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Bu harbi asker 
s_ayısı ve silah 

kuvveti mi 
kazanacak? 

Japonya 
Amerika ve 
lngiltereye 

harp ilan etti 
Amerika Birleşik Devletlerinin 

!1943 de beş milyon asker bazır-
lıyacaklannı bir gazete yazıver- Japonlar 150 
~. Bu haberin nereden sızdığı 

tahkik ediliyor. tayyare ile Havay 
Bu zamanda askerlik sırlarını 

açığa vurmak Amerikada bile af- adalarına karşı 
(edilir suçlardan değildir. Fakat taarruza geçtı• ler 
biz, bu gazete havadisine, belki 
de istenerek, fazla ehemmiyet ve-1 - • -
rildiğini sanıyoruz. Böyle bir ha- Honolulu'da ölen ve yaralananlar 

ber ne yalan. ne doğru olabilir. var, bir Amerikan gemisi batırıldı, 
Ba~tan başa yalan olamaz, iki Japon tayyaresi düşürüldü 

Çilnkti Amerikanın hazırlandığı-
nı, dunnadan asker yetiştirdiğini Vaşington 7 (A.A.) - Reuter: 
herkes bilivor. Hazırlığın derece- Japonya Birleşik Amerika ve Büyük 
sine gelince. harp masrafına mil- Britanyaya harp ilan etmiştir. 
" 1 y·· t .1 Tokyodan buraya gelen bir me· 
"ar ar ayırmış. uz o uz mı yon . .. J . 1 v .. . . saJa gore, apon ımparator ugu 
:nufu~ıu zen~1n bır memlekete umumi karargahı Japonyanın bu sa· 

üç, beş milyonluk ordu çok gö-1 bah fecir vaktinden itibaren batı 
fülmez. Bl'nun icin, bu gazete Pasifikte Birleşik. Amerika ve Büyük 
~azısı etrafında, ortaya dökül- ~!itanya. il.e harp halinde olduğunu 
ı:nüş bir sır gibi gürültü kopma- ılavn et::::!tir. 7 (AA ) R 

-. ...... on . . - euter: 
sını anlıvamadık. . Bu akıam neşredilen bir tebliğde 

Haberin, doğruluğundan şüphe bildirildiğine göre, Japonlar Havay 
Üyandıracak kısım, asker sayısı adalarında Pearl - Harbour ıehrine 
değil. bu bes mllyonluk kuvvetin bic hava akını ile taarruz etmiılerdir. 
~frika yolundan Avrupaya gön- Nevyork 1 (A.A.) - Reuter: 

d ·ı v 'd' B' .. 1 k Kolombia kumpanyuının Honolulu 
en ecegı ır. ır gun ge ece , d d 1 f 1 d ... · b' . . . .. ra yoaun an te e on a ver ıgı ır 

Amerıka, şımdi sılfilı yolladıgı habere göre, mahallt saat ile saat 3 
~bi, lngiltereye askeı·ce de yar-1 de hala devam eden Havay taarru· 
dım edecektir. Fakat bu yardımı zuna takriben 150 Japon tayyaresi 
efsane ~ekline sokmamalıdır. At- iıtirak etrniftir. 
kıntik gibl büVtik bir denizden Petrol depolannda 
nıııvonlarca insan taşımak dile yangın 
kolaydır. Aklımıf.da kaldığına HOllOlala 7 (A.A.) - Reuter: 
göre İngiliz generali Lord aort, llk gelen haberlere aöre. Japon 
bir raoorunda beş tümen asker bombardı~an tayyareler_l. biri D~u 

• adasındakı hava merkezı olan Kıck-
tasımak tr.ln · altı bin tonluk 150 ham meydanına, diğe;i Pearl - Har
yolcu vaourile 2500 tonluk 30 şi- bour'a olmak üzere iki bomba at
lepe ihtiyaç olduğunu yazmıştı. mıılardır. Bombalar petrol depola
Şu halde beş milyon askeri taşı- nııa ateı vermiıtir. Amerikan tayya• 
mak için !lO milyon tona yakın re kaqıkoyma toplan ateı açmıılar 
Va ur H\.zımdır ki bö le blr bol- ve b~r çok Amerikan askeri tayya-
. P .. .. Y reler havalanmıılardır. 
l~k yeryuzunde yoktur. V-.iagton 7 (AA.) - Reuter: 

Amerikanın hedefi anavataıı 1 Havay ve Manila'ya karıı yapılan 
müdafaa~ını hazırlamaktır. Av-1Japon taarruzlarının hala devam et
nıpaya iki sene sonra bu kadar mekte olduğu Beyaz saraydan teh-

k k
• .. d . ' 

1
.. d liğ edilmiştir. 

ço as er ı:ı:on ermesıne uzum a H l l d .. 1 kalmıyacaktır. ono u u a o en ve 
Her ne olı.tr"a olstın bu haber- yaralananlar var 

ler Anglo - Sakson memleketleri- Vaşington 1 (A.A.) - Reuter: 
rtin nasıl l"a~rlandıklarını göste- En a~ iki Japo~ bomb~rdıman .tay-
• . . y ... resı, mahallı saat ıle takrıben 

rır. Ingıltere askerlik hizmetini 7. 35 de l1onolulu üzerine gelmiı ve 
uzattı. Kadın. erkek bütün İngi- boml-alar atmııtır. 
llzler canlarını ve mallarını, za- Vatİngton 7 (A.A.) - Reuter: 
fer uğruna devlete bağışladılar. Beyaz saraydan bildirildiğine göre, 
Amerika, bir taraftan harp fab- Havay adasına y~pılan Japon taar-
. .. .. ruzu esnasında agır haaarat olmut" 
rıkalannı co altırken, ote taraf-,· tur. lıısaoca fazla telefat vardır Or· 
tan büyük . ordular yetiştiriyor. du menaupları Honolulu bölg~inde 
Rus harbi, ını:pltereyc çok değerli 1 iki ] apon tayyaresinin düıürüldüğü-
2.amanlar kazandırdı. Bu hız böy- nü söylemişlerdir. 
le devam edince 1943 yazında Hickham - Ficld de tam isabetle 
İngiltere ve Ameri,ka hiç bir kuv~ 350 kiti öldüğünü . Honolulu'daki 

. .. .. • v. Natıonal Broad Caating kumpanya-
vetın boy olçuşemıyeceg1 muaz- sı muhabiri birldirmiıtir. Birle 'k 
~m bir harp makinesi haline Amerikanın Oklahoma muharete 
geleceklerdir. Hesaba kntılacak gemisi Pearl - Harbour da taarruza 
bir nokta da, onların bu hazırlığı uğramı~tır. 
artarken, Alman harp makinesi- (Devamı aalıife 2 liitun 5 de) 

nin, Avruoa merkezinden uzak, 
çetin cephelerde insanca ve mal- .. :1. k .k a & I er ı 
zemece yıpranmakta olmasıdır. 

Nihayet bir gün, bütün Avrupa Bu ne bilmeceymiş böyle! 
kaynaklarına el koymuş Alman- hafta! . . 
ya ile Amerika zenginliğine daya- • • ardanben pzetelerm pere-

• ffllgl. 
nan lng'İltere karşı karşıya gele- Belediyece muamma balindey· 
ceklerdir. Bu savaşmada, iki ta- m.it. Bir çuval undan acaba 103 ek· 
rafın asker sayısı ve silah üstün- mek mi çıkar, yoksa 112 ekmek mi? 
lüğü mü davayı halledecek? Fen, bir damla kanda kaç kürey· 

ve, gökte kaç milyar yılda, toprai• 
Bu soruva «evetıı demek güç- gömülü kömür ve petrol madenle-! 

tür. Hiç şüphe yok ki harp, her- rind~ kaç aram yakıt. Afrika or· 
şeyden önce asker ve silah de- ınanlarmda kaç karınca. karmcanm 
mektir. Fakat, bu harpte bunun, k~ında kaç mikrop, kaç cim, 
karada dahi her zaman doğru cınsin k~ asır mazisi. mazi. 

ı ğı run k~ dakikası, bele fU vakit 
o madı anlasılmakla beraber nakittir u..~nda dakikanın kaç türlü 
Almanya - İngiltere harbinde kull8111' fekli olduğunu tesbit etti. ı 
araya deniz giriyor. D enizi a.~ma- Belediyecilik ki, o da kendine aıö-
nın da - her iki taraf için - re fen.lir, bir çuval undam kaç ao-j 
Şimdiye kadar mümkÜn olmadı- mun ekmek çıkacağını, bu deneyici 1 
~ göıüldü bilimler yÜzyı)ında hali kestirip ta·ı 

· mam beaabmı va-emiyor mu? 
Necmeddin Sndak Bu ne bulunama• ~ 

·• bö71elf 

'1 Renkli 8 Harita '12 Devletin Bandralan 
320 sahife en lilzumlu yazılar ye bir 

muhtıra dert~rlle 

HAYAT TAKViMi 
Çı kta 

Bu laymeUl ve emsalsiz takvimin takllUerl vardır. 
L İstanbul Maarif Kltapbanesı adresine dikkat. 
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AMERiKA 

Japon tayyarelerinin taarruzuna uğrayan Havay adalarmı ve Pearl 
Harbour'u göaterir harita 

Moskova 
önünde kanh 
muharebeler 
Almanlar bazı köyleri 

ele geçirdiler, Don 
havzasında Alman 

taarruzu durduruldu 

Tobruk'un 
cenubunda 
faaliyet arttı 

İngiliz kuvvetleri Elduda
mn cenubundan kilomet
relerce içeriye girdiler, 
Almanlardan esir alındı 

Berlin '1 (A.A.) - Sıvastopol kesi- Kahire 7 (A.A) - Orta Şark 
mlnde Alınan kıt.alan mcvzll hücum- lngiliz kuvvetleri umumi karargahı
lan püskllrtm\lftOr. Alınan t.opçuau, nm tebliği: Son yirmi dört saat zar
&nyet ·kollaruıı ve tayyare meydan- fında Tobnık'un tam cenubunda 
larmı top ate§lne tuhnUftur. Elaclan ve Birelgobi arasındaki böl-

Cephenln merkez :teslmlnde Alman 
kıtalan ııerle~~ devam .ediyorlar ıelede ehemmiyetli faaliyet olmur
Orel - Kal11ga hattının şartında bu~ tür. Birelgobi'nin alb buçuk kilomet· 
lunan .Maloyarostavetz, Çern, Novosll re doğusunda c:lüft11an ricale mec
mevkllerl blrtaç gündenberl Almanla-ıbur edilmiftir. Birelgobi'nin cenup 
na elinde bubm1ı11ftW'tr. ~ batısında, bir kaç tanklı düft11an ko· 

(0......wfel.·lltma3te) (~.wr.2 ... 4de) 

Galatasaray, lngiliz 
muhtelitine 4-2 galip 

Maç çok heyecanlı oldu, Galatasaray 
takımı çok güzel oynadı 

BU • 
S.A.BA-a-s-ı 

iki Amerikan 
zırhhsında 
yangın 

çıkarılmış 

Berline göre, 
Virginia zırh •,sı 

Japonlar tarafın
dan batırılmış 

'l'ELCIBAPL&B 

Japonlar 
Malaya yarıni 
adasına as

ker çıkardılar 
Şanghayda lngiliz 

ve Amerikan 
gam botlarına 
hucüm ettiler 

Toklo 8 A.A.) - Japon ordulan b~- Lonclra 8 (A.A) - Singapur-
kumandanlığının tebllll: Pasifik de- dan bu aabab erken bildirildiğine 
nlzlnin garp kısmında, Japon balırl- göre, Japonlar, Malaya yanmada
yeslle Ingiliz ve Amerikan blrllklerı sının ıimali ıarkisinde Sabek civa• 
arasında büyük bir hava ve deniz mu- d _.__ ._ L 

harebesl cereyan etmektedir. Dilşma- rı~ .'!" karaya asker çııutnnaıı: .teıe~ 
nın Oklahama ve West Virglnla. zırh- busunde buluıımuılardır. lngıliz mu
lılarında yangın çık\'rıl~tır. dafaa kuvvetleri Japonların bu te

Berlin 8 (A.A.) - Tokyodan bildi- şebbüısünü püakürtrnütlerdir. 
rlldlğine göre Japonlar Paslflkt.ekl Harp gemilerinin himayesinde on 
West adasını işgal etınlşlerdlr. Japon nakliye gemisi, daha cenup· 

Havay adası açıklarında vuku bu- ta Talang plajında karaya uker çı
lan deniz muharebesinde 31,800 t.on- karmıılar ve Kolabaro tayyare ü.
luk Vlrjlnya namındaki Amerikan süne doğru ilerlemeğe başlamıılar• 
dritnotu batınllD.lftır. 29,000 tonluk dır. lngiliz tayyareleri Japon asker• 
ob itli abama drltnotu da alevler içinde lerile ticaret ve harp gemilerine ıid-

u unuyor. d tl' 1 d b 1 '-
[Akşam: West Vlrglnla drltnot.u e ı taarruz P.r a u unuyorU1r. 

31 800 tonluk bir zırhlı olup 1921 sene- Bu sabah erken Japon tayyareleri 
~de hizmete glrınl§tlr. Saatte süratt Sinı;;apur ıehrine hücum etmitlerclir. 
21,07 mil mürettebatı '12 subay Ue 1287 Şehrin merkezine iki bomba dütmür 
erden mürekkeptir. tür. Haaarat ehernmiyetaizdir. 

Setiz adet 40,8, on lk1 adet 12,7 Japonlar, Şanghaydaki beynelmi-
orta ve de.ha birçok toplarla müceh- lel mıntakaya hücum etmiıler bir 
IM!?.dlr. İngiliz gambotunu batırmıılar, bir 

Olclaboma zırhlısı ise 19H eenesln- Amen1can gambotunu da zaptey• 
de hizmete girmiş, daha e6kl bir gemi ı · ı. eli 
olup 29,000 tonllAtoluktur. saatte emıı._e_r _r. ______ _ 
süratl 20 mll, mürettebatı '18 subay, 
1,213 erden mürekkeptir. 

Teçhlzntı 35.6 santlmetrellk on, 12,'1 
santımetrellk on Ud, gene 12,'1 ımn
tımetrellk 8 hava topu ve daha :tüçük 
çapta toplarla mücehhezdir. Bu iki 
zırhlıda tayyare fırlatmaR-a mahsus 
ikl§er cihaz mevcuddur.J 

Londr:ı 8 (A.A.) - BB.C.: B. 
Roosevelt, Japon taarruzunu haber 
alır almaz, umumi seferberlik ilan 
etmiştir. Amerika donanması. esasen 
çoktanbert hazır bulunuyordu. 

Japon tayyarelerinin Honoluluya 
taarruz haberi alınınca Pearl Harbour 
limanında bulwıan Amerikan harp 
gemileri, civardaki Japon tayyare ve 
})arp gemilerine hücum lc;lıı denize 
açılınıtlardır. Honolulu'dan denizde 
tlddetıı top sesleri ifltilme'lı:te ve gar
bi Pasifikte İngiliz ve Amerikan harp 
gemileriyle Japon harp gemllert :ıra
sında blr muharebe cereyan etmekte 
bulundueıı bildlrllmektedlr . 

lngiltere, Japonya
ya harp ilan etti 

İngiliz meclisleri bugün 
içtima davet edildi 

Londra 8 (A.AJ - Of!: İngiltere, 
Japonyaya harp llA.n eylemiştir. 

Londra 8 (A.A.) - B. B. C.: B. 
Cburchlll, dün Londradakl Aınırikan 
sefiriyle Japonyaya harp UA.nı hak
kında görlişm~tür. Bugün Ingill.I 
Avam ve Lordlar kamaraları saat 
15 de içtlmaa davet edllmlşlerdlr. B. 
Churchlliln bu içtimada Paslflkte'lı:l 
muharebe hakkında mühim beyanatta 
bulunacatı tahmin edilmektedir. 

.Ankara 7 {Telefon!&) - Ankarada 
bulunan İnglliz takımı bugün Galata
sarayla Jtarşıla.şDllftır'. Mac; çok güzel 
ve baştan başa heyecanlı olmUJ, neU
cede Galatasaray 4-2 maçı kazan
~ır. 

Galatasaraylılar kesilmeden ba.ştan 
sonuna kadar ayol enerJl ııe oyna
ml§lar ve çok alkl§lanmışlardır. 

idi. Bunlann araaında Haricl,ye Ve
klli B. şükrü saraco1ıu, İngiliz sefiri, 
ve refl.kalan, eski Gümrillt ve İnhl• 
sarlar VekW B. Rana Tarhan, Harici
ye Umumi Kltlbt Numan Menemen
clotlu, Matbuat Umum Müdürü B. 

San Franslskonun 1300 mU garbin
de kereste yüklü bir Aınerikan va
puru torplllenml§, gene San Fransls

SeliJn Barper, Anadolu Aj~ Umum kodan '100 mil uzakta diğer blr Amerl
Müdürü B. Muvaffak Menemenclol- kan şilebi telsizle tmdad ipretl ver
lu, birçok mebuslar ~ eski .sporcu- ml.ştır. 

Vlchy 8 (A.A.) - Ofl'den: P'element 
Hlndlstanı .Japonya 1le harp halinde 
bulundutunu llln etmiştir. 

Ottawa 8 (A.A.) - Japonya'nın Bir
leşik Aınerlka'ya ve İnglltere'ye harp 
llAn etmesi neticesi olarak, Kanada'
nm da .Taponya'ya harp llAn ettlll 
resmen haber vertımektedlr. 

lar bulunuyordu. 
Tennometrenln sıfınn altında yedi Maçı se~tm9: üzere bu sabahki 

derece göstermealne ratmen stadyo- trenle İstanbuldan yeniden blr çok 
mun tribünleri tamamen dolmuştu. meraklılar gelnı1'tl. 
Seyircilerin mıktan 25 binden fazla (Devama sahife 7 sütun 3 de) 
ı .. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaııııı 

(Noel yMlafatken) 
- Allah ıende blanlara 11ZUD 5mürler Hniıal ... 

Honoluluda yapılan hava akını es
nasında Amerikan hava üssünde yan
gınlar çıkanlm.ıştır. Honoluluya ikln
el bir hava akını daha yapılmlftır. 

Japonlar habersiz 
taarruza geçmişler 

Taarruz, son Japon ceva
bının verilmesinden bir 

saat evvel baıladı 

Londra 8 (A.A.) - B.B.C.: .Japon
ya, dün gece saat 19 da BirlCflk Aıne:. 
rlk.aya karşı askeri harekita haber· 

Libyada 2 yerde 
muharebe oluyor 
Londra 8 (A.A.) - B.B.C.: Kahiri 

sözcüsüne göre Llbyada elyevm 1t1 
yerde büyük muharebeler vuku bul
maktadır: ElA.dem, Sicil Rttıe~ Y9 
Birelgobl'nln teşkU ettiği müselleste 
cereyan etmekte olan muharebe, bil
tün gece devam etmlf ve iki tarafın 
makinen kuvveUerı Iştlra'k eylemek
te bulunmuştur. 
İklnc1 muharebe. Oobl'nln şimalin

de cereyan etmekte olup, 1kl tarafın 
zırhlı kuvvetleri çarpışmaktadır. Al
man generali Rommel, katt bir darbe 
1ndlrebllnıek için biltün tanklarını 
kullanmaktadır. 

sız ve ibtarsız başlamıştır. Japon Moskova muh~rebesı· taarruzu, son Japon cevabının veril-
mesinden bir saat evvel başlamış ve 
Tokyo radyosu, taarruz başladıktan Londra 8 (A.A.> - B.B.C.: Mosko
seklz saat sonra Japonyanın Blrle§lk va etrafında Alınanlar bir netice el
Amerlka ile harp ballnde bulunduRu- de etmek için son gayre~rlnl sarfe
nu ilan etmiştir. diyorlarsa da Rus tebllll.ne göre Al-

Japon taarruzlan, Fillpln adaları- manlc.nn taaruzrları, kendilerine a!Pr 
nın merkezi Man11A şehrine Havay zayiat verdirllcrelc püskürtülmüştür. 
adalarından Peıırl Hari>our'a ve Guaın Ruslar, Klln ve MoJalsk k-esimlnde 
Houolulu'ya yapılmıştır. ManlllA şeb- mukabU taarruzlarda bulunarak 
rl Hindlçlninln 1200 kilometre şar- önemli b:ı:zı yerler almışlarsa da vazl
kında, Guam .raponyanın 2,000 kilo- yetıe esaslı bir değlşlkllk yoktur. 
metre cenubunda, Havay adaları da Almanlar cenupta Tula kes:m nde 
Jııponyadan beş bln kilometre uzakta Moskovayı kuşatmak için yandan hil
kfı.lndlr. cumlarda bulunmaktadır. Ruslar bu 

Havay adasında Pearl Harbour'a kesimde rlcat eylemlşl~rdir. Alm:uı· 
taarruz, b!r Japon tayyare gemisinden lar. Tulıı. - Moskova yolu üzerinde bu
uçurulan tayyareler tarafından ya- lunuyorlar. 
pılmıştır. Derhal havalanan Amerikan Vichy 8 (A.A.) - Ofi.den: Almnn
tayyarek!ri Japon tayyarelerlyle mu- lar, Moskovanın cenup kesbnlnde era• 
barebeye tutuşmuşlar ve bunlardan 

1 
zl kazanmşılar. Ruslar ise Kallnin, 

lbrçoğunu düşürmüşlerdir. Bu hu.nıs-ı Klln ve MoJaisk kesimlerinde muk:ı.-
ta rakamlar zlkredllmemektecllr. bU to.arıııza g~ml,şlerdlr. 
Pasıtlkte Bonolulu'ya kaqı hava- Don havzasındg, muharebeler Ta-

dan W J'apoıı taarrup J&PılmlfLır. ıanroc'un prbüıe intikal etm!ştlr. 



Sahife 2 ~ KŞAM 8 KA.nunuevvel 1941 

,------------------------------mm.----------lmEll--ilmll!lllmllmll ________ m!l!l ___________________ J 
1 Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
'-----~--------------------
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 7 (A.A.> - Alınan orduları 

başku:tnandanlııtmın ~blltl: Donctz 
havzasmda Alman Te ltaıya.n. teşkllle
rl, fevkalMe soğuğa rağmen muvaf
fakıyeUl mevzii taarruzlar yapmış
lardır. 

Napoliye Parti kaza kongreleri 
hava akını d, k • d dd, • .. • 

Torpil ve tayyare 
fabrikalarile tophanede 

yangınlar çıkarıldi 

A a ar ongreaı, gı a ma e erı tevzıının 
:ılevletleı'tiıilmesi, ihtikar ve vurgunculuğa 
karıi tiddetli tedbir alinmaii hususlarının 

iblağına ittifakla karar verdi 

Bulgar:istanda 
tedbirler 

RuscUk tehrinde 
iıildarın kararblmasina 

karar verildi 

l>oğu cephesinin birçok yerlerln.~e Kahire 7 (A.A.) _ Oıta Şark 
Sovyet taarruzları püskürtülmüştur. ı il" A k rJı bl"ği 
Lenlngrad önünde SOvyet kuvvetleri-

5
n
1
g
6 

~lkukı:ıumı ara~gNaınınli ~,: 1
• ı 

nin, savaş ta;(Jarcleri ve tanklarla ı ~nun gecesı po UL.Crıne 
takviye edllerek yaptığı çıkış ~ebbü- tekrar hır hava akını yapılmıştır. 
ıü akim kalmıştır. Leningrad bölgE- T ophanc, torpil fabrikası, tayyare 
gnde askeri hedeflerin bombardıma- şasi fabrikası ve vagon ayırma gar• 
nına devam edllml.ştir. Bütün doğu lanna bombalar isabet etmiş, infi
cepheslnde, Alman savaş tayyareleri, laklar ve yangınlar olmuştur. Bütün 
dlişman mevzllcrlnl, asker toplulukla- bu hareketler aonunda tayyareleri
rını ve demlryollannı bombalıyarak mizden 1 2 si dönmemiştir. 3 pilot 

CQmhuttyet Hallı: Pa.rt.lsi Adalar ka
ta tongrest dtln Btıyfilcadada. B. Emin 
Alının bBfkanlııtmda toplannıı.,tır. 
B. Emin Aıı 17 sene evvel topla.nmış 
ola.n ilk kaza lı:Ollgl"OOinde o vakit Ba.f
vekAiette bulunan :t.smet İOOnü tara.
tından lrad edilen nutku hatırlattık
tan sonra kaza. ldaN heyeti başkanı 
doktor Esad blr senelik faaliyet ra
porunu okumuş ve geçen sene billnço
slyle 941 bütçe projesini kongreye 
sunmuştur . ... 

alınması glbl e.sasiı işlere de 1şa.ret Sofya 7 (A.A.) - Bugünden it.i
edllmlş ve bunlann daha yllksek ma.- ı baren., Tuna Uzerindelti Rusçuk tch· 
kamle.ra tbll~ ittifakla kararlaştınl- rinde saat 18 den güneş doğuncıya 
mıştır. kadar lflklann tam karamlması 

Bundan sonra kaza 1da?e heyeti baldundald karar meriyct mevkiine 
ha ve yedek Aza.siyle vlıtlyet kongre. • • t · 
slne göndei'llecet murahhaslar ~u- gırmış ır. 

mlşlerdlr. Yahudilerden alınan 
Kongreden sonra topla.nan ldare 

kara harekatını mfiesslr surette kuv- k 1 urtu muştur. 
vetlendlrmlştlr. İ .1• l • b" f 

Ladoga gölünün cenup doğusunda.- ngı ız erın ır ay zar ın· 
Jı:i SovYet ha~a üsleri bombalanmış- da zayı" atı ve tahrip 
tır. Onega kor!ezlnin batı .s:ı.hllinde 
savnş tayyarelerl bir !.abrlkaya ağır I ettikleri tayyareler 
çapta tam isabetlerle huCUf!l etmi.ştir. 

