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GUmrUk tarife kanu
nu hakkında yeni bir 

layiha hazırlandı 

Bu seneki patates 
istihsali geçen sene
ninkinin iki mislidir 
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Ak denizde ve Afrika
da beklenen Alman -

İtalyan hareket= 
başladı mı? 

Japonlar 
Birmanya'da 

ilerliyorlar 
Merkezin Rangoon, dan 

Mandalay, a nakli 
dÜşünülüyor 

Af rikadaki Alınan - İtalyan or
dularının Agedabia civannda İn
gilizlere karşı harekete geçtikleri 
haber veriliyor. İngilizler, tebliğ
lerinde, bu keşü hareketi karşı-
sında geri cekildiklerini glzlemi- Saygon 23 (A.A.) - Domei 

l • ajansına bildirildiğine göre, Birman-
yor ar. .. . . . \yada Tavoy"un zaphnda.n sonra Ja· 

Bu baskm, surekli bır taarru-

1
ponların hızlı ilerlemelerinden en~i

zun başlangıcı mı olacaktır, yok- şeye düşen lıngiliz makamları Bır
sa Almanlar sadece geri çekilişle- manya hükumetinin merkezinin Ran

. · ·· tmek jcin İngilizleri sars- 1 goon' dan Mandalay' a naklini dü-
rını or ı .. k d' 
mak ve şasırtmak mı istediler? şunB~ıe te ır. _ '-

1 
R 'd 

• . ırmanya ma.11.am arı angoon a 
Son günlerde Almanya ve Ital- çıkarma hareketleri bekliyorlar. 

yada bazı hazırlıklar göze çarpı- Rangoon 23 (A.A.) - Japon 
yordu. Mihver genel kurmayları tayyareleri bu~ün öğleden sonra 
arasında bulusma ve göıiismeler Moulmen şehrıne taanuz ederek 

". · şehrin civarına bombalar atmışlar-
olurken Yunanıstanın cenubunda d y d' ki . ··ı .. t" 

• 1 ır. 'I! ı şı o muş ur. 
Alman kara .ve hava kuvvetıerı 1 Londra 23 (A.A .. } - Reuter 
biriktirildiği, ltalyanın, yaralı do- ajansının askeri muharriri yazıyor: 
nanmasına ceki düzen verdiği Uzak Şarkta Rangoon'un gelecek 
söyleniyordu. Bu hazırlıklar Ak- günlerde Japonların başlıca hedefini 

d · d r geç den Alın' an teşkil edeceği şüphesizdir. Japonlar, 
enız e mevstm me · 1 . ı d · · . . . bu surete Bırmanya yo un an ıstı-

ya ıle Italyanm denızden ve ha- fa de edilerek Çin'e harp malzemesi 
vadan şimal Afrikac:ına karşı ha- ve İngiliz takviye k:ıtalan gönderil
rckete girişeceklerini belirten ala- mesinin önüne geçmek isteyecekler
metlerdi. Bundan başka Alman: di~. ! ~4? A.ğ~stosun?~ . Japonlar 

· · t"f d tti Hındıçınıye gırmce, Çın lıler rrıutat 
vanın Maı·c:ıl:vadan ıs ı a e e' - b . kA 1 kl ·ı ç k" 'd b ~ • ~ · asıret ar ı · arı e ung ıng en aş-

ğini. Fransız kara. sularından as- \ayan ve Tibet' in cenubundan geçe-
ker taşıdığım da Ingiliz kaynak- rek Assam' da Hindistan demiryolu 
Iarı açığa vurdu. şebekesine varan yolu yapmağa baş· 

Almanyanın Sark cephesinde- l~~ışlardır. Yükse~ dağlar.?~ geç-
• • • v tıgınden bu yolun ınşası guç ıse de 

ki ı:;ıklşık vazıyetıne ragmen bu Çin'lileri.n bu güçlükleri yenecekJe; 
sırada Avrupadan değerli kuvvet ri muhakkaktır. 

N 
Conton 

ONonrııno 

_:Nalune-lnseln 

kan 

SINGAPUR 

BORNEO 

:Malezya ve Blrmanya harp sahnelerini ve Japonların isgal ettikleri 
Tavoy ile l\Ioulmen'l gösterir harita 

iki mebusun teşrii 
masuniyeti kaldırıldı 
Başvekilin, milli korunma kanunu maddelerinin 

muvakkat bir encümende tedkiki hakkındaki 
teklifi kabul edildi ayırın Afrikava göndermesi, İtal- Singapur 23 (A.A.) - Uz.ak 

v~mn gittikç~ yok olan ün ve sa- Şark tebliği: Dün Mening bölgesin-
~ını kurtarmak için girişilmiş bir de düşmanla temas de:va~ etmigtir. Ankara 23 (A.A.) - Büyük resmi kayıt ve defterler üzerinde 

.. tlik olamıvaca-ına ~öre Topçumuz düşmam teaırti surette ore MiUet Meclm 'bugün reis vekıli tahrifat yaptığı iddia.sile suçlu sanı· 

BU SABAHKİ 

Ruslar 
garbe doğru 
.yürüyorlar 

Dün de birçok yerleri 
Almanlardan 

geri aldılar 

Londra 24 1 A.A.) - B.B.C.: Yedl 
haftadanberı başlam!§ olnn Rus tanr
ı uzu en biiyuk muvaf!akıyeti r,e
nlngr:ı.d ccphe<ıi ile Sınolen.sk aıasm
da. 110 kilometrelik bir cephede ka
zanm~. bir surü mühim ve .strat~Jik 
şehhler geri • lınnuştır. Rusların geri 
aldıklan şehlı lerden biri olan Holm 
İlmen göJiinun yüz kilometre cenu
bundn ve Smolensk'in şimallndedir. 

Ru;;lann Leni11gra.d cephesinde Val
day tC'pclerinden garbe doğru hü
cum etmeleri Rje! şehrinin ku.şatıl
m:ı.sını intaç etmiştir. Ruslar, şimal
d-e11 de Smolensk'e müvazi bir hatta 
varmı.şlardır. Şi.'tlali ga.rbide ve Ka
lin!n ke;:;iminde Almanların esas mt\
ctaraaları sarsılmış, 2,000 den !azla 
m~sküıı yer, gerl alınmış ve Alman
lar birkaç gün içinde 17,000 ölü, yti.z
lerce esir vermişlerdir. Almanlardan 
350 top, 52 tank ve zı hlı otomobil, 430 
haflf ve ağır nuıkineli f.'jfek, 70,00 
mennl, 8,000 fi.sek alınmıştır 

Ruslar, evvelki gün geri aldıkları 
Ovarovo şehri civanndıı. 88 yer geri 
almışlar ve lkl gunde Almanlara 1.200 
ôlti zayiat rdinnlslerdir. 

Bir Alman generali öldü 
Londra 24 <A.A.) B.B.C.: Stokholm

dnn bildirildiğine göre Her Bolke n:ı.
nuncla piyade tümeni kumandanı olan 
blr Alman generali daha Rus cephe
şlnde ölmüştür. 

Rommel'in comeı . . • g . • şiddetlıe hırpalamaktadır. ISemsedd.in Günaltay'ın başkanlığın- lan Tokat mebusu Hasib Ahmed 
Avrupa harbı, h~~ta ~asifık sava- . ~erkez ceph.~in~e ileri k~vvetle· ıda toplanmıştır. Başvekil Doktor Aytuna ile bu cemiyete bağlı teşkil-
:::mın gelecek gunlerı bakımın- rımız Şaah bolgesınde duşmanla Refik Saydam Milli Korunma kanu- lerde vukua getiıilen suüstimaller • t 
dan. 1pdcniı hakimiyetine ve do- çarpışmaktadır. Bu bölgede şimdi nunun bazı maddelerinin deği§tiril- hakkında yapılan tahkikata göre ce- yen 1 a ar ruz u 
layısilr Afrikanın elde tutulma-lbir muhareb.e cereyan ed.~yor; lmesine ve bazı maddelerin de ka- miyetin e!ıki reisi Edirne mebusu 

na l'S"vPr devletlerince karar Garpta diışmanın faalıyeti Bat._u· I nuna eklenmesine dair kanun layiha- ~efet Ülgen'in teşrii masuniyetleri- Londra 24 (AA.) - B. B. C.: 51 
• • k 

1 1 
pahat bölgesinde artmıııtır. Ve dogu sının muvakkat bir encümende ted- nin kaldırılmasına dair Başvekalet Libyada ilerlemeğe başlıyan mihver 

verılmıstlr deme yan ış o maz. · "k ti" d b bl ld " - k.k. . kl"f . Adl' s·· k b 1 d·ı· k ı · \ el b" · b it k ıstı ame n e azı sınn ar o ugu 1 ını te 1 etmış ve ıye, utçe, tezkeresi okunmu~ ve 8 u e ı - uvvet en, f ge a ıa yı oşa ara 
Akdeniz yolunun ve Afrikanın, nu gösteren belirtiler vardır. Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Muave- miştir. bu şehrm şarkındaki mevzilerde top· 

Yalnız Mı<:ıır ve Orta Sark ic.in de- (O ahif 2 .. 6 d, ) net, Maliye, iktisat encümenleri.nden !anan İngiliz külli kuv"etlerile henüz evamı ı e ıutan a Meclisin bugü.tkü toplantısında 
g~il. bt'itün diinya harbinüe gittik- üçer aza seçilmek suretile muvakkat temasa gelmemişlerdir. 

askeri tayinat ve yem" kanununun l 1 1 d d f 
Ce kazandlc;.1 eh~mmı·yettı·r kı' ı'n- bir encümen teıkili kabul edilmiştir. ngi iz er, ş-im iye ka ar zayı "' ~ J / • 4 ve 39 uncu maddelerine bir fıkra ap 0 n Q T ven f Bundan sonra Manisa mebusu Re- seyyar kuvvetlerle düşmana muka-

TELGB.A.l'L.A.B 

Rangon'da 
büyük hava 
muharebesi 
Hücum eden 70 Japon 

tayyaresinden 20 si 
düşürüldü 

Vichy 24 (A A.I - O.Fİ.: Japon
farın Blnruuıyada taarruz harek Uerl 
uç koldan siı.ratıe inkls:ı.f ediyor. Ja
ponlar Maulmeln yolunu işgal etınlş
lerdir. 

Hedef Blnnanyanuı merkezi Ran
gon şehridir. Blnnanyaya gelen çın 
kuvvetleri. henüz muluı.rebeye iştirak 
etmemişlerdir. 

Londra 24 CA.A.) - B.B.C.: Birnt.'\n
yanın meııkezi Rangon şehrine hü
cuma teşebbüs eden 70 düşman tayya
resi ağır bir mağliıblyete uğramıstır. 
20 den fazla Japon tayyaresi tahrip 
edilmiştir. Daha birçok Japon tayya
relerinin lislt'rlne dönemedekileı1 
zannedilmektedir. İngilizler y:ı.lmz l.k1 
tayyare kaybetm~1erdlr. 

Japonya Çin 
ile sulh istiyor 
Başvekil T ojo'nun sözleri 

zemini yoklamağa 
matuf sayılıyor 

Londra 24 fA.A.> - Japon Btı§V'!
kill general ToJo, beyanatında. Çin 
ile barış lm.k:inlnnnı iskandil etmeli: 
istemiş ve Çung - K.lııg hilk.iımeU, 
tavır ve hareketlni değlştırlrse .Japon
yanın uzlaşma tcklltinl kabule hazır 
bulunduğunu söylemiş, Çınl İngil
tere lle Amerika tarafından şunartıl-
mı., bir ~uğa benzeterek .. Japonya 
bu şımank çocuğu cezalandıracak
tır emiştir. 

Malaya'da kanlı 
muharebe!er 

devamda giltereyi Libvada temelli bir ha- fik lnce'nin eski harflerle yazılmış ilavesine dair kanunun ikinci mad- vemet göstermişlerdir. Vaziyet oy-
rekete götürdü. Bingaziyi gec;en G • k l kanun, nizamname ve talimatname· desinin değiştirilmesine ait kanun nak diye gösterilmektedir. General Londra 24 (A.A.) _ B. B. C.: 
İngiliz kuvvetleri daha ileri git- l ne )'e C l f l Q r ler hakkındaki sual takririne Başve· layihasının birinci müzakeresi yapıl· Rom.mel' in bu ilerleyişi hakiki bir Malaya' dan gelen son haberlere gö-
mek, belki Tunus hududuna da- • kil tarafından cevap verilmiştir. mıştır. taarruz .mu: yok~ kuvv~.tli bir .keşif j re, bütün cephede kanlı muharebe-
yanmak kararında idiler. Uzun K d J Türk Maarif Cemiyel'İ lisesinde Meclis pazarte!l'İ günü toplana- hareketı mı oldugu hcnuz belh de- ler devam etmekte ve İng;Jiz.ler Ja• 
cöl yollanna hazırlık yapıyorlar-' a ın ar ve çocuklar direktör vekili bulunduğu sıralarda caktır. ğildir. ponların ihata hareketini akim bırak· 

t 1 1 A ı Düşmanın, İngilizler tarafından mak için' geri çc ·ilmektedir. İki ta-dı. General Rcmınel ordulan bu ayyare er e vuatra • b 1 1 A d b · 

K d d • eşa lı an ge a ia ya girip girme· raf arasında cer-eyan eden ağır çar· 
duraklamadan istifade ederek, ve ya'ya nakledild iler ar evam e ıyor diği de meçhuldür. pışmalarda Japonlar büyük zaviat 
her halde yeni yardımlar alarak - - -- Maamafih İngiliz tayyareleri düş· veriyorlar. Japonlar Singapurdan 
tesP.bbüse geçmek kudretini gö~- Melbourne 23 (A.A.) - Bura- mun kollarını nıütemadiym hırpala- l l O - 120 kilometre uzakta bıılunu-
terdiler. Bu hamlenin İngilizleri da neşredilen bir t'ebnğde yeni Gi- Tı l •b • B J d • maktadır. Dört yüz arabadan mü· yorlar. Sin~apura hücum eden 54 

Sa 1 b ramv ay a r esk ,·sı· gı ı ı·şıı·yor, e e ıye kk b. d.. k ı d 1 b b d · bir derece ""'rilemek zorunda bı- neye ve lomon ada anna ütün _ _ re: ep ır U>Jman tasıt o unu a- apon om ar ıman tayyaresı 
Japon kıtalarının çıkmıı olduğu bil- L j k d [ l ğıtmışlar, bir düşman pike tayyare Hurricı.n avcı tayyareleri tarafından 

rakmas1, Rommel kuvvetlerinin, J· ·ı k d. B b h J l b ROr ar.ın a l l rl masına CO lŞl yor grupuna da hücum ederek üç tayya- dag-ıtılmışlardır. 6 düşman tayyare-.. .... 'b' tık h b ırı me te ır. u sa a apon ar u 1 _ 

or..ce denildıgı gı ı, ar~ ar e- bölgelerde dağınık noktalar üzerin• re düşürmiişlerdir. Bütün bu hare- sinin düşürüldüğü resmen bildrril-
demlyecek kadar yıpranmadığını de faaliyetli hava kctiflıeri yapmıı· Evvelki gün baflıyan kar gece !arda tramvaylar hergünkü gibi .ifle- kattan iki İngiliz tayyaresi dönme-ı mişse de Japon zayiatının daha yük-
gö~terir. !ardır. Hasar olduğu bildirilmemir tipiye çevirmiı ve sabaha hdar ka- miştir. mi~tir. sı>k olması kuv'~:~:_ m~htemeldir. 

İngilizlerin geçen kış uğra- tir. Iınlığı 30 - 40 santimi bulmuştur. Belediye sokakların temizlenmesi 
Londra 24 (A.A.) - B.B.C.: .Ta.pon- Kar dün de, hazan aralık vererek, için temizlik ~mel~si~den ba~ka ha

dıkları yanlışlığa bu sefer de düş- ıarın Yeni Gine ile Salomon adalan- ak§llm& kadaı yağmıştır. Sıcaklık riçten gündelikle ı'çı tutarak çalıı-
memek için cok tedbirli, çok he- na asker çıkarmalan hakkında he- d ee ı' dün sabah fı it d tırmıştır. Bu suretle çalışanların ye-

d d ] 1 . k .. t fsil ... t 1 t er es ıı nn a ın a b. . b l 
saplı avran ı c arına manma nuz a n a mmaml§ ır. 7 'd. c·· d·· d k k kunu iki ını u mu•tur Vali ve A t 1 H rbi N F rd ı ı. un arası or e çı mış, a - . . Y • 

gerektir. Çünkü, yeni bir Alman vus ra ya. a ye azın ° e, · 7 d · · · Belediye reısı dün bu çalışmayı tef-- Japonların asker çıkardıklan yerin pm )"tne ereceye ınmıştır. . . . 
zoru karşısında, her hangi bir şe- Rabaulun 400 kilometre §3.t'kında bu- Tramvay idareai bu defa çok iyi tış;.~ınış:j · · 
kilde tekrar rrerı· çekilmeleri bu" lunan Stea. olduıı.unu tahmin ettııı.ını .un . ermm önlerini kardan 

• t> · ' - .. 1 1 tir 
5 

r; çalıımıı, hatlann kapanmasına mey- temızlemıyen 1 7 7 kiıri için ceza ke-
yük hazırlıklar ve parlak ümit- sorh:ç\ı~ekeU, ansızın yapılan ha- dan verrnemiıtir. Dün bütün hat- silmiştir. 
lerle ba§lanmış olan bu hareketi va. bombardımanını takip etmiştir. 
yanda bırakmakla kalmaz, İngi- Rabaul'da vaziyet MI! meşk.üktüt. 
!izler, bütün harbin gidişine de- Japon donanmasının Ra.baul'a girdiği 
rin tesirleri dokunacak bir saha- de belli değildir. Rabaul'da bulunan 

1,200 kadın ve çocuk hava yoliyle 

lngilterenin 
Bulgaris_tana 

bir ihtarı 

yı, bir daha geri dönmez şekilde Avustralyaya nakledilmiştir. 
elden kaçırmış olurlar. 

Singapur, Pasifiğin kilidine 
benzetiliyorsa, Akdeniz bütün 
harbin anahtan yerindedir. Lib
ya harbi de, en elverişli şartlar 

içinde, kazanılacak yahut kaybe
dilecek bir deneme imtihanıdır. 

Necmeddin Sadak 

Panamerikan 
konferansında 

Rio de Janeyro 24 CA.A.) - B B.<: .. 

Devlet i§lerinde 
geniş mesuliyet «Bulgarlar, Sırbistanda 

- -- Alman kıtalarının yerini 
Devlet işinde suc, sadece suüıti- d l l f• ·ı 

mal, irtikap, irtişa dediğimiz şeyler- tutarsa 4 ev et e ıı en 
den ibaret kalmamalı. Öyle bir za· 1 harbe girmiş olacaktır» 
mandayız ki kendine güvenip her 
hangi bir iş başına geçmeyi kabul! Ank 23 (R d t ·) 
edenler, bu İşi başarıp başarama- d ·ara a yo gaı:e esı . -

akt d v k h t" 1.. 1. t" Lon ra radyosu, Sırpça ne§rıyatı 
m an ogaca er ur u mesu ıye ı d ı· ·1 · B 1 · , 
d ·· d '!l-1 ı·d· l 1 arasın a, ng'i terenm u garıs.an 

e once en y.m enme ı ıt er. b" 'h d b 1 d w l b 
U w .. •• kt• d t db' al ır ı tar a u un ugunu ıa er ver-
zagı gornp va ın e c ır - . . "h d 

k ,_ .. d 1 k ti' ıkın m1ştır. Bu ı tar şu ur: mama , uu yu:ı: en m~ e e s -

Libya'da 
lngilizier 

çekHiyorlar 
Agedahya tahliye edildi 

Al an tebliği takip 
hareketinin devam 
ettiğini bildiriyor 

Kahire 23 {AA.) - O ta Şark 
İngiliz kuvvetleri umumi kararga'11-
nın tebliği: 

Bir gün evvel Mersa Bı ..,a'nın 
cenubuna ve doğuya doğru lerlcm1ı 

Harı dün sabah er-

' 



, 

cahife 2 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 23 (A.A.) - Alınan orduian 

başkumandanlığınm tebliği: 
Şarkta şiddetli muh:ırcbeler devam 

etmC'ktedlr. Cephenin merkez kesi
minde yapılan bir mukabil taarru~ 
neticesinde dü.şman yeniden büyük 
ve kanlı zayiata. ı:ğratılmıştır. 35 top 
ve birçok makineli tüfek ellmiu geç
miştir. 

Havagazın

da tasarruf 
yapılacak 

Günün ırıuayyen saat
lerinde havagazı 

verilmiyecek 

Malta adasında düşmanın hava ve Belediye, havaların müsaidsizliği 

AKŞAM 

(~H~; P~-~~~;e~ 
Uzak Doğuda yeni 

bir harp cephesi 
Malezya ve Birmanya' da 

baskısı çok arttı 
Japon 

deniz üsleri AJman muharebe ~yy~- yüzünden Havagazı prketlerin'İn kö
rek!ri tarafınd~ g~e ve gunduz mür ihtiyaçlarını günü güııüne • te-
bombardıma~ edılm!.ştır. min etmek imkanı olmadığını gör- Uzak do.::...--la: ç-ı. .-rrneden --1--ıaıbilecelr.tir. 

