüks yemek ... 

"Ah Kirlihamm ah! .. ·O hiç 
bir peynire benzemez! .. ,. 

Yaz günleri bir 
yemek: Peynir 

çokları 
ekmek, 

için en ala 
kavundur ... 

Camekanının içi çeşit çeşit pey- mek ve kavur_ ciştiha ilacı> gibi ge· 
nirlerle dolu, çiflik mamulatı satan, lir. Pek çokları için de en mükem
bir dükkanın önünde tramvay bek- mel yaz sofrası budur ... 
liyordur.ı. Bir aralık ortasından ke- Bizde peynir cinsleri oldukça zen• 
silrr.iş, yarım tekerlek graV1Y'CT pey- gindir. Lakin 30 - 40 sene evveline 
nirinin, delikten gözlerini açmış bıe· nazaran bazı çeşitleri ortadan kay
ni tepeden tırnağa kadar süzdüğünü bolmuştur. Dü~ bir peynirci ile gö
hissettim. Ben de ona baktım ve fi- rüştiim. Bana şunları anlattı: 
atini okudum: 200 kuruş!... - Bizde eskiden peynirler evler· 

Gravyer, benim bu işe şaştığımı de }apılırdı. Tıpkı küçük el t<ezgah· 
görür.ce, şöyle dile geldi: laıır.da dokunan kumaşlar gibi, pey· 

- Ne hayret ediyorsun bira· nircilik bir ev sanatı idi. Fakat son• 
ded ... Bu fiat bana az bile ... Eğer ra sonra büyük peynir haneler vücu
cbarem> den istifade etmiş olsay• da geldi. Bugün bizde, piyasada bu
dım, şimdiye kadar fiatim bunun lunan peynir çeşitleri şunlardır: 
oı., on beş misli olurdu... Lor peyniri, Edirne peyniri, Ya-

- Nasıl barem}... !cıvada yapılan Edirne tipi, Mihalıç 
Benim bu sözüm üzerine gravye- peyniri, Dil peyniri, Kirlihanım pey

rin hiddetteı.-ı delik delik gözleıi büs- niıi, Çerke.9 peyniri, Kaşar peyniri, 
bütim açıldı sandım. Bana: ı Kaşkaval, Gravyer, Kars peyniri ve 

Basbayağı haremi. .. Bir kere saire ... 
benim kıdemimi, siz insanlara ne Son zamanlarda memleketimizde 
zamandanberi hizmet ettiğimi dü- bir de asri peynircilik sanatı baş gös
~ünsenize ... Ey gafili. .. Ben Miladı 1 termiştir. Evvele~ yalnız Avrupa· 
Isa' dan 1 O - 15 asır evveldıenberi si- , d~n gelen bütün malların tipinde ye
zin a~ınıza çeşni ve lezzet veriyo- ni pey1.-Urler yapmağa başladık. lşte 
rum. il'sanlar daha o zam~dan pey· bakı::>ız kırmızı yuvarlak Felemenk 
nir yapmasını biliyorlardı. Tevrat' ta ' p.!ynirleri, işte Rokfor tipi peynir, 
hile benden bahsedilir. Düşün bir işte p•eynir kremi ... Bütün bunlar 
ker~ ne kadar eskiyim) ... Hatta ben yerlidir. 

Bu mesud durumu devam ettirmek k 1 ıçin milli ruhun kaynaşmasından do- ilosu 300 kuruşa olan tereyağdan Bun:.- mukabil ban yerli peynir 
ğan milli varlığı her türlü ihtirasla- da kıdemliyim. Çünkü insanlar te- cinsler'. de ortadan kaybolmuştur. 
rın fevkinde trutan rüyet ve uzak gö- reyağı yapmasını öğrenmeden çok ı rr.e:>ela: bundan elli, elli beş sene ev
rüşe müstenit siyaset yolumuzda. ar- evvel büyük bir lezzet ve afiyetle 

1 

vel ıı:Alcyağlı> denilen bir peynir 
tan bir dikkat ve itina ile hiç bir taz- peynir yiyorlardı. Eğer ben barem- : yaparlarmış ... Bu bilhassa Bursa ci
yık karşısında. eğilmeksizin, sarsıl- deki dereceme" ve kıdemime göre , varır.da bulunurmuş... Bu peyınirin 
maksızın azim ve metanetle yürüye- değerlendirilmiş olsaydım, fiatim harikulade lezzetli olduğunu babam• 
ceğiz. çok da.ha yüksek olurdu. Çi.iı.,kü ben ' dan işitmiştim. I latta ağızlarının ta· 

Arkadaşlar; insan gıdasının en emeklisi, en tari-
1 dını bilen birçok kimselerden uzak-

Bugünkü dünyanın durumu harbi? hi olanıyım ... 200 kuruş da ne de- lard~ otuTanlar bu peynirden getirt-
giren milletler kadar, harp harici mil- k b d A - 1 1 

l i 
me a ira er~ ... MJ. bi e... mek isterlemiş... Yalnız Akyag~h 

ıet eri de ikl;isad buhranlar içinde 
kıvranmaktadır. Yer yüzü milletlerin- - Peki peki kızma.·· Lakin bak peyniri pek uzun zaman durmaz, 
dan biri olmak itibarile bizim de ıztı- y..!nındaki meşhur kaşarlar da 160 kuru . . sertleşirmiş ... 
raplan çekmemiz tabii ve zaruridir. kuruş fiat almışlar... Bizim o de- 1 Sonra bir de Rumeli cihetinde çı
Fı:ı.kat zaruri olan bu durum karşısın- mokrat beyaz peynirimiz bile 7 5 ku· kan ve küçük tulumlar içinde 3atı
da hiç bir tedbir almaksızın ellerimizi ruşa... Halbuki eskiden «peynir laı."l «Kaymak peyniri» de artık ta
bağlıyarak durursak sıkıntı günün bl- ekmek, hazır yemek> sözüyloe bera· rihe kanşmıştır. Bu <Kaymak pey
rinde korkunç bir afet h0lini alabi- her, şöyle de denildiğini bilirim: . • 1iri> de hakikaten pek güzeldi. Esa-
lir... ıı:Peyni. ekmek, ucuz yemek!..> ... 1 sen bizdeki bütün tulum peynirleri 

B. Şmseddin Oünaltay m;ilieakiben Hatta. <ı:Beş ekmek, beş peynir ... » lezzetli, yağlı ve buna rağmen hafif 
bu felakete sürüklenmemek i'iln mil- ·· l · d h d 1 ı d M ı f cum esı e meş ur ur. , peynir er i. aa ese artık tulum 
letçe alınacak tedbirleri ıbu arada ta- C!avyer gene delikten gözleri ile ' p:yniri de pek az yapılıyor: 
sarrufun ehemmiyetini tebarüz ettir-

lhtikarla 
mücadele 

Dün de 6 kişi mahkfun 
oldu 

Sahife 3 

Binalar insanlara ne kadar b:ınzi
yor? Hayatta bizim ba~ımı:ı:a ee!c:ı 
bütün hadiselerden onlar da hi.;seL
rini alıyorlar. Tıpkı bizir. gibi onla· 
rm arasında birdenbire zengin olM
lara, paralarmı son ıantimine kadar 
kaybedip iflaslara sürükleın~nle,.e, 
tekaüde çıkarılanlara, gözden C: • 
şenlere ras!amak her z:ımıın için 
mümkündür. 

Ardlyesinde fazla miktarda. kömür D ı ~ı l"d olduğu halde ihtikar maksadile bun- ü~ .a...a. e 1 en Tr~vayla Taksi· 
lln saklayarak mü.şterilere kömür me gıdıncıye kadar bmalarL-ı mz:c~ 
olmadığını söyliycn kömürcü Yorgi raları.. h~yat hikayeleri, ha.tın ro
yakalanarak adliyeye yerilml.ştır. As- manları ile meşı;ı;ul oldn..ın. 
jiye ikinci ceza mahkemesinde yapı- İşte vaktile altm içinde yfü:~ken 
lan muhakeme sonunda Yorg!nln suçu ve İstanbul denilfn şehrin en -o:ıgin 
s;ı.bit görüldüğünden yedi gün hapse binası iken, ~di beş parasız ve 
konulmasına, elli lira para. cezası ö- metrUk bir halde kalan i!lis f!m~ 
demesine ve dükkanının yedi gün bina ..• Bir zamanlar icinde milyon
kap~tıl~asma karar verilmiştir. Jarca lira saklarmı~. fakat bt'.::ün 

Duk.kancı Mıgırdıç narhtan razh orada bir «on paralakıt bile bula· 
fiatle seten s~ttığından, makaracı 

mazsmız. 
llaykaz tanesi on yedi buçuk kuruşa lfl4 ~ b b" Simk 
satılması icap eden kuka 1pliklerini asa .ugrıyan. u ına t ~-
yirmi kuruşa sattığından, bakkal ö- hane~ dı~ ... E~ki darphane .. ~u..,:m 
mer !azla fiatıe şeker, gaz köylü si"'a- metnik bu halde duratı bş hır.anın 
rası sattığından yakalanı;.ışlar, ikln- icinde belki de fareler cirit oyn• ycr
ci ceza mahkemesinde muhakemeleri dur. Halbuki bir vakitler oman ön;in
y2.pılarak yirmi beşer lira para ceza- den geçenler oara şıkırhlarmı htlı 
sı ödemelerine ve birer hafta dükkan- tatlı dinlerlerdi. Evvele~ burayo he
larının kapatılmasına karar verilmiş- yecar.la bakılırdı. Şimdi ise kapı m
tlr. 1

1 
da kocaman bir asma kilit d':ll'ıın taş 

Peynir ihtikarı yapan bakkal Naz- b" .. ·· bak b"l k · · l6 ı· 
60 

k ınanm yuzun . an •. e yo ... 
mının ıra uru.ş para cezası T düf .. 1 • T • d h 
ödemesine ve bir hafta dükkanının esa ~n goz era 1 aşcı:uer e • ~-
kapatılmasına, yüksek fiatlc sabun men başlarını baş~a . tarafa • ~ev~n
satan Neslmin 20 lira 80 kuruş para yorlar.. . Beyazıttakı bu es u h.ina 
cezası ödemesine ve dükkanının bir sanki «Düşenin dostu olmazı> ı:ö::ü
hafta kapatılmasına karar verilmiş- nü ishal ebnek İçin dikilmis bir ahi
tir. de gibidir. Omm insanlardan gör-

Dükkamnda arpa bulunduğu halde dü~i muamele, iflas etmiş b:r zen
gelen müşterilere satmıyan arpa taciri ginin basana gelenlerin a}".:ıidlı. 
Musa ve yük.."::k fiatle hurda çivi ~~a~ l Metrul bir darphanenin haJ<ika
Recep ve halıd yakalanıruşlar, ıkincı ten acınacak bir manzarası var •.• 
ceza ma~ken_ıes~nde ~orgulan yapıla- Tramvayımız ilerliyor ... Miralay-
rak tevkıf edılnıişlerdır lıktan.. yahut daha büyük bir rütbe 

aldıktan sonra tekaüt olan ve ken· 
Vali ve belediye disini. kitaplara, okumağa vere..-ı ba-
reisinin bir tamimi zı kimseler vardu ya.. şimdi aynen 

Vali ve Beledlye reisi doktor Lutfl böy1t: bir binam karsısında}'l-:. Eılı:i 
Kırdar dün bütün Vilayet ve Belediye Harbiy.? Nezareti, timdiki Onivtt
müdürlerlne gönderdiği bir tamimle t~e !... 
her müdürün 15 günde bir bu müddet Tramvay Salkımsöği.itlen aşağı 
esnasında görülen işler hakkında iniyor ... İşte, övlc büyük bir yer ol
kendlslnc şifahi izahat vermesinl ıs- madıih halde, her nedense lstanbu!· 
temlştlr. da şöhret kazanan bir bin3llm 

Mangal kömürü 
hakkında tetkikler 

Mangal kömürü fiatlerini tesbit et
mek üzere kömür tstilısal mınlakal.a
rma gönderileceği yaınlan Fiat müra
kab-e komisyonu ve Belediye memur
ları dün şehrimizden hareket etmiş
lerdir. Memurların mahallinde yapa
cakları tedldkler sonunda mangal kö
mürünün kaç kuruştan satılabileceği 
Fiat mürakabe komisyonu tarafından 
ilan edilecektir. 
, ............................•..•.•..... 

önündesiniz. Hani bazı insanbr gö
rürsünüz; her telden çalaıbr, her 
boyaya girip cıkarlar. Bu bina da 
öyledir. S«r.ıelerce onu mektep ola
rak tanıdık, bir !{Ün baktık, re!mİ 
dair~ olmua. .• Aradan bir müddet 
geçti. B~ sefer de karş:mıza morg 
olarak çı.kta. 