1 
Londra 7 (A.A.) - lngiliz hava 

Manş denlzl bölgesinde Inglllz ~rl kuvvetlerinin sonteşrin ayı :r:nrfında 
hücum botlariyle Alman mayin tara- .. .. ı_ 1 · d 255 M"h 
yıcı gemileri arasında bir deniz savaşı butun h~ro çevre e~~~ e . . .1 ver 
olmuştur. Düşmanın bir hücum botu tayyaresı tahnb ethgı, kendısının de 
batırılmış, bir diğeri hasara uğratıl- 235 tayyare kaybettiği haber V'Ct'İl• 
mıştır. Alınan birliklerinin hiç biri mektedir. 
batmamış ve hasara uğramamıştır. İngiliz kayıblarının hepsi, haMl 

Afrika şlmallndc, muharebeler de- muharebelerinde vukubulduğu halde 
vam ediyor. Slrennlk sahlll yakının- M"h • k :ı._ 1 1 • d 
d bl Al d iz lt 1 ı ,.. b 1 verın ayoo an tayyare enn en 

a r mnn en a ı gem s , ... o - 146 _ı b d dü '"rül 
ruk iaşesini temin eden bir düşman sı munare e esnasın a şu -

Raporda zlkrl geçen muhtelif d11ek
lerle ocak kongrelerinde kabul edi
len dlleklerln vlll\yet merkez heyeti
ne arzı kararlaşmış ve rapor muhte
vlyatı lttlfnkla ta.svtp ve idare heyctd
ne teşekkür edllml.ştlr. 

Raporda mevcud mühlm dilekler 
arasında fevkalMe nhvnl dolıı.yısiyle 
esas gıda maddelerinde mutavnssıt
lara. yer bırakmıyneak şekilde tevzi 
işinin devleUcıtırllmesı ve ihtlldl.r ve 
vurgunculuRa karşı flddetll tedbirler 

Moskova önünde 
kanii muharebeler 

(Bq tarah t inci sahifede) 

heyeti doktor ~dı •yentden relsl~e 
seçmiştir. 

Bakırköy kongresi 
Halk ParUsl Bakırköy kazı:ı. kımgro

sl de dfin toplanmıştır. Kongreyi 
Parti başkanı B. Ziya Eren, açnıı,, "Ça
lışma raporu okunmuştur. 

Halkevlnln muhtelif şubelerine alt 
çalışmalar anlatılırken tesis edilen 
pollkllniklerde 500 hastanın tedavi 
edlldlğl ve Ev tarafından bir •Bl.za.ns 
tarlhiıı hazırlandı!tı zlkredilmlştlr. 
Bwıdan sonra halk dilekler! mevzuu 
bahsolm~. ve bmılnrm vllAyet kon
gresine blldlrllmesl kanı.tl~tırıımıştır. 

Tobruk'un cenubunda 
faaliyet arttı 

(Bq tarafı 1 inci Wıifede) 

kafıleslne taarruz etmiştir. Bir muh- müş, 109 u yerde tahnb edilmiştir. 
rible, bir petrol gemisine ve bir deniz Garb çölünde ve Orta Şarktaki 
nakliyesine isabetler olmuştur. Düş- har~kat esnasında kaybolan tayya
man tayyare karşı koyma ateşlle, rek.r bu rakamlara dahildir. Al
düşman ge~Uerinln battıklarını gör- manya üzerinde ve dütman ltgali 
mek milmkun olmamıştır. altında bulunan araz.i üzerinde yapı· Donetz havzuı keıslmlnde mtlttefik lu, dün akpm İngiliz !kuvvetlerine 

Alman gece save..ş tnyyarclerl Malta l k l l B" '"k B •t • ın kuvvetler, So'fJ"e\ kuvvetıerln.ln mil· taarruz: etmiılerso de hiç bir muvaf-
adasında bir dilşman hava meydanı- a~ a ın ar. a. uyu rı anya n kerrer bücumlruıa Olddetlo mukave- fakiyet elde edememiılerdir. 
na taarruz edllmlştir. Hangarlarla mudafaası ıçm yapılan fıarekat esna- met etmekte ve dO§mana aRır telefat 
kışlalara lsabetelr oldu~ görülmüş- sında lngiliz hava kuvvetleri 40 düş- verdirmektedir. Alman topçusu, Le- Tobruk·un cenup doğu1Unda, ln
tiir. man tayyaresi düşürmüşlerdir. İngi· nlngrad, Kronştad ve Oryonbaun'de- giliz kuvvetleri hiç bir mukavemet 

29 İkinciteşrlnden 5 llkkdnuna ka- liz tayyarelerinin kayıbı 136 dır. kl askeri hedefleri bombalamıştır. görmeluıizin Elduda·nın cenubun-
dar Sovyet hava kuvvetler! 228 tay- Orta Şarkta lngiliz hava kuvvetleri, İki Alman kurmay heyeti dan kilometrelerce içer.iye girmişler-
yare kaybetmişlerdir. Bunun 136 sı muharebeler esnasında 99 tayyare dir. 1 5 düıman otomobili ile iki eah-
hava savaşlarında, 67 si tayyare kar- lcaybetmit ve 215 Mihver tayyaresi eair edildi ra topu tahrip olunmuş, 3 Alman 
'1 koyma ateşlle dilşilrülmüş ve geri t&hrib eylemiştir. Bunların 106 aı Londra 7 (AA ) - Reuter'in t.-ıyyare kar .. ıkoyma topu istirdat 
kalanı da yerde tnhrlp edilmiştir. Ay- • • • •. • • . " 
nl müddet zarfında yalnız 21 Alman hıwa muharebclerınde l 09 u yerde Kayh~ef muhabın Kalının cephe- edilmiştir. Bu bölgede 25 Alman 
tayyaresi knybedllmfştlr. tahrib olunmuştur. aindelci Sovyet hücumlanndan ıu askeri de esir alınmıştır. 

1 1 hı•_. suretle bahıetmektedir. Alman mev• ta yan te ıgı zileri ıiddetli bir topru atcıine rağ- Afrikalı kuvvetler Sidi Rezekde 

lhtl.ka"" rla y düşman iaıe maddelerile iki petrol 
Roma 7 (A.A.) - İtalyan ordulıı.Iı men zaptedilmiıtir. Alman batarya- deposu ele geçirmişlerdir. Burada 

umumi karargahının 553 numaralı lan susuturulmuş ve Almanlar bü- düşmanın 62 otomobili ile 2 tayya-
tcbllğl: Marmarlk'in Tobruk cephesin- mu•• cadele yük kayıplara uğratılmıştır. Bir Al- res.İ yakılmıştır. 
de ve EIMen lle Blrelgobl arasında- man piyade alayı imhn ewlmiıtir. 
kl müstnhkem :roovklin cenubunda 200 tank ve 3 top alınmış ve 24 Hudut bölgesinde harekat devam 
muharebeler devam etmşltlr. Bu ke- üncü ile t 06 ıncı piyade alaylannın ediyor. Tobruk hududu arasında 
simde düşmanın yml kuvvetlerle yap- Her sınıf tacir bir kurmay heyetleri esir edilmiştir. pek az düşmaıı kalmıştır. Tobruk 
t.ı~ şiddetli ve mfikerrer hücumlar k . . l Moskova radyosu Rus hücumları- doğusunda 2 7 İtalyan askeri teslim 
durdurulm~ ve mihver kıtalan ta- omıte seçıyor nı tasviı ettiği sırada cuma gÜnÜ bir olmuştur. 
rafındal.l püskürtülmüştür. Bu hare-
klit esnasında genç f~lst müfrezeleri, çok Sovyet tnburlannın buz tutmuş Capuzzo yolu üzerinde düşmana 
misn.l te.şkll edecek bir yararlıkla çar- Bundan bir müddet ovvel Ticaret Volga nehrini bir çok noktalardan insan ve nakil vasıtası itibarile bir 
pışmışlardır. Vekili şehrlmlze geldlR'i vakit, lthaldt geçerek karşı sahildeki önemli iki 

1 

çok zayiat verildiği bildirilmektedir. 
Sollum cephesinde hlç bir değl.şlklik ve ihracat blrllklerl umumi kAtlpll- mevzii kanlı muharebelerden sonra · Sidi Rezek Eladem bölgesinde, 

ğlnde yaptığı tedklklerı sırasında ta- ı · d'kl · · b"Jd" · · B ' olmamıştır. Müttefik tayyareleri, ha.- ta lr'l rl d ezdi k b 1 t e e geçır ı erını ı ırmıştır. u düşman devamlı surette hırpalan-
k • t lştl ... k cd k dil nınmış c e e n ne n u e - d b k ·ı · S b' l"kl · re a a ru ere şmanm zırh- mlş, kendileriyle görüşmu.,tü. B. Vekl- ara . a. n~ a ı e.n ?vyet. ı:. ı en maktadır. 

. 
vergı 

Sofya 7 (A.A.) - Yahudilere 
ait menkul ve gayrimenkul ma1lar 
üzerine tarhedilen fevkalade vergi 
şimdiye kadar 382 milyon lira vari
dat temin etmiştir, 

Yunanistanda 
cete harbi 
• 

Bir İtalyan gemisi, 
mürettebah öldürüldük

ten sonra batınldı 

Mo,,kon '1 (A.A.) - Sovyet tebllRi
ne ektir: 

Yunan çeteleri Koniça fE,'lb.r1 bölge
sindeki İtalyan kuvvetlerine taarruz 
etmişlerdir. Müsademe esnasında 
1k1 İtalyan subayı ve on llt1 aiker 
öldilrülm~ür. Çeteler, iki otoma.Uk 
tüfek ve bir ağır mitralyöz almışlar
dır. Kerrem llmanında çeteler kü
çilk blr İtalyan gemlslnl zaptetm~
ler, mtı.retrebatı öldürdtikten sonra 
gemiyi batırml.§lardır. Flortna tehrl 
c!varında çetelerle İtalyan ukerleri 
aramnda büyük müsademeler olmU§, 
İtalyanlar ağır zayiata uğra.nuftır. 

Jaoonva Amenika ve 
lngiltereye har o 

ilan ett; 
(Bq tarafı t inci sahifede) 

Honolulu 7 (A.A.) - Reuter: 
Bu aabahki hava bombardımanı ne
ticesinde en az beş ki§i ölmüı ve bir 
çok yaral81lan olmuıtur. 

Nationa! Broad-Casting Corpo
ration' un rasıdına göre, Honolulu 
§ehri ile Pearl-Harbour deniz üssü• 
ne ehemmiyetli hasar ika edilmiştir. 

lı ve piyade kuvvetlerine müteaddld lln 0 zamankl beyanatından, görüş- K~lımn batı şımal~ndekı duşm~n 
defalar hücıım etml§lerdlr. Bunlar, melerJn mevzuunu lhtlkl'ırla mücade- mudafaa hattını hır buçuk snatlık 
ayrıca milteaddld hava muharebeleri le teşk.ll etUğl anlaşılmıştı. Aynl be- bir hücumdan sonra (K.) gediğini 
de ynpmışlnrdır. Bu müsademeler es- yanatta Vekll, tnclrlerln ihtlk!r ne iıtgal etmişlerdir. Burada ileri hare-

Londra 7 <A.A.> - Rcuter ajansının Amerikada seferberlik 
8 lncl Tnglllz ordusu umumi karargfthı 

lsveç için 
imtihan saati 

gelmiş 

İtalyan muharriri Gayda' 
mn bir makalesi 

Roma ? (A.A.l - (Stefnn1): voce 
d'İtalla gazetesinde Gayda, şöyle ·ya
ZlYo?: isveç'ln ıstlkla.Ilnl k1m tehdid 
ediyordu? Her halde Almanya değllı 
belki Sovyetıer. Eğer Sovyetıer Fiıl• 

Uuıdlya'yı mağlôp edebilselerdi, nıu• 
azza.m ordularlle İsveç'ln hududlan
nn. gel<'ceklerdl. İsveç'ln lst1kldlln1 
kanlannı dökerek müdafaa edenler, 
mihver ve müttefikleri olan devleUer
cUr. 

Fa.kat İsveç'ln resmi siyaseti, bol• 
şevlzmin diişmanlarile müttefikleri 
nrnsuıdn bir fark gözetmiyor. İtalya 
ve Almanya isveç•ten muharebeye 
müdahnle etmesini ~mem~lerdli'. 
Ve Avrupa kıtası medeniyetinin mu-
kadderatını tayin edecek olan bu 
harpte İsveç tnrnfındıın daha iyi tnk
dlr ed1lecekler1nl bekliyorlar. 

Esasen İsveç siyaseti içln büyük im
tihan saati gelmlştlr. İnglltere, bol• 
şevlst Rusya lle olan tesanüdünü te
yld için Fl.nl11.ndlya'ya Macarlstan'a 
ve Romanya'yn karşı harbe girlyor. 
Avrupa harbinin bu yeni faslı karşı-
sında Stok.holm nasıl bir vazıyet ala.· 
caktır? Avrupa kıt:ısı mllletlerlnln 
çok daha gen~ olan tesanüdü berta-
raf şimal milletlerinin tesanüdü mev
zuu bahistir. 

İngiltere verdiği kararla Avrupa•ya 
düşman memleketlerin sarma Fin
lAndlya'ya hücum eden, Estonya"yı 
Letonya"yı ve Lltvanya'yı işgal ederek 
onlann siyas11stlklô.llnl ve mlllt hürr1· 
yetini mahveden bolşcvik Rusyn'nm 
mütteflkleri arosına glrntl.ştir. in:.. 
glltere, o zaman kımılda.madı ve te
cavüzü teşvik etil. Biraz sonra Rus· 
ya Butovlna'yı ve Besarnbya'yı işgal 
ederek komünist rejimine soktu. İn
giltere sustu. Bugfin bllfıkls, ellerin
den zorla. alınan şeyi lstlrdad etmek 
siyasi ve mllli :1stlldallcrJne kavuşmak 
için müc~çle ,eden medcnt milleıter 
aleyhine knlkıyor. 

İnglltere komünizmle birleşiyor. Bu 
hususta İsvcç'in düşüncesi nedir? Fa.
kat birkaç gün evvel isvcç•te çıkan 
cGoetebourgshnndeloch Sjofa.rt.s Tld· 
ningenıı gazetesi, aynen şöyle yr;ı.zıyor
du: o:Mllletler, SovYetler .Blrl\ğl " 
Büyük Brltanya tarafından kurtanl
mnlannı bekliyorlar.• 

Bu, bütün Avrupa tes:ınüdü ve me· 
denlyetı prensiplerini lnk!'ır etmektir. 
İsveç, ötedenberl Rus aleyhtandır, 
12 nci Charles, Rusyn'yı dnlma ana• 
nevi düşman diye tavslf etmiştir. 

Pariste suikasdler 
nnsında 22 düşman t:ıyyaresı alevler k d 
lçlnde düşürülmüştür. Bunlardan 14 ü mficadele hususwıda hükfunete şa.hs! at evam ediyor. Kalinin cenup 
bizim tayyarelerimiz tarafından 8 t teşebbüslerle yardım edeceklerin! doğwıunda RU.9 kıtaları 86 ncı ve 
Alman tayyareleri tarafından düşü- vadettiklerini söylemişti. 162 nci Alman pipade tüme.nlerine 
rülmüştür. Düşman tayyarclertnden Haber aldı~ıza göre her zümrenin ağır bir darbe indirmişler ve mühim 
birkaçının mürettebatı eslr ~dllml$f.r. metaını sı.ta.n tacirler, kendi arala- bir mevzii ele geçirmişlerdir. Ruslar 
ti İtalyan tayyaresi noksandır. nnda komiteler teşkil ederek :faali- cuma akşamından evvel l...eningrada 

nezdlndeki husus1 muhabiri, sükünet Vqİngton 7 (A.A.) - Reuter: 
devrestnae İngiliz ve İmparatorluk Reis Roosevelt, Birleşik Amcrikn 
kam ve hava kuvvetleri tnrafmdan müdafaasını istihdaf eden ve mahi- Paris 7 (AA.) - Polis müdürll 
düşmana verdlrilen ağır kayıpları yeti ifşa edilmeyen talimahn tatbiki amiral Bard, Paris halkına şu beyan
şöyle sayıyor: için kara ve deniz muharebe kuv• nameyi neşretmiştir: cBir kaç gün• 

Ekserisi Alman olmak üzere 41 düş- vetlerine emir rvermiştir. denberi :işgal kıtaları, müteaddit sui~ 

İngiliz harp gemllerl Tobtuk'taki yete geçmelc karannı verm.lşlerdlr. Bu giden yol üzerindeki bir çok nokta
mevzilerimlzl bombardıman etmı.şler- lı:omlteler, mensup olduklan zfunre- larda Alman müdafaa hatlarını yar
dir. 3 İtalyan torpil tayyaresi, Tob- nln tlcaretını yaptıkları eşya hak- mı lard r 

man tayyaresi muhakkak olarak N~.?1'k 7 CA.A.} - CR.eu~r): Nev- ka!dlere maruz kalmıştır. Bu cina• 
tahrip edilmiş 14 tnyyarenln muhte- york bolgesindeki ikinci kolordu ta- yeotlerin failleri hareketlerile ve 
mel oJarak ts'.hrlp cdUdlğl görülmÜi. rarg~hı bütün lzlnlert kaldımıış ve Fransaya fenalık etmek hususunda• 
8 tayyare ha.sam uğratılmış, 30 kn- heı:zıe kıtalanna. iltihak emrini ver- kl arzularile Fransızlıkla hiç alaka• 
dar hücum arabası, 5 t~ne tayyare m r. lan olmadığını göstermişlerdir. Ma
kıırşı koyma topu ne mücehhez iki Vqİngton 7 (A.A.) - Reutcr: r~al, size dnhn evvel bunu söyledi. 

ruk ve Ras Aziz arasında 1kl dilşmnn kında salll.bJyetıe flklr beyan ed~blle- ş ı · 

orta batarya tnhrlp edilmiş 700 esir H b" N · b"' ·· k rt B suik h k l · d · l k 
al 160 klnell _ .... ft • ühlm· ar ıye ezaretı, utun aa e me- u ast are ·et en, aımn a ça • 

llltnllJ, ma a,....,,,., m ·· ahd 1 · • f b 1 - 1 k k d k 

kruvazörüne mütea.ddld lsabeUeı ceklerl tçln ptynsadalrl llıUkAr hare- Finlerin bir 
kaydetmişlerdir. Yara alan iki gemi- ketlerinl kontrol çok kolaylaşacaktır. ff ki • 
den de büyük ate4 aütunlan yttksel- Bir kısım tacirler de, lhtlklrla mil- muva a yetı 
mlştlr. Kruvazörlerden birinin bat- cadele mevzuunda hükômete miizahlr delsinki 7 (A.A.) _ Flnlfuıdiya kıta-

mat yüklü 50 kamyon 200 000 utre mur ve ml13t em ennın ae er er çn, -ran ı ta ve ar e nn vurma 
petrol, 45.000 litre Dl~lyağı 'milsadero edilmeleri emrini vermiştir. suretile yapılıyor. işgal mııknmlan• 
edllm1şt.1r. T nın tevakkisi imkansız mukabele bil· 

aarruz deklaraayonu misillcrinin irtirabını sizlerin çekece-"Üç gün süren bu devre esnasında 

mış olması lcap eder olmak üzere bir <Ticaret Birliği) ku- lan, fal"k1 Karelide Klkn.rhu Maeki-
2 İlkkftnun tarlhlı tebliğde blldlrl- rulmasını düşıünmektedlr. · yi işgal etmişlerdir. Orada. kuşatıl-

len BingazJ akını esnasında İtalyan - mış bulunan Sovyet tilmenlerlnln 
Alman tayyare karşıkoyma topçusu, B • kısmı azami imha edilmiştir. Şehir, 

İnglllzler, 18 tayyare kay'betmlşler&e Vaşington 7 (AA.) - Reuter: ğirıizi bu hareketlerin faili bilmez: 
de pllotıann çoın,ı sağ ve salimdir. Reis Roosovelt, Dahu büyük ada- değildir. Zabıta, bu canilere kargı 
Bwılardan blrlnln dÜ§lllan tarafın- sındaki bütün kara ve deniz faali· amansız bir mücadele nçm~br. Hep• 
dan esir edildiği zannolunmaktadır. yetlerine ayrı ayrı tanrruz1ar yapıl- si yakalanacaktır. Fakat çabuk hare
Knradakl zayiat o kadar hıırırtır kJ, mış olduğunu da teyit eylemiştir. ket etmek lazımdır. Bunun için de 

iki düşman tayyaresini denlz'C d11şür- enzen Murnınnsk demlryolunun mühim blı 
milştilr. iltisak noktasını teşkil etmekte ve 

Bu gece İngiliz hava kuvvetleri, Na- ta h d 
1
• d atı Onega gölil §lmallne doğru en ileri 

poli'ye hücum ederek blrlblrlnl mil· köşede bulunmaktndır. 

teaklp dalgalar halinde uçmU§, tah- Don havzasındaki 
bunlan umumi karargaha bildirmek İkinci hava taarruzunun Mnnila'. halkın yardımı zaruridir. 
lüzumsuz görülmüştür. İnglllz hava daki kara ve deniz üslerine yapıldı· 
kuvvetlerine mensup o.vcı tnyyareleri v b'ld" 'lm kt d' tip ve yangın bombalan atmı.ştır. 

Birkaç eve ve bir klllseye Lsa.betıeı 
Tat.l olmuştur. Ahali arasında 1kl ölü, 
bir yaralı vardır. 

Belçika kralı 
Yeni zevcesi kraliçe 
ünvanını taıımıyacak 

9 ikincikinun 1942 
·tarihine kadar uzatıldı 

Ankara 7 (A.A.) - Başvekalet
ten tebliğ edilmiştir: 

9 eylül 1941 tarihinden itibaren 
benzin tevziatı tatb.ik edilmekte 
olan tahdidatın 9 birinciteırin 194 1 
tarihinde ilan edilmiş olan esaslar 
dahilinde 9 ikincikanun 1942 tari-

muharebeler 
Kuybişef 7 <A.A.) - Günlerce ev

vel General Schwedler ta.rafındnn 
Don havzasına karşı merke7ıde yapıl
mağ'a başlanan Alman taarruzu dur
durulmuştur. Sovyet kıtaları, timdi 
düşmanı kuvvetle tardedlyorlar. Bu 
Rus muvaffaklyetı, mühhndir. Zira, 

1 in mı ünI 1 b Ü - gı ı ın e e ır. ç en •;t g er o an u ç gun zar-
fında İnglllz tayyareleri, İngiliz ııerı Bu mesele hakkında gazetecilere 
kıtalanna doğru kendll~rine yol aç· yapılan kısa deklarasyonU. rei. Roo
mağa çalışan Stukn. pike bombardı- $evelt'in katibi M. Early okumuştur. 
man tayyarelerine tesadüf etmişler 
ve btmlan grup grup imha etmi§ler- Vaşington 7 (A.A.) - Reuter: 
dlr. T ıarruz deklarasyonu Beyaz saray

İtalyan zayiatı da gazetecilere okunurken, Japon 
murahhasları Birleıik Amerika Ha· 
riciye Nezaretinde idiler. eğer Schw~dler, kendisine bir yol bu- Kahire 7 (A.A.) - Orta Şark 

labllmlş olsaydı, Rosto! istlkametın- İngiliz umumt karargahının tebliğin
de Haritonofwı ve LopaU'nln cena- de bildirildiğine göre 6 ilkkanun Singapur ve Bombaydaki 

Ne demeli? 
iki cereyan var: Biri, fiilleri 

her ne vaziyet olursa olsun, fa. 
ilin kemiyetile tetabuk ettir
mek; öbürü, fail cemi dahi olsa, 
fi'li müfred bırakmak ..• 

Brüksel 7 (A.A.) - CStefanl>: Baş hine kadar devam edecektir. 
hını açmış olacaktı ·· · d.. ..ı. ·ı · • gun- uşmana verwn en U)'Jat ara• Japon acentalarl 

Schwedler, topçusunu yı~k su- sında 23 ltalyan tankı ile tam mev-

Münevverlerimizden bnı.ıları, 
Avrupaidir diye, birinci şekle 
rağbet ediyor; bazıları da, cEc
dad böyle yapardı ve halkımız 
böy!e konUfuyor b iddiuile ce
mi faillerde de fi'li müfrcd hıra· 
kıyor. 

peskoposun bugün bütün Belçika lı:ll1-
Eler1nde okunan mektubu, tral 
Leopold'ün Mile. Mary Baels lle evlen· 

e.cHğinl haber vermektedir. Bu lzdlvaç, 
hiç blr Amme hukuku mahiyeti taşı
mıyan, tnmamen hususi bir evlenme
dlr. Hükfundann kendi imzasını ta-
41yan bir vesika, zevcesinin kraliçe 
ftnvanından ve mevkllnden feragat 
ettlğlnl blldlrmektıedlr. 

Vali geldi 
Bir haftadanberi Anknmda bulu

nan Valı B. LCıtfi Kırdar bu snbah 
ıehrimize dönmüştür. 

retlle Sovyet kıtnıannı zaptetmeğe cutlu bir it l b t d b • kapanıyor 
B• •ki çalışmış, takat Ruslar birçok kasaba ayan a aryaaı a u 

ısı et yarışı almışlar ve plan mucibince ilerle- lunmaktadır, Tokyo 7 (AA) - Nippon Yu-
Banyer Halkevl tarafından tertip mekte bulunmuşlardır. Düşmanın •en Kayşa kumpanyası, Singapurda-

olunnn 42 kilometrelik blslkiet teşvik hücum nrabalan akını akim kaldı- Cebelüttank' da 1ti ve Bom baydaki accntalanna der-
yanşı dün Keteli köyü Ue Mecidiye- f;!ınd:ın Harltonof ve Lopatln ileri ha- hal Japonyaya dönmeleri emrini 
köy arasında yapılmıştır. Çok heye- reketıerlne devam etmektedirler. yeni tahkimat vermiştir. 
innh geçen koşu netlleslnlde HlHl.1 Lonılrn 7 <A.A.> - SovYet tebliği Cehelüttank 7 (A.A.) - Ce'b&- p • l k • 
klllbfinden Alfıeddln 1.04.41 lle birin- ekinde, 12 gün devam eden muhare- lüttank'ın büyük kalesinde yapılan arııte e e trık az 
cı olmuştur. Bu netice 42 kllo~etre- beler esnnsmda cenup cepheslnlde son ha rlıkl d C b l"t- aarfedilecek 
de yeni İstanbul rekorudur. Iklnıi 1 Sovyet hava lmvvetıcrlnln 102 Almnn . zı 1 ıır mey~nın .a e e u 
Sarıyer HnlkevJndcn Sotfrl, üçüncü · tayyaresi düşürdükleri, 147 hücum tarık ıle .spanyayı bırlqtır~ yeralb ı:aria 1 (A.A.) - Parisin. büyük 
Topkapı klübilndcn Kndrl gclm!.~tlr. 1 arabası, 86 top, 2600 den fazla plya.- yolunda.lu tank tuzaklannın ınşası da ı magazalan hakkında elektrik tah- ! 
Müsab:ıkııdan sonra koşuculara de nakllye knmyonu t:ıhrlp ettikler! vardır. Kaya içine oyulan büyük dit karan tatbik edilmektedir. Bu ı 

J".O.T.K. 'nun ödevlerinden 
biri de bunu tesbit olmalıdır. 
Yukanki iddialardan birine men• 
sup bulunmıyan muharrirlerin 
insiyaki ııekilde hangi tnrz.ı kul
landığını tesbit eden bir tedkike 
gİrİ§Illesİ ve neticeyi il&ın etme
sidir. 

