
PUml (&ltertlmekte olan 

CÜCELER ve DEVLER 
• Memleketinde 

GOLLlVERlN SEY AHA TLERl 
ReslmU, ciltli, revkııllde eğlenceli 

bir seyahat kitabı. Flati 75 kurut 

l Tevzi yeri: AKŞAM Matbauı 

SARAY LOKANTASI 
Sahibi: MUSTAFA NEZiH 

BaraJ Yemekleri Türk AtçılıRtnm bütün dlbı
yaca U.nınmıı olan töhretlnl tebarilz ettirmek
tedir. 
QOK ÇF.ŞİTLİ ve PEK TAZE BALIKLAR Kara· 
köyde Bebek Tramvay duraRtnda ve Bay Artl
nln AB. Lokantası yanında No. (31). Tel: 49005 

~...._ ________________________________ _, 

1 Sene 24 - No. 8325 - Fiati her yerde 5 kuruş ~AfışAMBA M Kinunuenel 1941 Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matba:sı 

Amerika 
buru ile 

Reis;cum
lngiltere 

Ba~ vekili arasında 
ikinci buluşma 

Harp genişleyip sarpa sardıkça 
W Urafta da yeni hazırlıklar 

ppihyor, yeni konuşmalar olu
ıor, mühim kararlar veriliyor. 

B. Churchill 
Roosevelt'le 

gece yarısına 
kadar görüştü 

Rusya harbinin doğurduğu Müıterek harp gayretine 

Türk - Bulgar 
demiryolu anlaşması 
Nakliyatı kolaylaştırmak için 
vagon mübadelesi :yapılacak 

güçlükler Bitlerin kumandayı ait meseleler konuıuluyor Allbra 23 {Telefonla) - Bul- yol iflemeie ,aÇddıiı tariht• itiba-

BU S.A.BAHBİ 

B. Churchill 
mühim 

beyana~a 

bulundu 

'l'BLGB APLAB 

Alman- Rus 
sulhu bahis 

mevzuu 
değildir 

ele almasına sebep olduğu gibi gar DeYlet dem.İl')'ollan idareai ile ren her iki demiryollan idaresi. bir-
Japonyanın işe karışması İngil- V . 2.3 (AA) _ R . müzakerede bulunmak üzere Sof- birlerinden gelecek vagonlan bek· Yakında bir Alman. Alman Hariciye Nazın 
tere ile Amerika arasında daha R &finali ~ kA "b" M. ·Ea 1 L ~ yaya g.itmif olan Devlet demiryol- lemelt auretile vakıt kaybetmemek hareketi bekleniyor, Von Ribbentrop 

ooseve t ın ah ı . r y .aoan• I ""d"" . . B F t · · .. b d 1 · w b 
temelli birlik tedbirleri alınması- t~yin gazetecilere yaptığı beyanatta an umum mu ur muaVllll . ua ıçın vago_n mu. a eBesı Y•,~~dagla _ı: fakat nerede ve ne bir gazeteciye mühim 

kıldı . . .. Zincirkıran la bareket darieai reis rar venruılerdir. u mu.- a oa 
nı gerekli · Reis Roosevıclt'in Churchıll le dun · · F -!..ı eb · · d"" ·· Svilingrad' da müfterek bir gar tesi. zaman belli değil 

1 

beyanatta bulundu 
Bu kaç gundenber1 LoIJ.dradan 'ı gece saat bire kadar gö"imnelerine mi uavın8ı 1 

e~:u- 1
1 

n~tedze.1 ?nmluo- B 1... 
~ . · i •w• . .. . ·7·· .. .. er ve u garı.tana as; ı mıı o an edilecek, Türkİ)t'eye veya uırgarU· 

ayrıldıgı sezılen Ingiliz Başvek - devam ettigını soy)müştir. Goruı- demiryollanna mel anlaıma metnini tana her iki memleket tarafından it- •• • • Ô .. .. • 
linin, yanında seçme bir heyetle meler Beyaz sarayda Reia Roose- ilgili Vekalete venniflerdir. hal edilecek vagon miktan derhal Muttelıkın Btqkumanda- numazdeki ilkbaharda 
Amerikaya gitmiş olduğu bildiri- vt-lt'in çalı~ma oduında yapılmııhr. B··'- T'" k h d karıı taraf demiryolları idaresince nı tayin edilmiyecek, Sovyet Ru•yaya •on 

Bu anlaftna, ..... r • ur u u- I' dil -'L • M · Arda 
liyor. M .. Early Reis Rooeevelt'in ~oel dundaki geçme meselesini tamamile !:ıı~'ı; ~ _ ec~:r. eJ!.i~ olan Singapur, mukabil taar- darbeyi indiriceğiz, 

İngiltere .Başvekilinin böyle ~~·ır-~pı~~c~ ~i~tak me;uı~.e hallettiği gibif hı: nev; -~liyab1n köp
1

~i::,:z~ne e:.,?ı bitmesi i~ ruza geçilinceye kadar aakerlerimi:z; •onana 
bir zamanda memleketinden ay-1 . ~I~ ı e . ı~ ı te ıtur e ecegı- sühule.tle vel uıd z o ~r~ _I~~!. - Alman teltmi8}'enler geceli giindüz- müdafaa edilecek kadar harp ed eceklerdir 
nlarak bu uzun yolculuğa kat-lnı 1 ave etmıotır. maaı ımkiıın an a teman CKl'CÇ~- lü çalıımnktadırlar. Şayed bir feye-
Ianması için iki devlet adamları Teknik mü~virlerin toplantılan tir. zan veyahut diğer bir mani çıltma-
ar.asında esaslı meseleler konu- Beyaz saray yanındaki dairede ya- Ahvali hazıra dolayıaille gerek d.ğı takdirde bu köprülerin infUI 
_. "ht' duyul uı: l pılmaktadır. Türkiyeınin, aerdr. Bulgari.tanın ba- iıi ikincikanunun aonuna kadar bit· 
.-.masma ı ıyaç rn ';t o - _-..L _L ..ı. · l · l .. ı b 1 • Beyaz sarayda Churchill'e hususi riçten vagon tcmm etmı:wı;te mÜpo.Ü- mıı ve yo 1f emege açı mıt u una-
nınsı lazımdır. b" ı d l lat çekecelderi göz önüne alınarak caL:tır 

Am "k R l . .. h il İn ır ça ıpa o ası ayn mııtır. · en a e sıcum uru e -

giltcre Başvekili geçen yaz bir l •b 'd 
harp gemisinde buluşmuşlardı. 1 ya a Karadenizde 

hic bir Alman 
O zaman, Amerika harpte bu- • • 

ıunmadığı için sadece İngiltere- takip hareketi 
ye yapılacak yardımın şekli ko- t 

nuşulmuş, buna karşılık ne gibi devamda 
şartlarla sulh imzalanacağı hek- denizaltısı .Yok . 
kında bir beyanname n~~cdıl

nıiştf. 

Şimdiki konuşmanın mevzuu, 
hiç şüphesiz daha geniş ve daha 
ehemmiyetlidir. 

t giliz Başvekilinin yanında 
Levazım Nazın ile kara, deniz, 
hava Genel Kurmay Başkanları 

bulunduğuna göre, akla gelebi
len büyiık mevzu, ilk önce İngil
tere ve Amerika arasında kuman
da birliği t~min etmek, sonra da 
lngiltcre, Amerika, Sovyet Rus
ya ve Çin arasında hareket bera
berliğinden istüadeyi düşünmek
tir. Bunun içindir ki Vaşington 

buluşması ile birlikte, daha kü
çük ölçüde Moskovada, ve Çun
king'de de görüşmeler oluyor. 

Japonya haı·binin ilk günle
rinde, Amerika ile İngMtere hem 
hazırlıksız bulunmaktan, hem de 
bilhassa denizlerde birlik hareket 

Motörlü İngiliz kollari 
Bingazinin cenubuna 

vardılar 

Alman büyük elçiliii 
bükfunetimize resmen 

bunu bildirdi 

Kahire 23 (A.A.) - Orta Sarlr.J.u- A.W.• :U (AA ) Anadolu 
gUlz umumi .ltarargAhının tebliği: ajansının aalahiyetli mahfillerden 

Dün bütün gun Blngazlyl örten .. w d·w• .. Al h""kA - ogTen ıgıne gore manya u u-
mevzllerdekl du'µllan takviye kıtalan- . b" .. .. .. T""rk 
nın "'mest neticesinde mütemadiyen metı, ır uçuncu u vapurunun 
artan bir tazyik altında tutulmuş, da mürettebatı Sovyet işaretlıerini 
seyyar kollanmız Blngazl cenubunda- taşıyan Alman ajanları olacak mil
ki sırt körlezlnln .sahiline vamuşlar- liyeti bilinmeyen bir denizaltı tara
dır. Şimdi haber verlldlf ne gore, fuıdan batmlacağı hakkında Ta. 
düşman kıtalan, Miklll b.ı.tısından · d'" tti"" h b 
çekilmekte ve kulllyetll mnlz('mC terk aıanıının un gc;ce neo.re gı a ere 
etmel:tcdlr. Takip kıtalanmız birçok a.tf1en Karadenızde bır tek ,Alman 
Alm:ın ve İtnlyanı esir etml.şlerdlr. denizaltısı olmadığını Ankarada Bü
Fak:ı.t bütün dikkat, henüz 6nUmüzcle yük Elçiliği vasıtaıile Hükumetimi
bulunan d~man kuvvetlerinin tak!- ze resmMı bildirmiştir. 
bine ve imhasına hasredildlğlnden e-
sirlerin sayısı hakkında henüz tafsllftt 
yoktur. Almanyada 

huzursuzluk 
21/22 ilkkAnun gecesi seyyar kolla

nmızdan biri, düşmanın Gedabla'daki 
ııeri tayyare alanına bir atın yapmış, 
en a.,. 37 tayyareyi yerde tahrip etmtş
tır. 

etmediklerinden zarar gördüler. -=========-=-===-====ıı:::ı=. 
İki büyük ve zengin memleketin, :mJt A. ~ k a ~ I e :r a 
uzun sürecek bir harp karşısında 
bütün kuvvet kaynaklarını, tek 
görüşle aynı hedefe çevirmeleri 
kendilerine, gelecek zamanlar 

Hayal kuvveti mi, 
iatihbar kuvveti mi ? 

Yeni gizli bir radyo 
istasyonu huzursuzluk 
baıladığını bildiriyor 

Malezya' da 
yeni bir 

muharebe 
Hong - Kong'da 

J aponlar yeniden bazı 
mevzileri zaptettiler 

S~par 23 (AA.) - ~lmdl 41Plen
m{f ve ~kten tertip Ye tanzim edil
miş olan İnglllz kuvvetleri Perat neh
ri uzunlu~da İpobun ıimall garbi
ye doğru giden yeni hat üzerinde Ja
ponlarla kal'fıl~ağı beklemektedir. 
Bu hat Kualakangsar'ın etrafındn do
laşmaktadır. Japonlann Grtk yolun
dn llerlemelert ü21erlne İngiliz tıtala
nnın Krlan nehri boyunca WeIJesley 
eyaletinden çekildikten sonra işgal 
ettikleri mevzlJer arkadnn çevrilmek 
tehlikesi karşısında idi. Bu sebeple 
kıtalar zamanında geri çekllmlştır. 

( Devanu sahife 2 sütun 6 da) 

Başvekil 

işe başladı 

Son bir ay içinde yapılan 
ve yapılmak istenilen 
itlerle meıgul oluyor 

için büyük faydalar temin ede- Bir clenisaltı. bir Türk vapwunu Loadra 23 (A.A.) - Vichy res- Aok..a 23 (Telefonla) - Bir ay 
cektir babrac:aianq. vap ... da Almm1 ajan- mt ra :yow nqTİyahna müdahale istiral ..ıtten sonra ıehrimize dönen 

B ·da hoaka Am ika il İn lan. denizalbda So.,et itaretleri etmekte olan yeni bir gizli radyo Baıvekil doktor 8. Refik Saydam. 
. un n """'Y • er e - olac•knut. Maluat da Türkiye ile istasyonu. Almanyada lıuzurauzlult 

gilterenin, Rusya ve Çin harple- Sovyetlerin aruma açmak. baı gösterdiğini ve ana yollan mit- Devlet dairelerindeki itlerin seyri ve 
rinden daha geniş çapta istifade Bu havadisi, bveatiya sueteai ralyöı.lü muhafızların beklediğini inltipfı lıakkında yakından malG
etmeleri de mümkündür. Japon ciumLr laaberl .. • dayanarak ,... • =Jdinnelttedir. Ayni radyo ıunu da mat sahibi olmak istemelıcte ve ba-
ordusu ~ yıldır Çtnde saplanıp ayor. T ... a.;.m. da bildmvor. iliıve etmektedir: nun için bütün Veklletleri dolap-

Ba luMI. kantak. te)'taai Ye çok rak ye.pdan ve yapılmak İRenen it-
kal~tır. Çine ya.rdım etme~ su- Pıli bir t.tib& Mo.kon put91İnin Belçikada üç elektrik aaotrali ler üzeride metıul olmaktadır. 
ret.ıle Japon ordusunun vazıyeti- nud ·!.Z..-...1:.ıı.:...._ L-.& ~=- müthit infillklarla tahrip edilmittir. 

l ..,. .. -.- -7~ -- Baıvelcil hucün de Nafia ve Mü-
ni güÇleşt rmek Pasifik harbinde için. meelekd........ - l'8ÇllÜt iki Brübel Alman koma.tanı seneral nakalit Vekaletlerine giderek muh· 
ne derece tay~a temin ederse, ·~·11_.~,.arak - ~. ~- H.meıwtein. failler Noelden evvel telif meselelerle alakadar olm111o 
Rusyada kıf yüzünden durakla- ne ""'--· Yoksa. muharririn A ilti· bulunmadıklan takdirde hilen mev- billıau .. nakliye iflerimizin daha y~ 
mış, hattA gerilemiş olan Alman ~~· Yatbima biilaaae......, IUmı kuf bulunan bir çok Belçikalı kun· ı rimli ve memlekete daha faydalı bir 
ordusunu sıkı§tırmak için Rus- Hayal Yeya iedaNr kadnli. .. 

1 
dakçıların idam edileceklıerini bil- ıekle aokulmuı hakkında alınan 

yaya yardım etmek, İngilterenin lkiai ele miidüel dinniftir. tedbirleri gözden geçirmiılerdir. 
Ayrupadald yükünü o kadar ha- ................................................................. 1111111 .. 11111 .... , .................... 1111111111• 

fifietebllir. 
Tahmin edilebilir ki Amerikan 

ve İngiliz devlet actamlan, Pasi
fik harbinde kumanda birliğini, 

Rusya ile Çine daha gen~ ölçü
de yardım imkA.nlannı ve dört 
devletin harp hareketlerinde be- I 
raberliğ1nl konuşacaklardır. 1 

Necmetidin Sadak 

Fransa, İtalya ve 
Japonyanın Iraktaki 

menfaatlerini 
hük\mıetimiz koruyacak 

Ankara 23 (AA.) - Fra..-ua. 
Jt,.lya ve Japo ıy~ hükumetlerinin 
talepleri üzerine Türk hül-lımeti, bu 
memleketlerin haktaki menfıı.atleri
ıain k.,runmasını deruhte etmiıtir. lhti~ aç, 

Londra 24 (A.A.) - BB.C.: Birletl.k Berlin 24 (A.A.) - Alman Ha.rlc1J9 
Amerika devletleri rel.sl B. Roo.9evelt, Hazın von Ribbentrop bir guete
İnglltere Bqvetlli B. Churchlll ve clye yaptılı beyanatta demlftlr ti: 
lt1 tarafın müdafaa llderlerlnden - Ruya Ue IUlh bahis mevzuu de
miirekkep i:nglllz - Amerikan barp ta- tlldlr. Ruslara ilkbaharda .an dal'
binesi dün attam ilk toplantumı yap- beyi indlrecettz_ Alman ordulan ~ 
Dllftlr. Bu kabineye B. Roolevelt ile mütte!tklerl aonunt. tadar harp ede
B. Churchlll riya.set etmlfle.rdlr. c~l'dlr. Zira Alman ukerlerl blllr-

Harp kablnealnin toplantısı 1k1 aaat- ler ti, gayetleri atim tahra Alman
ten razI&. sürmüştür. İngllls - Ame- yaya yqamat haktı nrUml)'ecektlr. 
rltan müzakerelerinin genlflltinl B. 
Churchlllln yanında seben memurun f • J • • d 
bulunmuı gösteriyor. 1 ıpın e 
ot!:un~;1~u~~ =-=~ vaziyet fenalaşıyor 
.~ mlllıim beyanatta bulaııara&. 
mütteakler, Pasifik Okyanusunda 
mukabD taarruza geçinceye ta- J nJ Wake d 
dar Stııgapurun mfida!aa edllecettnl apo ar, a U ID-
ve PasUıkte, tam blr haretet blrlltl da da karaya asker 
temlnlne çalıştldıRtnı söyleml§tlr. -·L dıl 

B. Churchlll, müttefik ordular ıçln ~ar ar 
bir ba.şlmmandan tayin edilip edilml
yecetı suallrie IU cevabı ttrmlft1: 

- Böyle bir şey t.abll detlldJr. Bu
günkü harp, dünya harbidir. Bütün 
dünya tıtalannda. asterl haretıtı in
ceden inceye takip ve idare edeblleceit 
bir adam daha çıkmamıştır. 

B. Churchlll, Almanyanın Rusyada 
yediği darbeloerden bahsederek deml.t
tir ti: 

- Almanya. Rusyada altından zor 
kalkabileceği darbeler yemlştlr. Fa
kat bu darbeler, Alman harp matine
.sının kudretine halel getirmemiş ola
blUr. Almanyanın çökmesini, dahil
den beklemellylz. Bununla beraber 
nazllertn maneviyatı birdenbire kın
labUir. 

İnglllz Bafveldll, Almanlann yakın
da blr taarruzda bulwıup bulwımı
yacağı sualine fU cevabı vermiştir: 

- Almanlann Akdenlzde harekete 
geçmeleri ve 1942 senesinde İnglltere
oln lstllAsına tCfebbüs etmeleri lhtl
mallert dahil olmat ilzere yatında bir 
teY olacatını blllyorum. Fakat nere
de ve ne zaman onu bilmem. 

B. Churchlll'in, 300 guetecl tara
fından yatmur gibi aorulu suallere 
Verdill nilktell cnaplar, bhbhalara 
sebebl,et vermlftlr. 

Mesell B. Cbun:hW, mihverin ne 
tadar blr zamanda matl6p edllecett 
sualine IU cevabı vermJftlr: 

- Eter tedbirlertmls 171 oluna, fe
na tedbirlerin lsWmm edecett ama
nın yamı tadar bir mMdet tçlnde 
mlh•er matı6p edllecettlr. 

Hong- Kong 
kumandanı öldü 

İngiliz sarnizona 
kahramanca müdafaa

sına devam ediyor 

Londra 24 (A.A.) - B.BC.: P'Ulptn
de vaziyet gittikçe feoalaflyor. Bu a
bah saat 3 de Londn.7a gelen resmi 
Amerikan tıeblitine göre Japonlar, 
dün Manlllnm 110 tllometre cenuba 
garbislnde tl1n Altlmonar clvanna 
mühim kuvvetler çıkarmışlardır. 114&
nUlnın §imali şarklslnde klin IJn
gayende de Japonlann tazyıkı art
maktadır. JaP.Qnlar, burada hant 
!tanklar kullanıyorlar. Amerika tay
yareleri Japon gemllerlne saldırm1'9 
larsa da alınan netice belll değlldlr. 
Davao açıkJannda bir Felemenk tay
yaresi bir Japon nakliye gemlsln• 
tam bir isabet kaydetmlştlr. 
Manlllnın cenubu ~rtlslnde Y9 

cenubunda blrcok Japon nakliye ge
mileri görülmüştür. Japonlar Wab 
adasına da mer çıkapnışlardır. Bu
rada Japonlann mevkllerlnl aatlam• 
laftınp aatlamlaştınnadıkJan söylen
memleltetıdlr. Amerikalılar, bir m.ıt
dar ticaret gemllerinln zaptedlldlll 
hattındaki Japon lddlalannı }alan· 
lamışlardır. 

Sivastopolun 
vaziyeti ciddi 

Orel • Tula araımda 
Ruslar 3 kasaba aldılar 

1.-.1ra H (AA) - B.B.C.: Din P
ce JU'lll lıf°*aftda nlfl"ldDen .... 
mi Rus teb'lillne c&oe Ruııllar, Kail• 
nlD .... mıerbsde .,. cenaba pıtılde 
Biri bareıııltıerlni' deftm ederek Tala 
ile Orel arumda mlhlm bir ka'flllÜ 
noktul olan ~ Ue daha Uıl 
h•be.11 ft blrçc* yerleri ıert almıt
lardr. 
lılo*on. radJo8una söre ~ 

nm p.rt»lnde MoJt.lalt tealmlıute .,. 
Kırımda ~W muharebeler cereyan 
etmettedlr. Almanların ıösterdltlerl 

Loadra 24 CA.A.> - B.B.C.: Hooı - anudane mukavemete ~ Rular 
Kong'un kahraman mOdafllert atır MoJalak kealmlnde 15 t6yü lllOll Uıl 
za)'iat vermektedir. gtlnde gerl almıtlardu. Almanlana 

Kanada Hart>i19 Nuın albaJ Bola- tefebt>Osil ellerinde tuttuklan ~ 
ton Kanıvtah olan Bone - Konc ku- ııolcta, 81Y&Btopol cephealdir. Alman
manda.nınm mubarebere öldQilrıü ıar, Siva.stopola canla bqla tauraıl 
beyan etmiftlr. Hong - Kons mtıdafl- etmektedlr. 
ıert parlat bir mukavemet S(ıdertyor- M<>*ovada SivastopolWl vul,etl 
Ira. İngU1s botlan. ıtı Japon gemi- clddl oldutu kabul ed1lmettedlr. 
slnl batırmlf]ardır. Paııar gfinO, ada- Moako...a 24 (A.A.) - Gece 1a~ 
ya 100 bomba atıJml§tır. netredlJen SOvyet tebutl: 23 ilttl-

VAeby 24 <A.A.> - Japonlar Hong - nunda kıtalarımız butün cephelerde 
Kong tehrlnl~ tart kısmına hlklın dii"11anla çarp~ıla]dır. 
bulunmakta, IngUizJer de tehrln garp Garp <Kallnin) ,e cenubu prtıl 
kı&mını şiddeUe mlldafa etmektedir- cephelerinin bazı keslmlerlnde tıta
ler. Bununla beraber vazl,Ytıt ciddidir. ıanmız dÜ§Inal\Ja ılddetle çarpspraıt 
Çünkü Japonlar, dün adaya yeniden krtlemete devn.m ve bazı mahalleri 
asker çıkarmlflardır. işgal etml§lerdir. Bımlai'ln ar&.S!l1da 

Malaya' da vaziyet mühim bir demıryolu ayrılma noktaa 
Londra 24 (A.A.) _ .J.B.C.: Mala- olan Gorbaşevo ve Odcye! tehirleri 

ya'da son 48 saat zarfında mühim blr =va=rd=ır=. ======~====• 
~lkltk olmtunL'itır. Ing!Uz kuvvet-
leri İpohun .şimallndeki mevz.lerin- ... Bu sabahki telıruı.n. 
de lapoo ta.ı.mızunu bekll10rlaı'. d.:vaım 2 DCİ aahifede 
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BU S.AB.4.BKİ 

T:El:.GBAPL&.B 

Bingazi'de 
muharebeler 
İngilizler Libya taarruzu 
başladığındanberi 53 

mihver gemisini 
batırmışlar 

Londra 24 (A. A.) Libya 
taarruzu başladığmdanberi İngl
llzler AkdenJzde SS mih~r ge
m.isini batırmışlardır . Binga.zi ce
nubunda t:ı.klp harekatı devam et
mekte.clir. İngiliz hava kuvvetleri. 
düşmana debşetll darbeler indiriyor
lar. Agetiabia'da yüz kamyondıuı faz
la bir düşman ta,,ıt katileslne ma
v:ı.ffakıyetll blr hücum yap!lmı.ş, bir 
ın·ş meydanında 6 düşman tay-ya.resi 
tahrip edllın.lş, diğerleri de hasara uğ
rotıl~tır. İngiliz tayyareleri başka 
bir meydanda hP.Valarunak. Uzere bu
lunan 25 düşman tayyaresine saldır
mışlar, dokuzunu düşürmüşlerdir. 
Trablusgarp civarında. Kaste1 Benito 
meydanında 7 düşman tayyaresi tah
rip edllmlştir. Bütün bu harekatta 3 
ta.yyaremlz kaybolmuştcr. 

