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Bu sene pancar için 

geniş bir ekim 
sahası hazırlanacak 

Evlerinde mal sal<lıyanlar 
2500 lira para ve 3 sene 

hapis cezasına çarpılacaklar 
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Amerikanın 

hazırlığı, 

Avustralya ve 
Afrika 

Birleşik Amerika Devletleri ' 
Rejsicümhuru Roosevelt küçük .,
bir kitap çıkarmış, memleketinin 
hnrp hazırlıklarını anlatıyor. Bu

• I 

-. 

• 
BU SABAHKi TELGB.AFLA.B 

Bir ltalvan 8 Japon nak-
gemi kalitesine liye gemisi 

ağır hücu ?1 batırlldı 
--- -~- --

20,000 tonluk büyük bir Makassar boğazında 
vapur Akdenizde Japon gemilerine şiddetli 

batırıldı hücumlar yapıldı 

Lonira 26 (A.A.) - B. B. C.: I Londra 26 (AA.). - B.B.C.: Uzat 
AhdL·nizde lngiliz tayyareleri Mih- Şarkta müttefik kuvvetler başkuma.n
vere ağır bir darbe incHrmişlerdir. danlığı neşrettiği ilk tebliğde, mUh-

nu göıiip okumak hem meraklı, 
hem faydalı olacak. Yazık ki 

şimdilik, bu uzun hazırlık hak
kında telgrafların bildirdiği çok 
kısa hulasayı okumakla kanaat Avustralyanın merkMi olan Canberra şehrinde parlamento binası 

1 
Orta Şark İngiliz hava kuvvetlerinin telit bölgelerde Japonlara ağır dar-

============-===============-====-=-======================= tebliğine göre, bit .-.ırhlı, 3 kruvazör beler indirildiği beyan edilmektedir. edeceğiz. 
Bu haberi okuyunca ilk akla 

gelen şey. Amerikada, harp ha
zırlığı kadar bu :hazırlık propa
gandasına verilen ehemmiyetin 
göze batar bir şekil almasıdır. 
Hiç bir memleket, kurduğu silah 
fabrikalarının, yaptığ'ı geml, 
tank ve tayyarelerin havsala şa
şırtıcı çokluğunu ·ortalığa bu ka
dar sık yayıp direnmez. Amerika
lılar, duyuş ve dilşilnüşleri ba
kımından bize benzemiyen in
sanlardır. Demek ki kocaman ra
kamların böyle tekrarlanması 

onlardn harbe karşı yeni bir hız 

Japonlar 2 Libya' da 
·yere daha bir Alman 

\ 
B R 

• b b t ve 15 muhribin himay~inde bulu· Tebliğe göre Borneo ile Celebbe3 • 1 en rop nar bir İtalyan vapur kafilesi cuma adaları arasındaki boğazlardan geçen 
günü halvadan Trablusgarbe git· bl~ duşman goc~l kafilesine 48 saat 

B ık 1 
k 'k • b' 1 T k 'f mutemadlyen hucum edllmlrıtlr. Cl.4-

a an ara ~e te ! ·eı:ı ır :'~~ ız .. ~1 tayyate· ma gtınü harekete geçen Hollanda 

ve heyecan uyandırıyor. 
Bir de harbin başlangıctaki 

gidişi Amerika efkarında iyi te
sir bırakmamış olacak ki hüku
met. gelecek yıllarqa _birikecek 
kuv\·etıeri halka, sürekli bir ya
yımla anlatarak milli cesareti, 
harbin sonucuna inanı arttırmak 
i~tiyor. 

Şimdiye kadar, bir memleke-
tin yaptığı ve yapacağı silahla
nn çeşidini ve sayısını gizlemek, 
düsmana ip ucu vermemek için 
başvurulan ilk ve önemli vazife 

sanılırdı. Amerika, askerlik sır
nnı dn açığa vurmaktan çekin
mivo ... Bizim gibilere garip gelen 
bu "'niliğin sebebi, düşmanı da
ha :::imdiden ürkütmek olsa ge
rrktir. Bundan başka. Amerika
nın hazırladığ1 silahlar öyle bir 
çapta \'e sayıdadır ki bu alanda 
kendisilc hl~ kimse yarışa çıka
mıyacağı için bunlan açıkça bil

asker çıkardı muvaffakıyeti 
Avustralyada herkes pek Agedabianın şimalinde 

yakında adaya bir İngilizleri mağlup 
taarruz heklivor ettiklerini bildiriyorlar 

Batavia 25 ( A.A.) - Resmen 
bildiriliyor: Japon kuvvetleri Ken
dari ve Balık Papan'• ~"lardll'. 
Felemenk askerleri dütmana tiddet
le mukavemet göstermektedir. 

[Kendari Felemenk Hlndlstanında 
Celebes adasının cenup doğu sah\lln
dedlr. Japonlar evvelce bu adanın 
şlmalindeki Mlnnhnssa yanmadasını 
ele geçinn~lerdi. Şimdi de cenubuna 
asker çıkarmışlardır. Bu suretle Fe
lem,mk Hindistanının en zengln ada
sı olan Cava adasına yaklaşmışlardır. 
Balık 'papan'a geline~. burası Bor

neo adnsının cenup doğusundadır. 
Japonlar evvelce bu adanın şimnllnde 
İngilizlere alt mıntnkaya asker çıkar
mışlardı. Şimdi asker çıkardıktan yer 
Felemenge nltUr.ı 

Avustralyada kaygı 
l\lelboum 25 (A.A.) - AvustralyP. 

Ordu Nazırı B. Ford halkın derhal 
muhnrebeye hazırlanmasını süratle 
tcchlzatının tnmıunlanmasını emret
miştir. Hfikfımet Avustralyanın pek 
yakında bir taarnna karşı koymak 
mecburtyetlncle kal:ıcaltını sanmakta
dır. 

- - -
Rerlin 25(A.A.) - Alman ordulan 

başkumandanh~m tebliği: 
Hususi tebll~de de bildirildiği gibi, 

Afrika ıimallnde Alman - İtalyan 
te.şklllerlnln taarruzu tnnı bir muv:ıf
faklyet olmuştur. Büyfik İnglllz kuv
vetleri Agedabyanın şimal doğusunda 
mağlup edllmlş ve ağır kayıplara lllt'
rayar:ık şimal doğu istlknmetinde sü
rülmüşlerdir. Elimize fazla miktarda. 
esir geçmiştir. Dü.şmanın 143 hücum 
arabası ve 80 tapu 1.n.pt veya tahrıp 
edilm~tir. 

Alman savaş ta)'ynrelert ağır çapta 
bombalarıa Maltadakl tcsls~rl ve ha
va nlnnlnnm bsnnbalnmışl::ı.rdır. 

Kahire ne diyor? 
Kahire 25 (A.A.) - Agcdabya Ilc 

Antelftt arasında ve Antel:ıtı'ın 50 ki
lometre şimal doğusunda chemm!yeta 
blr muharebe cereyan ediyor. Romme
lln Ageyladakl müdıfn:ı m~vziinden 
gönderdiği 3 kol bu büyük sahneye 
dağılmış ve müttefiklerin başlıca kuv
vetlcrıte karşılaşmıştır. Şimdi daha 
açık olarak görülüyor ki düşman İn
giliz taarruz h:ı7.ırlıklannı gel!şme
tlen önce kırmak istiyor. 

An karada bir evde 5.000 
dirmcktc>n çekinmiyor. 

Gcrcckten Amerikaıun hazır· k t k' b • t b 1 d lığt ... b~gU~c 'kad~r ~m~.e~ dün- pa e 1 rı u un u 
ya olçulerınden ustunduı. Daha \· 
bu yıl, tank ve tayyare bakımın-
dan Almanya ile beraberliğe va- Ankara 25 (Telefonla) - lstan- den 25 inci maddem bu sibi hallere 

ıı tr ırdan gorulmuıtur. Bunun t~yyarelerl sekiz düşman gemisine 15 
üzerine ağıı bombardıman ve torpi· tam isabet kayiletmlşlerdlr. 

gelecek do tayyarelerimiz harekete geçmiş- Cumartesi günü Amerikan ve Hol
lerdir. ilk bombalar, istikamet değiş- landa tayyareleri hafif Amerikan de
tiren zırhlınııı yanma düşmüş ve bir nlz blrllklerlnln ynrdımlyle semt ka
isabet kaydedilmiştir. Karanlık ba- !ilesine taarruza ceçmlşler, 2 duş-

Yalnız bu seyehatin 
yakında yapılması 

ümit edilmiyor · 

Rükreş 25 (A.A.l - Alman Hariciye 
Nazın von Rlbbentrop'un yakında 
Bilkr~ geleceği hakkında şayialar 
çıkmıştır. Rumen resmi mahfilleri 
bu hususta bır {t!Y söylememekte, yal
nız Alman Harklye sözcüsü tarafın
dan Nazırın şlmdlllk Almany:ıdan b' r 
yere ayrılması dU.,ilnülmedi~lne dair 
dfin söylenilen sözleri hatırlntmakt.a
dır. 

Rumen salahiyetli mahfilleri Alman 
Hariciye Nıızınnın günün birinde 
BAlkan memleketlerine bir ~yahat. 
yap!l1ası ve bu esnada Bukrcşte dur
ma , ı imkan haricinde olmadığını be
lirtiyor. Fakat çıkarılan rivayet hl
Jatuııı ol:lrak Dlikrt''i, Doğu Avrup:ı
dnkl dlplomnllk ve askeri fn:ıllyetın 
merkezi d<-ğlldlr. Ynb:ıncı memleket
lerde ynyılari haberler tamamen yan
lıs değilse bile hiç olmnzsa " mdil!k 
mevsimsizdir. 

Siyam harp 
ilan etti 

Bang-Kok 2j (A.A.) -Tayland 
bugün öğl..: üzer! lngiltereye ve 
Birleşik Amerikaya .harp ilan etmi;J
tir. Tayland bu iki memleketi kendi 
toprakları üzerinde kanunsuz hare
k..:tlerde bulunmuş olmakla itham 
etmektedir. 

Yapağılar 

ıı<trken torpido tayyarelerimiz. 1 200 man gemisini b:ıtınnışlar, iki tancsıni 
metreden dalmışlar ve 20.000 ton· .ciddi hasara uğratmışlar, 1 düıım'.'.n 
luk bir ltalyan transatlantiğine bir muhribine isabetler knydEtmlşlerdlr. 
t 

·ı · b t tt' · ı _ı· D'" b' .Bir düşman nakliye gemisi h'.lvaya 
orpı ısa e e ırmış eroır. ıger ır t ·1 b. h 'b 

1 
k uçurulmuş, diğeri de batar bir halde 

or::ıı ır mu rı e ras ıımış, ruva- bırakılmıştır 

ziirll'ı den hiriı:le de isabet vuku bul- · Bu taarruzlnı esnasında ceman S 
muş~ur. 

Gece yarıs 1 sonra tekrar hü-
cuma geçen t ... J nrelerimiz, 15 met
retc kadar İnmişler ve transatlantiğe 
iki isabet daha kaydetmişlerdir. Sa
bahleyin istikşaf tayyarelerimiz:, düıı
man vapur kafilesini, azalmı§ bit 
süratle T.ablusgarbe giderken gör
ı · 1erdir. 20 bin tonluk transa,lan· 
tikten hiç eser yoktu. 

Libya'da harp 
manzarası bulanık 

2,500 kilometre 
balık bir sahada 

murab· 
çarpış

malar devam ediyor 

düşman nakliye gemisi muhakk!'lk. 
dördü muhtemel ol:ırnk batırılmış, 12 
tanesi de hasara uğratılmıştır. 

12 düşman tayyaresi, uçan kal"le
re hücum ctml~erdlr. Uran kal<'lcr 
zayiata uğrnmadnn beş c!üşmaıı t:ıy
ynresl diışfırülmüstür. 

Amerikalılar 5 Japon 
nakliyesi daha batırdılar 

Londra 26 (A.A.) - BBC.: B 1r s:ı:ıt 
c\•vcl Vnşln"'tnndn ne!lı "'dıl<'n H:ı~l
ye Nez:ı.retı tebliğine göre Am"!'ik"n 
deniz kuvvetleri Mnltn'i:<::ır bo~:mrd.ı, 

düsman nakliye 
0

gemneıine ikinci bir 
hücum daha ynpmı"l:ır \'e bes düo;
man nakliye gcmlslnl b:ıtıımışl.,rdır. 

Altıncı bir düo:m:m geml"lnin d"ha 
br.tmıc; olmn!il muhtemeldir. Amcrl
k:ı.n kuvvetleri hic bir 1:ıylnta. urıra
mnmııılnrd:r. 

J.ondra 26 (A.A.l - B.B.C.: R u•er 
muh:ıblri.n(' göre, Felemenk t"':yynrc
leri Bornco clvnnnd:ı Balıkp"p:ı:ı c!
vannd:ı Japon vapur k"'!il"l"r ne 
taarruzlara c'ı~vnm etm!ııler. 2 knı
vıı.zcir, 4 Japon nakliye gemisin" ı .. a
bctıer kaydetm!.şlerdlr. 

Londı:ı 26 CAA) - BBC.: Llbyn.
da Antı'llii.tın cenup vr CPnubu ş:ır
kisinde 2500 kilometre mu .ıbb:ılık ge
niş bir S.'lhn dahlllnd:- devam eden 
earpışmalnr h:dfı. bulnmk bir m:ın
zara gösteriyor. 

Antelliıt, Agedabi:mın GO kilometre yeni bir ln{!'ir z 
dritnolu 

şimali şar.kisiııdcdlr. Snunnu cl
vannda dtlşınan taknlnrı dağıtılmlfi ve 
en az beş diııım:ın tankı tahrip t-dil
ıniştir. Londra 26 (AA) - B. B. C.ı 

Ingiliz tuyynrelerl Agcdabya muha- 35.000 tonluk yeni bir lnciliz drit· 
rebc sahası üzerine bCıyük bir faali-
yet göst<>rmlşler, 4 dti~man tayyaresi- ı.otum:.ı donanmnya iltihak e•tiği 

. k tl . d ıl bulda olduğu ~ibi Ankarada da son cüret ve teşebbüs edenlerin 2500 li-
rıyor. Denız u~e erı. e, yap - günlerde vurgunculann istifçilik ya- raya kadar para cezası ile 3 soneye 
makta olan gcmıler bıtince, bu- parak halkın zaruri ihtiyaçlarını te- kadar hapis cezasına mahkum cdil
günkünün lki katına cıkacaktır. mine yarayan bazı maddeleri piya· mesini amirdir. Bugühkü Ulus' da 
Bu derece bol para, tükenmez sadan kaldırmağa teşebbüs ettikleri {İstifçiler ve Hayat Bahası) başlıklı• 
malzeme ve altı bucuk milyon görülmüı.ür. Vurguncular kibrit, makalede Mümtaz Faik Fenik yazı· 
· ı i ile Amerikanın j943 de ~lde t~z, sabun ve zeytinyağı üz~rinde sını ıöyle bitirmektedir: 

İktisad V ekileti bu 
hususta bir tebliğ 

neıretti 

ni duşilrmüşlcr. dl~erlcrmi hasara uğ- dün ifşa edilmiştir. Bu, Prince ol 
rntmışlar, duşman vasıtalarını da ~'elle:.'in ... §i olar. Duc of York'tur. 
<'saslı bir surette bomb:ırdımnn etmiş- Du zırhlı, B. Churchill'ı son Atlartik 
terdir. seyahı.ti esnasında Amerikaya götü-

Vichy 26 (A.A.) - O.F J.: General rüp getiımi,tlr. 
Rommel Libynda tnnrruzuna devanı ============ 
ediyor. Taarruz şimal ve ş:ı.rk lst.!t;ı.- -- Bu sabahki telgrafların 
metlerine inkişaf etmektedir. d~'Vamı 2 nci sahifede 
111111111111ııııııııııııııııııııımın11111111ııııırınr M•<ııı ııııınııııııııııııııııuııımırıııııuıunıııııııııııııımıııııııınııı•;·"· ... ,. 

ŞÇ .. • • hır buhran manzarası yaratmaga ça• LI b' d " d .. l ki 
edeCCgı SilfıhlafQ yet.ı.~.mek .. ne lışrnıtlardır. Şehrimizde gayet bol «r ar in ogur Ul{U zor U arı önlemeği hepimiz birle~ik bir dava 
Japonya, ne Almanya ıçm mum- miktarda kibrit mevcut olduğu hal- olarak kabul ettiğimiz gün cebimiz-
kündür. Amerikanın büyük ÜS· de istifçilerin faa~iyeti neticesinde deki par-nın daha çok kıymctlendi
tünlilğ'li, düşmanları yıpranmak- hiç bir satıcıda kib~it bulunmamak- ğini ihtiyaçlarımızın daha kolaylıkla 
ta iken onun hazırlık devrinde t~dır. Zabıta. yaptıgı araı1tırmal~rd~ önlendiğini görecegız. Hırsız.lık. 

0
1 ası ötekiler türlü darlık için hır ıahsın evınde 5 OOO paket kıbrıt eg-er bu,..ün, hepimizin avıpladı«ı bir 
m • ~ - bularak rnusadere cımi!I ve kondisi- <> J 

0 

d b 1 k k dl 
· · h " b'r ~ suç ·ise istifçilik ondan daha ag-ır, da-

e una ır en en sının tç ı ni Adliyeye teslim etmişt-ir. Ara'ltır-
zaman yoksulluk yüzü gönniye- matara devam edilecektir. ha korkunç bir suçtur. Çünkü neti

cderi hem millete hem de istifcinin 
cek bir durumda buhmmasıd1r. Bugünlerde Büyük Millet Meclisin- -

d .. k d ı ı. ı M'll" K ta kendisine tesir eder. 
Fakat harp sadece silah demek e muza ere c i eceıı.; ~ an . ı ı o-

değildir. Bunları kullanacak in- runm~ kanunLnun yenı 0şeklınde ge· Saflarımızda sıkı duralım, bir va· 
.. tek tuccar, gerek hususa şahıslar ta- ıandaş olarak vazifderimizin ağır 

san, bu insanlann duşmanı bu- rafından istifçilik yapılmasını mene- mesuliyetlerini idrak edelim.> 
Jabileceklerl dövüş sahac::ı lazım-
dır. 