Türkçenin bu kaidesi, cidden 
teclkik neticesi meydana çıkma• 
ğa muhtaçtır. Hrılkevl tnrı-f11.,,'l:ın muhtelif mük:i-' ve 8000 den fazla düşm!ln askeri öl- dehliz ve ~ top meyzileri ikmal mağazalar ıaat J 7,5. da kapanacak· 

!atlar verllml;tır. J dürdüklerl söylenmektedl.t. edilmi§t:ir. ! tu. j ~-----------.-
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evli işçiye çiy erzak Yen .

1 
adı ı·ye 1 J 

1 l Hanendeler arasında saat... üsküdardaki Karaköyde uz~:=n tramvay 
İtfaiyecilerden elli kiti. giindeliği beklerken birdenbire habnma gel· 

daha fazla bir İş aramak İçin mes- G l d. k. b. çeşme di. Tünel seferleri başladı... Evet 
leklerini terketmiş. Bunlara, beda· sarayı e ım e ın ıçmegv e tünel! ... Birdenbire içimde uzun se-
"a öğle yemeği de verllecekmit ' nele· h:ısret çekilen bir sevgiliye ka-
amma, galiba kendilerini pek tat- • vuşmanın heyecanı uyandı. Benim-
nıin edemiyormuş. Umanz ki. gö· B. Prost ile projeyi yapan d ld •• 1 v Sanat kıyrnetı olmayan le beraber, Beycğlwıa çıkmak üze-
nülleri alınır; eski vazifelerinde mühendis anlatamıyor a ım guze seçmege saçaklar değiştirilecek lrc, ayni kaldırımda tramvay hcl<li· 
kalırlar. 1 yenlere. mesela fU can stkınbsından 

Ateşten kaçmıyan kahraman it- İnce l<aşJarını kaldırıp, her dolmu, 
Sultanahmedde eski hapisha.ııe ar- Belediye, Üsküdarda iskele mcyda- tramvaya saldı.ran ı:r.enç kadına, "U 

faiyecilerin darlık yu""zünden meslek- R / d b • l t zı · d kurd ka .. " sasmda yapılacak yeni adliye binası- l •• l nının an mı esnasm a çu a - sabırsız sabırsız etrafına bakınan 
lerini bırakmaları düşündürücü fey- nın projesi etrafında proje sahtbl a a a ır gun saa arca lan tarihi çeşmeyi yükseltmeğe ka-
dir. İktisadcdarımız, maliyecileri· mühendis B. Asun Kömürcü ile şehir- rar vermiştir. Bu çeşmenin tamiri gözlüklü adama, şu ~man mada-
miz, ve ihtikarla mücadeleyi vuife ellik mütehassısı B. Proot ıı.rasındakl J' l c • d •• k d J l.şl sekiz on sene evvel blr müteahlıl- ma, herkese. herkese: 
edinenlerimiz koordinasyon mefhu- anl~amamazlık yeni blr safhaya gir- fZ erlnl O Ven genç Q ln QT de havale edilmişti. Müteahhld, bu - Yahu ne duruyorsunuz? Tüne-
mile ilgili bütün müesseselerimizin miştir. esnada harap olan eski tarihi saçak- le binsenİ.;;:e .•. İşliyor! •• Vallahi, bil-
mensupları bu bahiste kafa kafaya B. AsıntUl yaptııtı projeye göre, ye- Her hafta perşembe günleri öğleden gözlerini açarak cankula~yle hocayı lan söküp atllll.$ ve yeni bir saçak Iahi işllyor! •. diye bağıracağım gel-
vererek düşünmelidirler: Asgari ka· n1 bina şimdiki arsanın yaya kaldırı- sonralan Cağaloğlu yokuşunun başın- dinllyorle.r ve canı yürekten dizleri- yapmıştı. Bu saçaklar, eski saçakların di, kmıdimi zor zaptettim. Acele 
ıı:anç)a geçimi temin ehnenin bir çı· mına bitl§'lk 'bir şekilde yapılacak ve da Babıft.llye inerken sağ taraftaki ne tokatıan yapıştınyorlar... Ellerin, ~ir taklidi bile değlldlr ve hiç sanat adımlarla tünelin sokağlna ::aotım. 
kar yolunu bulmalıdırlar. Böyle bir Adliye Vekdletinin lüzum gösterdiği beyaz boyalı bir eski zaman konağının hep birden jimnastik yapar gibi, ha.- ıyı:xıet: yoktur. . .. . .. Hey gidi emektar sokak ... Çoktan-

oda ve salonları ihtiva. ed®Uecek yük- önünde büyük blr faaliyet göze çar- havalanıp inmesi ve çıkardı~ mun- Şımdi belediye, .. ~ynıetsiz gordilğu beri seni unutmuştuk ... Baktım u:ı:ak-
müvazeneye behemehal ihtiyaç var- seklikte bulunacaktır. par. Konağın kapılan ardına kada:.- tazam sesler bir arada. dans eden bu saçakları da sokup atmağı muva- t r· 1 b" d k •· r· 
dır. B. Pr<>sb, projenin bu esaslarını ta- açıktır. Saat iklye doğru bu kapıdan Amerikan baletıeı1nln ayak hareket- !ık görm.~tür. Saçaklann sökülme- da. ~ne ~~sı~m ış apısı ':, un• 

Şimdiye kadar, ışçıyı korıunak mamiyle redd:tm1ştir. Şehircilik mü- gayet süslü, hattA bir kısmı şık ve ek- !erini hatırlatıyor. si işi yaklnda bitecek ve çeşmenin e ~~ am .. a r~ıyor... m~ 
İçin bedava öğle yemeği tertibini tchassısına gore Sultanahmed mey- serisi itina Ue boyanmış genç kadın- Onlar böyle dizlerini. döğedursun- yükseltilmesi iı;ine başlanacaktır. Sne s~nl"lo-un :· nNe guzed wır Y8!"r vBar .•• 
k i ttilc Elb t b d h. kt danına h~kim olan bina, Sultanah- lann iÇ(:rl glrdiklert görülür. Seksen, lar, benim bu esnada bir şey gözüme evsı er... azar egmesm... ana 
• ~ş e . e. u • ~ !ç yoA anımed caml.sidlr. Caminin karşısında ve doksan, hatta adedleri belki de daha çarptı. Bizim ses sanat.kArlanmızda- ru·· nel ve boya şimdiye kadar hiçbir ışık hu kadnr 
ı~ı. Usulile ta~b~ ed~e az~ ~e- etrafında bulunacak. binalann hep- fazla. olan bu genç kadınlar neiell ki altın blle-ıik merakı ... Çoğunun parlak ve tatlı görünmemişti. •• 
tıce alınır. Lakin, bu azanu netıce r si mimari baklmından caminin a.hen- insanlardır. Bu arada ellerinde cüm- kollarında. kalın kalın altın bilezik- Ona erişmek üzere adımlannu 
bile her şey değildir. 1 glııı bozmıyacak şekilde olınlaı w ca- büş, ud, keman taşıyau bazı erkekler ler göze çarpıyordu. O kadar ki eller sıklaştınyorum. Lakin tam bu esna· 

Geçen gÜn, bu bedava öğle ye- miden fazla meydana. hakim bulun- de onlan takip ederler. Ve konağm kalkıp inerken havada san bir dalga Tünelin şimdi boyanması da kırmızı ışık ahbapça bir göz 
mekleri lehinde bir fıkra yazmış· mamalıdırlar. Bu itibarla adliye sa.- ikinci katı; ta merdivenlerine kadar peyda oluyor ve bir şıkırtı lşltlllyor... halkı sıkıntıya dü11.ürdü kırptıktan sonra sönüverdi. Eskiden 
tını. Okuyuculanmızdan mektuplar rayına verilecek yükseklik de fazla. dolar. Hoca bir aralık duruyor. bir tale- '.'ı:' olsaydı: «Tuuu .•• Tünelin birini ka-

ld nl d b • .b. h. olmamalıdır. Diğer taraftan meyda- Bu vaziyıet karşısında aklınıza ge- beyi işaret ederek: çırdık. Ötekinin kalkması için bir-
a mı. O ar a enun gı 1 « ıç mn tanzimi için imar planiyle duş·· u·· - ı _, ı A b b k 1 s· dl f _, il. ·· 

k • • d ki b b • en ilk SU<Ll şu 0 ur: « ca a u 0 - - ız, yor, aQ.la Y ruyorsunuz... İki gündür Tünel seferlerine b~- kaç d-'-ı"ka beklemek ı.:: .. un gele-
yo tan ıyı» Cflle e era er yenı nülen genlşll11 in korunması lçın' bina- k d "ğ"' ·· ? S B d.. tıekl 11 · ·· el d..r.ı' ··ıçü aK ~ 

ku 6 na ta u un mu var .»... onra ma-
1 

u um er ge şıguz "ti .. , 0 • landı. Tramvaylardaki kalabalığın bir cek'." dı"ye uz·· u"'lu""rdük" • Halbuki c:un· • 
usulün şu sakat noktalanna do • nın behemehal geri çekllerek yapıl- l'' k. d··ıı-;;-ı mu .. nhas lil ru1 k. Ko.nıl ıaz bir yudum " ,. um ıı. es ı u61oAil er ıran ner- vu aca .. <r n klsmı Tünele intikal ettiği için çok di birı" so··nu"'p o""tekı· yanan lam· baJa-
nuyorlar: ması zaruridir. şembe günleri olurdu. su!.» derken fazla vurdunuz.. 1 i ld 

- Türk ic:çileri kendi refahlann- Şehircllik mütehassısının bu müta- Eğer meraknıız artar da ardına ka- - Elimden kaçtı hocam!.. Y 
0 

u. - · , ·· nn karıısında, kendi ke:ıdime: ., .. Fakat Ttınelın Kara.Koy kn.pısmdı:uı C 1 w 1 B" • .. d"" • 
dan ziyade çoluk çocuklannınkini luasını B. Asım kabul etmemektedir. dnr kapıları açık duran bu konağa Uz:ı.kta konuşan lkl genç kız... Ve girmek !Etıyenler ınedhaldeki izdl- « an arı sag o sun... ırı son u ıse 
diişünürler; onlar için çahıırlar. Biz- Çünkü bu takdirde haplı:.hane arsa- girecek olursanız lldncl katta bulu- hocanın sesi: bamdan b~ka ye~l boyanan kapılara, öteki yandı. ~~ d~a .. beklersek 
ı h db. k d. b w d sının arkasındaki binaların da istim- nan salondaki bütün iskemleleri ka- - Rica ederim, tlc:ı. ederim ... Ko- gi,.elerln yanındaki tahtalara sürün- ne çıkar? •• » dıye du,undum. Daha 
er, 0 ınce en 1 ogazırnızı ü- I .. ki l"'zını geliyor. H"lbuki Adlı·ye Ve- ttikl · 1 ·· - k i b.. .., d~ ~ . • T • ·~· . .-:L· b. "' "' .. dmların işgal e erm gorursünüz. nuşm:ı yo ... Mus kinin en uyu.c uş- memek için ezilip büzülüyorlar. dl$ kapısından itibaren her tarafı pı-
şunmeyız.. emenru ettigın&z ııı;tuı, ı- ka·ıet·lnın· eıın· dekı· para, anc-1• B. Ell rlnd b d ft 1 dı ·· nı· t··d·· . ""'" e e azı e er er var r. Buna manı gur u ur... Temizlik her halde çok güzel şey nl pırd boyanan tünele girdim.-
ze en lezzetli yemekler vet"ilse bile Asımın hazırladığı projenin tatbiklne b k k kimi bl şa kı ırıld k. K · · · z· a ara r r m amJ·, ı- apı gıcırtısı fakat Tünel kayışının geleceği. tarih Ooooooh !.. Tünele mahsus olan o 
•rimize sınıniyecektir. ıra, biz ye- yetecek kadardır. ı d 11 i i mu"tem-"''ye 11 ' ...,. m e e er n wuı n aşa0ı yu- d l b • ve seferlere başlanma. zamanı Tünel yeraltı kokusu! .• Mia mi mis ..• Me-yince, memedeki çocuklarıınıza s_üt B. Prost da dü.,üncesindc11 uazg""- kan oynatıı· durur Heın"'n yanınız bostan O a inin sesi 

" • wy ••• " .- idaresince bilinmez değildL Bu boya iTer bizim tünelin içi ne de gu .. zel ko-
olmaz. Onun icin, bize bir ,ey ikram' mediğlnden belediye, B. Asımın pro- daki omuzlarına. kısa bir kürk pelerin Bu şarkı faslından sonra biraz da işi Tünelin kapalı bulunduğu gün- ka ..... •• ! .. Her tarafta: «yeni boyan• 
edilecekse ya para. yahut da - İs· Jesini tasdik etmemektedir. atmış bir genç kadın gayet hafiften: nazarlyelerle me~ul oldular. Bunun 1 d ıı dı? "&&&AY 

' Şi dl d1;ft·· ··ı V kAl ı· S l• ü er e yap amaz mıy mı"br. Surunm'" •• eyın· iz, bo-nırslllll:.• tiyenlerimize _ çia erzak olarak m ~unu en e u e ın u "an- aNereden görd seni kahrolası dide- başında muslklnin tarili geliyordu. .. ,_. 
ııvermelidir. "' ahmedde küçük blr bina yaparak blr lerim .. ~ şarkısını mırıldanırken, da- Öğretmen şöyle söyledi: lavhalan. İlahi sözü mü olar? Var-

kısım mahkemeleri burada toplaması ha llerlde dolgun, kısa. 'baylu başka - Musiki ne demektir? Bi.ı:ı yerde KÜÇÜK HABERLER sm biraz boyanıverelim ... Feda ol-
Belkı de, bekar ameleye bedava ve asıl adliye sarayını şehrin diğer !bir genç kadın: o:Beni bir gün elbet 1 şarkı söyllyecek klınselerln evvela bu- sun ••• 

öğle yemeği verilirken, evlilere be- bir semtinde yaptırmasıdır. araaaaaaar araaaaarsın .... diye yanık nu bilmesi Jlıımdır. Bir takım mun- *Küçük Ayasofyada oturan 40 ya- Turnikeye doğru yiirüdüm. Eski-
d ah t b d ak •w '· ıld Onl d d , t rin lr t il. şında Mev!Ud, odasında yaktığı ta.ş d • I • ava. y u e avaya y m çı.g er· yanı·A. mır anıyor... ar a esr • .e- az:ını sesle b arada erenn m kömürden çıkan karbon gaziyle ze- .. en .. bu demır. .eı.m ar. as.mdan. geç_me-. 
zak dağıtmak, uzlaştırıcı bir teklif- ı rlne çalı.şan insanların hallerl var... edilmesine musiki derler ... Duyuyor- - ı b ı d ki Lak 
tir. Bu da, evvelce ileri sürdüğümüz Sı'pahı" Ocag.,ı Kendi kendinize: \fBU nasıl düğün?, sunuz değil mi efendim'! Muntazam hlrlenmlştir. Mevlud, Haseki hasta- g_e 

0 r e ı: sınır emır mı. :·. ~ 
Gelin nerede?. Damad hani? .. 11 diye sesler diyorum.. onun için kapı gıcır- nesine kaldınlınşıtır. ıundı bu bile bana zevklı hır q gıoı 

bir fikre bizi ıı;eri döndürür: İstib- * I' k k d. d t ld. ş·· 1- d • 1 • • • sorarsınız. tısı. yahut bostan dolabının sesi bir ... um apı a ırgasın a o uran ge ı. oyıe emır enn arasına g;ınp 
lak kooperatiflerinin yeni ihtiyaçla- Fakat manzarası çok benzemekle musiki değildir. İşte blz size çıkara- istefan, Çarşıkapıda tramvay cadde- onları bir itiverdim. Tünel olsun dıa 
rn ,;öre car.landırdması... Buhafta yapılan müsa• beraber gördüğünüz şey bir düğün cağınız seslerin muntazam olması içln sinden geçerken bir kamyonun çarp- bir değil, hatta birkaç turnikeden 

bakalarda kazananlar değildir. Hayır ... Sa.doace bütün bu ses ve zaman ölçülerinl gösterlyoruz. masma uğramı~. yaralanmıştır. Yara- güle oynıya geçeriz. Geçen harbin kargaşalığı İçinde 
hile bunlardan istifade ebniştilc. 
Şimdi ilctisad telakkilerimiz ölçü\mi- . . 
yecek da-ecede çok daha ilerlemiş- Her ayın ılk cumart'e& akşamı ya-
tir. İnhisarlar, devlet fabrilıalan, pılmakta olan Sipahi Oca~ı müsaba
devlet nakliyatı, ,ebir nakliyatı iş- kala.,.~a bu haf ta de. ?c8:gı~ kapAal~ 
çilerinden ve maden mmtakalan . maneıınde devam edılmıştır. Manı 
Ka:dıçeşme, Haliç gibi amelcnfu ı atlama ~~abakalanna. 5 binici işti
toplu olduğu rnıntakalardan buna ~al~ ~t.mı~hr. Bay Fahır (E!c kı~ı) 
başlıyahiliriz. Hiçbir mütevassıt '.le. b~rıncı, bay Kemal (Oogaı:ı) ~le 
eJir.de geçirmeksizin müstahsıldan ıkincı, bay Zafer (Bombakay) tle 
müstehlike malı do~dan doğruya üçüncü ?lm~.şlardır. .. .. 
ulaştırırsak muhtekir de ortadan Dresaı musabakalarmdan buyük 
mihaniki s~rette kalkar. kısmında bayan Zina birinci, bayan 

Z .. dd 1 • b ] d Hausmann jkinci, bay Kemal üçün· 
arurı ma e erı.n azı ann a .. ld 1 

b k k b 'l im bil b" cu o u ar. unu yapma a ı o asa e, ır- K·· .. k d · .. bak d b 
çoklarında ve oek esaslıJarmda ha- uçu resaı ~u.sa. asın a a• 

le ··rnk·· l h·1· Yaln . Ydn Dr. Frank bırıncı, bay Georg 
şarma mu un o a ı ır. u: yı· ik. · b R' ·· ·· ·· ı · k d ~il · ._ h d d ıncı, ayan ızo uçuncu ge mış· yece eg , gıyece~ ususun a a ti 

genç kadınlar, erkekler ders almağa Ve nihayet: 11Sevdim diye zallm lının ilk tedavisi yapılmış, şoför Rı- Bu esnada bakhm, turnike me-
gelmişlerd1r. Ş1md1 de henüz hocaları beni a.h beyhude avuttun• şarkısına fat yakalanmıştır. murlan gene elektrikten, küçük el 
gel ed -'·itt ist.fad ed k ildi * Kasımpaşada oturan beş yaşında m en, v...,,. en ı e ere·, geç . Pctro, kaynnr su dolu tenreceye k:ı.- sobac:kların. • .. yakın. q. lar; hem m.a· 
d-erslerine çalışıyorlar. İnsan hiç bir yerde bu kadar toplu " llah b li d 
G··rnı· 1.. ·· ı · zaen düsınüş vücudünün muhtelif ,a ız gonnıye epeyce e flf• o en uzum uzer ne hanendeler I blr halde, Istanbulun birçok hanen- ~ ' l ı d tu ...:ı.· ı 

iki •·A i · ı i yerlerinden yann,,$1;ır. Yaralı çocuk man am1' ar a, nur pu ııı;oul o• ve mus sanatAUrlan çın bir kurs 1 de -erini b r arada dinliyemezdl. Bu- -. 
açıldı. Bugün piyasada. muhtelif yer-ı mın için etrafta odaları bulunan di- Şişli çocuk hastanesine kaldırılmıştır. muşlar .•• Kayış biraz daha geç kal-
lerde sesıerı dinlenen hanendelerin, ğer esnaf cemiyetleri kendi kapılarını * Yemeniciler caddesinde taşçı saydı mutlaka yÜz kiloya çıkacak· 
musikişinasl::mn mühim bir kısmının aralık bırakarak bu 'bcdav:ı. musiki Hamdiye ald evin mutfak kısmında larmış! ••• 
bu kursa devam etmeleri mecburidir. ziyafetinden ıstedlkleri gibi istifade yangın çıkmış, itfaiye tarafından sön- Nihayet nazenin iki vagon. ı,ı1c. 

Geçen perşembe eski Hllatiahmer ediyorlardı. dürülmüştür. larıru yakmış oldukları halde geldi. 
ve şimdiki Esnaf cemiyetleri binasın- Öğretmen de talebeler! lle birlikte aıııııuıııııımıııııınıııııuıııımnnıııııuıııııruııııuuımıııııı• Aman. vişne çürüğü ,iltelerin üzeri· 
daki kursta pek meraklı bir ders din- okuyor, arada bir: lar ... Sonra içini çek-erek ve lnce ka.ş- rine lnırulup, sıcacık bir vagonda 
lediın ... Musikisinasların öğretmeni ve - Tiralay layla lay lay lam ... diye !arını kaldırarak ilave etti: Beyoğluru kadar rahat rahat çık
maruf sanatkarlanmızdan AH Rıza sesini yükseltiyordu. - H!ç anlamadım!.. Halbuki benim mak ne de safalı ,eymiş!... Bu iş de
Eyubi ile beraber dershaneye girdiği- Bu sırada kapı açıldı. Bir ba.ş ıızan- on birinci sınıfa kadar tah..<1llm de ğil, bayağı bir zevkti: Hani eskiden, 
ml:ı zaman bütün ses sanatıkarlar1 dı. Şaşkın gözler etrafı araştırdı. De- vardır. mektepte iken yaphlmn gibi, bir tek 
ayağa kalktılar. r1n bir hayret içinde kalan bu ort:ı. Hoc e e dl· .. -·· a c vap v r · biletle aşağı. yukarı birkaç kere gİ-Saa tlarca dizlerini yaşlı ad:ı.mın inekçi esnafından ol- - Tuhaf şey ... Bundn. hiç anl~ıl-

•. " duğu ve yanlış kapı açtığı anlaşılJL mıyacnk bir şey yok kil.. dip gelmek bile aklımdan geçti. •• 
dogen genç kadınlar... Zaten bulunduğumuz salon talebeye _ Ah hocam bendeki gaile sizd~ Tünelden çıktıiım zaman bayram 
Buro.sı 'birleştirilmiş iki salondu ve pı::k dar geliyordu. Çünkü 100 - 150, olsa ... Başım 0 kadar da~ınık kl... Bel- gÜn}eri «Yandnuu1..ıt sadalan ile 

Bekarlara, sıcak yemek. * Taksim Elmadağı caddesinde l09 hocanın kürsüsüne kadar tıklım tık- hattt\ belkl de daha fazla idiler. Haf- kl başka gün salim kafa ne anlıyabl- salııncaktan indirilmiş çocuklara 
Evlilerd~ is~~ye~ere «çiğ~~»··• ~ı~~:r~~vJ::ı!~:~::fa;~~~~:~;: hın dolmuştu. Boş bir tek yer yoktu. tada bir öğleden sonralan, bu dersler lirim.. döndüm. Gözüm arkamda kaldı. la. 
Memleketin otesmdeu bensınden muş ~ıkan yangını ev halkı sondü::- Öndeki sıralan kAmilen kadu1lar iş- içln en mükemmel yer Eminönü - Evet .. dalıa vaktiniz var, kurs tanbclun muhtelif semtlerinde bir-

aynj yolda yürüyebiliriz. ' r • 

«tevzi işinin devletleştirilme5İ» diye müştür. gal etmişlerdi. Erkeklerin hepsi ar- Halk-.?vinin yeni konferans salonudur. bir sene sürecek!.. kaç tünelimiz daha olsaydı ya •.• Ar-
sözler yükseliyor. 1 * Evvelki akşam 20.30 raddelerin- kada oturuyordu. Bütün talebe ş..."hir- « Ahefendim .•. Bendeki - İnşallah zihnim a.çılır.. tık sulh gfuı)erine iftihamızı saklıya• 

N d .. . deki şarkılı yerlerde çalışıın sanatkar- •1 . d l - O halde bir şarkı kuyunuz da lım ... 
dekim, şu sabrları yazdığım sı· ı .e. Yu~sc~kaldırmıcla Ibrahimin nike- lardı. gal e SlZ e O Sa ••• » bak l Anl l d lhn b lll 

d Ad 1 k k laJ dükkanını k s d ki t l 1 a ım... ayıp an ama. 16 .... ız :: Tünelden rıkanlar arasında her-ra a. a ar azası on~resinde 11 ar a ın a a aş ar, Ders ba:ladı. Heıp birden «Leylfu Nihayet notaya geçildi. Bu sırada olur " 
böyle bir dilek ileri sürüldüğüne da- atılan sigara yü~~n~~~. tu~u~~uş, fa- şarkısını okuyorlar. Bu esnada bütün hayret ve::-ec~k bir şey gözüme çarptı. s~~elerce kala.balık halk kitleleri kes memnun görünüyordu. YeJ.nız 
ir bir haber geldi: «Esas gıda mad- kat ate'· çabuk sondurulmuş~uı:. ses sanı:ı.tkarlan, bilhassa genç kadın- Sesleri fevkalade olan ve muhtelif karşısında şarkı söyllyen sanatkar bu- bir kişinin vüzü asıktı. Acaba bu zat 
d 1 . d .. * Fatıhtc oturan Hasan, Yedıkuleye 1 1 ri 1 d.. te tün" 1 k Jmed el e erın e m~tevassıtl~a. ~er bırak· giderken rasgeldiğl arabacı Kemalin ar el e Y e o. um k• vuruyorlardı. ~rlerde sen-elerce miikenunel suret- rada tek başına bir şey okumağa ce- e ayışı ge en evv !nur ya• 
mıyacak şekılde tevzı ı~m devlet· arabasına habersizce atlamak iste- Ve her ç~lttıen seslerin çıktığı görü- te şarkı söyllyen, sürekli alkışlar top- saret edemedi... ğan Yülı:sekkaldırun esnafından ma 
leştirilmesi.» mlş, lakin müvazenesinl kaybederek lüyordu. lıyan birçok sanatkarların notadan Hoc:ı. ba.şkasma döndü: idi? .• Muhakkak!. •• 

T ödlerinin patlaması!.. - Siz bir şarkı söyleyiniz bayan Hikmet Feridun Es 
ernenniler ayni hedefte birleşmiş yere düşmüş, yaralanmıştır. «Leyliaaiaa ... Düın tek ... • Hoca notanın hiç de korkulacak bl.r MuallA. Demlrsöz!.. , ...................................... , 

oluyor. ....................................... ııKanılmaz blr yudum su!..ıt şey olmadığını, pek kolay anlaşılabi- Bayan Mualla Damirsöz ayağa kal-
Buna elbet semtlerde de başla. İnsana hem hüzün veriyor; bem de Düm, tek, ka ... Düın .. 11 leceğini uzun UZ1D1 izah ettı. Notalan karak tek b~ına: «Geldim ekin blç-

nıak lazun gelecektir. Fakat daha bizi derin derin düşündürüyor: ' birer birer gösterdl. Her şeyi etrafı lla meğe, dnldım güzel seçmeğef.. .. şar-
evvel, daha zaruri ve daha ~olay Care bulmalı. cıKızını döğmiyen dizini döğer.... anlattı. Sözleri bittikten sonra &ar- kısmı harikulade ~l blr sesle oku-
olanı, yukarıda bahsettiğim İfçİ ve Şimdiye kad~ baş vurulanlann derler. Ses sanatkArlannın kızlan va.r du: du. Bu suretle de dersimiz blt:n!ş 
umumiyetle ecir muhitleridir. dıeında, yüksegm~· de, daha esaslı mı ve onlan döğüyorlar mı, döğmü- - Hepinl.z anladınız mı efendlın?. oldu ... 

v yorlar mı bilmem ıunma. her perşem- Dünyada. en fena. şey anlamad1ğma. Merdivenlerden. ırıeşell bir talebe 
Yoksa, yangın ateşinden dahi çare. be saatıeroe dlzler1nl dö~üp duruyor- anladım demektir. grupu gibi inerlerken hA.lA. mınltılar 

kaçr.uyan vatandaşlarunızm vurgunj İki yakayı bir araya getirecek !ar. ı Ön sıradan sanatkarane bir tarzda l işitiliyordu: cı:Geldim ekin biçme~, 
ateşinden yılma1arı ve elli.sinin bir· ç ... rel Talebenin içinde lk1 de zenci bayan boyanmış genç bir kadın: daldım gfuıel seçmeğe ... >. 
den kutsal ödevlerini lerketmeleril {Va - Nü) derhal göze çarpıyor. Dikkatle dolu - Ah hocam! .. dedl ... Çok zor bun- Hikmet Feridun Eıı 

Bay Amcaya göre ... 