Maamafih herkes hali cnu eski 
ism.ile, «Soğı.ıkçeşme mektebi» diye 
çağ-.nr ..• 

miş ve sözlerini şöyle bltirmlştir: alaıycı alaycı yüzüme baktı: Peynirci gülerek ilave etti: 
«- Görülüyor ki ferdlerinde milli - Geçti oınlar ... Şimdi: «Peynir - Baksanıza, artık peynirlerimiz cık, krem halmde meşhur cbrie> ler, 

duygu, sönm~z bir alev, vatan sevgi- ekmek, lüks yemek> oldu... asrileşiyorl 1. .. Tulumların yerine renk renk. kalıp kalıp Gorgonzola 

Beyoğluna çıkıyoruz. Eskiden ço
cukluğı.unda bayıldığım, önünden 
gıeçerken hayran hayran baktığt:n 
bir bina vardı. Ve hakikır.ten çok 
güzeldi. Halbuki sonra o kadar gÜ

zel bina nesilleri ıreJdi lc1 .. benim ço· 
cokluğumun «Bina gili!elh ooılann 
yanmda ihtiyarladı •.• 

si sarsılmaz bir ~k, zaman, servet, Tramvayım geldiği için gravyere kırmız. Felemenk'leT yaldızlara sa· dedikleri ftalyan peynirleri; bunla
kudret ve iradelerini kıskançhk vi! veda ederel: ayrıldım. Lak.in yolda 1 nlmış kremli peynirler çıktı ... Pey- rın isterseniz kırmızılarından, ister
ölçü ile kullanmak insiyakı bir mele- pev~itP. dair ha~.ırala~~~ ca~l~ndı. j nirin le:..zeth olup olmamasında ma• seniz koyu yeşillerinden yıeyiniz. Da-
ke haline gelmi.'JI olan milletler harl- Bıraz ovvel soyledıgım gtbı, «Beş yasını,, da çok tesiri vardır. Bazı ha ileride Kamember denilen bir 
kalar yaratmağa namzeddir.n ekmek, beş peynir> cümlesi aklıma peyr.irlerin mayaları körpe dananın n~v Fransız peynirleri. .. Ve nihayet 

B. Şemseddin Günaltayın dakika- geldi ... lşte yeryüzünün en ucuz ye- ı mid·esinden çıkarılır. Buna kırkbayır Amerikan peynirlerini ve pek az da 
larca alkışlanan bu konf·eransından k ·r · ı k · · b · h ı.. • ' rne tarı esı... da dprler. aşa• peynırıne enzıyen c crırnre • 
sonra üniversite İktısad fakültesi na- ı · l "h L_ .ikin bu tarife ekseriya mektep- <cllle Kı"rlı.hanım peym·rı·... er, nı ayet petit suisse

0

J.er, rokfor-
mına 3 genç iktisadi mevzular etra- 1 1 ı· b 'l erın Arı.'lavut bakkallarında geçerdi. • • ]i] . . ar, ım urger er parnesan'lar ... 
fında alaka uyandıran 3 mühim kon- ili K Uzaktan şöyle seslenirdik: j e ır ıanım peynırı .. » Bunlar lezzet itibarile hepı;i biri-
ferans vermiştir. Toplantının son sö· 
zünü üniversite İkt.lsad fakültesi de- - Bayram ağa ... Beş ekmek, be~ Peynir denilince uzun bir deniz bırinden güzel peynirlerdi. 31 gün 
kanı B. Ömer Celfı.I varç söylem!.ş ve peynir... 1 yolculuğunun bütün hatıralan gozu- 7 8 milletin 78 meşhur J>C:Ynırın~ 
bu suretle merasime nthavet. verilmiş- Bunun yanına bir kase de aşure mün önünde canlanır. 31 günlük bir «gık!» demiştik. 
tir. ___ _ _ ilave ettiniz mi~... Kendinize mü- ) vapur seyahati yapıyordum. Vapu-ı Lakin ince ince madeni çubuklar-

Taksim Beledive kellef bir ziyafet çektiniz demek- rumuz ayni zamanda yolcu da ta- la ayrılmış, saplı ekmekliğin içinde 
ti , .. 1 şıyan henüz tezgahtan indirilmiş, T oas denilen incecik incecik kızar-

gazİnosunda danslı çay Ah. bu mektep bakkallarından sa· gayeL güzel, asri bir şilepti. Böyle mış, sıcak sıcak ekmek dilimleri ile 
20 kanunuevvel 1941 cum:ı.rtesi günii tın alınan aşureler ... Hala tadı da· uzun yolculuklara çıkan şileplere bu çeş-:t çeşit peynirlerden yemek de 

saat 1G dan 19.40 a kadar Esirgeme mağımdadır .. . dayanacak ban gıdalar alınması az iştiha uyandırıcı şey değildir 
Derne~ln menf:ıatlne Taksim Beledi- Ekmek beyz peynir ad ettir. Peynir de bunlardan biridir. hal. .. 
ve gazlnosundn hir cny zivaf·' Li veri- ' k Bazan 1 O - 15 gün kara yüzü gör- Peynirde.-ı bahsedilince aklıma, 
lecektır. ve avun •• miyeceğimize nazaran, daha ziyade kendisi hakkında birçok garip hi-* Muhiddin adında biri dün gece Son zamanlarda fiati iyiden iyi· kuru yemeklerle jşi idare edecek· kayeler dinlediğim cHatem efendi> 
bir meyhanede rakı içip sarhoş olduk- ye yükselen peyınir, bilhassa beyazı, j tik. ilk seferi.-ıi yapan vapurumuzun gelir... Bu zat otuz senedenberi 
tan sonr~ sokağa ç~kmış, Galatada bizim milll gıdalarımızdan biridir. 1 kzptan! yeryüzü peynirlerinin bütün Amerikadadır. Peynir ilibarile Ame· 
Maldhmudıye caDddesınde dolaşırken Çoğumuz için taze, fakat pişkin ek· 1 meşbu. çeşitlerinden aldırtmıştı. rika da son derecede zengin bir 
yo an geçen urmuş adında blr k b · k d "b B ı k ı d t...... b' d" H adamla sebebsiz yere kavga çık:ı.rm.ı.ş- me •. eyaz pwe.ynı~. V'e avun an ı a- un ar yeme sa onun a outun ır yer ır. emen her çeşidini orada 

V aktile yüzüne bakıp: «Aman ne 
gğzel! .• » diye fmldıyantar, ,imdi: 
«Bu binalar cadalozuno kaldmmıva· 
caklar mı ?11 diye biribirme s.;ru. 
yorlar .•. 

Zavallı binalar, insanlara ne ka
dar benziyorlar! .• , 

Hikmet Fe:idun Es 
, ..................................... .. 

Bir çocuk iki tramvay 
arasında ezildi 

Şehremininde oturan İhsan Ye Re
cai adlarında iki çocuk dun sabah 
Topkapıdan Sirkeciye gelen 38 nu
maralı tramvayın sol tnrafınd::ıki ba
samağa asılmışlar, Aksaray cadde
sinden geçerken karşı t~raftan da 
vatman Sal!hln idnresindcl:l 2765 nu
maralı Aksaray tramvayı çık.•nı.ştır. 
O sırada basamakta bulunan R~cal 
atlayıp kurtulmuşsa da İhsan ineme~ 
miş ve iki tramvayın arasına sıkış
mıştır. İhsan belinden ağır surette 
yaral.anmıştır. Yaralı çocuk baygın 
bir halde hastaneye götürülmu.ş, ka
za etrafında t.ahklkata baıjlanını.ştır. tlr. Muhiddin bu kavgada sustalı bı- ret hır yeme!,1, du?yanın en zengin masayı baştan başa kaplamıştı. Tür· ı bulabilirsiniz ... 

ça~ını çekerek Durmuşu muhtelif yer- sofra3ına degışmeyız... Hele kavun lü türlü, şek~l şe~il pefll:irler ... K~m~ . Lakin buna rağmen, Hatem efen· 
lermden tehlikeli surette yaralam.ı.ştır. topatan olursa... IY-"ldızdan hır tugla halmde ... Kımı dı, her fırsatta: 1 
Durmuş. Beyoğlu hastanesine götü- Yaz günleri, sıcaktan insanın yağ- küçücük hasır sepetlerde... Kimi 1 - Ah, Kirlihanım peyniri. ah... Çifçi! •• 
rülmüş, sarhoş Muhiddin yakalanarak l1 yemeğe karşı bütün iştihasını kay-

1 
minimini mukavva kutuların içine Diye [Yutkunur dururdu... Daha çok ek ki. kesen 

tahkikata başlanmıştır. bettiği zamanda beyaz peynfr, ek· yan gelmiş ... Pamuk gibi yumuşa- Hikmet Feridma Eı kadar şişsin. 
.._ ____________________ ..... de o 

Neresini açsam adam kan
dırmakla meşgul!_ 

Bay Amcaya pöre ... 

. . . Bu uzun gecelerde hoşça 1 .. . Amma 
vakit geçirmek için oyundan yor! .. 
başka çare bulamıyorum. .• 

o da sinirleri bozu-j ... Bari bana bir kaç bilmece 
öğret de bilmece soruş alım ... 

B. A. - Hay hay, yaz defteri
ne: ((Bir çuval. undan kaç ekmek 
çıkar?. 



:AKŞAM 17 Kanwıuevveı 1941 

iki donanma müsaid fırsatlar kollayarak 
birbirini hırpalamaya devam edecektir 

Uzak Doğuda Japonyanm taarru-j Singapm İnsilıiz üasünün buhındu-,Japonyaya ~ daha fazla bir iia· 
aile başlı(yan harp dünyanın en bü- ğu Malezya yanmadan p.rk sah.il- ünlük elde edecektir. Fakat Japon· 
7ük denizi olan Pa.ıııifiğe •ÜraUe ya- lcrinie baskın halinde çıkarma ya· ı lann ilk baskmlarcla olduğu gibi 
:yılmış ve bu denizle alikaaı olan pan Japon deniz kuvvetlerini yaka· torpido tayyarelerile birkaç. dritnot 
de,letkrin ekserisi Japonyaya karşı lıam.u için denize açılan lniP;Jiz filo• l<la'ha batınnalan halinde 'bu üstün
harp ilanına mıecbur olmU§lardır. su da Japon tayyarelerin.in taarru- lüğü izale -etmeleri ihtimal dehllin
Pasifikıte Amerika ile İngiltere ve zı.ma uğra.mıır ve ilci dritnot kaybet- dedir. Zira yeni inşaatla Japonrranm 
Hollanda zeıngin müstemlekelere aa- miştir. Bu felaketin sebebi bilahare müttefiklere yetişmesine maddeten 
IUptir. Gen.işle~k siyaseti güden tavazzuh ededekse de, İngiliz filo- imkan yoktur. 
Japonya evtvela bu müstemlekeleri sunun yanına bir ta{Yyare gemisi al- Hulasa; Pasifik mücadelesi, Ja
eline geçirmek planını tatbike baş- mamış olmasının hatalı bir hareket ponyanıın müttefik donanma kuvve
lamı<ıbr. Filhakika böyle bir taarruz te~ ettiği neticesine varılabilir. tine darbe indirmek azmile başla
için Japonyanın sevkulceyşi vaziye- Bu mühim zayiata makt!hil Japon· mış ve ilk vurgun lehine inkişaf et
ti çok müıaaittir. Çünkü demokrasi lann yalnız bir dritnotu batmlabil- miştir. Mücadelenin bundan sonraki 
de' J..,tl rinc ait müstemlekeler ana miştir. safhasında her iki tarafın deniz nak
~atana binlerce mil mesa~ede oldu- Halen Japon harekatının bütün J liyatma m~ni olmak için çok şümul
g:ı ~a.lde Japonyanın ehnde bulu- ağrrhğ. Filipin ve Singapur üzerinde lü ıbir dona.'1.ma faaliyeti vuku bula
nan Çin ve Hindiçini sahillerinin te..-nıerküz etmektedir. Bu mücadele- caktır. Bu faaliyetin esas unsurlan
karşısında bulunmaktadır. d., donanmanın· ehemmiyeti her iki nı denizaltılarla, muhripler ve kru-

Japonlar, taarruz zamanını resbit taraf için büyüktür. Bahwus deniz vazörler ve nihayeti korsan gemikri 
ederek hazırlıklarını bitirmişler ve aşırı memleketlere ordu çıkarmak teşkil ed'<':cektir. 
kara, deniz ve hava kuvvetlerini ta· ve bu ordulann ikmal iılerini temin Filhakika Pasiflkte Japon taarruz
arruz edecekleri noktalara e'V'veld~ etmek zorunda olan Japonyanın bu Ja ... nı önliyecek kuvvet donanmadır. 
yun tırmışlardır. Bu ~aycde düı;- muazzam harekatta donaırnnasuıa Japonyanın bu sulardaki harekatı 
mani rını baskına ugıatmışlardır. bel bağladığı aşikardır. Her ne ka- henüz menedilemediğine göre, müt· ı 
Japon ~askınları Amerikanın Ha- dar sayı iti~aril: Ja~on do'!~ı.nması 

1 
te:fik donanmanın esas vazifesini b.a

vay, Mıdway, \Vake, Guam ve Ma- bu sulardaki mutteftk lngıliz ve şaramadığına hükmetmek icab eder. 
nillt Ü !erine tevcih edilirken Hong Amerikan donanmalarına üstün bir 1 Amerikan rve İngiliz donanmalanmn 
Ko~u, ve Singapur ingiliz üsleri de durumda deği1se de, düşman top- ı esas vazifo:si denize hakim olmalctu. 
aynı akıbetle karşılaşmıştır. İlk ha· raklanna ihraç yapmakta olan J a- Bu da Japon donanmasını kati ne
rekatta Amerikalıların Havay ada- pon deniz kuvvetleri henüz mütte• ticeli bir muhareheye icbar ederek 
larındaki P~rl Harbour ~s.s~nde'b~-ı ~. donanma tarafından ciddi bir m.ı.ğlup etmekle mümkündür . .Fakat 
lunan 12 drıtnotundan ıkisı ve bu- mumanaa.te maruz kalmamıştn. mütt>e.fik donanmanın şimdidt.rn bü
yiıı< bir tayyare gemIBİ batırılmıştır. Deniz ha.Jci:miyıetinde esas un.sur tün mevcudiyetini ortaıya atarak bir 

Amerikan donanmasının böyle fe- olan zırhlı gemi bakımından tara- meydan muharebesi yaptruı31 meş
ci bir baskına uğramış olması tegık.i- feyn:İ.n kuvveti mukayese edilince kUktür. Bu ancak yeni 'İnşa edilmek
d.:: layık bir hadisedir. Zira en yakın ha.Je::ı Amerikanm 15 dritnot ve 6 te olan Amerikan ve İngiliz dritnot
Japon üssüne 5000 kilometre me- tayyare gemisine rnukabi1 Japonya lannın sahneye çıkması halinde mev· 
sefede bulunan Pearl Harbourk'a Ja- 11 dritnotla 7 tayyare gemisicle ma· zuubah1s olabilir. Maamafih Japo!'l 
pon tayyareleri her halde uçarak de-, lik bulunmaktadır. İngilit>erenin At- donaamasmın da böyle kıcein bir 
ğil, bir tayyare gemisi ile getirilmiş lc>.ntik. ve Aic:denizdeki mühim meş- muharebeyi kabul edeceği şiipbeli
olsa gerektir. İki devlet arasında si- gu]iyeti sırasında bu denizlerden dır. Buna nğmen, her iki donanma 
yasi vaziyet çok gergin olduğu bir Uzak Doğuya kllV'Vetli bir donanma müsait fırsat1ar kolhyarak. bmıbirini 
sırada Amerikan donanmasının uazk göndermesine ihtimal verilemezse hırpalamağa devam edecelctir. Bu 
keşif hizmetile açık denize bir filo d·e Singapurda iki dritnotla bir tay- hale göre, Uzak Doğuda bir Çuşrma 
göndermel i ve bu vasıta ile Japon yare gemisi bulundurabilec~ği tah- muharebesinin vuku bulması ihti-
tayyarelerinin yaklaştığlD.ı haber min olunur. Bu takdirde müttefik mali pdc. azdır. 
alması lazım gelirdi donanma zırhh gemi bakımından A. B. 