Ameı-ika hazırlanırken Japon- Yeni mebuslar Zira~t Vekili 

Yapagılara el koymıı kararının bü
tün vllfı.yct ve kazalara teşmil edildi
ğini yazmıştık. Iktısad Vekaleti dün 
bir tebliğ neşretmiş ve yapağı beyaıı
uamcsl vem10k mecburiyetinde olan 
yapağı sahiplerinin dcl'hal en yakı.n 
Ziraat banknsı şube veya aJıınlarına 
veya \•ekllllk veya kaymakamlıklara 
müracaat ederek bu husustaki koor
dinasyon kararlrırım okumalarını ve 
gerekli izahatı almaları Iuzumunu 
bildlrmlştlr. 

JJIJe:i.k ka ~Ierı 

.4caba neden böyle 
oluyor? 

Fınncılar 194 fırmı gekıene indir· ya ile Almanya, kendilerini güç 
erişilir hale koymaya çalıı:;ıyorlar. Karabük'te SeCıldl . mek istiyorlarnı14. Çünkü Belediye 

• bir çuvaldan 133 ekmek çJc:tağuu 
Pasifikte Japonya. ilerde Ame

rika kuvvetlerine basamak olabi-
Pulluk ve uç demiri 

yapılması' işini inceliyor 

- - söylüyormuf, o kadar çıkmıyormut· 

Parti namzedleri ittifakla Belediye oduna 510 kul'Uf fiat koy-
'ld"l duğu halde fırıncılar 700 kınUfa bi· 

ıeçı l er le odun bulamıyorlarmı, .. 
Haber doğru mu, fırıncıların ,iki-

Ankara 25 (Telefonla) Ziraat Ankara 25 (A.A.) - Açık olı:ın yeti yerinde mi, bilmiyon.-z. Fakat 
Veklllmlz B. Muhlis Erkmen d\in Zon- İstanbul mebusluğuna Ma !iye V ekii.-

1 eğer böyledir de hala bir çuval un
guldak trenine bağlnn:ın hususi va- leti tedkik Heyeti reisi İsmail H. kkı dan kaç ekmek çıktığı bilinemiyor, 
gonl:ı l{nrnblikc glt,ıni{tlr. Muhlis Ülk~en, J:?.enizli mebus~u : una, Baş-: 510 kunq dc:-~ilc.n ~~un 700 ku~'8 
E k K b

. kt 
1 

. .. .. 
1 

. iz vekalet muste .. ar muavını Haydar 1 alınamıyorsa fıat, murakabe ve saıre 
1 

~ ld 't k .. a· r ·men ara u • e z raı urun erım ı " ~ arın çogu l' en gı me ttzere ır. Cü:ıvcr Tokat mel usluğuna. Tica- hesaplarımız pek sudan veya hava-
Paslfik hareketinde İngiltere ile I ~rttır~ak Y~lundakl çnlı~m:ılar~~ r.?t V ~knleti müsteş~r~ Hnlid Nazmi dan yapılıyor d_emcktir. _H~bulti 

lccek bütün adalan almak niye
tindedir. Pasifik de.nizl çok ge· 
niştir. Amerikadan hnreket ede
cek deniz ve hava kuvvetlerinin, 
Asyada iş görebilmek için, bu 

ucsuz bucaksız denizde uğrak ve 
duraklara ihtiyacı vardıı-. Bun· 

Amerikanın ilerisi icin en emin oncmlı mevkh olan pulluk 'l' rm1luk Keşınır, içe! mcbusluguna da Bursa hesaba dayanan ı,ler madciıdll'. ke· 
T • 1 uçlnnnm rabrikııdu yapılması işini Valisi Refik Koraltan 2) ı ı 942 ta- 1sindir. Kimsenin itiru ve tereddüt 

Necmecldm Sadak • .1 , ı 11 e k t ı .. 'h' d ı · 'h p · · b k ı 
ı 
yeı ncıe nce y re ıı:ızaı es gunLı rı ın e yapı an ıntı apta artı nam- dmeaıne yer ıra maz: 

(Devamı sahife 2 ıütun 6 da) şehrimize dörn:cekLlr. j ~cdi olarak. ittifakla scçilıniJle dir. 1 Acaba bizde neden 'böyle oluyor? 

- Kızı bir taksi ~oföriylc nişanlandı diye kurumund n yanına 

varılmıyor! ... 



S1.hife 2 

L. 4 
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BU SABAllKi 

'l'ELGBAFLAB 

Sovyet ileri 
hareketi 
Nelidovo şehri 

geri alındı 

AKŞAM 16 KAnunusanl 1942 

Geceki ve Da Sabahki Haberler J 
Harp tebliğleri ~~~ Doğu 

cephesinde 
Alman tebliği 

Bedin 25 (A.A.) - Alman or- Lı.bya'da Mı·hver Donetz kesiminde ve 
dulan Başkomutanlığının tebliği: 

Amerikanın 
hazırlığı, 

Avustralya 
Afrika 

ve 

Doğuda hüküm sürea ~iddetli eoğu• Valday bölgesinde ıid· 
ğa rağmen muharebeler devam et· kuvvetlerı• 1•ıerJı•yor detli muharebeler oluyor (Bllf tarafa 1 inci sahifede) 
mektedir. Har kof un cenup doğu-
sundaki çevr~cf. Sovyet kuvvetleri- toplantı ve hareket merkezi 
nin yaptığı taavuzun müdafaası ma- Bertin 25 {A.A.) - "Askeri kay- Avustralya olacaktır. Bunun 
sında '!:ıir çok Sovyet hücum araba- B• M J d J naklar Done~ cephesinin bir Jı:eei- içindir ki Japonya oraya da göz 

Londra 26 (A.A.) - B.B.C.: Ruslar, lan inıh< edilmiştir. Jfmanya Ve a ezya 8 apOD taarruzu nünde Bolşevikler tarafıpdan yapı- koymuştur A t l J 
Moskova - Lenlngrad cephesinde Al- Kareli cephesinde Alman ve Fin lan hücumlar üzerine §iddetli çarpııı· • vus ra yanın a-
man hatıannda açtıkları gediği ge- hava kuvvetleri inııan ve malzeme devam ediyor - Doğu cephesinde Rus maıar olduğunu bildiriyor. Düpnan ponıar ıararıncıan işgali tngilte
ni.şıetiyorıar. Rus tebliğine gore ile- bakımından düşmana ehemmiyetli 3 gün sürmüş olan bu muharebeler· reyi en ehemmiyetli bir insan ve 
rilemekte olan Rus kuvvetleri tara- kayıplar verdirmi;ılerd.ir. Balık91lar kıtalarl yeniden bir miktar ilerlediler ~e mütem8:diyen yeni ~ıtalar soktu- ~ya kaynağından yoksun bırak-
fından geri alınan yerler arasında d 1 d k.. ..k b" d O't1 halde bır muvaffakıyet kazana- kl ln ·u - t d 
Nelldovo şehri de vardır. Rjefln zaptı y~rıma 891 su arın n uçu ır e- ... - ma a ve gl z manevJya ın a. 

lh b b 1 1 batırılmışllr mamı§hr. 23 Sonkanunda Valday 'd ilm b' kl k 1 heni.iz illin edilmemiş ıse de Ruslıı.- nıza om a a: a · w Libya' da: uzakta bulunduklan. öncülerin ise bölgesinde de ıiddetli muharebeler gı er ez ır yara açma a. a. -
rın eline henüz ge"memic olsa bile ta- 17 /25 Sonkanun zarfında dogu. ı d Lla ,_ ı ak ımyacak Asyaya karşı askerı bı" " " k ) General Rommel'in kumandası daha yak .... bu un U& n an"'•ı ıyor. olmu<>tur. Düı•man ag"ır za"'lata b - ~ .L mamiyJe ku~stılmış olduğu muhak- cephesinde Sovyet hava uvvet en -.. ,, ,, -. .1· 

kaktır. l ı O tayyar• kaybetmişlerdir. Al- altındaki Mihver kuvvetlerinin baş· Bu yüzden Singapur•un durumu na- madan yeni kuvvetlerle hücumlarına hareketi, içinden çıkılmaz zorluk-
Kubişeften dün akşam radyoda söy- man hava kuvvetlerinin ayni müd- ladıklan yeni taarruz her tarafta ziktir. devam etmiş ve göğüsgöğse şidd'etli lara sokacaktır. 

Jendiglnc göre Rusların, Almanların detteki kayıpları t 6 tayyared:ir. alaka uyaııdırmıştır. Anlatıldığına Birmanya'ya gelince, Japonlat hi · çarpışmadan ıocua geri atılmı~ Avrupaya gelince, şayet Al-
kJc müdafaa hattında a"tıkları yeni I J bJ•.., • göre fngiliz kuvvetleri kumandanı bir koldan Moulmen, diğer bir kol• t.ır. · · ·ı d " " t t manyayı yenmek ıçın ı er e ka-
dellk Lenmgrad - Vitebsk arzani şi- a yan e ıgı general Riçi. Agedabia'nın cenubu- dan da Ranııon üzerine yürüyorlar, Kırıma asker çıkarma 
m~ndlfer hattını müdafaa etmekte Roma 

25 
(AA) _ İtalyan teb- na, Ageilat' a çekilen Mihver kuvvet- Moulm'en üzerine yuruyen kolun t bb .. .. raya kuvvet çıkarmaktan başka 

olan Almanları müşkül bir duruma Jerine saldırmalt için hazırlık yapar dağlık araziyi geçtiği ve ovaya gir- eşe USU çare kalmazsa, böyle bir hareke-
düsümıektedlr. liği: Dün Agedabia doğusunda ve ve malzeme toplarken general Rom· d•iği bildiriliyor. Rangon üzerine yü- . Bedin 2_5 .<~·~) - .. D. N. B. tin basamağı yalnız İngiltere 

l.ondra 26 \AA.) -B.B.C.: Dün ge- cenup doğusunda şiddetli muhare- mel daha evvel cüretkarane bir ha- rüyen kuvvetler de Siyam hududun· a~auı~a b1ldırild:gıne gor~ Bolşe· adaları olamaz. Çü"nkü Avrupa-
ce Y"rı•ı Moskovada neşredilen Rus beler yapıldıgwını bildirmektedir. 1 d b 'd l Sol h --''-' 25 S k ga-- K rı n .. ~ r~kete geçmi, ngilizl'Cri Age a ia~ an ıonra ge en ven ne rini geç- vnuerm on anun ........ , ı mı 
tebliği· Mihver motörlü ve zuhlı birlikleri ' '- l d b"' • b. nın o kıyıları Alrnanyamn en · dan geri atmağa muvaffak olmuştur. mişlerdir. cenup ıuyı arın a yap gı yenı ır ~ . ,,, 

Kıta.atımız, dün de ileriliyerek ara- dü!!manın zı:hlı teııkillerini çevirmiş- Şimdi Agedabia • Antelat - Saurmu Japonların Yeni Gine, Bismark ~ker çıkarma t .. eşehbüsü. akamete fa._zıa .. kor.u.dugu_ yer_ ıerdır. Eger7 
J:ınnda Nelidovo şehri dahil olmak ] • h · · l d. o·· k - tıJ S 1u 
üzere birçok yerleri geri al~lardır. er ve ta rıp etmış er ır. un a şam arasında §iddetli bir muharebe baş- v~ Salomon adalanna asker çık.ar- ugra mıştır. Du~man ıvastopo gunun bırınde Ingıltere ve Ame· 
Cum::ı.rtesl günü 39 Alman tayyaresi- sayılan ganaim SO top ile bir çok- lamıştır. Bu muharebe daha ziyade malan Avustralya' da büyük endi§e muha~ra eden !"lmanl~n~ arkasına rika Avrupayı sil5.h kuvvetile ele 
nl tahr1p ett!k. Zayiatımız 11 tayya- lan Amerika mamulatından olan ve motörize kuvvetlerle tayyareler ara- uyandırmış, Arvustra)ya Harbiye na- gecenıın karanlıgından •.ıstı~ade e_<İ.e- geçirmek istiycceklerse, böyle bir 
redir. Barenk denlzlnde beş bin ton- içlerinde 28 tonluk tanklarda bulu- smdadır. Londra: cRommel Mütte- zm: cYakında bir Japon taarruzu ile rek 200 asker çıkarmak ıstemşıbr. h k t' ilk t I t .· · al 
hık blr düı:man vapuru batırdık. ı.an J 4 3 hücum arabasına baliğ olu- fikl . h l d ki ] d k 1 .., d · · Alman sahil müdafaacıları düşman are e ın op an 1 yerı şım 

· erın azır a ı arı ma zeme e- arşı aşacagız:. emi.ftir. .
1 

. . k d . li .._. 1 Afrikası olacaktır lngı'li.zler bu· 
Mo kova 26 (A.A.) - Sovyet hususi yordu. polarının yanına kadar gelmeğe mu~ Avustralya 'bir taraftan müdafaa geıru ennı o ~ ar tesır o~r ateş a - . . :. .. 

tebliği bildiriyor: . -~iman esirlerin sayısı ehemmiyet• vaffak olmuştur. Bu küçük görülme- tedbirleri almağa başlamış, diğer tına almıştır ki Ruslar çekilmek zo- nun ıçın orada buyuk gayretlere 
Sovyet kuvvetleri, 16/25 sonk3.nun 1ı r l t il d ru d k 1 tı · ış· ı Al 1 da aynı : · • melidir. Maamafih Romme geçici taraftan Amerika ve ng· tere ~n n a a mış r. gır ıyor ar, man ar 

7!'lrfındn merkez cephesinde 694 mcv- ltalyan Alman hava kuvvetlen T k b 
kı··ı '!eri almı~lardır. Aynı· mu"'ddet zar- M 1 d. d k" k • . 1 . bir zama.1 için elimizden kurtulsa yardım istemiştir. Alman gazeteleri ayyare ay ı düşünce ile oradan çıkına.maya 

,, " a ta a asın a ı ae erı tesıs erı b"I k . )d .., d · b. h ·· b 1 dıkl k J ı· 25 (AA ) S hah fında Alm:ınlar bu cephede 12 bin ölü 1 .., d . 1 d" ı e uvvetı aza ıgın an genı:ş ır u munase et e yaz arı ma a e- Ber m . . - on er- ".alışıyorlar. 
bomba amag.ı ovam etmış eT ır. · 1 k d' l d A l k d" · eti" • l S l 24 S k• ::r rP"ı~t vermlıılerdir. n'etıce a amıy~~ tır.> ı_y?r· . e.~ .~: « vustra ya .en l emruy nı ~re. göre, .ovyet er on an~n Singapur ve Avustralya Pasi-

J t hı• w • Alman teblıgı Agedab1a nın şuna] duşunmeden Akdenıze ve Malezya· günü topyekun 34 uçak kaybetmış- fik h b" . Af 'k · A 

Japonlar Rangon
dan 150 kilometre 

uzakta 

Malezyada muharebe 
Johor - Malaka eyaleti 

hududunda oluyor -·-
Vicby 26 (AA.) - O. F. İ.: 

T okyodnn gelea bir telgrafnameye 
gÖrt:, J:ıponlaı, Birmanyanın mer• 
kfzİ olan Ragon şehrinden 1 SO kilo
metre uz ~kta bulunuyor. 

Tokyo 26 (AA.) - Domei ajan
sınırı Bnngkok'tan bildirdiğine göre, 
Siyam kıtaatı, Birmanyaya girmiş
le-dir. 

Maıezyada muharebeler Johor • 
Ma!aka e aletleri hudutları arasında 
cereyan etmektedir. 

Rangoç-da ' bildirildiğ;ne göre, 
B;rm .. ı.y,.ya Cinden yeni takviye 
kuv\ etleri gelmiştir. 

Filipin' de vaziyet 
muvakkaten düzeldi 

Vid.y 26 (AA.) - O. F. 1.: 
f.lipiıılerde Japonlar kütle halinde 
Amerikan mevzilerine hücum ede
reıt biraz eraı:; daha kazanmışlardır. 
Amerikalılar şiddetli bir mukabil 
taarruz ile vaziyetlerini muvakkaten 
düzeltmişlerdi . 

Bangkok ve Hanoy 

bombalandı 
Londra 26 (A.A.) - B.B.C.: İngiliz 

tayyareleri Malezyada düşman mi.i
nnkaUı.tına ağır bombardımanlar yap
mışlar, Siyamın merkezi olan Bang
kok ı;.ehrlne hücum ederek dokfan ve 
t:.yyare meydanuiı bombalamışlar, 
dehsetH hasarat lka etmJsler, elektrik 
santı·alinl de tahrip etmişlerdir. 

70 Cin bombardıman tayyaresi Hin
dlçlni'de Hanoy hava üssüne yeniden 
hücum etmls, 200 den fazla bom
ba atmıştır. Çin tayyareleri döner
ken hedefler alevler içL'lde yanı
JOrdu. 