Dün gece Ing!liz bombardunan tay- .. . l auu uy. .,-Y'"- ............ 
1 . ......1 Alın b "'ft'a muş ve havagazı sarfiyatını azat- Malez:yadaki muharebelere adin--

yare en gan.ı anyarun azı ~ - k . . db" I k b . .. 
balık bölgelerine ve bilhassa Münste- 1?'a ıçın te ır a m3: mec un~e- Uzak doğuda yeni hir haıp cep- ee, dün gelen haberler Ja.ponlann 
rin meskün mahallerine ve umumi tinde kalmıştır. Vah V':! Belediye hesi açılmıştır._ Dün gelen ha.berlere fıngitiz cepheli gerisinde baskınlarını 
binalanna yangın ve infilak 'Öomba':. reisi doktor Lutfi Kırdar dün Hava- göre Japonlar Avustralyawn §ima- arttıulıklannı ~ lngiliz kuvvetleri• 
ları atmışlardır. Donanmaya mensup gazı şirketleri mümessillerini çağıra- lindelı:i Yenı.i Gine ve Yeni Gine'nin nin Singapura doğru uınwni bir çe• 
birlikler 3 İngiliz bombardıman tay- rak kendileriıne, havagazını günün şarkında1ci Bismark ve Solomon ada- kilme yapmakta olduklarını bildiri-
7aresl dfüıünnüşlerdlr. mu~yy~n saatlerin~e; kes~e~ ~e~- lanna asker çıkarmışlardır. Yeni Gi- yor. Yakın<la Singapur önünde mu

bunyeti hası) oldugunu bıldırnuıtir. ne ile AVU8tra1ya arasında her türlü barehderin bqlamaaı beklenebilir. 
Sovyet tebliği Şirketler, gazın hangi saatlerde mubabere kesilmi;tir. Avusttalya Londra, Japon kuvYetlerinin adetçe 

kesilmesinin icab ettiğini gösteren malzeme Nazın Bismark adalarıruıı çok üstün old*lanm badirmıek.tedir. 
Mo~lwva 23 CA.A.) - SOvyet gece bir rapor hazırlıyacaklar, Belediye merılı:ezi olan R~ul şehrinin Japon- Birmanyada Japonlar Moulmene 

tebliği: . bu rapora göre kararını verecektir. Iar tarafından itgal edildiğini bildir- doğru ilerliyorlar. Moulmen hava 
23 sonkanunda kıtalarımız Uerle- Şimdiden düşünülen bazı esaslara m1 .. tir Japonların b taka kuvvetleri tarafından ıiddetle bom· 

meğe devam etmişlerdir. Alman kıta- . -vı _,,. · . . . . u mm ya .. 
. d uk b'l ta nazaran şehre verilen havagazı og e- kuvvetlı hır filo hır kaç ta;,,,,.nre ge- balannw•tır JngılizJer Brmanyanın 

!arının birkaç kesım e m a ı - d k ·ı k . ' Jv~ Y • 

arruza geçmek suretile Sovy~ kıta- en ~onra e.
1 

1 ece vıe gece yıne gaz misi ve nakliye gemileri gönderd.ik- mcs-kezi olan Rangoon'u pek emni-
larının ileri hareketini durdurma te- sevkıne baş anacaktır. leri haber V4eri1mektedir. yetli görmediklerinden merkezi da· 
şebbüsü akametle bitmiştir. Kıtalan- Diğer taraftan hava gazı ile aydın- Japonlann bu yenıi hareketinin ha içerilerde Mandalay' a kpldırmış-
mızın hücumları karşısında. düşman latılan bazı sokaklardan da hava· Avustralyaya karıı taarruza baılan- }ardır. 
ric::ı.t ederek harp meydanında teehi- gazı lambalannın kaldırılması düşü- gıç olması muhtemeldir. Japon Baş- Filipinlerde Luzon adasında Ja• 
zat ve külliyetıt er ve subay ölüsü nülmektedir. Belediye V'C Emniyet vekili iki gün evvel Jap011 Mebusan ponlarla Amerikan kuvvetleri ara· 
ve yaralısı bırakmıştır. Birliklerimiz müdürlüğü, te.nvirab kaldınlacak Meclisinde söylediği bir nutukta ııında muharebeler devam ediyor. 
müteaddit meskfuı mahalleri işgal eokakların bir listesini hazırlıyorlar. Avustralya halkını Japonlarla birlik· Lı"byada: 
etmişlerdir. Bu arada Demno, An- h k v d · 
driapol, Holm, Toropetz Dlvina, Za- tAe a:re let 1 laetmd~e avet .et~ış lve 
1 d dır Bulgaristanda mu·· ıhı·.. vu9tra ya 1 r U§lllan vazıyetı a ır- Libyada gıeneral Rommel'in ku· 
a naya va!" · ~ 1 zil ki · · - ı · · _ı 1 daki Mih k ti 2? sonkt\nunda 23 Alman tayyaresi. "'uk < arsa e ece ermı soy emı~ti. manuası atın ver uvve e-

tal ~~ıp edilmiştir Biz de 8 tayyare sog Yeni Gine ve onun devamı sayı- rinin taarruzu devam ediyor. Bu ta-
ka.;i,ettik. Gemil~rimiz Barentz deni- Sofya 23 (A.A.) - Bütün eyaletlerde lan Bismark, Solomon adalan Avus- arruz bir ba,,kın §eklinde ba~lamış· 
zinde düşmanın• 2000, 3000 ve 8000 hüküm süren son derece şiddetli IO- tralyaya pek yakmdır. Yeni Ginenin b:r. General Rom:mel kazandığı ilk 
tonilntoluk 3 deniz taşıtını batırmış- !nıklardan dolayı bütün mektepler 1 cenup kıyıları ilıe Avustralyanın şi- muvaffakiyetten istifade ederek bü· 
ln.rdır. fll'bat tarl'hlne kadar kapatılmıştır. mali arasında ancak bir ilci yüz ki· tün motörlü vasıtalarını i1eri aürmüş-

Iometrclik mesafe vardır. Japonlar tUr. Londra, Mihver askerlerinin 

L• b 'd J • ı· J B l kr l ha bu adaları işgal ederek hava mey- çok büyük hava kuvvetleri tarafın· 
1 ya a ngı iZ er u gar a ının ya ncı danlan kurarlarsa buradan Aıvwıtral- dan himaye edildiğm'i ye İngiliz kı· 

k
· ı· ) memleketlere gideceği yaya akınlar yapmak kolay olacak- talannın Agedahia'nın prkına c;e· 

Çe 1 lfOr ar doğru değil tır. ki!diklerini bildirm~ktedir. Bu haber-
(Bq tarafı t inci sahifede) Sofy 

23 
(AA ) B 1 j Avustralya, ileride İngilizlerle den İngilizlerin Agedabia'yı bırak• 

Alman ve İtalyan bomba tayyarele- bild.•. K. J.B-... u garakıa an-d Amerikalılar tarafından Jıaponlara .t1klan anlaşılıyor. 
n ırıyor: ra orıa ıtn y n a kar l k da hi d Doia heainde 

rinin kuvvetli himayesi altında ileri yabancı memk.k.etlere bir seyahat !~a~ı ~-ca ~r~z \ eho cep : 
hareketlerine devam etmişlerdir. yapacağı hakkında o. F. ı. (Havas) vdzı 10j. gorie ~ 0~1<la aT d u c· "k" ... v w 

Ak~mleyin hafif kuvvetlerimiz Age- ajansının Neue Zurcher Zeitung ga· a kalnın ımkanl anbn a~ _ı dtı a e le e- "ddıttlı. çe harta~el socduga r~.men 
dabia·nıı: doğusuna çekilmiş ve düş- . fı d .1 h b . ee er, as er er u &c:ıa a top anıp şı et ı mu areo er evam CQlyor. 
man Agedabia'yı tekrar eline geçir· :r:etesı taral n dan ven en a en ta- lüzum görülen yerlere a.evkedilecek-ıMerkezde başlıca muharebe sahnesi 
miş bulunuyordu. mamen ası sız ır. ti. Anla§lldığına göre Japonlar bu- Boroclino bölgesidir. Sovyet tebliği 

Berlin 23 (A A ) _ Al an or- na man1 olmak ve Pasifik Ok- hu mıntakada ileri haTdr.etinin de· 
duları Başkuma~d~nlığının ~ebliği: Jngilterenİn yanustmun garp tarafında lngil- vam ıettiğmi bildiriyor. Şimalde Le-
ş. a]• Af "kad Alman ve ltalyan tere ve Amerıkaya hiç bir da· ningrad mmtakuında Ruslar, Al-

un ı n a B} k b kmk. . l . k"' kıt lan yeniden düşmanı takibe de- U garİstana yanma no tıuıı ıra a ıstemı- man arı gen atma 'lÇm taarruza 
va~ ediyorlar. Şimdiye kadar t O '"' yorlar. Japonlar bu teşebbüslerinde geçmi§lcrdiT. Bu taarnızlar nebcesiz 

tank ,.5 t ·· d f zl 1ı: bı•r 1•htarı bir çok güçlüklerle kar:,ılaşacaklar- kalmı§tır. Doneç haTZMmda muba-• "' op, yuz en a a amyon 1 _,_ _.ı d ..J:.. 
1 t h 

· dil · ..: Al dır. Ne derece muvaffak olacak.lan rcıucıer evam e..u,.or. 
a ınmış veya a rıp e mışur. -
man ve halyar. hava tıqkilleri Age
dabia ·nın cenup bölgesinde mağlup 
edilen İngiliz kıtalannı yeniden ağır 
zayiata uğratmışlardır. 

(Haf tarah 1 inci sahifede) 

haber aldık. Bulgaristan böyle bir 
harekete g:iriıirse Rusya, Jngiltere, 
Amer&·. ft Yugoslavya ile filen 

• ~ harbe girmi~ olacakhr. Bulgaristana 

Yeni mebus 
namzetleri 

Gümrük 
tarifesi 

Ruslar 
Viyazmayı 
aldllar mı? 

Smolenak otomobil yolu 
üzerinde temasa geçildiği 

bildiriliyor 

24 Kanunusani 194.2 

Japonya, Sovyetlerin 
tarafsızlık muahedesine 

riayetinden memnun 

Tokyo 23 (A.A) - Japon Ha• 
riciye Nazın amiral Togo bugün 

Stokholm 23 (A.A.) - Şark cephe- mebuaan meclisinde demiştir ki: 
slnden Stokbıolme gelen son baberJıe- Sovyetler Birliği hüklimetinin, ta• 
re göıe, Almanlarla Ruslar şimdi rafazbk mualıedesine katiyen riayet 
MoJaiak.'in 25 k1.lom.etn ga:ıbindeki edeoeğine dair yaptığı vafüen dola-
Smolensk otomobll JO}.u berinde te- yı memnunuz. 

~=ş~Sovyet kıtaıa.n her Balıka~ m~eleeinde iki memleket 
ne bahamna oıvsa olsun Viarlm& is- arasındaki muıakereler devam e .. 
ta:ametı:nde ~ devam et- mıdcte ve ilerlemektedir. 
mek. niyetindedirler. Geçen sene bir Japon vapuru Rua 

Stokholm 23 (A.A.) - Galip Rus maynine çarparak batmqtı. Mesele-
kuvvetler1nln MoJ&iS'ten çıkarak yi halletmek. için her iki hükUmet 
Sınoleruık yolu ilııerindeftd ~emll de- tahkikat yapmaktadır. 
mlryolu birleşme noktasının bulmıdu
ğu V!Mmayı ele geçirdiklerine dair 
bellrtiler vardır. Ruaar. Borodinoyu 
geçmişlerdir. A1m:aııl&r, burada son 
bir duruş muharebesi. "'8mlek ıstı-

Denizlerde 
yorlardı ise de bütün bir ordu ka:yt>et- Felemenk Hindistanı 
mişlerdir. Vlamne.nın işgali haberi- • 
nin derhal verilmesi beklenmiyor. tayyarelerı 8 Japon harp 

Fakat Mookovada bu işgalin vuıru gemisini bombaladılar 
bulm~ olduğu kanaati vatdır. Filha-
kika RtIS başkumanda.nlığmm takip 
ettı~ı usul, cephe gerisl.ndekl bütün Batavia 2 3 (AA.) - Bugün bu
muka.vemet merkezleri mafUlp edil- rada haber verildiğine göre F ele
medikçe bir şehrin işgal edildiği ha.- menk Hindistanı bomba ve avcı 
berini vermemektir. tayyareleri, Bomeo ile Celeb ara· 
Moskov:ı 23 (A.A.) - Bir hu.swd aındalri Macaıısar boğazında bu Ja-

So8tvyet dTemeçln~._!>1re;.,..~~ Olvee- pon gemileri topluluğuna karşı ezici 
raya oropa ._ .... ~ ... r. b" h"· I d 8 h 

nlng Rizevln 50 kilomıetre ka.dnr ba- ır ucum yapmış ar ır. arp ge-
tısında ve Straya Toropa. Zapadnaya misi ve deniz taşıtına 12 isabet kny· 
Divinanın 40 kilometre kadar batısın- dedilmiş ve Felemenk H!ndistnnı 
dadır. tayyarıeleri hiç hir kayıba uğrama• 

Berli.n 23 (A.A.~ - D.NB. a,Ja.nsı. mıılardır. Büyük bir harp gemi~ıine, 
askeri blr kaynaktan haber alıyor: bir ağır kru:vaıöre, bir kruvazöre ve 
SovyeU.erln muha.sata. altındaki Sı- bir büyük taşıta bombalar isabet et
vastopol kalesinden yaptık.lan müte- miştlr. Pike bombardıman tayyare• 
ad~t çıkış teşebbü.'llert llOll. gtlnlerde leri, bir muhrihe, 1ki büviık taşıta ve 
akim kalmıştır. bir 1-·· ük" 80 k"l 1 ı. bo b 

Berlin 23 CA.AJ - Askeri blr kay- .ırnç 
1 

taşıta 1 0 UK m a• 
na.k.tan blldirilijOr: 21 sonJtanunda lar atmış ard_ı_r. ___ _ 
25 derece soğukta. Alman kıta.la.rı Do
netz cepheı;inde ~ddetll muharebeler 
esnasında Bolşeviklerin mükerrer hü
emnla.nnı pü!!kiirtımü.şler ve düşmana 
b6yiik kanlı kayıplar verctmnı.ıerdlr. 
Bu hücumlar, Ahnanlann müdafaa. 
ateşi karşısında aklın kalmLş ve ne
ticede Bolşevikler harp meydanında. 
1300 ölü bırakmışlardır. 

Helsinki bombalandı 
Helshıki 23 <A.A.) - Helslnki yeni

den bombardımana ue;ramtşt.ır. İki 
tehlike işareti verllın.iş ve bombalar 
yalnız şehir dışına düşmüştür. Hasar 
ve insanca kayıp olup olm.ad1~ bilin
miyor. 

Eşya fiatleri 

Avustralya a-cele 
yardım istiyor 

Vicby 24 ~A.A.) - O.P.İ.: Avustm1:y'n. 
hükfımeti, Ingiıtere ile Birleslk Amc
rikaya mü~cruıt ederek kend''"me ucl
len tayyare ve harp m"lzemesı gon
derllınesi.ni lstemlıstir 

Japonlar Birm<: 
yada ilerliyorlar 

( S.. tarafı 1 inci sahifede) 

Şimal cephesinde Bukitpayong cİ• 
-narında şiddetli bir muharebe cere
yan etmektedir. 

Singapur' da vaziyet 
Müteahhid ve tüccarların Tokyo 23 (A.A) - D. N. B.: 

Rumen Harbıye Nazın iki noktayı hatırlatmak ietcriz: 

Biikret 23 (A.A.) - Hariciye 1 - Almanya, bu suretle, Bul· Dört namzedin isimleri 
ilin edildi 

mii§kilitmı önliyecek Singapur halkı muhaı:ehenin iptida-
t _ sındanberi 3 misli artmıştu. Küçük 
qleri kolaylqbracak bir tedbir alımyor adada şimdi 3 milyon in.san bulunu-

1niiatepn general Pantazi Harhiye garietanı doğrudan doğruya harbe 
Na:r:ırlığma tayin edilm~tir. sok:ınak ve onu felakete aürüklemek 

Tütün 
ihracatımız 

Fransa ve Amerikaya 
489,832 liralık tütün 

sattık 

.ittiyor. 

2 - Almanya, Bulgarlarla br• Aabra 23 (AA) - Açık olan 
d.,.leri olan Yugoalav milleti ara:sma lstanhul mel>ualağana Mali}'le Veıkl· 
nifak sokmak ._ Bu~arlan kendi leti T edkik Heyeti reiai İsmail Haık
be.aplar111a jandarma olarak kul- kı Ülkmen, Denizli mehusluiuna 
lanmak istiyor.> ~elalet müııtqar muavini Hay· 

Bulgar Batvekilinin 
dar Günver, T oltat mebusluğu.na Tı
caret VıeUleti müatepn Halit Naz· 

bir nutku mi KC§tnir. ve lc;el mebusluğuna da 

Ankara 23 (Radyo gazetesi) - Buna di':'alisl ~ ~efikilmiK~rlal~ SaPam 
Bul D-- '-'l" "'-, k - 1!.. narnze o ara11: ıteç ş eruu. yın gar ı..><aııVeııo ı lnY nutu soy""e- ,ı_, . " h. I ı_.,1d. . ilA 
r• dünyanın iki senedenberi topıye- MOnc.ı munte ıp ere l7ll ınr ve an 

Lbml-J 23 (A.A.) - Bize veri- kWı bir harp içinde bulunduğunu edermı. 
len malUmata göre, lıci.ncikinun 942 gayenin de yeni bir dünya nizamı C.H.P. Oenel Başkan Vekili 
ayının !kinci haftaaı zarfında İstan- kurmak olduğunu, bu nizamın &,vekil 
Laldan Fransaya 102.055,45 lira milletleri birleştireu i.dil bir nizam Dr. Refik Saydam 
kıymetinde _ ı 73.244 kilo ve lzm_ir- olacağını belirttikten sonra Bulgaria-ı 
den Amerikaya 387.777, 14 lira taıım bu yeni nizam içinde rolünü 
bymetinde 387.800 kilo yaprak tii- oynayabilmesi için çok kuvvetli ol-
linü ihraç edilmiıtir. m 81111 jcap ettiğini söylemiştir. 

Memur avllklan 
........................................ Bulgar BBJVekili, iktisa<ii zorluk-

T E Ş E K K O R lar meydana çıkacağını da işaret et• 
Layihanın Mecliıin 

.Az1z annemlz.ln ölümJyle ~- tikten eonra. Bulgar milletin.in 
ımz yürek ae1Slll1 paylaşma.ya ıı:oaan drha fazla fedakarlıklara hazırlan
MYüklerlmiz, üstadlarmıız, arkadaşla- ~ bilclinniştir. 

pazartesi raznamesine 
alınması muhtemel 

19ll21, 00stıa.nnuz, A.§hıaıa.nmn: o ı:.. B I . 'd 
dar çıotaldı k1 bunlamı han. o kadar u garıstan a Ankara 23 (Telefonla) - Me-
_..iken eenaze tliremnde bulunanla.- ıivil seferberlik mur aylıklannı arttırau.k olan ka

Wia 23 <A.A.) - Sivn sefemeıtik nun IAcrlhıw üzerindeki incelemeler 
rma 'ft yerlerimize kadar zahmet edip 
cıeıenlerine ayn ayrı ziyaret :tade eı.
ınS fÖYle dursun çektikleri telgrafla
-. yolla.nan mektuplara karşılık nr
meye bile btı acıklı haHmiz 1mkftn ver
mtyor. 