BtiYt}K OKYANUSUN DALGALARI ARASINDA GEÇEN 
BtlYtlK MACERA FİLMİ 

Türkçe Sözlü 

l<ANLI MEYHANE 

Dünyada böyle şey görülmemlştir. 

Sinema dehasının 
güneşi... Asır la-. . 
rın mucızesı ..• 

Münir Nureddin 
konseri 

#1-• Sehzadebatı --.. 

TURAN 
Sinemasında 

BUGÜN 
Matineleri.en ltibanın 

.Mevsimin iki Türkçe faıheseri :nımt 
btrden. Zulüm ve ~ee içl.nde 
Y.aıtaYan bir millet - Va.tan ve 
isW:lfil iç1n dövil.ıJon - Kılıc1le 
zafer taza.ndıra.n cesur ve 

ka.hraman 

Zaloğlu 
Rüstem 
Türkçe söd.ü ve şarkılı 

Muazz.am heyecanlı sahneler -
Binlerce ~n - Binb.ir etttrı 
ka - Em:ciı.kiz büyük mm. 

2 ci hafta Oaıhyor 
Sayın hallomızın arzulan fuıerl
ne 'bir hafta d&lwı. gö.ste~ 

'bütün İstanbula müjdeler. 
Vİ.l.tTOR Ht1GO'nun ölmez ja.h

eserı. Baş Rolde: 

Charles Laughton'un 

NOJR DAMll 
KAi BURU 
Türkçe sMIÜ 

Tarihi ftlm. 

11 den ıtibaıoen devamlı matmeler 

TURAN 
Sinemasında 

1 Biiyük 
Pl'Ogl'llm 1 

1 Görülnıemlş 
FedaUrhk 1 

ALKAZAR 
!nem.anın en büyük muva!fakiyet 
B1JGUN Matinelerd.en itibaren 
941 scnesi.ı:ıJn en meraklı ve 
heyeca.nlı büyük ser:l.11 sınema. 

Bütün İstanbul halkının mütbefikan alkışladığı ve seneının EN 
CÜZE.L filmi isminj venliği 

VATERLD KÖPRUSü 
Bat Rollerde: 

Vivian Leigh • Robert T aylor 
Halk.ı.m.ızdan gördüğü epiz rağbet üzerine 

TOR.KÇE ninhaın INctLfzCE niİllıasl 

DPEK'te MELEK'fe 
Daha bir hafta temdit edilmiştir 

lımin kudretini... Dehanın azametini gösteren tekniğin harikuL .. 
f1eınnm en parJıll zaferi olan göz al-. renklerin ih.tişammde.n 

yaratılan 

GULiVER 
CUCELER ULKESiNDE 

Şaheseri Yann akşam 
" L A L E· Sinemasında 

HERKESi HAYRAN EDEN BİR EFSANE DİYARI e kalhi milrikle mesteden bU riiya ülk..; yapacaktu. Bü: b-J 
u1u seferber edecek olan bu film zaferini alkışlamak için 

llitfien yarlerinizi şimdiden kapatınız. Telefon: 43535 

lfl Şark Musikisinin Zafer Ta~ı • ' 
Türk Dublajının en son harikası 

__ M_E_~_:çu_e sô_!_~~-u--~-~.:-.. L_E_R_I 
en 'son vücude getirdlğl Aşk ve 

ı.ztlnp romanı. Pek yakında Abdülvehab'ın 
SÜMER ve TAK Si M 

Sinemalannda 

il" • 

1 1 Alemdar flMmtl 
Bugün 

Dillerde söylenen. misli yapıl
mamıır bütün dünyaya gözya,

lan döktürmüş olan 

POLA NEGRi 
nin 

Kalbler yırucı 80ll 

MAZURKA 
harikasını Türkçe olaıak 

takdim ediyor. 
Aynca: 

1941 Avrupa birinci.l.iğ;ini ka
zanmış bir aan'at Abidesi 

KOCAM CANİLER 
PEŞiNDE 

İstanbul sinema. m~roklılannm 
baftalardanberi sabırsrzlıkla bek
ledikleri senenin en mükemmel 
en güzel Türkçe şarkılı Tüıt: fUmi 
BUGtJN matinelerden it.ibaren 

A~AK 
Sinemasında 

Muhteşem mizanseni, ıevkalide 
temsili ile scyireilerin gözlerini 

kamaştıracak olan 

ZALOGLU RüSTEM 
Hind sa.raylarında geçen büyük 
aşk ?e Rıtiras romanı Türkçe 
s-öfilü ve Türkçe şarkılı musiki 
adaptasyonu kanuni Ahmet, ve 
30 kişili]!; kiline saıı heyetinin en 
seh:bar şarkıları, en ne!is teren
nümleri. AYRICA fi.!VETEN: 

CASUS AVCILARI 
Senenin en güz,el casusluk tilml 

Baş rölde 
NOTR DAMIN KANBURU Filminin meşhur yıldm eşsiz 

ve kudretli Artist 

On binleree .insan 2 saat hıçkıra 
hıçkıra. bir aşka ağlıyor. 

ÖLMEYEN , $iMALTİPRESi 
l:ıavo olarak: 
YURDDA cüMHURIYET 

BAYRAM! 
TEŞEKKÜR 

Aile reisimiz emekli albay Hüseyin 
Ragıp Eıneç!n vefatı münasebetlle 
elemimlze iştirak buyuran dostl:ın

mıza m!nnet ve şükranlarımızı arze
deriz. CHARLES LAUGHTON 

önümüzdeki CUMADAN itibaren 

T A K S i M sinemasında 

Bugün Matinelerden itibaren ' 
ÇEMBERLiTAŞ SiNEMASINDA 

cARABACININ KIZb filminin meşLm ,.ddııu 

1-1 i L D E K R A H L' in 
IOD filmini takdİm edecektir. 

Çok heyecanlı bir mevzu •.• Bir k.adm kalbinin romanı.H Bir 
Ölünün yerine ıeçen h.ir b.chn • bu 

MUKADDES YALAN 
ı niçin söylüyor)))) 

il - ŞiKAGO GECELERi 
Baştan nJha.yete kadar kal>leri Utreten maceralarla dolu ~ fDmi 

AŞK ve KISKANÇUGIN SEVGl ve HIRÇINuGIN ••• 
Gem; ve diibeT bir bzı iftemiyerd~ nasıl bir eürü macenJaıra 

tıeVkettiğini 

BU PERŞEMBE AKŞAMI 

Ş A R K StNEMASINDA 
Gö.terilmeğe başlıyacak olan güzell.er güzeli 

Leni Marenbach ve Albert Matteratock'in 
müştereken temsil ettikleri 

AŞKDA GALiP 
Filminde görecek ve candan alkı§hyacakısma. 

AşK 
Halkımızdan rica 

Bu 111m beşeriyetin m!ıstesna 
bir şaheserldlr. Hemen her seansı 
dolduğu 1ç1n binlerce halk geriye 
dönüyor. Biltfın yurttaşlıırın gö
ı-ebflme.sl için yalnız b1r defa 
görmeık'.le fkttta boynılmasmı 

1 MAiMAHA1da 1 
Bugün 2 nci 
hafta başladı 

1Iave olar ak: 
Yurdda Cümhu

riyet Bayramı 

1 FİLM BİRDEN 

ELHAMRA 
SİNEMASINDA 

Yannkl perşembe günü ma'ttne
lerden itibaren: 

CASUS 
(Fra.nsız.ctı) 

LİL DAGOVER -
TEODOR LOOS 

Blr gftı;el casus kadının aşk 
'\l'e hayatı. 

Genç Aşıklar 
('l'(JBKÇE) 

CLARK GABLE -
CLAUDE'ITE OOLBERT 

DfCK FORAN 

Kızılderllilerle Aıner1ka.lı.larm 
btiyüt medeniyet sava.şlan. Baf
ta.n nlliayete bdar goöriilınemJt 
bU ~ aıılatıIAmıyan 

büyük sergi7.e§t 
Kahramanlık.. Ylğitllik dolu bir 

zafer destanı... 
2 Safha 13 Devre. 26 bnm 

hepsi birden ve bir defada 

Llitfen seans saatlerine dl.kk:at: 
1:1 - 2 - 5 suare 8,30 da 

KÜÇÜK İLAN 
okuyuclllarnJlll.a arasında 

EN SERi, 
ENEMIN, 

SARAY 
Sinemasında 

BU AKŞAM 

MüNiR NUREODiN 
KONSERi 
ŞERİR TİYATROSU Temsllled 

Tepebaşı Dram kısmında 
Gece saa.t 20.30 da 

(U'UDBİŞ Aİl.I:) 
İstikW caddesi Komedi kısmında 

Günc.ttiz aaat 14 de 
ÇOCUK OYUNU) 
Gece saat 20,30 da. 

(SAADET YUYAll) 

Dihi Rejisör 
CECtı. del B. Htı..1..1: 

la 
Dftııya.ya heybeQer veren istan
bulll!l 'kôyler.l,ne Tanıl.C81'& kadar 

her taral.ında.ıı akın olanan 
Baftan başa harlkulide reokll 

ZAFER 
Ordusu , 

Mümessilleri: 

Gary Cooper -
Maddeleine Caroll 

Emeç ve Gürsu aileleri 

VEFAT 
Tüeeard.a.n sa.ip İlksava.ş, İnhlsarlıı.r 

Muğla. başeksper! Rifat İlk.savaş ve İs
tanbul hukuk fakültosl ikinci sınıf ta
lebesinden Belim İlksa.vaşın babası., 
Fahriye İlksavaşın zevcl eski tüccar
dan 

Kemal Memiş llksavaş 
kısa. bir hastalıktan sonra. vefat et
mJşttr. Cenazesi bugün saat 14,30 d& 
Bomonti ÇU~evizler 28 numa.rnlı 
ha.nesinden kaldınlarak Teşviklye ca
mllnde namazı kılındlılttan sonra. Fe
rttı:öy kabristanına d~!Iecdct.ir. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
8 Al'hk 
3 Aylılc 
1 Aylık 

Türkiye Ecnebi 

1400 kurDş 2'100 k\ll'U§ 
750 > 1450 > 
400 > 800 > 
150 .. .. 