Dolmabahçe havagazı 
şirketinin kömürü var 
Havagazı şirk.etlerinin kömürü kal-

madığından havagazmın kesilmesine 
mAni olmak için t~irler alındığı ya.
zılmı.ştı. Dolnıaıbabçe gazhanesinden 
verilen malftmata göre bu şirketin. 
elinde kO.fi mlkdarda kömür vardır. 
Binaenaleyh havagazının kesilme& 
bahis mevzuu değildir. 

- Avrupalı bir bilgin, karşısın
dakinin neler· düşündüğünü anlıyan 
bir makine keşfetmiş bay Amca .•• 

... Mesela sen bir bayandan hoş· ı . . . Hemen geç karşısına, çıkar 1 ... Yahut bir dost, günün birin del • •• Hemen bak makineye, anla\ B. A. - Bilgin bu makineyi keq· 
!anıyorsun, amma bakalım o senden makineyi cebinden, bak, merakını sana aşırı saygı ve sevgi göstermeğe dostunun efkarını!.. Büyük ve mu• fetrniş amma kimsenin böyle bir 
hoşlanıyor mu~.. Jabii öğrenmek hallecüverl.. başlıyor, acaba ~-eden].... vaffakıyQtli !?ir ke§İf do~usul.1 makineden hoşlanmadığını kcşfet-
istersin... meıni;. muvaffakıyet sayılmaz.! •• 





Memliyet fikri 
l .. tanbulun biricik tüncü bir 

ha.) li hcyarr.oladan sonra işleme
!: · haşladı şükür! .. 

lunclimiz yeni. §?kır pku ka
Yı lari]c işleye dursun, biz fU nok
taya dokunmak istiyoruz: 

Büyük bir ihtiyatsız.hk yüzün
Jcn halkı aylarca sıkıntıya düşü
ren bir memur veya amir vardı 
elbet l.. Acaba bu arada ona bir 
laıesuliyet diiJtü mü, clüımedi 
a.ın .. 
Şüphe yok ki böyle bir ihmal 

hir suçtur, meau}jyeti icap etıirir. 
Fakat bu muuli~ - vele.- bir 
tevbih cezasile de olsa - keDdi
llİ hissettirmezse :halk nı de'Ylet 
~a görülen i,ler uaaında 
tncsuliyet fı"krini tesis etmek çok. 
a:or olur. 

Ev vazifeleri 
Okul çocuklarına Yerilecek eY 

-.azifelcrinin, çocuklan t>ir aa.at'l'e.n 
fazla ifgal etmiyecek nemden ol
ltlası okullara bildirilm..if. 

Bu emir, öğrotmenler ta.ralın
dan kolaylıkla yerine adiri)ebi
lecelt mi bilıniyoruz .uma DİT 
~ok: derslerin öğretme tarzanı do
İiştinneğe yol açacağı nı öğret
ine usullerimize ,-eni nesil anla
lnına göre yeni wekı1ler n:receği 
iç.İn seviniyoruz. 

Çünkü fimdiye bdıB ~ 
:ra verilen eır vazifelainin çoığn 
çocuğu bir ..at ip etmek f(iyie 
dursun, l>iitün aile balbm, batta 
konu koJD§Qdan bazı olcur yaar
lan saatlerce. günlCl'Ce iKaJ ede
cek çC§İı:tcndi ı.. 

Çocuk tarifi 
Gün aeçmiyor ki gazeteJ~de 

fU havadi.leri gönniyelim: 
cBir çocu\: lcaynar ....da hq

landı.~ 

cBir çocuk tram.Tayuı altına 
~tü, ezildi.> 

c Bir QOCuk ağzı açık bir b,.u
,.. difüp öldii.• 

cBir çoc:uk incir ağacından dir 
fÜp beyai patlac:lı> i1b. 

Bu kazalar çocuklara mu.aa.llat 
olan en korkunç ba..-l.Jrludan 
çok ölet "ftliyor demıe mübalağa 
olmaz eamnz. 

Bunlarm önüne aeçmek için 
akla ban konmma tedbirleri ge
ldıilir. F alat bunlaıdan önce 
'halka çocuk kıymeti, insan değe
ri iıallmda telkinlerde bulunmak 
gıerelttir. Tıpkı tasarruf !haftasın
da paranın kıymetini anlatuı gıôit.. 

Zira bu QOCUk öletiıne eebep 
ya}na kaynar eu tencereleri. 
tramva)'iar, -in aç& kuyular, 
lbcD- aie;Jmı değil, gözü kapalı 
ll1Ml Te babalardır. 

Sababllıpin evde ,,...... 1Ulllll 

uzun bamtlldar yapalıyor. Yün 
fanile, bhn :rün bak, ceket 
giyildiktm aoara boyun. Mm yün 
atkı ile aanbJ'OI', paltonun l 
mmda bpabbyor, muflonlu eldi
venler takılıyor, altlan çift kallı ka
im -.yakkabalan -.yağa ıreçirilip lm
bıp senablan Pbi .okaia çıkılıyor. 
Fakat banlar da kifayet etmiyor. 
Birkaç ad.mı yiiriiyüp evdeki aoba
nm harareti reçtiktea IODI"& riiqi.nn 
sivri ifaeleri açık bulduğu yerlere 
aaplamnap ~- v ..... klar kıp
kızıl, burunlar mOGDOr lıı.ailİyor. 
Hele ist.uyonda tramvq beklemek 
felaketine de ağnıuna. buzlu kal-

Bu mücadele denizaşırı bir kıta üzerinde hdkimiyet 
donanma varlığına kati 
daha göstermektedir 

etlebiimek için tesis 
ihtiyacı bir kere 

dınmlardan dikilen sivri iğneler, Libyada İngiliz taarruzunun bafla
lomdv.ralarm bt kat köaeleaini de- nıasile :naza.rlar bJrdenb1re Ru.Qa 
lip çoraptan seçerek ayak tabmıla- steplerinden .Afrlkanın kum O()llerine 
ruu zonldatmağa batlıyor. Panta- çevrileli. Çölde cereyan eden taılk mu
lon, ceket. palto ceplerine yeri~ harebelertnın oc:J.nanmala.r arasmdatı 
rilenlerdea maada bir mendil de muharebelere benııeWmeei eftAn 
dele bahmacak, banm uctmdan ek- umum.iyede hasıl olan heyecanın bir 
ailmi,.. rütubet daima Alinece&c. kat daha. artmasına 8llbeı> oldu. Ne
Bu ihmal edilirae fena.. •• Damlac& dense dcnl.zıde birkaç saatlik bir muha 
büyüdükçe bunan ucunda tallı, ya- ~. velev ki ha11.f kuvvetler arasında 
lacı gıdaklanmalar ba$lıyor. S8lnki olsa. bile, zl.hlrileri daha 1ail& meşgul 
burun deliklerine birer avuç kırk- eder ve ruhlarda daha. barlz heyecan

lar do~nır. Rusyad& veya Llbyııcl.D. 
ayak doldanılmut. Onlar ırenz.İ br- yüzlerce, hatta. binlerce tank blribirlnl 
maladlkça ağız açıLyor. sözler çar- kınp geçirsin, bu ıhAdJse den!Die btr
pıhyor. küçük dilin ardmdan fırtı- kaç kruvazörü.."1 bh'f>irlnl tovaJayıp 
yan ıiddetli bir bava tazyiki wabacı batırması yanında. zahiren sönük ka
bbacı Kibi taidıyarak bütün vücu- lır. Gerçi de.nirlerde muharip nıoıar 
da sanıyor. Etraftakilerin vay ha- sık sık blribirlne raslam&k fırsatını 
lin A::..._.;ı b d-'!'1-' · d bulamıyorl:ı.r. Lllldn böyle bir :karşı-e... r;._.an. urun a-.ıerm en . 
savrulan su aerpintileT milyonlarca l~n. fırsatı bilfarz Ingtliz donanına-

S!cDya. - Libya. Yolunu emn.lyete al- kontrol& be,ıam11 Te a1Ul azmarıc!JI 
mak için ital:v.ıı donanmumın de- tan. ordusun& müzaheret içln eıı.hll
va.mlı surette bu Yol ilzerinde bulun· deki dfttiman tıecemm&Jerini ve nakliye 
ınası. llzım gelmez; fakat İn«U1z filo- v&.Sltal&rmı t»ombardımana. glrfiZnif
~unmı sahlllerdetd mlh'11er tıtaatını ur. Britanya ordusunun ha.rekA.tı sa
•e islerini bombardıman etmesine hll boyunca ~ ettikçe İngiliz cıo
manl olır.ak 1ç1n zaman zaman düş- na.nması elde edilecek: llmnn~ u
man filosunu önliY11>Wr. Llbyaya Utade ederek, bu Umanları ıtm;: üss\l 
mlhTerCllerln tayyarelerle havadan olarak kullanacaktır. İngiliz Ql'i.usu
na!tllyat yapmak zorunda kalm:ılan nun batıya doğru ilerlemesi Uanal üs
denlz yulundn. tehllkenin fenalığını t.ündcn yüzlerce mil uzaklaşmasını ln
ve dolayısl.le İtalyan donanmasının ~ edeceğinden, ele geçirilecek liman· 
bu tehlikeyi izale edemediğini gas- lar, ordunun hemen peşinden lkmall· 
tennektedir. ol temln etmclt suretlle ha.rekfltm in-

Ubayda taarruza geçen Bcıt.ıa.nya t~fmı kolaylaştıracıı.k.tır. 

sllc Italyan don:ınması arasında zuhur 
mikrobu aaia sofa saçıyor. edecek olursa butün "dünya matbuatı-

~============~==-=~=~==~==~==J~==~=·~====~====ı ki;;~:v:ı~:~ t:~ı;:::•dı::.ı~: ~~1:~a ~u=~=~~rı=ıa1~1~ 
• D yor: ô.znmi gayret s:ırfedeceJrJerl muh:ık-:x : • ~ O.. O 

0 at~-er~~=-=:::~iınH!:ğ~~ ka!~~im mue3dclesl, muharipler ara-

ordusu her ne kadar Mısırdan takvlye Bu üslerin muhafazası ve an ... üs 
nlmakta ise de ihtiyat lruvvetılerl ve (İskenderiye) den buralara takviye ın
bllhassa. harp maraemeslnln buraya taatı ve mühimmat getJrmek ~i bıt
İngiltere ve Amerlkadan deniz yollle tabi donanmaya tevdi edilecektir. r •t 
getırlldlı;t amlilmdur. Şu halde Brl- limanlıın Uert üs olamk kullo.n.ıc.ılt 
tanyıı ordulannın ikmal lşleri de Brltanya deniz kuvvetlert ınlllver n k
mthver ordulan gibi deniz yoluna Uya.tını daha zlynde hı:-palıyncaktır. 
muhtaç 'bulunma.kındır. Esasen bu Libyadakl hamin gittikçe kı.Zışmnsı. 
cepbedeltl muvaffaklyet; deniz nak- ve ihtiyat kuvveUcrinc gün ge~t1kçe 
llyatmm sürat ve vusaUne bağlı gö- fazla lhtiynç hlssedllmesl, İngllt re
rülmektedlr. den Mısıra Akdenlz tarlklle kuvvcLll 
buk malzeme ve asker yetiştirirse harp bir donanma himayesinde takviye 

Yanl hangi taraf cepheye dah:ı. Ç!l· kuvveti ve malzeme getirmek lht m.ı.
tru.lhl o tarafa geçecektir. Afrlknnın Uni derpiş ettlrece"ıetlr. Bu takdlrd" iki 
Brltanya. hnparntorluğuna. kaptınl- muhasım donanmanın çarpışnuı.sı bir 
ma.sı halinde, A.k:Qcnlz havzasındnkl emri va.ki halini alt.caktır. 

• .. smda. bir deniz muharebesinin Tuku 
Biri eşik Amera kanın haritası ~·Aman, 80l'IDB bayım; dört buımnsı ıçin en müsaıt :ı:ıır zemın ruı-

Amen:ıca cotrafya cemf1e&1. Bide- li50 PDffllnde blteceii mhmin ed.l- günc:hınberi çektiğimi ben bilirim. zırlanuştır. Çünkü bir tarnftnn mihver 
-~ Am--'--m '--ri•--· ---- len ba baı1tanm at.hı, 150 metre Yatağa girer ırirmez, burun delikleri. dev~tlert Llbyada.kl ordulannı takviye 
...., .auı. .... ı ,,,,,. .....-.... ~....,... etmrk için deniz yolunu kullruı.ınak 
lllaktadır Bu işte elll tanare kalla- murabbaı oJacalttır. Barlta., Blrleelk min ikisi birden bkanmıyor mu, val· mecburiyetinde bulunurken. diğer ta-

hlkhnlyet davası yanında İtalya Hullsa; Afrlkadaki mücadele dc
yarımad:ısının da tehdide maruz kn- niza.tın bir lota üzerinde hakhnlye~ 
ıacatı göz önünde tutulursa artık fa- tesis edebilmek Jçln donanma varlığı
,tst donanmanın bütün mevcudlyetl- na katı lhtıyacı bir kere dah:ı. teb:ırü7ı 
nı ortaya koymak zamanının yakla.,,tı- ettırmektcdlr. Bu itibarla. İtalyanın 
ıtna hükmetmek icab eder. Binaen- yıllardanbcrl donanma kuvvetine \'er· 
nleyh en mühlm ders borusunun çal- dili ehmımlyetin çok yerinde olduğıı 
dıtı buırlinlerde İtalyan donanma.sının görlilmekte Sile de, bu sahada İngtıte
Cıbl kalacağı tahmln edilemez. Babu- re 1mpratorluğlle boy ölç~c<!lf:l de 
gus İtalyan donanması Alman müret- bir hakikat olarak tezahilr etmekte• 
tebntla takviye ed.lldlği takdirde İn- dir. Afrika harp sahnesinde mihver 
glllzlerln knrşısma. çıkmak cesaretini mukavemetinin zayına.masmda. İngllls 
clnha ziyade hlsscdeccktir. donanmasının büyük tes1rl olacnr,-. 

. Amerfkanm en knçtık eogmıt teferrtt- libi adanbd- dUi olacaiım geli- raftan Inglllz donanması bu Yolu kes-
llılıyor. Her tayyare, gilnde 200 fo- atim ihtiva edecek w harita fU,besl- •or. 
lograı çekmektedir. 1918 eeneslııde _._ .__ ~ .. - "'-----A-- .._,.._ mii- " -- Vücucl' -da takat '--lmadı. me~ ve sahilleri bombardıman etme-

UM& ~ ~ MA<•__..u.mı ............ -- - n-e uğraşmaktadır. Her 1ld taraf için 
ha.şıamış olan bu it. on .ene daha d- bmmel olacaıktır. MafaaDanm azlıyor. Canun konut- deniz yolu, kıtadaki harbin neticesi 
l'ecektır. Tayya.ıeler1n ~tıll fotog- Jllriealk.Amerikaııuı atılı me.ahaSı malt bile istemiyor. Hani. birüi, ca- üz.erinde hayati bir rol oynamalttadır. 
tanar, dikkatle Jncelenmet:te .a .on- t,450,000 t:flmnetze murabbaı olup, nan, deae, canm çıksm demit eı"bi Bu vaziyete göre, deniz yulunu euıni-
ta hazırlanmak.ta olan haritaya ,..,_ ~ De çıet1len her fotografın aaabil9'İyorwn. yett-c bulundurmak vazltest İtalyan 

N-• _ :1_,,_ donanmasına terettüp etmektedir. 
Jlışt.ınhrı::ıırt.Ad•r. El>aıc!ı SXIS anttmetı"edlr. eue faaayctleri yeni dostlUklara Gerçi bu donanma §lmdlye ltndar in-

da yol açıyor, sağdan soldan ilaç giUz !ilosile vuku bulan 'knrşıln~ln
taniyeleri yapdıyor: nndn. hayll hırpalannu,tır. Fakat hfl

- Nezle çok fenadır. Hakikaten 1-en harbe elverişli en az 4 dretnot, 3 ~oo sene evvel ölen kız Afrlkndnki harp ~ra\ti İtalyan do- muhakkaktu:. Mihver ordulan bu cep• 
nanmnsınn. bu hayati vazifeyi yükler- hede İnglllz tıaiilTtızuna dayanablldlk• 
ten İngiliz donanması kendisine ver!- lerl takdirde, bunu kı:mıen nakllyatta; 
len rolü dikkat ve meharetle oyna- kullanılan sert İtalyan harp f!'('mlleri
maktadır. Bu donanma Libya taarru-

1 
ne medvun olP.t'sktır. 

r:lle beraber deniz münakale yollannı 

Tsvl?&tc Haylksvüc tehr.inde ~ulw:ıan ~da 1mmu:ı. bd1feden ya- İnaanı adamakdh qnar. Derhal te- ağır kruvazör, 10 haflf ktuvaror ve 50 
kıı.ı.se, yıktınlıp, yentsının J8Jll)maa- pdmlf lıdı:aıplnler 'fal'dır. daYi etmek lbunclar. Alqamlan muhrlbe mall.k buhmmaktadır ki; bu 
:tıa başlandığı wna.n mabedin oıtı- ~ do'•pın bir etaneye göre yatmacLm 9Yvel Qak1an slCak ıaya kuvvet Akdenlzdeki İngiliz donanma
ler mnhzenlnde. uyur gibi gftrthıen bir bir ~ tnı, gellnllk elblaelı1yle, nl- sokmalı, kolonyaya limon salnp bu· smn. muadildir. 

ıenç kadının cenar.esl .18.P19i:lam mr kAlnm:n kıyJlmuı totn kill.9eye götü- runa çekmeli. lhlamur İçmeli... =-==-==------=-----=--------=------=-=--ıı=:::11---========ı=ııı:=--=m 
luıuntıft'lll'. Ölü kızın cesed1. ~ rtııtirken bJb sektesinden ölmüş ve - Hayır, ha_., Em ivKi terle- A k k i 1 1 
elbiseler hlç ~ bir TUi- t:endls:l, artmda.t1 gelinlik elblselriyl~ meldir. Yatakta~;akıarS:;itma k12.· vrupanın-aPJ a an Günün Ansiklopedisi )ette durmaktadır. defne<Hlndfth". İfte tllisenln mam.e- pı tuğla koyup ıda ıda yorgana aa· ~ , ___________ ... 

~ç ~dm. lt1 )'öa ama ene1 61- Dinde bulunan naqm bu genç kıza nlmah. Şöyle adamalallı bir terle- M Q Z A R T 
lllüştür. OlünOn naqmda rroo mne- ald..olduln tabmhı edilmektedir. Şlm- din mi. ıabahleyin ~elik RJDİ kalkM- bı•rı·cik kapısı 
&inde vcsterland fChrlnde gellnlerln dl İneı; ll!mlerl öliln1ln tefessüh et- an. 
tiyd1kJ rt bbeler bulunmaktadır Bu Avw;t.uryalı me,.tthur musiki.<dnas 
e e el · meden ve elbbelerln1n çürümeden 1k1 - Bu ilaçların ~birisi fayda ver· Mozart'ln yüz ellinci öHlm yıldönümi& 
~fbıse, kıymettar dıan.Wllelden J'llP1l- yttı yıl namı D.llam kaldıtırun .sırrını mez bayım. Ben size kolay bir ilaç anıldı. Wolfgang - Amcdee Moznrt 

J"tır. Belinde kırmm bll kemer, ~ plıf;ıyortar. ta ~ ed • v.. ı· b -'-
vsıye eynn. .,... ııe ınce eT -· Salzburg'd& 1756 senesinde doğdu. 

fAll1 burnunuza tuzlu .ıw ıu çekiniz. Lizbon bir mülteciler şehri halini vıyanada 1791_ yılında. öldü. 
500 üncü tekliften sonra 
evlenmeğe razı olmuş! 

ltalyan gazeteleri, Turiıı tehriııde te1tlifi tekrar etmittir. Genç kız bu 
Ceçen, çok prip bir qk maceraa1111 defa da reci cevabı verince delikanh 
Laber veriyorlar. Bu macerama Tereaa·yı •çlanndan tutarak birdi
labramanlan Coloıgna d' Aurio adm- Yanın üzerine atrnıt ve tabancasilıe 
d• 28 yqında bir dc.lilı:anlı ile Te- atet etmiftir. Bir tıcaadüf eseri ola
lleaa admda 23 yaıında bir kızdır. r&k kız hafif bir kaç yara almıttır. 
Cologna SCllelerdenberi aenç kızı Cologna blcliaeyi müteakip kara
leviyonnu§. Kendieine qk mektup- kola giderek t-1im olmQfhır. Tere
L.rı yazmış, hediyelor göndermiı ye • daYa etmemekle beraber müdde
ltamam 499 defa izdiveç teklif et- iumumilik davayı takip eıtmİf w: ne
llQİftir. Genç kız. bu teklife her ~ ticede Cologna 3 eene hapıe mah· 
faamda red cevabı ~r. k6m olma,hır. 

Kızı delice aeven delikanlı nitıa- l,in garibi aenç kızın bu hadiıe-
7et bq yüzüncü defa ftlemne teklif den eonra kendi.inin de Co1ogna'yı 
ebneie karar verınİ§ ve bir gün ha- eevdiğiıni anlıya'l'ak evlıcnmeie razı 
brlanarak kızın evine gitmiftir. Co- olmuadır. bci aenç hapiaha~e ev
logna knla bir müddet göriiftükten lenmiftir. 3 eene sonra ıbalayı aeya· 
eonra eözü evlenmiyıe aeıtiım:it '" batine ~acaklardır. 

Amerlkada bir kadın haydut 
idam edlldl 

Amerikanm Los An ... tehrinde raflDlt. fakat muTaffak olamamq
~llt defa olarak bir kadın hayduı br. 
•dam edilmiftir. Bu haydudun adı Juanita senç ve aüze1 bir luıclındı. 
Juanita Ethez'dir. Fakat kendisi dil· idama mahk6m olunca, ha~e
ıee diye me§hurdu. Juaıüta bir 9Cı" de bulunan erkdtlerden üç yüzü 
tenin reisi idi. Bu çete birçok cina· onun yerine ı5lüme raZJ olmUftUr. 
Yetin iflemiftir. ATUkatı ölüm ce- Fakaıt bu gönüllillerin tıeklifleri ka· 
ZUım hafifltemelı: İçin pelı: çok ui· bul edilmemiftir .. 