Deme meydanında 74 düşman tay
yaresi ?.aptedllm.i.ştir. Deme meyda
nının İgllnlerin eline d~üğünü bli
nıiyen '1 Yunkers taşıt tayya.resl yere 
merek İngillzlerin eııne düşmüştür. 

iki Amerikan vapuru 
batırıldı 

Ban - Francisco 24 (A.A.) - 8ahll 
açığında bir düşman denizaltısı iki 
Amerikan petrol gemisini ba.tmnıştır. 
Denizaltı taarrua uğnyan gemiler
den birinin içindekileri kui'tarma~a. 
~lışa.n balıkçı gemilerini de bombar
dıman etmiştir. 

lskenderon ve 
Mersin limanlan 

Filipin'lerde 
şiddetli 

muharebeler 
Japonlar Mindanao 
adasının merkezini 

ifgal ettiler 

-------.z--.r--a-a~ - • m ~--.--a~ 

(Ha~ p-v~!.~'!~.!~~J 
Filipin'lerde şiddetli 
muharebeler oluyor 

Sivastopol' a 
hücumlar 
şiddetlendi 

Moskova: «Şehrin duru
mu vahameti muhafaza 

ediyor• diyor 
Libya' da lngiliz motörlü kolları 

Vaşington 23 (A.A.) - .Japonlar B ' S Moskova 23 (AA.) - Rus ga.-
M'anlla şimalinde Ltııgayen kö.rtezine ingazi nin cenubunda irte zeteler.inin harp muhabirleri Sivas-
asker çıkarmaya. devam etmektedir topol önünde çok şiddetli muhare-
ler. körf ezİ sahiline vardılar beler olduğunu ve Sovyederin sayı 

Harbiye Nenreti tebliği muharebe- bakmımdan Li&tün bir düşmanın taz-
nin gittikçe artan bir şiddetle devam .~1. al da b d b tah 
ettiğini bildirmektedir. Us.ak Şarkta: Filipin adalarmda ()Jeyanus denizaltıları olduğu anla- ,,..;..i tın ura a ir tepeyi -

VB4lngton 23 (A.A.) - Hartıiye Na- şiddetli muharebeler bat1cunıftır. şılmı~. Bunların miktarı 40 kadar Ü) e m~buriyetinde kaldıklannı ha-
zırlığı, Ja.ponlann Mruıllla. şimalinde- Son haberlere göre Japonlar Luzon tahmin ediliyor. ber vermektedir. 
k1 Lingayen körfezine asker getlrmeğe d ı d-'-! ı ~- 1_ .. _ 1 Lib h • Mih 1 ____ l • Almanlar tarafından kuvvıetle a agınsı garom t1.U wı.ngayen w.one- Ja cep esı: ver ~et en- , ı_ı_,_ _ d"l M l l k 
devam ettiklerinl haber ven;nekted.lr. . 80 100 hin kiilıik b. ku . . . B 'ta :aw talci ımum e ı er. a oyaros avetz e-
Çarpışmalar, artan bir şiddetle de- ~~e ı: B 'k 1 

• U' be vvet nın nc~b. ve n :/ arı~-__,~ s.i."l'lindcı V(: Alman kuvvetlerinin mu-
vam etmektedir. .,,-.armış rdır. u uV!Vetm rabe- bareketi devam ıy<;>r, .uıgı ~-abil •---u· ..:'-1 · V 1k f • d k ,_,_likı-~ d ı___ n,_ . . ı___ 1 ı__ .]__ d . ııı> ....uuı za geç ... ~ en o o -

Manllla 23 CA.A.) _ Salı saba.hı rm e tan ve topçu uır ıııc:;rı e "DU"' DJ.Dgazınm ~pı arına ~ g mış- T.1__,_ h . d d 'dd tl' _ 
1 J l b da 1--~" bir 1 _ı, 1.x,-r_ L et) . . C b .,, :rıı.vw cep esuı e e ll'J. e l mu 

resmen bildirilmiştir: Dün La Unlo unuyor. apon ann ura ~ er<ıır. ıv.unvt:r :ı<.UVV enmn e eu b bele c t kted' · lar k __ ı._ Manili . . A:L _ı __ d --'- -......:l. are r ereyan e me ır. 
eyaletinde Sa.nto - Tomas eivarm.da netice a a cen~ a ı9ti· MDOar z mu.;avemeWen vazg"ls-~~ Mask 23 (AA ) _ D .. 
bir muharebe olmuştur. Kam taar- kametine ilerlemek isted.ilderi anla- leri anlaşıhnak.tadır. İtalyan tebliği s· t ovı··· .. . ta.k . kıtuşmlan, 

ta · ] _ı~- ..ı L' M .1 . l . • ~--..:t..: .vas opo onune vıye a arı ruzu yye.relerln hlm.ayesmde yapıl- §J m~ır. ıngayen anı laya Bntany' kuvvet erının '4-LJ""'-' art- ti. kt .,,.~k· · t kt _,.,..,_ Alına.n ı . . .. . gıe ınıe e ve ~,, ını ar ırma a 
~vu. son haber erden kıta.- 250 Eometre mesafededir. Japon- tıgt!.dan. Mihver kıtalannm Binga- · d h tar fta 'dd tü b' uk 
larımızm Lin ...... y ...... ko-rfe~-"- """-.-.... l • . . . 1d w .. lü' • • ,_ daki A-- :ı_ı...... d "' ı.se e e.r a şı e ır m a-

,,_ ...... "'"-UlU"7 ~- a.r vazıyetın JYl o ugum:ı 90}' - zuun c muoun ~eo ........ ,,.aya og- eti k 1 kt d Bah · 
tlslnttşfuıalkl rillnd~meilmvzILetJrinl m~a- y.:rr]ar. Amerikalılar ise heniz bü- ru çekildiğinden bahsetmektıedir. ~~eıned azlraş~~e ealbir~gıv'~"yapa nK.ıy~ 
za. e e 0 6 .. "n -"'i r. Dll§lllAn k.. _,_ Jm-.l.:~-· S h b l t · ,,. - • lruv ınJ a n 
tayyareleri dün büyük bir faali~t ~ID: :n:rm<=K zamanı ge ~uıı on . a'. er er. mgı~1z. motonze - zılordunun bir birliği, bir tepeyi ge-
göstermLşler ve bir çok yerleri bom- bildmyoTlar. IY'Ctlenmn Bmgazımn cenubunda ri almıştır. Muhasara altında bu1u
bardıman e~erdir. }aponlann Mindaııao adasına ça· Süte körfezi sahiline kadar vardık- ı -ı şehrin durumu vahametini mu-

Haklkl vaziyet hakkında. bir hiiküm kardıktan kuvvetler de taam:ıza geç- larmı bildiriyor. hıtfaza etmekted.ir' Zira dü1Illan 
-remıenin henüz zamanı ge1mem.1ştlr. ınişler '\ile adanın merkezini ele ge- Şark cephesi: Sovyet kıt.alan bil- faaliyetini azaltm~maktacİır 

Mindanao adasinda çirmişlerdir. • hassa meııkez mmtabmmda şiddetli Donetz cenup eephesind~ Sovyet 
. Hong. Kong da muhare~ler d~ taarruzlarda bulunmakta. çok anu- b::likleri 46 kasabayı geri almışlar· 

Tokio 23 (AA.) - Im~totluk vam ediyor. Japonlar yenıden bır dane mubarebder olmaltadır. Al- d Lenin ad bıesind d"' 
~Mlııd ın ~~~~e b~,!ı:,~~~le- iki n:evzii ele geçirdiklerini hildiri- man te'bliği Sovyetlerin kuvvetli hü- h:~ları ge~deee~areket ~pa~~': 

anao ~a. ç.-..................., Oıan yorlar · 1 tarded0 lmv· · 'd..ı.-~Ji 
Japon :tıtalannın, şlmdt denlz kuv- · . • cum arın... 1

v gım ve P ~ yakçı müfrezeler, Almanlara ağır 
vetlerlle sıkı bir elbirllğt yaparak, bu Malczyaya ı:ehnce Per:ı~ nehn muhare'beler ~ldugunu ka!decJ:iyor. kayıplar verdirmektedirler. Ağaç-
adarun merkezi olan Davaoyu tama- boyunca yerleşı:mş olan İngilızler Ja- Sovyetler yemden bazı koylen ele Irk bölgekre yayılan Nazi tümen!e
men işgal ettiklerlnl bildlnne'kt.edlr. ponların hücumlarmı bSliyorlar. ~şlerdir. Buradaki başlıca be- 1İ Sovyeı: kıtalan tarafından temiz• 

Davao körfezinde Bu nıelrir ~bek dağların arasında cleflerinin Mojaisk' ve Orel olduğu lenmek.te ve ormanlarda soğuktan 
hata:k arazıden akıyor. Bu .ebçle anlaplıyor. ölmüş Almanlara tesadüf edilmek-

~=~~. +!,,~d) -. Fel~ent burasının genif he.reklta müeait ol- Doneç havzasında Sovyet kıt.alan tedir. Yakından kovalanan Alman 
Q.UI.~ ~ e deniyo.r lti. Bu d v b'J .l! ·1m '~- .l!_ y ,_ _ __] ~~-1,_ d .. ed" l 
_ .. A ... do .. anma.,... + .. __ ,__ ma ıgı ı oın eıg;ew.r, atunaa .xannoya ogru taarruz ıyor ar, l..ıtala:nnm imhuına devam edili-
~ _.,~ _ __,,_mensup .....,.,,_~ '- d .. w.. ..v har-1 l Len" d ·-'-- - el d __ ı_ 
timls, Davao körfez.inde diip.an ge- oura a gogus. gogse mu aoe er JDgl'a mmuutaSm a a mu:na• yor. 
mllerlne hücum etmişlerdir. 20Q Jı::llo- olınaeı beklıe:niyor. rebeler olmaktadır. Moskova cephemnde. Kmlordu 
luk bir bombanın tam ı.eabetile yara Son aıiinlerde Japon derıiR.ltılan- Sivaetopolda Alman taarruzu de- askeri ve Krnl hava kuvvetleri. Ma-
alan çok büyük bir gemi takriben' i:un faaliyeti arbnı§hr. Kaliforniya Tam ediyor. Bir t.tepe Alman kurv- loyaroslavetz kesiminde kuvvetle 
10000 t<mlult bir petrol gemisi kil. sahiller! yakınlannda görülen deniz- vet]erin.in eline geçmittir. Moekova- td.kiın edilmiş AJman mevzilerine 

Bunların tevsi ve intaıi İsabeti müt.eaıtlp demal tutuşmU,ftur. alblann, evvelce tahmin edildiği gi- dan gelen bir telgraha ıehrin duru- larşı müvtıer<'.ken hücunı ebnekte ve 
bir İngiliz tirketine , Rangoon bombalandı bi k.Gçük denizaltılar dqil büyük munun vah.im olduğu bildiriliyor. ovyet piyadesi ilerlemektedir. 

ihale edildi Yenl Delhl 23 CA..A.> - Resni kay- Tula kesiminde, general Boldin 
nakta.n öğrenlldlğlne göre. düşman H • A • t • • ı lut.alan. Nazi mukabil taarruzlanna 

Ankara 2 oi(Telefonl&) - Nalla. Ve- bu sabah Raııgoon üzerine kısa. bb: arıcı sıyase ımız e r ;ımeı., 25 kasabayı geri aldıkla-
kili ge~ral All Fuad Oetıesoy, Ulus h&va akını yapmıştır. Atılan bomba- ı..r..dan. orada da buna benzer ilıeri 
gazetesine ~enderu:ı limanı ve ll- la.rdan blr kaç yangın ç~tır. He- hareketler olduğu haber ıverilmek-
m&nlar bakında mühim beyana.ita nüz tam malam.at a.lınamamıştır. Fa- • ı • ı • d •• h "'- d • t t d' 
bulunarak ~ünıle demtşt1r kl: tat tayyare karşıkoym.a ateştle dört ) gı l unya a ısa 1 e ~· k 23 (AA) l · 

- Gerek Akden.iY.de ve gerek Ka.ra- düşman tayyareslnhı diişüril.ldüğü 05 
• 
0 :"3 uhab; . ·T·•ı___!_dzvesbtıa 

denidekl Uman ve Ltt.elelerin yeniden sanılıyor gazetesınm m ın, :m.vm. en a-
Japılması ftya tamır ve ıslahı nokta- • bya doğru Leningrad istikametinde 

.mıdan projeler ve plAnlar hazırlan- Mısır u··zerı·ne Hariciye Vekili dün Meclis grupu ilerleyen Sovyet kıtalannın fimdi 
mıştır. İsk'enderun limanının ıslah ve Tikvinin 80 kilometre gaı:1bında 
tevsii ve Mersinde mevcud bir islte- heyetinde iki Saat izahat Verdi Vulko• nehrine nla~dtlann1, Ai-
lenin karaya. yerleştlrilmeısl 14lnl bir darbe rnarılar~ nehri1. ötesine sürdüklerini 
İngiliz şirket~ ihale ettik. Bu test- ve ndıri bir kaç noktadan qtıklan-
sa.t, bir buçuk senede bitecek ve takrl- Milli Müdafaa, Maarif ıJe Adliye Vekilleri de nı söylemektedir. Almanlar batak-
ben bir buçuk milyon liraya mal ola- ff" 1 • b k d•"" l •• • d b b l nJ l I v 1 L_ ea.ktır. Bu gibi Uman tesLSlerinl yerll ıt enn una arar ıger mevzu ar uzerın e eyanatta u u u ar ıga sap anmış ve ormana ıır;.a.pan-
tlrmalanmıza yaptırmak 1st1yoruz. vermİ§ olması muhtemel mışlard_ır_. -------
Fa.kat ellerin~ bu tesisleri yapacak Ankara 23 (AA.) - Meclis Ruznameıde mevcut Manisa me-
lnşaat malzemesi ve m~clcr olma.- görünüyor grupu umumi heyeti bugün aaat busu Refik lnce'nin tren kazalarında 
dığı için onlar teşebbüs edemiyorlar. l 5 de reis vekili Trabzon mebusu ölenlerin ailıelerine ve yaTalananlara Ak denizde 
Marmara denizlndekl yerll fırmalan- Londra 23 (AA.) - Hitlerin, Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı. tazminat verilmesi ve bu kazaların 
mız tarafından yapılan 'modem iskele kati mahiyette yeni asıkeri harekat .... '- . l .. aki sebehleri halckındaki sual takririne r l bize k üm1d ..... ı.tır v \...eı.:ıenın açı masını mute p ge-
ve ıman ar, 90 ve.~ • yapılacagına ait sözlerini tefsir eden • h l 'd Münakalat Vekili, Bursa mebusu 

Nafia Vekili bundan sonra Erzin- D . . A çıen umumı eyet top uıb11na aı 
hrinin "'ğ a...... _ aily Telgraph ga:Zfeteaı lman dev- zabıt hülasa.ssı okunarak tasvip edil- Nevzad Ay,,..,'m ceza hukuku etra-ean şe ııı un ye ·~=e suyu pro 1 · · · Mıs ·· · biiyük bir _,.. 

ALi ile V Li 

Sarı saman altından 
au yürüten hain 

mendiller ! .. 

Ali - Azizim. . . Şu şöhret 
pek tuhaf bir şeydir. Mesela ba
zı insanların isimleri hıısiıs çık· 
mıştır. Bazıları <dalavereci> 
diye tanınmıştır. Yanlarında bel
ki onlardan daha hcısis, onlar
dan daha dalavereci insanlar 
vardır amma isimleri çıkmamış-' 
tır. Çünkü bunlar her §Cyi el 
altından, sinsi sinsi yaparlar 1 .. 

Veli - Peki amma birader ... 
Bunlardan bana ne?. 

Ali - Dur. acele etme .. Bu 
cihetten eşyalar da insanlara 
benziyor... Mesela pahalı, ~ü
rük diye çorapların ismi çıkmış
tır. Herkes onlardan ııikayetç1-
tir. <Ah şu çorapİar, ah şu ço· 
raplar... Ne d:e pahalı t.. > .•• 
Halbuki öteki tarafta avuç iç.i 
ıkadar bir keten mendil kaç pa
radı bilir misiı:ı? Üç buçıik li
ra ... Mendiller pahalılık cihetin
den çorapları gölgede bırakıyor- · 
lar amma diyorum ya şöhret 
mesedesil •• 

Veli - Vay hain mendiller 
vay... Amma da sarı eaman al
tmdan su !)'iirütüyorlanmş ha ... 

Aliveli 

Mal sakllyanıar 
İaşe müsteşarlığı 

vilayetlere mühim bir 
tamim gönderdi 

Ankara 23 (Telefonla) - İaşe müs
teşarlığı vııt\yetıere mühim bir tamım 
göndererek Milli Korunma Kanunu
nun emrettiği hükümler dairesinde 
derhal harekete geçilmesini bildirmiş
tir. İhtiyaçtan fazla malı, vilnyetıe
re verm1yerek sakladıklan a.nln.şıları
lar, ceza. hükümleri fiddetıendirilmlş 
olan Milli Korunma kanununa göre, 
cezalandınlacaklrdır. 

Bundan başka her tarafta anı ıı.ra~
tnma yapılmasına da b~lanacıı.ktır. 

İktisadi devlet 
teşekkülleri 

Ankara. 24 (Telefonla) - İkttsadt 
devlet teşekkülleri şefleri dün Maliye 
Vek.lllnln relsllği altında toplanmış ve 
Zlraat BBllkası memurlılrı tekaüd 
sandığlyle İstanb1ıl Emniyet Sandığı
nın 940 yılı biHl.nçolannı ve raporları
nı tedkilt ve tasvip etmı.,tlr. 

Malezya'da veni bir 
muharebe başllyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

İngiliz Başkumandam 
ne diyor? 

Jelertnin hazırlandığını da &öyle- d~mntr; w ırlt uzerıne . im dikten sonra kürsüye gelen Hariciye fında.lri 8Ual takririne Adliye ve Ma-
miştir. ~.:~\ İ~ ':,erııuş 0 ht a• Veklli Şükrü Saraçoğlu, son beya- arif Vekilleri V'e Elaztk mebusu Sa-
.-.------------. sının! ı:ıu k~_ı· u un ugunu mu e- naundatıheri geçen altı hafta zar- bit Sağıroğlu'nun 1940 duhullü 

H bl 1 
me gorme tecıır. • . • . . yedek aubaylar hakkındaki sual tak-

arp te ı•gv eri• Londra 23 (A.A.) - Londra fmda memleketin hancı sıyaseti1e . . M-d f V kili' fmd 

Slngapur 23 (A..A.) - Orta. Şa.ı1t İn
giliz kuvvetleri ba$Umandanı sııı 

Londra 23 (A.A.) - İngWz Amlral- Robert Popbam, ceğer kuvvetlerimiz 
lıic dalres1 blld1rlyir: daha. mühlm ntlkta.rda ve bilhassa 

İngilizler 6 ticaret gemisi 
babrdılar, bir petrol 

gemisi ile bir kruvazörü 
de torpillediler 

il 'li l k d b llib lı nnne u a aa e tara an diplomatik mahfillerinde, Hitlerin gı o ara cereyan e en e aş İngiliz denizaltı gemileri Alrdenizde as1tcri techi?.atınuz daha t.am olsaydı, 
yeniden altı dü.şm.a.n taşıtı yahut iaşe Malczyadan İngillzlerln çek.llmesl za.
gemisi batırnnşlardır. ruretı hasıl olmazdı.• dernl.ş ve iti 
Dlğer bir denizaltı gemlınJz büyük sÖFJ.erl ııave etmiştir: «'I'Ochiz:ıt ıale

bir dü~an petrol geııılıı1nl torpille- bl hlçbfr zaman yerine gctirilmeml§-

._ ___________ _. ı d C$.Va">lar verilmiş ve bu m~zular-
ordu başkomutanlığını filıen deruh- Ünya hadisatı hakkında iki saat sü- dan bazıları üzerinde söz söyleyen 

Alman tebliği te etmek karanndan, şu iki nokt,_a- 1ren izahatta bulundu ve bu izahat, hatiplerin mütalaaları dinlendikten 
nın açıkça meydana çıkını~ oldugu hiç bir istizah ve suale meıvzu olına- soııra saat l 8,20 de toplantıya son 

mjştir. tir.» 
Bu gem! de batmış sa.yıl.maktadır. Bir Roıbe.tt Pophaın, bu sözleı-dcn 

Berlln 23 (A.A.) - Alma.n ordulan intilnı vardır. . . . 
baş ..... -ft~"ftnııtt-.~·~ tıetıu~ı · ı::!"rk B' . . . H' l 194 l f . . dan tE.$v.ıp edildı. verildi. 

A.Uil.k>J..lW> 6............ e> • ..,,... ınncısı: ıt er, se ennm -------------------------
cephesinin merkez .k-eslminde şiddet- kendi istediği ve evvelden haJber 
11 muharebeler ®.vam etmektedir. ~- vıerdiği tarzda bitememesi sebeple
talarınuz muhtelıf noktalarda duş- · · izah ed b ·1 k · · b ·· ·· 
manın kuvvetli bücumlannı muva.f- nn~ • : 1 me . ıçın u~~. me-

Merinosçuluk Türk - Rumen Orta büyüklükte diğet' bir gemiye de sonra, Rusyaya ve Libyaya. çok fazla. 
torpil isabet etmiştir. Bu sonuncu- ml.ktarda. tayyare ve dahn. başka harp 
mın müsellah bir ticaret kruvazörü malzemesi g5n~ ioap ett1ğtn1 
olması muhtemeldir. Torpillend'kten söylem.iştir. fal.."JYetle püskürtmüşler ve bu sırada, suhyetlen jüklenebılecek bınm or-

19 Sovyet tankını tahrip etmişler. taya koymakla siyasi bir tesviye su
Savaş ve stuka tayyare teşld.lleri ka- reti bulmu§tur. Hitler bu insanı, si
ra muharebelerine yardım etmişler, yasi ad.:ımlar arasından dıeğil, asker
düşmana müteaddid kanlı zayiat ver- ler içinden fotihap e~tir. 
dirmlşlerdir. Bu tayyareler, birçok İkinciai: Hitler, Alman milletinde 

Köylüye .elden gelen 
yardımın yapılması 

kararlaştırıldı 

tank ve her türlü araba. tahrip dm.Lş-- ve Alman ordusunda kendisine kar- . 
ler ve birçok bataryayı harp dı.şmda fl itimadı iade için evveldenberi te· ~ 23 (Tel~on_la) - ~raat 
bırakmışlardır. ıôsine muvaffak olduğu katiyen ya- Vekil.len. memleketuruzde Merınoa· 

Sivastopol sularında, Alman hava nılmazlzk şöhretini istismare hazır- çu1uğur. kökl-eşmesi için mühim ted-
kuvvctleri tam isabetli bombalarla. bir lanmti.-t.adı.r. birler almaktadır. Mer.iınos yetiıttir-
Sovyet harp gemisini hasara uğrat- me işinin memlelı:etimizin bir kaç vi-
mışlardır. Savaş tayyareleri, Balıkçılar Finlandiya' da açlık layetint. inhisar etmesi sebebs:iz gö-
ya.rı.madasınm doğusunda orta bil- tehdidı" rülmüştür Esasen yüksek fiatle sabl-
yüklekte bir yük gemisini batırmış- d v • • k. ·· !" d M · ti'şt' la dır 'gı ıçın oy u e erınos ye ır• 

~ola körfC'Zinde blr ticaret m1st, Stokholm 23 (A.A.) - S~men So- meğe fidcletle meyyal görülmektedir. 
ge clal DeD'okraatti lsmlndeki Isv~ ga- K" "k dıml b fiil' 

bonıb::ı.~rlıı. hasara. uğratılmıştır. zetesi Fin şehlrlerinlde halkı açlık uçu . Y.~_r ı· abr.. u ardı:run~ d ı-
Şlmali Afrlkada., Blngazl doğusun- tehdit ettiğini yazmakta.dl Gazete- yata ınhıı.a me ızmet e ecegın en 

dak1 saha.da dün ba.şlıynn muharet>e- ıer memleketin gıdasızlığır.mesclcslni köylüye bu hususta elden gelen yar
ler, eıan devam etmektedir. Al~an tedldk etmektedirler. Bazı gazete- dımın yapılması kararlaşbnlmıştır. 
eavaş tayyareleri, batı Bln..,~zide In- ler yaşamak l.çln lazım olan asgari Bursa ve Balıkesirde inkişaf eden 
glliz asker ve kamY<JO toplulutlıırını mtkta.nn son haddine geldiğini yaz- Merinosçu1uk bu yardımlar saye-
chı ğıtrmştnrdır. maktadırlar. sinde Çanakkale ve Trakyarun bazı 

Dün gece, İngiliz ha.va kuvvetleri- vilay~tlerinden başka Orta Anado-
~ mensup az sayıda tayyare, Alman Polonya Başvekili 1 d w • 

knrfezinde bazı mchaiieroekl hususi Kahı"rede uya. "~~ da .. ya~~ma~~d~~'. Ziraat 
ikametgah mahallerine mahdud mlk- Vekaletının. koylu ile ışbırhgı yapa-
tarda infilak ve yangın bomb'.'llal'l at- Kahi?'e 23 (AA.) - Polonya ra.k bu verimli çalışmalanndan yakın 
mısl:ı.rdır. B~hrl re topçusu. bir düş- Başvekili general Skorsky, Mosko- istikbalde çok faydalı neticeter ah-
man bomba tayyaresi düşürmüştür. j vadan Kahir eye gel~ir. nacaiı mrihakka gö~lmek.tedir. 

Eski ticaret anlaşmasının 
müddeti bir ay daha 

uzatılıyor 

sonra· geminin at~ş aldığı ve kuvvet-
le YnJl3. yattığı görülnıü.ştür. İngiliz tebliği 

Küçük seyyar sıhhat 
memurları birer at 

Ankara 23 c~eronıa> - Romanya. tedarikine mecbur 
ile sonteşrin ayı içlıııde tıaşlayan mil- Ankara 23 (Telefonla) - Kitçtllt 
zakereler deTrull etmektedir. Bundan seyyar sıhhat memurlarına. hayva.n 
blr müddet evvel umtııa.n eski tıca.- yem bedeli verilmesi lçln bir kanun 
ret ve tediye anlatmasının müddeti liiyiha.<n hnzırlanıruştlr. Bu l~ylh::ı..ya 
de dolmllftur. Bu vaztyet karşısında göre Sıhhat Vekaletinde istihdam 
Romanya ile ticari va.ziyetiınizln sek- edilen ve eclileeek olan maaş veya 
teye uğrayaca~nı na.zan ittbare alan ücretli küçük sıhhat memurla.n tayln
hükfımet Romanya hü:kfu:netl ile mu- lerlnden itibaren iki ay zarfında, hll
Urbık kalarak eski t1caret ve tediye len müsta.hdcm olanlnr da bu kanu
anlaşmasını bir ay daha uzatmağı numm neşri tarihine blrer at 
muvafık bulmuş ve hazırladığı kanun veya katır tcciarilt etmeğe meeburdur
lıi.yihasını Büyük Millet Meclisine ıar. Hayvan tedarik etmlyenler, ıs-
gönde~tır. tlfn etmiş llddedlleccklerdir. 