POıSta ıttihadına. dahli olmıyaıı 
ecnebi memleketler: Senellği: 
3600, altı aylıiP, 1000, üç 11.1Mı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarıınıııı Başmuharrir: 20565 
Yan işleri: 2&765 - İdare: !0681 

Müdür: 20491 

Zilkade 28 - Kasun 40 
Kadı.köyünde S. İm. oııi. Öğ. İki. Ak. Ya 

1 
E. 12,50 2,38 7,28 9,48 12,00 1.39 

ı 1 H A L· E va. 5,33 7,20 12,10 14,30 16,42 18.21 
vasıtadır. Alım, satım, ki- _ • 
ra itlerin-de iş ve işçi için üı- SİNEMASINDA İdarehane ~'bıdli elvan 

ENUClJZ 

:ıteıls b1r qk ınaocra& tifa<:le ediniz. Acımushık sokak No. 13 
l.111 ................... ~ ..... auGtlN .... ._,, ~ .. lliıııiıilllııililiiııııılliiiiiiimiiıillıiillDilllİ 





8a.Wfe 1 AKŞAM 

KOIUŞAI MUMYALAR 
befecanlıdır. Meraklıdır. At&Jwıedlr madllııD lçln: cYanılmlfJml Tefrika No. 130 

- Aıılatacailın hllııl.19 fenaıAde l d1lm. Mum•fih korkal'. bir adanı ol lngı· ıı· z futbolu 
ye epqce de torkmıçtur. :smaı bahoe tapımı kim açacül .. • dl.,erek 
kendi bqmldan geçmlftir... Jilrldtım. hakkında du·· 0•• celer Sise '8-'"hlarm lilJa'an Ye miDJıe&- Sulı&n Sellın ba aa.len Şarabmın üzerine b1ru aoda dök- Hemen IUJlU d& aöyllyeylm tl bah- ş n JerlD1 aun&ımı. bdm eıbk. PDO dlnlQorda. bıtıJarm denu ln!!P'l!ell:ll 
ıWtten sonra devam ettl: çem oldukça bilyOıt ve ille alaçlıdır. fhtlJar btıtün J'ftlllerln, T8dt ordusu mlblmdl. Bana suııan Sellin 

- Bundan bet aeııe ev.el t.Ranbala IJlmdDrt glbl hatınmdadtr. Ataç dai- fJam topraklanna. .,ak butılı ıtın- pre bulaıbWrdi? 
p u.ıc meınleketlerln blrlnden genç 1anndan atızilleıı &1 JfJ1ı bahcJe z-eml- • • • • • dıeDberl derbı bir huzur 'ffl emnJıet İhUJara IOl'da: 
bir bar anl8&l gelJQlfU. Bu uzun bor- nı tızertne gölgeden d&nteWar ser- lnsıliz oyuncularında en büyük mezıye\ kendilen- havası içinde ~ anetmeJl - Qpdan bqta ollun yok mat 
ıu, kocaman kocaman Jcapkara gödü, mtş gibi idi. Ve ben bu dantell tıs- • akı .. he • k edi ~ rriid" bir vazlte bUirlm. - Allah verdi, tabı y 
ınce dudaklı. siyah ve parlak açlı tünde atır atır ilerliyordum. Tam bl- m t mm umumı a nguıe ter P te .. e Zengin topraklar, hazineler, aray- fe'Vketumı On aeldz 90Cutum 
çok eamel' bir kadındı. Kalın aea ne na taplSllllll J'ILIUIHL yatlaftJlım za- kt L-... ka b• • • lar, etıenceler, tan ve oeretıer sbıe il- ancak bu yqac:lı. 
OkJ'anualarm öte41ndetı memleltetle- man birdenbire at tarafımda bil! etme en UG9 ır netice vermıyen JJttır, uıu cUıanglrb Selim 9ok dGfündtl. ~l)'ann c1e 
rln fUblarmı söylerdi. Harlkullde de h1fJrtı iflterelt aw;radım ... ve burada oyundan çekinmeleridir . ne çare aradı. Bu mada miift __ -.:_..J 
dana ederdi. Herkea rumbaJ'I P79t ha,at.mıın en büyiik hayretine. en Bu .sözler, Sultan 8ellmkı gururunu bqı Halli Kahhar arbda ot~ 
hareketli oynar detu mt?. Bu Jca4m toyu heyecanına Jcapılclım. Zira ta- oqamatıa beraber. P1rt pafQ&: Ye bu muha.ereyı dln11yordu. ...... ..ı-
rmnba çalınırken sahnede oldutu ,er- pınm at tarafındaJcl ka)'lll alaçlan- Harp bqlamadan evvel ecnebi ta- lerlnl yaparken dalma ayni tempoJU •- Şu dalkavuk herlft su.sturunazb hı milfkill vulyetten kurtarmak 
de durur, omuzlannı, bafUU 'ffl rica- nm altında bQaZlı bir ha~ gör- tmııan öntınde sık mit clddl imtlban- muhafaza edltlerl futboliln cem, Demesinden de anlqılQorda tl, &le dolrU )'iirü4ü: 
dünün blrçokJerlerlnl mu.sıt1 lle ha- milftiim! .. Evet beyazlı bir tadın ha- 1ar geçiren tutbolculanmız epey bir blr spor oldulana ne bdar 1yl D.Y- hOIUD& gltmemlftl. - Şeybt.Uml Ba lhUyar yarın 
rlkullde aanattlrane bir tarsda. 01- Ja)lL mDddettenllerl akı bir bulmla tarp radıtlarını ...,._ gGe&ennekteJ'dl. suııan Selim afJon çubutana çe- lunıızu gelaln bulaun. Kendlslne 
natırdı. Yani tele adım atmadan dana Oldatum :yerde t8f kesllmlf, heykel brfQ'a ~ :t.lııpdan Koca tnıWs mD1l ta1am-.a oıta atm- terlten. b&tl damanlanmlfb. Birden- l1Aç vereyim.. otıuna lolrsln~ 
ederdi ... Onun her fe1l bqka, &1IR1 gibi hareketllz kalmııım! .. Ba beyazlı memleatlmlll sQvete gelen dost tn- cı1ılt yapmlf olan (l'ent.cJlı) blle bir bire bafmı al1alJa qnlnll: imiyle bir erkek torunu olur .. 
ft azat memleketlere aJddl. bdıD da Jclmdl? _ Qecentn bu IU.- sWs aporculan 'bl8I buerUDl 94!ktlt1- defa ollmı J*ln--na gol Japnak - Karaca .• neredelln? ttlden kurtulur. 

Her cHıetten Oıler1nde allta:yla du- tlnde bahçemde ne anJOrdu?. mis batal fotlnıllm Uçtlılt ın1EJa* 8evdalm& bpJlmadı 'ffl bizim puk- Dedi. Kanc ~ padlfahm yanma İhtiyar lfflndl. Saltan Selim: 
ruıacat bir lnandl. ona ber sece A7 Jf11ı- altında beJaz eJb~ln temıs bir ömellnl g61Wrlrken ayni 1ar oaıım 8"daa peflnde 1qaıken o sotaldu: - llaJdl, :yanıı mtlneccbntd~ 
-rredlyor, dlnll10rdum. Ahbap da ol- her tarafına, batıl mKıaD .eoemedl- ıııamanda futt.olc'lllarmusı da sorlu bir dellc1 hamlelerle mtldafaamm antı, - Fermanı b~ fnlaetllm, 16r'~ aenln derdine o çare bulacd-
m11f&ut. lltwılf aeraerl Jcadın4ı. Dün- lim çehresine de: aıtma llllmdılı imtlhana oetm1f oldaı.r. lat>et1l pu1arla arbd•t'•rmı mite- burada1JJD.- Dedi. Ba maada mlsaf1r~ 
J'RJ'1 tek bqma ~oıdu. iti ay atacın yaprülarmm c61Plert dit- <>na A:mıpa full>obmu 18Jre alıttil- madlJ'en tJealedl. - Hafdl, fU heJ'ete benim ıaratım- be)'lu bir adam dalı& aYJLta taıJc&t! 
enel ŞanghaJ'da idi. Oraya d& Buenoıs mtqttl. 1muz ıpı yalnız f6bret1nl d117dutu- İngWs OJUDCularmm en büy8t me- dan 10r: lıltlhlm derdi olan bir timse - Benim de bir derdlm var a 
Alrea'ten gelmlftl. İ.aıanbuldan da tııc olarak atııma bir midclet enel nms tncuı. fu11>olculan gölllerlmlzlıı zl:yett Jcendllerlnl wnııın umumi Jok ma bu adamlann lçQMle? bu Jabaız benim detll. bütün ~ 
llet.sltap. d&ımek n17etınde 1dL Ak- otellnln &lbc,'e kendlelnden aJ'1'11dı- &ıinde baJalllefıQor n tncwz ıatım- ahenctne teıbdlp teferr6d etım*- Karaca P8f& mlaflderln yanına lann derdidir, dedi. 
hna eeenı yapan bir mahltttu. Yer- tun aen~ ar* geldi. Vaki& ondan 1annı ldfta f~r ılbl ıaaarıı- ten batta bir nınlce nıaıJ7e:ı tabii pktl ye padlplıuı dalbYUkluttan Padlıfab mlaade etti. Şamlı "" 
Jtrinln her tıtumda prlp prtp her tlrltl ~Jgınlılr Omld edlltblUrdl yordU. ' oyundan oetınıMlerldlr. hoflanmadılmı Una yollyle anlattık- dln1 anlattı: 
hlııralan Yardır. Yalnız bir kaba- Pabı onun buraya benden eneı gel- İf'8 böyle ga:yıt t.bll bir te&lr al- Onlar her ılrltı 16sle1'cl Ulvelel'- tan aonra, 8ellm1n aöderlnl aynen - IJamda uzun zaman$1anberl 
batı attedllememl. Pek fazla lolJoı'- meslne lmtln :yoktu. Sonra asıl mtı- tında tedtlk ettlllmls 1ncWz takımı den wıak olarak neılceJ'e en t.ıa yol- tekı'aru-dı. llllallder aıumd•n lhtl- bir Adet vardır. Kadınlanmıs. e 
du. hlmml evimln adresini de bllmlJor- t>tze pet de kOrkunç t6rilnmedl. !de- dan tottutıan içindir k1 Dk nazar- :yar, ?uranı )'flzltl bir adam ellnJ lerl kendine ballamaJc lçtn bü 

8lııe anlatacatım hldlaenl:n pçtlli du. Ve nihayet obun tlzerlnde alph ıa bu tatımı her zaman :yenebllecetı- da ahtı" oJmadıtımıs için "bize bu uzatien dnletllml Benim d athlrler yaparlar. Bu JÜ8deD aile 
gecede sene onun çallftıtı barda bu- elb!ae vanh. (llmdl Jcaqımda duran m.lz tanaaU halıl oldu. r.evtm gibl R6ründtl. Fakat ıtızwn- - vaıım, 1 er- yatımız çok bozuk Te kan§ıttır. 
lunuyordum.,Cu her zamankinden tadın lae tamamlJle beyazlar glJln- Bu ftlphelıls k1 JUıht bir g6rilf mah- saz J..Uer, tuzuıt çalwnlar Ye fanted ~ b-b1Ll'1naıdı. Beıı1m ~~-b~rl bü:yü.c.!,~den_toe,maın 
daha canh çalı:yord11. O ,ece bizim mlfU. Bt1ttln bunlardan -.U, ne saltı o1mMtan -.ı 1eabetals bir numaralar bertaraf ediline hatlt1 .,..... · ~eve "90C-..,ıe m._ ... 
•stlzel aenerl• de pek neteU idi. Bn kadar çıJpı tablaW oluna o18111l, ar- ıatrdl. Side edilen ~lerl blr 7a- futbol tnswzlerln OJD&dılı t*IJde = = :re:~ :;;;:r. ıe:'r!.~ ~e 
delJııımen pmılannı qltlyordu. tı.st baraJ& ne d178 geJecekt.l?. na bmılcıp mlatlr ıatımı bir tül ola- ortaya çıü:r n İn8llls GatadJar bu _ Hele biraz aç bakayım bana... en bilJilt ~ yapauf olursun, ............ _.. 

Saat itlJe tadar Jcaldım. Öç arta- KaJlll ataoıann& dotru llerlledlm. m tedtlk edenıelt futl>olu he tadar illetlerden kendilerini kurtanmt ol- ibttJU' Karaca papnm Jcu1a1m1 dlphımı 
da,flm1a bJrlltte bardan çıtacaıumz GördGlim beJulı tadın da ~ete lJ'l blldltlertnl, Ye netlceJ8 dolra ne d1*lan le1n yen"mcder... etııdl· ' Bu adanı memlebtln en m 
arada bahlettllim paç tduı bana: ıelmJftf. Bana; daha dotram mn bdar purlu bamleler JaPf*}armı Bunun SolDd1r k1 lncDls taturunı _· Doetlanmm rnmıuhlmdan derdlerinden blr1ne parmalJDı 

_ Beni de otelime bırakır llUllD1Sf •• kapamıa do)ru Jatlala1ordu. IJlmdl derhal anlam. yenebllecelfmlzi azmedenler yanıl- tortanm. muttu 
dedi. onu daha iyi t6reıblllJ'Ordum. ~arı Tabm OJ'llDUDU beıt>ad eden lüzum- maktadırlar. Alınan neticeler pncJle- _ PetiJL 181 blnllDle llel .... r_ suı~ Sellm. 8Ql'du· 

Arkada ... • benden enel cenp -.er- renkte saçlan ftrdı. Sonra lrl1an ldl. m çatımıar, fan&esl ~ rimlzlıı PJl'fltlerlnln aemer.ı o1mK Kanca pap, 1bUJan aldı. J»,dlt&- _ Kaç Jalllldalmf • 
diler: Yani bizim arUlt1e bit bir al1ba bJft ~ W1'& ean ,..cü ta- kadar İngllls profel)'OD.ellerlnln mil&- hın yanına göttlrd11. - ıcn bef. 