Te1Af:lal mümkün olıruı.ynn kayıbı
mıza ~ bizden estrgenmiyen bu sı
eak dOıStl~ ve şe:f'kat gosterlşhıden ce
garet alarak hepsine bir ~ıktruı te
şekkür ve mlıı.nettarlık &Ullınaya. mü
s ade rica. ediyoruz ve blzinı çıpına
rak ıstemelk~lmlz.c ve ona her za
man 17z oğul b! bakan heklm dost
.tanınızın y kı 
cnun dahn ok t t.,nınd•lhmız öm
riin- r n1 rl 0 b- n a ııl r için 
dil Y TL 

A ım Us T:ır k U., R:ı<ıim U 

~ meclisi Başvekil B. Filof'un • . . 
huzurtle bug11n t.opla.nm.ıştır. hemen hemen bitmek üzeredır. Ya· 

pılan son dcğifikliğin tab'ı Ye layi-

* trsküdarda. 123 numaralı va.tma.n hanın mebuala.ra dağLtılma.'11 için 
Nlzameddinln ldareslndekl traml'&Y Meclia mat'baaat faaliyete gıeç.miş-
evvelkl gün Haldmlyett Milliye yoku-' tir" M ,._ h fi1"nd •- etl 

1 d
- r1 • ecUB lllft a 1 e IUJYV e 

şundan inerken yo un anemeç ye n-
de Mustafanın çift beygirli yük ara- ümit edildiğine göre, bu layiha &!lü-
ıbaslle karşılaşmıştır. O sırada araba müzdeki pazartea günü mütıtnceli-
da. hızlı gittl~nden t..nmvnv yolundan yıet kararile ruznameye alnıacakb:r. 
96kllemem.Iş, aralı ı M tnh hay- A • • _ 

vanl !"l durdunnç.k isterken c rck Layihanın bir maddesme gore ma• 
tramvay lle al"l\00 arasına sıfilşnı:,,t1 . ~lı ve ücretli memurlar bir Şu· 
Mustafa Nümune hnstaneslne kaldı- bat 1942 tarihinden ih"baren bu üc-
nlmışsa da blrnz 80tll'8. ölmüştür. fazla! v d · "f d 
vat n N , meddin yatalan:ırok ta.- ret veyn ml\% ıgm an ıeti a e 

etrafında tahklkn.ta başlo.nmı§tır. ede<:eklerdir. 

kanun liyilıan hazırlandı yor. Ehemmiyetli binalar, japonla:r 
1 Ankara 23 (Telefonla.) _ BtJa, na.t- Pince havaya uçurulmak ii.zere eli· 

.. Jannın günden g1lne yükselmeel res- namitlenmiştir. Yiyecek azdır. Yerli 
Ankara 23 (TelefonJa) - G~ mı dairelerle ış yapma.kta olan tüc- halkın lngilizlere güveni azalmıştır. 

tarife kan.unu Te nıı.veat olan um car ve müteahhitlerimizi çok m.üşkill 
ta.rifem blr kom.bıytm ta.ratmdan uzun vazl,.etlere sokmaktadır. HükOımet bu Tokyo 23 (A.A.) - İmpaıator• 
uadıya. tıedk1k edilerek, memleketin müşıkül!tı önlemek: ve m1ll1 eervetın l~ umumi karargahının tebliği: 21 
iktlsad1 ~ı nazarı 1tlbare alına- bir 1oaınıru teşkil eden tllccar ve mü- sonkanunda Japon donanmasına = ~!61 ballndıeblr ~~; tıea.bhltlerlmlze alt sermayeyi vtnyıe mensup hava kuvvetleri 19 uncu 
h ~ Meellıııe gel bu etmek maksadlle bazı tedbirler alma.- defa olarak Singapuru bombalamış
~ 11.e be ta.eh- alAJcadar oıC:.ağı Rı lüzm:nlu görmüştür. Almaceac ba br, Askeri ve rMmi binalara isabet
maddel.ert bur kanunda kola.ylıkla bu- tedbirler arasında. "resmi da!relere ler olmuş ve büyük bi:r ya:ıgıa çık
laGak, tüccar ııe gümrük idaresi ara- muka.veıe_ne batlı tüccar.,. m1tteah- mıştır. Singapur limanında biı düş· 

da t -t.,•f balled11.6...a~ her sınıf hltlerlmizin mukAvelelerlni tmza. et- man gemisi batırılmı", bir digv en de 
sın m ~ . ·~ tikleri tarihten sonra vermekte ol- ~ _ıd. b v ı " T 
ve lı:ıymetçe 'birbirlııe yakın olan eş- duklan ve verecekleri her ctM ~a. ve cuı ı asara ';1gratı mışbr. en~a ha-
ya blr nam altında. t.oplanacak.tır. Bu gıda maddeleri ftatlannda normal va alanı tahrıp olunmuştur. Diıfmn· 
kanunwı en mühlın madde& Türk.iye veya anormal yük.gelişler oMuğu hal- nın 1 1 büyük tayyaresi tahrip edil
gemllerlne, mamul \le m.ahsulle~e de, fevkalAde zamanlar devam ettiği mit veya yakılmıttır. Bir Sr>itf ıre 
ailr vergiler veya. tahdit. memnuıy~ müddet.çe resmı daireler andaki fla.t tayyaresi düşürülmüştür. Japon lıa• 
veya kayıtlar koyan veya be..şka mem- farklarını müteahhit ve tticcarlara va kuvvetleri bir tayyrıre kaybetmit-
leketlerin gemi mRJuml ve mamullerin ödeyeceklerdir. Ierdir. 
den farklı muamele ede-..ı memlek<.t- Bu hususta yapılan tecJkikler ilerle
lerin gcmUerlne mamul ve mahsulle- mektedlr. Aldkalı dairelere yakında 
rine misilleme tedlbl!'lerl ahnağa İcra emir verfle<:eğ1. umuluyor. Fili pin' de Japon 

hücumları 
püskürtülüyor 

Veldlleri Heyethıe aall~ verllme-
stne dair olan maddedir. lzmit'te feci bir kaza 

Ayrıca. etYa kıYDlı!ti esasında. met- 1zmit 23 (H~i muhab~ 
re slstem1 ne gafrl san srklet. Jca.nuni d ) 8 - • ·· . da 
Af Slklet, safi sıklet ve diğer metrik ~ .- ugun ızmıt iılta.8yonun 
öl.çiller sayılar vıe ~metler kabul fecı bir tren kaz•ı olmllfbJr. Toroe Londra 24 (,AA.) _ BB.C.: Japon• 
~- Ta.rlfede batta tilrlil yazılı ekspresi hareket ettiği meda trene tar, Flllpindekt httcum. kıtalarmı çolt 
olmadıkça. sıkletinden vergi aıma.caıt yetifmek üzere araba ile iltaqona ml:kdarda takviye ed11')rlar • .Japonla
eşya 100 kilo itibar edilecektir. gelen İzmitin maruf un tacirlerinden rm Bataa.n ya.nmadasında. Amerlb.n 

Sade ve zeytinyağlar 
istihsal mıntakalarında 
ihtiyaçtan fazla yağlara 
valiliklerce el konacak 

B. Necmeddin Görgün tııenin hare- mevzilerine karşı yaptıklan $r ta-
ketirıeı rağmen binmek üzere vago- ~an ~lle_rln_e ~k zayiat 
nun baaamai:'lna ayağını lt~uşsa l'el'dirll~relt püskfil'tüJımüşti1r. 

"'- --d d L ka _,_ Amerikan Harbiye Nezaretinln tıeb-
da~ an~ doo an llY•ıs• yara.K: liğine göre Japcmlar, bü:yıiik aded tur 
trenın altında k.a1mıştır. Zavalbnm tiinlüğil 1lıe bir netice alacat.lo.nna 
vücudu kaburga k.emiklerindeo ay- imıld ederek Flliplnde Amerikan mev
nlmııtır. :ı:llerine d~amlı hüctnnln.r ya.pıyor-

la.r. 

Belçika kralının bir Amerika sahillerindeki 
Ankam 23 <Telefonla> - Hükfımet oğlu oldu mihver denizaltıları 

~kb; z=~b~l ge~~eyn;ı Londra 23 (AA.) -New Oıro- Lonı:lrı: 24 (A.A.) - B. B. C.: 
~ .. .:no''"l r ....,. , ........ er >c. , .... ,.. .. ~al· ~ nicle gazetesinin yazdığına göre B;l· Amerika Bahriye sözcüsü, Amerika· 
~11 ere ısvre, yauıa. yag ,..~ .. .., e .k v -1 Le ld . . A l ·ı hill • d ·- .. . . 
den mıntal-'.alarda. ihtlyaçtruı fazla çı a n.nı ı opo un yenı zevcesı I nın t antı : sa rın e gorunm• ıı 
yağlara valillklerce el Jı:::omı.ca.k: ve prenses Rethy'den bir oğlu olmuş olan mihver den"z lar 1 n b"r (}
bunların m,iktnrı h~ete Qildirlle- ve Philippe adı verilm · tir. Prine de ğunun ü 1 e ö ıemiy cekl · i 
cektir. Reth ünvanmı ta ı aca.ktır. · etle s·· le · 





Kuru sebzeler 
Nohuddan bir çok 
yemek yapılabilir 

Bir çile yünle neler 
yapılabilir? 

Kuru sebzeler, kışın en besle
Jfci yemeklerdir. Bunlar arasın
da nohut etli ve sade yağlı olarak 
pisirtlir. Halbuki bundan bir çok 
değişik yemek yapmak mümkün
dür. 

Yüzde çatlak ve sivilce 
olmaması için 

Yüzde çatlak, kırmızılık ve si
vilce olmaması için boş bir ma- T ereyağın halis olup 
den suyu şişesine ılık su doldur- olmadığı nasıl anlaşılır? 
malı içine yirmi damla tentürdi- Tereyağların ekserisinin içine 
yot ve yirmi damla adi sirke bir çok yabancı maddeler karış

damla tmalı. Şişeyi iyice çalkala- tınrlar. Bunların arasında pata
mı:ıiı. tes, tebeşir, talk ve daha bir çok 

Her gece bu suyla bir tülbent şeyler vardır. 
ıslatarak yüze soğuk kompres Satın alınan tereyağının halis 
yapmalı. On dakika bıraktıktan olup olmadığını anlamak için 25 
sonra cı ka rmalı ve yüzü kurula- gram tereyağım iki bardak su 
mamalıdır. içersine atarak bir küçük tence-

Hcr yemekten sonra bu suyla reye koymalı. Bu tencereyi de 
ağız çalkanırsa gayet iyi dezen- daha büyük su dolu bir tencere 
tekte eder. içersine oturtarak ateşe koymalı. 

Bain - Marie usu1ünde ka.ynat-
Nezle ye karşi malı. Tereyağı eriyip suya kanş-

Ros bir maden suyu şişesine su tığı zaman ateşten indirmeli ve 
doldurmalı, lçersine bir kompas- soğumağa bırakmalı. Eğer tere
to ka~i'Tı tuz atarak eritmeli. yağı hallS' ise su üstünde bir ta-

Bu su ile sabah akşam garga- baka halinde donacaktır. İçinde 
ra vapılır ve damlalık ile burun yabancı maddeler varsa onlar 
dPliklPrlne damıatıhrsa nezle ol- tP.ncerenln dibinP <'i1rulecek yağ 
mak ihtimali azalır. su üstünde kalacaktır. 

Sinemasında 

DORA KOLMAR - PAUL KEMP 
tarafından yaratılan 

DAiMA SEN 
Şen operet 1ilımi, neş'e ve musi
ki sevenlerin takdir alklşlarmı 

BUGtJ:s saat ı de tenziıatı ımatine 

ŞERİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepebaşı Dram kısmında 

Gündüz saat 16,30 da 
Türk Tiyatrosu tarihi matineleri 

Gece saat 20.30 de 
YASADirnMiz DEVİR 

lstiklll caddesi B:o1™?dl kısmında 
Gündllz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU) 
Gece saat 20,30 da 
ıscı KIZ 

o 

Hakkı Baha 
Pars 

24 Kl'.lnunu~anl 1042 

,., . 
sn ~ as 

Birka.ç gün evvel lbir tayyare kazasına kurban olarak ölen sevimli ve 
sarışın, büyük ve dehak.ar yıldız 

C A R O L E L O M B A R D 'ın 
ROBERT MONGOMMERY 

lle beraber çevirdlti en son ve en güzel 

AŞK MUHAREBESi 
filmini takdim edecektir. Zava.llı yıldızın bütün ve parlak dehasını 

göstermeğo muvaffak oldu~ son fllmi 
Yerlerinizi evvelden teda.rHıı: edin.iz. 

Bugün ELHAMRA Sinemasında 

Senenin en neş'ell fllml - 2 saat ka.hka.ha. Ça.pano~lunun eıruıa.Ls.lz 
macerası, tekrar tekrar görülecek nefis film. 

COŞKUN ÇIRAK TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

Bugü.n bulabil~lnh en büyük zevk 

iPEK ve MELEK 
Sinemalarının iyice teshin edilmiş gen~ salonlarında 

KAR ve FENA HAVALARI YENEN 

REBEK A 
Şaheserini doya doya seyretmektedir, 

BAŞ R OU..BRDE: 

LAURENCE OLlVlER-JOAN FONTAlNE 
DiKKAT: Bugün.den itibaren aeaıWar her llt1 ainemada aat 

1,30 - -4 - 1,30 ve 9 da. Pazar günü 11 de tenzıatıı matı~. 

CHARLES BOYER'in~ 
MARGARET SULLAVAN 

lle beraber yaratb.tı en riııel filmi 

BACK STREET 
Önümüzdeki Sa.lı günü son matinesine kadar 

S U M E R SiNEMAStNDA 
devam edecektir. Mevsimin bu en güzel a.şk filmini görmek i:;tlyenler 

bu son günlerden istifade &.melidirler. 
BUG'UN saat 1 de tenzilMlı matine 

Kılıcı ordulara... Cesareti dünyalara bedel olan, yiğitliğine eş ... Aşkına 
benzer buhıııınayan... Şöhreti dillere dest.an.~ Tarihlere şan olan 

BVYt1K KAHRAMANLAR FİLMİ 

Bugün LALE sinemasında 
(T tt R K Ç E) 

inkilip Kahramanı 

Bütün İstanbul... Bütün gençlik... Bütün talebelere müjde. Şöhreti 
dünyanın her tarafında dillere destan olmuş, cinai, helecanlı, heye

canlı Gangste~ filmlerin en fevkaladesi, en müthişi: 

YVztt DAMGALI 
ADAM ALKAPON 

Haklıki ve orijinal (İngill~) yeni kopyası 

Paul Muni - Boris Karlof - Georges Raft 

'9 Bu Çarşamba ALKAZAf~~IA -

Bugün S A R A Y sinema~d~ 
G&z kamaştırıcı bir filmde Hollywood yıldızları 

Linda Darnell - Mary Healy ve John Payne 
ta.rafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

Y ILD IZ YAG MURU 
filmini mutla.ka görünüz. Bugünün ve yarının yıldızlannın hayatlannı, 

nıeslel®rlni ve rekabetlerl.nl tasv1r eden çok güzel bir fllın. 
BUGttN saat 1 de tenznath matine. 

BU AKŞ.4.M: ŞEDZADEBAŞI 

TURAN 
Sinema. - Tiyatrosunda 

SİNEMA -TİYATRO - VARYETE 
San'atkftr NAŞİD 

ve Ark.n.da.şlan 

SON ARZU 
Kdnıedi 3 perde 

Yeni V JlRYETE numa.ralar. 
Sinemada 1.kl tıım birden 
1 - KADIN KALBİ 

(TtlRKÇE SÖZLlh 

1 ! - Karını ve Pa+-troa-um-
ıı dan den itibaren devamlı 

'- ma.tineler. , 



Heyecan 
Vatan ark.a~unız düıD]W ~

enıda olruyucu.larma Kmtul111 fa
ciasının heyecanlı ~ni anla
tıyordu. 

58 yqı.nda bir te.Cneoin ~ 
oturup babvermeıainden doğası 
dört .sütunluk hiktyenin heyecan 
ııeresİlıdeydi, vakit bulup da 
okuyamadık amma. bu olayın 
Lerhsçe bilinen bir tek heyecanlı 
tarafı vaıdır: 

Yolduk ve açlıktan kıT?ana.Jl 
zavalJı Yunan milletinin talihais
Jiiit.. 

Kusur 

mım. aizı açık çöp arabalaımm 
aıünün en kalabalık saat:!e:rinde eıbı 
eaflanna koku 'Ye mikrop uçarak 
eOkaltlarda dola,man ,elmn Cl 

medeni yerlerine ibile en ceri bir 
IDM'ZAJ'& ~r. 

(Saym Belediye Reiaimiz tıfte 
bir kusur bulduiumuza hiı"'kmedea 
celrtir amma bu kusmıı biz ua
J'1P bulma§ değiliz, o be:r .en. 
sün ortuı Sokak.lan battan bata 
dolatan bir kusurdur-! ... ) 

Lahana 

IST ANBUI: HA YA Ti . 

$neınaı ln.eraklılamım 

matemi 

Geçen pazar ırünü. Tabiın cin.
anda oturmı bir do.tu dyarete sit· 
mittim. KaplJ'l açan hizmetd kum 
vem em.deki tewUr izleri eözüme 

Komuta irliğinden ne anlamali? 
....: Gçnit oı.... dedim. Hasta- Demokrat devletlerin güzel olan bir çok hasletlerl 

ı..nım~?-
Katlan hüabiitin eab1dı. ommıa- yanı'nda harbi harbin icaplar.na göre düşünme

nm blchnp ldçlaru-ak batını çenr. 
di. Eweairlrirkederbansıbislo- mek noksanları vardır. Bu onlara daima 
diliyordu. Dostmnun büyük kızı n· 
ya1ı elbise ile Iıartuna çıktı. Hatır pahahya mal oluyor 
mra.rkeo., kapaklan fİf. kenarları U -'- Şa '~ L __ ..._,_ 'L'....:J • 1 · · H d d k .___}=-.,,..) b-"--' ··:ı.1 • ____ ,__ Zıuı;. rıua ııarouı u.a;ı amaeı gı- y . 1 geçırmış, in mizine uvvet 
....,..__ --...annıış 110 en neuuc- b. ki .... · d O -1--~1- azan. · · k. dal • hıçkınld bov düğüın- ı ta p ettiği eeyu- e emQ'5.nn.M1I geçınruş ve cenupta ı a an rnüsa• 

Bir gazete doktolU, llhanaya ~ fark~~rd:ma için cidden çok ae~ı oldu. ~~ ... M. ŞerJki yazman it bir zamanda ıvc her lialde pek 
medhiye yazarltıen. v.ktile Ali ......_L .. 1_-: .... m.. '--d . il -'-i hada epıey Amerik.8'1. İngiliz ve d.. .. eli b . . f d l .. uzun olmayan bir vakitte işgale bı-

1_ _ ~ .,_ .....,...... -.- eşı e ann.-.... H ll da 1 ___ 1 • d K U§unm ve unun ıçın ay a ı gor• k 1 d k . H 1 b 1 1 Kemal' in ıtendine lıftcuuı ısuen de . . ~- od ...:....J:t T., o an &..ı~t erı var L ara or- d . w.. l . bil l"dir ra mış ar eme tır. a öy e o un-
'-- aynı v~-.... aya 11•n• .. •· d b k d ..._ ___ L_ d ügu teY ert yapa me ı . b sah d k b ,. 

Belediy- .,.,.,.en ........ caddelerin gazetelore cLabana yaprakıanl> --'" --'·-~- A:t-.: bu kad ke- UIU a ımın an UUJll<UlD mevcu u M ı· M ·ıı d.. . d ca u a a omuta iruğinden 
""' 

0
-" J- d-.ı:~...: .ö,.J;;._.r, 1JC1Uye ~Ll.ll&. A ....,'!'" 81: 250,000 l.:~....: bulabilirdi ( erli ve eae a anı an~n . ~~~esı~. ~n nasıl bahsolunur, bütün kuvvetleri 

gündüz değil, gece yıkanmaaını ~ .. l.A "' .....,. ~ derlendıreıı felaketin ne olduğuna . 1 l~ .. li A y k ve daha c&nuptak.i bır suru Fılıpın 
denemi .. , sonunda b-~- -'- ............... Fakat doktor. tarihten aldığı ··~--'- :-a.ed• B!-.._!....l • ba iht:ıyat ara bu kte), Vakıa bu · uv- .. .. . l ı d kt L istediği gibi toplayıp istediği yerde 

• .......,. ıııu.&. <IA -~ Og.--au.- - un. aruNr enne • tl J . "lA d usau l§ga o un u an sonra uzon ._ ld L b . d"k 
sıun olmuştu. Belediye def.. Şu ibn ömekle lahanayı ömnüt değil, L--- k lı .. l • • v turu de- ve er apon lSti asını tamamen ur~ d .. . d ki A 'k k eti ve şeıd e rnunare e ettıreme ı ten 

._.,......;. ol"""or. ...,,_a AJ1• K-- -1 ~a • ~ go~ eruu ugıq p • duramazsa da bu sahanın can ala· a. ~ı uz:nn e . ~erı a uvv e- sonra ismen tayin edilmiş tek komu-
çöp toplama ifiııde de böyle bir .,--y -.1 .c..ıı- c::1Da-L mı derin ıç geçirdiler. Odada aessız __ ,_ tak.al D k.r l nnın tolu Jıe olabılır} Bunlar orada 
den~e wapılAa, __ ;...;. '-' gene .,...,.,etelen' lahanaya ibe.nzetmekle L=-:ib• • • b-'-- duk. O d ~ mın annı emo at arın uk dd I 1. tandan n>e çıkar. · 

........ ,, .. ~ :ıu •- ıı;n.-.< ırunıze "'°"'ıyor sıra a elind t tmıy bdk' ...._d. F-,_ t m a er o an tes ım zamanını 
hoşa gidecektir. onlan deierdeıı düşürdüğünü •· alnı çatkılı. omuzu ,al örtülü büyük e . u . a . ı ye..,-. ı. a.ıı;a beklemektea başka bir şey yapa- Bu komutar:ı kendisinden beklenen 

Çünkü koakoca çöp kamyonla- mrdı. aıııneleri odaya girdi. Titrek. boğuk neyl.eı:sın kı denız Ye hava kuvvetle- mazlar. Halbuki Singapur bugün hizmeti yapabilmesi için müttehit 
=========-==================:::ıı::::== sesle habrunı sorduktan sonra içini ri gihı kıua ordusu da Japonlar ta- için bu sahanın can alacak noktası- Japon orduları Başkomutanı kadar 

çekerek ııöylenmeğe ı,..Iadı: rafında tek, mütterut ve ~ mühim dır ve İngilizler bu noktayı pek az sdahiyetli ve mesuliyetli olmalıdır. 
A D ~~~~~ ~~~gl) _ Allah cesasmı venin tayyare hedıeflere karşL kullamldıg·ı· halde kuvvetlerle müdafaa etmek zorun· Hülasa: Komuta birliğinden tek 
~ ~ 

0 0 0 denilen .-ı ,eytan makinasuu icat Demokratlar tarafında lıer uç kuv- dadnlar. Acaba Wavell'e devlet ve bir komutandan ziyade tek komu· 
n ~=- O edenin. O olmasaydı bu felaket de vet (de~iz, haıva ~e kara or~ulan) ordu farkı gözetmeden dilediği kuv- tan emrine kayıtsız ve şartsız olarak 
~ jmeydana gelmezdi ya. Nurtopu gibi d~. her ~ d~letın Ç_?k g~ı olan veti dilediği yerdoe kullanma 8Alahi- tabi o1an kıtaların mevcut olması 

Yas tutan hayvan ve nebatlar yavrucak... mu!ltemlek~ler.ınde dagılml§ Ve par• yeti verilmiş midir} Bunda çok şüp- anlaşılmalıdır. Harp güçlükler, fela· 

b
. _

1 
b wl Ses boğuld •.•. •· tamamla ça parça hır halde Japonlann karşı· hedeyiz. Çünkü bugi.itıkü harekabn ketler ve fedakarlıklarla dolu bir jq. 