Haber verildiğine göre Romanya 
ile yapılan ticaret mümkerelerı ikin
cikanun 942 başına kadar imza edil
mli olacaktır 

Hayvanı ölenlere blr sene zarfında 
taksitle m:ıaşlarındtı.n ker.ilmek üzere 
60 lira kadar blr avans verllebllecek
tlr. Hayvanlar için seyyar sıhhat 

Bon: Kong 23 CA.A.) - Bn saba!) 
mahalli saatle 8 de ve.rllcn İnglliı 
tebUği: 

İngiliz k:ıtalarırun işgal etmekte bu· 
Iunduklan hatlar boyunca çarpl§Dın
lar, mevzlt muvaf!a.kiyetıcrle deT&Dl 
etmiştir. 

Siif&APUR 
KORSANtAftl 

Yüz sene önce Japonya
nın iç yüzünü gösteren 

tarihi roman 

İ"'panyada kar memurlarına 15 lirayı geçmemek Ya."' n: İskendeT F. Sertelli 
0 ilzcre yem bedeli tcdi~ odllecek-

Madrid 23 (A.A.) - İspanyanın bir- tir. Bu yem bedelini alabilmek lcln ~ YRkmda AKŞAM sütu.'110.nnda 
çok eyaletlerinde çok mik .. arda. k:ır 1 nhhat memurlarının h'r :ıy zıırfıt""''l. 1 okuyacaksınız. 
y&ğdığı bildirilnrektedir. Madrid'de ilk 20 gün köylerde vaıife görmeleri şart- il 
kar 22 llk.kAnunda düşmüştür. 1 tll'. ~----..... -==:m::::=-=--•"' 
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lST ANBUL HA YA Ti lf:a.tr-:•.-P•••I] 
Rahmetlinin yadigan 

Aynen olmUf 7•= ..= ~= SiJrpagop ı Sanatkar Hazıma jübile ı 1 ı amvay bir hikaye ••• 
..,,.. dolmut- Kadm, erkek, PDÇ /ı b ı Aaleleceimm nim. ne Wr lml-
ibtiyar berkesin ellerinde kırmm, sa asi s h d 25 1 andaj arı ,..... .. de 1ııir IOlllllll İçİDdell 
b;~·~:.k&ğıtlar, renkli kadife a ne 8 geçen senanın =··.:'ha~.~= 

- BAT memur, tu bbıim i.- bir Daha 2 blo1' 1&tİf& ki ki Hudud &zerinde deiijliıı...._ ..-il7a 7U170na: 

bakı~n~ = çıkarıldl acı 1 ve mera 1 romanı... smıka·dinarar a~tehrinti.~ e ... :::..-... ı:= ~c~ 
minlse -::a,::.. de kıJmet ko,...._, •- keDnmt, çok mak • menleke'9 
dedim. S:-blll bunda heldiJor- Btırpacop 811>umdatt btrlnc1 g. sitmit. Onda ~ lair ımimda 
...... mm •tıldılmı ,...,,_. Beledi18 13 yaşında hayata ablan beı İat&Mul Belecli7Ml tramftJ' !dare- k•ıdWue it Yelli ·,ıa-_ llCal'etbe-

•• _. L-.J L--!- --•-! dtbıden 1Ubaren lt1 bk* daba aabhla sinin Rumen flrmalarma .._ .... ettlll nenin Jmnmta ..__ sötiamiir 
- A7._ - - .,..-- 9*anmftar. Btlttbı ~ llh&- b• k 1 -ı-.. •-

Yüaiilderi aıdam, paralan v..-. • , b1ob aınınu.tır. 11aım1anan parasız ır çocu nası b1n bandajdan 1n ıane.ı RomanJa- ""= 
7on........ imal! plAn.ma na-.ran bil lllılda il b k b• tk Jd ? dan BulgaNtana geUrlJmJIJUr. l}bgdl - itte, ... bunda telo&ac.k 

K•ı.ı..w, •-dn Pek bir b- apartıman ::vapJacUtar. ÜyÜ Jr Sana ar 0 U band&Jlaı hudut 6llerlnlde bulunan -L. d ........ . 
~'-=--- SITWııgrad pbrlnde bulunmaktadır. y.--- .ı-!....-....!-..ı • L ~ 

dm. Wekileri iterek __,,-~ı Yakında 19hı1mbııe ptlrileoelcUr. _.. -• ') -•--.. 
- Oilma. ~ _.. sam .... Sauna 1abp l8rbea YObelc anaUı:Ar B11nrım llhne,e zar. San•&tlrtık Oll1lll ha.JQlld& nr- ötrendJllmlze l&"e tramn.y ldarell Arbk ..tam ~·. ~. ~ ....,. 

.- ,W ma, -.-1.. attllı Dk adımdan balb• tadar ta- dır. Meeeı& bo,ttıt ...._pek 4Dr1retı1 tarafmdan t.neoe llparlf edilen bir ~·~·141. ..... • aröeta•w i!-'" 
- v.w ......... -- - _, bıralolch ~ • ... ... dta"h"•1ar wan bir dpttr. Mdftltzlsm. COJW1l- çift tQnel b1Jfl da tneoten Balp- tim.al ......,.._ ~ "" .. 

Bırzn• ~ _,_ Yedi lfal1ar ...-n watmdaD tim- :traıı. demell Bam. tcbı pek 1.41 " batı. il JıolalM mfllbur cQatır Bak- mtana bdar pJaılftlr. BaNta.flarl& plaa .._.__._ Wri de ola-
-~ ...._ ..... dlJe bdaı! ntlfal he.tıe& cftwılıtnJan b&Jatlunll b1r tabir bulll)Ol1D2l. Bu la bey»_ BıdJul mddı:aa hlm&JUDda tıhilktıe fthrlmJse pUrl)ecetUr. c:M. 

.. ._ oı.-. HellMt .. alwlbo- PtıerDm* IUl'8tDe fille nlfm bati- ~em uttA bir '911* lm'danberl 801feJ w Dit m.mml Oatllm ••· BandaJ1ar pldtien IOllla • kadar Giiaiiıa ....... ,_ ...... ....._ ... 
.,_ ayı. bat . ....... na muanen bir ndkt&ıd& wıtlm buaallde anaa De bbııt 1reJıbba1v Sanat 'Bgnnda aDe mlıulıdlr.. araba tetıar """' lııonallcütır. su &.e e...... 200 ._ _... ıw• .,.. ~ .. ua...,. ... bum& •t.llmd& rapılan tecıilbe ki- attırdı. dnUlmasl lltfl lle doklarda. l)lmdl de Hamam JaaıUI& n&m1 1aret11 flhrln mahteUf batlarmda ta stılia .,._ 

..... -~ ~.ı~ ft drlldQlnden cllndmı lUbuelı Ona 7Dlleıut, ~. on bbılerce penoel8ltlllnl kendi ....,,.,an cUnll19- tnmn.y JldnabMa blns dalla arta- n_._... 1 L • • 

..... )'uı& ---· 11111170IW.H buma -- _.,. bınlalmJltır. ta.Nrab& bo1'!uras- Um.,. caktır - .--a ...... MI • ...... 

-. Ha,.. ee,-.cfiiı0 ŞimdBr W. Ba 11ne • ;rı1mı dolduran bu ..ııne 100 parabk mumla · I '-· 
:. e: ..:--...... ~ ; Barbaros torbası = =.n :_ı:=d= pçirilen pce. ·· lhtı·karıa mucadala .:..~-:: ~ ..:.wa:=i::. lirsek daha biJ11r. hm1 de bir bç fd: olm111, ertlllDllc ıstedJlı meırbale- Bir talih D7Dalı olan BeJol:lmwfatt mit. 
tane L -L --1:..:.... 7e uıafllUI bir llDA&t1rdır. LAt.ln bu Hammın minimini JJl1aDCO glpwlnıcle 

..,.... .-... u1afma o tadar oeUn oımuttur ld... kendlllJ'Je aGri1m* bir mellledlı'- Y-'a cWı.- tefi .. teklif lr.-
Bqu ..ide Wdtltıll ·ror: Tramvay iataayonu Onun ha::vat.ı: hüld " 1Manı har- .-ım uturıu tul& ~ OllCQon 3 kiti malıkUm oldu, ......ıa ....Wicl 11i1e etmemit: 
- Y .............. ..._ .......... kartıamdaki ahfap ada retten ha;prete d~ muazzam diye kOçtt dllrlt'ln an ıı:onm gl)l 7 kiti tevkif eclilcli - Peld, ..__ ,......ealan .._ 

nr. Ba, zamane çoculdarma cl.t bir romandır. kaynıyor. Aman tahta::va T1D'&Jllllf.. dim ec:l.P.! .. ~ 200 tw U. 
•nl•tmak blNI mi bic? ()ilam. aa· iıtimli.k edilecek Bammla gazetıeıerde birçok mlllA- Mefbur utanma nazar detmellnl.. laluıt. sinlik ,._tam içine 18 
.. kafana aormQFonma. Silıia ..... tatlar çıkmıftır. O hemen hemen Milfterllerin arumda pnç bir sat Tubaf}Jec1 Aralml tr&t ~ bak- de dnlilk ~-ıwwıt. k.,..... 
nazda belbet de daha Wi>'lik ...._. İltanbul Beledlyea Bad>aros tir- hepa tendi aeJ1rcld olan gazete otu- bllet aldıktan aıra: tal D>ralılm mabnıa. wnar abcı -.. •• 
ı. .......,., itte oaı.n iatiy01am. belln1n etrafının t.anzımt ft ı.stlmll- JUCulanna nefell netell terler anı.at- - BenJm a1acalmı bitmedi!" d1,e Mehmet d1tlf ltnesl lht.lklrmdan ad- Aclw mesna•l.. y..........,. 
Bir aonaiun dL ti fçln flmdJ kadar 11'1 bin lira Dllftır. Llthı tlmd1ı.e kadar J>u yük- mınldandı. llyeye verUmifler ıtıncl cesa mah-

..,. .. .. .. aarfetmı.t.lr ~tımüzdetl 8elle Be- a&t aanatinn ICJl&rla dolu hayatını - Bir bilet daha mı 1Rtyonunuz temeslnde yapıİan mııhatane .,_ alla pL .• 
Memur giilgyor: ledl bU • en yeni pek az tip blllr. roba!.. nunda yirmi befel' Ura para cezası Akpm olmut. miiesıeaecle heup-
- Valde, ne iatiyorwa bane • · ta~tla ~ t ayn1acaac ıataQo- Bugün 25 inci )'ıld&ıilmU mllnase- - Ham bilet delil. etell t.stlJO- ödemelerine, birer hafta dllk.ünlan- ı.. ~or. Membır ha..,....._, 

le. o.ı.. biyiiiüae sonra pt.-... t&rllllnddl ahl&Pram_:rda ı.tlm- betiyle bqına sanat etllllnl toyac:ı- rum! .. Hazım beyciltm, fU etel1 bize mn kapablmaaına tarar ftrDmlftlr. ha daireye topa topu 200 ..... 
. ----L-~üiJerl nu tımız pet deterll IRD&t adamının ar- atıver.. amarta ..:-:. F.Jrat 250 -:ı..1::1. 

• Bayaa t.,._ yme 11WU11M1 • llt edilerek, Baıbato11 meJdaııma dında bıra.ktılı aenelere törle bir 108 _ Peki satalım.. Kundura matazası ablbl Hito 1 .__... s-
ite bira ejilerek ..,.n1.,.unan eteii- llAve olunacaktır. atalım: _ Amma l,800 Ura lstlyormUflUD kundura, Ellza, OJenı ve Ba1ll odun, Jwta •~! .. 
ni kaldll'dı. Didiklme diclidme ÇI- İstanbul Beledlye8l :&amaro5 tir- Bundan tamam 35 sene evvel. is- canını. .. Olur mu?.. İstltlll caddesinde ıtriyatçı Yaaef Ba aoa derecede 11eayip ....... 
kardıiı bir bes J'1lllUlima aYacllD1lll beıılnln tam rınDM telldilf eden Be- tanbul ljehremwU cem1Jetl beledi- Herblln allbdar oldutu nWttell ve tftllbtarlan Marlka. EYantl::va .ıau.n ermecliii için. adamı ~ 
aruma aaldadL Sdalpn t.lnt'arla t1ktaf vapur 1*eleantn 300 metre reel ~ halinde- Hararetli müna- blr alıfverlt tonupuı. ... Adada a- trq sabunu lhtltlnndan, Melkon, aonnatlar: 
yanmcl;ıkileri .U..ek memura dol- kadar JU]ranya çeklllırnMl toın Şl.rb- kaplat oluyor. Hatipler pye& hızlı nattlnn buledlti ıa:ret l)'l cin& bil' matazaamı:: 1~ ~mıd= _Gel MlraJnn .rluıdatl. a. aa• 
ru uumclı: u Ha)'ri)'e Ue temaa etmelctedlr Diler kolıllfUYOrlar. Belediye reislnln tam fJf8le mtlfteri çıktı! ... Benlt!ı de amma halde lht r ıuıdlle •ola ..ı oluyor? Biz ..... 200 ..... Ehhbh oilum- DiiQaaaa bir taraftan Bet1lctaftatl yoDarın tamır önünde larlflD eenv bir zabıt tltıbl uturlu &falım Varmıff.. çıkarmamak suçundan mumm - .;.ik 1aa11.......1-! ,._, 

-. • '. ve 1nfUı için bir sene artında '10 hani bani not tu&u,or. Aceledlm, ~ Hayatında çetili mkıntıl4n IOI'- raJc :vanJanmıtiar, Udnc1 cea mah- 1'~~ta • ,._. Mil ._, 
~ bir ~ llJIDU)'or. R~- bin Ura .sarfedUmlftlr. 1lt&an. J'Öd bı*nmm olmQI ye tıer mQftum. Bamıı milfterilemlden fır· lı:emeslnde yapılaıı 181"111 .-ıwıda ~ >:-:art. ............ Yôlaa 
linin Yaclisinm aanclıim mhiadaa lçlnde blmıfta.r. Hatiplerin l&ııler1n!hı aat buldukça bana f11D1an anlattı: hepsi tevkif edllmlflerdir. bizden sizli ta...._ ım nr ,.. 
Çlkanlım. Rehine kopcq.m_ mfihlm b1r Jaımımı da atlıyor* kaçı- - HaJ&Ua ne tadar aıtmtı G*U- nin? .• IO sinlük ,.....U71 neredea 
Bak. •• 1eaç karat•••-...... Belediye ile Maliye nyor_ ihn1 tabJl dettı ta.ııanur edemesıdn... KOÇOK HABERLER ~1-

Kat Irat ...... .,_, ........ için- Vekaleti araamdaki Bu genç abıt tltlbl iyidir, bottur, On param gedttm günler oldu. Y....ta clairai tefi ....... , 
den çift kapaklı bir altm ... t ._ bilhassa çotc aetı Te sevimli bir ço- Amma bu con paraaız1ıh bende lnzl _ Cınon, üaiiminii Jl87• '-it-
Bir kaç masa dola,tıktan sonra al- anlatma cuktur amma mtuılm blr kabahati deR\ldt. Meseli. insan blr gün para- * Maarif inzibat komla)'Onu dun m sorma)'Ul... Size ne?.. N'. PP-
tm ..U ... ...... ...... wıMı:mtt±A • •b=e• KmaJr'ıp r!n- Sfa. Ald'dma L 
müb .. lecliler Rümetliııııin pclisin tlletı arasındakl 09 mllJm ,edi Jlb geliri.. geçer ... HaJJr ... Benlmtl 6Jle detlldl. attı alWıda toplanmıştır. Komisyon 11111• ~·· • •oa. 7S kou:.., ~P sircli. S.yaa •· bbı llralıt alacak veıecet .lhtlllflnm Bu hu.auata yapılan Uıtarlar, rom- Günlerce, haftalarca devam eden b&zı ötretmenlerln teczlyealnl tarar· en~ 1111 ~·. .. • 

• erclikl.-i bir kaç lira halli lçin hiltiUnet blr kanun llytııım blhler, hatta tebdldler bile para et- mUzmin parambt dertıerlml hatır- ~ır. Vazifelerinde muvaffa- itin L _ıtini aö,leymce, brp. 
se. sitedea v -=~.-ı.. JI bazı lanuftır memlşt.lr. O g ne blldlllnl okuJ'or. Ve lanın ... cVattıyle buraya para d6filr- tlyetlerl görülen diP:er bazı öğret- amdun.- -- olaceklwwl 
avucancl• aunuln tut.rak •-wam r • abahlan c:laireye dalın& geclldyor. dümdü galiba! .. • diye tahta aralannı menlerde takdir ed1lınlşleıdlr w yumurta cl.._i ,eli pek ... 
h• adan ı..ı.md• seri>'e döniiyor, Bu 11Jlha.1a g6N, her Hd., taraf bir- Çünkü bu çocuk bir yandan aktörlüğe araıtırdıtımı. lı:erevetleri sökttitümü · ......._ .. Çinldi oaJar Wlikia ••w ... 
aa bir tebeuümle burutak &aı.... blrlertnı t.a.mamen ibra. e ecetıeıdlr. bevea etmJttır, her mlllet.ln takllcllnl blllrlm... * Bostancı clvannda oturan Art.in lar kö iirmitl•· 
bak.ak aö,.lme söylene Jmiııaeie Yalnız Mal1Je VetlleUn1ıı Vmaml miltemmel aurette ::vapar, bir tarar- 25 senedir hert.eae kahkahalar at- dün Kadıto)'iinde vatman lllutafanın • P • .. 
çaı ... yorcla: Harp "'"M'Ma Beled1Jıe19 nftllll tan da gayet 1)'1 ud çalar, barUcullde tıran aanatırAnn görderlndıe eS1 gün- ldareslııdelı:i tnmVQ IPderken bin- • -:-Ne?~~ ppla •L. 

• '°°bin. Ura hazırlanan tarımı menu- aanat.Urane Karagös 0111atır ... Bu- lerln acı hltıralan uyandı: mek lstemlt. dt1ftip bqından yara- BiD colE fena 1Nr • ..., ......... 
- V'••-1M1111'wibaunn1~_... ae =--~ atı haricinde tutulmuttur. Bu para nun için atcpmıan eaerlya tı::vatroda - 13 yqmda ha::vata atıldım. Şehre- lanmlftır Artln banın bir halde din... Han. ....... = ret ... 

• Çocaiaaa 7"-• Beledt1'8 taraımdan 15 eene zarfında dır. Yahut daire mtldUrlerlnden biri- manetlnden enel dltlmhanede ~- ha8tane~ kalc:lınlmıftır. riy--... 
limn... mtllavl tabltlerle .,. falmls oianlı; n1n rlcuı tızertne bir Je!'de sece ya- flYOrdum. 160 kurut ayblım vardı. Ve ad-. e&.e bir llwavia W. 

• C. R. &!enecettlr. nama kadar Ka1'lds O)'Datmııtır. İft.e Fa.tat paruazhJc neoemt kaJbettlrml- * Kuruçepne clv~~ Mahlr ünve le ••meıl. ittea dmr• ıtlll• ... Ta-__ .,,,_,_,,.,.,.,1111 ıı • pctlanelerln aebebl... )'Ordu. Tahafbtlar, esprUer, talı:lid- Sallh adlannda W .... uu ta)'fuı d IHi buam lseriıae hivWr ~ it ... 
Oıküdarda --'-lan bina Doktor zı·va Günun·· Öl1eJe dolra PDV zabıt tltlbl ıa- ler yapıJOrdum. Ben! se,redenler: bir para meseıeslndeo ta 
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~nnıre 4 AKŞAM 

Küçük Japon denizatbları boflanndan 
büyük Şler görebilirler 

Japonların Cenubi Çin deni;r;inde 
iki İngiliz dritnotunu biribiri ~in· 
den batınnalan dünıya efka11. umu• 
miyı:sinde büyük hayreıti mucip ol· 
du. Bu muvaffakıyeti temin eden 
torpido tayaTeleri olduğu halde, hu
nu insanla idare edilen bir nevi tor· 
pile atfedenler de bulundlL Bu mü· 
nasebetle böyle bir silah imali 
mümküı. olup olmadığını tedkik. et· 
me~ istiyoruz. 

TfKJda ekim 

Edirıae 21 - Tr:ıkyada bu seneki 
ddm vazfyeti geçoo yılla:ra. nazaran 
QCılc iyi gitmektedir. İ.Ud>ahar eklnıi 
lç.Ul hummalı hazırlıklar yapılmak
tadu'. 

Bu arada şeker istllıBallni arttırmak 
tçın pancar ekim sahalan genişlefil
mekte ve yeni tedblrlet alınma.ktadır. 

941 p:mcar mahsul.fulü işlem.ekte 

1
olan Alpullu şek-er fabrikası mesa.18ini 
bltiımdt iiz'eredir. HükOmetin pan
ear müstahsilin'i konımak için pa.near 
ftaUerlııe yaptığı mm çifçiyi bu zl
·raate ~ etmiştlr. 

Eminönü Halkevinde 
konf-eram ve temsiller 
Eminönü llalkeviniclen: Bu hafta. 

zarfında E\timime verilecek kon!e
ran.s ve temsınere art program •tl
da. gösterilm1.§1tir: Da.Tetiyeler bftro
mmw.ıuı alınmalıdır. 

26/ 12/ 941 cunı.a günü saa.t 20 de: 
1 - Hnlkevi postası, 2 - Konfemns 
(spor ve aile): Alaeddin ören tarafm
dan. 3 - Temsil (ceza kanurıu): E
''irııiz rem..<dl şubesi taraftndan. 

27/ 12/ 941 cumartesi gündüz saat 
15 de: 1 - HalkCV'I postası, 2 - Kon
ferans (veremle mücadele meselesi.) : 
Tıbtıı adli umum müdür muavini dr. 
Fahri Can tarafından, 3 - Temsil 
(Ge-La kanunu): Evimiz tems1.1 şubesi 

24 Ka.nunuevveı 1941 

Yatova Kaphcaları 

OTEL TERMAL 
ve 

Teroınan Banyolan 
25 Birincikinundan itibaren açıktır 
Otel, Restoran ve Ban7obada Kalorifer Vardır 

YA.LOV 4. İSKEIESİNDE 1'.U>LICALA.U. AiD 
HUSUSi OTOB"Cs MEVClJT'l'UR (lHaa) 

HiDd eaıa:rlannin ~ı • ~ Dekorlar • bam ~ 
içinde lbıra:kan d~ 'Y81c"alaır - K*\.abalula ~ mı\nff~ 
Ne& RabslaT - 30 kiŞlılk eaz iacyetıile yeni -.ıe nefis rwWiuı 

&JZAN - GÜZİN - SEMtHA - NUMAN I 

Bee•l.: OSTAD KANUNt AHMED 
13 lıcmmlık baytik. f;lm. lmıden g&terilece'ktir. 

~Lı::f~Bl~ Önümüzdeki cumariıeei 
11 matinıeainden itl>a.ren 

A,,;lı tdrpido olup halkın torpil de· 
diği silah, denizüstü ve denizaltı ge· 
milerinden kullanılan ve bir kovan· 
dan barut veya hava tazyikile deni· 
;ıe fırlatıldıktan soma içindeki rna· 
l:inesi i!)liyuek 40 - 45 mil süratle 
rn altında muayyen bir derinlikte 
giden ve düşman gemisine çarpar 
t - ·p!Tlaz patlıyan bir silahtır. Şeklen 
puro sigarasına benzemıute olup 
kutru S 3, 3 saotimetre, boıyu da 7 
metredir. Başındaki trotil barutu 
300 kilogramdır. Tayyarelerin kul· 
landıgı torpido 45 santimetre kut· 
runda Vt: dört metre uzunluk.ta olup 
~aha küçüktür. Bunlar 250 kilo ha· 
rut tnşır!ar. 

3 kişi taralmdan idare edilen küçük bir denizalb 

fıından düşman gemisine doğru sev· hakkmdaki b6yanatı, Japon askıerin
bdilerck çarptınlmaktadır. Bittabi den her türlü fedakarlık beklenebi· 
infilak neticesinde tahte1bahir, mü- leceğini göstermektedir. 

tarafındruı. 

27/ 12/ 941 cumartesi günü saa..t 20 .. ••••••••••••••••••••••••••d 

Düşman gemisini torpilliyebilmek 
çok. ta!im ve mümarese ve büyük 
menaretc bağlıdır. Sazan mükıem· 
mr 1 nişan alınarak ahldığı halde, 
diışm. gemisinin ani rota değiştir· 
r!:sİ, sü·ati:- i kesmesi, yahut çoğalt
Ll<tSI, torridonun boşa gitmesini in
' e<ler. Bu silahı düşman gemisi
ı İn altına götürüp patlatmak iç.in 
dümen· ı. bir insan idare edebilme• 
lidir. L.aki .. torpidonun içine adam 
Pıg mıyacağı gibi, vele ki bir kişi 
ıığ ... c .~ cesamette yapılsa bi~. bu 
eda:nın t •• 1effüs edebilmesi ve deni
zin iistünü görebilmeso içiın terftbat 
yaı:;ılrr.as. İcab eder ki. bu takdirde 
artık bu alet torpidoluktan çıkarak 
ki' L: ... tahtelbahir olur. U&sen 
tahtelbahir, torpilin İnsan elile idare 
edilen büyütülmüş şeklidir ve Japon 
bahriyesinde mevcudiyeti rivayet 
edi~en inasnlı torpil silahı küçük bir 
tahtclbahirden başka bir şeıy değjl· 
dir. F -.kat bu tahtelbahir; torpilin 
ı şaib yukarı 8 • 1 O misli büyüktür. 