- HaJ' haJ.- 10kı1ı. dar mtltemadl r+.,...ı .. ba ıatım- ftrllk nembtlnln de bir Uadell •- suııaıı Belim p .-ın " nflltll1dl. _ Kaç ~ Tart 
Hep beraber J01a 9*tıt, aeno ta- BeJulı bdm bana :yatJ .. mca aerl da bir an bl1e IMJm1:yen f9Jlerdl. 11lma.Jıdır. ihtiyarı 16riince JUUD.da 1"' gGıitıer· - 'O'o tane .. 

dm bu bdar b11ba1J11tan pik hu bir banb& pp&ı. Bir an lolnde bir Hlcum mumda Mbrıım llUl&Yln ft Ka&I bir aruret Qlnwlıltça tendi- dl: - Banda üçten atalı tana 
etmemlte bemlJold1L llattl bir an- elin ha...,.~.,.. ıı-. _,... mildafllerUe ıı... ahaıa ıca,.... lerln1 tfb1lbJe -*mıJan n enerjlle- - Kaç :yqmdMm? ldıue nr mı? 
bir bana yaTaflR: tim& tndlllnl a6rdlm. 80ı1 JM•ln• bit &ıaı:.te taıwııtm ~anmua- ıtnı huamlıkt& p b*anç da'ft'&- - Seben Jedl.. - lotmlw bir tlfl Tar. o da 

_ AıbdallarmlS hep 11s1n1e ben.- tbıerlndt clebfetU bir tob* paıl&- na meJdan Termeden mihaclmlerln nan tnsn111er -... 1118116bQıete Pik - savım hl1l atarmumfl mit J&lllldadır. °'*1 anlan 6lıD 
ber m1dlr kunm.?~ dlJe .na. llUfk... fatlnmıl bJmıttım. Hemlll 88rl deıpl...,anıaıa " tola71*1a telı• themınt1" ~ kadar .tıpOri- - 11onı1e1ır. l'ftellbal Bencin• Y&tl lledled.111 1g1n tetıv n·ten:ıdllll 

Bu aaaUn altmd& ne m'na.Jar p bu bftnlıtta Jtdntt. a&ıemedtatm 8erl depl&lmanlaıt. Ye tola71ıtla teh- men lnan1ardır ıJdınmaJm- " bir bdıala &nrtlntl atlrfitle,lp 
Jendtttnı aıııanu,aak kadar abdal bdmı biletinden 1'h1edme Ve J1U'- Ubll ....,.....,. yaıabbllnı8lerl, topa Patat bitin bulara nlmen •ut.boi- lelim g6belln1 ~ ~ nJOI'. 
clellldlm. LAt1n bJslm artMaflar da dednılln ceblndetl elektrik llırııbul- bU,. llJnemeclen Ye OJ'UIMl1\ .ora- cuJarımızuı ~rl ıaıreı ye aı- baflaıdı. _ lladeaılçl ~lıılsln tlç d6rt 
muzip ttJlerdl. Ka'11en blsl onunla Dl ,.ıcarK J6ztlne tatıum. llnl mltılmdMl Jlll'lnde ricad. hare- dıt1an neUceleri n t>l'h•- ge~ Pe- - Anlat baht• derdtnll Huta na Tar :amııar elbette toc' :abııl'Oll! 
bqbqa bıralDnat nl)'eılnde dellldl- Bu ctbel: bdmdı ft timdi blll- lııft1ertıte ı..m1u'mcllıı kurtulma- nerbabçeınertn. lnsWs profeQODeDe- mımn .. ? Neyin n.r? <Jeçlmln J'Ol,..,_ 16ztıne iırmek " tenıdllerlnl 
ıer. ,._ m11111D - lan tlmdlJıe bıdar bir bemerlnl gör- ı1ne bq etm1J'8ll ullmlrlıtlarmı mı? cUrmek 191n ortaldarmdan Baln 

Bunun ı~ gbe1 art11t1 oWtnt Cemil bardallna ~ dlım. ~ ~ derecede m6a51•mel ldL tüdlr e~ icap eder. .Merln vo- - Buctıne bdar 1ılo bir butal- rilnmefe çalıf!ICaklar. Bu Jtbcten 
kadar 16Ukdtlt. Orada hepimiz birer dol~uıc;::::;...,... 

1 
ftrd ltlbarlJ!e hepel RJlll derecede culdar. ıııc ~tmedlm, f"lteWml Bir yerim- J1 de, llhlr ele yapmak hatlandlr. 

birer eUn1 6pdtıen nıra nbaı ..,._ ..ı;. l en ....,._ IDımem olmemelrle belabtr ftlllfe- O... ltenak den mmtarlb delWm. Oeolmlm dl SUitan Sellın. Şamlı mllaflnt 
ler ve stlzel riJa)ar temenni edenle bvar · .._ * ele WiiiilifW. tlMll hM'"k'lmn JQlandadır. ~ 167iemelde beraber, llh.lr .,. b 
•:vnidık. uthı etrattaıı 1..-ı.-.-ı .. ..a.. B U L M A C A M 1 Z Kız mektepleri voleybol • ~. __..,+ 1ı11e ~ ..._....,..... 1obı de t 

Ben lltlldeıı MeJ8. teblrden blru YA&~--· ı 
1 

tecet tadar servetim var. alınmasını djlftlnm~tl. Şamlı 
makta bir 18J'Cle otıııııyordum. - Rica edem... Oallba lmt 1Q'dv- 1 t 1 • 7 1 1 JO maçlan - Huta olmyıan, geçimi JC)lunda ne oturduktan aoıma, Selim, Piri 

Bunun SçJn Tablmde arbclal1anm- ma bir hltiJe uıWtm da IDllana 19- olan bir adamın ne derdt olllr? pya d&ıdtl: 
dan lfnlıp bir otomoblle bindim. ~ Din Dn"'&ll JlaJDyinde im mek· - _ .. , aıwecte- k1111m- ~ 
Tola vıtıuD. r.bt IJlllfJf PVtr' gev- - JIC'aUın- Yala .,,.. ....... .n- tepled Wı1eJbal lllAGlarm& deTam edil acı,.:;;,,. ·- ,,_ - Bu adamm bl*tı ftl', Ken 
mn ~ eot d.ı bir mehtap mem... Anl&UJlım lıa&ı9 bMft badi- dl. Gtlnln ut IDllfl aeoen .-a.enln 1htiJar · IJlllUIDUl1l dl1'9 bir 111' 
oldutuna farkeWm. canım J'tl,rlmek ne dolradar .... ..,. bultUrl. namatıtp Uılmnı çamııca Be ba anıe -·'·dı· lakallı derdini anlatmala amma, 1UUl lıemea tehn bir b 
" ıeıaıs ban almat l.l&edl. fofGırt· - O halde Q ..,.,.,.,. aıeee Jll'UID- J8PJ'8Dl bir bdro l1e P18t ııbel bir - • Uln edlllln.. bundan IODl'a btlJil 

- Dur otlam ıneceımu dedim.. dan IDIU'a eni baboencle ._..,. ~ tıbruı tn&ıtl aıumda oldu. - BenJm bir otıum ™• lftbtll1nl ~'::1!1:.:.':.~~lldlrl11iD-
Tabl puaanı 118~ ao1 ya.nalın& totatı atan beJU1ı-. Çok ıı.,ecanıı ,._ n maı;ta Dk K'ıendllıl sünııete oc* mı- eder. 

raıı yolda, 111* çala çala ~ dm klmdl?. 86Jle- .u 11-10 Quntıca handı. tıdncl"' d'eJıpmberlmiz dClrde lııaıdar eem - Bu )'bden f'hlrde birçok 
slnclrl ip.ret parmatımm" etrafında - Mutlaka atrenmet L1UJQr DU1111- Çamlıca hAtlmlJ.8U bndtne ~ verdld dl.Jerelt d&rt Jcadm aldı. Bun.· fa1ıtlar ~ muhtemeldir, 
cntre _._ nernem-.. bl 

1 
d nas? 'ff Ddncl •de ıM bandı. Tatım- 1ar yetm1Jıorm1JI gibi. d6rt ıaat de btllm! 11aitm 6rf .,. lıdetlerlnl 

,,....... ...... ··-- - Tlıbll. tlıb1L.. lılut.1a1ra.. Ju: odalılı var. Ol!um servi kt bo)'l.. denbiN J1]muJa]un. B6Jle bir h 
Temls ban, mehtaplı pee, utaıı _ Kim olacak tanmı .. Ws .,. (la.._: 11......., .....,._, aılıb&U "8rllıde bir eıtreıc llt ele, blslıın it btltOn J9J'lllert sOcendlrmlt ol 
~ .,- boftıma gltmiftl BaftJ'l 711- danb9ıt denl•ffn bir 191* otaı'Ul Neel&, ..,...._. Jfee11, 11.....,._ lam bdmlan da blru fulmca teh- _ sen "1n fartında detlllln! 
tar g1bl dlerlerlme ~rdam. ııe- anne*1ln. ya.nmd& mllat1rdL Benim ....,,: ...,_, 11a1111e, ae.alı•t, nı dllktln0d6rler, ·otıumun lUllnJ Jaaaktl.ıı mi!~ olac&k bdınJ91 
Qle al ll1k1ı mtlar Ye mattan m- bıJrtımdf. 1ıaa dedikodular teHmll. Şilı:ran, ı.-n, Zlllıal. temlltnl emip tanını tanltmala dır. .Brttetlere dotuııur bir c 
la iflWen •6pelc haTlamalan n.rdı... hlılMır teıidden İ.daDbala pJmlf.. .,.._ 8elılaa -ıa 99 ,....,_. aplı: Oüntln Bdncl 1DIÇl CtlmlıuriJet _ bllfladalar. Bu taduı bollalana rat- J!Ot. Bilttbı erıcetıer bu hütmCl 
Ktlçflldlttenberi &Ja ba)mampı ae- para JQlda pcUrmlf 8&11 U J'8 dol- 1 - Anadoluda bir nehir. 'ncaret ıı.e.t a1'NIDd& oklu. Tlcareı men, ıcutt J'RflD& gelen ollumun he- yunca ıevlnecekılr. Kadmlara ge 
Yerlm... Bunun iç1n kafam JUJcand& ııa taran. -nut1u ... Bir ele ne pi- 1- oıdaiça - Terııl talrdıf. gelmedlllnden Ctımıhurl,et hatmen nOI bir çocuta olmadı. BlnJn J'Rf1Jll onları da bJs dtlflnecet detıı.lz. 
utaıı :yolda tet bqıma JleıUJOrdum. mlf ti ben bil& meJ'dlnda 1*am- 1 _ &•1*ten lJl ol. galip P1dl ~ ll8lıll bu •- lelerlledl, p.rm 1Gç1lp lfdecellm. Fa- llll kocalarl:ylıe anlaflP ortatlıta 
Gecenin, tfmlz havanın Yt mebta- o aatte nereye gltlln?. Blılıoede otla- ' - 1J)andllma - MıHıca nekl f8IDPIJ'on ıwmıedl bir Ulrwndır. tat ollum ztlrrt:yeUbl blıra, nelllm ıuuantar, Jahat ortak tlatthıe 
bm zeftbı1 lçlme llndfnpet için alır rqp betlaaıı•le mecbur olm11t. sut 1 _ TeNl ecılr8'rtJr - lllrfot. ııönecet; meyvw bir allf gibi ku- mııar. 
11k""-~um. 1l9.t 4alru bealm allana Mlhana lel· • - Batma cS• pline teeılllllr et- IG.u il ıis ( .... ) ı.. l'1J1UP lldlcellS. Banmı 1q1n Ol* Dil- - Bir erbl1n blrbç tadın 

Vllllllden POııtım tllttlerln hep- dlllml l&:lnee- mü dtmKUr _ T9nl ~ ltıJormn. Olhımun bir P1llu olmaz. lkllm \'fi clnllyet lttlul'dır, f8 
8hılıı btiln ll*lan aönikttl. Rerb9 Alt* ldtlJ9nln m ..... tnl --.._ T _ Dlllt munlı _..., _ ...:._.. tS• ...... mırı ia -+le Ha- sa. hem nelJllm, hem de metlm llm1 Pltrl zaruretlerin &ıtıne 
derin bir 117tuya dalmJtta. lllha,e& 1anas.. --- p11ıw - - ..,.. 'I ..,._....,._..., ia taJbolacat.Bupbir~balamadım melı: ook dçttlr. Kulunma k 
kendi mmın &ılne geldim. Anahtar- .Arbıdatlan gtUlm8edller: 1 _ :aaeıbk:~ daima ...... A " hanp Kime 161'1edlm.te bana ctlldö ft: bu iflerle metl1ll obiuyalım, ve 
Jamm tııbrdmı. L&tln bu em.ada - tılbL. Demelc bnndı JIL. - 1 _ minimini &Yha _ Karmm doJm' ......... cBbtm çocutıarmus ftl'- ne haJ1r tendi ltlıadlanndan a:yırmata 
bahçe Jcapımun ıQet hafifçe aralık ele birader en bult llJI ~ bir ıo - Teni 'bl1Udl1' - Tel'll tttneİ 16rdR onlardan? Ben ele blatm sUd ~ 
oldutana btlJt1t bir hayret lçJnde ftb ballnde anı.mwnn tJ1 blllr deauıölr 3 Lüırdı. bqJDA bel& mı &f'l10lWD?• dedi. D- Bu llıad& Karaca pafallm anla 
ı6rdtlm. Halbutt eyden gıbıken bu 11zı... • lf1imda. ,.e ~ A18oldan ..j. .,. ~ ...ıaı Yll'tallnK, 1 ~ ~ ~!,. lunus t= d8ftlnmtl7orum, teVtet-l tlçiık bir fıtra suıtan Sellml = ~ tapadılmn umıedlJor- mma. ~ bir bdml il BaJlnıtl 0..- l>a•=••- .... ı _ Ka. llannar&. i _Lan*. ır.ı: :!a, dlln:;:::: :'! ~ ~=: lsabeU1 ,OOterm 1 
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17 KAnunuevvel 1941 

Roosevelt'in 
bir nutku 

c Hürriyetlerimizi hiç bir 
zaman bırakmıyacağİz» 

Vaıiogton 16 (A.A.) - B. Roo
ııevelt yurcldaşlık hakkı beyanname
linin kabulünün yıl dönümli müna
tebetil.: radyo ile bir nutuk ıöyle
lbiştir. Ciimhurreisi demiştir ldı 

cAmerikada alb neailden. beri 
a,ılanaı... hakikatler mihverçiler ta· 
•fınd..:.n nefrete layık göri1lüyor. 
8unlann öne eürdük.leri ıeyler ıun
lardır: 

cFerder. bir insanın, vücuduna ru
lluna vo fikrine ait kendine mahlU8 
lıiç bir hakkı yoktur. Ho§Una siclıen 
dili konu~amaz. İstediği yerele yap· 
ınak ve sevdiği kadınla evleıunek 
hakkı yoktur. Bu inAnm tek vazif.eai 
allahına ve vicdanına değil, fakat 
Adolph Hitler' e itaattır. Bu insanın 
tek kıymeti insan olarak doeğil, nazi 
devletinin bir cüzü olmasındadır. 