Bazı memleketlerde in&anlar, sev• u tu ag anıyor. 1 u, sozunu ya- ınnda çarpı~mak ve tabii iyi sonuç• · d b ·· · b" ı· t tir. Burada çok defa en mühim gö• 
sanl l · d mad Durdu birden L._,_--ı,en dü· ald l lleynn e unu goaterır ır a ame 

dikleri in ann Ö ümiın en ıııonra Kanaryanın kafesinde aiyah bir fi. .• d':. • çok• ükür ~udeiiliz \ar alamamak zorunda k ı ar. bulunmadığı gibi 1914 • 191 B har- rülen vatan parçalan bile harpsız v<e 
tuttukları ya.sı, kendilerine ait olan ya,ıgo gönnek nadir değildir: Sa~- ::ıı unı,~ 7 ~alaka: Vakıa muharebenin bqlamasın· binde dahi bu kadaı gayretlere rağ- patırdı'sız düşmana terkolunur. Dii{eı 
IMıyvanlara, hatta nebatlaıa da teş- ıonya ile Bohemya arasındaki dag: o!:~~. Bunlarm ~vru;ada akra- d 871 ~e İngiliz .Başv~li .Mister Chu~- men Mütte!Jkler Başkomutanı mar~- da-ha m~im vatan par~alarını kur
ınil etmek iııterler. Fran.sada ıvıe Bel- hk ıvıerle~~e-y~!ıya.? ~alk. ~abala balarından kimse mi vardı acaba? •• chıll uı Amerıkaya gıdip uzun mu· şal foche a da bu kadar geniş hır tarm~~ ıçm .. tıp.~ı amelıyat. ~"lasın· 
çikada eskidenberi mevcud olan bir nndan hırı oldu mu, olene aıt asma• Fabt b. w d cesaret z:akerelıerde buluıınıMUldan ıonra hak verilmemişti. Halbuki müttehit da ıvucudun dıger kısmı ıçın feda 
lllJlaneye göre, ölüm vukuunda av lara, beş hafta müddetle matem aIA· ed . ırd fey soımap a bir komuta birliği meydana gd~ komutanlıktan mabat ve fayda da edilen uzuvlar gibi. Üperati.'r hu has-
l::öpcklerinin vücuduna ve k>edileri- meti olarak ıriyalı bir kmdele bağlı· ~or um. __ , __ _. deki ve bunun bqma da Wavell gibi de· buradadır. ta u:ı.vu kesmekte tereddüt ettiği ve-
ne matem alameti olmak ü:ı.ere siyah ,..oılar. . '!ir .~ kapı r,;auuuı, ev • ~ ğerli bir zat getirilmifl:ir. Ancak bu Keza bmıu Felemıenk Hindi.at~ ya onun bu fenni kanaatine mani 

Tecrübelik Yahudi köylerl 
Alman guetelerinin bilclirdiklerine d• Yahudiler ekip biçerek. mat 

söre, Alman hükilıneti, Polonyada malwullerini kendileri temin ediyoP 
llD'f Yahudilerle ıneakun cteıcrübelik lar. 
Yahudi köyleri:t vücuda getimıi§- Tecrübelik Y.Lud:i köylerinin ku-
tir. rulmaama mun~ e~e'!. p~fesör 

B k .. ykrdctı biri Reichahof ya· Schlübert. Yahudılenn boyle hır ye
mnd: .. : K.rakov ile Przemişıl ara- re toplatılmatmdan iyi neticele~ 
nnda bulunuyor. Reichshof Yahudi- alındıiını bildirmiştir. Bu Yahu<l! 
leri bu köyde toplahbnış, yeni bina· köylerinde, Y a.hu<liler daha ~ıhbı 
lara yerleştiri1mi~tir. Köyün intizam ıerait altında yaşıyorlarmış. Eskıden 
.-e temizliğinden Yahudiler me:sul Leh şehirlerinde Yahudi mahallele
hıtulmoştur. Burada yalnız Yahudi- rinde bklım tıklım kalabalık surette 
ler yaşamaktadır. Köye baıka mil- yqarnakla aralannda y~yılmakta 
Jetten hiç kimse sokulmamışbr. Köy- olan bulaşıcı haatalıklaı zaıl olmuş. 

K•.:ş yemi 

~ı &o k:z 7 ~. 'iu,rm§ igin lıaJli geç:ikmio balunmuından nmda da aörüyoruz. Bu adalar üze- olunduğu gf:in bütün vücut tehlikeye 
K ırenç .imifler Ha ~yacı: el': bqb komuta bir}jği anlan:ıı~da da rindek:i en kıymetli madde olan pet- d~er. Hubin icapları da böylece 
~ add • emen e yan tam bir kan*Y'§ ıöriilmemi9tir. ro) ku~ın i§ga1iııden ve7a tah· kesin ve çok defa acıdır. Bu ya• 

ma-a bql ~: . " L- Komuta birliii demek yalnız i>a- nöindmı .onra dahi turada yeya bu· p1lmadığı zamanlar daha büyük f e-
- ~ •• Felaketi dUD 8ılqauı ..,.... zı .alıadaki kuvvetleriD bqma tek rada puça parça Hollanda lwvvet- llketle.r ve ıztıraplar doğar. Demok

beır: ald~. Olımnaz ~ 0 S._. bir komutan getirmek demek delil· lerinin muhan:beleri göze çarpıyor.. rat devletlerin güzel olan bir çok 
tewi. Dünya 1!-!~ zindan oldu. dir. Bunun eline dnlet. memleket HaRna:i Singapur da,tükten aonra baaletJeri yanında lıarbi harbin 
Aman. ne fecı olüüumn... fukı afüeetmiyocıeJr. kadar tam -.e ne bu kuvYetlerin ne de Holtanda icaplarma aöre dü~ünmemek nok

'i'ıl e. hep bir aiızdan tela• hiç- Hmil •l&biyet Terilmelı: l&nmdn. donanmunıın yapacağı pek iJ kal- aanlan var. Bu da onlara daima pa
lmmağa basladdar. Büyllı: annenin, Bu komutan ,.alna harbin icaplarml mu. Japonlar MaJaka boğam ele h.Jıya mal oluyor. 
pmarlan lmrumu4 göderinden zor- ================================================::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::== 
lokla çıkan damlıu:ddar, yanekl•n· 
nın burutuklarmdan dae gibi ala· 
yor. çenesindeki beyaz kıİlarm ucun
dan damlıyordu. Sebebini anlaya
madığım matemlerine iıtirak etmİf 

General Wavell 
olmak ic:in ben de zorla müteessir . 

:.;,;:\~=~ aMada Uzak Şark 'taki müttefik kuv-
...J.. Affedenin. BWın direktöre 

Yar1nki lig .maç- Koordinasyon heyetinin --=~:~:~için- vetleri ba-f:kllffl8lld8llllllll ha.yatı 
k de kalıyordum. Ev halkı hüngür V lan tehir edildi ararı hüngür gözyatı dökerken dostum •• 

Son büyük kardan sonra. birkaç gün 
ty1 giden hava üç günden.bert tekrar 
bozdu. AZ, falmt fasılasrz; bir ~de 
J'ağa.Il lta.r gene .stadlan oyna.namıya
cak bl.r hale soktu. Bu yüzden yarın 
yapılacak olan llg maçları futbol 
aJa.nlığı tara.lından tehir ed~ir 

İstanbul Vilayetinclen: Koordinas- n~'e sa~!Y0~0• Katlannı c;ahp öte- Wavell dunyanın en harekelli insanların-
He etinin kuşyemlerinin beyana. kilere dondu: 

E~~~u~:~~ ::=:ş::;= &ıyılı medi !u1.:w';:~e ~:n.:aı!ı!: dan biridir. 40 seneden beri dünyanın 
ı _ Milli Konınma. Kanununun ben de... . d • • t k • • • d k d 1 k t • t• 

muaddel 6 ncı ve 26 ncı maddelerine Büyük anne hiddetle homurdan- or oşesın e uman an 1 e mış ır 
mnstenlden Ticaret Vekrtıetinbı lüzum dı~ 

Befin!o
1 
ğlu halk evi vole

1
ybo! =~ ~rı!~~i~!:Ef !: re"!i !;~~~~~ ~ ~: b~~!ır~a::;~:~!k ;;:ı:n~: ~ :\ ~:~~ ~: ~1~~~ü s::~ ed~1;;b.;;.i eiJakh~ 

a maçı yarın yapı ıyo edeceğl zaman ve mahallerde satına.- nın a ""KU··.: neral W8'.ve1l i§e ballamı§tı~. Gene- mi~tir. Wave 1 o zaman an erı s -
Beyoğlu Halkevi. tarafınd~ tertip ğa Toprak MahSullert Ofisi memur Dostwn gülerek kalkb, masanın 1 ral bu münasebetle gazetecılere be- ladığı bu aaati, son görüşmesinde 

edilen voleybol ına.çlanrun finall ya- edilmlştir. üzerindeki gazeteyi aldı. Albndan yanatta bulunarak bugünkü duru· mareşal Timoçenkoya göstermiştir. 
rm Beyoğlu. Halkevi jimnastik sa.ıo-

2 
_ İstanbul şehrinin belediye hu- çıkaın etrah siyah tül kaplı~ f~og·lmun pek iyi olmadığını ve daha bir Wavell Ruııya,'da bulunduğu esna-

nunda. yapıl~caktır. Rakip~:_:ın1 i mBağ .. d tl Ça+~ıca Silivri kazalannın rafı da genç kızlardan bırı telaşla müddet fena haberler alınmasının da Rusçayı da öğrenmiştir. 
Uip ederek fınale lmdar yu""""' en ey- u arı ve "" , •-- D ··ı --'- j · . li ld w •• 1 . fak k 'v' ll ll Mii.h ndiş ~ktebl ta- ldart hudutları dahilinde bulunan ta- -ptı. ostum gu eren;: ihtıma o ugunu soy emııı, _ at Umumi harp çı tığı zaman "ave 
::rsa.a: 17 de ~arşıl=acaklardır. cir ve müstahsil bilumum ba.Jdld ve - Bizimkilet-i ~ gündenberi.~a-ıneti~-e~en emin bulunduğunu ılave bir taburun başında F:-ı.nsaya gön· 
Voleybol sporunda en be..şta gelen ve 1 hiikmi ıı:::.hıslar nezdlerln® bulunan teme boğan felakete bak U&Zun. etnuştır. derilmişti. Cenç zabit iki sene 
iki hafta evvel nihayet bulan Eminö- veyahut bir mahalde olup da kendl «Sinema aktrisi Carole Lombard'ın Genual Wavell bu harpte k~~- Flandres bataklıklarında harbetmiş· 
nü Halkevi turnuvasında da gene rt- te.sarruflan altında bulun::uı kuşyem- bindiği tayyare Los Aıngele6 civarın· 1 disindcn en çok bahsedilen lngıliz tir. Burada Ypres mıntakasında iken 
nal maçını yapan bu iki takunın lertnln m~ktarnn ve bulundukları da düşmüştür. Artist Clark Gable 1 kumandanıdu. Alman genel kurmay bir gün bir şerapnel parçası bir gö-
karşıla.şması günün yegane spor ha- yerleri Milli Korunma. Kanununun ta ~vare meydanında kansını bekler· ! başkanı mareşal Kc:itel Wavell züne isabet -etmiş ve o gözünü kay· 
reketl oldu!!u clhetl" büyük alft.- muaddel 31 inci mad'Clesinln son fık- ken kazayı haber almışttr.» 1 için şunları söylemişti: c:Wavell İn- betmiştir. Wnvell bir ka~ ay hasta-
ka göreceği muhakka~ır. rası mucibince blldiımeğe mecbur- H kınkl wlık har · abmştı. 1 gilizlerin en iyi kumandanıdır ve nede kaldıktan sonra tekrar orduya 

Eminönü Hnlkevl musabakala.rında durlar.. D ıç • ar çıg mı Jhakikaten iyi bir kumandandır.> iltihak etmiştir. Bu sırada Ruslar1'l. 
birlncill!!i. kazanan Beyoğluspor vo- S - ikinci maddede zikredilen ha.- ostum. • .. G 1 W il iktidannı Orta Kafkas ordusuna rusça bilen bir 
leybolculan bu sefer çok sıkı çalı- kiki ve hükmi şahıslar tara.fmdan - İşte, az~im. dedi. Felaketi gor- Şae~er: :ve bulunduğu' esnada zabit gönderilecekti, bu vazifeye 
fan Mühendi.ş takımı karşısında. ayni verilecek beyannamelere ya.nlaca.k dün ya. .• Bir çok sinema meraklıları İ rl 1umanManı k k b- .. k 
dereceyi tutmak için fazla enerji hususat şunlardır: bunun ~in matem tı,ıtuyorlar. Yami ta yan arın ısıra ar~ı ço uyu Wavell seçilmiştir. \Vave-11 Bolşevik 
sa.rfetmek mecburiyetinde kalacak- a.) Malın sahibi hakiki şahıs ise sinema alemi matemde. Bu yii:ı.den 1 kuvvetlerle yaptıkları t~rrukzu dur- ihtilali çıkıncaya kadar Kafkasyada 
J rd t d ıı. • h"'·-i . . . l O ed iki. durmak ve sonra a:r ,oır uvvetle kalmış, sonra dönerek Mısıra, gene• a ır. adı, soyadı ve o ur u6u yer, ........ ,. sınernaya gıbniyor ar. ıay e v •• • • d l l 

Eskrim müsbakaları 
İst. Atletizm Aj anh~ından: 1 

Wl/942 cumartesi günü saati 14.30 da 
Beyoğ-lu Halkevln& bayanlar arasın
da. Tetratlon müsabakalan ve 25/1/94~ 
pazar günü saat 10 de erkekler am
sında 3 üncü Jtatagorl için 3500 
ı inci katagorl için 6500 üzerinden 
(Sakarya koşusu) yapılacaktır. 

2 - İslmleri aşağıda yazılı hakem 
a.rkadruılann Beyoğlu Halkevine ve 
pazar günü Mecidiye köyünde Gala
tasaray klübü lokaline teşrifleri rica 
olunur. 

Bn. Mübeccel Arğun, Jale Taylan, 
Unvan Tayfuroğlu, M. All, AU Rıza Sö
:ııeralp ,Enls,Dr.Nurettin Savci, Fürüzan 
Tekil, Cemil Uzunoğlu, Kazım Uzun
oğlu, Nazm1, Tüfcnkçi, Neriman Tekil 
Ragıp Gezgin, Cemal Venç, Agopyan, 
Bilek, Sudi, Aziz. Sadık Ceylan, Ta.tı
sfn, Halük San, Nuri Örs, Selim Duru. 
Nej:ıt Erğe. 

* Istanbul Okulları Futbol Lig 
heyetinden: Havanın muhalefeti do
layısile 24/1/ 1942 tarihinde Şeref ve 
Fenerba.hçe stadyomlannda yapılacak 
okul ma.çlan tehir edllmiştir. 

şahıs ı..cıe resmt ve tica.rl unvanı, Riinlük sinema paraaı da bana kir 1 yaı>tıgı hucum netı~esın e . ta yan ral Allenbynin yanına gönderilmiş· 
merkez veya. şu'belertnin resmi ika- kaldı. kuvvetlerini ~-ami1ıe .. penşan et- tir. 
metgahı. Cemal Refik mekle göstermıştir. Bu ıbbarla Uz:ık Wavell bu esnada derece derece 

b) Nezdindekl veya. başka ma•balde Şarkta da kendisinden çok ıeyler terfi ederk korgnral olmu .. ıve yir• 
d b 

........................................ '- ·-·kl . " 
olup da kendi tasarrufu altın a. u- - O'C' eruyor. minci orduya kumandan tayin edH-
luna.n kuşıyem1n1n ml'ktarı. en yakın ajansına. Yine m.a:kbuz mu- Wavell 1883 da doğmu~tur, fİm- m~tir. Bu sıfatla Filistin harekatına 

c) Malın bulunduğu yerler. kabilinde verilir. eli 59 yaşındadır. Uzun boylu, tunç General Wavell Orta Şark iıtirak etmiş ve muharebe bittikten 
d\ Beyanname sa.hfbl miistııJ:ı3il ı.~ 5 - Yu1ı:andaki maddeler mucihln- renkli, kalın kaşlı, çok hareketli bir kuvvetleri kumandanı iken •onra Kı:al beşinci George'a yaver 

ziraat mevslrn1 1'çin beyanname tari- ce beyanname verenlerden tacir ~ adamdır. Hiç sevmediği ıey tenbelJ yazhk kıyafetle olrn\lştur. Wavell bu vr.zifeden mem-
hinden sonra ekilmesi mümıkiln to- Ianlarm }?ütün ~all~nna, mftstah5il liktir. Mütemadiyen çalışmak, hare- nun olmamıştır. Bunun üzerine İn-
humluk mlktan. cıf kanlarınd da,,_3_ ~c~ maddehllnin ·~~~ ket etmek ater. Kırk eeneyi geçen distanın fimali garbt bududunda, gilterenin Harbiye mektebi olan 

e) Beyannamenin doldurulduğu ta- ı rasın a Z.ı..ıı...ıcdildiği veç e .,.,.,.., k lik h t d d.. d"' t H b ·cı· d b 0 "'fr eye d • dil · · 
rih, lmza ve mühür. olunan tdbumluğun çıktıktan sonra k~. er. d abyula ın a b~nyankın hor kuay erd gcf ın-' e B ır dm~. e~ Alder•hot'a mü ür taY\!1 .e mıştidr. 

ger· k l k 1 m.aıllsullerine hü- oıresın e unmuı, ır ço mu a- man a e ıyorau. ura a ın ve Wavell bu vazifeyi de kafı derece e 
f) Beyannameye ~la.n m.alfun.a.tın kü.~et:ea~l :~~uştur. r~eiere, çarpı§malara İ§ıtirak etmir Afgan ~abil~~~ arastnda çarpış:na· hareketli bulmuyo:du. Her. aabah 

doğru olduğunu mübeyyin beyanna.- Ikinci maddede zUcredildiği veçhilc br. lar eksile degılclı. Bu aebeble daıma golf oynuyor, tahllerde lsvıçre ve 
me sahibinin ikametgahına. göre köy karar metninin mahallerinde tebliğ Wavell İngiltere' de Sandlhurst uyanrk bulunmak lazım geliyordu. Avu5turya Alplarında ski ile spor 
ihtiyar heyet.inin veya belecllyenlıı ve nan olunduğu tarl'.lıten itibaren el askeri mektebinde okumuştur. He- Wave11 l 905 den 1911 senesin~ yapryodu. Boş vakıtlerinde Fviltin 
tasdik ve imzası. konan bu kuşyemlerinin Toprak Mah- nüz 17 yaşında iken gönüllü olarak .kadar altı yıl burada kalmış, çete harbine dair bir eser de yazmıştır. 

4 - Alakalılar tara.tından dol.duru- sullert Ofisinden gayrlslıw aa.tıııma..sı Tramıvale gitmiş, burada aslanlar muharebeleri, kayalar arka. .. ında Wavell yeıııi harp usullerine -.id-
lan ve 3 üncü maddenin (f) fıkrası memnudur. gibi çarpışmıştır. Yanında bulunan çarpı,ma, boğazı tutma hususlannd~ detle taraftard,. Daha 1935 de pa· 
mucibince tasdik edilen beyaıına.meler Ellerlnd ,._,,...,emi bulunanlardan k t d .. 
köy ihtiyar heyetleri veyu nlA.kalı e. -~J dah1 bir aç kişi ile bir ngiliz bölüğünü büyük tecrübeler görmüş ve ag raşüt,ülerin, motör lü kıtal arın ehem-
memurlar tarafından hemen mahal- ~~~~~!ıU:1 =~ud~e.r: muha.saradarıv kurt~~ığından ~e_ğ- muh~rehekr~ üstad.ı olı:nuttur. l 9 1 ~ miyetini takdir elmİIJ, bu hususta 
Un en büyük mülklye memuruna. lti'ba.ren yedi - dl~r kazalar dahi- menlikten. tegmenlıge tıeTfi e~r. de yuzbaş~l~ga t~:fı ed.ıleı;~ Rus a makaleler yazml§tır. Wavell piya
makbuz mukabilinde tevdi olunlll'. llnde bulun~ meZkftr ta.rlhten Wavell hır sene ı~nra İskoçya d~ ya a.taşemılıter gonderılrmştir. P~!- denin yükünden şikayet ediyor, bu• 

Mahallin en büyük mfilklye ~- başlamak iize:ııe ilçftneü gün{l ak.şa.- Black Watch (,Sjyah muhafo:lar) tava da yapıl~n m~ne:"1a1ardan do- nun u'kerin serbesçe hıueket etme
murla.n tara.fmdan tesellilm ed1len mına tadar mahail1n eın bayi1k mül- alayına tıwyin dilmiJtir. Fakat bura- nerhn tevkif edılmış .,.e evrakı sine mani olduğunu söylüyordu. 
bu beyannameler, en tura bir m1iddet kiye memuruna beye..nnamelerini ver- da çok kalmamış, Hindis.tan'a gön• araştmlmı~tır. İngiltere sefaretin1n 
zartında Toprak Me.hsulled Ot1shı1n melert ıeblll wunur. derilmiftir. Müllzmı Waftll Hin· tetebbüsü üzerine derhal serbes bı· (Devamı sahife 7 sütun 2 de) 



\ 

Komşumun saadeti il 
Beyoğl unda. apa.rtımanların pek ı sabah erkenden çarşıya. giderken 1000

1 Tefrika No. 15 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ sık sık, adeta iç içe olduğu semt- liranın yanında. olduğunu hatırlıyor
lerden birinde oturan dostum Flk- , du. Ondan sonrasını bilmiyordu. Eve 
reti ziyarete gltıncyt.im. Arka.da.şı- gelince, 1000 llriılık banknotu çıkanp 
mın çalışma odası cadde üzerinde idi, bir yere saklamış mıydı? Sakla.ma.ınış 
ve ne zaıruı.n kendisine gitsem beni mıydı? ... Bunu hatırlamıyordu ... Çü
oraya alırdı. Bu sefer de ben gene o dırm.ak ~ten değildi. 