Bir rivayete göre, bu tahtelbahirin 
baş tarafına barut doldurulmuş olup 
tekı eyi idare eden 2 - 3 fedai tara· 

rettebatile birlikte mahvolrnakta ve Bu şayialar ister hakikat, isterse 
düşmo.n gemisini de batırmaktadır. h;_yal mahsulü olsun, bizce bilinen 
Diğe.r bir rivayete göre de, Japon- bir şey varsa, o da Japonların kü
lar, ha~ tarafı barutla dolu ve fedai çük tahtelbahirfere ehemmiyet vere
ae.<lümenler tarafından sıevk ve ida· rerek bu tip tekneleri hazırladıkları· 
re edilen süratli motöTbotlar da yap- dır. Bu tahtelb;_hir takribeet 30 ton 
mışlar. Gerek su ahında giden böy- olu tulleri 15 metredir. 3 kişi ile 
le bir tahtelbahir, gerekse su üstün· idare olunur. Seyir nl8ıf kuturları 
de idare olunan seri motörbot yal· 500 mil, dall\1a umuklan 50 metTe· 
mz Japon tel8allelerinde değ.il, her dir. Sliratleri su üstündıe 1 O, su al
hangi bir tlersanede inşa edilebilir. tında 5 milcLr . İki torpil ve bir kü
Yeter ki bunlarda ölümü göze ala· çük top taşırlar. Bunların tank gibi 
cak mürettebat bulunsun. İş.te o za· lrarada da yürüdükleri rivayet edil· 
man bu silahların kıymetine baha mektedir. Bu küçük tahtelbahirlerin 
biçilmez. Hele 1'ullandıklan bomba yapılınasına sebeo şu olsa gerek: 
ve torpido tayyareJerini düşman ge·. Japonyadan 7000 mil uzaktaki 
milerine çarpacak fedai pilotlar bu- Amerika sahilf.erinde en büyük tah- ı 
lunursa bu silah diğerlerinden daha telbahirler bile kolay kolay harekat 
lcorkur.ç olur. yapamazlar. Halbuki küçük tahtd- 1 

Acaba Japonlar bu türlü siahlar baJ.irler korsan gemilerinin anha n· 
k :Uanı:caklar mı? Filhakika Japon· na konarak Amerika ve Avustralya 
yada gençlere verilen nıhi talim vıe sularına götürülüp denize indirilir ve 
tc:rhiıyeınin vatan uğrunda fatihkarı g!ene korsan gemileri tarafından b es• 
hayat tmeği amir olduğu malum· lenebilir. Amerika sahillerine serpi
dur. Daha 1905 Rus - Japon har· lecek bu küçük tahtelbahirler cÜ· 

binde vücutlarını bomba yapan as- r ":m1erinden büyük işler görebilir- , 
kerler V!e Rus donanmasını hapset· lıer. 
mek ic"'1, Port Artür lirr.anının ağzı- Pasifik harbinde Japonlann btma 1 
na gemi batırma hadıi!ıesinde bile benzer bazı icadlan ve belk:i de bu 
hile ölüme giden bahriyeliler çıkmış- kiiçük tahtelbahirleri düşman gemile
hT. Bu eıefer de Japon amiralların· rinin 9İnesine saplamak fedakarlık
dan birinin ordo ve donarunada ha- ları olup olmadığını ileridle gÖTece
yatnı ~hl•keye sokan talimler yapıl· ği=. 
dı~ ve bu sebepten zayiat verildiği A.B. 

Savın Halkımızın Bayram günlerini 
neşe ve eğlence ile geçirmesini 

Açık teşekkür 

· temin etmek isteyen 

-, .M.-.. E L.E-K.> Önümüzdıeki PAZAR giinü 

Bütün Akşamından itibaren 
·l'~~,,.S' ı HEM A.S ı H p A }o .. - _. 

Bayram Haftası 

S:nerr.acılık dünyasının eşi ve benzeri asla görülmemiş bir mÜ· 

Ölümfl Uc bizleri ~ür içinde bıra
kan sevgili annemiz ve refikam İffet 
~tanın cenaze mer.ıslminde bl.7,zat 
bulunmu.'? ve beyanı taziyet etmiş bü
tün akraba ve dostlarımıza ve bllhas· 
sa hastalığı esnasında büyük lblr şef
kat ve itina gösterm!.'} olan proresör 
Nabi Kastarlak ve doktor Vedia Al· 
pınara samimi ve delin teşekkürleri
mizi sunarız. 

Fuad Peta ve ailesi efradı 

l ~ BEŞİKTAŞ 

kemmeliyette olan harikalar luuikam ... Şaheserler §8.hıeseri baş-
tan nihayete kadar enfes bir müzik ... Kahkaha. tufanı bir mev· 
zu •.• Zevkine doyulmayacak derecede ihtip.mlı ~ zengin 

sahnelerle: 

LA SUAOPARK Sinemasında KONGA 2 mm birden: 

LEKELi KADIN 
Baş Rollerde : 

MDKEV RONNEV 

LEYLA MlJRAD 
Türkçe sözlii ve Arapça şarkılı 

TEHDiT 
ERİC ~on STROBEİM - 1 

MİREİLl.E BALAİN • 

de: 1 - Halkevi postası, 2 - Kon!e
ran.s (Miras): Üniversite Hukuk Fa
kültesi medeniye hukuku asistan;. 
Ferid Hakkı Saymen tarafından, 3 -
Temsil (Ceza kanunu): Evimiz temsil 
şubesi tarafından. 

Eminönü HaJkeviniden: 25/ 12/941 
pcr§embe günü saat 17,30 da E'fhnlz 
salonunda, İstanbul üniversitesi riya-
7'lye profesörü tıay Duval tarafından 
(İngil!7; yüksek tahsil tarihi) mev
zuınıda bir konferans Tiırilecek ve 
müteakiben de körlerin tahsili hak
kında. bh:- filim gösterilecektir. 

Bu toplantı için gir1ş serbesttir. ....................................... 
,_ DİKKAT 

f MARMARA l'da 1 

Heybet vıerici bir Mrika.: 
(BtİYVK VALS) in rakibi büyil:k 

bir imparatorluk çökerken ... 
Milletlert heyecana. getiren 

bir aşk: 

ViYANA 
AŞIKLARI 

Yaratanlar: 

ROBERT YOUNG 
HELEN eli.BERT 

Muazzam filmi. 
BUGVN BAŞLADI. 

Ayrıca: Nefis M İ K İ 
Matineler 2 den 1tlbaron 

~--• Gece 9 da 

Blr hafta<ianbert büyü.it 
muvaffaldyetle 

ALKAZAR Smemasmda 

Gösteıilmekte olan 

SiMAL EKSPRESi 
DICK FORAN'ın en güzel fllini. 
15 seri 26 •kısım tekmili birden. 
Yer bulamnyıp gert dönen müş
terilerimiz ve tcltrar görmek is
tiyenler için pazar aıkşaınına 

kadar devam edilecektir. 

ŞEHİR TİYATROSU Tcmsllleri 
Tepebaşı Dram kısmında. 

Gece saat 20.30 da 
CEZA 

İstiklal caddesi Komedi kıSmında 
Gündüz .saat 14 de 
ÇOCUK OYU?\"U) 
Gece saat 20,30 da 

OYUN İÇİNDE OYUN Judy Garlan - Paul Whiteman 
ve meşhur PAUL WHITEMAN 

caz orkestrası 
ÇENBERLiTAŞ sineması 

Bugün ma tineJerden ıtibaren 
DbcKA T: Pazar gecesi ve miitealôp aeceler için lllllDaralı koltuklar 

,imdiden .. hlmeılrtadır. 
1 - Y-ı.dcsek meziyetile sinema ilemindıe büyük şöhret kazanmıı olan 

Pazar günü 

akp.mma kadar VATERLO KöPRüSü 
1941 in 2 muazzam harikası: 

Lahuti Eaer: Heyecanlar Şa.heeeri: 

KORKUSUZ REiS Ladam o Kamelya 
Türkçe: Mümessilleri e.. MünıesRli: GRETA GARBO • ROBERT 

TAYLOR ... _.. __ vı...,cr.oR MACK ula.EN 

Bugün 

WILLIAM GARGAN'ın 
Y arldbğı ve baştan nihayete kadar Tenkl.i Süper Filıni 

TALI ADASI 
l - Heyecanlı ve sergüzeşt fihnler kahrarnanlan 

JOHN MACK BROWN ve BOB BAKER'in çınirdiği 

MEŞUM iZLER 

Son günlerden istifade ediniz. ••••-•mı.. 
ELBAMRA SİNEMASI z büyük tüm birden 

C A S U S Genç aşıklar 

ı 
FTanS1Zoa Türkçe 

'-•.._M_il_L_i __ v ... e __ A_L_E_M_D_A_R_.-_, -·r.b...-D•AGOVER-Lliloosııiılim· •'l'EODOR---·CLA.-UDETI'EliiıcLAiiiıııııiııRıiiK.ıııGABiıiiııcoiiıı1t!iiiEEmR•T!!ti·ri~ 

CUMA AK6A.Ml 
saat 20,ıo cıa =nemas+nda 

İBRAHİM ÖZGÜR 
ve 

ATEŞ BÔCE· KLER1 
Şehrimizin en meşhurı caz sanatkarlarının l§tirakile 

K O N S E R 
Konsere ilave olarak: Cumartesi matinelerden itibaren gösterilecek 

ola.n büyük aşk filmi 

BAHAR KONCASI 
CAMİLLA - HORN n WİLLY FRİTSCB 
gibi çok gü2ıel bir çlftin en yeni ~heseri: 

DİKKAT: Yerlerhı evvelden a.:vutııması lazundır. Kooser ba§ladJ:k
da.n aonra. giıeler kapalıdır. Yalnız bu geceler için kartlar muteber 

değildir. Tel: 49369 

Kadınlar ona 

BEL AMi 
diyorlar. 

• Erkekler_ 

BEL AMi 
7e gıpta ediyorlar ve bütin Paris 

BEL AMi 
Din aşk macerala.nnın şarkısını 
&öylüyor. Fevkalid.e yapılmıf- Çok 
lüks". Bol müzikli bir filmde ... Bütün 

kadınlan elde eden bir erkek: 

WILLY FORST 
un yarattıtı 

&Mi 
(Guy de Maupassant'ın Romanından) 

Te OLGA TCllEKOWA • L İ 8 E VERNER 
Ya.mı Pe~ Matinelerden ıtibaren 

Ş A R K SiNEMASINDA 
._ __ HAMİŞ: Yerlerln.izi evvelden tedarik ediniz. Telefon: 40080 

AZAK 
Gedikpaşa 

Bugün matinelerden 
Jtibaren Her iki einer TURAN 
mada birden .l..tanbul-

da ilk defa 2 film Şehzadebaıı 
birden 

HALLO JANIN 
Biiyük artist MARlKA RöK tarafmdan 
Müzik .•• Dans ..• Revü ..• Atk ve ILtiru Filmi 

A7nca: Gangsterler Şebekesi 
Görülınemif derecede h.yecanlı bii,riik avantür Filııni 

Biitün lstaımullu.larm günlerini rıq' e ile geçirtmıdt, .... lerjpe 

eonsuz hir zevk vermek Uıteyen 

L 6 B e SBnemaSI 
Dehanın yarattığı... Müziğin 1-ya.t., Re.nkin Azamıet. E4aaaesinin 

ihtişam ..-erdiği *Denin en gmel filmi olan Renkli 

GÜLiVER 
CÜCELER ÜLKESiNDE 
Şaheserini pazar akşamına kadar göst.ereccğinl müjdeler 
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-========--==-===-ıı::ıı:ı::s:::::======-===---======ıa:ıc:::::ıı--= li!7ilmecliii ibiır alıemdir. Uzun müd
·d.t: J~da ka.l.ınış olan bir İs
:vıçreli, yazdığı hir makalede Japon-
4arın yaşaYıfWuu bir paıça aydın

Ahlak kıyması! •• 
Yüz kasap ihtikar suçile Aclli

y.:ye verilmiş. Korkunç bH- lıa
lıler 1 •• Belki cBunun korkunç olan 
tarafı neresi? .. > diyeceksiniz, ga
zeteler her gün takım takmı, bö
lük bölük ihtikar suçlulsunun Ad· 
liyey- verildiğini yazıyıorlar •.. :» 

gın bir adamın baiırtısıdır. Bu 
ees, apactımaalardaki toplu yape 
mtı. n!zamlarma bir türlü uydınu· 
lamıyaJ). TC insanı sudan da, llÔZ

den de iğrcndiı:ten radyo sesidir L. 
iıltmağa ~lf&l"ak diyor ki: 

Avrupalılar için J&pOD!an aııla
çoık güç.bir. Çünkü onlann 

ıi.detleri, ananeleri v~ karakterkri 
A rrupahıle.mJcine uymaz. Japonlan 
gazeteıkrde olcumak ve yahut filim· 
lerde s-öımıoWc. luıodimizi onları 

hazırlık ve hareket eri 
Bunun korkuııç tarafı, suçlu sa

yıaını.n yüz olufUJlda veya suçlu
ların topyekun Adliyeyi lboylayı
ıında dleğil, bu yüz ihtikar auçl•
_unun lcasaplar arasından çıkışın
da!.. 

Eri aşağı dört ailenin baı:mdtğı 
bir apartıın.anda lı:iç dŞlse bir 
aile radyo meraklısıdır. Seı'beh de
mez. öğle danıe.z, a.kıam demez, 
gece yarwı demez ortalığı çınlatır. 
Dört, beş katlı ibir apaftmlanın 
fıer köşes:iaden rahatça dayulan 
bu eetri, yarı.i'bafında oturup diır 
~meğe dayanabilen bfal:anrı. 
afak. 11eıfek komıu riealarmı duy· 
mıyacak kadar kaim olmaları p8lt 
tabiidir Bu bakımdan onlan tat
lı dille insafa getirmek: mümkün 
dtV,ildir. Halı si:lkmeii bile yolu
ua l.oyuı apartıman niEamlan da. 
bunlara bir fe'Y demez ve bir mDU· 

mi raiıatsızltlı:tır gider. 

anlamıs sanırlZ. Halbulci: J a.ponlann, 

i~~!~:i:::1:1:a:!z. adamlar Şark cephesinde ve Libyada'ki durum 
Çin h.aıbi ba§l!Kbiı zam.an birkaç 

O kasaplar ki hir luemı da.ha 
geçenlerde Belediy~ gidip ye
minler ettiler, ihtildr ya.pmıya· 
caklarına söz ver-diler. Bu kutsal 
törende bulunamıyanlar da tel
graOıı bu ayıne katıladıla.rl.. 
Ömürleri kesip biçmekle, kan ve 
kemik arasında geçen bu vatan
<laşlarır_ böyle bir hassasiyet gös
termeleri ne mübarek. ne ilahi, ne 
semavi bir görüydü 1.. 

aylık ınuharebeckıo eonra Japonya- A~man .Führer'~, _ ~~vlet reisi 1 Yazan: 1 yeler i9n de evvela orta Akdenizde 
ı>m çöıkeceğini ileri ıürenler, hesap- stfutile hmz oklugu bi:itütl Alman • bava üstünlüğü temin etmek, sonra 
larnıcla yanılmışlardır. Japon milleti kuvvetleri ba,ItomutllBlığmdan faz- M • Şevki Y a:man da nrhk Alman kuvvetlerioi karşı 
haıbi de .1tel&ele , tayfun, sefalet gi- la olar~ luua ordularının beşi.o· kıyıya geçirmek, Libya toprakların-
bi tevdtkül ile kabul ediyor. mutanlıgını da bizzat ele alma.ı, ta- işlerini;. başarılmasını bizzat kendi da İngilizleri önleyecek kadar kuv-

Japonya. .içtimai aaaneemin tesiri bia~le her tarafta. Alma.alarm bun- eline alır. Şark ceph.mııdeıki işleri vet birilttimıek lazımdır. En aşağı 
altmdadrr. Japonyada amel-e ücıte.tl~- dan soarm hareketi-eli hakkında tekrar düzene .ok.malan için Al- 3 - 4 zırhlı tümene ihtiyaç göstıere
ri çok düşülctür. Fakat ki.ınile onları merak uyandndı; çeJit çeşit müta- maıılar bakımından da 'bu çeşit bir cdt bu kuvveti tek başına İtalya te-

Belediyenin ilgisine bırahlan 
37 seee ek.leınlı:ıC. iatedipmz 38 in
ci ses işte bu, .özde medeni .es
tir f 

r-.ii..Jc.~ ~ez. Bir malı, kazanç lialara yol açtı. hazrrhktar.. ba~a çare kalmamıştır. m.in edemiyeceği gibi sev<k ve idare 
temin etnıek mabadile satmak Ja- .. ~erlik. ba*ıraından bu i4~ pek Libya cephesine gelince; buraya ~ımından bunun hiç değilaıe yarı• 
ponlann karaktuine uygundur. Fa- buyük esrar yoktur. (Brauchrt15oh) :ı___ .._ k,_,.. fik · · d-'-a ...im- ısının Alman olması iktiza etmekte• 

. t F'"h 1 da.k' b :a=r§l :nare ~- nmızce AD r 
k~t bir insan, çalışmasmm satılması- ;' ı;1rA ftu r«:r e arabsın k bı ~ ~~ u diden başlamıştır. Sicilya, Cenubi dir. Bunlar da Şark cephesinde yıp· 

Sanmıştık ki artık kasaplarda 
satılan keçi keçi olacak, koyun 
koyun! .. Ve bütün kasap esnafı 
meslekdaşlannın kararına uyarak 
doğruluk bakımından aleme ör
nek olacaklar, etlerle beralber 
müşterilere kıymıyacaldarl.. 

Çeki, düzen 
nı kaıhuJ etmez .ıotı a an, ıstıerse aış a ır SCK>Cpten •~- ._ y · t d to land ~ı ranmın tümenler olamazlar. Yeni · 1 ~a ve unaDJ4 an a p ıg -

E.Mi Japonyada kuvvetli ıvc nü- ayrı mış olsun, Alman ikara ordula.n ıbild. ·1 k h kuvvetle · kuvvetle; ister. lqte Alman Ba..l·u-

Geçesı günlerin birinde bir ga
zetenin ilk sahifesinde bir tıWm 
gördük. Bu bir balo hatırasına 
benziyordu. İskemlelere kurul
mlJI bbş, altı erkek, dallı entari
ler üstüne ceket gryip kravat tak
mışlar; başlanna da lroıtiyon kü
Jahlan geçirip elleri.ne gene koli· 
yon oyuncaklara benziyen acayip 
nesneler almışlardı. 

b _,_ ~ .. .. ın en ara ve ava n- "' ;:ıı1. 
fuzL .. Jerebıeyleri tebaalarını hima- a~omutanlıgmın onunde başanl- · t_ __ al 1 · d-1-! hikm t mandanlığının d-ıemmryet1e uğraşa• 

ı d .. l ·ı . ek _,,._, nın uuıc ara ge mesın cıu e 
Y" ede?" er; onlara yiyecek ve yata- ması ve u:r:e tı mesı ger en .uu __ ,_ c: al' Afr"- _]_ 1-11 cağı ve bu günlerde temin etmiş bu-.. h. d anccuı;. .,..m ı uı:aaa a.uuanma 
ca yer verirlerdi. Buna mukabil mu ım mevzu var U': l b"''- F'''h- ,_,.,_ Bin - · lunmaaı gereken digw er mesele de 

t J • S--1- h · O a UU". :U ~a gazı cıvarına 
halk, k!endilerine gösterilen işleri ya· - . ~ cep esı, kadar çekil~ olan Mihver ordu.su budur. 
parlardı. Japonyada hiçbir zaman 2 - Libya veya da.lıa doğrusu '"ralli takviyıe.ler almazsa becerikli Fikrimizoe yeni değ~kli.k ve ha-

Fakat heyhat! .. Müşterilere kıy· 
mak şöyle dursun, yeminli mes
lel-..daşların: mahçup etmekle ah
lak anlamına da kıydılar! .• 

hiçbir ferd, çalışmasını para ile mü- Şimali Afrika cephesi. sulb' h k tl atlatbldarı Kapuzzu • zırlı]dan bu muazzam hareket ve 
b d 1 w · k1 d Al I ır are e e 

a e e etmegı a ın an geçirmemiş- man ar heı- tarafta olduğu gıoi T obruk mata ve imhasının burada müdahalelerde görmek en doğru 
tir_ Şarkta da cidden kahramanca dö- başlaması dahi varittir. yeni takvi- bir hareket olur. 

Japonya, garpten kendi sanayii vüşmüş ve büyük muvaffakiyetler ---------------------------

38 inci ses! Oysa ki bu, Asyadaık:i küçük 
dcwletlerden birinin erkanım bir 
arada gÖ&teren bir resimmiş!.. 

için mal getirttiği zaman, garbin bazı !kazanmışlardır. Faka.t Şark seferi 

Perhizin fay dası cAkşamcı:. arkada.,, sokakla
nn gürültüsünü belir.ten bir yazı
ıı.ında, sabahleyin kapının onun
den tam 3 7 çeşit sesi e bağıran 3 7 
satıcı geçtiğini yazıyordu. 