Hitler için, bizim düşündüğümüz 
gibi kendi keındini idare eden hür 
bir miHet ideali anlaşılmaz bir mef· 
humdur. Hitler için, milletler birer 
kitledir. En yüksek insanlık idea1i 1 
bizzat söylediklerine göre şudur: 
cf nsa:1, biitün dünyaya kendi şeklini 1 
Vt.rmeğe mecbur olan bir kuvvıet bir 
!'İzam ve bir toz zerresidir.> 

Hitler için bizim düşündüğümüz 
gib; bir hükumet tarzı mümkün de
ğildir. Onll>I için hükumet milletin 
hır aleti ve hizmetçisi değil, milletin 
Vdzifelcrini kendisine emreden mut
lc.k amir ve hakimdir. 

Bitler için, bizim anladığımız ki
Üse mefhumu, ortadan kaldınlması 
Yok edilmesi lüzumlu bir ucubedir. 

Biz Ameriknlılar, atalanm1zın ol· 
duğu kadar bugünkü neslimizin de 
hürriyeti müdafaa ve muhafazada 
cesaret ve azimle harekete geçeceği
ni biliyoruz. Atalarımızın insan hu· 
kul beyannamesile biz.im için kur• 
duğt. hürriyet teminatım hiç bir 
tehdid. hiç bir tehlike karşısında 
bırak.nıyacağız. Kalplerimiz, insan 
•uhunun, insan vicdanının bu taah
hjja:erinc derin bir surette bağlıdır.> 
B. Roosevelte fevkalade 

salahiyet verildi 
Vaşington 16 (AA.) - Ayan 

rnec..lisiı.in adliye encümeni harp za
nıar.ında Roosevelt' e fevkalade ıa
lilhiye<er veren kanun layihasıııı 
tasdik etmiştir. Encümen reisi ka· 
n_n layihasının derhal kabulünü 
a_, an meclisinden isteyeceğini beyan 
~~miştir. 

Malavada şiddetli 
muharebeler 

<Baştararı 1 inci sahifede) 

Bundaıı başka fngilizler kendi ar
zuları "le bu ileri bölgelerd-e kuvvet· 
!erinin ancak bir kısmını kullanmak-ı 
ta ve esas kuvvetlerini ihtiyat ola· 
ra'< saklamaktadırlar. Malezyanın 
§İmali şarki köşesinde -ve Kelantan'
ın bölbesinde muharebeler şiddet• 
leıımehedir. 

Malayanın şimalinde İngiliz kıtala
rının Japonları ağır k8()'1plara uğrat• 
tıklan bildirilmekte ise de bu hu· 
auata henüz tafsilat alınamamlfhr. 
Bununla beraber bu k.ayıplann yüz• 
lecce olarak değil binlerce olarak 
hesap edilmeleri lazım geldiği zan· 
tıedilm .. ktedir. 

Kedah bölgesinde 
Sİngapur 16 (A.A.) - Kedah 

lıölgesinde İngiliz ricatına rağmen. 
iınparatorluk kuvvetlerinin, berza
hı geçen ve Singapuru muhafaza 
eden kuvvetli "hatta ilanihaye tutu· 
Jıabilccekleri :kanaati mevcuttur. Ge-
ee cepheden gelen bir telde, Japon 
ileri hareketinin Kedah eyaletinin 
Iİmal müntehaaında devam etmekte 
olduğunu bildiriyor. Halen bu yerin 
lhnal müntehuında §idd·cdi muha
rebeler olmaktadır. 

İngiliz avcı tayyareleri, Japon 
homba tayyarelerinin Penang adaaı· 
1ıa yaptığı akını durdurmuttur. 

Aıağı Birmanyanın 
merkezi bombalandi 

Saygon 16 (A.A) - Japon 
~areleri, a,ağı Birmanyanın mer· 
~%1 olan Rangoonu bombalaml§"" 
lardır. 

Amerikan tebliği 

.. 

AKŞAM 

il(, 7,6 933 Türk borcu 1. n. llL 
• 11 1933 1kranılyell 
• 11 1933 lıcramlyell Erganı 
> , 1934 Sivas-Erzurum I 
> > 1934 Blvu-Erzınıım t_, 
• '1 1941 Demlryolu ıst1tratı 
• 1 1932 Hazine bonolan 
• • 1935 Hazine bonoları 
• • 1938 hazine bonolan 

A. Demlryolu tahvili I - II 
A. Demiryollan tahvn.ı m 
A. Denıtryolu mfunessll 1enet 
T.O. Merkez bankası 
T. İş banka.sınama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt ) 
T. İt banka.sı mttmeesll hlıı. 
A. Demlryollan liflcett < '° 80) 
A. Demiryollan etneti (" 100) 
Eaklhlsar eJmento 
Kredi .Fon.ıye 1SI03 

JI JI 1911 
• • Amorti 
JI JI Kupon 

Tnrt altını 
Külçe altın bir gramı 
Osınanlı bantuı (banknot) 
Londra 117.erlne ı sterlin 
Nevyork üzerine ıoo dolar 

Madrld üzerine 100 peuta 
St.okholm üzerlnP 100 kuron 

Hallac Altı Pamuğu Müzayedesi 
SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi müdürlüğünden: 

15/12/1941 gününde satılacağı illin edllen 13 ton Hallaç altı pamu
ğu mllzayedesı mlktann 89 küsur tona çıkanlması 1ti'barlyle 23/12/1941 
cuma günft saat 14 e tehir edllmLştlr. 

Nümune ve şartname 'her gün saat 13 den sonra Katll"Cı~lu ha
nında Be§lnci küttn Müessese meı'kezlntn Pamuklu servistnde görü· 
lebllir. 

KOCOK iLANLAR 
J'evtaı.Ade ahvalin devamJ 

mtlddetınce p.Jrl muanen gtln
lerde haftada iti "18 tlo defa 
neşredllecettır. 

SERBEST BİR DOKTOR - Asker
likten yeni terhis edllmlş tercihan ts
tanbulda. uygun prtla taşrada res
mt veya hususi müessese doktorluğu 
istiyor. Akşam'da Dr. - 2 

ELEKTRİK VE OKSİJEN KAY
NAKÇISI - 13 senedenberl bu işler
de çalışmış elinde bonservisi mevcud 
Türk genci 1§ anyor. Ak.şam'da O.K.J. 
rü.muzuna mektupla müracaat. 

İSTANBULDA DOC1MUŞ ve Avru
pada yüksek talısllln1 yapmış, Al
manca, Fransızca ve İnglllzceyi mü
kemmel surette bllen ve muhabere ve 
kfıtlpllkte tecriibell bir matmazel ye
ni seneden itibaren muhabere kls-

SATILIK TRAKTÖR - Pek az kul
lanılmış gaz lle f.oler her tarafı faal 
J'orson markalı tra.ktar satılıktır. is
tıyeııler Sirkeci Turan otelinde Hncı 
Mehmed Salih'e mftracaa.t et.ımıkr. 

-4 

8ATILIK KÖSELE KÖRtJK - sey
yar ocağı 1lzerinde ve bir ufa.t 6rsii 
demirci kalaycı yol müteabhltlet1ne 
de elve~ll Slrkecl Akgün otelinde 
tAtlp Balih'e. - 2 

!0,000 LİRAYA 8ATILIJ[ APAKTI· 
MAN - Kurtuluş Yeni istıasyon tram
vaya yanm dakika 4 katlı 4-5 şer 
odalı. Taksim Kristal gazinosu arka
sında. Eser Ap. Mlill Em!Aldş. Dosya 
No. 101 Tel. 422'17. 

16.500 LİRAYA SATILJK APARTI
MAN - Kurtuluş tramvay cad. 4 knt 
4 er od.alı. Dosya No. 102. Taksim 
Kristal gazinosu arkasında Eser apar
tıman Mllll Eml~kiş. Tel: 42277. 

22,000 LİRAYA SATll..IK APARTI-
1\IAN - Maçkada çift daireli üç katlı 
Uçer oda 130 lira inı.dı olan. Dosya 
No. 118 Taksim Kristal gazinosu arka
sında Mlllt EmlAldş. Tel: 42277. 

METRESİ 35 LİRAYA SATILIK 
ARSA - Şlşll tramvay caddesi 19 l·•I. 
cephe 30 M. derinlik. Dosya No. 105 
Kristal gazinosu arkasında MUU Em
lfıldş. Tel: 42277. 

17,500 LİRAYA SATILIK APARTI-
1\IAN - Şişlide 4 katlı 100 Ura. trnd ge
tiren tram .... ııya yakın. Dosya No, 116 
Taksim Kristal gazinosu arkasında 
M!lli Emlak.iş. Tel: 42277. 

iillllmıı!••••••••••••••••••••••••••J mmdıı. çalışmak üzere ciddi şirketler 
İstanbul fiat murakabe komisyonundan: veya husus1 müesseselerde tş arıyor. 

45,000 J,İRAYA SATILm: APAUTI
MAN - Maçka.da tramvaya yakın 
fevkalade deniz göriir 5 şer odulı 
kaloriferli % 4.5 net. DosyJt No. 114 
Milli Emlaklş. Tel: 42277. 

Kazancı He geçinmek mecburiyetin 
134 No. lu ilan. de bulunduğundan maaşın bugünkü 
Depo mağaza ve diikkfuıınd.a. veya her hangi bir yerde blr çuvaldan b~- hayat pahalılı~ ile mütenn.stp olma

ka. pirinç, plrinQ unu ~ kınk: pirinç olanların bu n:ıaddeler her hangi bır sı şarttır. 
şeJdlde satılmak fi7.ere bağlanmış bulunsun veya bulunmasın !bulundukları Akşam gazetesinde M.CH.A. tllmu
yer, mlkdar ve kime alt olduklannı gö.sterlr b1r beyanname lle en geç 2una sarih adres ve telefon numarası 
20/12/941 cumartesi günü akşamına kadar mahallin en büyük mülkiye gö.sterllmek suretlle mektupla müra
Amlrllğlne vllllyet iaşe müdürlüğü ve fiyat mürakD.be bürosu şe!liğlne bildir- cant. 

17,000 I,İRAYA SATILIK APARTI
MA.V - ŞL~i clvarındıı. 3 katlı bahçeli 
tramvaya yakın modern bir apartı
man. Dosya No. 115 Taksim Kristal 
arkası Eser apartımanı Mllli EmHl.klş. 
Tel: 42277. meleri lüzumu ilan olunur. (11162) 

25 YAŞINDA - K.hntıesiz Türk kızı-
lstanbul fiat murakabe komisyonundan: yun. Eski ve yenı daktilo blllrtm. Has-

18,000 LİRAYA SATll..IK EV - Nl
ıant~ı clvannda iki katlı kftrgir 
gömme banyolu, kalorlterll 8 oda bah
çeli. Dosya. No. 107 Milli EmlAklş. Tel: 
42277. 

133 No. lu lldn tahanelerde çalıştım. Rusça konuşu-
Toprak mahsulleri ofisl tarafından ekmeklik ve francalalık un fiyatla- rum, taşraya gldeb1llrtm. Akşam (Ş) 

rına yapılan zam dolayıs!.le 17/12/941 sabahından itibaren 950 gramlık % rümuzuna müracaat. - 1 
40 rütubetu ekmek fiyatının 16 ku~ 50 sruıtlın ve francalanın beher kilo-
sunun 27 ku~ olarnk fJesbit edlldltf. UAn olunur. -clll61a· 

Nizip belediyesinden: 
Volt buhar maklnest voe elektrik 1şle:rlnden anlar bir makinist alınacak

tır. Ücret 100 liradır. Tallplertn mevcut veslkalarlle birlikte bel~dlye riya-
setine müracaat etmeler!. 01160) 

Türk Hava Kurumu Çanakkale ıubeıinden: 
Bu sene kurban ba.yra.mın.da. teşk:ll!\tım.ız tarafından toplanacak kur· 

ban •1000 - 1200• dert 1lıe c400 - 600. barsak 23/KAnunuevvel/941 gününe 
kadar açık arttırmap konmu§tur. 

İsteklllerln ~rtnamesinl görmek üzere İstanbul şubeslle Çanakkale şu
beslne ve pey sürmek için de Çanakkale şubesine mtlraeaatlan ll!\n olunur. 

dl133a 

KIZILAY CEMiYETi 
Umuml Merkezinden: 

Acele S A N D 1 K yapılacak 
Maden suyu Aelerin• mahsus yıı.ptırılaca.Jt en az l500 ve en çok 7!100 

sandığın 1mallyesln1n 25/12//941 de pazarlıkla Sbale8t 1lA.n ed1Jm1f ~ 
de müataceUyetine mebni bu suretle ihalenin fl'Velce 1lt.n etmif olduğu
muz şa.rtlat1 dAhlllnde 19/12/941 cuma. günU. saat on dörtte yapılacağı. 

Taliplerin l}e.rtname lç1n Yeni postane karşısında. Mimarvedad cad
desinde (Kızılay) hanında. Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaat et
meleri llln olunur. 

İstanbul nafia müdürlüğünden: 
18/12/941 perşembe günii saat 15 de İstanbulda Nafta. Müdtırtiittı Ek

sfltme Kom.1.syonu odamıda (10495.71) lira muhammen bedelll muhtelll 
cins ve miktarda yol m.aJzemesl pazarlıklı!. eblltmeye konulmQftur. 

Eksiltme bayındırlık işleri genel, oartnamelerlle malr.eme llstıes1 ve 
buna mllteferrl diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (787) llra (18) k~tur. 
İsteklilerin bu işe benzer iş yaptığına dair dairelerinden almıl oldu~u 

KAPICILIK YAPMIŞ - .Askerlikle 
lllflfl ,.Ok k8.lor1fel' aaatısör bahçe il
lerinde de çalJ4abUlr Tak.slm Yenişe
hir Varyemez sokak No. 1 de polis 
mütekaidi bay Hasan yanında. İsmail 
Uysal. - 2 

13,000 LİRAYA SATILIK APARTI· 
MAN - Pangaltı tramvaya bir daki
ka 3 kD.th 3-4 er odalı banyolu. Dos
ya No. 104 Taksim Kristal arkasında 
Eser Ap. Mllli Emla~ Tel: 42277. 