Dede efendi ve Şakir Ağa 
Sayın doktor İhsan U naner' e -

Zaga gerçekten öecerikli bir adam-! Diye mırıldundı. Haındun arkad~
dı; sahilin tenha. bir kıyı.sır.a. ya- l:ı.rına vahşinin dedlklerlni söylecll 
naştı. Burada ne silahlı askerler do- Çabuk bir ku.ş vurup vahşinin önwıe 
laşıyordu, ne de karşısına çıkacak bir getirdiler. 

odaya doğru yürürken, Fikret: Zaman zaman, komşum : Dede efendi va Şa.k:i.r a.ğa. haJ<ıkında 
- Buraya, bura.ya ... Odamı değij- - Aca.be. çarşıda. mı düşürdüm? .. 

tlrdlm ... Bakalım bizlm yeni odayı be- Yoksa orada. bir yankesl.clye tUA.n mı yazdığım yazının sizde yanlış bir in-
tiba. bırakmasına ü:z.günüm. Bu inti

ğenecck misin? ... dedi ve böyle söyll- çarptırdım? .. dlye mırıl:da.nıyurdu. b:ı.ınız; başlıca, benim Dedeyi tıakd1r 
yerek beni aparbmanın arka. tarafın- Haftalarca ar~tınna.Iara. devam eb- etmdyen ve rahmetli Rau! Yearta be
da loş, küçük bir odaya soktu. Yazı tik. Fak.at 1000 liralık ba.niknot o gü-
masasını, öteki odadaki geniş koltu~- zel çehresini blze katiyeın bir da.ha ye de hıncım olduğunu saıunanızdan 

ve bir de hafızanızın sizi şaşıı:tma-
l:ı.rı hep 'buraya çekml.~tı. göstermedi. Bereket ki öyle her :Jeyi sından ileri geldiğtni yazınızdan sez-

Fikret: uzun müddet kendilerine derdcd.<ın elim. Onun için gerek Dede efendi v-e 
_ Na.sıl? .. dedi. i.nsnnlar değillerdi. Nctekim 1000 lira- gerekse Rauf Yekta bey ha.kkında. dü-
Bu sırada gözlerim pencreden dışa- nm acısını da, mali vaziyetleri katı- ~üncelerlmi size 90k samimi olarak 

nya illşm!.ştl: yen parlak olmadığı halde, unuttular. yazıyorum: 
_ Fena oda. değil, dedim, yalnız bır Hele ::ırad:ı.n yedi sene geçtikten sonra. 1 _ Bence Dede efendi, Buhurcu

tek mahzuru var ... Karşıki apartıma- artık 1000 llra meselesi konukom.,u- oğlu Itriden sonra. gelen geçen beste
na pek yakın! ... Adeta elini uzat.san ya, ahbaplara ve eve gelen m.1sa.!lrle- karlanmızm en büyüğüdür. Bu Iikri
oradaki pencerenin camını vuracak re ve çocuklarına anlatalan meraklı m.ı bundall evvelki yazının baş tara.
gibi bir vazlyet... Hemen hemen ayni bir hlkAye mevzuu haline girdi. tında da yazmıştım. Dedenin eserle
apartımanda otunıyor sayılırsınız. Geçen sene ilkbahara doğru ailen.in rlni çok severim. Kendisine karşı da. 
Böyle şeyi p~k sevmem. Mesela belki mali vaziyetl epeyce sarsılmıştı. U.kln hiç bir kinim ve hıncını yoktur. Hem 
ben sıcak bir yaz günü evimin folnde, bir sabah kom.şumun evinde her zn- nasıl ve neden olsun? ... o kim, ben 
pijamamın alt kısmını giymeden do- manklnden deh.şetli bir gürültü koptu. kimim? ...... 
h§acağım!.. Halbuki bu vaziyette ka- - Yaşadık!.. 2 _Rauf Yekta beyle tan~ şe-
bli nıl? .. Şu k:ı.rşıdıı.ki baışlııra bak... - Yaşasın hayat!.. refine de maal~f nail olamadım. O 
Keç klşf? .. Hem lçleı .. nde genç k12Iar TarLındakl cümleler t.a kulağın.ıa da beni tanımazdı. Kendisini sokakta 
d:ı \ar gaHb:ı... Yok, ben böyle bir kadar geliyordu. Hemen penceremi bile görmüş değilim. Bundan yinni 
odada r:ıh:ıt edemem kardeşim. açtım ve onlara seslendim: sene evvel Bıırsalı Mehmed Baha Par-

F kret gültim.,<\'.ldl: - Ne oldu? .. Ne var?.. sın cıkardığı (Alemi Mus!k.l) gazete-

Emin olunuz, sa,yı.ıı dok.tor bunu 
yapınadmı ve yapmam. &atız1 Elha
nı §imdiye kadar belki on defa. oku
dum. Ve o yaro.yı yazarken de görru
mün önünde açıktL İkinci Maıhmud 
(Dede b1r ca.na.va.rdır) s&ıünü meş

hur Feralına:k taslı nihayetinde Şakir 
Ağa.ya söyleml§tir. CEsa.tiı:i Elhan: 
Sahife 138; sonuncu satır) 

Dede ile ba., im.a.m Zeynelabidin 
arasında geçen hadlse (F&ı.tlzi Elhan 
sW!e 149-151) teravi namJlZl sonla
nna doğru geçmiştir. Bu makamlar 
Acemaşıran ile Ferahfe-ı;adır; iklııci 
Malunud bu hı.ısusta. imamına.. bir 
tari7.de bulunmamış ve yalnız Dedeye 
bu yeni makamınızın ismi nedir de
miştir. Dede de bunun yeni bir şey 
olmadığını ve üçüncü Selim mu.s:ah.lb
lertnden Seyid Ahmed Ağanın buldu
ğunu ve isminin de (Ferahfeza) oldu
ğunu söylemiştir. İkinci Malım.udun 
musiki.şinas!ığı derecesi bu sua!lnden 
nnlaşı!maktadır. Şurası da hatırıruz
d:ı. yanlış kalmış: Ferahfezayı sbyle
dl.ğiniz gibi Dede efendi ica.d etme
miştir. Dede bile bunu .k.a.bııl etmi
yor. Yalnız Ferahfezanın beste ve se
ına.i takımı Dede efendi tarafından 
yapılını.ştır. 

engel vardı. Zaga buralarda bir iki 
saat bekledi. Nasıl olsa. buradan yeril 
vahşilerden biri geçecekti. Za.ga. ya
nılmıyordu; biraz sonra kayalıklar
dan doğru gelmekte olan yerli v~ı
lerden birini gördü, eliyle işaret ede
rek sahlle çağırdı. Adalı vahşi ka.
yığa yanaştı. Za..ga vahşiye içi afyon 
dolu sigara gibi bir lüle uzattı, kendi 
de bir tane aldı ve içmeğe başladı. 
Va.h.şl bunu blr ikram farzederek te
rcddüdsüz aldı. sandalın kenanna. da
yandı, içmeğe başladı. Zaganın içtiği 
lülede a.fyan yoktu. Vahşi.nln lülesi 
afyonla doluydu. Vahşinin gÖ'Ll.eri 
birdenbire döndü.. çok hoşlandı~ını 
üade etmek için mütemadiyen çeki
yor ve her nefeste gülüyoı.ıdu. V~l
nln ilk defa afyon çektiği belliydi. Fi
lipinliler, Kanton U l ve IIong - Kong~ 
tan Filipin adalarına külliyetli mlk
darda afyon geldiği için, afyon içme
sini ve bundan zevk almasını bilirler
di. Borneolular ve bilhassa Borneo 
adasının cenup sahillı1dc yaş1yanlar 
c tarihe !:adar afyon kullanmasını bil
mezler li. 

••• 
«Şu herifin kurtulmasını 
istemıiyorum, Takako ! » 
Köşlng'li vahşi kuşwı karnını yar

dı, kanını sıcak sıcak Haınduna. lçirdl 
ve kuşun dcri<>inl yüzüp kalbinin üs
tüne yapıştırdı.. daha birçok şeyler 
yaptı.. Ha.m.dunla iki sant uğraştı, 

sonra onu sırtüstü yatırdı, lli.~üne bir 
ortü örttü. 

- Yarına kadar hiç bir şey ylyip 
içmeden böylece yatacak..<un. Ya.nn 
sabah kalkar, işine bakansın! dedi. 

Hamdun merakla sordu: 
- Yarın sabahtan önce kalkar-

sam? ... 
- Ölürsün! 
Yanıbaş:nda duran Ti - Pi bu ko

nuşmayı duyuyordu. Haındun Tl - Pi'
ye vahşinin dediklerini tekrarladı. 

Ti - Pi: 
- Sen bize liızıımııı. Hamdun ! dedl. 

Vaktimiz var, yann sabaha kadar 
yaşa. Zaten biz de yarın sabah hare
ket edeceğiz. 
Vnhşi gitmek istcd1. Yamada vah

şiyi bırnkmadı: Can"m o k:rnndakller yabancı de- Bu sefer ortanca kız pencereye gel- sinde yazdığım yazılo.ı.ıd:ı.n dolayı da 
ği' . Tamam 13 senelik komşularım ... di. Yanaklarının ortasını çukurlaştı- aramızda hiç bir şeyler geçmemişti. 
K ndilf"rUe o kadar lçlı dışhyız ki sor- ran mesud bir gülüşle: Bunu o vakitten de bir ilgim olmadı-
r a .. Genç kızları heniız küçücük bır - 1000 liral - dedi. ğını bildirmek için söylüyorum. 
:ı;umurcak ike.ı tünıdıın. Anneleri pek Gene anlam.amıııtım. Hele eski oto- Rauf Yekta:yı çok okudum ve hal!i 
1y ı bir kadınaır. B, b:ı. b!ı-az ya..,lıdır. mobil parası olan 1000 liralık bank- da okuy0rum. Musiki dinleyicileri ara-
0 d.:ı fe11 knlade iyi bir nsandır. Hem notu tama.mile unutmu.ştum. SOrdwn: sın da, Rauf Yektayı benim kadar 
bu aılenin garıp bir hu usiyetı vardır. - Ne 1000 lirası?.. okuyan, tahlil eden çok bulunmaz s:ı-
B " "'no. onlara aıt b r hlk·ve :ın1a- - Otomobil parası!.. Hani babam nınm. Bu okuma ve tahliller netice-
t v11n: onu kaybetmL~tı ya... sinde kendisinden ne kadar istifade 

Bundo.n yedi seklz sene evv.:!l - ~eeee?... ettiğimi tasavvur edemezsiniz. Omm 
b hıların az kullanılmış pek gtlzcl bir - Şimdi bulduk! . eski Türk musikisi üe'Mindek.l ctüdleri 

ıobilleı·ı vardı. Likln -sağ olsunlar - Sahi mi?.. çok kıymetlidir. Blllllar yorulmak bll-
b r z hesaplarını bllmfyen ins:mlnr- - Onun lç1n böyle scvlnçten zıp zıp meı; bir çalışmanın mahsulleridlr. 
dır. Biri çıkıp da: •·Hususi otomobil si- nplıyoruz ya ... Babam o zaman 10-00 Rauf Yekta Fransız musikl ansiklo
zııı neniz-? .. Işte tramvay var, binse- lirayı hiç okunnuyan büyük kalın bir pedisinin Türk m~kisi bahsini yaz
n!ze .. ,. de~~. muhakl.ak kl pek haklı kitabın içine koymuş. Yazıhanenin en mak şerefini ta§ı.ınak taliine mazhar 
bir sez soyı.emi.ş olurdu. arkasına atlJWI ... Kim bilir ne d~üne- olmu.ş bir musiki büyüğümüzdür. 

Nctckim bir müddet sonra da bu rek bunu yapmış? Bve hırsız filan gi- Onun tahlilleri, etfııclleri mükemmel
guıeı otomobili satma.ğa mecbur ol- rer&e bulama.sın diye mı? .. Belki de ... dlr. Kendisini tasarladığı. gayeye ulruıı
dular. Tam 1000 lir:ıya elden çıkıırdı- Bir saat önce ben yazıhaneYi k:a.~tı- tıramayan sebeı>. eski Türk muslldsi 
lar. Bu s:ıtı.ş lş!nde ben <le hazır bu- rırken bu kitap gözüme i~i. sene- nazariyatını, tahlillerinin neticeleıine 
Iunmu~tum. Otomobili nlan adam bi- lerdenberi onu görmemiştim. •Açıp göre onaracak yeı.ıde, hemen hem.en 
zıın komşuya bütün bir bin llrnlık oku~ayıll'.~ dedim ... Birkaç sahife çe- btitün cmelderinf, evvelden şöyle ve
ba'lknot verdi. virdım kı: 1000 ~ıra ile karşı karşıya. ya böyle olmasını istedli::.'i bir fikrin 

Iş bittikten scnrıı: kom§um beni de d.eğU mlyım? .. Bıze gelsenize". Babam müdafaasına hasretmesinden ileri 
nldı, birlikte evine götürdü. Kansı, sızı yemeğe çağırıyor ... «Karşılıklı bira gelnıI.ştır. Yoksa bulduklarınd:ın da.ha 
kızları o canım otomobili elden çıka.r- içelim!..• d_iyor. r;ok şeyler bulabllir ve bizlere de öğ
ınağa mecbur oldukları için bayağı Onlara gıttlm. Komşumun evinde reteblllrdl. Öğı'fttiklerine de pek çoık 
iizüntü içinde !diler. Sanki sevilen bir bir saadet havası esiyordu. Artık ken- t~ekkil.r borcumuzdur. şu söfilerimle 
insanı kaybetmiş gibi bir halleri var- disinden ümld kesilen 1000 lira.nm 'kendisi hakkında tııç bir fena nlyet 
dı. Kendilerine: t~krar bulunması, onların haya.ta ve flk.rlm olmadığını anlata.bUdiğlmi 

- Ne olacak? .. Hususi otomobil de karşı görüşlerini de~lştl.rmLştt. Gözle- sanıyorum. 
ne imiş sanki? .. gibi aklıma gelen şey- rinden saadet ve neşe akıyordu. Ade- Yalnız bazı fi:klrlerini kabul etmez
leri söyledim ve evime döndüm. t:ı. havadan gelen bu 1000 llratun al- sem bunda da m.a.ızur oldut;runı.a mü-

Ertesi gün kom'1'tımda. müthiş bir tından girlp üstünden çıktılar. Onu ımade edlle'blllr değil ml? ... Yazdığım 
telaş başladı. Bu odadan onların ha- pek çabuk yediler. _ . . . yazılan ra.hnwtll sağ olsa. da yaza.bi
lini görüyordum. Hahları kaldırıyorlar, Fakat hemen şunu soyliyeyım ki lirdim. Eğer yan.lı.şunı bulsa da. hlç 
raflara tırmanıyorlar, dolapları BA;ıp onların ha.yatında. bu b:Ad.iseye ben- darılmaz ve elini öperdim. 
kapıyorlıı.ı.ıdı. Merak ettim. Pencere- ziyen pek çok vakalar vardır. Hani: 3 - Slz böyle yazıyorsunuz: uEsıı.
den seslenerek sordum: ıAllah fakir kulunu sevindirmek iste- tizi Elha.nı okuyalı cm sene geçtiğini 

- Ne var? .. Ne oluyorsunuz?.. Bu yince, ona eşeğini kaybettirir, tekrar ve hiç btr insanın hafızasının ya.nıl-
t€llişınız ne?.. buldururmuş!.., dlye blr söz l.şi.t.ırlz. maktan kurtula.mıyacağıııa. in.a.ndı-

En büyük kız pencereye yaklaşarak S~nk.1 'bu söz kom.Ş'Ulll ve ailesi için ğ'un için .l.srar etmiyorum. Fakat Ga
heyecan lçlnde şu acayip cevabı verdi: soylenmiştlr. Onlann hepsi dalgın ve llb Alnar sanının ki İstanbuldadır ve 

- 1000 lirn !... savruk in.sanlardır. Sık sik bir şey dolayıslle (Esatlzi Elha) ru (Bendeki 
Bu sözden hiçbir şey anlamadığım kaybederler. Evvela buna üzülürler, nüsha. ka.Y'bolduğundan) a.çıp araş-

1çln: sonra aradan epey bir zaman geçer; tırma.k im.kanlan benden fı:ı.zla.. eli-
- Ne olmu.ş 1000 liraya? .. dedim. b~lunca.cıa pek sev:ınırıer. Ben ernln1m nin altın.dadır. Hatıran.da kaldığına. 
- Ah sormayınız ... Sormayınız ... Ha.- kı evlen A.deta bır e:ka.ybolmuş eşya. göre ... , diye başlıyara.k Şakir Ağa. ile 

ni ıooo liralık bütün banknot yok mu madeni• halindedir. Ve ara.sıra. bu Dede arasında.. geçen hadiseyi Dede 
idi? .. Otomobll parası canım!.. madenden bir cevher çtlaı.r. Eve bir ile ~ İımnm araısında geQtiğln! söy-

- Eeeee?.. bayram havnm neşesini getirir..... lüyor ve bu suretle beni Jı.ikAyeyi tah-
- Babam onu ko.y-betti!.. Dostum Flkretı, bunla.n bana. anla- rif etmekle itham ediyol'SUiluz. 
Bu iş bana da fena halde merak ol- tırken k:a.rşıkl apartımanda. bir gilıiil- ...................................... i 

muştu. Hemen evimden çıktım.. On- Lüdür koptu. Gürültü detil, Mete ıa
lara koştum. Tern.ş, heyecan, teessür yamet!.. cYa.şadı.k.L. Yaşadık!. ... sea-
1çınde idiler. El, yüz toı ve toprağa bii- lerl.. Arkadaşını hemen camı açıp aes
rünmüş habire araştırıyorlardı. Ben lend1. Karşı.ld apa.rtımamn pencere
de onların arasına katı.ştun. Aradık. sinde güzel bir kız bellrdi. Fikret ona 
nrndık ... Nafile!.. sordu: 

Ara.sıra duruyor, komşuma soruyor- - Ne var? Ne buldunuz Kadriye? 
duk: Genç kız sa.adet içinde: 

- Canım hiçbir şey hatırlamıyor - Annemin yüzüğünü bulduk ... Ha.-
musun? .. Mesela neı:eye klymw;tun? .. nl evvelki sene kaybolmuştu ya. .. . 
Cüzdanına mı? Yolı:sıa cüzdandan çı- - Yaşadınız öyleyse ... 
kardın m1? .. - Y~dık tablt.. Babam sizi. ye-

Maaleser o pek şa.şk.uıdı. Yalnız bu ıneğe çağırıyor ...• aeı.sın de bira içe-

lim• diye ... 
Arlc.a.daşını camdan ayrıldıktan son

ra bana geld1; 
- Bulduklan yüzük 3 - 4 yüz lira 

kıymetindedir. ES1d tarzda btr şey ol
duğu içln, komşumun kansı bu yüzü
ğü sevmezdi. Onu sa.tmağa karar ver
mişlerdi. Lakin satmadan kaybet~
lercu .. _ Şimdi bulmuşlar!... İşte kom.
şum.mı saadetine hizmet eden blr hA
di.se dahll!..ft 

Hikmet Feridun Es 

Acem~ıranı Yeıgiıht..'1. bırakaraık Fc
ro.hnak. yapmanın yolu dalı:ı. buluna
mamıştır. Ferahnak ile Ferahfezayı 
blrlbirinden ayırcl edebilecek kada.r 
musiki ibUgim olduğundan ve Ferah
nak makn.mının Şakir Ağa tarafından 
lcad edJldlğl bütün müzl.syenlerce bi
linen bir !jey olduğundan, E;;atlzi El
han önümde olmasa. da affe~mez 
teknik 'bir yanlışı yapmaktan korka
rak hadi.9e'y1 tahrif edemezdin. 
Doğrusu katiyen emin bulunmadı

ğım şeylerde ha.!12aın.a güvenerek id
diada. bulunmağa. cesaret edemem. 
E~tizi Elh.and:m bir nüsha.sun ara
dım; bulama.dmı.. Yine nrıyacağmı 
Rauf Yekıta. bunu Darillelhan mec
muasına. da yaznıı.ştı. Adresinizi bil
sem hiç olmazsa kopyasını size tak
dim -ederdim. 

Diğer mütaliıatıı!1Za. gelince: Şakir 
Ağa yazdığınız gibi yalnız ha.nende 
değildi. Şakir Ağa. 30 muhtel!! fa.sıl
dan elliden fazla eser yapm:ı.ş. bir bes
tekiırdır. Aynı za.nuı..nde. tan:buri w 
kema.nl im.iş. Buna rağmen ne Şn.Jtir 
Ağa ve ne de Dede efendi M.-ıragalı 
Abdülkadirin nazariyelerine vakıf de
ğlllerm~. Maraga.lı Abdillkadlrin na
zarly::.tmı orliaya ilk: çı.ka.ra.n Rauf 
Yektadır. Ra.u! Yekta. hocası Z'ek.ii.i 
Dedenin blle bu naz:ı.rlyereri bilmedi
ğini söyler. Bugün blle bu nazariyele
ri bilen ancak üç dörıt tistadınuz var
dır. Müzi.syenlcrhniz yalnız edvarları; 
yani makamların basit surette tarl.f
lerini blllrler. Onun için Şak1z: ağanın 
nazariyeden makam çıka.rınal>ltla. im
kl\n yoktur. Onu kendi kabiliyeti. 
sa.yesin.de keşfetmişt.lr. Hem bu şeref 
yal.ruz ona münhasır değildir. Dede 
efendi de Neveser ve H1ca.z pu.sell.k 
ma.k2m.lannı bulm~ur. Dedenin çı
raklarından. H1şim bey: mecmua.sı.
nın 1280 tabmda. yazar. 