Düşündük: Tevekkeli bu har
bin sillesi bütün c!ehşetile küçük 
devletlerin eosesinde patlamadı!.. 
Hala kendilerine çekidüzen -vıere
nriyenler, dünyaya çekidüzen v-e
rilen §U sıralarda gürültüye gM:ler
leree hiç şaşmamalı 1.. 

adletlerin: d ., memlfkete sokmuş, sona ermekten çok uzaktır. Buraya 
fakat Japonların derebeylik, çalış· saldıran ordularının mevcudu her 
ma telakkileri hiç değişmemiştir. halde 1940 yazın garp seferini sona 
Şimdi değişen bir ~ey varsa, o da erdiren ordu mevcuduna bakılarak 
bugünkü sinyorlann himaye * yi- ve bir miktar da ihtiyat payı ilave Avrupada mecburi olarak az yemek 
yecek yerine ameleye para Vt>tfı.mele- edilerek 4 - 4,5 milyon arasında 

nnden ibarettir. (müttefiklerile beraber) tutulmuş- yiyen birçok kimseler hastalıktan : lemşerilere sabah uykularını 
zıelm.den bu 3 7 çeşit sese biz de 
bir 38 incisini eküyeceğiz. Bu ses 
ne yar.alt b1T hayvanın, ne de çıl-