8500 LİRAYA SATILIK EV - Te-
2 - iŞÇİ ARIY ANLAR peüstü tramvay istasyonunun karşı

sında hamamlı 8 odalı Urgir lçi 
BEREBER KALFASI ARANIYOR - yağlı boya dosya No. 103 Taksim Krls

İyi bir haftalıkla çalıştırılmak şartlle tal arkasında Milli Eml!k~ Tel: 
berber kalfasına ihtiyaç vardır. LA.lell _42_2_77_. ___________ _ 
Ordu caddesi 277/1 No. dükkAna mü- 2300 L....,, "Y 
racaat. _ 2 mn A SATILIK APARTI-
------------- MA.'l - Osman bey clva.nnda 4 katlı 

ACELE MÜREBBİYE ARANIYOR - 4·5 odalı senede Iradı 1440 Um. Dos
Beş yaşındaki bir çocuğa bakmak ya No. 108. Taksim Kristal arkasında 
üx.ere Fran.sızca bilen bir matmazel Milli Em1Ak:1ş Tel. 42277. 
aranıyor. Feneryolu Bağdad caddesi 
No. 170. 

MUHASEBECİ ARANIYOR - As
kerlikle illşlğl olmayıp inşaat işlerin
de bulunanlar tercih edilecektir. Ta
liplerin yedlerindeki bonservis suret
lerUe 176 p0sta kutusu adresine mek
tup yazmalan. 

9000 LiRAYA SATILIK APARTl
MAN - Uleli tramvay tevakkuf ma
halline yakın 3 katlı 3-4 odalı b:ıhçell 
dosya No. 109. Takstnı Kristal aıica
sında Milli EmlAk~ Tel. 422'17. 

3500 LİRAYA SATILIK EV - Kli
çükpazarda Kantarcılar cadde&nde 
4 oda kirglr, içinde çeşme suyu 25 

DOKUMA İMALATHANESİ İÇİN - lira kira getirir. Dosya No. 110 Milli 
Usulü muhasebeye vakıf idart ka.bill- Eml!kl~ Tel. 42277. 
yeti halz tecrübeli bir za.t aranıyor. -------------
Ayda mıı.ktuan yüz Ura. verilecek ~ 8500 LİRAYA SATILIK EV - cı
kabllJyetıne göre hasılattan da istila- hangirln en gilzlde yerinde bahçesin
de ettlrlleeektir. Taliplerin bonservis den Marmara boğaza nazır 300 metre 
ver~enyemanlan lle A. R. C rümu- arsa murabbaı üzerinde ~a No. 111 
zuna müracaatlan. - 3 • Taltshn Kristal arkasında Mllli EmI!\

BADEME VE KAPICI ARANIYOR -
İki kadın hademe ile blr ka.pıcılık 
münhaldlr. İstanbul Bağlık Yurdu 
Müracaat. Tel: 20107. 

kl§ Tel. 42277. 

Sahife 7 

50000 LİRADAN FAZLA KIYnIET
LEUDE % 6 GELİRLİ - 15 parça enı
llk sa.tın alınacaktır. Batmak 1stiyen
lerin Ferdi Selek Türk EmlA.k Büro
suna müra.c:ı.a.tıa.n. Türk Emlfık Süro
su: İstanbul Ankara. caddesi Adalet 
han No. 3. Tclefon: 20607. 

ACELE SATILIK APARTIMAN 
Şe.hzadebaşı Kemalpaşa mahallesi 
Genç Türk sokak No. 50, ~ kat üçer 
oda, hol, banyo, mutfak, elektrik ve 
aalreyt havi 148 L. gelirli müccdde~ 
b1r bap apartıman acele satılıktır. 
Görmek ve pazarlık etmek için her 
gün saat 9 dan 12 ye kadar beşinci 
lcata. sahlbine müracaat. . 

3500 LİRAYA SATILIK EV - Ka
dıköy Yelde~enı tramvay caddesi 
Uzun Hafız sokak 180 No. 3 kntta. 5 
oda 2 hala Irull:ı.n!§lı, havadar görmek 
için içindeki kiracıya., konuşmak için 
de 40444 t.eleforuı. 

PANSİYO.~ ARANIYOR -Tercih:ın 
İstanbul tarofında Türk allesl yanın
da bir genç temiz bir pansiyon an· 
yor. Bebek. ı><>Stıı kutusu 7 adresine 
yazılması. - 3 

KARAKÖYD~ ATELYEYE m.YE· 
RİŞI.İ - Terıkosu hııvı bir han kıs
men kiralıktır. Bebeğe giden tramvay 
durağındaki sokak Yeraltı camı ıttı
&lllnde Dllbcr han. - 2 

BULUNI\IA~ F.qtSAT - Plyııs..ı.mn 
en ucuz emlAkl. Rumelihisıın Akıntı
burnunda otuz odalı kırk metre rıh
tımı ve herblr esb::ı.bı ıstlrahatı caml 
Kaptan paşa yalısı acele satılıktır. 
Gezmek için 1çindekUcre, pazarlık için 
de Teşvlklye caddesi 103 11 numarn
yn müracaat. - 4 

5 - MÜTEFERRiK 
AIJ\IANCA DERSJ,ERİ - Almanca 

muallimesi çoculdarn. buyuklere Ai
manca. grnmer muhabere dersleri ve
rir . Metodlan kolaydır . Taksim 
SırnservJler 101 - Kapı 9 son kat Ma
dam Sırtar. 

İNGİIJZCE DERS Pi.AKLARI 
lJngafon İngilizce ders pHiklan satm 
alınmak isteniyor. Satmak isUyenlc
rln tAkşama 115.n memurluğuna mü
racaattan. - 3 

PARİSTE."'l DİPLO!\IALI - Bir mu
allim İstanbul ve clvnrında mııkul 
fintla ders vermektedir. Çok kolay \C 

seri metod . .:r .. eçonsa rümuzuna mü
racaat edilmesi. 

. ÇOK TECR1JBELİ - Lise profesörü, 
Ingfllzce, Franö1zca dersler verir. 
Mektep talebelerinin derslerini. l.z:ı.h 
eder. Her yere glder. Şera!tler mü
sait. Akşam'da R.R. rümuzunı 3 

ORTAK ARIYORUU!'tl - İstnnbu
lun iyi bir semtinde lb!r dukkünı 1dıı
re edecek ~ten anlar bir ortağa ih
tiyacım vardır. Ak.,.~m'da mektupla 
K.K.A.H. -1 

l\IEKTUPLARINIZI ALDffiINIZ 
Gazetemiz idarehanesini acıres 

olarak göstermiş olan knrllerl
mlzden 
P.R - lU.N.E - H.U - P.Y -

l\Iühendis - A.R.C. - Kimsesiz -
Tüccar - AD. öğretmen - R.R. 

Englishmıı.n 

namlarına gelen mektupları ida
rehanemlzden aldırmalnrı rica 
olunur. 

ZAYİ - Manisa vlllıyctinln Alaşehır 
kazasındanım nüfusumu zcy:t ettim. 
yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

321 doğumlu Mehıned c ıu 
Nihad Zeren 

Doktor 
Fethi Erden 

LABORATUVARI 
ehliyet ve 941 yılma alt Ticaret Odası vesikalarlle gelmeleri. (11138) 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müeııeıeıi 
müdürlüğünden: 

3 - SATILIK EŞYA 

70,000 I,İRAYA SATILIK APARTl
MAN - Şişlide gayet güzel bir mev
kide tramvaya yakın 4 katlı çift dal
rell sıcak suyu var. Dosya No. 119. 
Mllll Emlaklş Tel. 42277. lCerrahpaşa hatanesi bakteriyo-

Aşa#lda evsafı yazılı 7 blrtnci sınıf döküm kalıpçısı ve boru tesısatı 
~eri için bir borucu ustabaşısı alınacaktır. 

Aranılan evaal 
ı - Kalıpçı ustıı.ıa.nnın döküm iflerlnde çalışmış olmaları ft döküm 

talıplarmı yapa.bilecek ehliyette bulun.malan lAzımdır. 
2 - Borucu uatatııa.şısı, her nevi boru teslatından ve projesinden anla

yacaktıt. 
1 - Sanat mektebi mezunu olanlar tercih edilecektir. 
4 - Taltplerln aarerltıclertnı yapmış olmalan TC Hl ulcerllJc ihtiyat 

7oklamalamu nüfwı Utıtlarmı ta.ydettl.mılş bulunmaıan p.tttır. 

Verilecek ücret 
Milessesem!?.de yapılacak lmWıan ve t.ecrGbede ~receklert ehH,ete 

göre borucu ustabaşısına 140 liraya kadar aylık ve kalıpçı ustalarına. da ıı 
liraya kadar yevmiye verllecektır. 

İrtekUlerin aşe.tıda yazılı vesalkle birlikte en geç S0/12/941 tarihine 
kadar Kara.bükte müessese müdürlütüne bizzat müracaatlan ll!n olunur. 

ı - Nüfus ktLiMı (941 askerlik yoklamasını bavl) 
2 - Polis iyi hal kl~dı 
3 - Tahsil vesikası 
4 - Hizmet veslka.sı 
5 - Bir boy se-k!z vesikalık foto{traf. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

loğu] Kan, idrar, balgam, me-

SATILIK KVRK MANTO, CEKET, 
YAKA - Müracaat: Galata. Necatibey 
caddesi Romanya otelinde 6 numaraya. 
2 den G e kadar. 

SATILIK KELEPİR HANE - 30: 
metrelik Çapa caddesinde Fındıkzade 'ı vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
tramvay duraR"ında 14 metre çeph~li vasıt:ıslle gebeliğin ilk günicrin-
462 metre bahçe içinde evvelce 60001 de kati teşhisi) yapılır. Beyoğlu, 
liraya mal olan manzarayı haiz kArgir Taksime giderken Me~elik sokağı 

SATILIK PİYANO - Alman marka. 
yeni ev 5300 llra kıymet takdlrlle Ferah ap:ırtunan. Tel: 40531. 
satışa arzedllınlştlr. 18 kAnunuevvel .. •••••••••••11111 

Kruaze demir acele satılık. Akşam. 
P.Y rümuzuna mektupla müracaat. 

ACELE SATILIK TAKSİ !9 MO
DEL - Plllmut markalı ~alışmakta. 
olan taksi acele satılıktır. LAstikleri 
yenldlr. sınect Rami I001 pl!kalı ot.o
bua 1<>föt ba7 Hasan. 

3 cü lcrada. 

FABRİKA VE MATBAAYA ELVE
RİŞLİ BİR BİNA SATILIKTIR - Ca
ltalo~Iunda. fabrika ve matbaa ittiha
zına elverişli betonarme yen! bir bina 
satılıktır. Akşam idaresine nıüracaat. 
Tele ton: 20GR1 - 7 

YAKACIK'DA - Çarşı yanında. ne-
PİYANO ALmIM - Kullanılmış zaretıı, meyva ağaçlı, bliyük bahçe1l; 

her hangi bir vaz1yett.e bulunan plya- ahır; tatlı sulu; altı odalı köşk nce
no atın alıyorum. AynalıçtfD1.e, Atla- le satılıktır. Bakkal bay Azlze mü
ma sokak 29 apartıman 2 el kat ~ı. racaat. ı 

-1 
SATILIK l\IAKTUAN ALTI Bi~ ! 

İSTANBULDA 1şlemekte olan ha.- LİRAYA KÖŞK - Yeşllkôyde Şenlik 1 
sırlı ve demlr kısmı Avrupa. mamul!- mahallesinde halkalt Yeşilköy asfalt 
tından bir Ada arabam genç bir çlft üzcrinlde 5 No. 8 odalı ynğlt boyalı 
kusursuz beN!rlerlle beraber sa.tıUk- 10 dönüm e§çari milsmlreyi havi ah-

......... Ooktor ......... 

Bahaddin Latfi 
Varnah 

OPERATÖR tlROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında. Emir Nevruz sokağı. 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Vaşington 16 (A.A.) - Harbi· 
te Nazırlı~ı tebliğinde, Amerika 
ordusu bomba tasyarelerinin, Lu• 
:ton adası açığında Japon gemilerine 
larıı yeniden hücum ettiklerini bil
dirmektedir. Düşman taşıtlan cid-
di hasara uğramıştır. Te'bliğde,·düş- 1 - Mevcut nümune mucibince (8500) Kg. pa.rşümen k!tıdı pazarlıkla 
Jr\amı. Filipin edası üzerindeki ha· ta.tın alına.ca.ktır. 

tır. şap köşk. Telefon. 81260. , p f D 
Beyoğlunda Rumeli hanındaki pa- SATILIK MAKTUAN 5 BİN LİRA 1 ArLo. crcNAP 

ııajda berber Diyonis'e müracaat. · YA Kı\RGİR KÖŞK _ Yeştlköyd; KEM C:. 