Eski Türk musilti.'>i makamlarla ta:tı
dld edilmemiştir. Bestekar, mwcyyen 
bir nıa..kam.dan ~la.maık ve yine o 
ma.ka.mıd.a. karar veımclc şactlle asma. 
karar ve k:ara.r kaidelerine ve eserin 
form12I1A riayet ederek kudretinin 
yetıtiği geçikleri, maJcaım ~eleri
nl yapabilir. Deden.in eserlerinde bun
lann çok güzel nünıuneleri vardır. 

Mu.siki.de yeknasaklık b~ca. aynı 
makamdan eaerlert bir sırada. okuya
rak fasıl çalmaktan ileri gelir. 

Yüksek sa.na.tkAn.mız Müntr Nured
din bu sebept.en fasıl konsert vermez. 
Onun için monoton değildir .. Onruı 
için hepimi:>: seve se"re kendisini dln
lern. 

(Devamı sahife 7 sütun 1 de) 

EY 
Aşk 

KADER! 
ve macera romanı 

Calibe, bu mektubu okurken, lunda gittiğine göre istikbal. fazla 
Fahrinin kendisini gÇ>zetlemekte bu- arzulan olmıyan iki bedbaht kız 
lunduğunu görmedigi cihetle, OllU kardeş içi ndaha emin ve pembe 
gitmif aanıyordtL Halbuki o, genç görünüyOTdu. 
~n en lı.:üçüiı: lıaııeketleri1:'i, sa~lan- Rü.auhinin kazancı de yoluna gir-

Tefrika No. 149 Nakleden: (Vi • Nd) dıgı yer~en d.ikka~le tedkik ~ıyo.r· mişti. Ayda, Cevdetin aeMiz yardı· 

Va.hş · Eiıı gözleri biraz sonra. birden 
kapandı, başı o kadar döndii ki, za..,.,\ 
tutmamış olsaydı, (,ienize d:.i§ecektl. 
Zaga çabuk davrandı, vahşi~ kucak
lo,yıp kayığın içine yatırdı ve kureğe 
sanla.r:ı.k hemen sahilden :ıynldı. 

Zaga cesaı·et ve kabillyctlni gbstcr
miştl. Kayık korsan gemisine yana
şır yanaşmaz, Zaga bağırdı: 

- Haydi, gelin alın şu· v::ı.hşlyl.. 
Haındun onun dilinden nnlar. 
Vahşiyi çarçabuk sırtlayıp geıniye 

çıkardılar. 

Yamada. Znı;a.nın becerikliliğine 

hayran oldu. Fakat, vahşiyi çabuk çn.-
buk :ı.yıltınak kabil dei1,ildi. Zaga: 

- o şimdi s:ırho.ştur dedi, ba.şı.ıu 
blr kova su dökünce kendine gelir. 

Denizden bir kova su çekti, vah
şinin başına döktü. Adalı vahşi biraz 
sonra gözlerini açtı ve etrafınd.l. bir 
sürü korsan görünce şaşırdı, tekıar 
gözlerini kapadı. Bu sırada H:ımdun 
onlann diliyle bağırdı: 

- Haydi, korkma! Bizden sana za
rar gelmez. Gözlerini aç .. 
Vahşi birdenbire aksırarak ba..şmı 

kaldırdı: 

- Beni buıaya neden getirdiniz? 
Ben mabede gldlyoı'Clum. Beni yo
lumdan hanglniz çevlrdiyse, mabu
dun gazabına uğrasın .. 

Diye söylendl. Hamdwı va:h~ 
dediklerini arkadaşlarına anlattıktan 
sonra, vahşiye döndü: 

- Ensemi bir (karasinek) ısırdı. 
Bunun ilacını siz bilirsiniz. Seni bu
raya bunun için getirdiler. 
Köşingli vahşi etrafına bakınarak, 

inci gibi beyaz di~lerlni bakır renkli 
dudaklarının arasında. gösterd.1.. g~
lerlnin içi güler gibi ı~ıldıYordu. 

- Peki, dedi. seni kurtanrım. Fa
kat, ben de slzden bir şey lstiyonun. 

- Elimizde olan bir şey ise senden 
esirgcmlyeceğimlzden emln olabllir
sin ! 

- Beni buraya getiren kayıkçınız 
bana. e.Şeytan içkl.slı !çirdi.. çarçabuk 
sarhoş oldum ve çok tatlı rüyalar için
de ya.şadım. Bu içkiden istiyorum. 

- Peki.. o lüleden sa.mı istedlğln 
ka.dar vereceğiz.. sen hele bir kere 
beni kurtar .. içimde derinleşen ve 
bütün vücudümü .saran şu ateş din
sin. 
Vahşi afyondan öyle sersemlemişti 

ki, bir iki defa. davrandığı ha.ide aya
ğa. kalkamıyordu. B.'\Şitll ha~ 
kaldtı:dı .. gemlnln direklerinin tepesi
ne konan ve yelkenlerin üstihıde do
laşan uzun kanatlı, martiden biraz 
d?.ha büyücek deniz ku.şla.nnı göstere
r ek: 

- Btmlardan birini vurup bana ge
tirsinler .. 

Meliha, fabrikada yeni işine aht
mıştı. İşinden rve arkadaşlarından 
son derece memnundu. Selefi olan 
genç kız. Melihaya muhtelif işleri 
dıevrettikten sonra kendisi gibi ıyı 
bir koca bulmak temeınnisinde bu
bulımarak çıkıp gitti. 

Meliha, evlenmek sözünü acı bir 
tebessümle karşıladı. İ91:ikbali dü
şünmek lazımdı. Fakat huna karar 
verebilmek İçin aşkını ve a<evgısını 

du. Fahri, ~uvvetli ve tatlı sozlenn mı sayesinde 40 - 50 lira kazanıyor· 
Sizi gör~nceyAe kadadr bu hayata de- çılgınla hayatda ?evdam e::ec1 eğim.bSiz1L~ genç ve saf dimaglar üzerinde dne du. Bu para, evvelki kazancından 
vam ettım. nnem en bana miraa bun n yaz ıgun an o ayı e ıu .büyük tesirler yaptığını biliyor u. üç dört mi 1i f l ld v cihetle 
kalan servetin bir kısmını yedim. hayret teders.in:iz. Fa.kat aşk. müatebit Genç kl%ln, bu ilanı atk mektubunu R.. hi k 
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Fakat henüz herşey mahvolmamıt- ve zaimdir. Ferman dinlemez. İtte okuduktan sonra dudaklanna götü• usuB endısınıMa ü~ta .je~ın1.:;nıtır. isltikbal benim için açıktır. Sizin ben de bu zalim ve müstebidin pen- receğini, katlıyarak itina ile göğsüne yt okr. lunu ._ a ek ! ı e adı eye 
Halbuki Meliha ·b· f · bi 1_ • k 1 '- d b vl lar 1_ L v d F k _ı Ü e rar ama1[tan zev ouyuyor u: unutmak gerekti. 

gı 1 e.a , temız ve masum r ıuzıo çesıne o um, -.ana un ag ı o a&. ,11;oyacagım umuyor u. a at o.e -
hak kazandığı mesud ve müreffelı düştüm. Bundacı şika:yet ettiğimi kanlının ibu ümidi boş çıktı. - Kendimi çok zengin 118.nıyo• unutamıyordu. Canından daha ziya-

d h G lib rum Korkarım L• b b. f ı~L t de aevmi" olduguv Cevdetten bir an-hayati size temin edeceğim en emi- zannıetmeyiniz. Belki ayatm en a ı e mektubu okuduktan · 'IU aşıma ır e ıuı;.o -; 
· 11 dük _ L gelecek daç almamış olma.sına da yamyordu. nim. ikimizin de mukaddıerah e e- büyük zeyk. ve lezzetini sizi gör ·· - sonra yırtarcu; ufak parçalarını ha· · 

Tinizdedir. Şayed benim teklifimi ten sonra ve ıevmeğe başladıktan vaya .avurdu ve adımlanm hızlan· ihtiyar ressem da iki kız kardeşin Evlenmek mi'? Meliha, düşünıe 

- Belki biZ'l aldatmıştır. Onu yarın 
sabaha kadar gemide alıkoyun! 

Varu)yi ambara götürüp hapsıetU
lcr. 

* Kava - l\fura, Hamdını un iyileşmesi 
için $ar!edilen gayreti gördükçe hid
detinden ateş püskürüyordu. Bir ara
lık yanına sokulan korsanın kızma 
sordu: 

- Hn.mdun kurtuldu mu? 
- Yarın sab:ıh belli olacn.kmış_ 

(Arkası var) 

l lJ <ıCantonı> şehrinin Çinceı eski 
adı: (Koung - Tchou - Fou) idi. Mem.
lekctte bir hayli yabancı bulunması 
yüzünden, AvrupaWar bu isml uzun 
bularak (Kanton) şeklinde kullanma
ğ'a başlamışlarllır. CÇu- Kang) nehri
nin m:ın!!abınılan altmış kilometre 
yukarıda buJmıan şehir ötedenberl 
Çin salı ilinin en İ!jlek bir ticaret mer
kezidir. Vapurlar şehrin önüne kadar 
yanaşır, ehalisinin bir kısmı da ne
hirde kulübe şeklinde yapılmış kayık
lar ve Clubalar içinde y::.şarlar. 

Şehir Üf' kısma ayrılnıışhr: Bir kıs
mı sur içindedir. llükümet ve kibar 
halk oradadır. Bir kılimı eski şehir, 
ve üçüncüsü '.l·cni şehirdir; iki yüz ev
<len fazla bir rrenk mahallesi yeni 
~ehirdcdir. Şehir dışında birçok say
fiye ve kÖ!!kleri Tardır. Sokaklannm 
birçoğu Hti metre darlığında olup, 
bunların birçoğunun geceleri kapaİıır 
demir kapılan vardır. Sokakla.rm 
üstünde damdan dama uzanmış talıta 
köprüler ve bunların üzerindeki ka
rakol kuleleri dikkntl çekecek bir ra
rabf?t arzetmekteclir. Çarşısı pek meş· 
hur ve Çinin f'n değerli sanatkirLı.
riyle doludur. 
Şehir ecnebi ticaretine açlktır. Çi

nin utiihim :ıfyon ihracatı buradan 
yapıllr. ŞehJr kinde 1898 de bir mil
yon nüfus vardı; o zamandanberl bu 
nüfusun yanm milyondan fazla art
tığı tahmin edilmektedir. Havası çok 
giizt>l ve mutedildir, yazın hararet 
otuzu geçmez ve kışın pek az kar ya
ğar. Jlaneti peygamber zamanında 
sahabeılen bir :zatın oraya kadar gi
derek bu bavalideki insanları isli
miyete davet etti~i itikadındadırlar~ 
bu sebeple Çinli ebaJinin üçte biri is-
lamdır, Sahabeden olan bu zatm 
Konton'da muhteşem ve mua:z:zam. bir 
türbesi vardır, bütün Çin mfüdüman
lan bu türbeyi ziyarete koşarlar. 
Şehrin coğrafi ve ticari durumu pek 
önemlidir; bu yüzden. UZlJn yıllardan
beri Amerikalılarla Japonl:ıno bu şe
hir hakkında i~tllıi emelleri, Çinlileri 
zaman zaman şehir içindeki ecnebi
lerle müeadeleye sevketmiştir. 

kadderatını birleştirıemezd.i. Bu nok
tada Melihanın azmi ve kararı kati 
idi. Yalnız istikhalini de düşünüyor. 
ihtiyarlığı ve belki de hastalanıp 
çalışamıyacağı zamanlar için aylı• 
ğmdan bir miktarını biriktirmeği lü· 
zumlu gcrüyordu. Meliha, Ytlmaz.. 
lar fabrikasındaıı alacağı aylık.tan 
bir miktarını tasa.rnıf etmeği müm
kün görüyordu. Uatabatı Hasan. 
Melihayı yıeni vazifesine alıştırmak 
için elinden gelen yaTdunı esirgemi
yordu. Genç kızın geliştiğini, yüzü. 
nün solguunluğu yava§ yavaı ka,
bolduğunu gördükçe gülerek aoru• 
yordu: 

- İşinizden m'Cmnun musunuz) 
Meliha, tatlı bir se9le: kabul ederseniz, bütün ömrümce sonra tattım. dırarak yoluna devam etti. ve Rüsuhinin, ıemek mukabili olarak düşi.ine böyle birşeyi imkansız cör· 

size minnettar olacagvım. Siz, benim Fahri, gen" kızın bu hareketill'i mali vaziyetlerini düzeltmelerinden müyordu. O da genç bir kızdı ve 
Kalbimi, size açtım. Artık karar " d "V h 1 d h b" f la 

Yalnız zevcem degv il, krali............. de görüne.. bu ta-raftan da yeni bir he- çok memnun görünüyordu. Yelpaze ıger emcins erin en iç ır ar 
v-·~ vermek size düşer. Kararınız her _, 

olacaksınız, hayatımıza istediğiniz n·e olursa oPsun, sessiz. jtirazsız bo• zimete uğradığını anladı ve yumruk- taciri, kendi sıhhatini sormak baha• yoktu. Halbuki ne yazık ki, aşkın 

- Çok, çok memnunum. Size aoıı 
derece minettanm, cevabını veri
yordu. 

,.ekli ve cereyanı vereceksiniz. Ben y l 1_ lanm hiddetle sıkarak Ayaspaşa nesile, fakat Galibe ile münasebetini verdi~i ısaadeti, kana kana tatmadan " yun eğeceğim. a nız K.arannızı ver-
de ııizin emirlerinizi itiraz.sız Veı şart- me-zden eıvvel uzun unm düşününüz. caddesine doğru yürüdü, gitti. daha ziyade ilerletmek mahadile. felakete uğram1ş ve aşkına ihanet 
sız yerine getireceğim. slı:den istediğim şey, bu sırrımızı •.Y..Y. bir çok defalar ressam Şevketi evin- etmiş olmak gibi ağır bir suç ile 

Yuvamızı istediğiniz ve arzu etti- kimseye söylemem'ektir. Bir sözünüz, Mcllhanın, Yılmazlar fabrikasına <le ziyaret etmiş ve emniyetini ka- sevgilisini elinden kaçırmıştı. 
ğiı."'IİZ yerde kuracağız. isterseniz İs~ bir işaretiniz. kararınızı bana bil<lir- alınması, kendisi kadar Galibeyj, zanmağa muvaffak olmuştu. Melihanm gönül yarası kapana· 
tar.bulda kalır, arzu ederbeniz bir mek için kafidir. Müs.bet veya menfi Rüsulıiyi ve ihtiyar yatalak ressamı Şahin, ressamı her ziyaretinde, cak ve şifa bulacak cinsten değildi. 
çifüğe çekiliriz. Siz emredecoksiniz. cevabınızı ne büyük bir heyeeanla çok 'tOVindirrnişti. İki kız kardeş. Galibenin hem~resile beraber otur- Kalben dehşetli ıztıraplar çekiyor, 
ben itaat edeceğim. beklediğimi tekrara lüzum görrnü- Melihanın girdiği fabrikadan ala- duğu tavan katına da çıkıyor, oda- k.im.seye de derdini dökemiyordu. 
Şayed teklifimi reddeder9e1\İz, bu• yorum.> !cağı fazla maaşla, daha geniş geçi- ısında yalnız bulduğu Galtbe ile Cevdetin üstüne ba;pk.a bir erk.ek ee-

aüne kadar sürdüğüm buhranlı ve İmza: fahri nebilece'klerdl. Galibenin de işi yo• öteden beriden konutuyordu. vemezdi, ba~ka bir erkdc ile mu-

- Artık burada aıkılmıyoraunuz 
zannederim. 

- Ne münasebet efendim l 
Ustabaşı Hasan, öğle yemeklerini. 

Meliha ile beraber fabrikanın aşba• 
nes.inde ayni masada beraber yiy~r
du. Bütüo fabrika İşçileri, Melihaya 
derin bir saygı ve muhabbet gösto
riyoılarda. 

(Arkut ..... ) 
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~~=!~~ 193~~~w 1 G~~~=sa '•Küdtl~YrWARI~ 
llblrlnt bememell mnst,Jrtnfn tusuru bölilfO tekmı1 takımile, bir bölfiiü L. K ====================================== dellJ,d1r. JlenMme1er 1.ıülltten, Udll- de laafif Jiik1e kullanarak idcliannı ~ 'I ;5 111 Tl1rt borcu ı. lı. m. 21.25 
darmbıktaıı. Hmıalden, IMt blle,tm. ba i.bat .m,tir. • il 1911 Dcramlyell I0.45 K o c o K 1 LAN LA R - LİRAYA UTILIK .&l'DTI-
llbl kUSUl'Janl&n ilen plrntptr. -..r Wa.,-ellin ba lıarekatled bota sit· > il 1131 MAlf -TaJıBim.1DIJdanına blr dakika 
blımemeık 1mbal edll1r blr fll1 oJaıdı memit T• ken<U.i Filiatin' e kuman- • 'l 1k:ram11ell Dpn1 12.26 FH.tallde abftl1n Cln&DD 1 lı:a& lt1fer Te 8ollr odalı altmd& bir 
lııtwat Dede eıfendlntn.-rlerlıdn llılP dan ,anderilmiftir. Bu vazüe Wa- 19M Slvu-~ 1 ıt.e5 mQddetmce IQl1 manen ıran- dWm bavapsa ellıktıtk. 8UY1I ayda 
Mıtb1r1ne bılrMbıMI JkmıpUıdL Sal- velli daha ziyade memunun et.mit- • • llM Slvu-~mw 2-'1 19.75 llrde haftada Od n,a it defa 61 ııra 1radı. Do8p No. 218 Tab1m 
tanı Yegihten ,.,.....1n dM wr1 tir. O .arada Filiatin laı,.k bir laalde • 'l lMl DlmlrJola llUtraa 19.'ll Dllftdllecekar. BmJAk ban JlmWc Yurda. Tel: Me9. 