Buna riayet ederseniz katiyen nezle Babası, il&hllert idare eden küçük 
olmazamız. Ben daima böyle yap&- almıştır. Şehirde 40 bin mülteci Vardır blr mualklflna.stı. Mozart, dört ya-
nm vtı hiç nezleye tutul... §mdanberl istldadını gösterdi. B J 

Sözünü tamamlıyamıyor. Sürekli yaşındayken besteler ya.ptı. Altı ya-
bapıurm.alarla etrafa salyalar saçı- Portkeizin paytJtahtı ve en büyük 1 nöbet bekliyenıer, Hitler ile Rooae- §mda, Klavsen çalmakta büyük ma-
yor. Geriden mara.ldanmalar: limanı olan Llzbon, bugün Avrupa-ı velt arasında harp çıkmamaaına dua baret gösteriyordu. Babası onu, de-

- Bayım, pliba dün akşam mn hariçle aerbesçe münaaebette ediyorlar. Yoksa Liz.bonun lcap~ı terll bir musikişinas olıın abl sila 
tuzlu ıu çekmeyi unuttunuz. bulunan yegane kapı.aıdır Bunu ka- da büsbütün kapanarak harice çık- birlikte Münlhe ve Viyanaya go ur-

- Nezlenin en kıolay tedavisi ia- patmağa ne İngikere, ne de Alman- mağa imkan kalmıyacakbr. dil. Mtnl mini çocuk Avrupanın b~ 
Y b 1 çok ,ehlrferlnde konserler ,. rdt. 

tirahattir. bayanı. anına bir düzine ya taraftar u unmuyorlar. Çünkü Lizbona gelen ve bura<jan giden 
mendil alap sobanın yakmma otura· Almanyadan ve Alman hakimiyeti yolcualr arasında diizinelerce cu\Jıl Bbesteilzler n~ttl dallok~llktopl::ıdı. 
--•--- n._ •--'--- bir · al d b ı l d L • da . . . en on uç yaşın ay en OJ>f.ra-~ • ._~ ~ t~e rrı· tın a u una:ı yer~ .~~ .n~rıce vardır. Lizbon §;hn mültec.ılerle sını besteledi. 28 yaşında evl ndl. 
yeceksm. Mütemadıyen mendil de- ancak buradan çıkılabıldigı gibı, bu takhm tıklım doldugundan, ,dırin çok flbret kazanmasına rağmen en• 
iittirio ıhlamur ~in. Soba biç memleketlere de hariçten ancak bu bütün otellerinde yer yoktur. 1 gln olamadı. H~atında sıkıntı c it
aönmfyıecek. Odadan biç çılmuya. kapıdan girilebilmektedir. Parası olmıyanlar şehrin geriain· ti. 35 ya.şında veremden öldü. Uu• 
adam. Bir hafta böyle istirahat Lizbonda kırk binden fazla mül- delci çıplak tepelerde hayvan sürü- Jtümdarlardan ve Papadan take1rleıt 
ederaen bi(bir ~yin kalmaz. ted buh.1'1uyor. Bunlar ya Amerika- !eri gibi barınıyorlar. En güz.ide ve gormüş, bütün Avrupada alkışlanmlf 

- Tavıiyeniz çOk aüzel amma, ya ve diğer deniz aım memleketle- zengin mülteciler, eek.iden bir Por- olan bu dahi, öldü!;rü zaman, o d"re
ayda iki defa nezleye tutulup börle re gidebilmek için pasıı.port ve vize tekiz prensine ait bulunan Aviz' deki ce parasızdı ki, cenazeslnl ~ledlye. 
birer hafta aoba batında oturur&Bm almağa çalıııyorlar, yahut Avrupa- Beyaz saray otelinde Y&flyorlar. nln kaldırması l!zun geldi. Cesedi 
birkaç ay sonra bakkal, kasap kapı- nın karuına girebilmek için müaaa· Bir zamanlar bu otelin salonların- umuma mahsus bir çukura atı1ct 
yı llU'lll', ben de fakriiddemclen bu· de bekliyorlar. Yüzlercesi de tayya· da eski Romanya krab, Rooaeveltin Şaheaer operalan Noces de Fi0 nro 
taneyi boylarım. re ile lngiltereye gidebilmek jçin fır• rakibi ve dostu Willkie, Harry Hop- ve Don Juan'dır. Regulem, yani ce• 

Cemal Refik aat kolluyor. kiııı ve Amerikanın Londra ıefiri nuıe duası, Slhlrll flüt, .T(jplter Sen• 
Mültecilerin çoiu, Almanyadan Winant y-,.ınııtır. Otelde bir oda fonlal :Jilbet e8eltert arasındadır. 

Amerika • Afrika ıve bunun nüfuzu alanda bulunan günde iki lngiliz lirasıdır. Portekiz- Orkestra, teganni Te muhtelit alet• 

bava batb 
memlekeıtlerden teker teker kaçarak h1erden pek çoğu bu parayı ayda ler için gilze1 parçalar beetıelemlştir. 
Lizbonda büyük bir cenıaaıt halinde bile kaz.anamryorlar. • ..................................... . 

Nnyork 7 (AA) - cCape- toplanmıı Yahudilerdir. Almanlann Y8f8dıklan baılıca aceoteliiinden bilet almaia çahr-
towa> Clipper tayyaresi dün l..agu- Bunlann barice gidebilmeleri için otel Palacio'dur. Tac nehri sahilin· maktır. Sefaret ve acente memurla• 
ardia hava limanında uçmak surotile y.ane çare, ya C1İpJMI' yolcu tay- deki bu otelde Almanlarla birlikte nnın tmmiatlerini tananl)'an yok p. 
Birleıı1t Amerib • Belçika Konaoeu yarelerinde, yahut Lüıbona plip gi· birçok Yafaudi vardar. bidir. Hangisi sabahleyin, hangisi 
baıa .eferini reamen aç11Ufbr. dea üç Amerika yolcu vapurundan Otelin metrdoteileri ve ganonları öileden •onra keyifli, yahut hiddet. 

8 ,.-olcuyu hamil bvlunan Clippcn. birinde yer bulmakllr. fevb.l&de müateid adamlardu. Otel li olur. Hangiai göz Yaflna dayana• 
Portoriko, T riaidad, Bdem. Natal. Excalibur. Exc:aınbion Ye Exeter barcmnm yaptığı bir Manhattan maz) Bunu Jaer mülteci bilir 194 ~ 
Bathunıt Ye l.agoe' a airadtbaııı eon- Um.iad~i bu ~apurlann. adlarım ez- kokteyli Aınupanın hiçbir tarafında aeneei taba tına kadar vapur bileti~ 

Güzel kızların ı"hracı yasak t ra saat ı 1.12 de LeopelYillee seı- ber1'emqen Lizbonda 1tunae 1taıma- bwUhmaz. .. t1mılfbr. 
mi§'tir. mlfhr. Çu..kG buradaki bü~ hal- Oda himrctçiai kazlar A•rupada 

zel kızlarla evlenmek iatiyen erkek· kın yegane eğlenccai, bu vapurlann en çok para kazanan kimselerdir. Kabvdıanelerde herkes politika• Cenuht Amerikada, Arjantin 
Cümhuriyetinde San ta F e ıelıri po
lis müdiriyeti, neır~ b;r emirde 
evlenecek kızların önce poliaten izin 
almalan lazım geldiğini ve eıvlene
cekleıi erkek yerli olduğu takdirde 
bu evlenmeye müsaade edileceğini 
il~ etmiştir. 

Mahr.l!i polis müdürlüğünü bu 
tedbiri almağa aevked-en sebep, 
Santı. F c şehri kızlarının bütün Ce
nubi Amedkada yaşıyan kızların en 
güzdl Tİ olmasıdır. Bu sebeple, Ce· 
nubi Amerika memleketlerinden iÜ-

ler, devamh bir aurette bu ,ehre akm Amerikada yeni bir geliı ve gidiılerini seyretmektir. Çünkü bunlar devletlerden bol bol cılık '8J?8'· Caz.ete sahlan kötkleıw 
Uldn bu gemilerde yolculuk et· tabaiaat almaktadırlar. Vazifeleri de İngiliz. ve ~.iman gazeteleri Yui 

etmiılerdir. Vak.ıa S.nta Fe kızları ape t hd"d" L ı.._u:_ te,lı edili · · d' la _Ld I . l . o• V e 1 1 mes; .,.....;,.arlığa herkese nasip ol• otel yolculannı haber vermektfr. yana ır r. 
zengın az ıvaç r il& ey euuı er ıac M t v· . . 7 (A y 1 1 ,_ - • . f B- - A '- b ' ,_,_ d . b' d . orsan own c ugınıa> . ~uyor. o cu annm eıusenn maru utun vrupanın açı.. ve ser es L.JD>On a ganp ır cemaat var-
: r:;;da.n. kocalkecla~nı . ta~ıbe~ A:). - :'üku~et mü.dahale etmt; dıplomatlar, .dev!et mümeuilleri, ea- kala.n son .~u?18r gazinOMJ Lizbon· dır. Bunlar geçen umumi barr·~ 

.em erım llcr ıp 1Ptmitler dıgı takdirde butGn Bırletı1t Amen- zete muharriri-en. Kmlbaç memur· daki Er.orıl dar. Burada bqhca ru- Franaada askerlik ya~ ve ha9 
dır. kaya ıamil olmak llzere Salı saha- lan, ve harp eahalanna yeni 8Crum let oynanır. Portekizliler gazinoya bittikten sonra Fransız kı~., ıle ev 

Ecn.~o.~kr.~e e~lenme aalaını o. ka- hından jtibaren ka~ itçilerinin v~ diğe~ tedavi uaulJerini götüren ta• nadiren uğrarlar. Müıteriler:nin ya- leneTek Fransada kalan 6{j.J e11 

dar huyumu§ k.i, Santa Fe ıdırınde grev yapması tehlilceaı ~uddur. bıplerdlr. Bmıların arasında yıldı- namdan faz.lası Yahudi mülteciler- Amerikan aakeridir. Bunlar ingili 
evleneock çaida hiçbir kız kalma.- Bu İşçilerin mensuh bulundukları nm harhi usulünü görmek üzere Ber- dir. Bazılan faz.la kazanmak üzere celerini de unutmuıJardar. Ne Al* 
mı§, bunun üzerine mahalli poliı sen~i~~·. a~ı ~~ ~n~alar birliii 1 line ve ~areklt aahaların:a. gjtmeğe vapurunun b~l~tini ~t.arak A~eri· manlar, ne de Fr~~ızlar bu ya~an-
müdürlü"·· yukarıda .• l d'"' • tetkilı ıçın 1len aurulen ı&tekten do-

1
memur bırçok Japon zabıti de var- kaya harehtini geciktırmektedır. lcılan ho§ görmedıgınd-en, Amerıka-o 

.. k gu ~ e asımıa ~Amen1tan it federasyonu ile ih· I dır. Vapurlarsı biletleri aylarca ev· Mültecilerin bütün iti gücü Ame· ya nakletmek üzere Lizbona KC:ınip. 
f&NiJ o7muıtur. • Mncledir, lfre). Atılmaktadır. Bilıet almak jçin rik.a .e!aretinden vize Te vapur ,ıerdir. 



• 

Sahife 8 

._:ı: ~~~ l_ Aç şu kap~ı ! .. 
Mevsimkrln en cUzell muhakkak kl \ va.ziyet karşısındn kadının mars ol

ya.zdır. Bir kere sonbahar, kış ye ilk- ınıısı hemen hemen muhakkaktı. Er
bah:ı.r glbl k:ı.prlslerl olan bir mev- kek neşe içinde: 
sim dc"'llcilr. Havalan uzun müddet - Bu Ud taşı müebbed hapse m:ı.h· 

AKŞAM 

Herkes yüz sene 
yaşayabilecek ... 

Bir 
"F·k· 

Amerikalı doktorun keşfi 
istirahat haneleri,, açılıyor ı ır 

nyni kn~-ardn gider. Ötekiler gibi sl~n kum ettim! .. diy~. ~nl?::ı.ndı. 
karşınıza bir gUn yağmur, bir gun Lakln kndın kuçucfik avuçlan lc;U:
fırtına, bir gün müthiş bir soğuk, t!r de zarlan çalknrken gözlerlJ~ rak!binın 
gün tamamlyle başka bir çehre ne yaptığı tavla kapılarından blrln11şarct 
çıkmaz. sonra kısın kapalı pencereıe- ettL ve: 
rt ve bozulmuş hnvaları 1le evlerin, - Aç o kapıyı!.. dcdl 
dairelerin içleri hakltnten hiç çekli- Adam şa.şkın: 
mlyor... - İyi amma. sevgilim, karıcığım ... 

Bence bir ynz nl;şamı mnsmAvi bir O kapıyı niçin açıyorum? .. Onu ya
gbk altında., denize bakan bir bahçede pıp senin ta~!al"ınl hapsedinceye ka
oturup bir çay veya s0<;."Uk bir lbno- dar benim gobeğlm çatladı... Şimdi 
nata içmek, balolan da dahil olmn.k durup dururken o kapıyı açmam bu
şartiyle kışın bütun c~lencelerlne b:ı- dalnlık olur ... Ne zorum var?. 
deldir. - Snn:ı. o kapıyı aç diyorum!.. 

İnsanlar nz Y!l.§ıyorlar. Bir zaman- yemekler yiyecekler vo hiç bir şey dü
lar vasati ömür 50 1dl. Fen ilerledik- şünmlyerek tam istirahat edr:cckler ... 
çe, birçok hastnlıklardıuı korunma Üzüntünün, fikir yorgunluğunun in
yollan bulundu~ça.. bu müddet arttı, sn.nlan va.ktlndcn evvel ihtiyarlattığı 
altmış beşi buldu. Fakat bu da az- muhakkaktır. Fakat fikir tstı!rah!ı.t
dir. Vasati ömrün 65 değil. 130 - 150 hanesine gitmekle insanl::ınn düşiin
olII'.nsı ll'ızım geldiği hesap cdlllyor. mekten kurtulacaklannı kabul etımc
Buna ra~en yüz ynştnn varanlar en- ğe imkô.n yoktur. 
derdir ve bunlar her ta.rnftn parmak- Bir Fransız gazetesi Amerikalı dok.-

# k t - Şekerim asabll~e ... Fakat dü-Bu geçirdiğimiz yazın son ıa a sı- _ • ? 
cak günlerinden birl idi. Beyoğlu ci- §Uil bir kere ... Nnsıl ~lur a canım lk 
hetindc blr bahçeye oturmu~tum. O kapı benim en mühim strateJ 
Garsonun önüme kayduğu soğuktan noktam ... Blr k(re orayı açtım mı sen 
dışarısı buğulanmış limonata barda- sağ be seli\met. ··. _ 
ıtmı elimdeki sazla karıştırıyordum. - Ben stratejık nokta. filan bll 
v kit öğl ı biraz geçmlştL Ba.hçe mem ... Karşım.da harp tebliğ rcsmile
h~nW. 

0 
k7cı:ır kalabalık değildi. ri gibi konu.sına rica ederim ... Aç şu 

E ·· t dd kl nasalardnn birinde taşlan ... Yoksa. kanşnı:ım hal.. _ 
n us. se e 1 • si Erkek çaresiz kajm.ıştı. En guzel 

otumn ıkl pipolu dellknnlının tav - •. - ö ö b zd u""stellk - 1·· 1·· ı.::apısını goz g re g re o u. 
yesi uzerlne garson op:ır or u grıı.mo- de iki taş da açık verdi. Tavla oyunu-
fona bir Meks\ka marlmbası koyd_?· nu bilenler bunun ne tehllkell bir 
Bu u .. ak memleket musiklsl henuz azı t ld r. k iyi a.nl--'--

h 1 k d bir v ye o ub'1lnu ço ................ 
b:ı..slnmıştı ki b:ı. çen n apısın a Genç kadın bunun üzerine zarı 
kadınln bir erkek belirdi. Kadın uzun r l tt ru·· dl• - d- ·· - Ull'<i e ıra ı ve memnun g umse . 
boylu idi ve vucu unun guze & n - Gördün mü işte .. Acık verdiğin 
dalgın, en dikkatsiz kimselerin bile · " 

- 1 in üst'" ki" rdu Bu vu-: iki taşı birden kırıyorum ... Cıharse ... co-z er i ııne çe yo . - . 
cudda öyle cansız. hareketsiz ve dup- Şu cıhar ... Al taşını elınel.. Şu da re ... 
· h .,k 1 · cllfl'•i yoktu. 0 es- Bu taşı da al ... Hem de hapisten ka-
ı ırr;un e. c cuz & • çıyonım işte! 
kl romancıların -ve~üse benzcttiklerı Erkek iki .kınk taşını elin enld:. 
vücudlardıın d<!t;ıldı... Hayır. onun canı sıkılım~ı. Zarları fLdeta hınçla 
c~~ılılı~. hntl.:ırı hareketleri ve dl- atıyordu. Fakat talihi gene kendisi
rılı1•1 3uzeldl. ne yüz gösterdi. Öyle bir zar atmıştı 

'M"~hıır bir romancı:. aHarlkulô.~ kl bununla iki kırık taşını yerleştlr
guıtl olan bir kadın fus~nk.arlığın dikten sonra genr; kadının bir pulunu 
d· receslnl kendisi de blllr .. e \ay onun da kırabildi. Ve z.'.lvallı böyle oyna
fışıklannm başına geleoeklcre ... » der.. mağa füı. hazırlanıyordu. 
Bu hnhçeye glrcn kndın d::ı ke~dlsinhı Fakat kadın: 
ne kadar ~ırtıcı derecede güzel ol- _ Ehhhhh! .. dedi, dilnJr.da ol-
duğunu çok lyl blllyor ıanneder~: .. maz! .. Baştan at... Ba.ştnn diyorum 
Yalnız biraz !nzlı:ı. kırılıp dokutu-

yordu. Hafif, fakat tatlı blr şlmarık
lığı da vardı. Ve insanın aklına: 

.Mesti nftzım kim büyüttq böyle 
biperva senb 

Mısrnını getiriyordu: Şair orada 
sevdiği kadını: oEn benim maz sar
hoşu• olan sevcmm ..• diye ça~nyor
du. 

Işte bahçenin kumlu yolunda ilerli
yen güzel vücudlü genç kadın da 
pirin dediği glbl ham tertip naz 
earhoşu idi ... Yanıııdakl adam ellisini 
aşmıştı. Fakat değıne gençleri lm
rencllrecek bir cerbeze ile genç kadı
nın etrafında fırdönüyordu. 

Geldiler. Biraz llcri(!eki mini mlnl 
fıskı;~li havuzun tam yanına. otur
dular. Oldukça yüksek sesle konuşu
yorl:ırdı. G:ırson kendilerine yakla
cıınca ganç kadın şu emrl verdl: 

- Gayet temiz bir tavın_ Duydu
nuz mu?. Son deıece telınz olacak! .. 

Garson: 
- Başüstüncı.. diye eğilerek yan

larından uzaklaştı. Biraz sonra tavla 
gelml.ştl. Genç kadm tahta kuluyu 
nç!.ı. Karşısındnkl erkeğe: 

- Haydi bakalım yenllmeğe hazır 
ol! .. diye gülerek tırnakları koyu viş
ne rengindeki parmaklan ile Iô.clverı. 
ve sarı pulları yerli yerine dlzmcğe 
b~lnmuıtı 

sana ... 
- İyl amma böyle olmaz kl... Oyu

nun tadı çıkmaz. .. 
- Ben öyle istiyorum ... Baştan at 

zarlan... VallA.hl p~an olursun 
Sabri! .. 
Adının Sabri olduğu anla.şıla.n 

adam: 
- Peki, peki nonoş!. diyerek zatla

n yeniden attı. Bu sefer blr evvel
kinden daha mükemmell geldi. .. 

Genç kndın çığlığı kopardı: 
- Hayır, hayır... Zar tuttun ... Baş

tan ba.ştan... Hak oyun üı;türl- Bir 
daha at_ 

Erkek bu işin altından çıknmıyaca
ğını anlayınca z~m bir dııhıı. fır

lattı. Llı.kln bu defa be:ı1Jad blr zar 
geldi. 

- Haydi şimdi oyna işte.-
- Nerede oynıynyım? Kum.da mı? 
- Oyna_. Mızıkçılık etme!- Aman 

Sabri seninle oyun ·oynamak da bir 
derd doğrusu... B\n bir mızıkçılığın 
belini kıvırıyorsun... Beni mme rica 
ederlm.h 

- Alil ... Üzülme ... Oynuyorum?. 
Fakat ndaın o kadar büyük bir tav

la dft.hsl idi iki bcrbad zar geldiği hal
de bunu son derecede güzel bir tarz
da oynadı. Adeta karşısındakini ye
niden müşkül vaziyete sok.muş, onun 
ta.şlannı hapsetmişti. 1.ıll.kln genç ka
dın tek durur mu hiç: 

- Hayır._ Hayır ... Sa.na. öyle oynat
mamı .. Ş~beşl başka. türlü oypıya
caksın! .. 

- Canım benim için en makul 
oyun budur •.. 

la göstcrllmektedlr. torun buluşundan bahsederken bu-
İnı;anlar neden n.z yaşıyorlar? .. Her- nun netice venncsl çok şüpheli ol

kes bunwı için blr sebep gösteriyor. dı:ğunu söyıüyor ve sonra acı acı şu 
Fakat birçok doktorlar şu nol:tada satırları yazıyor: crAmerlknlı dokio
birleşmektedlr: İnsanlar vücudlannı run kcşfhıin tatbiki kabil bir şey ol
iyi kullannuyorlar; l\ızumundan fnzia duğunu rarzedellın. İnsanlann öm
Y~~orlar, :ı:~rar~~ şeyler yapıyorlar, bu rünü bugünkü hadden yukarı çıknr
yuzden vucudwı dayanma kudreti mak acabn neye yarıyacaktır? Muha
nzal.ıyor... _ rebenln ve hnrbin neticelerinin insan 
Bır zamanlar omrü uzatmak için bir 1 ömrünü kısaltmak için büyük faaU

tıı.kım eksirier aranırdı, hntta bazı yctıe alı.tığı bir sırndn ... • 
şarlatanlar ebedi yaşamanın tılsınu- ç 'iv ••• 

nı buld\"klannı iddia bile etmişlerdi. 
Yirminci asnn ipt.ldalarında Pıı.steur 
cnstitu ... ünde çalışan meşhur doktor 
Minçikof hı.sanların barsaklarındnKl 

Çocukarın boyları 

neden uzuyor? 
mikroplann lht.ıya.rlığa ve vaktinden Almanyada yaptlan tedkikierc göre 
evvel ohimüne sebep olduklarını lddln 1920 sencslndenbcrl çocuklar cski
etmlş, ömrü uzatmak için bu mlk- sinden daha çabuk büyümektedirler. 
roplan yok etmek lazım geldiğine t.a- 1941 sen~slnde blr erkek çocuk, 1911 
rar vermL::;U. Mlnçl!cof uzun ara.ştır- senesine nlsbctle, 8 santim daha. uzun
mala.rdan sonra yo~urdun bu mikrop- dur. Kızlarda bu !ark dnha büyiik
lan mahvettiğini bulmuşı ve bu k~- tür, 11 santbnetrcyi bulmaktadır. Al
flnl Ufı.n etmişti. Mlnçlkof ~.er !a~f- manyadaki tedklk bwıun her ıncmıe
ta yoğurt _bulmımadığını .~oz onüne ket için muteber olduğunu göster
ı;etirerek sütten yoğu~ huli\sası el~- 1 mektedir. Bu büyüklllk yüzünden ba
nilebllecek bir takım ıl:\çlar elde et- ı .!""birlerde sı lan yükseltmcli: lil.
mlştl. Bu ilaçlar b:ırsnklnrı dezenfcl;-1 zı .~ 

1 
ı~tı rn 

te etmek için eli\.n kullanılıyor ve ıyl zım ge lnoq r. 
neticeler veriyor. Fakat ne bol y'J-ı Çocuklc.nn boylarının ummasında 
!;urt yemenin. ne de bu Jlaçlan kul- Sı>or yapmalarının, sıhhi yaç:ıyışın 
lıı.nınanın insanların yüz yaşına var- tesiri vardır. Fnknt Dresdcn'in meşhur 
mnlannı tıemln ctmed.l~i görü1müştür. I dokrorlnnnd~n Trelber Münlh'de çı-

Şinıdl Anierikada. meşhur bir dok- kan 'bir t~bı gazetede bunun asıl bir 
tor yenl bir keşifte bulunm~tur. Bu sebebini şoyle ıı.nlntıyor: 
dok".or diyor ki: o.İnsanların yüz ya- cÇocuklann boylarının esklslııe nis
şnda.n evvel ölmelerine başlıca se- betle çok uzaması ooisiz ve radyo za
bep Uzüntülerdlr. Fnzla ve z::ırarlı şey- manına raslıyor. Radyo dalgalan 
ler yemenin. vücudü fena kullanma- ye.lnız makineden değil, lnsa.nlann 
nın tesirlerlııi inkar edecek dPğillm. vücö!ciünden de geçiyor. Bu dalgalar 
Bunlardan çekinmek 10.zımdır, fakat büyümeyi temin eden hormonlar ilze
mutedil surette ve 1.ıı.rnrsız şeyler yi- rinde tesir yapıyor. İ.şte bunun lçin
yen, sıhhi ya.şıyan birçok insanların dlr k1 istisnasız her memlekette ço
vaktlnden evvel öldüklerini her gün eukların boylnrı uznmaktndır.• 
görüyoruz. Buna sebep manevi yor-

gunlukfardır. 1 Kurban Bayramında Türk 
Hava Kurumuna yapacağımız 
yardı.mJann tutan Kızılay, Ço
cuk Esirgeme Kurumu ve Hava 
Kununu araamda taksim edile
cek ve en mübrem memleket 
i!ıtiyaçlanna harcanacaktır. 

Şimdiye kadar hiç kimse bununla.! 
esaslı surette meşgul olmntrı düşiin
memlştL Ben buna ehemmiyet ver- · 
dim ve bir hastanede tedklklcr yap- ' 
tım. Bu tedklklerden şu neticeyi cl-ı ı 
de ettim: İns:ınlnr ''Ucudlnn glbi fi-, 
klrlerlnl de dlnlendlnnelldlrler. Tatu ı 
günlerlmlzde ekseriyetle vücud din
leniyor, h:ılbukl !lldr durmadan çalı- 1---------------ıııyor. Zevk diye oynanan kfı.!Pt oyun
ları, seyredilen !lllm, hatta her han-, 
gl blr maç ln~nuı flkrlnl yonıyor. 
Halbuki lsltr:ıhat tam olmalıdır. 
Kıı.naatlme göre her insan hafta-, 

da 33 saat tam istirahat etmelidir. 
Tam lstirahatıten ma.ksad fikren de 
lıiç bir şeyle meşgul olmama&, l''ı; bir 
şeyi düşünmemesidir. Duna dikkat 
sayesinde insanların ömrü en az yüz- 1 
de elli uzar ve herkesin yüz ya.şına 
varması temin edllmf§ olur.• 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye Ecnebi 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 , 1450 , 
400 , 800 » 
150 , • 

Profesörün bu bulu.~u Amcriknda 
heyecan uyandırmış, derhal: cFiklr ls
tlrahnthnnelerlD açılmnsına.. b~an
:mı..crt.ır. Bura.ya. gidenler 36 saat hafif' Po.sta ittihadına dahll olmıyıı.n 
-mmnmm•nmmmmn11nmınummnuum1tmınnıuı 1 ecnebi mcınleketler: seneliği.: 

3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 

8 Kanunuevvel 1941 

1 KONUŞAN MUMYALAR 
Tefrika No. 12~ 

Diye bartırma~ başlnd.ı.. 
sultan seıtm bu sesl herkesten ön

ce duydu, perde çavuşuna.: 
- Bırakın gelsin bu n.dam .. 