Rus merkezinin 
Moskovaya nakli 
Tokyo 25 (A.A.) - S'.> 7 t Rusya

d:ın yeni dönen Japon konsolos mua
vıni demlştir ki: .Kuybışe 't' bulu
nan Sovy t hukümet dal ~leıı, askeri 
hareketlerdeki durgunluk yiızunde,ı 
bcı şeh · ·den ayrılarak Moskovaya gl t
meğe hazırlanıyorlar. Stalin ve ıfo
Iotof şlmclidPn Moskovada bulunuyor
l:ır. Japon Biiyıik Elclllğ: r.le Mo.:ıko
v:ıyn taşınmak üzeredir. Askeri ha-

apOD e lgl doğusU11da büyük lngiliz kuvvetleri· ya iki ordu göndermiştir. Şimdi lerdir. Bu uçaklardan 2 l i hava mu- ar mm, rı a ıse vrupa 
Tokyo 25 (AA.) _ İmparator- nin mağlup edildiğini, bir çok esir .Arvustralyayı düşünmek lngilteTenin harebelerinde ve 4 ü Alman uçalt çarpışmasının. elde tutulması ge-

luk umumi karargahının tebliği: alındığını 'bildirmektedir. vazifesidiu diyorlar. sava§ bataryalarının ateıile düşürül- reken en değerli sıçrama tahta· 
14 Sonkanunda Filipinlerde Ja- Uzak Doğuda: Bu mıntakada Amerikaıı ve Avus- mü~ ve geri kalam da yerde tahrip la.rıdır. İki taraf da gelecek yıl-

pon kuvvetlerinin külli kısmı Mata· Malezya ve Birmany~' da Japon tra~ya tayyareleri büırü_k f~aliy~ gös- edilmiştir. Ayni ~n zarfın~a !a!nız ların olurlartnı dü.şünerek, aynı 
bang nehrini _.çerek Abükay'ı zapt· ileri hareketi deva~ e~ıyor. Malez- t~~ıyorlar. Japon geınılenne bır çok ~ Alman tayyaresı kaybedilmışt.ir. kaygı ile bu yerleri elde etmeye 

o- "a' da üç cephe uzerıncle harbe- hucumlar yapılmıştır. 
etm:ş ve düşrr.anı cenuba doğru sür- " çabalıyorlar 
müştür. Oloogape bö gesin e aa ı- ·1:."" h lıw 1 d f 1. diliyor. Birincisi yarımadanın şarkın- FiJipin adalarında §iddet!i muha- Amer·ıkan . 
yette bulunan başka kollar Meron 

da Mersing vadisindedir. Japonlar rebeler oluyor. Baatang yarımadası- Harbin sonu} Sl a . .u azn gı 
kt:~imine kadaı ilerlemişler ve bura- Mersing şehrini -ele geçirdiklerini bil- na çekilmiş olan Amerikan kuvvet- kadar, iki tarafın elde tutabile-
da 2 l Sonkanunda cereyan eden diriyorlar. Bu şehir Singapur'a 110 leri Japonların havadan, denizden den·ız tebıı•gv 1• ceği bu saldırma ve korunma 

kilometre mesafededir. ikinci cephe ve karadan taanuı:lan karşısında filddeL·, muharebe neticesinde Ja- yerlerile belli olacaktır. 
• d merkezd•edir. Japonlar burada bazı yerleri bırakmağa mecbur ol-
ponlar MaJho' 'daki kuvvetli üş- Necmeddin Sadak 

Avustralyalı kuvvetleri muhasara muşlardır. Vaşington 25 (A.A.) - Bahriye Ne-man nıevzilerine gird·ikten sonra ce-
etmişlenıe de Avustralyalılar muha· Son haberlere göre Japonlaı zaretinin rebliğL: 

nuba doğru yürüyüşlerine devam et-
sara hattını ya?arak geri çekilmeğe Celebe adasının cenubuna ve Borneo Asya filosu başkomutanı Amerika 

mi .. J. rdir. Ba!!.ka Japon birlikleri ta- · · ı...~ da bl .. muvaffak olmu"lardır. Burada Se- adı.sının cenup doğusuna asker çı· muhnplerınin Macassar ""'5azın r 
kım adnlarıı., methali ile ucu arasın- " ·· .__.,, • •~ 

gemat "ehri Japonlar tarafından karmışlardır. Buralarda ııiddetli mu- duşman ........ uesıne gece ...... anuzu yap-
dıık" muvasalayı kcsmeğe muvaffak " tıklannı bildirmektedir 
olın ~larclır. Yarı adada Jap')n ge- zapteclilmiştir. Bu şehir Sin

0
gapur'a harebeler oluyor. Bir düşman gemlsi havaya. uçmuş, 

1 20 .1 k .k . l 00 kilometre mesafededir. çüncü Doğu cephesinde: ikin' cısı· · btu•ı ...... tır. u·· ,.un·· cü bır· g.._ mi eri lop ı e ço mı tarı cep· ~ ,, .. -
h il . . l d" cephe yarımadanın garbindedir. Ja- Sovyet kıtalannın baskısı devam mi kendı' hallne terkedı·ı.:ıuH ... -~-
aı.eyi e cıin~ geçumış er ır. 1 D ""'6• .... ~wr. 
Japon tayyareleri 8 düşman tayya- ponlar burada Batu Pahat ve Palu- ediyor. Ruslar şima de ve oneç şiddetle yana yatmı.ş bulunuyordu. 

resini dü.şünnüşlerdir. Ve Korregldor yu almışlardır. Şimd·i Yungpoo' de havzasında yeniden bir miktar ileı- Bundan başka diğer dü~ıman geınllııe
ada.sı ile civarda.ki mevzileri bombar- muharebeler oluyor. Japonlar son )emişlerdir. Londra bu harekata. bü· tine de ehemmlyetll zararlar verdl
dımnna devam etmektedirler. dakikada Yungpen": de zaptettikle- yük ehemmiyet vermektedir. Berlin rilmiştir. Muhriplerlmi1.de pek hafif 

Felemenk Hindlstanında Tarakan rini, 4000 esir, top vesaire aldıkla· ise: «Harekat heup ve tahmin et- ha.sar vardır. Mürettebattan yalruz 
adasının i.şgalinl tamamfayan Japon rını bildiriyorlar. ti.ğıimiz gibi cereyan ıediyor. İngiliz- dört kişi yaralıdır. 
kuvvetleri petrol kuyularlle beraber Yungpen Singapur'a 90 kilomet• ]er her tarafta ve bilhassa Trablusda Atıantlkte, dü§ıman denizaltıları, 
9 top, 69 nuı.klnell tüfek, l5 zırhlı oto- re uzaktadır. Bu suretle Japon bü- ıığradıkları son mağlubiyetin tesirini Savannah Georgie'ye kadar Birleşik 
mobil muazzam miktarda harp mal- h d 1 k . h kA • d" devletler doğu kıyısı açığında hareket 

yük kuvvetlerinin şimdi her c'Cp e e aza tma içın are ah 1zam e ıyor• ""'P'""ok•ftdır. Bunların faaliyetinin 
zemesi ele geçirmişler ve 800 den taz- d O t 00 ı .. l ] d' J- ......... Singapur" an 9 - ıd ometre au ıyor. önun·· e g""mek için alman tedbirlere la esir almışlardır. -~ 

Japon bombardıman tayyareleri bir iyi neticelerle devam edilmektedir. 

kaç kere sumntrayı bombardıman e- ş• ı• H k 1 b' h k Başka çevrelerde kayda. değer bir 
derek 17 sonkinunda ~rde 23 düş- iŞ 1 al evı ır aş ane aç~ ca hadise olmamıştır. 
man tayyaresi tahrip etmişlerdir. \.' ---------

23 sonkanunda .Japon bombardıman M 1 'd 
tayyareleri Sumatranın şimali garbi a e zy a a 
::ı~:~~ı~~!:11;u !~ =:=:ı~; Bu hafta içinde fakirlere kömür ve • t 
5 düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. vazıye 

erzak dağıtmağa başlayacak 
Pancar 

Bu sene geniş bir ekim 
sahası hazırlanmaktadır 

Ankara 25 (Telefonln> - Şeker ve 
dolayıslle pancar fiatına yapılan 
zamla pancar ekicilerine 5-6 milyon 
lira kadar yeni ve fazla bir gelil' te
min edilmektedir. Bu zam çitçiyi daha 
fazla istihsale sevkedecektir. 

Her taraftan gelen haberlere göre, 
bu sene en geniş bir pancar ekim 
sahası hazırlamak için, büyük çalış
malara başlanmıştır. Gerek Ziraat 
bankası gerek şeker şirketi tohumluk 
vesalr husuııat için köylüye en geniş 
yardıma hazırlanıyorlar. 

Ziraat bankasınca ısmarlanan mü
him miktnrda pancnr tohumu Alman
yadan memleketimize gelmilştir, bir 
kısmı da gelmek üzeredir. 

Dün Şişli Halkevinde Şişli ve Ni
şan taşı civarının yüksek ailelerine 
mensup bir çok bayanlar ve baylar 
muhitteki fakir ailelere yardım 

temin edilmiştir. Muhitte efradı bin 
iki yüze baliğ olan 300 fakir aile 
tesbit ed·ilmi.ştir. Bunlara kömür ve 
erzakla birlikte yarımşar kilo da sa• 
bun dağıtılacaktır. Ayrıca bir aşhane 

işlerini konuşmak üzere toplanmış· 
ı tesisi için hazırlıklara başlanmı~tır. 

lardır. çtimaa Vali 'Ve Belediye reisi 
. . Toplantıda bulunanlar bin lira te• 

doktor Lutfi Kırdar ve refikasıle b 1 d B k 'k errü etmiş er ir. üyü mı yasta 
Beyoğlu kaymakamı da İşl'frak et- teberrüün devam edeceği anlaşımak
miştir. Yardımın şekli hakkında tadır. 

uzun uzadıya konuşulmuş, bu hafta ı Şişli Halkevinin bu güzel teşehbü
içinde muhtaçlara acele kömür ve aünü takdir eder ye zenginlerimizin 
erzak dağıtılması kararlaştırılmıştır. bu hayırlı işe geniş mikyasta yarclım 

Dört ton kömür ve 6 ton erzak edeceklerini ümicl eyleriz. 

Ankara Galatasaray 
klübü idare heyeti 

F enerbahçe idare heyeti 
intihabı yapıldı 

Fenerbabçe klübü mnumi heyetl 
senelik adi toplant:ı.sını dün klü~ bi-

Japonlar umumi bir 
taarruza haşladılar 

Tekyo 25 (A.A.) - Malezya cephe
sinden bildirildiğine göre, Batupaha.
tın 16 kilometre §imalinde kıyı çevre
sinde Parutulangın 2'.aptile Japonlu 
doğu Malezya.da. umumi bir taarruza 
baş~lar ve ileri hareketlerine de
vam etmekte bulunmuşlardır. 

Tokyo 25 <A.A.) - Malezya doğu 
kıyısında bulunan Mersini! Japon 
knvvetleri tarafından işgal edilmJş
tJr. 
Şan~bay 25 (A.A.) - Malezya. cep

hesinden alınan haberlerıe göre Japon 
kuvvetleri batı kıyısında Muar ırma
ğını geçmi.Şier ve şiddetle müdafaa 
edilen Muar §ehrlnl hücumla zaptet
mişlerdir. .Japonlav -iOOO esir, 260 
kamyon ve oirçok top almışlardır. 

Ukrayna' da 
işbirliği 

Alman Devlet Nazırı ile 
Ukrayna komiserinin 

mektupları 

Lnzk 25 (A.A.) - İşgal altmdaJrl 
doğu tcrprakJannda. Alman komised 
ve devlet nazırı B. Rmen~rg ve Uk
rayna. ka.-n.l.seri B. Koch, bütün Uk.
raynanm gazetesi olmak üzere Vuj:ı.
knra şehrinde neşredilen Deutreh.e 
Ukra.nie Zeitung ga:1:1etestnin ilk sayı
sına birer mektup gönderml.şlerdir. 
Bu mektuplarda memleketin yeniden 
kurulması için Ukrayna halkı işbirli
ğine da.ut edilınekt.?dlr. 

B. Rozenberg hitabında., Bolşevik 
niza.mlannın ve yahudi hükümetinin 
artık geri dönmesine katiyen mı\nl 
olmak üzere Ukraymmın lda.re.sinl 
eline aldığını bildlmıekte ve ~yle 
demektedir: 

Yeni idare, Ukrayna topraklarınm 

zenginliklerini işletmek için Ukrayna
lılardan emek blrliğ-1 beklemektedir. 
Buna mnkabil yeni idare eski kor
kunç ve yıkıcı devir yerine kurucu bir 
devir kurmak için elincien geleni ya
pacaktır. Her Ukraynalrıun çalış

ması takdir görecek ve mük:Uat.ıan
dırılacak.tır. 

Komiser B. Koch hitabmdıı, Ukray
na. halkını Bclşevlkl!Jtten turtardığı 
için .Alman askerine yapılacak teşeit· 
Jcü.rün filen ve çalışma ile belirtilme
sini istemekte ve ~yle demektedir: 

Bütün kuvvetlerfmizI dof;umm ye
niden tanzimi işinde kalla.nacağı%. 
Her Ukraynalı, mesleğine, itikadına 
ve saadet hakkındaki anlayış ve gö
rüşüne göre yaşamak hakkına. malilc
tir. 

Bu hitaplardan bahseden Deut&the 
Allgemelne Zeitung gazetesi herhangi 
bir millet için pek az nasip olacak b1i 
1ıal.i.hln Ukraynalılara a.çılmış olduğu
nu belirtmektedjr, 

İ!kenderunda bir cinayet 
İskenderun (Aksam) - Alaeddln 

adında. bir m"kinlst ile Emin adında 
bir fırıncı arasında kavga çıkmış, 
fmncı eline geçirdiği odunla. Alaed
dln!n ba.şına vurmuştur. Alaeddln 
ölmüıstür. 

Ankara 25 (Telefonla) - Ankara 
Galatasaray klübü 22 sonkanunda se
nelik kongresini yapmU} ve yeni idare 
heyeti azalarını ~çmiştlr. Azalar sı
ra.sile Ralf Külbastı, Sabahaddin, Er
cümend, Bahir, Münc1, Hayri ve Sup
hldlr. 

nasında yapmış, idare murakabe ve Üsküdar muallimlerinin 
teknik heyet raporlan okunarak: tas-
vip ecliiclikten sonra 942 yılı için ya- toplanbsı Belediye elektrikli 
pılan intlha.bat netıceB!nde, reis: Şük- Üsküdar Halkevi her ayın evvelce- ışıldarla: halka tavsiye
rü Saracoğlu, umumi klitıp: Yümnü den bllinmiycn bir pazar gununu 
Öztoprak, umumi kaptan: Füruzaiı muallimler toolantı."1na hasretmiştir. lerde bulunacak 
Tekil, muhasebe<:i: Alaeddin Baydıı.r, Bu toplantılardan ilki dfi-- yapıl- Belediye zabıta talimatnamesin® 
a?.a: Muvaffak Menemencloğlu. ını5tır. halkı doğrudan doğruya ilgilendiren 

Yurd müdafaası hazırlık amiri: Toplantıda, Ev reisi avukat B. Re- hükümler vardır ki bunlann bizzat 
Yürüyüt müaabakasi 

l<etierin gel cek Jll:b:ıhanla göste
r hilrce~ı gelişmeler için Sovyetlcr 
B rı · in yeni tedbirler alacağını Meyhanede bil"' yangın 

Eminönü Halkevlnin kız sporcuları 
dün Mecidiyeköy - Zincirllkııyu ara
sında. 3 kilometrelik bi.r yürüyü.'j mü
sabak.a.<:ı yapmulardır. 

Nihad Sayar ittifakla ve doktor Nu- şad Kaynar, blr söyl·"V vermiş, bunn halk tar:ıfınrum tamttmly!e öğrenll
t"eddil!- Savcı ekseriyetle_ idrarc heye- güzel sanat kolunun kon~eri ve tem"H mesi ica.p etmekten r. Bµnu diışiinm 
tine, Ibrnhlm Dıblan, Ihsan_ Gü~el, ! şub0ıo;nin ı=rna•foin (!'=tnir cvl"!llnesi) 001.ediye elektrikli rekPmlarl:ı.. belcdl
A~a! Çınar, murnk::ı.be hf'~tınc, Ib- temsili t"klo etmiştir. ':n tnllm'.!tnnıne~ınin b::ı.!.'Iıca. maddc
rahlm Chncoz, Sabıh Arca, Tevf"ltf D:ıha ~onr'l B. scııın Tura•m:ı 19 lerinin halka bildirilm .. ni di.i'j'Üniiyor. 
Ta~ç.ı tekıılk k 'Ti ey müttcr:k<>ı~ ıır:cu r"''" ..... ,.~ · .. , r~~··- "Pıı hun ts. b l".cılv e bir komi-;yon 
::.e<,"iI"rck iutlh:ı.o:ı.t;ı. uihnyet. veril- '· ··,e rlt reorodükSiycnu gdrfılr-:iı-- t'" ,..,,,,.,.. ~t···. ır 111 "nıı bu ı~ın naı::ıl 

go tere ı hlrb'r belirti yol;tur. Bunun- Bu sabah 5,48 de Şehzadeoa 1ncia 
'I. h r::ı r Sovvetler Blrl ğlnin hakiki 59 num.,ralı Abdullnha ald meyna.ne
az1.'> t1 •·l gbz onftndc tut·n:ıktan nln k kısmında yangın çıkmL'?, lt!nl-

ib'.l ı"'t ol ın muınevi politikasına uy- ye tarafından söndürülmüştür. Yan
gıı'l f • rckild~ huıeket cdcc~~·u gö- n-ının, gece atılan sigaı·aıardan çık-
fl ğız.» l ınış olması muh~mcldlr. 

55 kız atletin lstirnk etmLcı olduğu 
bu müsabaka neticesinde birinciliği 
21.5 dakiknrln Hnle ka.zannııştır. Gü
zin ikinci, NPrm!n üdincil, :7.t-Jiha 
dördüncü, Sabire be inci olnıu tur. ml§tir. tür. va ıl c mı t.esbit cd c ktu. 



26 Kanunusanı 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

'Mebrure Sami Koray'ın 
tercüme eserleri 

- Pearl s. Buck'wı ouroetteitl 
Kadın'ı münnsebettte -

Güzel romanlarile, etüdlerile ve 
tahnemizde büyilk alaka uyandıran 
«0 kadm,. 1ribi adapte pİyeslerile 
senit halk tabakalarımı:ıca çok iyi 
tanınan muhterem muharrir arka· 
dqımm Mebrure Sami Koray. Rem
zi kitapevin.in bastırdığı «Gmbet
telci kadın• isimli tercüme aerile, 
milli kütüphanemize kıymetli iyi 
cild daha kazandırnut oldu. 