=ilk~~~~ idi. Araplarla Yahudiler aramnda : ! :: = :::ı~ :: ] _ JŞ ARIY ANLAR ... UuYA l.&TILIK SV - Bü-
mı eserleri .. blııllı:a ..ıenı ben· çarplfJDalaı ol..,.ordu. Yeal kuman- > > 1938 hazine bonolan l?,25 J'WaLdada Madende denme nazır '1 
mmJyor?- Ben J>edea1n 1tUdan ftl'- elan bu çaıp•fl""l•nn ön&ne seı;mit. A. Denfıryoıu tahvtll I _ n 49 'lll TEKNİSYEN - Buh.ar Wrt>lnlerl. odalı babçel1. Dosya No. H2 "l'ab1m 
ten Şaldl' AIJ'daa:ı natme •Jma•ru lnk&eti temin etmiıtir. Ayni zaman- A. Demlryollan tahvf11 m 49:_ kazanlan Dleael motörlert iflemelerl Cümhmi;yd meydanı Emı1k han Em-
dolru côrmedlm. :ster' bunlar beylik da Orta Şark mmtakum• sezerek A. Demiryolu milmwll .enet 4Ş.'11S ve tamirlerinden 111 anlar, bDyilk lAk YuMu. Tel: 44439. -
aatmeler ~; bir ft!Jr daıemer.di. Süven kanalı ile KJbne ad .. nın T.C. Merkez ba.nbaı 143 elelct.rlk aantrall&rmda Cfthpnlf tec- llAKTOAllf 7 LbLA MTILIJ[ 
J'üat fara-. Jled.b:ldD: tahkDn edilmesi )ümgnma dair T. İt buıkaaı nama muharrer uAO rllbell bir telmlsyen·if UQOr. At.şe.m KAGta EV -~ b!adaıldb. q-

~ ~~-m: Londraya raporlar ııöndermipir. Bu T. f.e bankası Chamfle alt ) 12.90 ~:c!!'t. 8.) rem- mele- da 11 Ura ldra be1ıeı- eY1n 1 tar oduı 
·• J-• huauata o kadar 11rar etmiftir ki ni· T. +- b.__,_ __ m"'----'• ~·-. 166_ olan 1k1 ev. Dosya No. 14Ş Ta.k.s1m 

mfllkil) n1l alm* Jlertımden intihal- 1..- b .a..• ,_,. ~L'-ı__ _.ı!1__ .a.q -....-. ~ u... • -
dlr. ÇOnldl ba Jledlm1n bulutudW". ~yet u .mı m'C'VJUın UID&llll ~e- A. DemJrJıoDan flıbtl (% IO) 2160 BIJJIJ& llVnSESD.DDS ÇAJ.11- ClmhudJet JDeJd;anı Zmllılc b8D Em-
Dede de UM1r Alamn bu bl.çkn nal- mı~ ba.!lanmlfbr. Bu ~e İnsiliz· A. DemirJODan eirtetl (% lOO) 44~ Mq TZClttJBELİ JdR BAYAN _ lAk Ymda. Tel: '"439. -
melerln! •JmJfbr Almadan da ya- lenn Suven ve Kıbn9 ı m&dafaa Bskihlsar etmenıo 11,10 Vezne Ye ~lefon iflerlnde lhtlsası olan 7511 ı.tRAYA SATILIK EV_ Pan-
pılablllr. KemuıJ. lılmtafa beyle Dede edebilmeleri o 1ayededir. Kredi P'oDltJe 1903 118,- Alnwıca - Fran.mıea, B.umca konu- galtı Bpoef Efenc:ll Dak e odaJı ban-
arumda bir kl1U J&Pılamu. Wavell 7en~ harp 'batla7mca Orta > • ıtıı 112r- fan. İt anYor. ~'da V. C rlmu- yolu aputıman f!kllnd'"' ayda e lira 
Şunu da •mbrpl olarak n Dedeye Şarktaki .lqiliz ku..,-etleri kuman- 11 

• Amorti 68,50 mına. - S 1rad. DOlp. No. 111 Tab1m EmJü han 
hiç bir hmclllı olrMdıtmı beltrt.m* danhğma tayin edilmiftir. Bmada > • Kupon 1.25 TECRVBELt lda JılUllASİP tş Emlllt Yurdu: Tel: 4M39. -
Sç1n lllve ede71m: O)'DlldJiı rol Latırlarclacbr. Kaman- Türk alimi SUO ARIYOR - Beap mMfndert. dü&l- 5511 IJRAYA SATU.IK EV _Ye-

Dedenm beie™Hlh'lzl aöyJedtıttnı:z cı. 7 'birinciklnun 1940 slllali a"Y& Killc:e al&m bir gramı :·: lo, İnglllzce, a1r1 badlerl bilen; ban-
aerlerl Declenbı m J,J1 eaerleıt delil- aitmit. 8 'birinc:K&naada llup mu- OamanlJ lıanka.sı (banknot> 

5
.22• bda ~marlulc, ~ bir ticaret- = ~11:,!~~o~~· ~lmde 

dlr (Mill&aJa o-wnn> hl8d ııu eeer h ı,· 1 .• d ed _L _ .. _, • Londra lzerlne ı nerUn hanede mesai Jll1lb•~ıtr tıemed AIVDJ• -... 

midir. ?1- (Yblndlr ctbant) (Q&ıill .ayla ır ~°? ..et ~9& fa _.en Revyork tmerlne 100 dolar 132.20- •mu -~ mıeJdam llDaWl b8D Em-
- ..--. cAsket miz bu eabah 11k, fahsan ticaret, fnlUı, ~mi- ın Tanfu Tel· 44439 

durmaz) CYJne bir gül n1ha1) flllia· --· .. 1 
• • Madrid üzerine 100 pezeta 12.89 teahhtdllğl yapmı.t ıı.e mezunu; kefil · · · -

lan güzeldir. Amma onlardan gbe.1- ltalyanlara kar11 hucuma geçti. ıate- Stokholm üzerine 100 kuron 30.75 gösterir. Ak§am'da (Uygun) a yazıl- 5000 LİRAYA SATRIK EV_ Tar-
lerl yapı.Jmıftır. Fa.ram (gönül dur- diğimiz hedeflere vasıl oldulc. Bu ması. _ •1 la.başı clvannda f dükkAn firerlerindC' 

maz); tantmrt Mustafa ~TUfU?l aynı taarruzu evvelcıeden luç biriniz tah- ı R A o y o ı . 5 odası bulunan aynca. 8 IJ9.l" odalı 
makam ve aynı usulden (.Fına.t bul- min ettiniz mih YIYANALI BiR BAYAN - Bir mü- ba.hçell ev. Ayda 55 lira. Dosyo No. 144 
~ ya.re varsam) şarkısından daha 1 &ılıyan taarruz bütün Bingazj"nin ~ _ ~e Almanca Usanlle çalıflll&k Emlıl.k Yurdu. Tel : 44439. -

ACELE SAnLI& HANE - 'O'ç od& 
elektrik, tertos köşe başı kAgir b.na.
llzasyon tertlbatı yapılmış Nuruos.
manlyede TezJte.recl. eokak No. 8 lçln
dekllere milracaat. - ı 

'2W IJRAYA - Kadıköy çarşısın· 
da altında 1Jı:l dftkt.ln ~ablllr ye
dtfer odalı ~r 1Jı:l eır ayn ablabl· 
nr. Vakfı yoktur geliri yibe .sekbdil' 
Aqam'da M.P. 

KİRALIK ODALAR - Bir ft'1& ilet 
bayana mobleli bir veya lld oda klra
lıkm. Adıw: Cihangir Günqll .,_. 
tak Nur 'I). 1 el kat. - 1 

PANSİYON .&KANIYOR - Anka
ra.da oturan bir aile lc§ın İstanbulda 
b1r kaç hafta kalmak üzere merkez 
yerde rahat. bir pansiyon arıyor. Kalo
rifer ve y\\bek kat için asansör fQn
tu. Bdyflcet bir oda Ufldir. Banyo
dan ve mal\dut olarak mutfaktan ve
J& oflsıen lsUfade edilecektir. Aqaın
da Küçük DAn memuru vaaıtasne {An
kara) rflmuıuna izahatlı ve adresli 
mektupla müracaat. - 4 

dctJK KONl'Oftl.U DADlE AllA
JnYOB - Be>otıu, Ayazpaşa, Clhan
rtrde; Takshn - Harbiye - Tophg.ne • 
~ veya sntlarmda - kalor!ferJI, 
manzaralı tercih olunur. •Alcşa.m• 
l:.A. remzine yamuz. - s 

mı lyldlr. Yeınl bemıt*l.rlanmız blle~ııeri almmuile neticdenmiftir. Fa- -.eya muteber blr aUe neullnde mü-
(C6nüJ durmaz) &yarında (Denlzin kat bu aırada Yanaıniatana aaker Baıünkü procram 'rebb!Jıellk ynpmnk ve ya.but husus\ 7500 LiRAYA SATILIK EV - Bo- 5 - MOTEFERRlK 
dalgasını bekliyorum) prkısı glbl gönderilmesi meselesi c;ıkmııbr. 13.30 Program, 13.:33 Karışık tilrküJer. Almanca dersleri vermek ıstlyor. A.A. tazlçlnde Kireçbunıunda içinde atar 
prkılar yapm]flardır. Ben Dedeyi W ll b . • . ha ,_ !3,45 Ajans haberleri, 14.00 Kar1$1k rümuzu ııc ga.utemlze yazıla!Jlllr. - ı S1Vtl "1 odalı ~eıeore bir datfta. DOs- 1NGILtzCE DP.RSLERI _ Türkçeyi 
mldafaa etsem _müdafaaya. da lh- ave una ılira~ e.~ı: reııı.ete program <Pl.), 14.50 Sa.z eserleri ve ya No. 143 Taksim Cfunhurlyet mey- lıflen ve İnglllzceyı iyi öğreteblllr bir 
tl,Jacı yoktur ya ..• _ gözftmil kapari devam etmek ıatenuftir. Fakat aarlular, 15.30 Rlya.setlcümhur FllAr- 2 _ J<:rf ARIY ANLAR danı Emlak han Emllk Turdu. Tel: matmazel talebe ve bilytiklere ders n-
blç olmazsa. fU eaerlertnl aıralardım: Londra, kuvvıetlerden mühim bir monlk orkestrası konseri, 18,03 Kıı- "<!'s' 44439. - rlr, her xett gider . .Ak.fam'da cÖ.G.a. 

SuzlnAktan (Ah nealıı een nesin hu- kıammın Yunanistana aevki için rışık şarkılar, 18.40 Dans orkestra31, JIASTABAIICI ARAMIYOR - Te- JOOO LİRAYA SATILIK ARSA _ 
ıt mı ya melet mlabı), ıncucıan (Ey emir verdiğinden taarruz dumıur 19.00 Konuşma, 19.15 Dans orkestra- lıdrdat memleket hastanesine 42,50 REZİIOSUZ KARLI İŞLER - Her 
~ lhu hicrlle tenhalara aJdm tm. Çok zaman geçmeden Alman .sı, 19.30 Ajans haberleri, 19.45 Kc:ı- lira ~tle ...... _ ....... ..-.... 1 alma- Harbi~ Jlotrdam Deıslyen mettet>ı nm yatlar ~mWenlr, berraklaft.ınhr 

..-..ı.ı ,._.....,.. d.'lSUlda ana caddeye yakın yüzü --·"'" -•·-·- -ıaı• __ ,.._ 
beni), Hüzzamdan (Rabi 8fkmda idüp kUYYetleri 'bir muk•'bil taarruza geç- nuşma, 19.55 l'asıl IBZl, 20.15 Rady:) caktır. 8on aldıth bonser.ril hümü- t-213 metre lçhıde kuyu Te-cam atacı ve __....... a&aW •ve .....-wk ~uıün-
bddlınl kiitah göntll), Bestenldrdan mitler Ye WanJI kuVTetlerini tek- cazetıesı, 20.46 Faaıl sazı. 21.00 Ziraat hal kM;ıdı ve 1k1 fotoğrafla huta.ne olan. Dosya No. 148 Teb1m ctlm!ıurl- den (Pa.tlnden) fenni sabun imali için 
(İrlşt1 mevslml gül RYrl gülJatan ede- 1ar M.ra kadar aümütler<lir. Yuna- Takvlml. 21•10 Milzlk, 21.45 KonUflU, bq t:ıbabetlne müracaat. - 2 yet meydanı EmJAJr han ErnJAk Yur- ortak aranıyor. İskenderun Şa k Yağ-
llm), Acemlşirandan (Mepmı hltua m.tw sönclailen kan-etler de bir 22.00 8a1cm oıtııesVuı. 22.30 AJau ------------- lan sabun fa.brlkası ustabaşısı Kadri. 
buyi gill aefa bulacör), Mahurdan it görememiflerdir. Bu hadiee Wa· haberleri. ft bonalar, 22.40 Sakın or- KOIU'ORLU BiR APARTIMANDA- _c1u. __ Te_l_:_
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(Yine zevrakl derunun kırılıp tepara eJJ" L L B kestraa. Dl ldlWk bir anenın yemek ve orta FABRİKA VE MATBAAYA ELVE-
daftil), Sultanı Yedhtan (Nllıan et- ~ 1? ~oııı. .. canım aıııı.~ı~ı~. unun ltlertnJ 7ıqllllÜ tnere temlzllğ!ne ve ~f lttR ımu SN.l'ILIKTIR _ Ca- iNGiı.tzcE DEBSLD - İngilten-
tlm senl sinemde mehpare caınnuan) uzenne hükGmet kenclisıru, o •ıra- )flne clftnlr bir bayan aranıyor. taJ<>tlunda fabrika ve matbaa ittiha- ek tahslI görmüş ve Cambrldge ünl-

Dedenin mahur (Ey Gonca dehen) I larda fazla dıemiyet kesbeden Hin- 8 U L M A C A M 1 Z Her Phı 10 dan 14 e kadar Ta.ksiın zma eiftrlşll betonarme yent blr blna versitel1nln cİngllizce Edebiyat. imU
bestes!ne tercih ettteınız (Bir Aleti diatana bapomandan olarak gön- ı ! ı 4 5 a 1 ı 9 JO LAnıarUn caddeal Çelllt Palas No. 8. atıhktır. Akşam ldaresln~ mnracaat hanlarını seçtikten .ann. senelerce 
meh peyker) bestıesl Ibra.hlm Atanın 1 denniıtiT. İkinci kat. - 1 Telefon: 20881. 1.f ll8an öiretmenllii yap1Jllıf blr bayaıı 
olmayıp Bekir Atanmdır. O bdul Genenl Wavellin mqhur bir aö- 1 _ ı JlİIWl Bi& AD NEZDİNDE - JtiRAu& ODA_ Arzı>etııda ı.-= ~ı:e~~"!~k~ m~: 
ı.etenmedJlf.nlz (Ey Konca Dehen ha- &Ü vardır: cBir mitralyözü tecrübe 2 Orta hbmeU için miiallm gayri mii&- tanbulpalu s ctı b1ı ıt ııo. il.daire- nıcaat. -1 
n elem balnma ııec;tl> beateslne IC- ı etmeden ~ı .f8 eaat çamura eap- - - J llm tıs yeya bdm 1f blllr bir hlzrnetçl .sinin gttzeJ ve bfltttn Jaonfonı bavi bCr .------------... 
lbıce bu esti Türk muslk1slnln bir! lamalı, ac.nra atq edene iyidir. Bir 3 _ ____ tlatezıWyor. CataJolhmda. Uıkü mat- odam c1ddt blr baya klraya vermek JIDK'l"171'1.&1lDllZI ALDllLINIZ 
~~a.s:ıdıreı. Dedenlnl _,_ edn muvb~!J~ e

0
n general da 'böyledir. Günlerce fena 4 ,__ -ı~- b&uı idare mtidiirtine milracant. a.rzu edilmektedir. _ ı Gazet.e.mlz lclarehaneslnl adres 

ml.lAe:mm ~ere,uı en .,......,... L_b J k d · · d L b ,__ 
1
-

bestede. Dede bllmlyerek aenfon11t- na er er ;;'t~ın ~~~ ııı.ay ;:,- ~ BAYAN ARANIYOR - Büroda te- SATILIK EV ARANIYOR _ Mçb, olarak gösıe.rml.f olan karllerl-
Jert bile yapmqtır. Geçlltlertne ted- meae ır ın • 6 ~ Jıtfoa ftıerliıe 'hehealr daUtloyu ~- Cihangir, Aya.zpa.fa, Jftfantata aemt- mizden 
lerlne prb mus1t1.'!fıll bilenler d~ hay- Generalin çok aman ~ı aöy)e- - ren1p Den.s. dütDo 9Mlfestn1 de ya- lerlnde ferah 8 Yeya 'I odalı, ...,.h...,,1 Plt - M.H.E. - K.K. A.B. -
- .. oltirlar. diği bu .özle 'bagiinlü TUiyeti ara- 7 --~ --- •9Wft- ........ ola-'- a.a ~ S.E.G. - M.K. - Y.S. - Mü-·-· _ - -- ---· ...,.... , .......... r hane araııaıaktadır. Akp.ın'da 

Rauf Yektanın mevlmlert tutması ;anda münasebet vardır. S =~ c1:1"1 bir acıeı de ftllJecektlr. Saat (Tugay) rttmuzuna müracaat. _ 3 tercim - N.A.K. - D.R -

=~ ı::~~~: ~a::: 11114111pwHıgıoounnnınuo11 ~ .,_. "-- - :efel~ H~ ~.~.tım ~"f llJLTAJWDIET Mn'DDINDA _ na~~nn~ ~~;~ -;!ı;:! tda-
l'ra.ıım mu.slttst anslklopedl.!hıtn 2982, tını. zata bunun ebemm1JıeU 48 tC . Son dlldll tq b.qtmnda parta ve ıebanembden aldınnalan rtca 
2983 No. 1ı ahlfelerlnde JUIDll oldu- yok. MrHASIP AMJOYOR - Usulü mu- clenıze nazır 68 numaralı bll6mam te- ._ohm-•ar.··~--------...1 
la (Tlll'tiyede musltl bllgWnJn bu Bam2mt oldalmnu n milnfall ol- ~ye i.fhıa drumt çalışa.bllecek alsa.tı hav1 mahiye 'IS Ura Jdra pt1ren 
llnkil ball> bahsinde te;yhlertnı med- madıtıma tnanm•nızı göntilden dile- s.waa Dla " JUbmu qaiı: lılr moballp aranıyor. Eminönü, Pey- ! kQçtik btr apartmwı satıltiu. 8 den Kongre tehiri 
beder. Buna dl-celı: ..... ttur. -..-.. rtm •Jm ctotıor. Baygılanyla: ı - Klddrlalerh. nlrel dK Ko. 1/1. (lentürk Ticaret- 10 a kadar eve müracaat. - 2 .,~ ,,_ 1 --• 2 ....._ -.. -"--·• .. ,_ --' ~ ---- 2-l/1/942 cumarte6t ıünü saat on 
-· - .. da Ahlned Mit.bat _.._ ... -.. o.IJp Alnar - ......, ,__ aUIWU.lan ...... .......,. mne m .... ~t. - ı 
-- ,,_ .... ~ "'\'M& -~ ı .,ATILIK ...... •.... an·~ -..+ ... yapılacak olan Bqlltt.q kazası 
tıelı::n1k tJ1r eee1"9 ---ca1c -•·'1-•, - _.,._ ----- n ~ AAAl"IAJloa - -~ ,,_.. - .,,~ lda J:11B AllAlllYOB - ,.,._r ~-.... - 1 _,___ ~~ut 'IP .. ı-eme Kurumu 142 kongre-

.Le faaıeuz Mmıed :uı6a...a•-, - ~ Jt/l/tG tutllll .a.ıha- 3 - .......,. Plld imal eder. ~ ne ......, ....... _ o ursa~· emllk """' .rnua - •• Adns: "'11 cerntıl ~"-... No 201 -~-- .. ,_., _, Blzza at havanm muhalefet.inden dolavı 
Mr bqtaaı lıçbı de .ı.e paane 11111da .say oaHp Ahıara aeJ1t .ecap• 4ı - Bllfma a. sen- bfn& ft lar- ..,...,.. · - ........ .., ... yeU&er. t evrakı mils- " 
dlllıılb. dem*ten M ff"h•lft --~ ft Dr. ı.-. v._ _.. JaJarm b7ldJI aldala claln olu' _ ... ı.tuJun. - 2 bttelerlle Ferdi Belek Türt l!lmllk Bü- başb. btr ıtıne tehi~ edtlmlşUr. 
Tuvlrletunla 7uıdılı maaıeıer- bir JUi olcudtmı. Bu mataıede cNer- Btr muı _... - Tavamn '8p. .IYIJKAT dftllt ~---) AKA- rmu. Galata ÖJDenıl>tt ıum .ltlzıcl a..llulla blaralUll erlerimize kıtlıll 
de tanbmt oemD beJ1n M1e ı.&e- dllln _,, ,enıtmDn Dlllb ehmıı ner- li - ....__ w •le...... JIDOK - AdllJ9 lıjlalnde vukufu at No. 23· Tel: 42318. - l ~ .... - faaliyetleri 
UdJlml blral ~o ..-um dılll:m tam.un tıı•ddn &71Pltl t - Tail ta;eıllıdar - W eılalL alm müıedlr lılr U. aJmacaktır. .&JlAlllYOB dnaa et17er 
_...r ft - MIDllDerı ---- ~----""-- nılmae&U - lllıbmimm- '1- D.de&lu ....,.....,, - ___. .... _ Dll1eU De _ ......... .--_ "c-t - Gelatada b1 bir ,..... .... - ~- --..--. -.ı• -- .. _ - ... _ -- __ .. , u ... handa 3-4 odalı 18Z1hane ar&nıJOr. KmlaJ -cemf,eUııden: Kahraına.n 
DJdll."- Dınct Mahmudun muslti- yor. Bir wn bma !toceı>* edm lN rar clmıett&r. 1'8l'fleceölr. OaJaıa Kcınlflem hah Telefonla devredlllrae tnmlnq ftri- emrtmke tışblt hediyeler göndermek 
den anlldıtmı " p.mtar yaptıtmı at 8ldır n llmdt Oorha O!t. -*· ı - ftftd mektup srfJn& JQ.lk tJ/Jl Wo. Ja lleela mlmeaat.. - 1 Jeeettlr. Mttracaaı saat 10-ıc Blllıoe- lfln ,alnm~ delil, kii'6k ınff-
ben ete bWrlm. BDmes demıecıım. T&Y- '* mUJd ..-ntmWr. rııu - 'l'Wllll aae1m edılodlr. 3 _ SATIUK rayA kapı Anadolu han ııo. 35. Telefon: ıepıner de eaıı.ıror. 
n lıaretetı fllphe uyandJıVOr demlf- (led'Dl1I T. O. t - ApkM ~ 24610. _ 1 Galata.saray Useslnln illi kısmında 

11 - Jtıll ....._ okuyan yavrulanmız tarafından as-

Divriii Demir Madenleri ifleta eıi için 

DOKTOR ARANIYOR 

tLA.Nı 
Astert matbaada 108 lira aylık ücretli bq tashlhOI Dl 100 nn. ~ 

tereaı ı.ııo makineler uıııtalıll mGnbaldlr. Bu mtmballere tmUbanla etın,ea 
tee»eyytm edenler alınacaktır. Tallplelrn taba1 ~raııtnı .,. ne Cibl ftSa1kt 
lbUyaç oldutunu her gOn aaı 10 dan ıe ıa :tadar SllleıY'DWliJe camll ol-
anndati Aakert matbaa m6dtr1Qtlne mtınaaaa etremneleı1 ı•mndlr. 
tmtlhan 2/Şubat/tG puart,.ı sQDD .. , t da Japt'lecüm. (J.IU-Ml) 

Oella w--··-• 1111 Dl'lf fth!•wn - İatan.bulda KAI.ORb'aı.f Bbt - Oç oda, mtı.r- t.erlerlmlse kı.§lıt hediye olmak üzere 
8olcla .... - ,.. , • ...ıa t*am. ~ p9llelerlD llu J1la ka- ta.kil. teldllaıı mobllJah. BeJo~lu - #1 parça yilnlil eşya ve aynca 297 lira 
1 - Ka~. 2 _ Asaea. R8I. dlr alan ~ .ıuı alına- Ta~ ,.. cıvannda &nuımattadır. pı.ra ıet.>enil edllml.ştir. Bu iyi kalbli 

ı _ ~ ~ , _ Aer" ·t, eaktlr. Dille "la lalal veya bir Akşam da A.C E. remzine mektupla çocuklara cemıret namına teşekkur 
1 _Bıkma.:stoD, 1 -M,Al,Le, 7 _ t.a:ç suetere alt ollltıG1r · At.Gam mtlrcaat. edilmektedir. 
Amellrat, 1 -illa\nal. 1 -Gir- 8. ı:. G adresine mlneHS. - S Bta 0 _. AL\NIYO& _Maçka -----

kolan, ıo - ip, JllUae. BATILIK OTOMOBİL - Royal Taksim, BeJolhında 2-ı odalı lralı- 8 "'l h Ik • d 
Chrysler 1938 m~eıı 40 bln kllometre forıu bir daire aranmaktadır. Tele- eyog U a evın e 

AKŞAM 
Abone bedeli 

yapmıt çok tyt kulla.nılDllf bir otomo- fon: 24361. konferans 
bll .satılıktır. Galata Bahtiyar Han 57 DOKTO&LO İÇİN _ C8laJo mı- 29 İklnOikfınun perşembe gümi s:ıut 
No. ya müracaat. - 1 da Nuruamnanl.ye cad. Ro. t ~ ba- 18 de Jle;oğlu Halkevlnde bayan Me

ne YOLTL& ÇAI.IŞAl'f - Müceddet, lllldA doktor muayenehanesi olmaya lek CelAl soru tarafından relsulhattıı
mflslamel mutbalc elektrllt fırmı •t- çok elverlflt ufak bir daire ~r. tin Kıl.mil Ak:dlk h:ıkkınd:ı bir konrc-
ma.k isti.yenler Sirkeci Vezir 1*elw l(ılndeklle~ nıiiracaat. rans nrllecektir. 
8 Ho. Sami Dottoroilana miracaat MÖBu:ı.t 1,5 ODALI MVSTA&IL Emlnönü Ha.lkevind:m: Bu hafta 
Telefon 20475. _ 1 DAİRE _ Bll6mum konforu Jaa1z balı- zarfında Ev1ml21Cle veı Uecek konfe-

Benellt HOO karuf l700 1c11rUf n.ns. temsil ve konsere ait progrnm 
' Aylık '150 • ıao • Çocmt ARAIMSI .&BANIYOR - oe içerisinde ~ Çifte V:ı.y ııo- afıtğlya çıkanlmıştır. Giriş kartlarının 
ı Aylık 400 11 IOO • As kullaınlmıt Plat pult anı.bul tak 11 Esen apartmıanında Jdraiık- Buromuzdan almması rica olunur. 
ı AJlık lllO • • ahnaeektır. CalaJotlu B&bıAll cad. tır. Tel: aas. 24/1/1942 cumartesi gilndilz sar.t 

1-.....;;._ ________ -lllBozturt ll:ıraat.mne.lne m1lraca&t. YATAKU, llOldLYALJ PA!mt- (15) de: ı - Halk:evl poEtası, 2 -
Posta ttttbadına dahil olmıyan ___________ _.:;::..,:2 'JON ABANILIYOK - Galata:va, Tak- Temsil (Şehlrll kız). 