Bu ücret, ancak çalışanın geçimi- tur. Halbuki garptalci mesafelerin 
ni tenrin edecek bir derecede bulun- mahdudiyetine ve mesela 300 - 400 kurtuldular 
makta ve hiçbir zaman çalışmanın kilometrelik bir ilerlemeden ve ve-
haki:ki bedeli telaklci edilmemekte- rilen iki mey<lan muharebesinden 
d. B tib la J d d lik Avrupa memleketlerinide yi~ek ır. u i ar aponya a gün e · sonra kati neticenin alınmasına mu• hususunda çekilen sıkıntılar ve yapı-

~~~~ ~~~~I 
ücretle çalı~a arasında hiçbir nis-t kabil Şarkta 1500 • 2000 kilomet- lan tahditler, halkı birçok mahrunıl-

6 O 1 bet yoktur. relik ilerlemeyle ve ·bir düzineye va- yellere katıandırmaklıı. beraber, bazı 
~ )47.,.;\ o o ~ Japo1,!yada erk~ _iKiler, ~lah al- ran. meyd_an ı:nuh~rebelerine rağmen hastalıklann doktorsuz ve ilaçsız 

.__.,. - ------------·---------- tına çagınldıklan ıçm, fabrikalarda katı netıcemn hır dereoeye kadar tedavi edilmesine dıe çok yaraıru.ştır. 
• . y.!rlerine kadınlar alınmışlardır. Ka- alınması için en az bir bu kadar me· Bilhassa safra_ ve karaclğe.rik?n hasta 

Muazzam fotograf makınelen dnlı..rm aylık ücreti ~y~a. 4,os dolar- aafe daha ilerlemek lazım geliyor. oıanıar ve ınmeıııer, yiyecek tabdit-
Bugüıı fnsa.nm yelek cebine ~- ol makine ise Ameribmn JDeyelanıd la 10,~0 dola~, !f'lm bızım. paramız- Anıya çamur :ve kı~ girerek 1939 _ lerinlden son derece :istifade etm.1§

e&k nılnlınlni, fakat son derece mü- şehrinde bulunmakta o da fenni if- ~ar. 7 ile 15 lıra a.ı:~da.dır. Ja~o~ 41 Alman üstünlüğünün oen bariz leroir. Bu, Fr:ınsada. Lyon, Marsilya, 
"'em.mel "otoıw..f' --'"-~l"""' ~~ .... lfırde kulanılmaktadır. Bu muazzam ı§Çı kr..dınları çok cıddı ve b~enklı- unsuru olan tank ve motör iş göre- Toulone. Grcnoble şehirleri doktorla-
.. A "~ ..... ~ ..... " ............... _ı~-ı K afetl · · di ı ı 1 lin rmın Fran.'>ız tıp a.t.ndemisine müşa-,.,_,_at te'-''- b""=mmdAn - m,,_,_- fototraf maklneleriadaı bel' bt.rJıı.in aıı- er. ıy en temız ı:. f esna- mez .na e ııe · ce evvela duralaınaıJ&. """ l ~ x "' .r11A &ıı- -~!!:!----- ...... .-oau d "LJan d J ._ l uea:e -net cesındı.; v raJklcu raporlıır-
ınel fotoğraf m.aklııeleı:i 1k1 tane olup yükseıkliği 3,5, ~iği de 2,5 metre- ~n a ~ezgWıÇ ~ an götı erin~ K: -sonra da toparlanm.a.k için geri çe- dan anlaşılmaktadır. 
her birinin ağırlığı altı tondur. <lir. Bu maJdnelerle en Iı::üçik şeyle- ırmaz ar. ün ü etra anın a ir kilmek icap etti. Şimdi Alman Baş. Bu dört büyük Fransız sehrinin 

rtn bile, sonr8daıı. llgl"aildDJıan ya.- kontrdör bulunduğunu bilirlıe~. kumandanlığının birinci derecıeıde dok.torlan raporlarında diyarlar ki: 
Bu fotoğra! ma.tınelerlnden. biri pılmasına lüzum ~an en küçök Geniş makine dairelerinde yegu- halle mecbur olduğu bir mesele ola- cHal ve vakti yerinde müşterileri-

Londrada bulunm.U:ta Te teknik bir tefemıa~~ tal>ll büyüklü.lde re ne tezyinat, ~doğan güneşi~ te.msil ralc bu Şaık cephesi .işi ortada dur- mlz arasında, karaciğer ve safra k-e
JA.boratuvarda. lrullanılmaktadn'. İkin- simleri çekilebllmektıecllr. ecıec. bir lavhadan ibarettir. Genç maktadır. selerinden basta olan birçok kimse-

kızlar, fabıilcaların y~takhanelerinde AJman Başkumandanlığı jkinci ler vardı. Bundan evvel onları, lliıç 

tela.tiye kallo~mak bünyeyi .zehirler .• 
Binaenaleyh yiyecek tahditleri za~ 

maınnda filan ve falan vltaınlnln 
bünyeye verilen mllttıunıı arttırm:ı
ğa kalkışmak çok yanlıştır. Yemek 
müvazenesl, vitamin müvazenesldlr. 
Fazla vitamin vermek bu nıüvazeneyl 
bozar. ve bünyeyi zehirler. 

Bımdan yirmi sene evvel doktor 
Mourinquad kubaylar üzerinde hay
re~ şayan bir tecrübe yapmıştı. E
linde bulunan kubaylan üç grup:ı. 
ayınnış, bunlardan birini yı:ı.Inız arpa 
tane1erlle be6lemişti. Az blr zaman 
sonra bütün kubaylar, serstıute has
talığından ölmüşlerdir. 

Doktor ikinci grupa dahil kubaylan, 
yalnız ycşlll!kle beslemiş, bir müddet 
sonra bütün tavşanlar, ihtilaçlar 
içinde ölmüşlerdir. Seyyare kUŞ y~~~ kalkarlar_ Fa~nkal~rda bayat. meseleden, yani Llbya.daki harekat

4 
larla tedavi ediyor. kaplıca mevsimin-

kutuphar-eler ve cımnastık sal®la.- ta 1_._ d" . vı_ __ b' d de, kendilerini muhtelif kaplıcalara Doktor Mourinquad UÇW1CU grup 
A traly da Sı..t..-. ...:....ı~'- - ......,.,._ ~~ ._ K ....._ Kıen ısıne sag~ ır urum ya• - d f d ki vus a .. ....,,_;, _........_..mu- .. _ .. wı """""'..,... .,emııer. lJf& ....... - n olmakla beraber, üzüntüJü olmak- t ak b . _ d d . gon ererek ciğer ve sa ralann n tav;.anlan, kuru arpa ve arpa ye§l.111-

aelsi. Yeni Oine'n.in Jnsa.n a.T<liı bas- ;pesln1n §ekllne göre ~ kut adı tan haJ· d ~'idi T kyod ram mec unyetın en e gen iltihapları ve şişkinlikleri i?.ale etme- ğilc beslem!ş, tavşanlardan hiçbir! 
ma.mış omıanlan içinde bulun.an n verilmŞtir - - ·ı · 1 

•• e~ r. k 
0 

. a y~ya~ kalamaz. Bilhassa Akdenizdeki Al- ğe çalışıyorduk. ölmemiştir. Ayrı ayn al.nan bu yem
flmdiye ka.da.r nevi meçhul kalmıf Oe~~ bu 1w§ yQlrselı;lerde u.ç- ~ en~ ~~ ~ l se s~ b. g.eçınme man hava kuvvetlerinin Şark cep· Aramızdan bazılan, bu hast:ılarımı- ler, hayvanlar ;çin öldu:ücü bir u:hir 
olan yen! bir kuşla. rıenglnleşmJşt.ir. tutu aman küçücüfc boyu ft pek ıçın ay a . 0 ar, y~ıu ızım para- hes:ine alınması zaruretinden vıe ara- za süt rejimini ve kaynatılmış ihl::ı- t~il ettiği halde, k&rışık olarak di
Bu 1ı::uşun boyu 20 santimetre 1se de BWl kuyruğu yere inmıf*te olan Jtü- mızla 4~ lira kadar hır para ile ileti- da geçen zaman zarhnda lngilizlerin mur suyunu tavsiye ediyorlardı. Fakat zlllnce, hayvanlara karşı bir ~y oi-
kuyruğunun uzunluğu dört metreyi çi3lc bir seyyareye be~r. Bu nadide fa etmege mecbur~urlar. . hazırlanmasından dolayı Libyada kaplıca mevsiminden sonra Noel ve nı::ı.mışt.ır. 
gıeçiyor. Kuşun ~ iki uzun kuş. sağ ~. ölü Qlarak Jaıkalan- . ~n senelerd~ ~ırçok ~bıikalar, aleyhlerine dönen ve acil tedbir al- yılbaşı yor~uları geliyor, ve !!.det aı -1 Bundan çıkarılncalt netice şudur: 
beyaz tüyden ibarettir. ötüşü. cennet mıştar. ıstırahat saatlennEı azk aL~aga rnec- maz. süratli takv:iyelıcr göı;ıdermez• duğu vechıle, bu. yortular esnasmdn 1 Yemek rejiminde yanlı :maddelerle 

bur kalmışlardır. r ek ouıun, kadın 1 Garp T bl dalı" İ . fazla yağlı yeme_klcı:i v.7 çikolatalı sebze arasında müvıdeneyi muhafa-
• • • • ohun iş.çiler ~ecenin geç saatleri.ne ~e - ra ~unuı:ı . ~· ngı- tatlılan yemekte unsak gostenneme- . Yurume şampiyonu: Garsonlar k .dar fa.hrikalarda çalışırlar. Fahri- bJerbeline gheçm~ı~t~dılıdk'~ı bulu- terinden dolayı, hastalıklan nüksed!.- ı ~ etmekaklazımdır. Bu mu~azencyi ta-

k ıkı . . . nan u cep e, La ın unyasının d B .. - h t 1 kl ~ır ~rıne anc • doktorlar salahlyett:ırdır. 
Bir Macar :Dtastistik meıre.klıs. .landır Bunlarm bir günde attıkları alar, çalıştırd · an ~ı ıniktannı 1 ke d' ·1 bi 1-kt: l d"' yor u. uguıı ıse, a~ a 1 arı _ ~ :ı Bmaenıı.leyb yiyecek sıkıntısı çeken 

. ... • · . . . 1 B k b'l al n 151 e r 1 ça ışması ve u- bulmayacak derecede ılerlememış o- . 
mulı.teli.f meslege mensup masnların adımlar hcaap edilirse 50 k.aometre arttıı:maz ar. una mu a ı. ç ışına ış·· d .. w.. · A . d 1 b-iün b .. t il . izi b" 1 aileler, t"OCUklarmdan biri nılıntsız 
""''nde ne kadar yol ınn-üdüklerini tut.ar ki bir rekordur Bundan sonra saatlerini arttırdılclan için masrafla- Aukn _ı u6:1 · }"eru d ~rupal bnkızamınd 8 an u u m u - 1" crım n ır l edirll k y1 rt tn · .. - ~ -· . lrn uenızın oyna ıgı ro a urun an kısmı iylleşmlş büyuk bir kısmı d::ı. o ursa ona y ece se c yın 
l.esap ~tir. Bu zata göre. iti .o- poeta müvıe;zzileri gelir. Bunlar gün- n aza ıştır. . Almaı:ıya :için çok mühimd" B şlia buln:ııştur. ' 1 ~~:ıkır::~ doktorun mütaleasmı al-
bkta yürümek: olan bı·r ı·-am- aöinde de 35. devriye gezen polis 32 bir Gerek tarlarlarda, gerek daırc ve m l l h 11 d'l d b" ·ıır. ·ı u Bu netıce, t edtivl'-•e devam ve dok-

'-""".&& 0 -· • f ıı. ik l d . · fak. l"k ese e er a e ı me en ır ngı te- ., 
18,0"8 adım atar ki, bu 13 kilomet• ha.atan..., doktoru 30, mektepli ta1ıe.- ao.r ·a ar a çetın ~esaı .:e ır 1 • re hücumu aM:erlik baknnından k torların t::ıvsiyelerh1e rij•nte etnıele- •&11nıı111mınnnunııuuuamuw1111111111nuıwııımıtuuu ... 
re tutar. be 15 lrilomcıtrel:ik yol yürür. bali hazırda herkesın muşterek na- - '-l l O da pıe rinden değil, yiyecek hususundaki 1 1 . • .. • • · ı 

., ·_]:_ 80 OOO ··f l M le .. • a.K a ge emez. rta yarım mese- / G A '-} d Çok yürüdükleri zannedilen hü- sıwcı.ır. , nu us U u _oJJma - ide k b k J } kayıtlardan ileri geliyor. Hal ve V~- UnUn OSIK Ope IS~ 
Hizmetçiler veya ev işleri gören- ,.ük teni ınağazalanndaıki manken- da haz. Japon mallan, fabrikalarda k r v;_ı- e~l et~ rar m~e e er Çl• U yerinde olan mü~terUcıimlzin ço- = 

ler günd<: vasati olarak 23,000 l ,,._ _] cak 2 ,_,1 _ k jdeğlı, l us· ev tezgahlarında . arma. aag am r strate1ıye uygun ğu_ bolluk zaıru:ınında, yağlı yemek- Vaşı"ngt 'd ki B 
adını atarlar. Bu, günde 20 kilomet- er gunae an ıci:rometre ate- ıus ı ına- di.:şmez ler, kremler, çikolatalar, yiyorlar on a eyaz ev 

derler. l:ıyatrolardaki dansözlerin nılıruyacak ucuz fiatJerle yapılıyor. ş· d: b. b 'k' hakk d 
tt, senede 8003 kilometıte ed.eT. hareketleri ise bir bn,.uk kilometreyı- Erkekler çalışmak.ta, mesaiyi kon- Al nn lı lZ uuhıt ı meıvl zhu -L- im. ~ ve bol bol kahve lçiyorlnrdı. İşte bu 

...,.. 1 k k d · h 1 man arın m eme ar="'ıt ennı hal, ciğer hadalıklnnnın geçmesine 
En çok yol yürüyen kahve garson- geçmez. trol etm.make te ~ enSu ı .d esa~"-~~ı~a inceleyelim: mani oluyardıı. 

ma yap ta ır. mı a nc:ı:mn-1 Bugün halka dağıtılan kahve ve H d ti R I bir yakasında kurulmuş olan bu şe- Şark cephesindeki durumun dü- yağ tayınının pek az olması. karacl-
a y u ar eno gaz nosunu hir, dajmi su basması tehlikesi altın- zeltilmesi için birinci şart ajanslann ğer ve safra kesesi hastalarmı lyi et-

se d la da ıve dar soka.klan da yapışkan bir da naber verdikleri gibi bu işlıe mü- mlştir. inmeliler, Artritık olanlar da y u r balçık taba.kasile örtülü bulunmak- tenasip büyük bir seferberlik ilanı- bu tahditlerden çok istifade etmişler-
Amerikada çabuk boşanma ıdui Vakit g~e yansı idi içeride 74 kişi tadır. dır. Almanlar kemdileıini fazla zor- dir. Lüzumundan fazla et ;venilm.e-

olan Rmo'da birçok eğlence yerleri bulunuyordu. Haydutlar bunlan bir Tek, fakat tertemiz bir odada hü- lamadan daha dört ıırilyonlırk yeni si, Fransada birçok kimseleri, ltoka
ıırardır. Buraya gelenlCll, davalannnı kenara sıralemışlar ve ortadaki pa- tün aile efradı yerde daire ;eklinde bir ordu seferber edebildikleri gihi inden ve morfinden daha. fazla zehlr
cöriileceii müddet.zarfmda istedik- raia.radn maada hepsinin üzerinde.ki çalışmaktadırlar. Bazı aileler oyun- b'llblan da bu kış aylannda hazırla- liyordu. Arjantinde ekmek sebze ye-
leli gibi gıezerler, ~lenirler. para ve elmaelan alnıı,Ludır. Bu caklar~ ufa.k tefek makine ve alü- ~aklan tank ve tayyarelerle (bu nilmediği çilliklerde fazla. et yemek 

-· eti --1-- -·dd - R k ı yüzünden "VUkubulan zchlrlenme1er Eğl l • md b' . sur e alınan. paranm yeitUmı .fS bin minyomdau radyo parycuııu1 yapar- ımı eti uıs ışı ve çamuru meni- pek çoktur. Bugün inmeli hastaıan-
DO ~nce ~er ~Ti ar~ ırb~ doları bulmuştur. " lar. Çmıklar, 14 !:faşında sanaıta gir- mi dola,.,mle 1942 senesi mayıs ve mız arasında hareketten düşmüş uzuv 

mq ur ur. a Polise derhal ha.her yerilmiş, fakat me.kte ve askerlik çağına haaıru:ıya ha.tt' haziranı başlangıcı olarak yani lan tekrar işlcmcğe ba.şlnmı.ş olanlar 
lruıruir. oyunlan oynanır. Geçende bunlar y~..: .. ciye L-d..... h·-·-lar kadar çıraklıkta kalmaktadırlar. 4-5 ay kabul edebilfriz) techiz ede- d Bu · t 
lııir L--- Eld d -._ - - ....... var ır. mucıze, e , yağ. kahve, 

.a~.. 0~ 0 adındaki bu kaçmışlardır. Şimdi gazino, bUl!luei Kad:mlar, eldivenler ve muşamba. bilirler. Büyük barp tecrülbıderine çikolata gibi Ii.izumundan fazla yenil-
P21noda 0~ oynanırlı:en yüz- bir bekçi teşlcilab ya.pmıftır. Gazino- mantolar dikiyorlar. Bu çalışmaları- göre Alma.nlaııın bu orduyu cephe- d.iği halde vücudü zehlrllyen birçok 
leri maslte)j on kadar haydut ba- da tepeden bmağa kadar silahlı 20 na muka'bil, kendilerine oturacak ev den alacakları en iyi krtalan çekir- maddelerde yapılan tahditlerlıı eserl-
l:ara "1Cı rulet salonlar111a girmiştir. ki,i daimi su.rette nöbet lıWdiy-or. ve yjyecdt veriyO'Jllar. Çalışmaları dek yaparak bunlann etrafında bü- dlr. 

13 şahid yanılmış 
yorucu ve bazan da tehlikelidir. yiitmeleri Ye RUl9 harbinin hususi~ 
Bazı parçaların imalinde, zehirli yetlerine göre ycti~mıeleri -ye ile
asitler kullanılmaktadır. Balorcılik- ride Mm:W hücum krtaLın şeklinde 

Vitamin meselesi 

Dün gelen telgraflar İngiliz Baş
vekili B. Churehlll'in Amerika.ya ya
sıl olduğunu ve Vaşington'da. Beyaz 
evde B. Roosevelt'e misafir olduğunu 
bildirmiştir. Beyazev, Amerika Cüm
hurrislerlnln oturduk.lan binııdır. Bu
rası James Haban'ln plfml:ı.nna göre 
yapılmı.ştır. Inşanta 13 llkteşri 1792 
de başlanmış, bina 1800 senesinde ta
mamlanmıştır. 

Beyazcv yontm:ı taştan yapılmış 

ve beyaz boya ile boyanm~tır. 18()4 de 
bu bina yakılmıştı. Fnbt 1818 de 
ta.mir edllm1ştlr. 1902 ve 1003 senele
rinde Charles 'Mekin tara.!mdan ba· 
zı detl.şlklikler ~ 11ıiveıer yapılmıştır. 

Blnarun etrafındaki arazi orman 
ve park haline getlrilmlştlr. Burada 
garden partiler verilir. 

Kazanç ve Buhran 
vergilerinin 

ikinci taksiti Daniınarkanm merkezi olan Ko- m1ı1tur ki, mahkeme, biltün inkirla- ta çalışanlar, vereme yakalanmak kullanmaları çok mümCiindür. Ve 
penb.ag §Chrinde garip b.:ir badise ol· rına rağmen, genci 5 sene hapse tehlikesine marumurlar. bu. zamana ik.adar ceph.edeJci Alman 
1nu1tur. Geçen sene bir genç, bisik- mahk.fun etmiştir. Fuat Japonya, fakirÜğe alışıktır. ordueunun vazifoesi mahalli bazı ge
let satan bir mağazayı aoyın.ak oür- Şimdi başka bir ciirüımıdlen yaka- Bu topraatlarda yüzlerce nle8il yaıa- rilemdere mğm:eın Sovyedeıi timdi· 
ın.ile yakalanmış, mahkemeye veril- l~ .B~rg a~da biri, ~etle~ mış. ~ ölmüştür. Bütün bu nesilla la umumi hatta. Teya bi.ı-az geııisin-

Avropada bazı madd"'lerln -yokluğu. 
halka fazla vitamin yutturmak sure
tlle telifi edilme-k ısterunlş ve bu usul! 
kısmen tatbik edllml.ştlr. Halbllikl faz- Kazanç ve buhran vergile-
!& vitamin alınması, vücudü zehlrlt- rbin ikinci taksi.tini bu ayın 

ıniştir Dini hitl d h' kıs- kendısuun çaklıgıru ve aa.ttıgıru iti- la.kır bulunuyordu." de tutmaıkbr. • 
-ı ib ' d lilcenlen §8- ... er den ;'rdük" raf etmiştir. Bu suretle 13 phidin de Bu çalıtkan ve kanaadr&r mili- Kabul etmek f&zımdır ı.... '----
... u e anıyı magaza a.. go - ·---U-!!... anl l 1_, • da · · ......, ~ ... mc:u .. lerw, b. k d çal ld w ,}""1AlllUJKı 8-JJ llllJbr. quı garibi asıl ha. meaud hir atik.'be.le b.~ malzeme 'Ve reclUzat babnmdan bu 

. ı.r ısmı a. . . mmı§ 0 • ~- lıınmla, evvelce mahktim edilen ümidile yaşıyo~ Çetin 9'hfıne1era kadar Fimııllü bir itin nill>dlem bu 
~ bilmıyerek, kend:iQı.dlen bısiklet gencin b.:iribiıme çok benzememesi- metanet ..-. eıeLat ile deYam ~r. kadar bsa zamanda. ( 4 • 5 ~a) 
-~ aklıklannı söylemişlerdir. 13 dir. Hapishanede bulunan meeımı Ve bir gün bu zorluklardan 1cartuJa- bitirilmesi her kula nasip olmaz ıve 
tahid o kadar kad beyanatta bulun· genç .eıı};>ce ~ılmışm. ralı: rofaba bYWpcaiım ~Ollt Almaıı Fµ,b.rcıri eke~~ gqit dev 

mekte bulunduğu yapılan tedkiklt>r 

1 

sonuna kadar ödemek lizım-
netloeslnde sa.bit olmuştur. Lyon ~h- ı.!ır. Bu müddet zarfında ver-
r1nln ıruışhur doktorlarından Mouren- gilerini ödemiyen mükelleOer-
quand'ın, ~ Parlste do~!-0: ~o<f~: ı den vergiler yüzde on cezasile 
ve iaşe yüksek enstltusu d.irektönı alınır. Karilerimizden kazanç 
~adam Randoin'in tedklkleri bunu ve buhran •vergisi mükellefleri-
gösrertyor. Bu üç dokt.or raporların- i nin hu hususa naz.an dikkatini 
da şöyle diyorlar: ı . 

- eSebzıe vitaminlerinin yokluğu- celbedenz. 

nu. J8ğ. balık yağı içirmek suretile J ~--••••a••••lll' 



Salııfe G l\KŞAM 

Eski bir aşk 
Ba.stonunn day:ı.na. da.ya.na. kumlu ı -Hayır. Bura.da. torunum cariyeniz 

,.oldan istasyona. doğru ilerliyordu. On var da... Kendisine bir gece için m1-
ibef ylnnJ. a.dımda biJ:: duruyQr, ca.ma.n safir gelm.Lştım". 
belim!.. Aman... Bellinin çivisi. m1 Böyle konu.şurlarken b~irleri.nin 
çıktı nedir? .. İhtiyarlık m:ı.skaralıkl..• yüzüne dik d1k baktılar. rstasrona 
diye kendi kendine söylenJyordu. ilk: gelen ::ı.dam dehşet içinde idi. Ik.ln-

Amerikada en ço 
sevilen artistler 

OÖ'l.leri hep istasyon tarafında. 1d1. ci ihtiyann sol yanağı derin bir bıçak 
Acaba. trenden ne haber? .. Bu sayfiye yıı.rasiyle boydan boya lldye aynl
kdyünde kendisine misafir gittiği to- mıştL Ve o bu çehreyi taruyorclu. Görz:
runu: !erinin önüne tamam 50 sene evvel 

_Büyük babacığım! •. Zannederim geçen müthiş bir gece geldL Elli ytl 
tarl!e değ~tl... Öğrenelim de evden önce şimdi karşısında bulunan bn 
öyle çıkınız. Yoksa istasyonda saatler- adamı sol yanağın.dan kendi ya.rala
ce beklersiniz ... demlştı. ~tı. Onunla gençliğinde ayni semt-

Amerikahlar artistin halk arasına 
kanşmasını, bilhassa güler 

yüzlU olmasını istiyorlar 

Fakat kim dinler? .. DebşeUl inatçı te otururlardı. Arkn.d~ar ve arala- Creta Carbo, Marlene D-'etrich, 
bir ihtiyardı. cNaflle ısrar etmeyiniz... rında bir kadın rekabeti yüzünden Hepburn, Margaret Sullivan Ame
Ben gldiyorum! .• diyerek küçük bem- bir gece işte o korkunç kavga. çık- rikada aanat kudretleri çok takdir 
beyaz sakalını sıvazlıya sıvaılıya ye- mşıtı. Bugün ayni tahta. sı:a üzerin- edilen art»tlerdir. Buna rağmen fi
rtnden fırlnmış. bastonunu ka_pınca de oturan bu ik.i titrek ihtıyar o za- Iiml . di~ b. k filimi l'dıen az 
yola çık:nuştı. man güzel bir kadın için bı~ bıçağa en ger u ç?. . e . 

Hava pek güzeldi. Ak.şamdan bol döğü.şmü.şlerdl' L~kln iki gençfik. ar- hasılat yapıyor. Fımn §ırketlen bu 
yağmur ya~ı.ştı. Amma şimdi her kadaşı ve aynt .. zamand& ikl rakip, o yüks~k artistleri adeta b

1
ir reklam 

taraf pırıl pınl güneş içinde !dl Bu hadiseden ronra. ta.mam 50 sene, yani vasıtası olaradc. kullaıuyor ar. Bun
yaz sabahında her şey pek şen go- yanın asU1 bil'birlerlni görmemişlerdi. lann çevirdikleri filimler büyük ha
rünüyordu. Hatta üz.erinde yürüdüğü İkisi de derin bir hayret, derin bir adat temin et:mıe.mekle beraber. tuz 
kumların bile çıtırtısında hafif bir tereddüd içinde i~r. İki ihtiyar ba- biber kabiJinden. programlara lez
neşe sezllıyor gibi ldl. şın içinde de ayni burgu dönüyordu: zet veriyor. Bunun için §İrketler bir 

Lakin istasyonda h.iç bir faaliyet Acaba. O mu?.. parÇ!l zara.T etmeii göze alıyorlar. 
göze çarpmıyordu. Henüz tren gitmiş Nihayet blrincl ihtiyar yutkundu: 
glbl b"r hal vardı. Derin bir sessizlik: - A!tederslnlz. d~ gl.zl tamya.ca- Saydığımız artistlerin sanat kud-

.. , si llk' ğım galiba... Bu yüzünw.ıdeki bıçak reüorine diyecek olmadığı halde fi-ve ıumse z ... 
1 İhtiyar; binadan l~rJ girdi. Vay, yarası!.. limleri nedea, diğer bir çok filim e-

"Yay, vay• .. Gişenin mlniınlni pence- İkinci ihtiyar onun sözünü kastı: re niabetle. az rağbet görüyor~ Bir 
resi bile k:ıpalı!.. Duvardaki büyük - E-ret elli sene evvel blr gece sl- sinema meıcmua.aı merak ed:e.rek bu· 
tarifeye yaklaştı. Allah cezasını ver- zin elinizdeki bıçaktan çı.kmJ.1 bir ya- nu araftı.rmıt ve ou neticeye vannış-
sln, gözler! de pek iyi seçmJyordu. ra ... Ben de slzl yansı kopmu.ş kulak ' ul 
r.ö?lüğünwı üzerine bir gözlük da.ha memeni2xien tanıdım ... Malüm ya 0 tır: Gret.a., Marlene, Hepb\Ull, S -
takarak tarlte\•C büsbütün sokuldu. da benim marifetimi.. livan münzevi hayat yaşarlar. Pek 
Nerede ıse old.ukça iri burnu duvara - Demek siz benim elli sene evvel na<lir gülerkr, hiç bir tarafta. görün-
değeczkti. yaraJadığırn adamsınız ha!.. mezler. Halbuki Amerilr.alılar güler-

Hah Lşte tarifede şimdi bulunduğu -1:'a kendisi ... Osman!.. Siz de meş- yüzlü artistlerden hoılanıyorlar. Bu 

da görmek istiyorlar. 
Ameril:alılann en çok: sevdiklıeri 

artistlerden biri J oan Cravford' dır. 
Bunün sebebi Joan'm halk ara.sına 
kanıması, gülmeği bilmesidir. 

Myma Loy hunun kadar, bo1ki 
de bundan fazla seviliyor. Çünkü 
bu artist daima güler yüzlüdür, çe
v'erdiği filimlerde de hep boşa gi
den tipJ..eri canlandmyor. Sonra 
Myrna iyi bir zevcedir. Kocasını çok 
aever ve bunu açıkça ıöylemeğe çe
k.inmez. 

Amer.ikalalann ço.k beğendikleri 
aıt.i$1erden biri de Claudette Col· 
b~rt· dir. FiJhakika bu aıtilt de dai
ma tebessüm eder ve bütün filimlıe
rindeki rolleri lıa.llı::ın hoıı.ma gider. 

Ginger Rogers de herkıea tarafın· 
dan sevilmektedir. Bunun sebebi 
artiatiıı canlılığı. net' eaid:ir. Carole 
l.Jembard daima güleryüzlü olmadı
ğı halde çok seviliyor. Bunun sehe
hi de çok sade olma.sı, canlandırdığı 
tiplerin hop. gitmesiclir. köyün isminin ve .oradan kalkacak hur ıinadçı Murada değil mlshıl.z?. artistleri de tiyattolarda., sinemalar• 

tren postalarının altı kırmızı kalemle - Evet ... O... -----------------
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1 KONUŞAN MUMYALAR f 
Tefrika No. 134 Yazan: İSKENDER F. SER'l'ELLI 

- Kurunun yanında. yaş da yana- - Bu yiksek duvarlan atma.11:: lco-
ca.k.. lay değflcUr. ~kut olsa. bara.dlm 

Dedi ve bilhassa. Arap füseh.ı:ısın.dal uçup gide~ 
meşhur şair Ga.ssn.n'ın klZl Bitti Züley- Diyordu. ~ Meıbmed: 
hanın bwılar arasında. hoo~ olup - Devletllml Kuşl&rm bile~ 
gitmeslne çok ncıdı. n.şa.mıyuca~ bu duvarlnrdnn. şeyh 

Gerçi Sittl Züleyhanın masumiyeti Malıınudun uçup gitmen muhtemel
neden sonra Sultan Selim t..-ıro.fmdan dir. Zira. o burada ka.1d$ mtlddetçe. 
d.'\ anlaşıl~ ve cesedi buldurulup gözümüzün önünden birçok defalar 
namına güzel ve kitabeli bir mezar ~Yobl~. tekrar meyd:ına. çı:lcnuştu". 
y:ı.ptırılınış ise de, Sitti Züleyhanın Boyle meşhur blr sihirbaz ~. bum
ya7.dığı ve söylediği şlirler birer birer dan kaçmak o kadnr güç bir ~ mi
meydan:J. çıkınca bu h~dlsed.en pa- dir? credl. 
d~ah da pek müt.ee&ilr olmuştu. Fa.- Eısaıı paşa. telAşa duştü. Fa.knt, 
kat. her zaman. her yerde ve her k:ır- içinde bl'.: şüphe vardı: 
ga.şalık arasında. böyle yanlışlıklar - Celladlar Yorgunlukla onu vur
olduğu gibi, Şam büyücülerlnln ida- duklanm ha.tırlıyamıYorlar. Onun bu
mında da Slttl Züleyha.ya. benzer radan kaı;mn.sma 1mJr!ın yoktur. O 
birkaç suç.ruzun ölüm cezası görmesi- burada bir takım gözboyacılıklıı.rla 
ni tabii bulma.k gerektL .slz:l korkutm.WJ amma, ben böyle ma.-
Şam muhafızı Hasan pe.şıa. emeline sallara ~ak vermem. 

muvaffak olınu.ş ve bu suretle Şamlı- Diye soyleniyordu. ~~n pılfa JhLl
lan büyücü ve slhirbıı..zlann tahakküm yaten şehre ada.m.lar gonderlp - kim
ve tasallutundan kurtıamuştı. Sihir· seyc sezdirmeden - !JCYh Mn.lunudu 
bazların arkasından ıığlıyıı.nlar dö- aratmJ4, kencllsl de ortalık k:ırnnnca 
ği.ineiller çoktu. Fakat, b~ er- konağına dönmüştü. . 
kekler arasında bu neticeden mem- Konakta 0 gece bır tam!>ur fıı.slı 
nun olanlar da. pek çoktu. Bir İspan- yapılacak, Hasan ~ blr1cık gözde
yol müverrlhinin dedJ~ g\bl, 0 de- si Habibe ile eğlenecekti. 
virde Şam 4deta büyü ve sllıirle ida- Hasan paşa evine gellrkcn._ba.şı vu
re edilen bir memleket hnllne gel- rulup vurulmad~~ tereddiid edilen 
miştl. Şehirde büyücüler ve silılııb:ı.z- şeyh !'.lahmudu duşunüyordu. 
lar saltanatı her m!nasiyle gÖ7.e çar- • • • 
pıyordu. Selimin lk1 satırlık bir fer- Hasan paşa gözdesiyle 
manı bu saltanatı ça.11Ça.bulc yıkıver- ba&ba•a 
miştl. :: -:ı: 

··~ 
Hapishaneden kaybolan 

sihirbaz 

Şam muhafızı o gece geç va.ltlt evi
ne döndü. 

Habibe merdiven b:ı.şında paş:ıyı 
karşıladı. 

c-lzilmlştıı.. L:ikln ihtiyar adam bu Bir müddet dik dik birblrlerlnln 
Hollywood kırmızı \'!zgiye rağm.en tarifenin: yüzlerine baktılar. LA kin elli sene ev

' Fıliinca numnralı katar, eyyamı ıldl- velkl hallcrlnl düşününce birdenbire 