Yazan: İSKENDER F. SER

tehlil ve tekbirlerle götürül~ 
Sellm o güne kadar hiç klmscnln 
knSından ağlamadığı halde, Kartı~ 
ınanın ölümünil duyunca gözleri 

Deyinc~. p:ı.şa gemisi k!hyası te
lAşla. huzura girdi. 

Piri. p:ışa kiihynyı o güne kadar 
bu derece telaşlı görmcm!Jtl. 

- Kara osmanı \•urdular, şevket-
llml • 

Deyince, Pirl paşanın yüreği hop
ladı. 

Selim birden gözlerin1 n.çarak ycrln
den fırladı: 

- Kim vurdu o yiğltl? ... 
- Şabaka isminde iblr Habeş ka-

dını.. • 
Selim, Plrl p:ı.şaya baktı: 
- Bu kadının sıkı bir nezaret altı

na alınmasını söyl()mlştlm. Yattı~ı 
yenren nasıl kaçmış? 

Piri paşanın bir şeyden ha.beri yok
tu. Osmanın nerede vurulduetı anla
şılamamıştı. Fakat, gemi kahyası 
kısaca vaknyı nnlattı: 

- Su altından yüzerek gelmiş .. li
manda onu kimse görmemiş... yeni 
kadlrgv.ya çıkmış. 1$'.ara Osman gemi
nin kü~sinde duruyormuş .. kim
seye görünmeden hançerle gö(;siind"n 
vunnuı• 

Selim bir l:ıellme lle so: dl':" 
- Yaşıyor. mu? 
- Ölmü.s. şevlretıhn! 
- Şabaka intikam aldı demek. 
Vezlrlıiznpun çeneleri kilitlenmiş 

glbi, bir şey söyllyemiyordu. 
Kara Osman.. Plrl paşanın gözbe

beği gibiydi.. İskenderiyede b:ışına 
böyle bir !elô.ket geleceğini aklından 
bile ~eçlrmcmişU. 

Yavuzun zihni altüst olmuştu. 
- Ben kn.hlıeyl İskenderlyeye gelir 

gelmez astımıalıyOım. Kabnhnt ben
de oldu. Müneccimbaşı bana Habeş
lilerin intikamı pek fecidir dcml.ştl de 
ben gülmüştüm. 

Dedi. Müzakern durdu. Selimin 
ô.snbı bozulmuştu. Öyle ya.. bln blr 
rcıukete göğüs geren Kara Osman gi
bi bir yiğit, böyle blr knhbenin han
çeriyle ölmcll miydi? 

Piri paşa. padi.şahı tcselll edlylrdu: 
- Allah, crendlmlze uzun ömürler 

versin, şevketlim! Siz &.ğ olunuz .. mu
kadderata. karşı durulmnz. Nide
llm? ... 

Selim o gün Şabaknnın liman saht
llnde asılmasını irade etmıştı. 
Şabakayı :>Jncirlerlyle gemiden alıp 

snhlle get1rdiler. 
Kayaların arn..."lnda denize ka~ı 

yüksek bir sehpa kurnldu. Şabakayı 

ipe çekerek idam ettiler. 
Bu, Sultan Sellmln ilk ve son olmak 

üzere astırdığı bir kadındı. Kazas
ker Şemseddin e!eııdl: cAsılması 
caizdir .• deyu .Cetva vermişti. 

Selim, Kara Osmanın ölümünden 
çok acı duymuştu. 
Şabakayı ::>eyretmek üzere o gün 

o.kşama kadar İskenderlye liman bo
yunda binlerce insan dolup boşal\

. yor ve herkes Ş:ıbakayı tel'in edi
yordu. 

Selim, Kara Osmanın cenazesi için 
lıüyük blr tören yapıltruı.sını irnde 
ctu. O.mıanın cenazesi ertesi sabah 
kaldırılacak ve İskenderl~ Türk şe-
hldleri mezarlığına. gömülecekti. 

Kara Osmanın 
cenaze töreni 

lanmıştı. . _., 
cenaze önünden geçerken ısllW' 

gözlerini pamıaklariyle silen YaVuı? 
vücudü titriyordu. fi' 

- Koca. nslnn, sen nasıl öldün? 
ni gafil mi avladılar? 

Demekten kencllnl alamıyordu. d' 
Selim o gün bu hfıdl~e ıtarşısıt' 

llk defa: ar 
- Halnler için idamdan dahll 

blr cezn var mıdır? Blllyorsanız b~ 
söyleyin ı 6ı; Diye sormuştu. Şabaknya ver. r' 
ldnm cezasını hafif gorüyor ve hiad 
t.inl blr türlü yenemiyordu. !ılf' 

Cenazenin önünde çok o~Iıyan 
dan birl vardı: Sanca. ııı 

Onlar kardeşten dalın çok kuvve • 
bağlarla birolrlerlnc bağlı iki oP 
dll.{ltılar. • 

Kam. Osmanlıı. Sanca birbirleri uı 
runa canlannı feda. etmişlerdi. ;rl 

~liın, cenazenin arkasındn.11 l' 
Mehmed pa.şaya dönerek: •• 
•- Ecer her yurddaş bu memıet·. 

te Kanı. Osman gibi bağlanmış o~ 
rak hizmet etse, Turkiye düny:ır 
hfıkim olabUlrdl.• • 

Diye si>ylenlyordu. Büyük bir iıtl 
pamtorluk kurmak scvdnsı.ıda but~ 
nan Selim bu sozü boşunn söylcnt 
m~1. O rırru:Ia memleketin Kara ~ 
man gibi cesur, akıllı, genç ve d1·• 
devlet p.damlarma ihtıyacı vardı. -;c r· ni yeni nna vatana ilhak edilen ye" 
Iere feragat ve haysiyet sahibi b ~· 
ler ve kumandnnlar tayin ctın~ ' 
muhafızlar, valiler göndemıck gere~; 
ti. mı.Ibukl, Yavuzun taht:ı çıkt! 
senelerde devlet knpılnrınd:ı ril~vetsı1 
l.ş görülmezdi. Yavuzun ilk icmnıııı• 
dan biri de bu rüşvet snlgınını önl~ 
mek olmuştu. Fakat, ne de olsa, 11 

hastalık birçok kimselerin rubUJl'° 
iliğine işlem~ti. Yavuz her memu~ 
başında. duracak değildi ya.. rt 
Mruımafih Mısır seferinden son fi 

Yavuz bu hastnlığı kökünden ted3 
etmişti. O gün cenaze nlayından soıı 
ra padişahla Piri pap ba.şbaşa kalı~ 
ca, konuşma. mevzulannı gene rüŞ" 
meselesi ıcşkll ettL 

Selim. Plrl paşaya soruyordu: 
- Mısırda, devlet kapılannda - e" 

kiden olduğu gibi - p::ırn ile iş ~of; 
mek fıdetı tamamen kaldmldı, dCt"' 
mi? 

- Evet şevketlim! Gerçi Mısırltl,r 
rü,vetıe iş gördilrmeğe çok aı~n1ır 
lar amma, memurlannuz doğrulU1''" 
tan nynlmadıklan lçin. h!ç kimse rilt 
vet teklifine cesaret gösteremez. -1' 

- Verdiğim emirler şiddetle 
harfiyen tat.bik cdillrse, hiç bir ~ 
muı un rüşvet almıısına hnkl\n kw 
maı>~ 

- Memurlar efendimizden çok ı,ot" 
kuyorlar, şevketlim ı Bu meseleye U" 
mamlyle önlenmiş gözlyle b:ı.kablli~ 
nlz! 

- Memurlar benden değil, knnUıı'" 
dan korkmalıdırlnr. cRüşvet yas.-ı~ 
kanunu benim istediğim g!bl şlddel 
değildir. 

- Böyel olmakla beraber, menıut" 
lar her dakika e!endlmiz! karşılarııı'" 
da görerek, iş s:ıhlplerlnin teklif cC
tiğl rüşveti almağa cc.s:ıret cdemlyof" 
lar. 

- Demek kl, ne alanda, ne de ~r 

- A ... Mızıkçılık etme ve beni kız
dırma Sabri.- Şeşbeş yalnız blr türlü 
oynanmaz ya ... Sana başka türlü oy
na. diyorum. vanıuıı elini yırtarım ... 

ler veriyor, onwı bütün kapılannı 1 1000 kuruştur. 
bozduruyor, attı~ 1yl zarlannı say-111-T-el-e-fo_n_la_run_ı_z_n-........ -uh--arr_ir_:_%_0_5_6 .... 5 
mıyor, makul bir tıı.rzda. ::ı.yna.masına ---ı·~ 

Kara Osmanın tabutu Türk denizci- rtnde cesaret kalmamış. ~ ben ~ 
lerlnin elleri üstünde gidiyordu. is- bunu lstlyordum. Halkı da rüş, ... 
kendedlye o glin yerinden oynamıştı. vermemeğe alıştJnnak l(lzımdır. dl 
Şehir kurulduğu gündenberl iddia tarafın bu işe ehemmiyet vermcJlı 
edleiblllr ki bu derece kalabalık ve diğer tarn!ın zan! göstenncsl doğtf 
heyecanlı bir sahne arzebnemlştl. değildir. 

Böyle söyliyerek uzwı tırnaklan Ue 
o.damın elinin üstünde kırnuzı blr 
çlzgl çlzml.ştL Bnun üzerine zavallı: 

- Peki peki şekerim._ Doğru ooy
lüyorsun şeşbeş yalnız bir türlü oy
nanmaz ya... Hah hay._ İşte bak.., 
Böyle de oynarım. 

meydan bırakmıyordu. Nihayet adam-ı Yazı işleri: 20765 - İdare: 20681 
cağız yenlldl. I ._, ____ l\_ı_ü_d_ü_r_: _2_0_.a9_, ____ .... 

Genç kadın muzaffer b!r eda ile: 
- Nasıl?.. İşte ben insanı böyle j 

yenerim! .. diyerek ayağa kalktı. Er
kek gene onun etrafında. pcı,:vane 
gibi dönüyordu ... 

Zilkade 19 - Kasım 31 
S. İm. Gü. Öğ. İk1. Ak. Yat. 
E. 12,46 2,31 7,25 9.47 12,00 1,38 
va. 5,27 7,12 12.05 14,28 16,41 18,19 

Vaktiyle bu gibi merasime ehemmiyet - Bu da bir zaman meselesldlf• 
veren Firavunlann cenaze tö~nlerl şevketlim! Uzun zaman rüı;vetıe 1 
bile bu derece hazin ve parlak olma- gördürmeğe alışmış olan Mısırlılnl' 
mı,,tı.· bir gün içinde, beş gün içinde bunııJI 

Karşılıklı zar attılar ve maç baş
ındı. Ga:sonun getirdiği kahvelerle 
beraber birer slr;nra da. yakmışlardı. 
Ilcrlde oturan pipolu cençler l\ılyran 
hayran genç kadına bakıyorlardı. La
kin o blitün dikkatini onündekl tahta 
kutuya' ve blr takıın renkli yuvarlak
lara çcvlnnlştl. Gözü başka. bir şey 
cörmüyordu. Yalmz şimdi gramof'on
c!a çalman me;hur o.Harlem! .. Har
tem!• rumbasını biraz yüksekçe mı
nld:ınıyordu." Zar atışmda bile cazl
b"li bir hususiyet vardı. Uzaktan on-
1 rın ınnçlarını seyrediyordum. Er
kek revkall'ıde meharetıe oynuyordu. 
Ve tavlanın üstndlanndan olduğu 
derhnl anlaşılıyordu. Dahn şimdiden 
pek güzel kapılar yapmış, genç kadı
nın kanarya sansı rengindeki ta.şia
rından ikisini Meta hapsetmişti. Bu 

Oyun bu tarzda uzayıp gltU. Genç 
l."':ldın karşısındakine olınıyaca.k emir-

Böylece bahçeden çıktılar"" Genç
lik ve güzellik' .. Ne mühim kuvvet!.._ 

Hikmet Feridun Es 

İdarehane Babı~U elvan 
Acımusluk sokaJc No. 13 

Cenaze nlayı Selimin önünden ge- nkslnl yapma!;a alıştırmak mümkiJI' 
çiyordu. Padişalıın yanında vczlrlll.- de~Udlr. Maamaflh halk, parasız lf 
zam Piri paşadan başka kimse yoktu. cörüldfii:'Ünü görünce ,,Uphesiz al 
Herkes cenaze merosimlne lştlrfık et-, memnun olacak .• onlar da p::ım vct' 
m~tl. medcn işlerinin ı:"rul"'':ıllceeğlne ini" 

Kara. Osmanın tabutu el üstünde, nacaklı:rrdır. (Arkası var) 

EY KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 105 

Atmaca' dald his, bir «sahip> his· 
siydı. Dükkiinındnki kızlan, bir sü
rü, kendini de bir çoban sayardı. 
Onlara her şeyi yapmak hakkını 
kendind.:- bulurdu. Halbuki ıimdi 

bu Meliha, umuma ait kanun ve ni
zamaan sıyrılmak, kurtulmak isti· 
Y"• ... Yooo ..• 

Olamaz ..• 
Kudretini."! ihtişamını ne yapıp ya-

pıp gösterecek ... Ne adam olduğu
nu ona anlatncak ... 

Dokuzu çeyrek ge~e bütün ıııklar 
söndü. Mcmurc.-lt'r, tezgahtarlar çık· 
?Tlağa baıladı. Patron hfılu mevkün
·~~n aynlmamı lı. 

Kasadarı gördü. 
Her zamanl..i gibi şık ... Basit kı

yafeti :içinde pek güzel... Hemen he· 
men en sonun<"u olarak dükkandan 
çıklı. 

Acaba gözetlendiğinin farkında 
mıydı) 

Belki ••• 

Nakleden: (VI • N6) 

Zira. etrafına ıüpbeli oüpbeli bak· 
tı. Fakat bir tebük~ mevcud ol• 
madığını farketıtiğinden, süraıtli 
adımlarla Taksime doiru yürümep 
baıladı. 

Tam o sırada, öte [YlUldaki deli
k.anlı, mevcudiyetini saklamak ister 
gibi sırtını dönmüştü. Fakat kız yü
rüyünce, o da ardı sıra ilerlemeğe 
başladı. Gelip geçenleri kendioe si
per ediyordu. 

Patron, meselenin farkına varmır 
tL Bu gibi !hareketleri kendi de pek 
iyi bilirdi. Çok defalar ayni şeyleri 
yapmıştı. 

Kasadarının iişığıru tanımıyordu. 
Bu erkek de onu tanımasa gerekti. 
Fakat buna rağmen, yakışıklı ve ~ 
adama kar§l kalbinde bir lücldet:iıı 
kabardığını duyuyorou. 

Rakibi fevkalade bir delikanlı ••• 
Kendi ise ..• Heyhat, öyle değil ••• 
Bir neıvi kısk.ıı.nçlıJc. ayni zamanda 
merak duyda. 

,. 

Böyle bir rakiplıe yüz yüze boy İtte eize yaklaıtım. Sakın inkara ürlcr. Biliyorum: Fena bir hareket- olursam kendimi kadınların en a§I" 
ölçü~ek kudretini haiz değildi. kalkmayınız... Çok meyussunuz ... te bulundum. Amma, bunun sebebi, ğısı sayarım. 

«- Bu teaadüf ne netice vere- Vah, Meliha hanım vah ... Nedir bu gene sizsiniz, sizin güzelliğinizdir... ç k h · · · - o aşınsınız ..• 
cek) > diye düıünüyoTdu. haliniz~ Bu affolunmaz kabahati affeuirmelc Meliha ki, fıtraten gayet yumd" 

Meçhul adamla müvazi tekilde, - Size .Wliyec:ek bir sözüm istiyorum... Kıakançlrlc yüzündecı ıak bir insandı: hatta fedakarlık dl" 
'--ldınmda yürüyor, Ollun hareket· y_ı_ Y--dan y hn. bunu ~aptın'ı ..• Bugün si~ bu dere· d k d L ıı;a a... ·• --... a n reccsin e en ini vermekte emsar 
luini bir an nazardan uzak tutmu- v - v>ın--ek :..t- ..J! ce meyus, bu derece gamlı görünce d 

""""" ,, ~~ .. eu.L siz İ, birdenbire COftu. 
yordu. Fakat erkekte, öyle yalvanr, öykı dayanamadım.·· _ Dir:tleyin beni. .. _ dedi . ....,,,. 

Meliha, Recai beyin gitmeaind:eıı perişan bir hal far ketti ki, durdu. - Hayır··· Bana ne d'Cre<:e kin ve nefret telk;. 
sonra artak kendini emniyette biııeet- - Bitirelim fU ifi... Benden ne - İnkar etmeyin... Meyussu· ettiğinizi size anlatacağım .•• Gen~ 
mediği bu evden bir an önce uzak· Mıtiyorsunuz? • diyo sordu. nuz ... Bu, görünüyor ... Şimdi artık Üğim, bedbahttı; herkes tarafındd 
la§tnak için acele ediyor gibiydi.. Ah - Bakın otobüs yok ••. Yürümek bir tek em•elim var: Hatamı tamir terk·edilmiş bir vaziyetteydim. S.
eeki patronu... Onun zamanada daha jyi olıacak ... Tabiye binelim e'tmek... hamı tanımadım, henüz üç ya§ıır' 
böyle hakaretlerle karıılllJtll&mlfh; desem kabul etm.İyecekainiz ..• Onun - Sözlerinizde aamimt mİlinid dayken annemi kaybettim. Neredt 
karftla~aama ela imkan yoktu. için ıöyJ.e biTlikto gidelim.·· Yolda - Yemin ederim ki samimiyim. d.,ğduğumu bilmiyorum. Şu dünya"' 

Yürüdü. Taksime varmıpı. Bir bir fCIY bulursanız binersiniz .•• An· Genç kız, dudılklannı ısırdı. Dur- da, büyüklerinden en az ihtimadl 
otobüa buluna binecekti. latacaklanm var... · du ve: gören bu bedbahtlar arruıındayıJ11o 

Birdenhire, arkannda bir soluma - Çab~ söyleyin .•. Nedfr? •••. _ Öyleyse; iı.ıte cevabım •.. Size Neyim, kimim, onu bilmiyorudl-
duydu. 1c.· Fahreddın, her ~e~ ~'bi .tehcl~t- inanmryorum ... Ve simi banıı. ver- Hayır, hayır ... Hikuycsi içinde ın.., 

Erkek, onu omuzundan tutmak e.r ve kw.tah değildi.. Bila.Jcia, pı,- diğiniz zarar tamir kabul etmez cin- salı andıran hiç bir cihet yoktur. f.-
üzereydi ki. Meltha döndü. man olmuı p.iydi. Mahzun bir hali sindendir. kir ve metruk çocuklnrın alelud• 

Korkuyla irkildi. vardL • _ Meliha! Sen... hikayesi ... Yalnız :"mimin Melih• 
- Gene mi siz~- dedi. Tatlı bir sesle: . . .. kardeşiminkinin de Callbe olduğd" 

n__ Daım" a L-n - Mel!t.__ • d-ıı • s:-ri..Je ba- - Rıca edenm, hana boyle ah-ı b"l" . k d B ı-
- U'Cü. • • ue ·.. UDA.·• ~. ...... .L hi . . Zi b nu ı ıyorum, ıştc o a ar... un • 
Erk..J- ilave ~=: ~~ ;.,.;..,oıum.. vapça tap ctmeyınız... ra en d b" b k b. k d d .. ıı., ....._ ""'" ·~ _..., · · d ,_ .. _,_ba l"LL• . rı a ıze a an ır a ın nn o.-
- Bugün ol.un bend~ nefret et• - Ay, böyle bir- fe!Yİ aklınıza sızı • ost, nattii wı p te ~ıu etmı- rendim. 

meyin... Tesadüfen mağazanıza ~irehilir misiniz) yor\llD. 
b-~~ °'-' d "- -- Ümid -.ı:... Kinle . d A k. d lam "' A Neneredc bu? ı1&.u1n. ~ o erece yorgun., ~· - .,.,..,..onun... rm a· - r a a§ o az mıyız' . . . r-
gin. hamp gördüm ki, beiıemehal imi olmadıfmı bilirim.. •• Hele ladıa- ıru ottfklerinizi yapaam... Erenköyi:ndc ••• 
konuftllak. derdinizi anlam.it arzu· Iar. güzelükleri yüzünden irtiklp - Ah, AJlah bundan beni esir- Adı neydi) 
SWN du,d.m. Bekledim. çıktınız .•. ediJmit e:lrlmleri lr.oJQc.a ~ ...m. .. Şayet ~u kadar düıecek (Arkuıvar) 
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8 Ranunuevvel 1941 '.AKŞAM 

ii1111&1AlMl#il mı~ıit. ı R ~~2: 0 ı 
D •• k •• k J Galatasaray, 1uo Program, 12.13 şarrı " ttır-

U D u upa maç arı :u::·t~!:~s~~~= 
lngiliz muhtelitine (Pl), 18.03 Dans ometra51, lUO J'a-

lst Spor - T opkapıyı, Vefa - Kurtuluşu, 
Kasım paşa - Taksimi mağlup etti 

ikinci kümeden Galatagençler birinci kümeden 
Süleymaniyeyi taaliyeye uğrattı 

111 heyeti, 19.SO A,Jana haberleri. 19.Gıl 

4 - 2 gaıı•p X~k eanı ve türkiller, 20.ııı Rad'° gazete.ı, 20.ü ~halk~ öl
ren17oru, 11.00 Zira&\ Takv1m1. Sl.10 

(Baş taralı 1 inci sahifede) İstanbulun aı kanto ve tır t1lrt1lle-
t~<Y111 .. 1 rln - tli bir hücumu rl, .21.30 Temsll, 2UB Senfoni or-

Maç ~e sura kestram, 22.30 Ajana ve boraa babu-
lle ba§lallll§ ve daha. birinci da.klkada lerl 22 45 Dans m07.1Rt <PL> 
İngWzler güEel bir filtle ilk g~r1n1 ' · • 
yapmışlardır. Bu gol Galatasaraylı- Yann abab.kl proıram 
lann enerj Uertnı arttırmış, gtwel pas- 'l .SO Program, 'J .33 Hatif program 

İstanbul futbol ajanlığı tarafından Buna mu.knbil Topka.pılılar uıutad larla İngiliz muhtelltı kalesine akın- <PI>. 7.4:1 AJamı lıabe:rlerl, 8.00 Beıı-
'ertıp edilen ve her ayın ilk hafta- kada.rolarile fakat on klŞ Ue maça lar ba.§lamıştır. Dördüncü dakikada fonlk parçalar (Pl.). 8.15 Evhi .ııaa.tl, 
~da. oynana. kupa. maçlartna dün ~tırak etml§lerdi. Oyuna Topkapı- Mustafa bu gole muka.bel~a'.:ı~tlrıkı 8.30 Senfonik parçalar CPl.). 
•cneıt>ahçe stadında devam edilmiş- nm hücumu lle başlandı 1se de çok Bundan sonra oyun hı mış, 
Ur. geçmeden İstMbulsporlular hA.klml- taraf da ak.ınlnn fazlaJ.aştı.rmıştır. BULMACAMIZ 

1 2 3 4 5 8 1 8 9 10 
liavanın güzelliğine mukabil lJlllÇ- yetl almakta müşkül!ta uğramadılar. Fakat umumiyet iUbartıe Galatasa

llrın ebemmlyetslzliği yüzünden sta- Ve soldan yaptıkları bir akında ts- raylılar daha. hflklm oynuyorlar, top 
11~ • daha ziyade Ingillzlerin yarını saha-
- celen seyirci mıktan nncak yüz met takımının birinci golünü yaptı. sında dola§lyordu. Galatasaraylılar 1 1 
~yi bulmuştu. Müsabakalar bir gün Bunu 10 uncu dakikada Kadirin ynp- bu esnada blr lki gol fırsatı kaçırdı- - - - - -,--
'l\'elkl nüshamızda. işaret ettiğim.lz tığı ikinci gol takip etti. Bu goller 1 İn UJzl i bi ka" şütü de ka.- 2 3+ 

libl çok sönük gcçm~ Sfilcymaniye - Topkapılılan hiç boomadı, bllakla ye-
1
0.r. Osmg ternf dr "k rtanldı ~ n - --- -~-

Gaı tn 1 ·· te dlx.o id h.. um1 tanzlm d eci an ara ın an u · • ta a genç er maçı mus sna 6 ... r n en uc annı e yar ım Galatnsarny müdafaası çok güzel '" - - - - - -- -
kınııar normal neticeler al~ardır. etti. Ve oyun daha !azla. Topkapının iki -dan gelen topu u- 4 • 
İkinci kümeden Oalatagençler bl-1 gayretıı çalışmasile devama başladı. oynuy: v~ ~u 0 rdu Ingillz ı; - - -.--

tinci kümeden Sfileymaniyeyl ilstün ı Bu sırada yaptıkları akınlarda mu- zun P ar a uza aş n~? ü de İn iliz ~ __ - - _ 
btr oyundan .sonra 3-0 mağlQp ederek hacimlerinin mütereddit hareketleri kalesine atılan birkaç şut g E • ·~ 
~sflyeye uğr:ıtmış~ır. Müsabakalan yüzünden muhakkak golleri kaçırdı- k~~!ur;~~· atlıncı dakikasında 7 -~,-· -----

tasile blldirıyoruz. lar. İnglllz muhtelit! Galatasaray mua.vln - -- - - - -
G~:1'~TA G. 3 - StJLEYMANİYE O İstanbul.spor 30 uncu dakikadan hattının bir du~lu(';undan ~ifnde 8 _ ~· _ _ ı-·ı--111 

Ilı Gunun llk karşılaşması ikinci klı- sonra tekrar açıldı. Ve 38 inci clnkl- derek ikinci golünü yaptı. Bu golden C 1 ı• 
ed'\11 G~alta Gençler lle birinci kü- kada Vakur şahs1 bir hücumla tnkı- sonra 1ki tnraftnn da ak.ınlat birbiri- ~ - -- -- -

~den Suleymıı_nlye arasında yapıl- nunın üçüncü golünü de yaptı. Dev- ni takip etmeğe başladı. İngiliz ka- t ( 

Sahife 7 

'l'ftrkiye Cti.mhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Ku.nılll§ tar1h1: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

aJnhs adedi: 265 
Zirat ve ticari her ned banlrn muamelclcıi 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye vedyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve 1Ubarsız tasarruf bes:ı.plannda. en 
az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa. çekilecek kur'a 11c aşağıdaki 

plA.na göre ikramiye dal':ıtılacnktır. 
4 ndet 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık 5.000 lira 
4 » 500 )) 2.000 )) 120 lll 40 :o 4.800 • 
4 ,. 250 » 1.000 » 160 » 20 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 :D 

DİKKAT.; Hesaplanndak1 paralar bir sene içinde 50 Urad:ın aşnl:ı 
düşm1yenlere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kw-alar senede 4 defa 11 eylUJ, 11 blıincikanun. ıı mart ve 

11 haziran tarih1erinde çekilecektir. 