Mebrure Sami. bundan dört bet 
aene evvel, Pearl S. Buck'un «Ana• 
sını, Akf811l'da aeliı, ve cani& ifade
sile tefrika ehnİf, büyük bir ilgi 
uyandırmıştı. Öyle bir devirde Yllfl• 
yonu: ki, artık «fU gök kubbe altm• 
da. söylenmemiş ıöz k~ gi. 
bidir. Masa b .. mda oturarak, tefel· 
süf, yahut t~uk mücevherlerini 
satu lara dizmek iıtiyen muharrirler 
okunmaz oldu. Zira, eski asırların 
üstadları bir insan kalbinin teller.İn· 
den L:aç türlü nağme çıaknnak ka
bilse, hemen hepsinin mükemmel 
şarkılarım edebiyatçılara dinletmiş 
bulunuyor. Orijinal bir tebıusüaü 
olup da bununla kalabalıkları cez
bedebilmek (hele Amerikayı 
ikinci defa kesfedercesine, başkala
rının çiğnediğini yeniden geviş ge
tirmemek) - değme hünerlerden 
değil. 

Hangi saatte keaileceği 
bugtin belli olacak 

Hava~;ızının haugi saaUerde .k.esi
leceğ'I. bugün beill olacaktır. Gazın 
sabahlan yediden dokuza ve on bir
den on üç buçuğa, akşamlan 19 dan 
21 e kadar verilmesi düşünülüyor. 
Havalar düzelip kömür .gelmeğe baş
layınca. bu kayıd kaldırılacak ve gene 
24 sa.at gaz verllecektir. · 
Hava.gazı verllmiyeıı saatlerde mus

lukların ka.panma.s. 1§.zımdır. Açık 
kalan musluklar patlamalara Ye ka
zalara sebep ola.bilir. 

Yürümek, fakat tavşanrn 
gittiği istikametln aksine .. 

Ôğle kalbli insanlara 
v. • • 

yemegı ıyı 

benzer. Akşam .... 
yemegı 

• 
ıse .... 

Maamafih termometre 
elan sıfırın altındadır 

«Gayet asri bir genç 1oz Nevyork
ta evlenmek istiyor. Kendisine bir 
talip çıkıyor, Bu adam gençtir, gü
zeldir, parallda. İyi bir inaandır. H• 
cihetten mükemmel bir koca olacağa 

Evvelkl sabah başlıyan kar geca sanılmaktadır. 
saat yirmi bire kadar devam etmiş, Fakat zamane kızı bu talih" idd-
bundan sonra durmu~tur. Sabaha. ti redded" 

1 4 

karşı ha•·alar lodosa cevlrdlğind.?n ee ~ • ıyor:. 
karlar erimeğe başlamıştır. Rasadha.- - Katiyen ... dıyor, onunla evlen
ne havanın bugün de lodos olacağını mekten ise ölmeği tercih ederim. •• 
tahmin edylor. Cok modası ~çmif bir adam o •.• 

Evvelki gün yağan karın k:almlı.ğı Etrafındakiler soruyorlar: 
40 santimdi. Lodosa rağmen e13.n her - Aman kızım ••• NeıM var ada~ 
taraf kar :ıltmdadır. Tramvaylar mm? .. 

Tramvay bekliyordum. Yanım- sımz ve bir kere de yatmağa alıştık- ~~~_ııntazam:ın işlemektedir. Belediye Ku hemen cevap veriyor: 
dan muntazam adımlarla bir zat tan ıonra i" fenadır... <1un de karları. kaldırtmağa. çalışını~- - Bastonu var Baston 1 D " t r ... u... a-

Bisküi ve makarna geçti. Dönüp bakttm. Tıbbiyenin Tavşamn gittiği İstika· ı Evvelki gece sıcaklık sıfırın altın- ha neıi olacak? .•. Elindeki o incecilr. 
en eski mezllllu, doktorlanmızın piri • k . k da 8 derece ldt. Dün de ikl derece- o sinir bastonu yere değdire değdire 

ı k H P k metın a sıne yur·· üme ·bn · • 'led ık yapı mıyaca operatör. general azım... e ct.en yukarı çıkmam.ıştır. Evvelki gün gı esı ırwuu çı en ç artır .• . Bu 
Buğday ve diğer ekmeklik madde muhterem doktor yaş torbasını iyi- lazımdır... Beşiktaş tramvay deposundan vatman asD"da öyle 1899 tipi, bastonu elind~ 

unlarından ekmekten başka bir şey den iyıye doldurduğu halde iht•iyar- İhtiyarlık insanı hemen mağlup Eşref Tüzıin, nıaklnesl başında çalı- çıtkırıldım İnsan kaldı nu ? .. Ben has· 
yapılması yasak edilmLcıtir. Bu yüzden! lığa katiyen boyun eğmeyen mlİs· edecek müthi§ bir şirret gibi görü- şıı-ken soğuktan !eııalo..şınış, du.şup toaılu adamla evlenemem! .. 
bisküvi ve makarn:ı da yapılnuya.! tesna yaradılışta bir zattır. Kendisi- nür. Vakıa ondan korkulursa sizi 'bayılmıştır. Vatman derl1al hastane- Nihayet ebeveyni araya gıııyor. 
caktır. nin ihtiyc:.rlamamak hakkında çok hemen alteder. Fakat ihtiyarlığa ~·e kaldırılmış, bura.da ilk tedavisini Ve genç kızı kendisine talip ç1ka:ı 

Memlekctfıekli bilumum çirçileıriıı gu'"zel fı'kı"rlerı' ve prensipleri vardır. k b &ördükten sonra evine nakledilmi..;tl1·. adamla evlenmeO... raz1 edı'yorlar. arşı üyük bir inadcılıkla mücadele .. -
ağır işçi sayılacağ1 bildirlltn~tlr. Hatta arasıra muharrirlerin kendi Koca.mustafapaşada oturan Mch- Fakat kr. mühiın hır' şart koyuyor.· 

açılırsa o şirret çabuk :rılar ve siz- d E ı K .. -1.ft 
makaleleı•i içınde operatör Huzımın me rg n LUıl.Ailpıdan geçerken - Müstakbel kocam mııtl·'-a bas• Belediye bütçesinde den ümidini keser··· ayağı ka.yarak <iüııımüş, sol ayağı kı- .. K 
ihtiyarlamamak hususundaki pren- Sevimli ve sayın muhatabım gÜ• nlmı.ştır. Yaralı Cerrahp~ hasta- tonunu bıral<malı... Ya ba~ton Y• 

içtimai yardım tahsisatı sipleri.,den bahsettiklerini de görü- lümsedi: nesine kaldmlını.ştır. Üsklidarda cev- ben!, .. ,, ' 
Halkevlel'l sosyal yardım kolları yoruz. - Ha bakınıL bir de yürümek, riye adında bir kadın da yolda gider- Dün İstanbul sokaklannı kaplıyan 

şimdiye kadar pek iyl işler başarmış- i;te şu esnada bile ben 3 3 ya)ıma fakat tavşanın gittiği istikametin ak- ken dü.şmüş, sol kolu kırılmıştır. Ya- 0 kaypak kar tabakası üstünden ge-
tır. Haber aldı~ıza göre belediye rağmen bir kaç adım yer için (Ce- sine yürümek lazımdır... ralı, Nümune hastanesine kaldırıl- çerke:ı hep bu lcüçük, eğlenceli oyu-
ve vilayetin 942 büt.Qasl tanzim edlllr- çenlerde $evdiğim bır ~rkadaş h ir 

1 
_ Nasın. . . nustır nu hatırladım durdum. 

ken Halkcvlerl sosyal yaı·dım koml- ~a:mında kırkm_a merdwe. n dayadı- 1 - Anne tavsan, vavrusunu kar- Çiankü sokaklar asri kızların kat-
Nasıl ki, skolistigwin verdigwi bık· telerinc verilen tahsisat arttırıla- - .ı b • " oı·ıekler ı've l . w• ,_:...__ 1 J d gımuan ahsedıyordu. Bır yanlışlık .sısına almış. Ona yapabilecegvı. bü- · n ev enemıyecegı ~e ere ol-

kınlıktan sonra.ilimde tecrübi usuller caktır. • t B' u l 
olacak, o merdiveni dayayan b~n tün şeyleri birer birer anlatm•c:... 1?111f ~· ırçogunun e inde çeşit çe,it, belirdivse; edebiyatta da, ona mü- Bundan başka belediyenin içtlmai d 1 -v -:ı.. ta h • d 

1 k Yar ... - fasıllarına da aeçetı sene<len eği im. Haşa!. .. ) tramvay bekli- Hatta İcab ederse tüyünü bile döke-ı ınc~ .. or.· .acun e, veya kalın ve 
vazi o ara • muharririn artık mün- u..u.u .. H k" • • 1 b alrun b 
b k rih d l 

fazla tahsisat konulacaktır. Bütçedı:!- yordum. Halbuki Tıbbiyenin en eski ceğini söylemiş: Ü umetı ve parh ucu sıpsıvrı ır t astonlar var-
asıran a a an deği de, hayatın kl diğer hl.ııınetler, geçen seneki f:ı- mezunu önümden yürüyerek geçi- ı - Fakat demis 1 sakm } k • • l"k d dı. Ve herkes de bunlara sıkı sıkı ya-

ta içinden mev..:ular çıkarması tarzı sıllardan pek de farklı olmıyacnktır. yordu. Bundan adeta utandım. -..·okuş aııag~: koQm'~-~~nD;~: 'yoku" gene mer ezını a a a ar Plfrnq!ı. Hem öylesine ki asri kızla 
keşfolundu. Bilhassa Slav ve AnızJ_o " · ' " d J A k ı ek b-L • ı b - Eıı kıdemli doktorumuzla yanyana 'l.Ukarı gitme~e bak!... e en er n araya ev enm mevzuu <WlS o sa ile her-
Sakson edebiyatlarında bu cereya· M b 1 " 0 

• k - d fak em a Su arı yürümeğe başladık. K.endısine şunu Ve yavru tavşan da böyle yap- bildirilecek es yar an geçer'. at b3Stonun-
nm en giizel nümunelerini gördük. d ı dan v • ., ... _.emezdı .•. 
M el- R '-- k d' sor um.: ffil", ön ayakları kısa oldugwu irirı '-'O• --..-... 

es a us.ı.ar. en ı İmparatorluk· Ü y " " Lakin b · amnaJ b 
1 . . . . . --'- stadım, iht-iyarlamamak için kuş yukarı çıkarak hayatta daima 1n il' z ar aston on mü-
arınm ıçını ıyıce wuahnağı başar- 1 .. M 1• . • Halk Partisi kaza kongreler de ka- him «şıklık &letiı> idi •.• Adeta b ... •lon 
mı~lardır. DiR-er taraftan Anglo Sak· Islah edilmiyen ne yapma 1

' • • • ese a sıı: ne yapı- kazanmış l · · · bul edilen dilekler, kaz:ı. idare heyet- '""' 
sonlar da bütün dünyayı anlatan bir yorsunuz_? . . " 1 Ben de bu yaşa geldiğim zaman lerl tarafından villyet idare hey\!tlne ~llanm~nıdaki incelikle tamnmllf 

membaların suları - lhtıyarlamamak ıçın yapılacak "Una iyiden iyiye kani odum: Tav- gönderilml<-+fr. r ·çok , kımselere rasgeJebilirdiniz. 
coğrafya edebiyatı meydana getir- " '"Y" M ı· b nl d 
diler. sattırılmıyacak en mühim şey nedir bilir misiniz? · ·· · şanın gittiği istikametin aksine yürü- Vilayet kongresi gelecek sene top- ese a en geçe er e bir ihtiyar 

Her y~ta, her çağda. hayatınızın mek lazım!... Yani yokuş yukarı Iıı.nacağmdan bu seneki dileklerin dostundan tu oek garip vakayı din-
Ailesi elli sene Cinde yaşayan, be- ~er deıvr~~e faaliyet gö~ter~ek ... 1 değ;I 1 ••• alakadar makamlara gönderilmesi lç!n ledim: 

yazlarca ruhu meçhul bu diyarm in- şehir meclisi tarafından kabul ve işte gençlıgın sırrı budur. iş gormek Yiirliyorum, fakat tavşan bir tara- tasnife başlanmı.ştır. Tasnif işi bit- - Bir umanlar bir erkek için gÜ-
cıdiklerine nüfuz edebilmelke bera· Sıhhiye Vekildi ta.rafından tasdik ve hayatla rabıtamzı kesmemek ... 1 fa, ben öteki tarafa!... Yokuş 'Ve tikten sonra bunla.r<lan hükfuneti 'le jzel baston lr·'l.uunak bazıları arasm
ber Amerikalılığını kaybetmiyen Pe- edilen memba sulan talimatnamesi Bunu yaptınız mı? Öyle kolay kolay merdivenleri hızlı çıkmalc insanı fev- Parti genel merke'Llnl ilgilendiren 4- da adeta bir meziyet addedilirdi. Bi-
arl S. Buck, romanlarında bu sarı mucibince hususi ellerde" bulunau ihtiyarlamanıza imkan yoktur. Eğer kalade yorar... ler, Parti genel sekreterIJtine, vilAy.-ıt zirn semtte oturan genç ve gilzel 
diyarı anlat~.~, için, aralarında Tür- membaların ıslahı 1çin belediyece ve- · · · k b'l · b d ve belediyeyi al9.k.adar edenler de vl- ayni 7.amand k • L! __ • - d ' 

L&f!; ışınız yo :ıa 1 e y~n~ oş urma!'" ı Gençlikte yenilen para Iayet ve belediveye gönd.erllecekt1r. a oe zengın oır Ka m. 
kiye karileri de dahil olmak üzere rllen mühlet bitmiştir. Bu mühJete nız. Hatta kendinıze - hemm h hh Ge,.enlerde blr gft-""ft, •-~ft kon- yaşlı. gayet. 111ska, fakat zam.anın ,ık. 
b .. tün.. 'nsanl '"'--- lbed ra~men hAlA ısl:ıh i:>dilmlyen memba· t ., """"""" .. cu.a ı---~ b k ld u ı arm aıaıuuını ce e· gibi - iıı icad ediniz. i ve arcanan Si a . . . grelerindekl dileklerln ~lecek yıl u-LDUan ır er e. e.evl.endı. Ad9.DI 
biJmi•tir. Büyük bir mazharıy' etıe er- Iarm sularının şehir içinde satılma- B . l b 1 ı· l 1 k . •ıktı k ki d V l ... sına meydan verilmlyecektir. Beledi- enım mese a ugün. emin o u- - nsan ar yaş anıı.-,ca e senya toplanacak vıtayet kongresine ruud1- ... amma pe çır n ı. e ge inle 
miş; 1938 Nobel mükafatını kazan· ye, kendi elindeki suların tesisatım nuz, hiç bir işim yoktu. Evden çık- iki şeye üzülürler. Bazıları «hayatı- leceğinl yazmUiSıl. da bu haber do~ru aralannda en llfai'ı 20 yq fark v~ 
m14tır. Zira gök kubbe altmda söy- ıslah etmektedir tım. Beledir ye geldim. Oradan mın filanca devrinde elime ne ka- değildir. Vil!yet ve beledi~yi nla- dı. Kinue bu kızın neye tamah ede
lenmemis bir söz söylüyordu: Çinde Diğer taraftan halkın içip lrnllau- çarşıya uza...,dım. Çarşıdan tekrar dar çok pilTa geçiyordu. Yazık ki kalandıran Lşler için bu sene bütçe- rek o adamla evlendİ.ğini anlıyama-
50 ae~lik bir hayatı, ve yalnız a:mü- dığı kuyu ve sanııç sularınııı d.n kim-ı buraya döndür.ı... Buradan da bir tutmasını bilmedim. Hem de ne ka- sine 'tahsisat kQnacU:tır m.lfb. 
cerredıt değil. «İçtimai İman» larm yevi ve ba.kterlyolojik t::-hlillerl yap- 1 ahbahıma gidiyorum. Bütün bunla- dar olmıyacak tarzda ve lüzumsuz Nihayeti, anla.şıldL Yeni gelin her 
karakterini anldhyordu. tınlacak ve bunlann içinde temiz .ol- ı rın hiç birin· yapmasam, evimde yan yere onları sarfettim. .. Her ay bir K . yerde: 

Mebrure Sar.ıi'nin beğenilmeğe la- mıyanlann kullanılması ya 1k edıle- gelip rahat etsem de olurdu. Fakat kısmını ayırıp bir kenara atmı~ ol- arilerımizin - Yeryüzünde benim kocam ka-
yık olan ciheti sade çocukluk ve ilk cektlr. hayır! ... Ben bündan şiddetle kaçı- saydım şimd-i elimde ne kadar para m e kt p far dar cüzel baston kullanan bir erkek 

-.....~ıUUlHUUHıunııuıııııu11aııuuııııııııııııı1HtHI b 1 l u 1 dah buJ o . 
gençliğ.i Eren.köy - Göztepe tarafla· ' nınm. Çünkü bilirim ki ihtiyarlık de- u unacaktı... Ne akı sızca hovar- a amazsmız. ne ınce hare-
rmda geçmif vatandaşlara bas bir le - insanLğa tanıtabilmek nud n1ilen şey: cBcn aruk yaşlandım ... dalıkL .. > derler. - - -o--- ketlerd.ir? Bastonu ıeree ayağı «&Öİ 
4ekilde giizel Türkçe yazan ve me- olur; ancak böyle eserleri okuyarak Dünyamr. dağdağası, gürültüsü, yor• Yaşlıların bir kısmı da ayni tees- Sigara İçmİyenlere yere deidirmesile kaldırmasa bir 
rinde çalqhiı eserin ruhuna nüfuz bunu öğreneceğiz. Bir an unutma- g1.14'1luğundan bana ne} ... Arhk sır· süfü sıhhatleri bakımından duyar- olur ••• Hele bazan hnldak ıribi ha, 
ederek tercüme eden bir mütercim J malı ki bizim Türkiyemizin de bir- tımı dayayıp rahat edeyim ı. .. ~ fikri lar. Mesela ben ta ellisine kadar bir mahsus vagonda vada kavisle:,· çizerek döndürmesi 
olması değildir. (Bakınız, nasd duy· ço.k.vili.·yetleri, dünya edeb.iyah i~.inlile başlar. Böyle düşünmeğe ve bu- yoku~ı. sanki arkamdan biri kova-j • • 1 yok mu? ... Bastonu elinde, sokaktan 