Resmi CerldelıJn 19/11942 taıtıı .,. ııoıo laJıll nftllıMmda llrUllr -*1 ecnebi memleketler: Seınellıt: .ıme yakın olanlar ten:Dı edlllr. ~ W1/1H2 cumartesi günü mt 
2/1'11"73 numaralı kare.mamenln blrtncl maddeelnln 1ı:1ne1 flkrMmda JUdl HOO, altı &Jlllı 1900, ~ &Jlılı 4 - Kiralık • Sablık larm mektupla mufa-hn Oalatada <20) de: 1 - Halkevi pOO.ası, 2 -

İstanbul mı-ntaka liman riyasetinden: 

oldvtu tbere 50 (daıbll) tondan 150 <haı'f9> tma kadar mot6rler dnle&e .,_ _ _ __ ıooo _ _ k_m_at_,.e-ı_ıır __ • ----1 Danüb Sigorta Jıanında M nmya KCIDferana <Beldmln cemiyet içlnde-
"Ja Amme fllerlııe ait hedıanli blr hlzmetıbı ttuı ~ Mlntllb Uman Telefonlannus llaflllwhanlr: 1t515 30,• LİRAYA BATILlll .&Pı\RTI· blld1rllmeal - 1 :ti mesleki ro16): Prof. Dr. M. Kemal 
aeı.ntlert ıaratmdm .etere lttlı:olunacatlanadım eeter J'B.PUÜ !hl tıo- 'J'aı ...... : 11711 _ idare: 11811 HAN - Pangalbda 11 katlı i. 11. il fal' SATILIK at taralından, S - Temsil (Şehlrll 
nU&tolardalt1 motnr a!ılp ve:va Jcaptanlarmm rl)asa'bnlW m.tlwı ft.. Midir: 11'97 odalı altında blr dmEöm ayda 1'11 .&P..&aTDUlf - D:l kat m>: Bv1mlz Tema11 tubesl tarafından. 
meıert :D&n olunur. mu . , -------------"" lira. Iradı olan Taatm Clmhurlyri berine töte bafl bahoe 919 lcuyuu 25/l/11H2 pezar günü saat (15) de: 

meydanı EmlAIH!an BmJü Yurdu. olup tramvaya. 150 meA9 mesafeli !lvlmlz oı1restrasının aylık 1lçüncft 
Tel· 44439 - 8,600 llre.ya aatıhk: JtartaJut Hacı Ah- tonaerl 

· · met mahallesi Er Mqdam No. 3'1. * btnönü Ha.lkevinden: Aıru4tör 1 
llahanem • - Kamn 'il 

lstanbul Belecliyeıi ilinları 1 U.000 LiaAI.& S&TILIK .&1'.&&TI- - - 1 res'.ın ~ fotograf aerglsl bu sene de 

IStanbUI intihabı me bUS8n teftiş İdarehane Babılll elvan ~ od;,ı~:: = :0~: ARANIYOR - İ.ltanbulun her aem- !!a~4~1~~n:1üa~t~~er~! 
he et. den Acımusluk IOtat No. ıs TebUn Ciimlıurl1et IM'fdanı Em1A.k tinde muhtelif ııatıerde Anlcaradald saat 14 ıı _..... kt 01..4· 

8. im. GQ. Öl. İti. At. Yt.t. 
._ u,20 2.M 1.ıo e,e 12,00 ı.N 
VL ue ,,ıa 12.ıe ıa,oo 11,H 21,ııo 

Y 1 n : ••iiiiiiiiiiiiıııiiiİİllİİiiillİİl•Iİ ban EmlAk Yurdu. Tel. '4439. _ mQfterlleri Sçln acele satılık apartı- - e ...._.r açı ır. ..., 

General Hattı - ..... Erelden •"ılan İstanbul meb--'-•ıı.. """" A/l/K2 Za71 - Kaaım.,..._ .._,_ ._ .. mu- man, dtikkln, ardiye, "· kO§k. ?alı, scl"besttr . 
.,,. ...... , -Y .._._ .. ..._.... ...-.-~ •&- 15000 LİRA.YA SATILI& çtFJ'IJE - .WA aranıyor. ..-----------

tarihine milsadlf pazar günü 'O'nıversite konferans Dlonunda lntnıap ya- amellt fQbes!nden aldılım n1lfal ata- Yalovayı. 7'&1& yarım .at uoo d&»ftm İstlklAl caddesi No. es, blrtncı tat 
pılecaktır. Saat tam dalı:\miı\ rey alınına#& bqlanacalından mtmt.ehlp damında byıtıı ıettııs tedcerem1 ın:ıqhur Münir bey ~ maa mnt- Ankara. Emlft.k slmaan Beyoğlu fUbeo!l. 
Dnllerln qa.Rıda:tı tertip .sırasına göre muayyen aat.ıerde ellerinde bulu- say1 ettim. ~ alaealımdan .. tıemllA.t. Dosya. No. l.f'l '1'üslm cam- Mliracaat: Telefon: 415'11. _, 

nan münte1ılblsanl ctiıroanlarlle salonu teorlf edere& 1"97lerln1 ktJDanmaJarı tisln!n ha.tnıil 70ktur. htuiyet meydanı Emlf.k ban BmlAk 
rica olunur. ('132) ını dotumhı D>nJıım otıu Yurdu Tel· 44439 _ ARMtTYOC - İsta.nbulun her 1em-

9U.t Da.k.lb 81.a' DMııta Necdet O&ntlu · · · tinde her bedelde ve her ebadda .An-

Lokman Hekim 
C Dr. HAFIZ CEMALJ 

Dahiliye mütehaııııi 
:ueeo Lİ&AYA U.TIUK .&PABTI- Jı:aradaki milşterllert 1ç1n acele satllık Divmyola 104 

Z&JI - l'eneı" nttal mıemurhJlan- !UN - J'eruml&d& 1 b.tlı betonar- arsa. ba.R, bahçe, ayfiyellk az&D1for. Muayene 1aatleri Pazar hariç Emlıı&ıü, J'atsıı 

Beyotlu, Betlktaf 
K. Kb.~. Olldldıll 

t 
ıo 
11 

IO 
IO 

Dl 10 
• 11 

.• ~ 
IO • d&D. a1dı1Jm nQta.s ~ttml ..,ı n- me aJda '10 Un. Iradı. Dosya Jfo. 291 İstlkltl caddesi No. 88, blrtnci kat her rfi·. 2,5 _ S Tel: 22398 

tim. 1IDlıdal ~ wtMtn Tablm Cömlı~ IDIJdrmı llmlAk Ankara ıı:mı&k •men BeJoilu fQbeal.tllll••••••••• .. - - - --~--_: ---- -- ~ _, ... ~ Tmu. Tel: tffıl8. - lıllrlcaa&• - - • Gl'11. -
. • - ..J; . · - - 1 _. ~.. . .. -- ~ -.. . _.,,, .-. _.IC. ~~ .. ·~-



Sablfe 1 

~~!~ 2f.-:UdaA:l 
Deniz mülne Jtbıbqı il*-"' AJl at. 
Mustafa 8am1 303 U561>. 

P. 'l'tm. Mutat& ot. A. Adi -
(ff39'). 

Top, TJm. M111taf& o& lallllL 111 
(44883). 

Nakliye Tim- cew ot. ~wttlD 
S24 (44934). 

Tbb. Tim. Ahmet Rı6'111l cıt. Aall. 
('5020). 

Tbb. Muatata ol. l'emlh l4IOll>. 
Bu subaylann htıvtıın cbıfu>ıutıe 

blrutıe acele fUbeJ• mDnut1an illa 

== ~ ff!l!e!.":o~~'!?32.~~!u!!diı~t~!!?.z 
t.ltatbtlk Umum MldQdllılll amaml 

ve mtllbak btl.-. daba muth " 
ticretll memurlarla mllt.efeıttk mit. 
tahdemlerln 1941 .enesl ~ 
k1 Jllltdannı gösteren ltlr Jatatlltlk 
nefl'e1lem1ftlr. l!'.leıin ba.pedM! umu
mi btlllaaya nazaran O.le& dıemlr
yollan ve llmanlan ve Albll ~t 
harlc; oJmat illere umumi ft mtllbak 
bütçelere dahU maeflar '9'8'. 6cretll me
murlarla mtıteferrlt •""'6d•Jer 
ıettnu 1938 de <74.19) > .,..,,. 
muUbll lHl de Clt.511> lfiljWr. ııne 
b'1 1ltatlsUle 1lUU'ID (W) JlnıdMI 
fala asli JDaaf alan amnar adld1 
(78> ve bam! (800) ıır.,. lılıdar 8c- K A ş E L E R f 
ıet alan memur adedi de (12) tltlden 

::*. =r::-~ BAŞ. DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA 
NW adedi de <•.m> tl#lr. Ve 6iifiln -.L:.1.-: derltal lıaer. 

Bu eltr, a1lkadarlara .aıacaat n- us.-uun 
bunda bedelalz olarak~- 8ıbbJJ9 VetiletlnJn rahllltmı babdlr. İeabmda ıthıde S lcate almabWt. 

tedlr. ------------....:.' ----------------------------.------------~-------------

Erkmen Cep Sobası 
Kıştan, Kardan, Korku Kalmadı 

Odun, K&Jıtlr, kıellt.rtle lbtiJ'ao JQktv. Al'CBlmW '* mlı& 9* &n.
rtınDs mQddetlnce evde, ntatta, 10tatda, dalda ımunm& Bcıalnlul 
ve ttıtenmes: Atefl bedavadır ve muhanentır. tttllad VetaıeMndıea 
2991 No. ve 29/1/Ml tartbJl lhtıra beratı alınnuftır . 

...... ....... ft , ........ Plab 1 Liradır. 

Belilami'tol 
idrar JOlları UUbabı. ,_. H ellEl DL806ma.u6u, idrar IOrlutu, u.e
ane Ti Proetaı llıthalll. 8lltlı ft Koli 811t.ttlen. Bent rabatmJıJrl•
nna arp en müemmel bir Ulo m:t8AMtroL'dur. BBL8AMtToL kal 
Janaplar JUk&nda Judı haatalıtlardan çabuk kmtulurlar. Btlıtln Bo
anelerde bulunur. 8a&ıf depon: 8uDl Aba Bahçekapı it Banlwl 

.. _____ tarteenM RahftDCllar IOlııllc No. 1. ------

Gelir 

GOMENTAL 

ı 20.000 20.000 
J 10.000 20.000 
t IOOO 20.000 

• 1800 ao.ooo 
• 1.000 40.0IO 
IO IOO 40.000 

- 100 40.000 
fOO 50 20.000 

4000 10 40.000 
IOllOO 2 H0.000 
l4ll'r Yeldbl . • . 480.000 

1'111 bilette 21, ?'..bilet 
tazanacat 

• m bilet" .. Tıırm btlet 1 tJrad r 

'l'tlrldJ'• a•-•..ı,.ett 
ZiRAAT BANKASI 
Karulq tarthl: 1• - Sermayesl: 100,000,000 TOık 1lrua lıabl W 

aJam adedi: 2t5 
Zirai ve Ucart her nevi banta muameleleıt 

Para biriktirenlere !8,IOI Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat ~ıı , • .ı da kumbarah ve ltlbanıs ıaaarruı buaplarmda en 
u 50 Uran bulunanlara senede t defa çetllecelt kur'a ile aşalıdatı 

p1lna g6re ikramiye datıtılacaktır. 
'ıadet 1.080 Hrahk .f.000 Ura ' . - . ..... . .. ... ı •• 

40 .. 100 • 4.000 • 

100 adet 58 Urabk S.080 Ura 
uo • 41 • ... .. . ... . . .... . 

DiKKAT: Reaplarmdaltl paralar blr aene lçbıde IO &dan &1111 
dü.pnlyenlere lkram1Je eıttıtı tatdlrde " 20 fazlaalle verUecotur. 
Kunlar senede t defa 11 qlGI, 11 bJrlndlElnaa: 11 mart ft 

Nezleden koıw Ye nezleyi köldind• k ... 
.. ___ E.czanel.._ ımarla GOMENTAL UQUUL --.-ıı ı 11 lunılnm tarlbJainde ~-

MAKSi M'de 
a .. .-

SA f l YE , 
ve 20 kifililı SAZ HEYETi 

p ..... ... ,.... ka ....... 40 ..... 

iST ANBUL YJLDIZLARI REVOSONON 

ç 
1 
K 
1 
y 
o 
R 

80N HAFl"ASI 

RuJ • lıtÜNf T 
• ~OLO N YA• 

LOSY~ • PARfÖf1 

Kereste, I074l faıulyelİ, yer fııbiı, keten ve 
kendir e1yafı ihracatçılarına 

ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri 
UMUMi K.A. TIPLlC1NDEN: 

Jl"1mbat Bakll,-.t ve Yallı Tohumlar lhracat~tlan Biri ğlnln tısaı 
ın.ı.mnnı teşt1l eden maddelere ll1veten Boya Fasulyesi, Yer Fıstıtı, 

ve Kenillr el)'afı d brestenln ithali Ticaret VekAl ne& ten lp 
.uı-. o'cıutundan, bq uıMdeleri ibl'aç edenlerin, Bir• k statl.isiltnuı 

maddesi hOkmtine tevf kan Btrllte kabul edtlmek beııe Gala
._. ömer Ablt hanında Btrlllr tdar~ M tezine mftraeaat etmeleri 

t .YAıı. olunur 

MiNERVA RADYOLARI 
Pek p landa se~ 

Yem tem etriii•i• ateı,.mizde-her marb.cla Ra~olar prantili 
olarak tamir edilir, icabancla evlere de .-.U. Aan.ı Eminönfi Pi
yango 1>\letleri aatıc1a1 Niınet Abla karfW™fa Nail Bey Han No. 4. 

Telefoe: 23521 
.. 

Ankara Harp Akademili Komutanlıimdan 
Harp atademlil mııtiHP 1çln M lira ticleUe blr dakWo ahnaeaöır. ı... 

tetlllerln 3111./0ö atpmna tadar Ankarada 2 No. lu kqlada Harp akade• 
mlll komutanhlma mtlracaatlan. ( 1814,) (QS) 

Devlet limanlan iıletme amum milclürllliünden 

Denizci' ere ilin · 
8/1/IH2 tarlhlnde ma dOIQıllle lllemedltı bUdlrllen radyofamı bu ıtn-

den ltlbamı faall,ete pgdlll aı&tadarlara tlln olunur. cmJ 

1 
f : '. _1nhiaarlar U. Müdürlüilnclenı 1 

I - eartname ve ntlm.uneal mucHahM'.e HO,oGI aetıe lhlmnv CQbala
müteahhidi nam heaabuıa ~ aatm almaeattır. 

II - Pazarlık 30/l/9'2 ıtmtı. aut t,• da Kabatq ıevama blpumd& 
mfitewettn merkez mObaJUt kolnJIJonanda :yapılacattır. 

ut - 1'imune n prtname at seçen fubede drtlletdllr. 
IV - İatekllleı1n pazarlık lç!n taJln olunan gQn Ye aaıte tetHf edecek-

T. 1 Ş B A N K A S 1 •
-~ lerl flat üzerlndm Jtsde ,edl buçuk teminat paralarlJle blrlltte IMIÖr te-
~ ~tlan. <l'I•> 

Kiiçiilı taarral hesaplan 1942 ikramiye plGnı 
KqiDELER: 1 Şahat, t llaJlll, S ~ 

1 
1 
2 
1 

11 
to 
50 -ıoo 

1 bdncıtepin tariblednlle yapdlr. 
llü IUAMl.YELBRI 

10t1 Llrabk = ZHI.- Lira 
• 11• . = 1-- • 
• '750 • = 1581- • 

• 500 • =t•-· 
• uo • = 2500.- • 

• 109 • = 4800.- • 

• 50 • = !500.- • 

• 25 111 = 5000.-- • 
10 • = !000.- • 

Devlet Demiryollan ve Limanlan lıle.,._ 
Umma iclareei ilaalan 

Ba7daıpqadan mt 9,15 te haretet eden t4, oat a.ee • taatlw& eden 
30 ve sqt lŞ,IO de b&retet eden it Na. lu tatarlarla JllencUta .. IO,llO de 
hllftet eden 27, aaat 14,0I te hareket eden il ve 17.11 de bUelllt eden it 
No. ıu O&nllJ6 b.tarlarmm ıörtllen ıtzuma binaen ıl/ı.<NI ıaıtıbJDden iti• 

1 bamı lllem11809il aayın halka llln :ıunur. (880) 

Muh•mmen bedeli DG.000 <Blll bet bln> Ura olan JO ton balık ıall 
g;211ec paDrtuL ıantı aaat._15 de tapalı arı uaultl lle Antara'cli. t.daıe 
blnaainda toplanan merkez 9-uncv. Xomlqonunca aatm •1"'8cütir. 

Bu işe cfrmelt lateyenlerin 4.000 <Dört bin> liralık muvatat temınat ile 
Jaınunun tayın ettlll veeltaıan ve tetllfierlni aynı ~ mı H ı tadar 
adı gıer,en Komisyon Relalltlne nrmelerl llzımdır 

Şartnameler param olaralt Antara'da MalJeme datıesınden, llaJdU-
~-----------••••••••••" pap.'da 'hsellöm ve 8eYlt Şentttnden temin olunur <•) 

* Muhammen bedeli (4100) lira -olan iOOO tile Telgraf m~:~ 
Yiikaek Deniz Ticareti Mektebi tt'42ı pazartesi güntı saat uu on birde Haydarpapda oar bıma 

Müd. •• I""'.. d deki la>mJayon tarafmd&n açık eksiltme usullle satm •lmacattır. 
ur ugun ~n : Bu ite atrmek ı.ateyenlerln (30'1> Ura <50> ltUfUllut muvakb.t tem'"'' 

l - M kt bbnlz H m t Nacı Tatb kat gemtslnln cankurtaran botu ola- ve kanunun tayin ettltl ve aikle birlikte eksiltme lilntl •atbie kadar D
rat ın a edllecet bir det tekn nin açık eksiltmesi 28 l 942 tarihine nıü- mlsygna müracaatlan llzımdır. 
sadlf paz r ıı1 rtınn t 11 de m~t p müdllrlyeı binan dahlUndc te- Bu lte alt şartnameler komisyondan para.sız olarak dalıtılmattadlr. 
Şf'ltkül edec k s:ı ın alma komlsyor,ııında icra olunacaktır. <'11'1) 

2 - Ke ffne naza ·an mu mm bed ll clOOO• lira olup muvakkat te-
mJDatı 75• liradır. T min t akçalarını I t:ın'1ul be.k m~ı.-pler muhue-
obttilltl reznealne yııtırmata~ 

s -Btsllt.me1e 1'Md.k edeeeklerlrı 2'90 ayılı bnamr 2: t 41 ~-
del rliıdetı .-nıan hm olıl at hQlt bulanmalaft daha 
....,, $ 