Devlet Deniz Yolları İtletme 
Müdürlüğü tli.nlari 

Umum 

, Ştır. Eski yuksek atlama şa~J?.1- re sonuna doğru Kadir sıJsı bir şiltle lesi blrkaı; tehlike geçirdi. Kaleci • _____ ....,, 
b onıanndan Sadık Ceylanın buyuk gol adedini dörde çıkardı ve devre bir defasında kornerle gole mlinl ol- Soldan safa ve yukandan aşatı: İdaremizce Kanlıca.da yaptınlacak ola.n (4995,25} lira keşif bedelli elck-
1 lr maharetle idare ettiği bu karşı- 4-0 istanbulspor lehine kapandı. du. Diğer bir defa da dört klş1 nra- 1 - Çabuk - Koca.kan. trlk muhavvile merkezinin fn4ası açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
~n ümld1:11 hllafma _ço_k çetin ol- İkinci devreye İstanbulsporlar gol sından topu yakaladı. 2 - Çanakkalede bir kaza mert.e- 23 KAnunuevvcl 1941 s:ı.lı günü Tophanede Umum Müdürlük binasındo.ld 
la ş ve her ıkl takım butun çall§ma- k b 1 dıl H ilk kın Oyunun kırk ikinci dakikasında z1 - Köpek yavrusu. alını satım komisyonumuzda yapılacaktır. nn ,r, llk d , i ,, ·· 1 yapara a.ş a ar. emen a -
l'ak a raı;men euey got.SUZ 0 n- da Bekir yava.ş blr vuruşla takımının Mustafa kaleye doğru. giderken ve S - Peygamberlik - Sıfatı edatı. İsteklller umumi ve hususi şartnnme, resim, mukavele projesi gibi ev-

. berabere bitirmişlerdir. beşinci golünü çıkardı. önünde kimse yokken Inglllz müdafi- 4 - Merhamet ve lfttuf - Madenl 1p. rakı bu komisyona müracaatın. göreblllrlcr. Cl0802) 
Iktncı devrede kuvvetli raklplerı- lerlnlden biri elile tuttu. Fakat bu :;::;::===========================;~ ııe fıstün bir oyun çıkaran ve bütün Buna. Topkapılılar canlı blr hü- hadise 16 pas çizgisinden pek az ileri- 5 - Un elemeğ'e mahsus bir Alet - 1 

tnerjlleri ile çalışan Galata Gençler cumda:n sonra hemen mukabele etLi- d ld ~ 1 ln hakem frikik verd.1 Babanın yansı. 
blrtıırt ardına üç gol yaparak müsa- ler. Istanbulspor Bekir ve Kadir h:gt~izl~r buç suretle tehlikeyi atlattı~ 6 - Kasabın sattıRı teY - hba.y. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanları baltayı 3-0 kaznnmağa muvaffak ol- vasıtasile iki gol daha yaptıysa da lıır Birinci ~vre 2_1 İnglllzlerin le- 7 - Büyükbaba - Gayet büyük blr 

muşlardır. Bu suretle Sfileymanlye son dakikalarda Topkapılılar serl i · bitti balık. ============================::;.;, 
Uınıd edilmediği halde kupa maçla- hücumlarla 1kl gol kazandılar. h ne ·İk" . d 8 - Hububat tozu - Memura verllen Muhammen bedel! 88,000 <seksen sekiz bin) lira olan 40 ton İngiliz be-
l'lııdan tasfiyeye uğramıştır. Ve oyun da 7-3 İstanbulsporun ga- ıncı evre emir. zlrl 24/12/941 çarşamba günU saat 15 de kapalı zarf usulü Ue Ankara.da İda-

VEFA 3 _ KURTULUŞ ı lebeslle bitti. Oyunun lklnci devresi ayni hızla 9 _ Anadoluda. bir kaza. merkezi • re binasında satın alınacaktır. 

J 
Günün ikinci ıruıçı Vefa ue Kurtu- KASll\IPAŞA 4 _ TAKSİM 2 başladı. İki tarafın hücumlan blrbi- Tersl bir nevl k.uma.ştır. Bu işe g1rmek ıstiyenlerin 5650 (beş bin altı yüz elli) llrnllk muvakka:; 

uş arasında yapılmıştır. Hakem rlni takip ediyordu. Fakat Galat.asa- 10 _ Ekllın'· _ cesur. teminat ile kanunun tayin ett1R1 veslltalan ve tekllfierinl ayni gün snnt 
'4uzarferln idaresinide yapılan bu Günün son karşılaşması Ka:ıımpnşa raylılar daha hliklm oynuyorlardı. ~ 14 de kadar Komisyon Relsll~e ve~lerl llizıındır. 

ne Taksim tnkımlan arasında yapıl- ·· l d d Geçen bulrnacamaın hant a.lreslnd H d llıaç Vefalılar eksik bir kadro ne çık- Bu oyun. boy e evam e erse gol ya- Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d en. ay arpa-
bıışJardı. Bu yu .. zden zayıf rakiple- mıştır. Hakem Samlnin idare ettiği pacakları muhakkak addedlliyordu. Soldan sata ve yakandan aşalı: §&da Teaellfun ve sen Şefl1tinden dağıtllacaktır. (10719) 

bu .... n,.n her lkl takım dn en kuvvet- 1 - Sanboyalı, 2 - Akıl"ne, 3 -l1ne fazla bir tefevvuk temin edeme- ..... .,,... Nitekim 12 nci dakikada Mustatadan .. 
llllşler ve bütün çalışmalarına rağmen 1i kadrosile çıkmıştır. Oyunun llk aldığı pasla Gazanfer mükemmel bir Rızık, Ok, 4 - Ilıca. 5 - Bakalım, 
birinci devreyi ancak 2-0 galip bitir- anlan çok sıkı olmuş ve akınlar kar- şüt çekti ve top kaleye glrdl. Bu su- 6 - On, n. Öd, 7 - Yem, Ma.şa, 8 -
bılşJerdir. fılıklı bir şekilde yapılmıştır. Devre retle iki takım 2_2 bembere vaziyetine Alev, 9 - Döşeme, 10 - Irk, Daver. 

ortalarına. doğru Knsımpaşa daha 
ikinci <k?vre birinciden çok heye- al':ır basmağa ba.şlamış ve bunun ne- girdi. !il•- PROF. DOKTOR 

canıı g"""""!ş, zaman zaman Kurtu- Bundan sonra oyun hızını arttırdı. 
ı w..... tlcesı olarak üstüste iki gol çıkarmış- galibi t , .. - ... 
lll§lular Vefa .kalesine tehlikeli akın- t Galatasaraylılar ~ goıunu aır l NAB•ı KASTARLAK 
ar yapmışlardır. Bu arada. vefanın ır. mnk 1çln durmadan hücum cdlyprlar-
~aptıt,'l bir gole, Kurtıuluşlular da Devrenin bundan sonrası bütün ça.- dı. Bu çalışma tesirini göstiıi:di. 21 
mukabele etmişler ve müsab:ıka da lışmalara rağmen neticesiz geçmiş ve dakika sonra. oyunun on dördüncü 
3-ı Vefanın galebeslle sona ermiştir. devre 2-0 n!hayetlenmlştir. dakikasında Cemil çektiği şiltle takı-
İSTANnlJLSPOR '1 _ TOPKAPI 3 İkinci devreye Taksim Çok enerjik mına üçüncü golü kazandırdı, Galata-
Günün üçüncü karşıln..oınası İstan- başlamış ve hiıklmlyetl ele alarak ra- saray 3-2 gallp vaziyetine girdi. 

tıbusporla Topkapı arasında yapılmış- klbine üstiiste iki gol yaparak bera- Bundan sonra oyun çok harnretlen
r. Hakem Şazi Tezcanın idare et- berllğ! temin etınıştfr. Devrenin dl. İk1 taraf da durmadan hücum e
~ bu maça istan'bulsporlular bir sonlarına dof;"nl Kasımpaşa. tekrar diyor., top bir kaleden öbür kaleye 
-...ı. oyuncusundan mnhnım olarak §U açınlrak hfıklmlyeti alınış ve bu sıra- gidiyordu. Galatasaraylılar kesllme
tekılde çıkmıştı: da. iki gol daha yapnuıf:a muvaffak den büy\i.k bir enerji ile oynuyorlar-
Raır - Hayri, Faruk - Yavuz, Rüş- olmuştur ve maç bu netice değişme- dı. 

~· Fikrt't, Vakur, Bekir, lUükerrem, den 4-2 Kasımpaşanın gaUb!yeti ıle 27 nci dakikada sağdan gelen t;op 
'ıtdir, fsmet. bitmiştir. Cemli ve Arif arasında bir ik.I defa 

paslaşmadan .sonra Oazantere geçti. 

Munycnehanesini, caıal~lu, 

Nuruosmantye caddesi Kapalı
fınn karşısında 24 No. ya naklet
miştir. Telefon: 22266 

ÇOCUK DASTAUKLARI ' 
M1JTEHASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Cağaloğlu Zeki Bey apartımanı 

3 üncü kat 8 No. 
Her gÜn 14 den ] 8 ze kadar 

Bu harbi asker Beyoğlu Halkevi kır 
koşusu 

Gazanfer sıkı bir şütıe dördüncü go-
lü yaptı. •••••••••••• .. 

silah sayısı ve 
kuvveti mi 
kazanacak? 

<&. taralı 1 inci sahifede) 

Beyoğlu Balkevi tarafından iki sı
nıf atlet arasında tertip edilen mev
slmln ilk kır koşusu dün Şişli sırtıa
nnda yapılıııışbr. 

Oyunun bundan sonraki 18 dakikası 
iki taratın da netice vennlyen hücum
larlle geçti ve maç 4-2 Galatasaray 
lehlne neticelendi. 

Oyun esnasırtda İngiliz takımının 
en iyl oyuncusu usta muhaclmi sa
katıa.narak sahadan çıkmıştır. 

İngiliz takımı, önümüzdeki cumar
tesi ve pazar günleri İstanbulda Fe
ner ve Galatasaray takımlarile revanş 
yapacaktır. -----

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkall· İngiltere Ue Amerikanın, ha

ıu-lıklaıı sonunda da Avrupa kı
hlanna asker çıkarma kudretin! 

Üçüncü sınıf atletler arasında ve 
3000 metrelik bir mesafe üzerinde 
yapılan llk" koşuya. 70 atlet iştirak et
miş ve neticede Haydarpaşadan Ralf 
10.23.3 ile birinci, Atletik Yıldızdan 
Adnan lklnci, Kurtulll§f;an Süren 
üçllncil olmuşlardnr. 

Serbes güre§ de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 

müsabakaları her türlü haıtalara açık hususi 
Güreş ajanlığı tara.tından tecrllbe- hastane. Sinirlerini ve yorgun· 

İstanbul sıhhi müesseseler artbrma ve 
eksiltme komisyonundan 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesi için 4000 metre gaz ldroiı.l 
açık eksilmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 24/12/ 941 çarşamba günü saat 15 de Cağ:ılo~lund:ı. Slhh~t 
ve İçtimaı Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan komtsYonda yapıla
caktır. 

2 - Muhanunen fiyat beher metre gaz idrotll için 22,5 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 6'7 Ura. 50 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda gorebl1lrler. 
5 - istekliler 1941 yılı Ticaret Od:ı.sı vesika.sile 2490 s:ıyılı kımunda ya-

zılı vesikalar ile bu işe yeter muvıı.kkat teminat makbuz veya banka m ek
tubu lle birllkre belli gün ve saatte komlsyona. gelmeleri. (10706) 

İzmir Hava Sabnal ma Komisyonundan 
1 - Beher kilosuna 46 kuruş fiyat tahmin edilen 36 ton sığır eti 25 12/ 

941 perşembe günü saat IO da ihale edilmek üzere kapalı zarf usullle müna
kasaya konmuştur. 

İsteklilerin gösterilen gün ve saatten blr saat evveline kadnr kanunt 
ves'..kalannı ve 1242 Uralık Uk teminat makbuzlannı muhtevi teklif mektup
larını mak'buz mukabili Güzelyalıdaki Hava. Satınalına komisyonuna "er
meler!. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görüleblllr. 
3 - Yu.knnda gösterilen saatten sonra verilecek ve posta ile gönderile

cek teklif mektuplan kabul edJlmez. (5138} (10715) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Klmses1z çocuklan kurtarma yurdu için alınacak 80 kilo tab:ınlık. köse

le, &O kilo taban a.stnn, 200 desimetre siyah vidala. ve 10 adet meşin açık 
eksiltmeye konulmu$ur. Mecmuunun tahmin bedell 932 lira ve Uk teminatı 
~!1 llra 90 ku~. Şartname Zabıt ve Muamelll.t kalemlndc görülobntr. 
Ilıale 19/12/941 cwna günü aat H de Dalnıl Encllmende yapılncaktır. Tn
liplerin ilk teminat makbuz veya. mektuplan ve Hl yılına. &it Ticaret Od:ı..sı 
vesikalartıe ihale günü muayyen saatte Dahnt Encümende bulunma.lan. 

(10666) ~nacak.lan funidini verebile
cek hiç bir misal ortada yoktur. 
tsascn fngtıterenin harp plarun
cta böyle tehlikeli bir harekete 
:ter olmadığını M~ Churchill 
'çıkça roylemiştt. 

Takım itibarile 10 sayı ne Haydar
paşa birinci, 17 sayı lle Kurtıılu§ 

lklncl, 37 sayı ile Yenlk.apı tıçüncü 
olmuşlardır. 

Birinci sınıf atletler arasında ve 
5000 metrelik bir mesafe üzerinde 
yapılan güniln müblm. koşusuna 15 

il güreşçiler arasında tertip edilen luğuntı dinlendirmek ve neka-

:u!a~:~J::ı;:a b~~~ ı:e: g~ hat devrini geçirmek istiyen· r: Kıymetli bir inci gerdanlık 
!ere mahsus yegane müessese. 

mlş ve 18 güreşçinin 1,ştlrnk ettiği bu d -L:.. edihn 1..a--1• • • 
müsabakalarda şu neticeler alınmış- Telefon: 42221 ~al Bedestaıin et~ ea.u:uır. Aym 8 mci Pazarteaı 
tır: 1 iıı!ı••••••llli••••llıi - günü müzayede ile aatılacakbr. 

Almanyanın, bilhassa Rus se
terınden sonra, harabeye dönmüş 
'ç bir Avrupaya dayanarak İngil
tereyi ıstıı~ya kalkışacağını tah-

bı.in etmek de yanlış olur. Al
bıanyanın, Avrupaya karşı her-
lıangı bir ihraç hareketini karşı
laınak kudretlni muhafaza etse 
C!e deniz aşın bir maceraya giri§

ln.lyeceği son nutuklardan ve ye
tıı polltfkasından anlaşılıyor. 

Bütün bu hazırlıklara rağmen 
bu harbi kazanacak tek sillh 
!tıiııı bünryenlıı dayanıklılığıdır. 
bet taraf blrblrlni doğrudan doğ
l'uya ezemlyeceğine göre, içinden 
token taraf harbi kaybedecektir. 
ltuvvetll, gittikçe daha kuvvetli 
Olarak dayanıklı durmak, sllft.h 

~YVetile beraber maddi, manevi 
takat1 arttırmak... Zaferin yolu 
bUndadır. 

Necmeddin Sadak 

atlet iştirak e~ ve neticede Gala.
tasa.raydan Rıza. Maksut 15.18.3 ile 
birinci, Galatasaraydan Dündar ikln
cl, Oalatasaraydan AU üçilnctı ol
muşlardır. Takım ltibarlle 6 sayı ııe 
Galatasaray blrincl, 18 ayı lle Atle
tik Ylldız lklncl olmuşlardır. 

cAKŞAMl' ın faydalı 
neıriyab 

Kunıt 

Tarih öğreniyonun 
Ahmed Refik 30 

Cocuklara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 60 
Don Kitot Cervantea 2S 
Nereden geliyonn? 

Faile Sabri 40 
Gülliverin seyahatleri 75 
Yer yüzü Gök yüzü 

Faik Sabri 150 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu Faik Sabri 75 

-

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

cAKŞAM• karilerine mahsus 
yüzde 20 tenxilit kuponu • 

56 kiloda: 1 inci Kemal CGi.lreş), ·-----------· ----------------------------
2 net Salih CK. P.}. 

61 kiloda: 1 inci İsmail (Güreş). 
2 ne! Şefik (Güreş). 

66 kiloda: 1 inci İsa COÜ?ef), 2 net 
Hfu"eyin CBojtaz1ç1). 

72 kiloda: KAzım (K. P.), 2 net 
Servet (0~). 

79 kiloda: 1 ine! Ali Ahmet CD. Ş.), 
2 net Hüseyin (K. P.). 

••••Cocak dokton1---· 
Ahmet Akkoyunıu 

Tab1m - Talimhane Palu 4 nu
mara. Pazardan maada her g1ln 
saat 15 ten ııonra. Telefon: 40127 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

cAkıamıt in Küçük 
lli.nlan en süratli ve 
en ucuz vasıtadır. 

;Yüksek Öğretmen Okulu Eksiltme 
Komisyonundan: 

Nevt Mlktan Tahmin fiyatı İlk teminat 
Erkek ayakkabısı 120-130 Çıtt 1250 121.88 
Kız ayakkabısı 50- 60 Çift 1350 60.75 
Elbise dikme ücreti ll0-100 tnkım 1350 101.25 

, Pa!to dikme ücreti 50- 65 Tnne 1250 60.94 
Yukarda miktarı, tahmln bedeli ve llk temtnatı yazılı okulumuz t!ılebc

D. D. Yolları 3 itletme MüdiiPlüğünden: 
Miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı aşa.tıda yazılı kuru 

çam odunu kapalı zarf usulUe eksiltmeye konulnıuştur. İbaleısl 22/12/941 
pazartc.sl günü saat 16 da Balıkeslrde D. D. Yollan ı 1şletme binasında. ya
pılacaktır. İstekliler 2490 aı.yılı kanunun tayin etU~ vesikalarla: llıale gü
nü muayyen saatten blr saat evvel tomlsyonumuza. mtıraca.atlan tA.zımdır. 
Bu işe ait şartname ve muta.velename projelert parasız tomıs:yonumu74an 
alınabilir. (10601) 
Miktan Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Ton 
170 

beher ton lcln 
IJra 
16 

Ura 
204 

E1U'lll 
00 

Ankara Belediye Reisliğinden 
l - Belediye ihtiyacı için alınacak olan S00,000 adet pa.rko taşı nakli

yesi Belediyeye alt olmak ilzere on bef gthı mMdetıe ve kapalı zart usullle 
ek.s'Jtmeye konulmuştur. 

~ - Muhammen bedeli 18,000 liradır. 
S - Teminatı 1350 liradır. 
4 - İhalesi 23/ 12/941 Wı günü saat 11 de yapılacağından ~e 

ve keşif cetvelini görmek 1steyenlerln her gün encllmen kalemine mnracaat 
etnıelerl ve ıstklllerin de ihale gU.nü olan 23/12/941 salı günü saat ona kadni 
2490 numaralı kanunun lldnci maddesl sa.rahatı veçhlle tanzim edecekleri 
teklif mektuplannı Belediye dalresinde müte§ekltlll encümene veımelerl. 

(9037) (10678) 

T. H. K. Bursa Şubesinden 
s1ne ait ayakkabı ve elbtse diklmtnln açık cksutmelerl 15/12/ 941 ıxızarte.sl Türk Hava Kurumu Bursa şubesi tarafından bu sene Kurban bnyramın
gilnü saat 14 de İstanbul erkek lisesi yanındaki Yüksek Mektepler Muhase- da t.oplanacak olan Kuııb:ı.n dert ve barsakl:ın 1 b1rlnc!.kAnun 941 tnrihin
beclllğınde t;oplanacak olan okul komisyonunca ayn ayn yapılacaktır. 1 c.en 22 b1rincikft.mm 1941 tnrthlne kadar 21 gün müddetle açık arttırmal'a 

İsteklilerin Ticaret Odasının yeni yıl vesikası ve llk tcll'Jnr.t makbuzu çıkarılmıştır. 
lle birlikte belll gün ve saatte sözü geçen eksiltme komisyonunda bulun- Isteklilerin şartnamelerini görmek üze.re İstanbul ve Bursa ıubelerino 
malan ve şartnameyi görmek ve ilk teminatı yatırmak isteyenlerin de ve- pey sürmek üzere de ihale günü Bursa ıubesinc müracaatlan ilan olunur • 
fada Yük.set ~ğretmen okulu idaresine bq vurmaları. (10472) 1 U067i) 

• 



• 
Sahife 8 

KOÇ UK iLANLAR 
re~talAde anvaltn devamı 

müddetince gayri muayyen gfin· 
ıerde haftada l ld • eya 6ç defa 
ne!'rertllecektlr 

AKŞAM 

SATILIK OTO:UOBİL - 939 modeli u BİN LİRAYA - Sinem.köyünde 
spor dört silindir az kullanılmış Mer- 936 lira gellrl mevcud 4 kath modem 
cedes markalı bir otomobil. Telefon: npa.rtunan satılıktır. Takslm Abdülhak 
41845, Galata, Perşembepazar, Aslan HAmld caddesi 23, Bozkurt EmIAk. 
han, kat 3 numara 9 za - 2 Telefon: 43532. --------------

1 - lŞ ARIYANLAR 
1939 MODELİ - A:I. müstamel Ora- 33 BİN LİRAYA - Ş!Şll c1vannda 

hnm marka lMtlkleri yeni bir oto- 2074 Ura gellrl mevcud 4 katlı modern 
mobil satılıktır Milracaat yert teıe-ı Ap. TaUiDı AbdWhak mmıd ca.d. 234 ' nez rı ,rom 

j yf iNGİLİZCE BiLEN _Ticari fon 23141. • _ 2 Bozkurt EmlAk. Telefon: 43532. 

muhaberata Aşina, ve daktilodan nn- 1 38 BİN Li RAtyA - Bomontl clva.-
layan bir Robert kolleJ mezunu genç. SATILIK OTOMOBİL - 1931 Ford rmda 2760 lira gellrl mevcud <l katlı Nevralji, Kırıklık ve Bütün Aprt l arınızı Derha l K e ser 

ı fi Viktorya kupa lkl knpılı araba.. 5 _ 
tahsil yle m tenaslp bir t,ş aramıı.kta- lfıstik (500Xl9) ve yenl akümülatörle kalorllcrll Ap. Taks1m Abdulha.k H~-
dır. Akşam gazetesine A.C. rümuzuna. b b H ı·· 

1
.. 

1 
:r '·ftı•d 1 mld caddesi 23. Bozkurt Emlfık. Tele-

icabında giinde 3 kaşe !llınabilir. Her yerde pullu kutulan israrla isteyiniz. 

- 2 ı em er. er ur u yo a ev ...... a e e - fon: 43532. 
-------------- , verişli tıp. Ankara T.C. Ziraat Ban- ---.-----------
BİR BAYAN DEKARATÖR - Güzel kası Um. müdürlük muhabere .l.şlerl 120 BiN LİRAYA-Osmanbey tram-

San'atlar Akademlsl Tezyini sanat.ıar Müd . .Münir Mazhara müracaat. _ ı vay caddesinde 8100 lira gellri mev-
şubesinden mezun Parlste Ar Dekora- cud tam konforlu w bahçeli, 12 da.-

İstanbul Gümrükleri 
İhale günü: 23/12/941 

Başmüdürlüğünde& 
• 

tl.t"te staj yapmış bir bayan kumı:ış ve- SATILIK YAZIHANE CAMEKANI - irell lüks ~~r apartunan satılıktır. 
ya kravat fabrikalarında Deslnıı.tör- Bc.ş kapısı bulunan tahminen 8 metre R:ııdıman yuzde 5.5 tir. Takslm Ab
luk, vitrin tezyini ve yahut film stüd- eninde ve 2 metre boyunda cllalı böl dulhak Hamid caddesi 23. Bmkur Em-

yolarında dekaratör olarak çalışmak meler üzerlerlndekl birer buçuk metre 
istiyor. Akşam gazetesi 791 R. K. rii- ' kare buzlu Arşiv camlarlyle blrllkte 

. • 23043 numaraya telefonla müracaat. 
muzuna müracaat. - 2

1 

ıstimlnk dolayıslyle s:ı.tılıkt.1r. Her gün 

KAl,ORJFERCI İŞ ARIYOR - Fab- _ 1 

111.k. Telefon: 43532. 