Cininkind dah -a f İ sıgara ıçen er var rk 1 gulara kapıldığtnı bizzat kendi şöyle en a çok malum deg • ı nu da tatbike ba~ladınız mı~ . .. şte lıyormuş gibi, bir merdiveni herkes· J - ı ıırt'Çe en onu ~örüp ha.ıine, tavrı.na 
al!'lahyor: «Gı.Tbetteki kadm'm bazı 1 dir. Bural~ m~en keş~!°1e~. an-

1 
artık ihtiyarlığın eşiğindesiniz de- ten çabuk yukarı başına varmam la- J kibarlığına havran olmamak müm-

çilelerini Türkcemiu dökerek anla- ı la~ak, garplı edıplere degil, bızl~~ 1 m~ktir. zımmış gibi adeta yıldırım süratile l Devlet Derııiryolları idaresi ye- kim değı1dir. Onun baston kullanı'1 
tarken, ona, sanki benim de anam· muyeuer olmalıdır. Mebrure Sanu -1 insanı genç ve ayakta tutan o sık çıkardım ... Şimd·i bunları düşündük- l'inde bir düşünce ile İstanbul - bir tiir ıtibi. bir musiki parçası g.'bi-
mış gibi bir yakınlık duyduğru.ınu, nİn tercüme serisi; bizi böyle bir gay- sık şikayet ettiğimiz dünya yorgun· çe kendi kendime: «Sıhhati.melen ne Çekmece arasında işliyen banliya dir ... divormuş. 
kudreti ve büyüklüğü ile büyüklene- rete de R'etirse yeridir. Onda bir luğunun, dünya dağdağasırun, bir lüzumsuz bir hovardalık!. .. > diyo- trenlerinin bazı vagonlan üzerl- Vaktile bastonun ehemmiyetini 
rek, kızı olı..n muharrir, nerelerde ağ- idealizm hissesi aramalıyız; bulaca- kelime ile dünya •i.şlerin)ı1 peşinde rum. Hakikaten de öyle... insan ne: aSlgara içmiyenlere mahsus- göriivor musunuz? •.• 
J •dı ise, lıcnim de ayni noktalarda ğız, ! koşmaktır. Çünkü bu insanı daima bunların zararını altmışından sonra tur• diye bir levha aslığı glbl bu Hikmet Feridun Es 
gözlerimin yaşardığını ve bir evlad Bu eser yalnız yazı olarak entere-; bir fa<\liyel içinde bulundurur. Ha- çok iyi anlıyor... Evet, daima bir ~!~~~rı~ö!~ ~:~~annn;er~r~~ ...................................... . 
saygısı, anlayışı, yakınlığı ile bu eseri ı san değildir; bizzat hayat olarak da jyalta, genç kalmak da işte sadece faali ·et halinde yaşamalıdır amma ı de: •Tiltün içmek memnudur» 3 kişi ihtikardan 
incitmemek, tercümesine can ve ruh enteresandır: hundan ibarettir... Mesgul olunuz, 4: İfrat:t ve büyük yorgWlluk denilen 1 diye levhalar koymuş. Sigara lç- mahkum oldu 
katmak İçin Lütün gönlümü, hissimi Pearl S. Buck'un annesi, asık su- iş görünüz, çalışınız ve katiyen ken· şeyden daima kaçınarak!... miyen vatandaşlar bu vagonla· 
v~rdi~~ söyliye~ilir~.») Müterc!· ı ratlı ~ir. Çin •. k~sa~~.an~ ortasu~~a 1,~i~izi k~pıp koyu~e~~e~i?iz. -~ün~~ Akşam yemeği ... O pek ra. binmeyi tercih ediyorlar. Fa-
mın boyle duyabılmesı ne mazharı- kendt elile törlu turlu çıçeklerle sus- ıhtıyarhgın çok buyuk ıkı muttefıkı 1 • • b' d • T kat bazı kimseler asılan bu lev-
yett.ir. Mebrure Sami, ömrünü Çinde 1 lü bir Amerikan bahçes.i kuruyor. vardır: Tenbellik ve azami rahat!... sınsı ır şey ır · .. · halara ehemmiyet vcrmiyerck sl-
geçirmiş bu münevver Amerikalı (Ve müellif, annesinm şahsiyetini Bilha!Sa fazla rahat. yumuşak bir General Hazım tatlı tatlı anlatı- garalarını içmekte devam Nii-
ailesine karşı bir meclubluk duymuş I manzara ortasında hatırlıyor.) Mü- bataklığa benzer... İnsaın kendisini yordu:, ~ . yorlar. 
gibi, bize seri halinde onum kitapları- r:evverlerin ye,erteceği ve revnak· ! \'erdikçe, gömüldükçe gömülür, bat- ~ : ~meg~ g~lınce .. · Öğle ye- Geçenlerde bu vagonda sigara 
m çeviriyor. Böylelikle, elbette bir I landıracağı bahçelerle neşelnmek tıkça batar ve bir 4aha yerinden megı ıyı kablı ınsanlara be~z~r... içmek memnu olduğunu hatır-
rnüelJifin ruhuna nüfuz daha kolay için de can atan nice Türk köyleri I çıkamaz ... • Zinhar «ihtiyarlık köşe· Ondan pekv·k?r.k~ayı~ı~ . v.e ışaha- !attığını bir vatandaştan şu ce-
olabillyor. Muvaffakıyetini bir bakı- var. si> denilen, uzaktan sıcaklıg~ı ve ra- nızla yemegınızı yıyebilırsınız ... Fa- va'bı aldım: nS!gara içmek içir. 

ı k k v · . v) vagon mu arıyalıın.11 Mesele uza-
ma da buna medyundur. «Gurbetteki kadın», sade bir ro- hatlığı insana rehaıvetli bir cazibe at a ·şam yemegı, og e yemeğine yacağı icln fazla söz söylemedim. 

Türk gençliği, bütün Pearl S. Buck man. bir edebiyat eser.i değildir. Bir' veren yere çekilmekten kaçınınız ... h.iç ~e~zeme~· · · Ak~~m yemeği pek o da sigarasını içmekte mah-
serisini okumalıdır. Kendi şehrinden gaye kaynağıdır. insanın karakterini Çünkü o köşe adeta tutkallı gibidir. sı.nsı hırşeyd•ır. _Bu ıtıbarla ona çok zur gfüm.edl. Tren kondüktörlerı-
uzaklara giderek orada ömür törpü- 1 de terbiye eden bir kitaptır. Bunu Kalkmak i;Jterseniz kımıldanamazsı- dıkkat .etmek lazımdır. Akşam ye- nln de bu gtbl vatandaşlara ih-
lemek, oralarını - büyük katiflere' okumayan Türk genci kalmamalıdar. nız, bugün oturuyorsanız, yarın uzan- meklerınde sof~adan ~aima heınüz tan lazımdır. F. V. 
yakışır bir başarı ile, bir ,anü teref-1 (Va - Na) 1 mağa, öbürgün de yatmağa kalkar· (Devamı sahıfe 7 sutun 1 de) 

Bay Amcaya göre ... 

Evvelki gün, ~~hrlm!zin ınnhtellt 
yerlerinde ynpılan 1htlkAr cünnü 
meşhutları adliyeye intikal etmlşllr. 
Nöbet.çl İstanbul ikinci nsllye ceza 
mahkemesinde dun yıı.pılan bu dava
ları bildiriyoruz: 

Bakkal Memduh ile .Koco, sadeya
ğı sat ışından lmtma. ettikleri ıçin 
yirmi beşer lira para cez.1<ıına ve 
dükk:mlannın 7 gün k:ı.patılmasın:ı; 
bakkal Hristo mercimek ihtikanndruı 
25 lira para cezasına ve dükkfmmtn 
7 gün kapatılmasına, kahveci nam, 
bir bardak ç:ıyın fiatını 10 kuru.'?:ı. 
çıkardığı için 25 lira para cezasına 
ve dükkanının 7 gün kapatılmasına 
mahkum olmuştur. 

- Komedi tiyatrosunu Şehza- ... Eğer maksat İstanbul yaka- ' ... Naşit orada bu 
debaşına nakletmenin hikmetini smı da biraz şenlendirmekse... başarıyor! .• 
pek anlıyamadını bay Amca... ı ı 

i~i pekala! ... Yok, yersizlikse bir belediye I ... Şehzadebaşına gitmek karan 1 B. A. - Bilinmez, beliti de sah
müessesesinin kendi bölgesinde hakikaten yersizlik neticesi mi-,nede tuluata fazla yer vermen.in 
yersiz kalabileceğini aklım kes-

1 
dir dersin?.. neticesidir! .. 

mez! .. 





Hocalar! 
Yurdun her köş~inden, her se

viyede ve her yaşta okuyucu elin
den aldıi'ı.mı;- mektuplara bakıyo
ruz, bin bir çeıit imla tarzı!. .. 
Kimi ağacı {c) ile bitiriyor, kimi 
(ç) jle. Kimi Mchmet'in sonuna 
(d) koyuyor, kimi (t). 

Bu kargaşalığa nasıl bir düzen 
vermeli. diyt. düşünürken gazete 
sahifelerinde, yazı ve fikir di.iı:ıya
mızın en ünlü birkaç imzası gözü
müze ilişiyor. 

Mustafa Şekip Tunç, Şekip'in 
aonunu (b) ile, Tunç·un sonunu 
(c- ile bitiriyor. Hakkı Tarık Us 
majüskülsüz yazmak sevdasın-
da!. .. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 
kırk yıllık İsmail'i lsma'}'ll'a çev~-
riyor. 

Bir yaz;ar arkadapn geçenlerde 
cEy Ankaralılar, İstanbullular 1 
Hepiniz bütün Türkiyenin birer 
hocası olduğunuzu unutnıayınızl» 
diye bazırdığını hatırlıyor <Ve dü-
fÜnÜyoruz: 

Eğer hocalar - hem de profe
sörler - böyle yaparlarsa ... 

Rahmetli! 
Dede ile Şakir ağanın üıimleri 

etrafında başlıyan musiki müna
kaşasında taraflardan biri cNer
clesin sen gönlümün nazlı civam 
nerd~in> şarkısının bestekarın
dan «Rahmetli> diye bahsetmiş. 
Bll zatı yakından tanıyanlardan 
biri bes~ekarın ölü değil, sağ ol
duğunu haber veriyor. 

Ba' sü badelmevte uğrayan bu 
beatekar her kimse ömrü uzun 
olsun amma, böyle önemli bir 
aanat münakaşasına adı karıştırı
lan bir sanatkarın ölü veya diri 
olup olmadığJqı bilmemek bir 
münakaşacı İçin mühim bir eksik
liktir. 

aından elini, eteğini çekmiş. veri
mi tükea:m.iş nıice aağ sanatkar ıa
nınz ki adlarının başına birer 
<Rahmetli> eklemekte hiç bir 
mahzur yoktur!.. 

PaTadoka! 
Harp sonu sanat otoritelerinin 

çoğu, şöhretlıerini tersine man
tık.la, tersine görüşle kuvvetlen
dirdiler. Ve bu san.at ihtilali or
taya bir kaç sanat anlamı çıkardı. 

Bu mezhepler - Biraz geçik.
mekle bıeraıber - bizim güzel 
sanatlar erbabı arasında da bir 
h~li mürit buldu. 

Yalnız doktoı-luk, avukatlık, 
mühendialik... ilh gibi meslekler 
bu cereyanın dışında kaldılar. 
Onların görüş ve aınlayışların<la 
bir terslik olmadığı. gene karaya 
kara, aka ak dedikleri görüldü. 

Faka~ nihayet - Bunca göğüs 
germelerine rağmen - onlar da 
içlerinden birini, Or. Hafız Ce
mal'i, bu paradoks şeytanına kaJ>
tınnış bulunuyorlar! .. 

Gerçi sayın doktor, ne bir an
laşılmaz resimre, ne de nasır ve
ya döner kebap hakkımdaki mıs
raiy le, hatta ne de Nurullah Ataç 
misali bir tenkidiyle herkesten 
ayrılmış değildir. Hayır, onda 
böyle bir ayYılış yok. 

Yok amma herke8in kapuska
siyle dolmasını, hir de turşusunu 
bildiği mahut lahananın binbir 
derde deva, {Mübarek) bir seb
Z'C olduğunu yaza yaza bitiremi~ 
yor 1.. Handiyse ekmeği, şekeri, 
eti, yağı, süt~ yasak edip millete 
yalnız lahana yedirecek!.. 

Belki de lahanadan iskarpin, 
lahanadan elbiııe giydirecek, k•i
tapları, gazeteleri lahanaya baııtı
rıp ortv.lığı Papirus devrine dön
dürecek! 

IST ANBUI; HAYA 

Kış yeniden 
taarrlR etti 
~ kütlelsi üç yıldanberi dur

madan biribirlerine saldınp boğasla
tubın. bu aene tabiat de insanlara 
harp ilin etti. Kış, beşer giicünün 
yetİfemiyeceği üslerinde bazırlapu 
yapıp fasılalı taamularile yeryüzünü 
alt üst ediyor. Soiuiua afv altında 
elli dereceye indiği yerlerde. tabiatin 
göl'Ünmft sillelerile siper- çukurları
na büzüJen İnsan sürüleri. kanlı gÖz
lerini biribirlerine çevirip homurdan-

Hafta harekatının ehemmiyet 
ve manaları 

maktan -- Ç9re balamQ-...... Y.u.nt.nberi lotLın. wnJ.l.ar far- buçuk aydır devam '«'.len fasılasaz 
m.lan halinde #meie ...... ls- saldınmlann1n ilk mülüm aeticeirini 

~ cephesinde: Sovyetler bir 
Yazan: 

M. Şevki Yazman 
bmhal, b. yıl ini bad"'"v ........... elde ett-iler. Moskovaya en yakın 
ela ....ıa}'lftl'di. s.lı.W!Jiaa blop Alman mevziini, Mojai9k

0

i dÜ§ÜrdÜ· ra şimdi de Çin ve Hindi.tan arasına 
..ı. ~ ~ ol.ieaiiltii le: ve bu cepheden Almanlan bir girmek. yani miJli Çin'i tecrit eyle
lııir ~ ~ silM .,.._bo- miktar garba doğru sürdüter. Yan- mek, Hindistanı ise t<ehdit altına al· 
ım; unlü -~ lıııuinn aymda yağa- lanndan taarruz .9UJ'etile sivri vazi- mak için Birmanya istikametinde de 
yoll'llAlf... yette bıralr.ılan bu mevkiin düşme- saldımna geçmi!!lerdir. Burada da 

Geçen defa lııiİliD .-... Wbik J,ir si. mühirmenmiyecdt bir şey dejil- ilerledikleri görülüyor. HUiasa; Ja
lot jmh,,_,. aeciımirtli. On bet ain- dır. Ancak hiJen Sovyetlerin bu ponlar şimdilik kendilerinin dahi ev
liik hanalbeı fwtma1anı.n kartalup m'evziin 1 00 kilometre şarkındaki veldıen tasaVMlr edemiyecekleri ka
biru nbaila]'lllC&· Wiazma·ya girdilr.leri resmen bildi- dar az mukavemetle kaııılaşuak 

_ Ola. dedik. ç. alımlı çektik rilmediğin~ göre Sovyet saldmm.ı- ve hatta bazı sahalarda hiç bir mu
amma. lııiiyiik bir den alchk. Gele- nın strateıtk yarmalara müncer ola- kavemet görmeden bütün Pasifik 
cek ııene -..ıı.1t dalla lauulıkh J,u- cak kadar kovvetli olmadığı görü- adalarına, Malaya yanmadassıa ve 
hmahm, lot butJrmadan tedbir ala- luyor. Yahut Almanlann Moekova- Hindistana doğra mümkün olan sür
hm. ya karşı ııaldınmlan 11ası) kış yüzün· atle yayılıyorlar ve hayallerine geti

Mei- 0 jmtjh9 nela ilonele blıını- den durmayv. mecbur l::aldıyM, remiyecekleri kaynaklan ele geçjri
flL F........_. fuıla verip Jair micf- Sovyet tııa1TUzlan da ayni sebepten yorlar_ Bu sahaca Demokratlar ken
det ..... dibelmce, seçen sinleri inr.şaf edemiyor demektir. dilttini ne vakit ve ne suretle göste
unuttak. Jot ile aıdh m•bedesi imza- Esasen Sovyetlerin taarruzlannı receklerdir ~ Şimdilik 'bir muamma 
1amıf p°bi emniyetle yafN'*'lia ko- cephenin hemen bütün imtidadmca u1aralı: ortada duruyor. 
yolduk. Fakat, 0 bizi unutmadL Yir- devam ettirmeleri bunların her han- Şimali Alrikada: Rommel üstün 
mi ciört saat kırbaç vmltdarile hepi- gi bir mıntakada büyük kuvvet top- İngiliz kuvvetleri karşısında Bingazi
mi7i sindirdikten sonra bir gece için- luiulr.ları yaparak operatif mahiyet- nin cenubuna ve Agedabia
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ya çekil
de baskın yapb, her taralı kara göm- tc işe girişmediklerine de bir delil· mişti. lngilizle geçen hafta bura~a: 
d~. Tramvaylar ifliyebiliyor ve la- d~r. Büyük hareketleı büyük kuvvet ela taarruz edip Alman kuvvetlerını 
kin caddeler ~ene yürünemiyecek toplulukları ister, bu ise bu kış za- imhayı düşünüyorlardı. İngilizlerın 
bale geldi. B-.lan kukuletalı. ağız- manında pe..~ mümkün görülmüyoı. hiç de ümit etmedikleri bir günde 
ları, burunları morannl(I kadmlarm, Çünkü harcka~ hemen yalnız de- Almanlar burada bir ardcı kuvveti 
tutdlan ~ımm~, geçen seneden kal- fuiryollan va.sıtasiyle beslenıebilir. bıra!;arak daha garba çek.'ildiler. Biz 
ma Listiklerin altna bez bailunlft Blllllar iııe Rusyanın sathına göre bunu İngilizlerin bu mevzideki ha
elleri butonlu erkeklerin Babtali yo- pek kesi& ve mebzul değildir. Yol- zırlıklannı boşa çıkarmak manevra
.kuşundan inisleri görülecek manza- lardan ve motörlü vaıntalardan iae s. diye tavsif -ettik. Filhakika lngiliz
ra. •• Ne danslar, ne canbazllk tecrü- istifade edilemez. Onun için Rwı ler bu Alman ardcılarile çarpışarak 
heleri yapıhyor. Müvueneyi kaybe- harekatını daha ziyade mevzii ha- ve bazı yerlerde Almanların tesis et

Rommel'in ikinci mevzıının karşısı
na geldiler. Anla~ılan burada da 
tekrar saldırım için hazırlığa başla
dılar. Geride depolar, benzin stok~ 
Iarı meydana getiriyorlardı. 