yeye mahsus, cumarte.si ve pazar gün. kahkahalarla g{ilmeğe b:ı.şladılar. Bl- Hollywoo<i' da clnatçı Be.karlan 
lerlr.e mahsus t:ırzındakl bir sürU rt: namı altmda bir ceııUyet kurulmuş· 
karışık t:ı1'sllatı karşısında hiç bir !JeY - İlahi! . Ne tesndüf amma! .. Ta- tur. Cemiyıetin elü azMt ıvardır. Bun
anlıynmadı. «Gişenin açılmasını bek- marn elll sene sonra!.. Fakat ne ka- lar, şimdiye kadar bir çok fırsatlar 
lerlm' ·· Memurdan sorarım• diyerek dar llıtiyarlarruşsınız... Ne kadar da çık.tığı ve ıyaılan ilerlediği halde ev
beklemc salonunda bir ~ağı bir yu- göbe{,-tnlz şl.şml.ş ... Bumburuşuk olmuş- lerunemiş olan artistlerdir. Maama
karı dolaşmağa başladı. sun.uz... Aman bir zamanlar müthiş fih cemiyet :kuruldultan sonra gıe.-

haberleri 
Acar, Salıihaddin hapi.sh:ı.nc.-,uıd.e 

sıkı bir lnzıbat temin etmişti. O gün 
ilkönce kadınların boynu vurulup, 

metre yük.sekükte şampanya içmi~- oesedlcri bahçede kazıln.n çukurlara 
lerdir. aLıldı. Bunlardan sonra esrkek bü· 

- Neden böyle gccıktinlz, devlet
lim? Ud ve tambur çalan sazendeler, 
darbukacılar ve sesi güzel h:ınendeler 
geleli ~ok oldu. Erendim.izi bekliyor-

Bu salonun duvarlarında bir takım surette kıskandığım, kendislnl öldür
ibret tabloları halinde propaganda. meğe kalktığını adam siz misllz? .. Ben çen bir kaç ay zarfında azadan ye-
nfl.şlerl vardı. İşte Yeşliay cemiyeti- sevgilimi sizden mi kıskanmışım! .. ~i evleııı~ştir. Bi.r çok artis~ler ~u 
nln bir tıt\nı: Bir sar)1oşun ev~ dö- Kak kah kah ka.h... ınatçl . bek.arları yol~ ge.tırmege 
nüşü' .. Daha otede küçük bir bitin .~.~ilah A!la.h ... ~en de o ~~anlar azmettikknnden cemıyet azasının 
marı!etlerini gösteren bir resim, onun boyle ~cğUdım ya .. : Aslan gıbı de_U- yakında daha ziyade azalması muh
yanıncla. bir karasineğin yaptıkları... kanlı ıdlm... Ya sız kendi halinıze temeldir. 
Ve nihayet başka bir atlş ... Altında baksanız a ... Kafanızın .dazla.kl.tğı ~- , 

* Loretta Y oung son zamanlar· 
da çok canı sıkılmı~ bir haldedfr. 
Buna aebep bir kürkçü dükkanının 
camekanın<la teşhi.r edilen şenşila bir 
mantoyu satın almağa icarar vere-
rek dükkana gittiği zaman manto
nun sa.tıldığlnı öğrenmesidir. Güzel 
mantoyu satın alan tanınmış yıldız
lardan Hedy Lamarr'dır. !kisi ayni 
stüdyo2a sık sık karfllaştıklarından 
Lorett... her gün beğendiği mantoyu 
görüyor. 

yücü ve sihirbaz.lam sıra geldi. Cel
lactlar o gün bir hayli yorulmuştu. Üç 
yüz kişiyi boğazlamak kolay bir i15 de
ğildi. 

Hasan paşa, celladlara: 
- Memle-ket halkı, bu melUnların 

olümi.inü duydukça seviniyor ve siz
lere dua edl;or!. 

Dlyerek kencfüerlııi teşci ediyordu. 
Hasan pa.şa, bu oııim haberinden son
ra şehrin sükunete knvu.şacağınd:ııı 
emindi. Halk bund:ın sonra. 1.'illıi gü
cünü serbesçe ve kimseden çekinme
den düzenli)·ebilccekti. 

lar. . 
Hasan paşa ayak ü.stunde. o gfin 

olup bitenleri kısaca gözdesiru! an
lattı: 

- Bugiin Salahaddin hapishanesin
de çoktanberl görülmemiş şeyler ol
du. Bir hayli insanın kanı döküldil. 
Bundan erken gelemezdlm. 

:\ferdivenba.şında fazl:ı. konu.şr.m:ı

dılar. Pa.~ hareme geçti. Zaten harem 
dairesinde de paşanın gözdesi Ha
bieden ve birkaç hizmetçi kadından 
başka klınse yoktu. 

bir s::.tır yazı: «Baznıı beş dakikalık: kanız b~ınızdn iken bıle belli ... Bırı- *Son zamanlarda Hollywood da 
bir ze\ k insanın h:ıyatında ne büyük ili şu hallnl.zl bana göstermlş olsaydı yeni bir moda çıkmıştır. Bu moda 
fenalıklnr yaparl.ıı.... ncaba scvııu,ni sizden hJç kl'/.caru~ ~ mucibince yıldızlar el çantalarında 

lll•••lliıı••••••••• ı O akşam SalAhaddin bo.pL~ha.ncsi

Hasan paş::ı. ilkönce kavuğunu, 
ci.ıbbesinl çıkardı: 

- Çok yorgunum, Habibe! Üst lik 
canım d:ı fena halde sıkılıyor. Duvnrlar daha bu çeşitten birçok idim ki? .. Boyle blr zavallının yüzü- yalnız pudra ruj ve bu gibi tuvalıet 

afişle.le dolu idi amma. bizim .ihtiyar ~~ ç;zer, ellml 'kn.na. bulaştırır mı malzemesi d~il küçük bir ti'° likör 
onları uzaktan hayal meyal seçiyor~ 1<'.:::tı} ve ıto lam kü ükn iki kadeh: t.qı-
du. Bir i kemleyc oturacak oldu. Bu- - Yooo. · Ben sizden çok dııha. gen- P P ç 

ÜZ l -• ı• mi d""küI" cım ya!.. Bakın siz tarifeden anla- yorlar. Yıldızlar konuşurken, taba-nun er ne .,,m ~ s~ an o - kad . k ·L • • • 
mu~tu. Nihayet dı~rıya çıktı. Güne- mamı,,sınız amma ben mü.kemm~l an- an 6'1g":r~ çı anr gı_.:u:. ıışeyı çı· 
şe karsı, istasyon binasının öni.indekl !adım. karmakta ikı kadehe lıkor doldur-
tahta ~raya ynngeldl. Burası pek gü- ~k tuhaf bir ~ra. k:~ı.smda malcta ve birini kemdisi alıp diğerini 
zcldl. Beyaz yumuşak sakalı ile ihti· imşıler gibi bl~~rlerınc bakıp b::/.:.ıp karşısındakine ikram etmektedir. Bu 
yarımız bu ılık güne~ altında bir kedi kahk:aha.lnrJa. güluyorlar ve konu.şma- moda ço1' tutmugtur. 
gibi gevşedikçe gevşedi. ~a. devam ediyorlardı. 

iş bulmak için 

Bir aralık karşıdan tenha istasyon - Aman _Yarabbi... O geceki hali~ * Hollywoo<l yıldızlanndan Bo-
yolu üz0 rlndc kendi glbl bir ihtiyarın niz hfı.JA ~zlerimin önünde- Ne i:li nita Gtwnville yıldönümünü görül- Uzun, uzun düşünme
bastonuna dayana dayana geldiğini 0 sizdeki şovalye ta.vırlanL A$ı uğ- memiş bir şeldlde kutlamağı düşün- ğe lüzum yok! 
gördü. Hemen tepeden tırnağa kadar runda çarpı.şan. A.ka..hraman!.. Kah, müı V.! bunun için büyük ıbir yolcu 
dlkknt kesildi. Ötedenberi ihtiyarlar- kah, kah, ~~·· ~?hl~. de kooı.l.k: tayyaresi ki.ralamııtır. Bonita dost- cAKŞAM> a bir KÜÇÜK 
la pek ziyade nlakndar olurdu. Bu - Ya sız a 8 z ·· e rece larını lbu tayyare i~e gezinliye davet lLAN verm~k kafidir. 
seter de gözlerini açtı. Karşıdan ge- olmu.,~wıuz.. etmiş, yıldız ve doatlan yüzlerce ll•••••••••••••lli 
l"ni tedkike başladı. Acnba o da kcn- - Velhasıl yap~ıklanmız çocukluk 
dlsi kadar çöknıili} mü idi? Yoksa. bas- id1 ya ... .............................................................................. ., 

nin bahçesi bir ınezbn.bayı andırıyor
du. Hapishanenin muhafız zabitlerin
den Acar Mehmed bir aralık cellüd- - Caruruzm sıkılnuısına sebep ne-
1 rm şöyle b ir konuşm:ı.sına şa.hid cllr, devletlim? Şlmdl t-<>z b~lars:ı.. 
oldu: ne~lenirslniz. 

n- Biraz önce mc.şhur büyücüler- - Kolay kolay neşclent>Ceğlmi um-
dcn şeyh MahmudülA.sellyi sıraya koy- muyorum. F'akat sazın hemen b'4-
muştum. Sonra gözüme 11~ .. yok- 1::.masını da istiyorum. Hnydı gcçe-
sa onun ba.şını sen nı1 vurdun?o llm şu havuzlu salona. 

a- Hayır. Ben şeyh Mahmudu se- Hasan paşa halfı. şeyh Mııhmuddan 
nfn önünde gormüştüm. Ona el umt- gözdesine bahsetmcmlşti. 
madım.» Zaten Habibe de pek endişeli dc-

Kesilen ba.şlan araştırdılar. Şeyh ğildi. İstikbalden emin bir insan eda
.Malım udun kadın gibi uzun saçları ve siyle paşayı neşelendlrmeğe çalışıyor: 
beyaz uzun sakalı vardı. Burnunwı - Şu tambur çalan adanı Şamın ım 
ucu kıvrıktı. Onu tanım.a.k güç değil- meşhur sazendesldir. devletlim, dedi. 
dl. Zaten hapishanede onu tanımı- O, tamburu lnsmı glbl konuşturur, 
y::ı.n kim vardı? O, herkese - g{tya inetir .. onu bir kere dlnlersenız, bir 
muciz.e kabilinden - birçok şeyler daha bütün ömrünüzce tambur dinle
göste.rmls, hattl\. muhafızlardan bir- mek istiyeceksiniz . 
~oğunu korkutmuştu Havuzlu salona. gcçmL,lerdl. 

tonunn dnha mı fazla yaslanıyor?. - Çocukluk değil, enaşilik azlziln 
~endi gibi bir nyağını sürüklüyorı mu enayilik!.. 

- Haaaa... Göımez olur muyum 
hiç?~ Burada, bizim köyde oturuyor. 
Kapı Ita.rtı koffi'7UıIXl!.. Bırak cadalo
zu blraderL Hele dişlerin! çıkarttık
tan sonra halini bir görseniz!.. Bazan 
ona bakanın, bakarım da kendi ken
dime: cBunun lçl.n mı bi.rt>irlm.ire gir
mi,tik!..• derim~. 

dl gel size onu göstereyim._ ur;ııınd-a. CellA.dlar kesik ba.şlan iyice göııden Hasan pa.,a.nın oturduğu köşede bir 

ldl? Hep bunları inceliyordu. Yok, İhtiyarlar sustular. önlerinde gü
yok .. Gelen ihtiyar biraz daha. dinç neşin altında ışıldıy:ı.rak gözün alabil· 
görunüyordu. Adam geldi. İçlreyl gir- diği kadar uzanıp giden şimendifer 
dl. Biraz sonra söylene söylene çıktı: raylarma bakarak: daldılaı'. Sanki. bu 

benl yaraladığınız ruızıen1n mahlüku geçirdiler; şeyh Ma.b.mudmı başını adam boyundan yüksekçe geniş ve 
görünüz .. bulamadılar.. diler cell:idlara. sordu- etrafı tilllerle sa.rı1mış bJr kafes var-

- Canım o da öyle değildi ya.. .. lar. Onlar da: dı. Salon çok aydınlıktı.. paşanın 
- Haydi haydi yürüyünüz. .. - Biz vurma.dı.k onun ba.şını.. oturduğu yer ise biraz loşça idi; ke:ı-

- Yeni tarife bugün başlamış... sonsuzluğa doğru uzanan lk1 demir 
- Vaııgeçln erendim" va.2geÇin!.. Cevabını verince muhafızlar tel~şa dlsinl ve gözdesini hiç kimse gômıü-

Trene tamam 3 ç-cyrek saat varl.. anlan gençliklerine götürmüştü. Ne 
Treni kaçıracağız ı ~ düştüler. yor. fakat kendi.si hmesi görebiliyor-

- Allah a.,ıona. 1nad etmeylnlz.~ 
Haydi. .. Hem siz haklıka.ten benden çok 
daha fazla. çökmil.şsünüz ... Haydi ko
lunuza. gireyim de s12lO yn.rdım. ede
yim ... 

- Acaba kargn.şalıktan isUfade ede- du. 
- Ya öyle mi efendim? .. Bendeniz çılgınlıklar yapmam,ışla.rdı? Şimdi 

tarifeye baktım amma. a.nlıyamadım ... bunlan düşünd~ mütemadiyen: 
- Ben hiç görmüYorum, demek çok 

ç1r.k1nl .. 
rek kaçtı mı? Hasan paşa çok kı.sknnç bir ::ı.d:ım-

İkinci ihtiyar onun yanı.na oturur- cYazık. ya.?.ıkl:a diye mırıldanıy:>rlardı. 
Bu ihtimal karşısında. ne ya.pılnbl- dı; bilhassa Hbl~ tutulduktan 

ken: İstasyona ilk gelen ihtiyarda. b1r 
- Ne diyorsunuz? .. Ne diYor.suııuz?. lirdi? sonra, .kıskançlığı artmış, onun yuzü· 

- Zatı aliniz köyümüzün yalıa,ncı- şey söylemek Jstlyenlere mahsus bir 
sısınız galiba... Zira hiç teşerrüf ım- bal vardı. Nihayet bilyük bir teroo.
kiinı hasıl olamıınu.,tı... Aman aman düd içinde yü7.Ü yaralı adama sordu: 

Korkunç bir şey! .. 
- HepimJzln eninde sonunda bu 

hale geleceğimlzl bllml4 olsaydık hiç 
öyle birblrlmizi yer mi idik ... Ne ise ... 

Elli sene evvel bir geoo boğazlaşan 
iki r:ı'klp kotlrola. glrdlleır. Ağır üğır 
blr'oirlerine dayana dayana köşklerin 
ve bahçelerin arasında uzanan gölgeli 
yolda kayboldq)ar .. 

Hasan paşa. henüz hnplshaned.en nü ya.bacı bir erkeğe gösretmemeğe 
konağına dönmei.şrntl.. bu haberi alın- 'azmetıniştl. 

dizlerim kör olasıca romatizma!.. Yok- - Onu görüyor musunuz bari?~ Yilzü yaralı adamın birdenbire gö:r:
Ierl parladı: 

ca canı sıkıldı. Hap!Shanenln en l:zıbe üstü kuş tüyünden yastıklarla. dö
köşelerlne vanneaya kadar her ye- ~nml.ş olan bir sedire uzanan Hasan 
rinl arattı. Şeyh Ma.hmudun izi. bu- p~a: 

sa köyümüzü yenl mi .,erenendirdlntz - Kiml?- luna.madı. - Saz ba.şlasın .. 
efendlm?... - Onu canım onul" - Mükemmel bir flklr!.. dedi. hay- Hikmet Feridun Es Hasan pa.şe: 

EY KADER! yok mu> Arada bir sükut oldu. Fahri de- İki kafadar arasında muhav'Cre 
- Var, latanbul noterlerinden vamla: burada bitti. 

Aşk 
Daniş bey. Rüsuhi ortadan kaybol- - Sizin, bu bi.ribirini tak.ip eden Fahri, ogrenecegını öğrenmi ti. 

ve macera romanı maroan evvel notere vekaleti umu- g~ubetler hakkında filtriniz ne> I lafız ile muhavereyi dah.a ziyade 
miye vermiş.. emlak ve ak.annın .ida· - Ne CÜ}"eyim > •• Hav.alamın uza.tmağa lüzum görmed~ ve yarırıı. 

Tefrika No. 121 Nakleden: (Vi • NQ) resine memur elnÜf. Noter, emlak, bir tü.rlü çözemiyeceği bir ewrar per- trene yetiıeceğini hah~ ederek 
a1ar l\l'e çiffiUerin geHrlerini topla- desi doğrueu. _ odasına çekildi. 

- Nı.! diyomuı a birader.} lstan- deeüğim gibi, oğlu Rüsuhi beydir. yıp hıfzediyor. Bu hal on beş sene• - Rüaeuhi beyle Perihan banım Fahri, odasına çekilmekle bera-
bulda, eti bulunmaz muıh.tqem bir Fukat garabete bakın ki bu servet- den.beri böyle deıvam ıedip gidiyon. ve kızlan arattırılmadılar mı~ ber, demal uyuyamıyarak, bu aerve-
k.:ır.ağı, beı altı büyük hanı. Kara· ten oğlu da istifade edeariyor) - O baklo Vdr"bi paşanın oğluna - Dör<lii de aeaeleTdenberi arq- te n:ı.sı: konacağlna dair hin bir plan 
cabeyde koca bir köyü ihtiva eden _ Bu naınl ıeyl.. Öz oğlu olaun bıraktığı servQt, bir buçuk nü.li da· tınlıyor; fakat bir türlü izleri bulu- k.urdu ve: 
g .. ııi, bir çifliği, Söke civan.oda be- da bahasının servetinden istifade et• ha ıertmıı olmak l&zım. namıyon. - Bu servet benim olacak. evıet 
nim idare ettiğim Dalaman çifliği, mesin; olağan şey mi buL - Tabii değil mi ya> - ,Sjz Peııilıan bamm1 ve kızlarını ben:im olacak! sözlerini tekrarlıya-
r=.dap zarı ve İzmit civannda dört _ Anlatayım da bak. Rüsuhinin - Kozalak çifliğinde paJ&nın ala- görmediniz mH rak uykuya daldı. 
beı çiflik ... Bu saydığım eınlak ve babası öldükten az bir zaman ıonra kası yok mu) Hafız Celal, bu sual karşısında. n~ 
al.arın senelik safi geliri, yüz bin li· ıuınesi Rulciye hanını, Karacabey çif· - Yoktur. Bu çiflik. papnın ye- faz.la gevezelik yaptığını biesederek Fahrinin Adanaya seyahatinden 
rayı geçer. liğinde ani bi11 hastalığa yakalanarak ğeni Perihan hanımın kocası Ramiz temkinli davranma'k Jiizumwıu hiı· birkaç gün sonra, dört yolcu, Kara-

. Hd~ızın. v~rdiği bu izahat. Fahri• birkaç gün içinde göçüp gitmiJ. Rü- Sadık beyin malı idi. Hayırsız, ku· setti ve boğuk bir aealeı cabey çifliğine gidiyorlardı. Bunlar, 
nın 6ozl:rmı kam_:ı~tırıyor~u. De- ııuhi. aııneıini, mu.az.zam çüliğin tür- marhaz hıerifin biri. y aJnız kenclis.i· - Hayır, Perihan hanunı ve kız· c~vdet, Rüsuhi, emekli yüzbaşı Ra-
mek peşınde koştugu servetm yalnız b · d·v· b' od ·· d,.,_ nin d~I. zev,.-i Pen'l1an t.anunın lannı hiç görmedim, dedi r ~ 'f d • • • .. • • • ~ l ÇCVll' ıgı ır a..ına g0111 u.ıı;:.. -.,.. ......,. cı gıp vıe ı...ah çavuş i i. 
seııclık gclırı yuz hın ]ırayı geçıyor- ten aonta jz bırakmadan ortadan servel'ine de tüy dikmiş, mallan bi.. Ve sözün mecrasını değiştirmek 
du. Bu servete. tasarladığı tertiple kaybolmuı· gidiş o gidiş. Aradan rer bit-er alacaldılan tarafından hac- için de: 
l.onabilirse, muhteşem bir hayat sü- on b~ ser:e geçtiği halde bir daha zedileııek satılmış. Beş parasız kal~ - Şayet .fiatte u}'Ulur ve Koza· 
re~~· asla sefalet yüzü gönniye• zü1cmemiş, emlak ve akarlannuı ıe:m- dtktaın eonra esrarengiz bir sumte lak çifliğini satın alabilirsem, aharı 
ce J. tine uğramAmıf. .baanın yer yanl- ölmüş. karın Perihan hanım, iki ömrümü bu mü.ız.ervi kö§ede geçjr-

F ahr:, Hafızdan biraz daha malu- mıı da içineı gömülmiit diyeceği ge- küçük k.ızile, dayızadesi Rüıuhi gibi mek istiytorunı, dedi, ve sanki bir 
mat koparabilmek ümidile sordu: liyor. Bu muazzam servet, olduğu ortadan IUJ' olup gitmiş... 3U ıtevdi etmek istermiş gibi, Fahri· 

-- Doğrusu, çok büyük bi.r servet. gibi duruyor ve bundan da k.imee Fahri, anlamamazlık.tan gelerek. nin kulağına. ıeğilerek ilave etti: 
~u r:ervctı:: yalnız oğlu mu kondu, itıtifade edemiyor. sordu: _ Sevdiğim bir kızla dünya evi-
ba!Jka varisi yok mu~ - Şa.,Iacak. §ey doğrusu) Seıve- Feeijpbanallah... Doğrusu ne girmek üzereyim. On beı gün 

- Evet, bir tek varisi var. O da ti idare eden, gelirleri toplayan da müthit bU muammal ıonra nikMnmız kıyılacak. 

Rüsuhi, Karacabeye hareket et
mezden evvel birkaç yazısını, tabi 
Rıefete götürmüştü. Tubi, Rüsuhiyi. 
büyük bir nezak~le karşılamış veya
ı:ıları çekmecesine koyduktan son
ra, şimdıye kadar satır ba§ına rver
diği 2J para ücreti, makalelerinin 
gördüğü fevkalade rağıbet üzıerine, 
bundan sonra iki kuruşa çıkatdığı
nı söylemişti. Bu zam, §İmdiye ka· 
dar sefalet içinde kıvrADAD zavalh 

(Arkası var) 

muh-Trir için büyük bir nimetti. Ar
tık ferah ferah geçinıehilecckti. Fıı· 
kat tabi Refetin bu Iutfu kendiliğin
den olmamıştı. Bir gün evvel Rü,.. 
tem paş"' zade Cevdet, tabü ziyaret 
etmiş, Rüsuhiye verdiği ücreti, ÜÇ 

misli arttırmasını söylem~, bu zarn
mı da kendi cebinden ve:rece~ni 
ilave etmişti. Cevdet, ta:bie şu sıkı 
ten.bihte bulunmağı da unut'madı: 

- Bu zammı benim vereceğimi. 
Rüsuhiyc katiyen sezdirmemelisiniı
Onurlu bir zatht. Zammın benİJtl 
müracaat ve yardımımla yapıldığını 
Dı."llaraa kahul etmez. açhktan ölmeği 
tercih eder. 

Tabi Refet: 
- Merak etmeyiniz Cevdet be

yefendi, ben Rüsuhi be<ye hiçlbir şey 
çaktırmam.. teminatını verdi. 

Dört arkadaşın Karacaheye seya• 
halı, R.:ıgıbın teklifi üzerine kararlaş• 
tınlmıştı. Cevdet, Rüsuhi, Ragıp ve 
Latif çavuı Nişantaşındaki konakta 
başba,a vererek, Perihan hanım ile 
kızlannı nasıl bulacaklarını konuş• 
tuk.lan zaman Ragıp, arkadaşlarına 
dönerek, dedi ki: 

- Önce, yapmamız lazım gelen 
bir ıe;y var). 

(Arkası var) 
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Sanatkar 1 
Hazıma jübile 

Günlük Borsa 1 
IS lllrlnclklnma JM1 

(Bat tarah 3 üncü sahifede) 
müze çekerdik. Ttyatrocla.n aanra 
elektriği de Jt.cStlklerl için yüz paraya 
aldığımız blr mumu yakardık. Ek.90-
rlya yarım bir gaz tenekesi içinde: 

- Aman donuyoruz!- d]ye tumdan 
ateş riCa edeıdlk. işte böyle blr de
kor lçhıde zeytin ekmeğhniz1 ~?'dllt. 
Ertesi günfi vapurun güvertesinde, 
Udnc.l mev'kt b1!_etle dona dona. hta.n
bulıı. dönii.şl.. 

Bu mesleğin da.ha böyle ne cllvelerl
nı çekmedik ki ... Tn.bll dllne nazarnıı 
bugün s:ı.h.no hayatı çok daha c!llT,el
mtştır. 

- Maama!lh s:uıatta yapılacak en 
mühim şeyi elde cttınız... Buna nı.ğ
men ellnl:zJe geçen para? 

- 132 buçuk llm! .• .Asıl mnnşun 225 
• llrnf .. 

- YetLstyor mu? 
Hazım gülümsedi ve büyilk b~ aa

mtm.Jyet için.de Mruı hesap verdi: 
- 55 llrn apartmıana veriyorum. 

Çocuğun 3 ayda mektep ıauttı 100 
llr:ı!- Bir o~ltım a.sırer, ona da para. 
gönderiyorum ... SOnr::ı. sahne ma.sıııfiı 
bir ;rerdlr. Elbiseler vesaire... Ellme 
en aşa!h ayda 500 llrn geçmeli k1 ce
çlneblleyinı,. Mamafih bu tarafları 
ramnzsan daha iyi our ... 

Halbuki ben Hazımm flkrlnde de~
llm. sanatkfır cemiyetin mnlı olduğu 
için onun h:ı.yatının bütün tefarrua
tın1 ö!trenm<'k isteriz .. 

Bambaşka tarzda 
bir jübile .• 

Ustnd sözüne şöyle devam etti: 
- zaten parasız sanat da olmu •• 

Bazan oynıyacağanız eserde dört per
de de ayn ayn zamanlarda geçer. ny
n ayn elblscler giymeniz lft.zun gellr. 
O zaman Vas11den pantnıon iste, fll
radan şapka ... Olur mu?M Fnkat ne 
yapacaksın? 
Hazını birdenbire: 
- Bırak blrnk bu hesaplan, rakam

lan ! .. Ben hallmd~n ştUyet etme
sJnl hiç sevmem. Hattft bunlan yaz
ma ... Fil.kat hakikaten bu 1.şln pek tu
haf yerleri vardır. Meselft ilk zaman
larda knmım aç iken kral rolüne çı
kardım .Etrafıma emrcderdlm: 

- Verln şu adama 100.000 Ural.. 
Şuna da 200,000 lira!.. Bir yandan 
içimden de: «Perde kapansa da. fU 
seytlnle ek:ıneğiml yesem, d!y~ geçlrlr
dlm. Hey gldl günler hey! .. 

J'ilblleden bahis açtım: 
- Evet, dedi. §imdiye kadar yapıl

mamı.ş bir §CY diişilnilyoruz. Mesela. 
•Hamlet. 1 taklldll oyna.maki- Kral 
Behzad.. Ofclya Bedia... Muhtellf 
takl!dlerle konuş:malan pet gilJJel blr 
tel' olacak... Bl!ıde henllz hl~ yapıl
mamış blr §e'Y.- Avrupa .sahnelerinde 
y:ı.pılıyormtJ4! .. 

Tilrk temaşa tarihinde büyük bir 
Jeri olan sanatkdn küçük bilet tcz
g~ının başında müşteriler! ile bırak
tım .. 

Hikmet Feridun Es 

Prof. Dr. l\a 
KEMAL CENAP 

Lamartin caddesi 5. Doğu 
Palaıı Nv. 1 .4. Taksim. T clefon: 
4 3963 Hergüı. saat 1 5 - 18. 

1 ~~m~~!~~~~~~l~s~l~u- 1 
mara. Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra Telefon: 40127 

tJ. '11' 933 Ttırk bon:u ı. lI. m. 
• 6 1938 ttram1J'8ll 
• & 1933 lkra.mfyell Ercan1 
• , 1934 Slft.1-Emırum ı 
• • 1934 Slvu-Erzurum 2-, 
• '1 llKl Demlryolu bt1kruı 

~ JL 
13.30 

I0.25 
ll.'16 

11.10 
ıg.so 

19.'10 

KOCOK iLANLAR 
l'eftaılde ahnlln deftDll 

mGddetınce ııaJ'l'l mu.nen atın
lerde haftada lk1 ven tıo defa 
Dlfl'edllecekUr. 

• 2 1932 Haz1ne bonole.n 

• • 193~ Hazine bonolan 
1938 hazine bonolan 

~-50 t - iŞ ARIY ANLAR 16.50 

• • 
A. Demiryolu tahvUl I - Il 
A. Demiryollan tahvili m 
A. Demlryolu mfimessll senet 
T.C. Merkez banknsı 

1'1,2S ASKERLİKLE tLtştıtstz - Lise 
'9.- mezunu avukat veyahut hususi mlles-
48·50 .scselerde kAt1p veya muıuı.sebecWkte 
~.23 ehven tıatla. çalşıblllt, ıstıyenler ace-

136.75 le Ak§am (yapar) rümuzuna müraca-
12.30 atlan. T. İt bankası nama muharrer 

T. İş bankası (hamile alt ) 
T. İl ba.nkuı mtımessll !üs. 

ı2.80 ==u::.,__ış--.----rübe-~ --ö-
uıı B 110 LERINDE - Tec g r-

.- mtl§, muhasebeden anlar, Türkçesi 
28·25 kuvvetll, yazısı güzel, serl daktilo ya
::i~ zan ve referans -rerebllen blr genç 

A. Demlryollım şirketi ( % 60) 
A. Demlryollan şl?t:etı (~ 100) 
Esklhtsar çimento 
Kredi Fon.siye 1903 

• • 1911 

münasip blr iş &ramaktndıl'. Z.D. ril-

1
l0500.25 muzu ile 176 posta kutusu adresine 
~ 2 

69.50 acele yazılması. -• • Amorti , , 
Türk altını 

Kupon l.30 ORTA DEREC,'EDE - Tahslll olan 

Külçe altın bir gramı 
Osmnnlı bankası <banlı:not) 
Londm üzerine 1 ııterlln 
Nevyork üzerine 100 dolar 

28.40 bir Türle kızı yazıhane avukat veyn 
4.05 hususi t>lr mü~de iş arıyor. Ak-
3.00 şam'dn: İ. K. rümUZ\llla mektupla mil-
6.24 racaat. - 1 

Madı1d Uz~e 100 pczcta 
Stokholm tizerine 100 kuron 

132.20 BAYA'S iş ARIYOR - Büro Jşlerl 
12.9375 kasiyerlik gtbl işler yapabUlr. (Pos-

80.'15 ta kutusu 34 İstanbul). --

IRADYOI 
Budnkil program 

12.30 Program. 12.33 Uşşak m.o.ka.
mından IJBrlola.r, 12.45 Ajans haber
leri, 13.00 Fasıl heyet.1. 13.30 Karışık 
program (Pl.). 18.03 Dans orkestrası, 
18.25 Konu.şrna., 18.45 Çocuk klübü, 
19.30 Ajans ha.'berlert, 19.55 Şartı ve 
türküler, 20.1~ Radyo gazete.si, 20.45 
Blr halle ttırlci1sfl ~niyorm:, 21.00 
Ziraat Tnlı:vtm1, 21.10 Karışık oarkı
Iar, 21.30 Konuşma, 21.45 R!yaseti
cllmhur bandO!nı, 22.30 Ajans ve bor
sa haberleri, 22.45 Daru müziği (Pl.). 

Yann sabahki program 

'1.30 Program, 7.33 Hafif program 
(Pl.), 7 .45 Ajans haberleri, 8.00 Hafif 
IP'rOıgramm deva.mı (Pl.). 8.15 Erin 
sıaat.t. 8.30 Milzlk (Pl.). 

Örfi İdare komutanlığından: 

İstanbul, Çorlu, Çanakkale ört1 kla
re mahkemeleri için '15 Ura ücret.le 
dört zabıt kAUbl alınacaktır. 

l - Kabul fll.rllan: 

ntn BÜRODA ÇALISMAK tJzımE 
y !ZISI ntJzGUN BİR l\lEl\ıtmE BA
YANA İHTİYAÇ VARDllt - Tnkslm 
Kristal arkasında İspanya konsoloslu
ğu karşısında Mllll EmlA~ Tel: 
42277. - 1 

2 - IŞÇ! ARIY ANLAR 
DOKUMA İMALAmANESİ İÇİ."11' -

Usulil muhasebeye vakıf ldart kablll
yetı haiz tecrübell bir zat aranıyor. 
Ayda malduan yüz Ura vernecek iş 
kabll!yetlne göre hasılattan da lstlta
de ettlrllecektlr. Taliplerin bonservis 
vernnsenyemanları lle A. R. C rümu
zuna müracaatları. 

BİR DİPLO:\'IALI HEMŞİRE, BiR 
BASTABAKICI, BİR ÇAMAŞffiCI İS
TENİYOR - Şişli son durak Şişlt Ce
raht Kllnıttnc. 

HİZMETÇİ KADIN ARANIYOR -
İki ktşllik bir ailenin yemek, çamaşır, 
ortalık işlerini yapacak. (12 - 2 aras1n
da Bahçekapı IJman Han a.snıa kat 
63 e Mii. - 1 

SAAT TAMİRCİSİ ARA11ı"'IYOR -
Ankarada daimi saat tamir 1şlnde ça
lışmak ftzere usta blr tamJrclye ihti
yaç vardır. Mahmutpaşa. Kefeli ha-
11mda H~ıtaatleri depoewıa. mil-

A> En az orta mektep mezunu ol- racaat. - 2 
mak. 9 YAŞINDA -Bir erkek çocuğu için 

B) Memurin kanunumm 6 inci Almanca bllen bir matm.aze.ı aranı-
maddeslnln A. B. c. D. fıkralarında· yor. Müracaat 9 dan 12. Adres: Cn
kl evsafı ha.J.z bulunmak. ~loğlu Kapalıfınn No. 48 Nusret 

C) Yaşı 20 den aşağı ve 40 dan. yu- Aydın. - 1 
kan oıma.mak ve mı askerliğin! yap- BtR BAYA'S ı\RANU'OR - Üç nil
mış veyahut hizmeti askeriyeye elve- fwılu 'blr evin her lşlni görecek ye
rlşll olmadığı sa.bit bulunm~ veya meğlnl pı,,J.recek orta yaşlı, Tilrk, Yu
tecll edilmiş olmak. goslav veya Polonyalı gün görmüş bir 

2 _ Talipler adedi dörtten ziyade bayan aranıyor. Hlzmctçi muamelesi 
ve ayni şeraiti haiz bulunduğu tak- görmlyecck, kendi evı gibi mllstaldl 

hareket edt>CekUr. Saat 18 lle 20 ara
dirde aralannda müsabaka lmtlhanı sı 52-62 numaraya telefon edllmeBi. 
yapılacaktır. Müsabakada istenilen -------------
şey umumt bllgller ve bilhassa yazı 
makinelerinde 80.ratlc ve doğru yaz 3 -- SATILIK EŞYA 
maktır. Müsabakada aynl dereceyi SATILIK OTOMOBİL - 937 modeli 
haiz olanlardan daktııo 1.şlerlnde daha Ford bUyük motör, li\st!kleri ve boyası 