25 niN LİRAYA - Kurtuluşta 2040 • 
lira gellrll sekiz daireli yenl model 
apartıman. Taksim Abdülhak Hl\mld 
caddesi 23. Bozkurt EmHik Telefon: 
43532. rlka, huru"i müeşsesede ve apartı-ı • · ,. • 

mantarda n~k·~rllkle Ulşiğl yok. t.aml- SATILIK ÇIF IE -Teşhir olunmak-
rntındnn anlar. okuyup yazması var t:ı. olan Sentetlyen !abrlkasının 12 21 BİN LİRAYA - Maçka civarında 
Akmm'da cCem:ı.ı. rümuzuna mek-ı kal~blr bir horozsuz çiftesi 8/12/941 1680 lira gellrl mevcud 6 daireli şirin 
tuplıı.. tarihinde Sandal Bedesteninde satıla- blr apartıman. Taksim Abdülhak Hli-

caktır. - 1 mld caddesi 23. Bozkurt Emlak. Tule-
iı·i FltAl'~IZC,\, T1.htKÇE - İkl . • . fon: 43532. 

lisanda daktilo. biraz da İngilizce bl- F.LEKTnJK CEB H~SAP Tı\K~'I.!Uİ --- - ---.-- -----
len mütercim bayan, ış arıyor, eve de - Hesabı kolaylıkla oğrenmek uzere ı SAYIN l\ltlŞTF.RlLERI.l\IE - Ankara 
iş alır. JB. Posta kutusu 1281. n~ıı.ğıd.akl adrese 50 kuruş ı;ıosta pulu veistanbulun muhtell:f semtlerinde sn

YUKSP.K TİCARET MEZU1'.-U 
Fransı.-:ca, Tüıkçe t~rcümeye vakıf 
tecrübeJl genç muhasip ehven şerait
le iş nrnınaktadır. Kefalet, referans 
vereblllr. Taliplerin Beyoj;lu PX 2065 
H.A mektupla müracaat. - 1 

gonderlldli;-1 takdirde kendılerine bir 1 tılık apartunnn, arsa, vlllt'ı, çiftlik ıs
ndet cep takvimi gönderlllr. Galata tenlllyor. Alıcılan hazırdır. Bu mlsll
Şair Zlya P~ No. 49. lu emliı.kl ol:ı.nlann hemen müracaıı.t

4 - Kiralık - Satılık 

250,000 I.İ&AYA - İstiklal caddesi
nin merkezinde büyük mağazalı dört 

lan. Taksim Abdülhak Hiı.mld cadd<!sl 
23. Bozkurt Emlak. Telefon: 43532. 
Ankara şubesi Ulus meydanı Yeni Si
nema üstü 2. Tule:fon: 2303. 

katta altı daireli kıymetu apartımn.n SATILIK ARSA - Pcndlkte Köy-
l\!Al.İl'E i:::;LERİNDE İHTİSASI Emlaklş satmaktadır. Galatasaray içinde Bağdat caddesi 789 M.M müf

OLAN - Esk.l ve yeni yazıyı mükem- Köşcapartıman. T<>lefon: 49010. - 1 rez arsa satılıktır. Galatadn Büyük 
melen bUlr. Ackerllklc lllşlfj yok. Or- 1 Tünel han No. 10/11 de bay Hü.c;eyin 
ta yaşlı bir Türk bay ticarethanf.', ı.ALELİDE - Tramvay ve Ordu Ya..şaroğluya miiracaat. 1 
buna mümasil işlerde çalışa.bilecek caddesinde dörder, beşer, ıı.lt.ışaı: dal- . 
kendlslne münasip bir iş nnyor. Ak- reli fevkalfıde apartımanlan 40-60,000 KiRALIK ODA - Fransızca ve 
şam gnze~slnde ilan memurluğuna liradan Emll\.klş satıyor. Galatasaray Almanca konuşan temiz bir aile ya
mürııcan t. ......... ,-:: 1 Köşeapartıman. Telefon: 490lO. _ ı nında, Beyoğluuda mobUyalı ve kon-i torlu bir oda. kiralıktır. On.lata, Per-

l'. IİI\'lı\Rİ - Şubesini yansından 12000 J.İRAYA BETOSARME VİL- şembe pazan No. 7 - 2 
terkctmlş desinatörlük ve inşaat LA - Göztepede çok zarif ve metin YAK ACIK'DA _çarşı yanında ne
kontrolörlüğiinden anlayan blr genç yapılmış 1680 metre bahçe ortasında zaretll, meyva a~açlı, büyük bahçell; 
iş a:-:ımııktad;r. A.nndoluya da gide- 6 o~alı. Galatasaray Köşeapartıman ahır; tatlı sulu; altı odalı köşk nce-
blllr. Akşn.m da Ist.anbul J>()Sta ku- Emlaklş. Tel: 49010. - 1 le satılıktır. Bakkal bay Azize mü-
tıısu 65!> rümtt?:uncı mektupla. - 2 .. 1 racaat. • - 4 - --------.----- j 36000 LİRAYA İKİ KOŞK - Du-
m:Y~\~NAMEYE TABI - Ticaret- varlı dört dönüm arazide t;am meyva ACF.f,E DEVREN SATILIK - Tam 

MX.N. 
1034 

930 
1079 
1041 
1039 

909 

1084 
951 
897 
7~5 

1155 

1078 
1067 
1049 
1050 

685 

726 

1093 

1094 
1095 

1020 

1021 

1029 

1023 
1024 
1025 

Marka 
SB 

DKY 
WK 
VS 

AEG 
NA 

CPSS 
Blll'ı 

GH/ MFB 
AC 
SK 

No. 
18873 

19866 
11 

1130 
13616/ 18 

9320 

909 

858 
22034 

Muhtelit 

İhale günü: 24/12/ 041 
Adres 

I> 
py 

Adres 

DH 

eve 

NKPO 

NKPO 
il 

140 
735 

124 

100 

Bila 

İhale giinü: 25/ 12/ 041 
ALV 

p 

Adres 

• 
ALV 

p 
Adres 

• 
• 

1/10 

13118 

22123 

21 
19 
24 

Mlkdan 
Kilo Gl'. 

9 000 

32 
18 
46 

118 
11 

49 
4619 

16 
148 
400 

500 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

31 000 
19 500 

6 000 
4 200 

3 800 

o 525 

153 coo 
65 500 

217 700 

173 100 

97 500 

35 000 

17 000 
17 000 
24 000 

Değeri 

LL Kr. 
'744 33 

208 17 
74 02 

286 76 
1067 86 
262 92 

183 64 
638 73 
122 93 

63 76 
181 40 

52 68 
62 95 

261 33 
224 34 

66 70 

70 64 

161 79 

76 20 
442 33 

360 39 

346 99 

211 02 

64 72 
115 77 
147 00 

Temlnıı.tı 

Ll. Kr. 
36 00 

15 60 
5 55 

21 51 
81 60 
20 00 

14 OD 
48 00 

9 25 
4 80 

14 00 

4 00 
4 75 

19 60 
17 15 

5 00 

5 35 

12 28 

5 75 
33 20 

27 20 

26 10 

16 00 

5 00 
8 70 

11 10 

Eşya cinsi An~ 
Uzerl taklit deri kaplı içi ipek 
kadife ile M. fı.let mahfazası 1 
Pamuk kordcle 
Ağaç çerçeveli fotoğraf resmi. 
Potoğmf (ağaç çerçeveli) 
Bagallt Priz 
% 10 dan az ipeği havı yün 
mensucat 
İpll.ğl. boyalı pamuk mensucnt 
Arpa 
Pamuk mensucat 
Adi cam kavanoz 
Ağaç limon s:ındığı (Fındıklı 
Soğuk hava d. 

,, 

1 
3 

' 

Aklmllıtör l 
AklmHitör • 
Hasır şapka taslağı Cfioş 172 adet) ' 
Kuşaklan ve yandaki bcyıı.z ipliği 
ipek yün örme mayon 1 
Aleminylm kab:ı mıı.mul!ı.ttan 
Tayyare yedek aksamı 3 
İki tarafına sellolt yapıştırılmış 
abajorluk lpek mensusnt 3 
Ha.rıerat ltl(ıfınn mahsus mü!rt.ah-
zar Çubuklu) 
Paradlklor (Benzol) • 
Parke ve tahta cUAsı • 

İspirtolu şarap (Harice> 

İspirtolu konyak 

Şekerli meşrubat (hnrlce) 

İsplrtol• içki Rom 
• • Vermlt • 

Şekerli ispirtolu içki • 

ı 

1 

• 
hanelerin <usulü muzaara üzere) ağaçları çiçek seb?.C bahçelerlle ga- tesisatlı kadın ve erkek berber salo
d-:?fterlerl tutulur. BIHi.nço, kli.r ve rajı vardır. Gıı.lıı.tasaray Köşeapartı-1 nu. 'ŞişU Emlak ve İş bürosu. Pangal-
zarnr hulfı'ial.ım çıl:anlır. Beyoğlu man Emldklş. Tel : 49010. - 1 tı.Tan sineması yanında 139. - 2 
Fer!d•ye sokt?ğı No. 29 Karekln. - 4 

l\IVTERERllİSLERE FIRSAT ACELE S;\ TILJK ARSA - Nişan-
1\'lENSllf'ı\T l\IUHEJ'ıı'DİSİ _ Avru- Taksim ~uhitlnde az para ne mü- taşı caddesi İnglllz mekoobl yanında 

pıı.dan dlplomr.lı. Avrupada, memleke- kemmeı ap:ırtımann çevrllmeğe mü-' 37 metre yüzü olan köşebaşı 527 
tımlzde büyük fabrlka13rda çalışmış, salt dört katlı geniş bina 16000 llraya metre murabba müracaat. Telefon 

:Yukanda JnÜfredatı yazılı eşya. 1549 sayılı kanun muclplnce 23, 24, 25/12 1941 günlerinde açık arttırma su
retile yalmz 25/ 12//941 gunündekl sat!Ş harice götürülmek il7.ere satılacaktır. Satıştan üç gün evvellne kadııt 
eşya 9-12 arasında görülebilir. SaLış Reşıı.dlye caddesindeki Gümrük Batış Müdürlüg-ünde saat 13.30 dadır. Ka
nuni veslkalann ibrazı ve teminat akçelerinin satış günü snat 12 ye kada.r yatmlmnsı liizım_tiır. Bu cşyndan 
mada. muhtelif gunlerde e.~ya satışı yapılmakta olup ııs~lcrl Salon ilan tahtasında asılıdır. (10800) 

22933 2 SATILIK APı\RTll\IAN ARANI· 1 aske,.likle nJakası olmayan bir Türk satılıktır. Galatasaray Köşeapartıman · - 1 
E ili.ki T l 49010 1 YOR - Maçka. Nlşantaş. Ayaspaşa 

iş aramaktadır. Akşam'da « Mühen- ını ş. e : · - ACELE SATILIK ARSA - Lileli taraflnnnda. Daireleri 5 ile 6 odıı.lı "'••••••~~L._l:;;ı!L&;:Wı.;:.aiUüı.l 
dls. rilmuzuna müracnat. - 1 FATİH ve LAJ,Fıi l\IUDİTLERİN'DF..- Şair Haşmet sokak ~cnlze nezareti ferah blr apartıman arant)'Or. Fazla 

• . . , .. ı olan 221 metre murabbaı Telefon k tl l t d 11.ııdl D i ·· L!SE MF.ZU~U BiR •GENÇ KIZ _ G:. 8. 15 bin liraya iyi randımanlı ku-
22933

. · _ 
2 

a ı o ması şar Cı; r. en z goreıı 
Resmi ve hususi müe.sSeselerde ~ arn- çuk ap:ırtıman~.ar acele satılmaktadır. 1 tercih cdllir. İstanbul postıı. kutusu 
makt'\dır. Taliplerin Aqam'da llzl G~latasaray Ko§eapartıman Emlak~ I S.\TILIK l\IAKTUAN ALTI Bi:~ 337 ye mufas.salan yıı.zılmaSJ. - ı 
riımuzuna mektupla blldlrmelcrl. - 2 muracaat. Tel: 49010· - 1 LİRAYA KÖŞK - Ycşilköyde Şen1lk l\IAÇKADA _ Tramvay bekleme 

"1Ul As· . 1 BETONARMf.' \'İLi..\ Büyüka-1 mahallesinde hnlk::ılt Yeşıilköy :ısf:ı.lt mahalllne yarım dakika mesafede 
" ı IP ıs ARIYOR - Fransızca ' ' • - üzerlnlde 5 No 8 odal [;l b ı ·· ·· ·· 

İnır,llzcc c'nukr-n Almnncn !>!len, dak~ danın muteber yerinde denize haklın 10 dö _ · 1 _ \ Y~ hı •• ı°Y~ ı Adnl:ıra kadar blitun Boğazı ~oı:ur, 
Ulodftn anlıy::ın t"'crübell bir en konforlu telefonlu 7 odalı nadide gül- 1!um eşçar musm reJ a\ a .- terkos, hnvagazı kanalizasyon oııün-
nskerllkle alfı.kusı y;ktur. I..c:tlkltıl ~ad~ !erle müzeyyen b:ıhçesl 40000 llrayn. şap koşk. Telefon. 81260· - 3 1 den geçer bir arsa ehven _rıa.~le acele: 
desi 332 No. ya mürncat. _ 2 Galatasaray Köşeapartıman Em.laklş. SATILIK MAKTUAS 5 BiN LİRA- satılıktır. Sirkeci. Yalı koşku Al.aly~ 
----- ---..... ------- ı Tel: 49010. - 1 Yı\ ,KARGİR KÖŞK _ Yeşllköyde han birinci katta B. Iprahlıne mura-

1 

Şenlik mah:ıUeslnde 7 numaralı 5 cant. 
2 - ISCI AR IY ANLAR KIYMETLİ ARSALAR - Suadlye odalı, 6 dönüm mükemmel bcğı ve - -----------

. _ ______ ..._ ___ :asfaltında geniş cepheli metresi 15 yarım İngiliz kan cinsi kısra.k blr 5 - MÜTEFERRiK 
ASiSTAN DOKTOR ARANIYOR - liradan 1200, Maçkanın iyi yerinde ester ve iki tayla s:ıtılıktır. Telefon 1 

Askerlikle aUtkası olmıyıı.n gfindüz ve metresi 40 liradan 215 metre arsalar, 81200. _ 3 
gece bir hususi hastaned<? çalışmnk EmHi.k.14. Tel: 49010. - ı 
üzert> bir a!:lrtan doktoıa ihtiyaç var- . . ON ADET TOPTAN SATTI~ R:\-
dır Her gün saat 6 da 80093 tele- 1 NI~ANTAŞI \'ALr K OS AÖI CAD- Yİİ - !Julunnn meşhur Sırmakeş su
fon. 1 DESiNDE - Halen Irada at.iyen apar- yu kara ve deniz vesalt!yle ve çok eh-

AI,!\M?\CA DERSi.ERİ - Usulü ted
risi mükemmel Almıın bayanı Alman
ca dersleri verm"ktedlr. Paaırdan 
maad:ı. hergün s:ınt 3l den 7 ye kadar. 
İstlkl!l cadd~sl 133, No. 6 mürıı.caat. 

tıman inşasına elverişli gcıılş arsalı ven şeraltle klraya veı ilec{?klir. T.?l: 
J\iı.\tYAKER ARANIYOR - Tecrü-1 yeri lı.'ıymetll bir blnıı. 37000 liraya. 41058. - 2 Rİl'AZİYE - PiZiK DERSLERİ -

bJ kimya işlerinde ihtisas sahibi bir Emlllklş. Tel: 49010. - 1 Muktedir bir lise muallimi ortn:neK-
kimya ö~retmenl aranıyor. İstanbul . . . ' ACELF. .SATILIK F.V - Sult:ın~h - tep ve lise talebelerine Riyaziye - Fizik 
P. K. No. 585 e yazılması. _ 11 . ŞEHRil\llZIN HER SEMTi NDE - met.Naklıb~~t Şifa hamam caddesın- dersleri veriyor. Akşamda A. o. Öğret-

. ikamet veyıı. lrnda elverişli 100-25000 de uç kat uç odalı matbah balkonu men remzine mektupla müracaat. 1 
HiZMETÇi ARASll'OR - Dört nü- liraya kadar satılık blnıı.lar için Em- 'ı olan ev satılıktır. Bahçekapı Cel!ll B. _ 21 

!uslu bir aile yanında ev işlerin! gör- Jiklşe acele müracaat ediniz. Gala- han O numaraya - l 

Zeytinyağlarının halİ5İyctinin aksini isl>at edene 

- 1000- Lira ikramiye verilir 
A d rese dik.kat: b tanbul T ütün Gümrük Kemerli sokak 21 No. .. ________ Tel: 24197. 

Bir çok genç kızlar 
ve genç kadınlar 

Gençl!klerlne m:ı~rur olarak güzelllklerlııin temadisini müm
kün kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalmışlardır. Kadında 
dikkat. edilmesi pek mühim olan nokta : Cildin incelik ve tara
vetini ebediyen muhafazadır. 

Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulan genç kadın
ların bllıman düşmanıdırlar. Bedeni ve dlmnği yorgunluklann 
neticesi guddeler elll.stlklyetınl kaybederler ve clldde Ueke) diye 
tavsl! cd!lcn avarızı (rüzgAr ve güneşlh de teslrtle> husule cetl
rlrler. İşte bu gibi balA.tta ve bu gibi avarıza karşı KRE.M ;fER
TEV, terkibinin kuvvet ve kudreti sayesinde cildi besler ve ha
rablden kurtanr. 

mek için bir kadı12 lazımdır. Istek-ı tasar.ay Köşenpartıman. Tel: 49010. S.\TILIK 3 KATI 1 APAltTll\HN _ C'OK İYİ İXGİLİZCE BİLEN' -
illerin Nlşaııtıışı Guzel Bahçe sokak - 1 ' • . ' 1 Lo~drıı. fınlversltesl edebiyat fakül-j 
Çamlıl>:?l apartımanı (7> No. ınüra- Tramv:ıy:ı gayet yal:m kargır bet.on tesl mezunu bir genç ehven ş:ırtlarla 1 
caaL, 1 %2000 J,İRAYA SATILIK APARTI- apartıman satılıktır. Pnngt?ltı Barut- İnglllzce, Fransızca. dersleri verir. 

Yüz binlerce kadının tecrübi" ctti~I ve sevdiklerine t.:ıvsiy('dcn 
hali kalmadığı KREM PERTEV ile günde yapılarak 3 - 5 daki
kalık biı• masajın ne gibi harikalar yarathJ;ım pek kısa bir za
manda ~i:ı: de m uterlf olar:ıksmız. Kltfü\I PERTEY'ln yatım 
asırlık beynelmilel ~hreti asılsız değildir. Ondan istifade ediniz. 

. l\IAN - Üç knt dörder oda geniş :re- hane ça~nşır fabrikası sokak No. 74 Tercüme ve muhabere işlerine bakar. 
BlR ÇMIAŞIRCI niR HADEME rah konforlü geliri 1470 liradır. Maç- kat 3 rnuracaat. Lnrk rümuzu ne gazetemize müra-

KADIN ARAl't~YOR - Şisli son lstn.s- ka karakolu karşısındaki sokaktan gl- L"l\IİNÖ~tlNtlN _ En güzel yerinde cant. - 1 
yon durağı Cafer Tayyar Kankat Cer- rlnce sağda üçüncü Kuyulu BosLnn 
r:ıhi kliniğine müracaat. sokak Gill npnrtımanı No. 6. - 3 cü tramvay durak mahalli yanında çok RİR İNGİJ,İZ BAYI - Ehven üc-

~lek blr dilkk!n nakil dolayıslyle 2-3 · ı 

BİR RAYAS ARANIYOR - Ev ış
lerlnl idare edecek Türk veya Elen 
bayan aranmaktadır. Arzu edenler 
sarih adre.slerUe Akşnm'da cKlmsesizD 
rumuzuna mektupla müracaat. - 2 

SilTANNJo: İSTEYENLERE _: Ikl ~
cuğu Jdnre edebillr ve ev .l.şlerlne de 
bakabillr Türk bayan münasip bir yer 
arıyor. Kasımpnşa Kulaksız sokağı 
611 Sükrl:ve. -

BF.REBER KALFASI ARANIYOR -
İyi bir haftalıkla çalıştırılmak şartllr. 
berber kalfasına lhtlynç vardır. Lfılell 
Ordu caddesi 277/ l No. dükkiına mü
racaat. - 2 

DAKTİLO KATİP ARANIYOR -
Bey~lu kaymakamlı~ı karşısında 
Dliire apartımanı No. 1. - 2 

3 - SAT ILIK EŞYA 

daireye müracaat. sene müddet.le d:!vredllecel:ttr. i stek- retle mükemmel Inglllz lisan dersler 
ınerin Galatıı. Gümrük sokak Kiıric- verecektir. Ç'..ok kolay ve seri met.od. 

FABRİKı\ VE MATBAAYı\ ELVE· 
ltİŞLİ Bİlt 81.SA SATD,IKTIR - Ca
P,ıı.loğlundn fabrika ve matb~a 1ttlha
zın:ı elverişli beton:ırmcı yenı bır blno. 
satılıktır. Akşam idaresine nı üracaat. 
Telefon: 206111 - 10 

ANKARADA OTURAN BİR AİLE -
Bu kış İstanbulda bir veya iki ay kal
mak ÜZ<'re iki k~t için, iyi alle yanın
da, merkez yerde iki veya geniş · blr 
oda arıyor. Bnnyodo.n istifade, kalori
fer ve yüksek kat lçJn asansör şarttır. 
Sıcak su, ayn tuvalet, mutfak veya 
ofisten cüzi 1stlfıı.de ve hafif hizmet 
arzu olunur. Görüldükten sonrıı. kira 
§artı konuşulur. Akşam Kilçük ll~n 
ınemunı vaSJt:ısile aAnkara» rümuzu
na izahat yazılması ve adresi bildir
meleri rJca olunur. - ı 

aEngllshman• rümuzuna gazeteye 
~~:~.şı hanında Baha Özdel'e mıira- mürac:ıct edilmesi. - 1 

· 1 AUlı\NCA DERSLERİ - Almanca 
DEV~EN SATILIK . - Is~nı:.bulun mualllmesi çocuklara. büyüklere Al-

klbar, ışlek bir mevkl~~1de. buyuk olr ı manca gramer muhabere dersleri ve
bakknllye ve m.~zecl duıqmnı. Iler ışe rlr. Metodlan kolaydır . Taksim 
elverlşlldlr. Murıı.caat: Istanbul pos-

1 
Sırr.servller 101 _ Kapı 9 son kat Mıı.-

tıı. kutusu. 239. - 2 I dnm Sl!tar. - 3 

HİR ttNiVF.RSİTE TAJ.mmst - ------- ------. 
İyi bir aile yanında pıınslyoner ola-I J\U:KTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
rnk kalmak istiyor. İstlyenlcrin S.H.' Gazetemiz ldr.rehıı.neslnl acırcs 
Kimya rümuzu ile Akşam gıı.zetesine olarak göstermiş olan knrilerl-
müracaat. ı mlzden 

. S.P. - A. K. 1\1. - S. B. - O. S, 
ISTANDULDA - 2 bin M. bir arsa U.0. - Z.B. - Ccrlin - l\l.11. -

her ·taraftan d~nlze nazır lraLiı yeni 333 - G. B. - L. 1\1. S. - Daktilo 
imar plil.nı haritası var. Acele satı- A. K. D. - te. H. o. - Çi!lik -
Iıktır. Müracaat Taksim Şehit Muh- :S.A. - Z.P. - 1''.R. - 1\1.S,Y, -
tar No. 4 yıı.zıhaneye. Tel: 43486. - 1 Hasan - O.B. - Il.U - T.S -

HEY,\Zh' YAKUP AÖA l\IAUALLE- I D.K - P.R - Eng'lishman -
Sİ - Kazancılar sok. 4 numaralı arsa KiRı\LIK ODA - Tıı.kslm meyda- L:ırk - W.N.B - 1\1.N.K -

ACELE SATILIK KELEPİR OTO-• .satılıktır. Mnrmaraya tamamlle hA- nında miistakll kalorifl)ril bir oda Z.G - İ.G. 30 
MOBiL - Halen takside çalışıyor. 935 klm çam ve meyva ağaçları bulunıı.n :ı.telye ve t.crzlhane, doktor muayene- n:ımlarına gele11 mektupları lda
M. Doç sahibinin ~raya gitmesinden elverişli bir arsa görmek lçln içinde- hanesine elverl~Udlr. Taksim Cümhu- rehanemlzden aldırmalan rica 
satılıyor. CSalıpaazrı NPcatlbey Cnd. kilere görüşmek için de Süleymanlyel rlyet meydanı "€mink han Emliı.k Yur- olunur. 
Bakkal Zekll _ ı Fetva yokuşu 35 n umaraya du No. 13. Tel: 44439. , .. ____________ __. 

F J K R l 7. KARDEŞ 
Otomobil ve Makinist Okulu 

Ebe Kızı sokak No. 1, Şişli - Telefon: 80259 
Yenl ders devresi 10/12/ 941 de açılacaktır . ..Pratik mo
tör dersleri, Makine Montajı., Elektrik tatbikatı, Direk• 
<:iYotı talimleri marta kadar devam edecektir. DeğLşeıı 
devre ba.şlangıç tarihleri lre okul ücretleri ve ko.bul 
şartlan hakkında bUgl edinmek Jçln tallmatnameınızl 
isteyiniz. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Yerlnizl 
şimdiden temin edinlz. 

Eczacı aranıyor 
Z onguldakta: Havza Başhekimliğinden: 

Sf!.ğlık teşkilatı merkez hastahanesi, Kıı.ndllll haStahanesl ile üzüınıez. 
kUiınU, Çelik Dlspanserı ve köy sıhhat teşkilatı Devrek. Bartın ve EreğU 
d;spanserlerl lçhı <8> eczacı alınacaktır. Merkez hastahanesinin ücreti 
(!50) diğerlerinin ücrctı (120) liradır. 

T:ı.liplerhı 15/ 12//941 günfine kıı.dar Zonguldnkta Havza Başheklmll~tne 
miırac:ı.ntlan. (10757) · 

Tıp Fakültesi Dekanlı ğından: 
Çocuk cerrahisi ve Ortopedi kliniğinde blr aslstıı.nlık münhaldlr. Talip· 

lerln Tıp Fakültesi Dekanlık kalemine müracaat etmeleri. (10756) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
Okulumuzda 15 lira asli mnaşlı blr kütüphne memurluğu açıktır. İstek· 

lilerin bu ayın 10 una kad:ır Okul müdürlüğüne mtiracaat.lan. (10616) 
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