.Şimdi birdenbire de garba doğ• 
ru çek.ilmes.i beklenirken Rommerin 
tekrar şarka doğru harekete geçtiğj
ni. on gün kadar evvelisi bıraktığı 
Agedabia'yı ele geçirdiği gibi daha 
da şarka uzanarak İngilizlerin depo 
ve üslerini tesis etmeleri muhtemel 
bazı yerleri İşgal ettiğini bizzat İngi
lizler haber veriyorlar. Bu; bir taşla 
iki kuş vurmaktır. Evvela stoklan 
hol olmadığı malum bulunan Alman 
komutaııu eline malzeme geçirecek· 
tir, sonra da cenupta ve çöl içerisin
de bıraktığı İngiliz zırhlı kuvvetleri 
bu yüzden güç duruma düşerse on• 
farı da haklayarak tekrar Mısır hu· 
duduna vurmıya uğraşacaktır. Vakıa 
bu son şık yalnız zırhlı kuvvetlerle 
başarılmaz, piyade tümenleri de 
ister ve Alman komutanının e!:nde 
kafi kuvvet bulunması da meşkük.
tür. Fakat şıı var ki bu cesurca sa.l· 
dırış Rommel' i tekrar Mısır hududu
Da götürmese dahi hgi~alerin 
Trablusa ve Tunus hududuaa var• 
malc düşüncelerine uzunca müddet 
ve belki de bu seneki harekat mev• 
siınmce sed çekerek bu sene de Mih
ver kuvvetlerini Şimali Afrikada 
l ;ı.nndırmış olur. Bütün bunlar iliı· 
t 

0

!1 kuvvete rağmen komutanlık sı
fatının neler yaratabileceğ~ne en ba• 
riz mis:.Ulerdir. 

Bununla beraber sanat dünya-
Bu da 

paradoks 
fütürist biT görüş, bir dip taldıt atanlar ını, kaldırım kıenar- reketler olarak adlandırmak doğru tikleri r.ı.ayn tarlalarına düşerek 
değil midir) )armclaki kar yığmlann1n üzerine olur. --------------

-========--====-:::ıı:=:===ıı=-=-=====:ı=:ıı=======-:ııı::. yan gelenler, boylu boyunca uzanan-f Böyle olmakla beraber Almanlar ;;a:ıı_ m ,~ 'flUU D 1 QtA ~~ 

mi larmıüıteniniz? için güç ve arzuya şayan olnuyan ~~-~~-~~~ 
.,~ ~ NELE! '?LD 0 • ....!;-"~...;.,;...ı.~~ s::r.:~::, hh:-;~ 0J:;.::d. '!,~;'.:~: 

.____. - ~~[Sl.3~ @[!;(!!) _ Karlar, buzlL· arasmda arabalar, himi Sovyetlerin İlmen gölü cenu- s k k 
hayvanlar yürüyemediği için bi:-çok ı bunda Cholm şehrini ele geçirmele- a arya o şusu 
açıkgözler kızaklar yapmışlar. Sucu- r~dir. Bu şehi! ~imdi Wiazma lr:.Za-

8 i r pos - müvezziinin rekoru 1ar. gezgin sabcılar kızaklarla ınakli- la:ıada bulundu~nu_ ~ahmin _ettiğ~ 
Bir İtalyan posta müvezzi Trent zaman vazifesi, İtalyan posta. idare- yat yapıyorlar. Önlerinde bireT Ren· mız Alman mevzilerının hayii gerı

havalisinde ardı arası kesilmeden 62 sine geçrnlttır. 1915 _ 1918 ara.sın- geyiği ekıilr. Hafifçe ibnekle karlar s~nde ve Alman mevzii içeı•isind-e 
sene vazife görmüş ve bu esnada ya- daki umumi Harpt.e Ala kasabası üzerinde öyle bir kayıp gidişi var ki, oid~kça bi_çimsiz bir köşe teşkil eder 
Ja olarak yüz bin kilometreden fazla havallsinde, bombardımana rağmen, insanın hemen ko:,up bir kenru-ınaı~dzıyett~.d~.r .. Ge~en ~afta başında 
yol yüriimü~tilr. Şimdi 82 yaşında o- yin post 11 k zif . d t oturac .. ft.ı -liyor lımen r.ulu şımalındelu Novgorod 
la b Ü i 1879 '·--"~-... Arı Al e a.e ı va esınc evam c - ...., ... - · , h · . h d f s n u m vezz , Ylu.ııuwr'""" a m'...4-ir. Geçen fırtınalarda bir gün bizim şe rmı e e hı an ovyet ta_anuzu 

Dün yarım metre kara 
rağmen yapıldı 

ne PHkante arasında her &ün yürü- "9• 1 L-f d b d 120 k 1 
m;ı..+ür. Müvezzi sı:hhatte olup v~e&lnden m:ıS.aDe kömürclisüne uframıttun, uo ta sonun . a un an_ ı o. m~t-

..,... d t k b h ı İstanbul aUeili.m. ajanlığı tarafın-Müvezzilik vazifesine başladığı za- aynlmağı düşünmüyormuş.. Bu su- sor um: r~ cenup a ı u_ şe 11 e e ge~rmış-
ma.n Avusturya postası hlzmetindey- retle iki rekor kırmaktadır. Blrl, u- - Odun, kömür satmıyor musu·ıtır. A~laş.lıyo~ kı Sovy~~l~r çet~~-~a- ~: !:.~h ~~i:~1:a~~a h~~~ 
mi.s. 1915 den sonra Ala kasabası zun yıllar vazifesinde sebat ikinci.si nuz ?.. reketl~r yaparak en muhım dugum d t ka ,.,..._, • ' · k t l J • • ki · · ara.sın a, ya:nnı me re ra ra6~u 
İtalyanlar tanı.fındnn zapted.ildiğl yaya yürümek rekoru. K-.lanm çattı. yerinden kırmldan- ıno a arını .e e geçıremıyece erını 32 atletin lştlra.klle yapılmlljtır. n:ın-

• • maia ... ,~ k."llezzül etmeden, alaylı ıanlayı_nı:a ~ır~z .. da~a kolay har~ket- el 8IJ\lf atletler arasında yapılan 3500 
Bır kaynananın vahşetı F- ta•·ırla e-lini ıaUıyarak: !erle ~ıncı, uçuncu_ derecedekJ he-,mebe k~uda Kurtuluştan Ksanakls 

_ Sen hec etrafına bahmıyon defleıı ele geçırmcge 'V'e bu suretle 15,26 ile blr.nci, ayni klüpten Koço 
Bulgar gazeteleri, Bulgarlstanlll setmemesi için aile a.ras.ında örtbas mu, bay ~••un? dedi. Böyle ha- Alman ~evzilerİil'i güç duruma sok- ikinci, Orta köyden Ziya üçüncü ol-

Samokov kazasından Dospey köyün- edilm~. . .. vada odunu komürü bulsam gen- mıya ugraşıyorlar. Fena hava şart- muştur 
den Stoylta. Nik. Ganeva isminde 60 Fakat ~yn.ana, bir türlu garezini c!im ah . ' y 1 k. ' türe- lan dolayısile ordusunu sükuna ulaş- Bırinci sınıf 11Uetıer arasında yapı-
yaşmda bir kaynanın vahşetinden yenememı.ş bu ıc.~eta da oğllUlUn. oir f: 7 y an.,. o var mı ı, ge tırmak isteyen ve karsı taanuzlar- lan 6500 metrelik koşuda da Yüce 
bahsediyorlar. Kaynana. gelinile bir aşlık: .. k~ ÇOCUe;u EleMa.yı zetıirlıye- ~ ···E lk" .. ld k dan sakır.an Almanl:rı bu suretle thkü lisesinden Eşref 25,23 ile blrlncl, 
türlü geçinemiyormuş. Halbuki oğlu rek oldurmeği kafasına koymW} ve - vve a ıı;un yo an geçer en . d · . Beşikta.ştan Takfor ikinci Feshane-
kansını çok seviyormuş ve babasın- çocup kimse gönneden Soda. - Kaus- vözü· gene kömürcünün dükkanına tacıze evam edıyorlar. Bu taarruz- d H.. . .. •1 l d 
da his 1 - il t''- .....At-ı.+ı z allı uk kı ka l b ·· t"' k d d ~. l en useym uç uncu o muş ar ır. n ses ne duşen mirasının çte -. .J''" .. ~.....yv r. av:. .. çoc vra- ydı. Ben ağız açmadan. adam o arın u un ı~, ':"'am. e ecegı an a- Takinı itibarile Feshane 12 sayı ile 
blrinl kansının üzerine geçirmiş. Bu- narak acılar lçlnoo olmuş. esk; ,J"ıvırla ve daha yüksek ses1e ho- şılıy~r. Fakat Katı netıceler elde et- birinci Atletik Yıldız 21 sayı ne ikin-
nu duyan ve zaten gelinini kıskanan Mahkemede kaynana. Sooyka Ga- murdndı: 'mesı - şimdiye ı~adar1'i harekata el olm~tur. 
kaynana, gelinine ve oğluna kin bağ- neva, ı;uçunu inkAr ederek torununu _Nafile bahma ba A d w bakılırsa - ~;Jpheli görünüyor. 8 "'} 1 b } 
Iamı.ş, bunlardan intikam almak için öldürmediğini söylemişse de şahitler • • ' ymı... ~~ 1~1 1 . ~ . eyog uapor VO ey O 
bir plfm kurmuş. İşten dönen oğllle dinlendikten ğUl dl d _ bulamClZiıııı. Şın:dı ochm, komur, ma- Uza.. doguda: Japon gcmşleme ve b• . ...... . • k d 
-ıınıne birer ~ç:ı ıkram ederek pılan otoft~/ ~t~---~ c~";1ıldckytaa.n cevherden daha gıymetli. Her giin saldırım harel..atı belki bidayette ır~cı ıgını azan 1 
.. - uvı;"' .,.... ""~ -•""'l 1 •• il elimi" .. •• l Japon! d h" t hm" t J"LI · Beyoglu Halkevi tarafından tertip 
yedirmiş. Bo~çaya zehir koyduıtun- sonra suçunu itiraf etmiştir. Kadın mutter er opuyor ar enuıW, . a_rın a. ı a ın eme ııuerı . . . 
dan O""lile gelini hastalanarak kus- mu··~"bed kü k ahkJ>. ""'"'" para eder? Yob ki ..tam. thn genışlik k~betti. Cenup cephe edilen voleybol mgçlar.nın tınali dun 

ı; ._...., re cezasına m um .. ..,,. ·• • • • • 
0 

• • •• •• • • evin jimnastik salonunu dolduran 
muşlar. .Fakat hftdtse zabıtaya ak- edilmiştir. Kenar mahallelerm birinden ge""•· · merk-zının hemen butun sahillen ve b"" ··t: bi kal b 1 k · - d ld 

T" ı d 1 . . uyu r a a ı onun e yapı ı 
yordum. Dört yanı teneke yamalı a a arı (Sumatra müstesna) ışgal ve finale kalan Miıh ndis mekt.ebllc 

AI anyada kaç raı:.h:o tnakines~ var? bir evin penceresinden teLi,lı sesler 1 olundu veya buralardaki Demokrat 1 Bey~luspor takımları kar~ılaştılar. 
yükseldi: 1 ordular muhasara altına alınarak Hakem Nailinin idare ctU~i bu mu-

Radyo alanlar, bilhassa harp yü- Almanyanın 1933 e kadar eski ara- _ Aua. .• Oduna bak. Vallahi hareketsiz bırakıldı. Bu denizin için- hinı maçın ilk setini Yuksek MüMn-
ziinden her memlekette ~lıyor. ~in~e 4 X:llyo~94~60d b~ radi~ m~; odun işte •.• Nereden bulmuşlar aca- de biricik hakim olarak Japonları dis 6-15 .gibi açık bir sayı farkilc ka
Radyonun kültür ve ekonomi sahala- ~~n v;

10 
·bine ~ ~ yeP;tek- ba ?... görünüyor. Şimdi saldırım bu deni- zandı. !kinci set çok heyecanlı oldu. 

nnda da pek büyük hizmeti dokun- torat denilen Qek!ı=~ ve diğer - Haaa ... Hem de halis meşe ••• ~~ dışın~ taştı, Avwıtralyaya d?ğru 1 Karşılıklı sayılar arasında bu seti 
duğundan hiıkümetıcr, radyo cihaz- yeni arazilerle beraber Almanyarun Arkadaki torbada da kömür var, •ıstıkamet aldı. Avustralyanın şıma- Beyoğl~por 14-16_ kazandı. 
Iannın tebaaları arasında daha fazla radyo abonemanla.n 16 miJyon 200 ~iiyor musun?.. lindcki Yeni Gine adasına, bunun I Galibı ve şampıyonu tayin edecek 
yayılmaa ve bunların UCU7.Ca temini bin olmuştur. Nlsbet ht!6ab1Je, Al- Dokuz, on yqlannda iki oiluı, daha ~rkındaki bir takım İngiliz son Tset~ı!~yecan son de~~~ld~ 
için azami kolaylık gösteriyorlar. manya.da ~her 100 aileye e3,4 radyo d~a irH:o ile kız ç~ bir pnç~ adalarına çıkartmalar y:~ıld1. Sıra- arasınU:a g~r:1 b~~~~ Beyoğl~:r 
Radyo makinıelerinin çokluğu Ue Al- makinesi duşer. En. çıok radyo clha- bir de Y-.h kadm çürük çerçeveli n:.ı Avuıtral~aya gel~cegı sarahatle 13_15 kazanarak Beyoğlu Halkeıvt vo
manya, Avnıpada Adeta reılcor kır- zı olan Desaue şehnnd~ nisbet 88,7 pencerenin önüne taplanrnlf}ar, ca- a.-laşılıyor. Bız~at AvuıtTalyaya kar- leybol birinciliğini kazanan Bey~-
mışıtır. dir. mm yibündelô bmlan bn1akJari1e ıı yapılacak boyle bir hareketin de kmıı son iki sette nefes kifayetsizllği 

1 
. • . . 1 kuıyarak dllflU'IYa bakıp biribirleri- muvaffak olabileceğine en bariz de- yüzünden beklenen oyununu göstere-

G UNUN ANSl.KLQPEDı·sı· ne aöeteri.fOrlar ••• Döndüm. w ada- lil Avuatralyanın gösterdiği telaıbr. medl. 
mm it•ek ptürdüiü odun kömiir Daha bundan iki ay evvelisi bu ç-e- Eminönü ile Beyoğlu Halkevleri vo-

~ ~ yüklü kızaiı bende seyrew:n. Sallı şit bir Japon yayılmasını adeta ha- leybol birinciliğini kazanarak Beyoğ-

BJ.smark Salomon, Yenı· Gı·ne adal~n sollu evl•in penceftlerinde de böy· Ya! olarak gören İngiliz ve Avustral- luspor takı~;ktelbrlk ede~. 
a le birçok hatlar peyda oluyor, ben yanla~ bu adanın çıkarabileceği kuv- Bııı et aerı 

Japonlar son günler zarfında Bis- giltere ve Almanya arasında tablm kızaiı aevred•ken onlar da içinde- vede~ı Ort~ Şar1'a ve Singapura gön- müsaba.kalari 
mark, saıomon ve Yeni Gine adala- edllmJştl. 1021 de Almanyaya. alt o- kine bakıyorlar, Giderinde, lokanta dermışlerdL Orta Şark çok uzaktır, tstanbul bisiklet ajanlığı tarafın-
nna asker çı.k:ardılal'. Buradan A- lan adalar Avustralya mandasına ve- vitrinlerini seyre dalan çocuklarm buradan iade edik<:ek kuvvetlerin dan tertip edilen 942 ~ı faaliye.t 
vustralyaya taarruz etmeğe hazırla- rilm1ştir. Merkezi F:'lOrlda adasındaki ihtiruı far>kediliyor. ~tralyanın müdafaasına iıtira.ke programına nazaran seri bisiklet ya
nıyorlar. Bl.smark adalan eVV€lce Tulagl şehridir. Y-erll ahali ~eldir. İntalJab bu kıttan alc:biunız d_.. v.~kıt ~ulup bulannyacakları dahi nşlanna öniimfulıdeki ay başından 
Almanyaya aitti. Umumi Harpten Yeni Gineye gelince, burası. Avus- k~fi .relir, .,elcek yaz daha tedbirli ı §uphelı, Singapura giden kuvvet ise lttbaren .. b~lanacaktır. Her hafta 
sonra Avustralya mandasına veril- tralya. ve Groenland'da.n sonra dün- davranırız. Cemal Refik jAvustra]yanın müdafaası için dütü· pazar gunleri yapılacak olan bu mü-
miştl. Yeni Ginenin şimalinde bulu- yanın en büyük adasıdır. Mesaha.sn • ,.. • • • • nülen mühim rolü oynayaınıyacak- sabakalar beş haftada nihayet bula-
nan bu adalann başlıcnlan yeni Brl- kil Pırı r ba t ı Zi S ca.khr 804,500 ometre kara, nüfll6U 650 eıaınm rı as tır. ra ingapur artık bu sahaları . 
ta.nya, Yeni Pomeranya, Yeni Meit- k Ati t" ihti" ki '"b•• 
Jenburg, Yeni Irlan.da. Yeni Hanovra bin tadardnr. Yeni Gine Avustralya.- hakkında bir konferans oruyan, Japon filosunu Avuıtral- e ızm Sal U U 
Ye Amirallık adalandır. Nüfusu 250 nın 111anallnde ve buraya pek yakın- BeYotlu gazetesi -.h1b 'Je ba.tmu- yaya kadar sarkmaktan ahkoyan İstanbul Beden terbiyesi müdürlü-
bin kadardır. Bu adalar Avustralya- dır. Ada 1526 da ~ oln:ıaık- iharrirt B. Prlm1 tarafından 31 irkin- bir Ü• olmaktan çıkmıthr. Her 1ey- ğü tarafından açıl~~ı tekarnır,: eden 
ya 1200 mil mesafededir. Bu adaların la beraber henüz içerileri ~ ci.kAnwı cumartesi akşamı Be,yoilwı- den evvel bu üste demir atması ge11ew atıetımı i'htlsas klubunun vll~yetıçe 
merke-zl Yeni Britanya adasındaJd bilinmiyor. Buralarda 4600-5000 met- da Dante Alig'lıM!ri merkezinde cPirl ken saffıharp gemileri kalmam1fbr. olan muamelesi nihayetlenm.~k ~re
Rabaul şehridir. Adanın yeril a.halist re Yük.seki~ dağlar '99.rdır. Ada.nın reis haritasında İtalyan gemtler1 ve Bundan başka Malakanın Japonla· dl~. Bu muamele rekemmul. edince 
Malaydır. yansı Hollanda'nın, dıter yansı tn- gemtcllerh meTZUiu b1r konferans nn eline geçmemesi bu boğaz, garp- kim> derhal fa~1ıvete ~eçecektır. 