kuvvetıı olanlar tercih edilecektir. yen!, 45 bln kilometre yapmış. Her glin 

3 - Taliplerin örfi idare komutan- saat 17 ile 19 arasında 43326 yn tele-
lığmn müracaatları 25/12/ /941 den _f_on_l_a._m_ü_ra_c_a_a_t .. _. ______ _ 

12/1/042 pazartesi akşamına kadar SATILIK TUAKTÖR - Pek az kul-
kabul olunacaktır. lanılını§ gaz ile işler her tarafı fnal 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi 
müdürl üğündsn: 

Forson markalı traktör satılıktır. İs
t!yenler Strkccl Turan otelinde Ilacı 
Mehmed Sallh'e müracaat etsinler. 

- 1 

Memur ve daktilo alınacaktır 
l - Müessese muhasebe, muhabernt, anbar ve zat 1şler1, ticaret servis 

Jertnde istihdam edlhnek ttzere. 
A - Barem dahlU milnhalle11B 3659 numaralı Bnrem kanunu hUküm

Jerl dahilinde müsabaka lmtıhanlle ve intibak edecekleri derecelere bir de 
rece sınat işletme zanunı Udveslle 210 liraya kadar aylık ücret verilmek 
~ 14 memur; 

B - Barem hıırtcl münhallere 170 liraya kadar ücretle 35 memur. 
C - Yapılacak müsabaka lmtlhanmda göstercceklert ehllyete göre 120 

llrnya tadar ücretle 15 daktilo alınacaktır. 
2-Müsabaka lıntlha.nı memurlar 1çin 15/1/942 tarihinde perşembe 

gllnü daktilolar için de 16/1/942 tarihinde cuma günü, Sümerbank Umum1 
Müdilrliiğilnde, İstanbulda Sümerbank İstnnbul şubesinde, İzmlrde Yerli 
Mallar p::ı.zannda ve Karabükte Müessese Müdürlüğünde icra olunacaktır. 

3 - Barem dahll1 münhallcro tallp olup 3556 ve 3659 numaralı kanun
lara tdbl müesseselerden birinde müstahdem olanlar bulunduklan dalreı.-.!n 
tayinlerine salihtyetıı makamından ta.hrlrl muvafakat almak şart!le 1nt!.bak 
edecekleri derecelere bir derece sınat işletme zammı llfıvesllo müsabaka 1m
Wınnına tlıbi tutulmadan tayin ed!leblllrler. 

4 - Aranılan şartlar: 
A - Türk olmak 
B - Fili askerlik hlzınetını 1fa etmlş bulunmamak 
C - 35 yaşından yukan sinde bulunmak 
D - Asgaı1 orta mektep mezunu olmak şarttır. 
5 - İsteklilerin: 

Ankara.da Sümerbruık Umum Müdürlüğünden, İstanbulda Bftm.eıt>ank 
:t~t:mbul şubesinde İzm1rde Yerll Mallnr pazanndan va Karabiikte Müesse
se Müdürlüğünden tedarik cd<tblleceklert 1ş talepnamelerlne qaltJ.da yazı
lı vesalkt ba~layar:ık müsabakaya iştirak edeceklerin müsabaka tarihlerin
den btr gün evvel Barem hartcı ve daktilo münhallerlne talip olanlanıı da 
20/1/942 tarihine kadar müracaat etmeleri tilin olunur. 

Aranılan şartlar: 
1 - Tahsl.I vesikası 

ÇOK AZ KULLANILMIŞ irt CİNS 
KtJRK ARIYOJtul\I - Batmak lstl
yenler cins, flat, adreslerini Fe:neryolu 
Muhtar P::ışı sokr..k No. 87 de Bay 
Necmi'ye blldlrmelerı. 

PİYANO - Yeni, fcvkalô.de güzel, 
Cofrlz :selli, demir kadrolu, üç pedallı 
satıltk piyano. Beyoğlu Züm.bfil so
kak Tünel Han 11/9 sayılı dairesine 
müracaat. 

TEKERi.EKLi KOLTUK cARABA11 
ARANIYOR - Yeni vç yahut kullanıl
mış hastayı sokakta gezdirmek lçln 
Erenköy Bağdad caddesi Bant.rol 
tramvay durnitı önünde 266 No. Tel: 
52.286. 

İKİZ ÇOCUK ARABASI SATILIK
Tlıt - Ortasınd.n.kl portatif bölme.si 
çıkanlarak tekli de olur. 

Adres: İstanbul. Dlva.nyolu Hacı 
Tahsin bey aokalı 5 numara. - 3 

DEVREN TELE1''0N ARANIYOR -
Beyoğ'lu aantralına bağlı devren ace
le blr telefon aranıyqr. İstıklM cad
des:t No. 98 tütüncüye mektupla veya 
fifahen müracaat. - 2 

DEVREN TELEFON ARANIYOR -
Beyoğlu santrnımn. bağlı devren acele 
btr teldon aranıyor. İstlklhl caddesi 
No. 98 tütüncüye mektupla. veya ıl!a
hen müracaat. - 3 

4 - Kiralıli - Sabim 
METRESİ 35 LİRAYA SATJI..IK AR

SA - Ş1şD. a1lvar1 kar1*ohı clnr.mda 
19 metre oepheei ao m1!ltre dl!rlollk. 
Dosya No. 103 Taksim l01stal gaz1-
J105U arkasında Mllll EmlA.kiş. Tel: 
42277 -1 

SATJLD[ APARTIMAN -T&lcdmde ÇOK ftCRttBELt- Lise profesörl, 
D tatlı n çift da1rel1 a er buçuk oda- İngillzce, .Fmnsw:a dersler verir. 
h knlorl!erlldlr. Net 1rad 8746 Ura. Mektep talebelerlnln derslerini iz!ı.lı 
Bll.1k EmlA.1t Bürosu. Tel: 433'16. eder. Her yere gtder. Şernitıer m11-

mıt . .Aqam'da R.R. rümuzunı 
6İŞLİ - Caddeye ya.km ' b.tlı ve 

4 - a odalı apa.rtım.ıın sa.tılı:ktu'. Net TABSILt KUVVETLİ BİR BAYAN -
1nı.d 1765 llradır. Blll.k Emlt\.Jt Bürosu Büyilklere, üniversite ta.le~ ve 
aatıynr. Tel: 43376. aairlere Almanca ders1, verir. LlBa.Jl 

etndlert, hılıuşma.. i1csJ.i muhaberat; 
18000 LİRA.YA SATILIK EV - Nl- FİRUZAl°xADA - 3 katlı -1-G odalı edebt 11mt veya. mmi tercümcler.1D. 

pntaşı clvıı.rmda betonarme !ki katlı apartıman mtılıkt1r. Net iradı 100 lira tash1h1 yapılır. A.tşam'da cUsullı> rU.
sek1z odalı bahçeli gfunme banyo ka.- flat lMOO Ura.dır. B1llk Eml~: muzuna mektupla müracaat. - ı 
lor1fer tertibatlı. Dosya No. 107 Tak- 43376. 
s1m Milli Emlô.klş. Tel: .u27'1. - 1 ------------ iNGtı..tzcE \'E FRANSIZCA DERS:. 

PANGALTIDA - Tramvaya. yakın LERİ - İngllizce ve Fransızca öğren-
6 katlı '1 şer odalı apartunan .fS,000 mek veya llerletm.ck 1sUycnlero bil· 
liraya satılıktır, gellrt % ~ dlr. BllUc bwu tn.le.belere kolay bir metodl& 

23000 LİRAYA - Omıanbey clva
rmda 4 katlı 4-5 odalı modem apartı
man satılıktır. Dooya. No. 108 Taks1m 
Krlstaı gazinosu arkMinda İspanya 
konsoloslu~ katşısında Mllll Emlı\k~. 
Tel: 42277. - 1 

45000 LİRAYA SATILIK APARTl
MAN - Maçka.da tramvaya. ya.kın 6 
katlı 4-5 odalı kalor1ferll denize nıızır 
net % 4,5. Dosya No. 114. Taksim İ&
panya konsoloslulro. karşısında Mllll 
Emlf\k41. Tel: 42277. - l 

EmlAk Bilrosu. Tel: 43376. matmazel 'MK. rtimuzuna mektupla. 
-2 OSMANBEYDE - ~ katlı beşer oda-

lı apa.rtıma.n satılıktır. Net iradı 2795 ,_ ____________ .. 

llm İst.iklft.l caddesi 54 Bilik Emlrut MEKTUPLARINIZI ALDmlNIZ 
Bllrosu. Tel: 433'18. Gaze,tcµtıız 1darebıuıes1n1 adres 

PANGALTI - 4 kntlı 3 - 4 er oda.
lı ayda. (90) llra. getiren a.partımnn 

olarak göstermiş olan knrtlcrl
ml%den 

14,500 liraya satılıktır. Blllk Emlak PJ? - l\f,.?i.E - P.Y - A.R.C. -
Bürosu Tel: 43376. KK _ AB _ ş _ 

TAKSiı.\I TALİMHANEDE ...... 4 bu- namlarına gelen mektuplan ida-
17000 LİRAYA SATILIK APAKTI- çuk katlı ve dükkfutlı 3 - 4 odalı se- rehanemlzden nldırnıalan rica 

l\fAN - Şişli.de ~ blr mevkide nede net 1814 lira getiren npa.rtunan olunur. 
tramva.y::ı. yanın ~kik& 3 katlı 3 - 4 Bll!k Emltı:k satmaktadır. Tel! 43376 . ._ ___ .._ ________ _. 

odalı. Dosya. No. 115 Tnkslın Kristal 
arkasında Mllli Emlô.klş. Tel: 42277. llı"İŞANTAŞI CADDESİ - 7 kat ve 

. _ ı dörder od:ı.lı knlorlfcrll apa.rtmıan sa-
BULMACAMIZ 

l 1 1 f 5 6 7 8 9 JO -------------- tılıktır. Net Iradı 2300 llradır İstık:HU 
17500 LİRAYA SATILIK APARTl-

1\lAN - Şl.şll tramvaya. yakın ( katlı 
3-4 odalı nydn Iradı 100 lira. Dosya 
No. 116 Taksim Krlstal arknSmda. !s
p::ınya konsolosluğu karşısında. M11ll 
Emld~. Tel: 422'17. - 1 

47000 LİRAYA SATILIK APARTl
'MAN - Vali Konağı caddWııde 6 
katlı 4 der odalı kalorifer betone.mıe 
Dosya No. 120 Tatslm Kristal arka
sında. İspa.ny:ı. kon80losluf;u k.arşıaın
da Milli Emlftk1ş. Tel: 42277. - 1 

26000 LİRAYA SATILIK APARTI
MAN - Beyoğlu İst.ildll caddesine 
müvazl tramvaya blt dakika 4 kntlı 
4 odalı. Dosya No. 121 Ta.ks1m İspanya 
konsolosluğu karşısında. Mllll EmlA.Jdş. 
Tel: 4227'1. - 1 

1501 LİR.&YA SATILllt ARSA -
Nlşantap clvann<l& 11.25 cephe 45 
metre derinlik tk1 caddeye bakan. 
Dosya No. 122 Taksim Krtstal arh.
sında İspanya kOMOloahığu bı'fJSm
da Mllll Eml~ld,. Tel: 422'17. - 1 

6%50 ORAYA l!IATJLll[ EY - Kur
tuluş Tepeüstü 5 odalı ilç katlı bah
çen tramvaya. yakın. Dosya No. 123 
Taksim Kristal gazin06U arlrosında 
Milli Emlll.~. Tel: 422'77. - 1 

12000 LİR.AYA SATILIK ARSA -
Nlşanta~ında Güzel Bahçede 12 met
re yüz 25 metre derinlik her iki ta
rafı açık. Dosya No. 124 Taksim Kris
tal gazinosu arknsmda. Milli Emlfı.k.l.ş. 
Tel: 42277. - 1 

ssnoo LİRAYA SATILIK AP.ARTI
MA. ... - Talimhane Valdeçcşmesı 5 
kntlı 10 dalrelt 4-5 odalı 225 Ura frad 
lı. Dosyn No. 125 Tal<s1m Krlstal ga
zinosu arkasında. M1llt Emldldş. Tel: 
42277. - 1 

33000 LİRAYA SATILIK APARTl
l\JA~ - Nl.şantqı GÜ2'JC1 Bahçe Ame
rikan hastanesi c!vannda 4 katlı 5-6 
odalı. Dosya 126 Taksim İspanya kon
ııolosluğu karşısında. Milli Emlfı.k!ş. 

Tel: 42277. - 1 

23000 LİRAYA ACELE SATILIK A
PARTIMA."11' - Kurtuluş tramvay cad
desinde 5 katlı 3-4 odalı bet.onarme 
% 6 iradlı. Dosya No. 12'7 Takslm 
Kristal gazinosu arkasında Mllll Em-
lAklş. Tel: 42277. - 1 

14000 LİRAYA SATILIK APARTI
MAN - Şlş.11 tramvaya 2 da.k1ka. 3 
katlı 3-4 ~alı banyolu küblk. Dosya 
No. 128 Takslm Krlsta.l arkasında. Milli 
Emla.k!ş. Tel: 42277. - 1 

52000 LİRAYA SATILIK APARTl-
1\fAN - Yilksekkaldınmın orta kıs
mında geniş cephell çl!t daireli 5 ~r 
odalı banyolu % 6 irndlı. Dosya No. 
129 Tnks!m İspanya konsolosluğu kar
şısında Mllll Emlliklş. Tel: 42277. - 1 

!JUSTACEJjY.ETİNE BİNAEN SA
TILIK BAHÇE - Yenlköyde nstalt fi
zerinde deniz Jren.annda. 8000 metre 
metresi 25 liradan acele satılıktır. 
Taksim CümhurlY\?t meydanı EmlA.k 
han No. 13 Emlfık yurdu Tel: 44439. 

ANKARA BAHÇELİ EVLER - de 
devren satılık evi olanlann Beyotlu 
posta kutusu 2284 numaraya ta!.sllAt 
ve şartınnnı ib!ldlrmeleri. - 7 

FABRİKA VE l\IATBAAYA ELVE· 
njŞLİ BİR BİNA SATILIKTIR - Ca
~aloğlundn fabrl.kn Ye matbaa ıttıha
zına elverişi! betonarme yenı bir b1na 
satılıktır. Akşam idareshıe müracaat. 
'l'elefon: 206RI - 4 

BEYAZIT - AKSARAY TRAI\'.IVAY 

caddesi 54 B1Uk Emlft.k. Tel: 43376. -

DEVREN SATILIK BAKKALİYE -
Beyoğlu cthetı tramvay ca.ddcsl.nde 
tanınmış bü.yük bakkal dükkAnı 
devren satılıktır. İstlklAl caddesi 54 
Blllk EmlAk. Telefon: -43376. 

HALİÇTE - Mewaha. arkasındaki 
sırtta t597 metre arsa.. Ankarada Em.
lft.k Banknsında Mesut ÖZkök'e mftra
caat. 

BiR FIRSAT - Piyasanın en güzel 
bir mevklinde tanınmış bilyfik bir me
zeci ve stitç{i ve aa1re dükktmı devren 
satılıktır. Müracaat: İstanbul posta 
kutusu No. 239. - 1 Soldan saka ve yukarıdan aşağı: 

1 - Uzunluk - Ölü.sil değil. 
2 - T1llvet eden - Salmaktan emir. 
S - KOlnfU b1r deTlet - Okuyucu. 
4- Hllb.t. 
5 - ötirzün yavrulan - Tem kö-

BİR BAYAN MOBİLYALI BiB ODA 
ARIYOR - Mutı!altn blru kullanıl· 
muı §arttır. Şl,1ll, Ntfant.q veya 
LAlell civan terclh edilir. Ak.şam'da 
AB. rü.muzuna. - 1 

~ktlr. 

BJR BAYAN - Mutfak "'8 mtım
kilnse banyodan ibaret tüçillt blr 
apartıman nnyor. Şl§U, Nlpntaş ve 
Ta LAlell tercih edilir. Aqam'da AB. 
rümuzuruı.. - 1 

il - Ayı ;yuvası - Hepsi bitmedi. 
'1 - Parçalıyıımaz. 
8 - Ulaştırma - İzahatlı. 
9 - Açık bl.r renkte bir nv köpc~l. 
10 - Takılır - Serbcs. 
Ge~ bulmacamnan halli 

Soldan sap n: yuka.ndan aşağ't: 
KİRALIK APARTIMAN DAİRESİ 

ARANIYOR - Şl§ll, Taksim, Ayaspa
§a, Maçka, Nlşantaşı, Şişhanede dört 
beş odalı, banyosu, havagazı ve Tertto
su olan kiralık apartmıan dalresl ara
nıyor. İş Bankası İstanbul şubesi Hu
kuk mti~avtrllğlnde Sıtkı 'Ö'nr'e mftra
caat. Telefon: 24355. 

l - Dl.kl§dlken, 2 - İklsual, 3 -
Kiınyaıluuıe, 4 - İsya., İnela, 5 - Şua, 
Uy, Fll, 6 - Dahiyane, 7 - hfuı, 
Nisan, 8 - Ncfeaal, il - Ezeli, Alık, 

SATILIK EV - 4 katlı kArglr. ta.
vanlan potrelden. 8 odalık zem1n kat
ta. sarnıç ve kuyu, havadar, Boğaza 
nazır. Terkos, elektriği mevcud ev, 
Galatn. Kuled!bl Yıızıcı aokak Dibek 
çıkmazı No. '1. Müracaat: Galata Bü
yük Millet Han cBalıklı han-. 33 nu
maraya. 

BEYO!iLU - istJkıru. caddesinde 
Knrlman mağazn.smın yanındaki Kıs
met hanının blr -ve iki No. h dalrelerl 
kiralıktır. Atölye ve muayeneye son 
derece elverlşlldlt. Gündüzleri 24366 
No. y:ı telefon. 

REYOCLU Ve CİVARJNDA-tic ay 
!çin üç, dört odalı ka.lorlferll möble blr 
apartıman kiralamak 1stlyorum. 42337 
telefonla müracaat. 

MAÇKADA - Tramvay bekleme 
mahalllne yanın dakllm mesafede, Bo
~azda.n Adalara kadar deniz görür, 
havagn.zı, su, elektrik ve ka.nallzasyon 
önünden geçer blr arsa ehven ftatlc 
satılıktır. Sirkeci Yalt köşkü AIA.lye 
Han bay İbrah~ müracaat. 

SATILIK BAHÇE (1570 M 2) - 'Ü's
ldidar, Doğancılar İhsaniye caddesi 
No. 23. FevkalMe nezaret, tmmva.ya, 
plfı.Ja yakın, içinde bostan kuyusu \'e 
1k1 yüz meyva nğacı vardır. Müracaat: 1 
Tel.: 60075. - 7 

PANSİYON ARANIYOR - Tercihan 
İstanbul tarafında Türk ailesi yanın
da bir genç temiz bir p:ınsl.yon arı
yor. Bebek. posta kutusu 7 adresine 
yazılması. 

BULUNMAZ FIRSAT - PJyasanın 
en ucuz em.lAkl. Rumelihlsa.n Akıntı
burnunda. otuz odalı kırk metre nh
tımı ve hert>lr esbabı 1st1rahatı cam\ 
Kaptan paşa yalısı acele satüıktır. 
Gezmek lçin 1ç!ndekllere, pazarlık 1çln 

10 - Na, Alan, Kl. 

YENİ llı"EŞRİl'AT: 

Trakya Toprak Anketi 
İstatistik umum müdürlüğü 1939 

senesi Trakyanm dört vllft.yetınde 
köylü tn.rafından 1şlentıcn topmklnr 
ve köylilnün toprak mülkiyet\ mesele
sini tedkik eden anketin n?ticelcrmi 
blr broşür hnlinde neşretmiştir. (25) 
.sahlfeden ibaret bulunr.n bu eser 1310 
köyde çiftçi tşletmelerl adedi lle bu 
işletmelerde tam topraklı, az topraklı 
ve hiç topraltı olmıyan lşletmelerln 
mlkdarlarmı, anı.zlnln mahiyet ltlbn
rile ayrılışlarını. topraksız çiftçilerin 
z1ra1 durumunu, sulıı.mn v:ızlyetıerlni 
tedk1k etmel.-te ve aynca müteaddiL 
grafikleri havi bulunnıaktadır. Alli
kadnrlann bu eseri umum mildürliık
ten bedelsiz olarak tedarik etm ·~ 
mfimktindi.ir. 

Telli Kavak 
Yenı neslin kıymetli hlkiı.yecilerın

dcn Samim KQC88Özün 16 p:ı.rç:ı. nefis 
memleket hikayelerini ihtiva eden bu 
eser Ahmet Halit Kltapevı tnra.fındnn 
n~redllmlştlr. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

senellk 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 • 
400 ]) 
150 • 

F.cnebi 

2700 kuruş 
1450 , 
800 JI 

• 
de Teşv:lklye caddesi 103/11 numara- Posta. ittihadına. dahll olmıyan 
ya müracaat. - 1 ecnebi memleketler: senelığl: 

KiRALlK EV ARANIYOR - Şehlr 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 
harici bahçeli, su eıe'ktr1kll, Sütlüce, 

1 
_____ 1_o_o_o_ku_ru_şt_ur_. ___ -1 

a - Varsa hizmet vesikası 
3 - Polis iyi hal kfığıdı 
4 - Nüfus kağıdı (941 askerlik yoklamasını hn''ll) 
& - 8 boy 8 vesikalık fotoğraf. 

SATILIK PİYANO-M~ur Alman YOLU ttZERİNDE - Beyazıt hnmnmı 
markalı pek az kullanıinu., tiç pedallı karşısında 62!1 ada 15 parselde 145 
kOMeT blr piyano acele satılıktır. Ba- metre arss.. Ant.arada EmlAk Banka
bı1c~ 1.sta.Qoon caddesi No. 14 ,eker- sında Mesut ÖZkök'e mOracaat. 

Halıcıoğlu. Hasköy tıerclh ed.1llr. Emin- Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
önil meydanı Ak Osman hanında Yazı lşlerl: 20765 - idare: 20681 
No. 9 l.\lüdür: 20~!!7 

Zilhicce 5 - Kasım 47 
5 ::- MÜTEFERRiK s. tm. oıı. ÖR'. İki. Ak. Yat 

.. 12,&1 !,39 t.28 8,48 12,00 1,38 el dilkkAnında. - 2 HALİÇTE SllTJ,ttCEDE - 400 m.et-Türk Hava Kurumu Edremit Şubesinden: 
SATILm PİYANO - Alman ma.r- re yalı arsası. (Fabrikaya müsaittir. 

kalı mWtemmel blr piyano ft~ pedallı Yanlarındaki arsalann da nlmması ıle 
aeele atııtiır. M1l:racaa.t: Beyotlu 60 M. sa.hll, 25 M. derlnllk yapıln.blllr. 

lc2n :lllMlh' tarihte Tepel>&p ......,..~ caddNd Ro. 45 Ankara.da EmlAk Ba.nkasmd.a Mesut 

Türk Hava Kurumu Edremit şubemizin bu sene toplayaca.!Jı lcurt>a.n 
deri ve barsa.klan bu günden itibaren 27/12/941 tarlhlne kadar açık arttır
maya konmu.,.c;tur. 

İsteklllerin oartnameler1 ~nnek ~e peJ ~ 
Edremit §Ubeslne müracaatları llln olunur.. dlO'l'h dattinda · - 2 ÖZkOk'e müracaa\. 

• 

:iNGiLtzCE DERS PLAKLARI Va. 6,S6 '1.24 12,14 14.33 16,45 18,24 
Lingafon İnglll7.ce ders plWa.rı aatın 
alınmak isteniyor. Satmak ı.st!yenle- İdareh ne Babı.Ali elvan 

rın •Akfam:a Ub m~ ml· ••llİİAeiımiiiiasliiıiukillsokiiiiakilllN•oii. •1•3 •• 
racaatıan. 



Sahife 8 

Zj(·tinh;ığlarının • halisiyetinin aksini i;&ııt edeae 

- luOu- ~Cira rikramiye-verilir 
- - •"' ....., 

Adre.sedik.kat: l$tanbul Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 No. 

--------· Tel: 24.!i_7. ·--------· 

A KŞA:il" 

..... YAKACIKTA---· 

SATILIK K ŞK 
Ayazma caddeshı.de Tat Kl5.tk 

n4mlle maruf köşk ( 40000) kırk 
bin llraya satılıktır. Görmek is
teyenler mahalline müracaat et-

meleri. 

34 ltiuwıuev w-el lNl 

~------------....---------------------------------------- .. ••••Ooktıor ......... 

KUŞ TÜYÜNDEN 
·~:::;,; .. orr o· u1rr hs r .. hn ·Anın 
Yastık, yorganıan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakma.k.çılar, San
daJyacılar sokak, Ömer BaU otlu Kuş tüyü Fabrikası. TeJefon: 23027. 

Mü taceliyetine binaen 
Yenlköyde asfalt üzerinde deniz kenarında 8000 metre. metresi 

25 liradan acele satılıktır. Takstm Cümhurlyet meydanı EmlAk han 
Emllık Yurdu 13 No. Tekfon: 44439. 

Bina satışı 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
ı - İstanbuldn Yenlpostahane caddesinde kMn olup halen Halk san

dığı Türk anonim şirketinin tahtı lcannda bulunan bankamıza aid bina pe
eı:ı partt ve kapalı zart usul!le arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Bina tam klıgir tarzında inşa. edilmiş olup 4 katlıdır. Aynca tah
tezzemin bodrumu vardır. 

3 - Bina.da elektrik, su ve kalorifer tesisatı mevcuttur. 
4 - Müzo.yedeyc !ştirlık edebllmek için 3750 lira mlktannda Mlllt ban

kalnrımızdan alınacak teminat mektubunun veya bu miktar meblft.ğın An
knrnd:ı Sümerbank Umumi müdürlüğü İstanbulda Sümerbank şubesi vez
nesine yatınlıırnk alınacak makbuzun teklif mektuplarına. rapten bankaya 
ve:ilmesı lazımdır. 

5 - Tekliflerin en geç 19/1/942 tarihine müsadit pazartesi günü saat 
IB c kadar Anknrada Siımerbank umumt müdürlüğüne ~rllmesı ltwmdır. 

6 - Blnıı)'ı görmek veya daha !azla maliımat almak isteyenlerin istan
bulcta Sümerbank şubesine müracaat etmcsi llizımdır. 

7 - Sümer bank ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. c10966e 

ln\ıisarlar u mum müdürlüğü f stanbul 
Ba şmüdürlüğün den: 

B· yi ve ec1.ahanelerde satıltın şişeli. saf, tuvalet. iyotlu, ya.kılacak ve 
cila lsplrtoları ile inhisarlar kolonynlaruıdan ellerinde mevcut bulunan ba
yı ve satıcılar şişe hacimleri göstermek şartlle 24/12/941 çarşamba akşamı
na k::.dnr en yııkın inhisarlar satış depolarına birer beyanname ile blldlr-
mc1trl ilfı.n olunur. al1349. 

24 adet Şasi Kamyonet alınacak 

Maliye Vekaletinden: 
Resmi daireler kin 0.5 ilü 1.5 tonluk Fort, Şcvrole, 'Enternasyonel, O· ı 

pcl nrn.ıkalnrd:uı herhangi birinden olmak üzer;: ylrml dört adet müceddct 1 
§ıs! kamyonet paza ·Iıkln satın alınacaktır. Vermeğe talip olanların 27/12/ 
fl41 t.ı:ırihinc rastlayan cumartesi günü saat 11 de Levazım Müdürlüğıind<ı 
müteşl.'kkll ekslltme komisyonuna müracaat etmeleri. (g512ı (11259) 

1 inhisarlar U. Miidürlüğünden: 1 s-------
1 - Son n"'l'aı;ma mucibince Almanyadan da alınabileceği ve her cins lçl::ı 

ayn ayrı fob Ye sif fiyatlarını gosterlr tekliflerin 15/Xll/941 tarihine kadar 
verllmesı lüzumu evvelce .ıun olunan 153 kalem malzemeden bir k1smı için I 
teklif alın namış olduğundan bunlar hakkındaki tekliflerin kabul müddeti 
31 12 941 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

2 -- Tallplerin Knbataştn levazım müdürtyetine müracaatla lir.teyi tetkik 
c<ierrk tekliflerin! blldlrıır n tr. rlhine kadar göndermeleri ilan olunur. 1 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 

(113221 ı 

Jlnvn mfts•rsrıılığı teknik tnburu için otomobll ve traktör makinisti 
meydar. ve yol inşaatına \•ukıf ustalara ihtiyaç vnrdır. 

Verilecek ücret miktnrları yapılacak imtihanda gostereceklcrl ehliyete 
göre 50-120 lira arasındrr 1ır. Taliplerin d!leklerl ile Hava Müsteşarlığın:ı 
müracaatları (9310) n 10541 

~le! Demiryolları ve Liınanları l~letme 
Umum idAresi ilanları 

Muhammen bedell aşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı clekovll malzemesi 
(2/2/1942) pazartesi günu saat 15,30 dan itibaren sıra ile kapalı zarf usulii 
1~ Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
Jı:anunur: tayin ettiği v~ika1arı ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Relsllğlne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olar.ak Ankarııda Malzeme dairesinden, Haydarpa
pda Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Liste Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. st Lira Lira 

---~------------~---------! 35.00(l 2625 
2 8.100 607 .50 

(11187) 

Devlet Deniz Y o ilan işletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

İdareml2.ce kanlıcada yaptırılacak elektrik muhavvile merkezi binası 
eksiltrr.eslnln görülen lüzum üzerine 5/ 1/1942 pazartesi günü saat on beşde 1 
yapılmak üzere tehir <'dlldlği ilan olunur. (l 13941 

* Umum Müdürlüğümüz Van fubesl kadrosunda münhal 210 Ura kadro üc-
retli doktorluğa 3656 snyılı teadül kanunu esasları dairesinde tayin yapıl:ı
cııktır. 

Taliplerin Zat İşleri Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (11385) 

İstanbul fiat murakabe komisyonundan: 
135 No. lu llfın: 
24/12/941 çarşamba gününden itibaren bulgurun kilosuna toptan azı:ı.

mi 22 kurllŞ 50 santim, perakende kilosuna azami 25 kuruş satlŞ !iy:ıtı t<:s
bit edllm'" olduğundan bu fiııtlardan !nzlaya sntış yapanlıır hakkında Mil 
11 Korunma Kanununa göre takibat yapılacağı 1lıin olunur. (11395) 

-· Pırlanta Küpe _ 
Altı 'arat leltcslz beyaz dört ta.şlı bir çlft pırlanta küpe Sandal Bedeste
n'nde 25/l:nnunuevv<'l 9U er e'"'lbc günü mUza ede ite satılacaktır. 

Bahaddin LOtfi 
Varnalı 

OPERATÖR CROLOG 

Böbrek, mesane. idrar ve 
tenaaW yallan hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, tş Bankası karşı-
sında, Emir Nevruz sokağı, 

Panatya aprt. No. 2. 
Tet 42203 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şebi.ı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
Ye çamlann ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı. kadın, erkek 
~.er türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğuntt dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek utiyen
lere mahsus yeg&ne müessese. 

Telefon: 42221 

Doktor 
Fethi Erden 

LABORATUVARI 
CCerrahp~a hatanesi bakteriyo
loğu] Kan, idrar, balgam, me
vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vasıtasile rebelitln ilk günh:rin
de kati teşhlsO yapılır. Beyotıu, 

Taksime giderken Meşelik sokatı 
Ferah apartaman. Tel: 40534. 

aş, diş, nezle, grip, romatizmı 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerele Pullu kutulari iwarla isteyiniz. 

UMUMi HEYET TOPLANTILARI : 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden: 

İL~anbul İthali~ ve İhracatçı Birliklerinin senelik Umumi Heyet toplantdannuı tarib~eriyle içtima 
yerleri ve mütterek ruımameleri atağıdt:. göıteri1mİ4tir. 

Umumi Heyet toplantılarma iftirak ebnek üzere. Birlik iza1aruwı mezkU.. tarih ve yerlerde saat 14 te 
bur bulunmalan rica olunur. 

Birliğin ismi 

Çay • Kahve İth. Birliii 
Kağıt, Mukavva ve Tatbikab İtha
latçılar Birliii 
Çuval. Kanaviçe, Jüt ve mamulib 
lthl. Birliii 
Der. Kösele ve Deri Sanayü yar
duncı maddeleri İth. Birliği 
Madeni eşya ve malzeme İtbalit
çıları Birliği 
Manifatura İtb. Birliği 
Hubub.lt, Bakliyat ve Yağla tohum
lar hı· Birliii 
Tiftik • Y apaia lbr. Birliği 

RUZNAME: 

T planma tarihi 

7 /1 /1942 Çartamba 
8/1 /1942 Per,embe 

9/1/1942 Cuma 

12/1/1942 Pazartesi 

13/1/1942 Salı 

14/1/1942 Çartamba 
1 c;;1 /1942 Pertembe 

J6/1/1942 Cmna 

Toplantı yeri 

Ömer Abit Hanında 3 üncü kat 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 
T1earet Odası içtima Salonu 

• • 
» • • • 

Ömer Abit Hanında 3 üncü kat 

1 - 1941 it yılı için idare Heyeti ve Mürakipler raporlariyle biliınçonun tedkiki ve İdare Heyetinin 
ibrası hakkında karar ittihazL 

2 - 1942 yılı bütçesinin kabulü. 
3 - HükUınetçe verilecek diretifler dahilinde Birliğin 1942 ydı faaJiyet programının tesbiti. 
4 - 1942 yılı için İdare Heyeti intihaba. 
5 -- 1942 yılı için Mürakip İntihabı. 

• 
LA RESi 

B A Y R A M ve Y 1 L B A Ş 1 H E D i Y E S i O L A R A K 

ViŞNE 
ÇiL:EK 

PORTAKAL 
MANDALiNA 

TURUNÇ 
• 

BEYENDiK 
NANE 

MUZ 
ALTIN 

LiKÖRLBRİNi, 
KANT .&KLA.RINI 

ve SiPAHi 
SAMSUN ı 

ÇEŞiT 
BOGAZiÇB 

YENHCE 
SERKLDO~VAN 

BAIFRAMADEN 
G~lböNCDK 

SiGAR.&L.&Rll\TI 
TAVS YE EDER 