\"a faaliyetinin mahdut· olduğu il&ve 2 - Pazarlık l~/12/941 cuma günü saat 10.40 da Ka.batQfta levazım bl-
ed"l lct d" A "'- ·ı 9 30 nssırıda merkez mubayaa komisyonunda. yapılacaktır. 1 me e .. ır, merıı:a saah e • 3 - isteklllerln taytn olunan gOn ve saatte teklif edecekleri fiyat 1lzıe-
a kada. suren harekat esnasında, 4 rln<len % 7 5 ıüvenme parulle blrllkte mezkt\r komlı910lla mQracaatlan 
Japoıı arv tayyaresi düşürülmüş•ür. 1 ' (1106) • 

____________ -_1_ Şenlik mahallesinde 7 numaralı s 1 Lamartin caddesi 5. Doğu 
SATILIK O'.tOMOBİL - 11 model odalı, 6 dönüm mükemmel ~ağı :ve Palas No. 14. Taksim. Telefon! 

Butk markalı işler vaziyette 4 lAstlği yanın İngiliz kan cinsi kısrak blr 4396~ Her'?Üı. saat 15 • 16. 
fyt ehven f1at1e atıııttır. Cataıollu ester n iki tayla sat1lıktır. Telefon -~---•••••••• .. 
Turan garajına mtlracaat. - ı 11280. 



.. 

Sahife 8 

i LAN 
SAOIKZADE RUŞEN OÔUL

J,AHI Firmasının malı olan 
«PLATİN~ vapuru İZ!\IİR'de eş
ya tahliye ederken ıınbarlarında
zuhur eden yangından ınütevel
Jiıl biiyük uvarya .hesaplarının 
görülüp kesilmesi lcin hakem ta
yin edildiğimiz, istanbul Asliye 
Birinci Tir:ıret l\lah.kemesl yiik-
ek Relsliflnln 1%/ 1%/911 tarihli 
tezkeresinde teblik edilmiş oldu
ğundan işbu hadisede alakalı 
olanlann yancındaa miteTeJlid 
1:arar Te ziyanlannı müsbit l'8-

slklllannı ve bu babtakl talep Te 
itirazlarını muhteri Iiylhalannı 
her g'iin saat (14.00) den (1'7,00)
ye kadar, Galatada, Yeni Yolcu 
Salonu, t üncü kat (4%5> numa
ralı odaya imza mukabilinde 
tevdi etmeleri ıüzumu ilin olu-
nur. 

mıkeııı Hey'cti namına: 
ŞEVKET DORUKEC 

İstanbul Asliye 12 el Hukuk mahke-
mesinden: 940/1288 

Müddet: Hanife Titiz. Ycdikule 
tramvay cad. No. 171 Müddeialeyh: 
Aziz Kemah kazasmın Kamarik nahi
yesinde Neste oğlu olup halen ika
metgahı meııhul, müddei Hcnlfe ta
r:ıfmdan müddeialeyh Aziz aleyhine 
açılan b:ı.bahk davası için müddei
aleyhin 12/12/941 cuma günü snnt 
(9,30) da mahlrememlzdc hazır bulun
ması lüzumu ilanen tebll~ edilmesi 
üzerine mumnlleyhln o gün gelme
mesi veya bir vekil göndennemeslne 
mebni hakkında (davacının şahitleri
nin dinleneceğinden ve nüfustan ka
rı kocalık kavdı sorulacağından ba
hJsıc ı G'lYBP knrarı ittihaz olunmuş 
ve imla kılınan. bu k:ı.rııra alt ihbar
namenin bir nüshası dn mahkeme di
vanhanesine asılmış ve keyfiyetin on 
beş gfin müddetle llünı iç n tahkika
tın 9/ 1/1942 cuma günü saat (9,30) ıı. 
bırı:kılmış olduğu tebliğ yerine geç
mek üzere lldn olunur 

Kuruş 

Küçük ilanlar Va-Nu 75 
Kıvırcık Paşa 

Sermc t Muhtar 75 
D eli Selami izzet 30 
Yalı Çapkını 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkasında 

z. ı. 40 
Düğün gecesi 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

lskender Fahreddin 125 
Asyadnn bir ı:?iinct doğuyor 

İskender Fahreddin 80 
Pembe maşlahlı Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kP.dın P.Cçti 

Selumi izzet 20 
Devler kaldırımı 

Halit Fahri 75 
A k fırtır.ası 

Muazzez Tahsb 50 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

«AKŞAM» karilcrine mah~uı 
yü2de 20 tenzilat kuponu 

" ~ 

ZAYİ - İstanbul F..ınniyet mudiırlü
ğiinden aldığım 3/ 12/941 gün ve 109 
sayılı siUıh vcsll:amı zayi ettim. Ye
nisini alncağımdan eskisinin hükmu 
olmadı~ı lliin olunur. 

İst. Orman Baş Muhendls M. 
Hakkı Özkan 

İstanbul Birinci İflas Memurluğun
dan: 

Müms Hacı Hüseyin Zade Nadlr 
alncnklı.lanna konkurdato teklif et
mekte olduğu vcklll tarafından daire
ye blldirll~tlr. 

Alacaklıların 2/ 1/942 cuma giinü 
saat 11 de dairede hazır bulunmaları 
ilan olunur. <S766) 

Dr. A. Asım Onur 1 

.AK Ş A 1l 

ş, diş, nezle, g ıp, ro a 
Nevralji, Kırtklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında gilnde 3 kqe :ılmabillr. Her yerde pullu kutulan lsrarla lsteyinhr. 

ııııııııı ıı•oıııııllıılıııilııılliıglılıııllıııııiııiıılieıiilıı•ttıiıııııııııııiıııiııııiıı•iı•ııi•ı•ıi@§p•ı-.. ı iiti1i 

"'"'Zevc: im 
Gözlerine 

1İnanamıyo~!" 
Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

TÜRı< TiCAR(;T 9ANUASI A~ 
KUPONLU VADELf Mi;VDUAT 

PARANI BURADA f~LET 

Ortaköy Z ~cim "bu cld- Bı1tınıı nnıl 

i . den bir barı- nıuvaffalr · 
kadir,. diyor. An- oldum? 

Şifa Yurdu 
Sehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzarnlı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunıı dinlendirmek ve neka· 

1 hat deVYini geçirmek istiyen
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

cak ikJ aY kadar evvel :ılruında ve 
gözlerimle ağıımın etrafında çi.ı.gl-
Jer ve buııışukluklarım vardı. Ha
kikaten "Yaşlı., rörünilyordum. 
llugün ise, blltnn bu çlzgi:erlm kay
boldu ve arkadaşlarım blr ıent 
kızm cildi gibi parlak, nermin ve 
yumuşnlC olan cildime takdir nazıı
rile balayorlnr. Her akşam yatmaz
dan evvel clld cıdası olan pembe ' 
renkteki Toka1on krcmiılı kullanı-
1onım. Terkibinde Viyana ttnıvet• 
ıltesJ profesörlerinden biri tarafıri.: 
dan keşfedllen, gençliğin kıymeUI 
ve cazip cevheri olan "Blocel., var
dır. GOndüzleri de cildi beyazlaUp 
yumuşatan, siyoh noktaları gideren, 
"'e ~ mesam.elcri ııklaştn:nn be-
yaz renkteki Tokalon kremini kuU.
nıyorum, 

Dahilh·e mütehassısi Dr. Handan Saracoğlu 1 . M. M. V. Hava Müsteşarlığindan! 
Div.nyolu 104 Dolhım ve Kadın Hastahkl:ırı ~ Havn müsteşarlığı teknik taburu için otomobil ve traktör maklnlstl ve 

M•Jayene enatleri Pazar hariç l\lütehassısı 1 meydan ve yol inşaatına. vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 
her , ü L: . s _ 5 Tel: 22 398 car:nıonıu, Hllaliahmer caddesi Verilecek ücret miktarları yapılacak tmtlhandıı. gö'Jtcreceklerl ehllvete 

••••mını••K•••alll --Pın-•n•r•n•n•:\•rt111:ım•n•nlilı •T•e•l:-20•1•8•9•ıi 1 göre 50-120 llra arasındadır. Taliplerin dilekleri lle Ha.va Mli.steşarlıtınn. 
• , ınilr:ıcaatıan (9310) (11054) 

17 Kalllu•Ut~ el 1941 

! .... ,, 
Zeytiny.,~larının hafi,i)·cıinin aksini i• bat edene 

000 - Lira ikramiye verilir 
"Adrese dik.kat: fotanbul Tütün Gümrük Kemerli soJ..::ık 2 1 No. 

--------· Tel: 24197. 

'l'tlrkiye Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulllf tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk Uram Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,8-00 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itlbarsız tas:ırruf hes:ıplannda en 
az 50 llraııı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşnğıdaki 
plfuıa göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 .ııdct 1.000 liralık 4.000 lira 
4 'D 500 )) 2.000 » 

4 ,, 250 • 1.000 • 
40 • 100 • 4.000 • 

100 aclet 50 liralık 5.0-00 lira 
120 )) 40 • 4.800 » 
160 » 20 » 3.200 1) 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmlyenlere ikramiye c;ıktıb takdirde % 20 fazlnslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylOl, 11 blıincikfmun 11 mart ve 

11 haziran tarihi.erinde çeki1ecektir. 

't • 
___ , 

Tampon gresur garnitürü alınacak 
Yolları 8 inci işletme 

Komisyonundan: 
D. D. 

/ 

Mecmuu 12 kalemde muhtelit eb'atta ((15825•> lira muham· 
men bedelli cı l5500n adet tampon gresör garnitürü kapalı 1.arJ 
usulile şartnamesi veçhile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 27.12. 
941 günü saat 11,30 da Alsancakta işletme binasında komisyonu· 
muzca yapılacaktır. 

İsteklilerin <11186.881) liralık muvakkat teminat makbuzla· 
rile teklif mektuplarını usulü veçhile muayyen vakitten bir snrı.t 
evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lılzımdır Şartnam~ 
si komisyonumuzdan taleb edilebllinir. 5177 10805 

il Devlet Demiryolları ve L:imanları işletme 
Umum idaresi ilanları l 

İşletmemiz ihtiyacı lçin açık eksiltme ile 200 bin adet kerpiç tuğla sn~n 
alınacaktır. 

Beher bin tu~Ianın muhammen bedeli Haydarp:ışnda teslim 28 llradır. 
Eksiltme 27112/ 941 tarihine müsadlf cumartesi günü saat 11 de" Haydarp!l· 
şada Birinci işletme komisyonunda yapılacaktır. Isteklllerln kanuni ilk tc· 
minntıarlle muayyen gün ve saatle komisyonda hazır bulunmalan ve 4art· 
tı&nıe ile fazla izahat almak içln de lşletemeyc müracaı:.tları lfızımdır. 

(10950) 

* Muhammen bedeli (750- lira olan 3000 adet pirinç gömme kapı kııtdl 
nyr.ası (6/ 1/ 1942) salı günll saat (14) on dörtte Hnydarpıı.şada Gnr bln~sı 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu i.şe girmek isteyenlerin (56> lira (25) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar kom!s
yono. müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dıığıtılmnktadır. 
(11147) 

Eksiltme i 1an1 
Eskişehir Su işleri 9 uncu şube müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan l.ş: 
1 - Eskişehir su l.şlert 9 uncu şube müdürlüğU mıntakası dnhlllnde bu· 

lunan Zadlr oğlu ve Alllren bataklıklannın kurutulması ve bu bataklıkların 
Saknryaya mansnb olduğu mahalde muvakkat bir bağlama ve su köprüsil 
inşaatı muhammen keşlt bedeli vahidi flat esası üzerinden c171 37b ıırn 
.ao. kuru~ur. 

2 - Eksiltme 8/ 1/942 tarihine rastlayan cuma gllnü saat 15 de Eskişehir• 
de Su !.şlerl dairesi içinde toplanan ekslltmc komsiyonu tarafından knp:ıU 
zar! usuıııe yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık iş· 
Ieri Genel şartnamesi, Umum Su İşlerı fenni ş::ırtnnmesl ile hususi ve feıınt 
~artname ve keşif hillasa cedveli ve projeleri cı857• kuruş mukabilinde sıı 
Işleri 9. uncu şube Müdürliiğün~n alablllrler. 

4 - Eksiltmeye gire-bilmek için isteklilerin ı9818a llm c5Da kuruşluk mu· 
vakknt teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en nz üç gün 
evvel ellerlnde bulunan veslltıılarln. birlikte bir dilekçe Ue Eskişehir vlli\ye• 
tine müracaat ederek bu işe mahsıu olmak üzere vesika almıı.lan ve bu ve· 
slkalnn ibraz etmelert şarttır. 

Bu müddet içinde vesika tal<ıblnd.e bulunmayanlar eksiltmeye 1ştlr!l1' 
ı'demczler. 

5 - İsteklilerin tekli! mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten blt 
saat evveline kadar su lşlerl 9 uncu eube MOdürlüğüne makbuz muknbUlıl• 
:ie vermeleri lazımdır. Po.5tada olan gcclkmeler kabul edilmez. .ıos~. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Deniz fabrikaları İtçl reviri eczahs.nesinde 100 Um ücretle çalıştınlmnX 

üzere bir eczacıya ihtiyaç vardır. · 
Isteklllerin vesalklerile birlikte Gölcükte bulunan Deniz fabrikalatS 

umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. (10928) 

Devlet Limanları iıletmeıi umum müdürlüğünden 
İşletmemize buhar çarkçısı. motör ya~w. gemlcl ve mavnacı almaca· 

ğından tallp olanlann evrakı mllsbltelertle hiaremlz Bat Enspektö:iüğilne 
müracaatları Uftn olunur. (11029) 

ETi BANKTAN 
360 ton hurda demir alınacak 

Ergani Bakın İşletmesinin 1942. senesi ihtiyacı olan 3601 
ton hurda demiri An.karada veya 1stanbulda. vagon içinde 
teslim şartile satın alınacaktır. Pik hurdası şayını kabul de
ğilcllr. Taliplerin 25/ 12/ 1941 akşamına kadar Etibank - Ankara 

adresine teklifte bulunmaları. 