Salomon adalan Yeni Ginenin şar- gflterenln'dir. AhaUsl Negrttos de- -.erlleeektlr. Konteraııata. bulunme.k tan gelecıek yaıdımlan dahi tehlike- Bazı kulnblerın forma 
kındadır ... Mesahası 38,340 t:tlometre nllcn kıaa boylu, yan n.hşl Bencilerle ıstlyenlerin 'l'epet)afında Metnıtl,et ye düşünnü~ür. renkJerİ degı"' •et 0 

tadar, nufusu 150 bin kadardır. Ara- Papoua den.Uen dlteı: bbı De'Vl mlcl- caddesinde 161 numarada. Daııte ıctı- J lar M J-L _ı__ _1 1 
d datlık ve volkaniktir. 1898 de İn- lenllr. tüpbane&ı~ da'99tn.ame alab.lleceit- ~~on • a ıu:a yanmaa.Bmı eıe Heyeti Vekile kararlle birleştirilen 

lerl blldiril.b'ol'. ceçmp Sinppma ~tall eon- klfip)erde bazılannm forma rıentleri 

Beden terbiyesi wnum müdürlüğfu1ce 
yeniden tesbit edilmişfu. Bu karara 
göre Beyoğluspor koyu lacivert, Un
kapanı lacivert kırıruzı, Taksim (Şlş
u - Güneş} açık mor, Kuı tulu,, koyu 
ye"il, Boğaziçi beyaz, Ort~öy açık 
pembe, Haliç yeşil lacivert renklerini 
almıştır. 

Diğer taraftan Galatasaray, Fener
bahçe, Vefa ve Galata gençler klüp
lerinin eski renklerini muhafaza et· 
melerlne karar verilmiı't r. Umum 
müdürhiğüıı bu kararı klüplere t bl ~ 
olunmlll'tur. Birle tirilmemi.ş olan 
kJüpler eskl forma renkkrinl mulıa• 
faza edeceklerdir. 

Liman spor klübü 
faaliyete geçiyor 

Devlet Umanları isletme umum mtl• 
dürlüği.ı tarafından teşkil edllec ğini 
evvelce bildirmiş olduğumuz gençlik 
klübllllün Miınakaliıt Vekiıletı ve Be
den terbiyesi umum müdürlüğü tara-
fından muamclE>si tasdik edilmiş ve 
Vekillet tarafından bu yeni klubün 
adı <Liman spor) olarak kabul cdıl· 
miştJr. 

Yeni klüp yakında faaliyete geçe
cek ve en fazla. su sporları ile meşgul 
olacaktır. Bu klup lcbı umum mü
dürlük binası dahilinde büyük bir 
ldnıaıı salonu ile altı ode t"frik edil
mLş ve icap eden ma~enin tedari
kine ba-.lanmı.st:ır. 

Dünkü eskrim 
müsabakıaı 

Dün Da~cılık klübünc!ıl! yapılan a. 
krlm müsabakalarının neticeleri: 

Tecrübeliler: Flöre bayanlar: 1 -
İfakat, 2 - Samiye, 3 - Leyla; flö
re erkekler: ı - Rıza Arseıven, Sala• 
haddin, Süba; Epe: 1 - Merih, 2 -
Nejad, 3 - Halük; Kılıç: ı - Rıza 
Arseven, 2 - Osman, 3 - Nihad 
Balkan. 

Tecrübesizler: Flöre: 1 - Hayri, 
2 - Muhiddin, 3 - Muammer; Kılıç 
1 - İbrahim, 2 - Kemal, 3 - Bacit. 

Boka müsabakaları 
Eminönü Halk~vinin tertip ettıtl 

i'ldnci boks teşvik müsabakaları dün 
gece Hıılkevlnln spor salonunda bü
yük bir kalabalık huzurunda yapıl
mıştır. 

Sinek sıklette Halid Onara, h:.fi! 
sıklette İsmall SalAhaddine, Recep 
Bahadıra, Refet Y~arn, orta sıklet
te Mehmed Çalıkavak Ş::?rife galip 
gelmişlerdir. Tüy sıklette Ya.lmp 
Burhanettln, hafif sıklette Kenan 
Azmi, Fetbi - Mehmed Çeıtkel miis:ı.· 
bakaları beraberlikle Deticelıenmlşt.lr. 
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EY KA.DBR! 
ve macera romanı 

• • 
yenı ve genç zevcesı Tefrika No. 17 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

*** 

Köting körfezinden 
nasıl ayrıldılar? 

Yamadanın bu vabliyi serbes bı
ra.kmasının mAnası ŞU l<li: Hıundun 
lylleşn.L, ... Demek ki Köşingll vahfi 
yalan söylememişti. 

İyi amma, Hamdund:m Mll bir ses 
yoktu. 

Bu sırada Ta.kako babasının gir 
sesini duydu: 

- Haydi.. herkes ı., başına, yola çı
kıyoruz!. .. 

Ti - Pl kendi kendine 
- Yamadanın sesi gem.lnln bir ba

şından öte başına kadar duyuluYore 
Tıpkı Cohor U> lu mu.gamıller g"bl.. 
yaman sesi var bu adamın. 

Dlye konuşuyordu. KÖ§!ng körfezin
den a.ynlırken, limandaki yerli ba
~çı kayıklarından blr takım boR'uJt 
sesler yükseldi: 

(Ark .. ı var) 

(1) «Djohor = COhor• Malak& 
şihhieeslnslnhı eenabunda Slnrapara 
yakın Cotomobll ile iki saatlik mesa
fede) bir küçült miisliim.an şehridir. 
Bansı vaktiyle oldukea kanetli bir 
islim devletinin merkezi ~. 1"70 e 
kadar Portekizlilerin, daha sonra tn
l'İllzltorin nüfuıı: ve tesiri altmda kav• 
vetten dü,erek t11ki mamariyet w 
ehemmiyetini kaybetmişti. ingilider 
buraya ıcSing-apurun kara kapısııo ckr
ler. Japonlar şhndl bu kapın tutarak, 
Singapurn karadan tehdld ve t~~ika 
baslamaşlardır. (Cohor, Abadanhk 
devrinde çok kala:ta!ık ve c;ok n3Şell 
bir ~hirıli. Cohor sultanı sarayına 
~üzeı sesli morannileri toplaml!_!U. 
Bundan kinaye olarak. Malak& sa.
hUlerinde hali den~<'iler arasında 
güzel sesli bir bahrl:veliyec - Sen de 
mi Cohorhısun! - diye takılmak blr 
adettir. Malakanm meşhur kauçuk 
ormanlan Coboran şimallnaen baş
hyarak KJra benıahma ka~ar uzanır. 
İngiliz kauçuk sanayilnin yüzde .,-et
misi bu havalidcn temin edilirdi ) 

eski efencli8inin oilu ile iki genç kızı deki evlerilıe Melibanın çalıştığı mü- tahminimzden daha çabuk olacak. Rüsuhi, Galibeyi yanııına alarak kü-
tapyan kayıi111 :iskeleye yaklaşmakta cueae araaında mekik dokumaktan - B.ir ıeyler mi biliyorsun) çül: adada bir tura çıktılar. Meliha 
olduğunu görüsace, uzaktan: ibaret kalmııb. Önde yürüyen ve - Eveti yerinden bile kımıldamama,, düıün-

- Safa geldin pqa ... diye bağır- kendilerine yol gö.teren Utif çavuı - Bildiklerin bari mühim şeyler celerine dalmışu. Genç kızın, bu Aşk 
_....,,_____________ ma'k üzere iken, delikanlının büvi· ve Rüsuhiyi takiben, adanın Marma- mi? kederli bali, durgunluğu Latif ça-

Nakleden: (YA • NA) yetini gizlemekte bulunduğunu ha• raya nazır yükaek bir ınrbnda inıa - Öyle zanediyorum. Takip edi- vuıun r.azan dikkatini celbetti Genç Tefrika No. 151 

Rüsuhi, bir gün evvel Galibeye Mar· 
maıada Bostanadanın tabii giizellik· 
lerini anlata anlata bitirememiı. gü
lerek ilave etmifti: 

- Yapacağımız gezintinin maara· 
fı bendendir ha, bilirsiniz ya, ben 
Kuun gibi zengin oldum. 

Filhakika Rüsuhi, iki komıtusuna 
mükeU.ef bir ziyafet çekmeğe karar 
ve-miş, bu eğlentinin keı;ıdiafoe kaça 
malolacağını heaap etmişti. Rüsuhi, 
Meliha ile Galibeyi o gün ıahane 
gezdirecekti; kalbinde bitmez, tü• 
kenmez bir saadet ve ferahlık hisae
diyordu. 

Tam saat dokuzda tekıar yukarı 
çıktı. Bu defa kapıyı açık buldu. 
Metha ile Galibe en ıık e1bi9elerini 
R"İymif:erdi. Meliha, Cevdetin, sev.it
tikleri zamanlarda kendisine almıı 
olduiu ufak tefek süsleri hemtiresi· 
le beraber takmlf, takııttırmııtı. 

iki hemtire o kadar güzellepniı
terdi ki, Rüsuhi onları cörür görmez, 

brlıyarak: edilmit olan sazinoya yüriiyorlardı.. lecek bir ip ucu bulduk. lıte bu izi kızı nC§f.:endinnek için söze bat· 
hayret ve takdıirini beyandan keiıDcü- - Safa ccldiniz, Riaulııi bey; di- Rüsuhi, iki kız kıudetin biraz ge- takip ediyoruz. Bugün size fazla bir ladı: 
sim mıenedemedi. Üç arkadq. gülü- ye haykırdı; aoma Rüeulainirı yanın- &de kallQlf olmuınd• i.tiEade ede· teY aöyliyemem. Y almz vaziyeti ai- - Meliha hanım, ctdamızı nasıl 
şerek, ıakalaprak sokaia çık.talar; deki iki seaç luza İpret ederek: tek, yavq bir ..&e çavup sordu: ze bir cümle ile hulisa edebilirim. buldunuz, mevkini beğendiftiz mi) 
t .bretlerden apğı Betiktata indiler. - Banlar, liannn kom1t11annu - Yeni bir lıa'ber var mı) - Çabuk söyle. Meliha, derin bir uykudan uya· 
Rüsuhi, bir 1Utı1di arabaya iki mİaa• illi) diye sordu. - Var, pqazadem. -Cevdet beyin dediği gibi, ümid n.:·m11 gibi silkindi: 
fiıini bindirdi ve arabacıya. Kadıköy Riiaulai ırUlerek cevap verdi: - Rica ederim, pqaaade deme- kesmeyiniz. - Yer çok nefis, manzara bari· 
iskeleeine çek, emrini ıverdi. Bir çey· - Evet, aziz doaumt Jiaiz de, ..de Mebmed Rüeuhi deyi- _Bu kadar kafi. Meselenin taki- kuladedir. Buraaı. doifuu Cennet 
rek saat sonra Araba Galataıya var- Latif çavllf, aenç kızların hal ve niz. bini aana havale ve emanet ediyo- gibi bir yer. İstanbulda liu kadar ırü-
nuıtı. Üçü de Haydarpap vapuruna tavrını fevkallde Leienmitti: - Misafirlerin.iz, geride kaldıkları ıum. Bugün yanımdaki çocuklarla zel ve tirin bir yer görmedim. 
bindiler. Vapur Haydarpaoaya ya- - Küçük hanımlar, adamuı:ııı gii· iç.in sözlerimizi ititmiyorlar. Esaaen meıırul olalım, o1maz mı) Cıenç kızın bu cevabı l...Atif çaYu-
naıtıiı zaman, trenin hareketine da· zel bawuından . iebfac:M edecekler ve pek yakında ehe alenen eski ünva• Gazinoya varmıılardı. Utif çavuı. ıun merakını kamçılıyarak sordu: 
ha 45 dakika vardı. Rllsıılli, :iki laem- pek eğlenceli bir gün seçıirecekler, nımzle. hitap edeceğimden eminim. dediği gibı, Rüsuhi ile iki miaafirine - Si.; İstanbullu değil mitiniz} 
fireyj Gar lokantasına ııötilıdü ve dedi, bugün fazla kalabalıiumz da - lJunlar, masaldır, çavutçuium 1 gazinonun er- güzel bir yerinde, mü· - Belki lstanbulda doğmadık 
mükellef bir kahvaltı 11marladı. yoktur. Sizin için hususi bir yer ha- - Görürsünüz efendim: masal kemmel bir masa hazırlamlfb. efendimi 
Kahvalttdan sonra banliyö trenine zıtladım. deiı1, hakikatten l>ah.edılyorum. y ::mekler, ada SıBhilinde avlanmış - Sözlerirrizden bir ıey anlıya-
bindiler ve saat on birde Peadiğe Meliha ile Galibe, adan"1 güzelli- - Dediğin te1 naeıl olacak) en nadide mercan, barbllllya balık- madam. Siz lstanbulda doğmadınız 
vardılar; burl\dan bir sandala atlıya- iine, yemyefİ} tepelerine hayran - Cevdet bey ite dört elle sarıl· larmdan yapılmlftı. Maaanın orta- mı} 
rak Boetanadaya gittiler. Marmara- hayran bakıyorlardL Zavallılar, m11tır. smdCL büyült bir kayık tabağı içinde - Bilmiyorum! 
nın bu §lirin adaaana öile vakti nal Erenıköyiindeki pamiyondan çıkalı- - Acaba muvaffak olaca1' mı) nefis bir istakoz salatası, soğuk et• - Ya nerede doğdunuz) 
oldular. Adadaki sazinoyu itleten danberi yetiJQe, açdt ıve aaf havaya - Niçin muvaffak olmuın). ler duruyordu. - Onu da bilmiyorum. 
Utif çavu1ı misafirlerini iskelede huret blmqlarch. Kendilerini bile- - ln,analı dediiin eibi olur. Buz kovalan içinde bira n mulı- - $qdacak ıc;r doğrusu, insu 
bekliyordu. Riiaubi, iki miufirle lidenberi b8~e aan bir gezintiye l Litif P"lf bayük bir emniyetle telif cim tarap ıiteleri •ofuyordu.

1 

doğduğu yeri bilmez mi) 
berabec o pazar ıünG. adaya gidece- ~bldan. umlaınıyorlerdı. Ömür- lave etti: Yemek nete içinde geçti. Calibenin Meliha: 
iini ona haber nrmitti. Latif ~ lerl ~ Para '1ılr ...W~ - Hem ~ dectiii~ 18)', illİIİ!I ve •H·iaciu payan yokt11ı Bir arabk (Arkut ıırs) 
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Yakında büyiik bir deniz 
muharebesi girecek miyiz? 
Bir mütehassıs şimdilik bunun beklenemiyeceğini 

söylüyor ve sebeplerini anlatıyor 

lLANLAR 
Fevkat!de ahvalln devamı 

mllddettnce gayrı muayyen gQn
ıerde haftada tk1 n:va t1CJ defa 
ne§?'edllecettlr. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
Bttrt1K Mt1ESSESELERDE ÇALIŞ

MIŞ TECR'VBELİ BiR BAYAN -
Vezne Te telefon tllerinde llitiaaaı olan 
Almanca - Fntt>aıma, Bmnca tonu-

Yabnda Pasifik OkyanU8Ullda. btt nanma uzakta bir baıbe lh1feblle-I Jcunetlnl azaltma.la taıışaeattıl'. Bu eaıı. İt a.rı,or. A.qam'da V. C rtımu
ieniz muharebesl olaca.le mıdır? Böy- cektlr. o amana bd&r at tıamf 'Y&Zllyetln ne kadar IOrecet1 tkndiden zuna.. - 2 

le blr muharebe Vzaık J>otudaJrl aa- mtldataada :talacak, brpml.daldnhı tahmbı edilemez., TECRVBELt BİR MUBA.SİP tş 
mt '9Uıi1'!t Ulıerhıde biiJ\ik ıu1r * ARIYOR - Heaa.p makineleri, dütı-
,apaealmdan herkes buna merak e-- Amerika ve Japon donanmalari ıo. İngilizce, eskl ha.rflerı bilen; ban-
diyor. Blr miltıebassıa Gazıette de tada m~murluk btıyllk bir tlcaret-
Lausanne'de yazdı~ makalede diyor Amerlka • J~ harbi bqladJlı zaman, iki muhasım taııafın deniz ha.ne® mesul ~uhuiplik, ınutemed-
tı.: kuvvetleri fU kll. llk, şah.san ticaret, inşaat, erzak mü-

Almanya denizlerde müb.lıın bir rol J d • k • teahh!dliğl yapmı.ş lise mezunu; kefil 
O)'Ilaya.maz.. Yaptığı ~ ka.bll oldu- apon enız uvveti gösterir. Aitşa.m'da (Uygun) a yazıl-
in Jmdar Inglllz kuvvetle~ Avru- Zırhlılar: ması. 
pa .sularında. tutmaktır. Italyaya Gemi adedJ ve :ismi Ton Yaş Sürat Top adedi --------------
&elince, bu devletin gemileri Akde- 4 Kongo 29,300 1912 25 8 top 356 mili.metrelik VİYANALI BİR BAYAN - Bir mü-
n.lzde kapalıdır. Libya. harekAtı ya- 4 ise 29.500 1914 23 12 top 358 • ~e Alm.a.nca. ll~ile çalıpıak 
tında İtalyan donanmasmm daha. 2 Na.gato S2,720 1920 25 8 top ıt-06 , veya. muteber bir aile ne-Ldinde mü-
mühlm bir rol oynamaaını icap et.tı.- 2 Tab.matau 40,ooo 1939 27? 8 top 406 • ~!Jıellk yapmak ve yahut hususi 
reblllr. Bununla beraber yeni i>lr 2 Jtuhıo (İnşa. hQnndıe) 43,000 2'7? 9 top 406 :1 Almanca dersleri vennek istiyor. A.A. 
Mataba.n felaketine uğrama& korka- 1919 - llMD senelerinde te?ıgA.ha konan 3 yahut 4 ad.et 40 btn tonluk ıııımıı. rümuzu ile gazetemize yazılabilir. 
ıWlun İtalyan gemilerini limanlarda 
taıınağa mecbur etmesi çok muhte
meldir. 

Ortada yalnıZ Japon donanması ve 
Pasifik: kalıyor. Bura.da büyük bl.r 
deniz muharebesinin olması İngiltc
renln Aınerikaya. yapacağı yardıma 

bağlıdır. 
İngllJzler Alman denizüstü kuvvet

lerine karşı İngiliz sulannda 3 zırhlı 
n 2 tayyare gemisi, Akdenlzde 5 zırh
h ve 2 tayyare gemisi bulundurmak 
mecburlyetlndedirler. Daimi suretLe 
iki zırhlı ile bir tayyare gemi.slnl ih
tiyatta tutmak, 2 zırhlı ile bir tayya
re gemisini tamir lçin ayırmak lazım
dır. 

Harp zamanında bir donanmayı 
teşkil eden gemilerden hepsinden is
tifade edilmesi kabil değildir. Bun
lardan bir kısmı aldık.lan yara yü
zünden. yahut tamir veya istirahat 
Sçln istıfade edilemez vazylette bu
lunurlar. Bu suretle İngilizlerin 14 
zırhlısından on ikisl ve sekiz tayyare 
gemisinden altısı Avrupa sulannda 
talmak mecburiyetindedir. Şu halde 
İngiltere Aınerikaya ancak 2 zırhlı 
ve 2 tayyare rJemisi gönderebilir. Bu 
da bazı tehlikeleri göze almak pr
tile. 

Amerlkalıların 15 zırblılan vardır. 
Bunlardan Arkansas çok eskidir, si
lıllılan lüzumu kadar kuvvetli de
lildir. Bunu ve lht.iyatları ayırırsak 
muharebeye girebilecek 10 zırhlı lta
br. TiıYY&.rt! gıemllerlne gellnee 7 
gemiden beşi muharebeye girebilir. 
Şu halde İngilizlerle Amerikalılar 12 
zırhlı ve 'l tayyare gemislnden mü
rekkep bir fllo çıkarablllrler. 

Japonlar, kendi üsleri ya.kınlarında 
hareket ettiklerinden hemen bütün 
kuvvetlerini harbe sokabllirler. 12 
zırhlılarından onu, 8 tayyare gemisin
den altısı muharebeye iştirak edebi
lir. Bundan başka kara~ hava 
tuvvetıer!nin çok mühim olan yardı
mından istifade edebilirler. 

Tayyare «emlleri: 
<;emi adedi ve ismi 
ı Nosyo 
2 Kaga 
1 Rymio 
2 Soryo 
3 KOl"Yll 

Tayyare Nakliye remW 
Gemi adedi ve ismi 
1 Notoro 
1 Kamoı 
3 Ttt.ose 

Alır kruvazörler: 
Gemi ad~l ve ismi 
S yahut 4 
4 Kako 
8 Myoko 

Hafif kruvazôrler: · 
Gemi actecll ve ismi 
ı Yubari 
2 Temyu 
14 Kuma 
4 Mogaml 
2 'T'one 
5 

Ton 
'l,500 

26,900 
'l,100 

10.050 
12,000 

Ton 
14,050° 
19,500 

9,000 

Sürat Ta.yyare adedi 
25 26 

Ya.'i 
1921 
1921-25 
1931 
1935 
1939 

Yaş 

1920 
1922 
1937 

25 60 
25 40 
30 40 
30 50 

Sürat Tayyare adedi 
12 16 deniz tayyaresl 
14 16 > > 
18 20 • » 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
HASTABAKICI ARANIYOR - Te

kirdağ memleket hastanesine 42,50 
Ura ücretle kadın hastabakıcı alına
caktır. Son aldığı bonservis hüsnü
hal kfi/tıdı ve iki fot.o~na hastane 
baş ıa·oabetine müracaat. - 1 

KONFORLU BİR APARTIMANDA -
İkl kişilik: bir ailenin yemek ve orta. 
i§lerini yapmak üzere temizliğine ve 
işine güvenir bir bayan aranıyor. 
Her gün 10 dan 14 e kadar Taksim 

Ton 
14,000 

'7,100 
10,000 

Lamartin caddesi ÇeUk Palas No. 8. 
Yas Sür:ıt Tap adedi İkinci kat. 
1939-40 23-30 6 tane 305 milimetrelik --------------
1926 33 8 tane 203 , 
1927 33 10 tane 203 , 

Ton 'l'aı; Sürat Top adedi 
2,890 1923 33 6 tanP. HO 
3,230 1913 31 4 tane 140 
5,150 1919-23 33 7 tane 140 
8,500 1934-311 33 15 tane 140 
81500 1937-38 33 13 tane 155 
'l,000 (Henii.ı. te7,gahtadırl. 

BAYAN ARANIYOR - Büroda te
lefon işlerine bakacak daktiloyu öğ
renip ileride daktilo vazifeslni de ya
pacak. bayan aranıyor. Ayhk olarak 
cüz'i' bir ücret de verilecektir. Saat 
12 - 2 arasında Galata Rıht.ım cad. 
Kefeli Hüseyin han 2 No. ya. 

.Japonlann bundan başka 110 torpido muhribi ve 80 denizalttlan vardır. 

MUHASİP ARANIYOR - Usulü mu
hasebeye aşina daimi çalışabilecek 

bir muhasip araıııyor. Eminönü, Pey
nirci sokak No. 9/ 1. Şentürk Ticaret
hanesi'ne müracaat. 

Amerikamn den iz kuvvetleri 
ZırhWar 

Gemi adedi ve lsmı 
1 Arkansas 
1 New York 
2 Nevada 
2 Ari:ı:ona 
3 İdaho 
2 Callfornla. 
3 Maryland 
6 Washington t_.l 
6 İowa 
5X 

Tayyare remilerl 
Gemi adedi Te iSIDl 

2 Lexington 
1 Ranger 
2 Yorktown 
1 Warp 
2 Homet 

12 Bonhomme !Ukard 

Ton 

2'1,000 
29.000 
32,800 
33,000 
32.600 
31,500 

35,000 
45,000 
55.000 

Ton 
33,000 
14,500 
19,900 
14,'100 
20,000 

Yaş Sürat 
1911 20,50 
1912 20 
1914 20 
1915 21 
1917 22 
1919 21 
1921 21 

1940-4.2 !:7 
1941-43 33 
1943-44 30 

Yaş Sürat 
1925 34 
1933 29 
1938 34 
1939 34 
1940 34 

Top adedi 

12 tane 305 ınilimetrtlik 
10 JI 356 » 
10 • 356 ., 
12 » 356 » 
12 )l 356 » 
12 n 356 » 

8 )l 406 » 

9 » 406 » 
9 ., 406 » 
9 ., 457? , 

Top adedi 
8 tane 203 milimetrelik 
8 & 127 l> 

8 .• 127 .,. 
6 )' 127 » 

127 J> 

Henüz te7,gahtadır. 

DİPLOMALI BPR EBE ARANIYOR -
Adres: Ş~ll cerrahl kliniği No. 201 
son istasyon. - 1 

AVUKAT KATİBİ <ERKEK) ARA
NIYOR - Adliye ı.µerinde vukufu 
olan muktedir blr kA.tfb alınacaktır. 
Ehliyet! lle mütenasib dolgun ücret 
verilecektir. Galata Nordştem haıı 
11/ 12 No. ya acele müra<Woat. 

3 - SATILIK ESY A 
1918 DEN İTİBAREN - İstanbulda 

çıkan· Tür~ce gazetelerin bu yıla ka
dar olan kollekslyonları satın alına
caktır. Eksik veya tamam veya blr 
kaç gaz-et~ye alt olabilir . Akşam 
S. E. G adresine müracaat. - 2 

SATILIK OTOMOBİL - Royal 
Chrysler 1938 modeli 40 bin kllometre 
yapmış çok iyi kullanılmış bir otomo
bil satılıktır. Galata Bahtiyar Han 57 

Sahife '1 

KOÇOK HABERLER 
* Evvelki akşam üzeri Balık.paza

rında Tahmis sokağından ~çen 30 
ŞİŞLİNİN - Kibar bir muhitinde ya.şlanndn. Civan adında birisi, bir 

W. kat üzerine altı odalı bahçeli Ur- dilltUndan dışarıya. sarkıtılmı§ 6 
gir bir ev 10.000 llraya satılıktır. D.N. kangal sucuk görmüş, bunları çalıp 
893 Galatasaray Köşe apartman Em- kaçarken yakalanmıştır. 
lAldş. Tel. 49010. - 2 Civan, dün, nöbetçi cürmü mcşhu~ 

mahkemesi olan ikinci sulh cezada 
GALATANIN - İ.şlıek bir yerinde dört buçuk ay hapse çarptmlmı.ş ve 

üç kat im!rfne lkJfer odalı ~ir bir tevkif edllml.§tlr. 
bina 10.000 liraya satılıktır. D.N. 864 
Galatasaray Köte apartman Bmlikiş. * '10 yaşlarında. Ay~. Kumka.pıda. 
Tel: 490lO. _ 2 Kemaleddln IOkalmda. 30 numaralı 

evde mangalı yakmlf, tandır yapma-
MAÇKAD.& - Travmay eaddeslne la b>yulmuft!ır. Fakat biri ara, 

ı d&tlka mesafede Jcooforlu bet ta.t manpJdan m.çmyan kmlcımlar yor
ilzerine deniae nuır b1r apartman gam tuıu.turm.Uf. ya.ngın çıkm1'tıı-. 
30.000 llraya aa.tıhktu .. D. N. 618 Ga- Yangın, ltlalye gelm~n söndürül
latasaray Köşe apartman BmJAkJf. mD§tilr. 
Tel: 49010. - 2 Bundan bafka. Dlva.nyolunda. 52 

numaralı en ait bir baca. tutuş.nuş, 
ŞEBRDIİNiNDE - Tramvay cadde- Jtıfalye tarafından aöndtırtllmüştür. 

ıslne bir dakika mesafede babçell 1iç 
kat üzer!M lcooforlu tlrgir bir apart-
man 11.000 liraya atıııktır. D.N. '108 B U L M A C A M 1 Z 
Galatasaray Köşe apa.rt.man l!lmlA.kJf. 
Tel: 49010. - 2 

t!CRETSİZ Gt1ZEL BİR ODA -
Beyazıd civarında. ly1 bir aile nezdin
de güzel bir oda, akşamlan blru İn
gilizce miltlleme Ue mewuJ olunmak 
maksadlyle KolleJ mazunu veya iyi 
İn~ bilen bir ldmaeye ticret.&lz 
olarak verllecetttır. Arzu edenlerin 
(Akşam) da (A.B.CD) rilmuzuna 
mektupla isim ve adresl~rtnt blldir
meleri. - 6 

FABRİKA VE MATBAAYA ELVE
RİŞLİ BiR BİNA SATRIKTIB - Ca
ğalotlunda fabrika Te matbaa lttUıa
zına eıverlşli bet.onanne :yoenl bir bina 
satılıktır. Akşam idaresine mümcaat. 
Telefon 20681. - 13 

l 1 1 ' 5 8 1 1 9 JO 

1 

Soldan sata Te yakandan aşağı: 
ı - &tma mikrobu ta§ıyan haşere. 
2 - Elleri bo§ delll. 

KİKALIJ[ ODA - Ayazpa.p.da ts- 3 - ~li yapılan blr mıeyva. -
tanbulpalas S cü tat 16 No. Iı daire- tkWa. edatı. 
sinin gbel ve bütün konfora havt bir 4 - Çefid boyalı kutu. 
odası elddl bir h ... "ct kiraya vermek 5 - Tersi .Aksaray tara.tından blr 
anm. edUmeırt.. '· mahalle • Tersi blr mer-adır. 

SATIL.l.h .IW ARANIYOR - Mçkn, 
Cihangir, Ayazpqa. Nlşantqı aemt
leı-inde ferah 6 n:va 'l odalı, bahçell 
bir hane aranmaktadır. Aqam'da 
(Tugay) rümuzuna milraca.at. - 2 

SULTANABM.ET MEYDANINDA -
Son dikill ~ karşısında parka ?e 
denize nazır 68 numaralı bilfunum te
sisatı havi mahiye '15 lira kira getiren 
küçülr: b~ apartıman satılıktır. 8 den 
10 a kadar ~ve müracaat. - l 

SATILIK EMLAK ARANIYOR -
Her ne kıymette olursa olsun emlak 
satmak ist!yenler. Bizzat evrakı müs
bitelerile Ferdi Selek Türk Emlak Bü
rosu. Galata Ömerabtt han lktlci 
kat No. 23. Tel: 42368. 

ARANIYOR - Galatada 1y1 bir 
handa 3-4 odalı yazıhane .,Aranıyor. 
Telefonla devredilirse tazminat veri
lecektir. Milmcaat saat 10-14 Bahçc
kapı Anadolu han No. 35. Telefon: 
24610. 

1'ATAKLI, MOBİLYALI PANSi-ı 
YON ARANILUOR - Galata.ya, Tak
sime yakın olanlar tercih edilir. ŞarL
ların mektupla mufassalan Galatada ı 
Danüb Sigorta hanında 24 numaraya 
bildirilmesi. 

SATILm APARTIMAN İki kat 
üzerine köşe ba.,ı bahçe ve kuyusu 
olup tramvaya 150 metre mesafeli 1 

1 Nota. - Deva • Tersi bir gıdamız· 
dır. 

7 - Tenıl evlerimizde Jaşıyan bir 
ru>.yvandır - Bir gös rengi. 

8 - Kurusuyenen bir sebze - So· 
nuna cKn gıelirse kokulu bir ot olur. 

9 - Bir azamız - Tersi sağlam tut 
demektir. 

10 - Etini yediğimiz bir hayvanın 
derisi. ' 

Geçen balmacamız 
Soldan sata ft yukandan aşalı: 
l - Tesadüflle, 2 - Evegldelim, 

S - 8ellmet, MI, 4 - Alta, AbanO'.t, 
5 - Dlmat, Nlna, 8 - Üdeb, Keman, 
7 - Fetanet, 8 - İJ, Nim, Tas, 9 -
Limonatacı, 10 - Emlzan. Sık. . "~ 
~ ~ 

Çocuk anaları --
Babaları! 

.Yavruma ne hediye verece
ğim?• diye artık. düşünmeyiniz. 
İşte emniyetle seçeblIC'ccğiniz gü

zel hediyeler: 

Çocuklara Coğrafya 
kıraatleri 

Yazan Faik Sabri Duran 

----50 kurut 

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik, 30 Kr. 

Tevzı yeri: AKŞAM matbaası. 
Telefon: 20681. 

Yüzde 20 tenzilat kuponu 

Şu halde İngiliz - Amerikalıların, 
bütün ihtiyatlarını da. ileri sürme
dikçe, deniz hamını ka7anmalan pek 
muhtemel değildir. Bu vaziyet dola
yıslle şu .sırada büyük bir deniz mu
harebesi olmasını ümld etmiyoruz. 
Son zamanlarda İngilizler Ark Royal 
tayyare gemisin!, Prlnce of Wales 
ve Repulse zırhWarını, Amerikalılar 
Arizona ve Oklahama zırhlılarını 
lı:aybetmişlerdtr. Bunların kayıbı 
fimdi daha ziyade hissediliyor. 

Aiır kruva.zö.rler 
Gani adedi ve ismi 

6 Alaska. 

No. ya müracaat. Ton Yaı:ı Sürat Top adedi 8,500 liraya satılık: Kurtuluş Hacı Ah-ı 
26,000 1943-44 30 9 tane 305 millmetrellk 220 VOLTLA ÇALIŞAN - Mü~dct, met mahallesi Er Meydanı No. 37. 

Bu kuponu k~p siparif mek
tubunuzla gönderirseniz, kitap 
fiatıerinden yüı.de 20 tenzilAt.a 
hak kazanırsınız. Sipariş bede11-
ni o suretle hesap edettk gönde
rirsiniz. 

2 Pensacola. 
8 Augusta 
2 Portland 
3 Astoria 

(?) 

9,000 
9,050 
9,800 
9,375 

13,000 

- .,, 
1929 32 10 , 203 » müstamel mutbak elektrik fırını ısat- --------------
1929 ~2.'1 9 , 203 ıı mak lstiyenler Sirkeci Vezir .ıs:telaa! ARANIYOR _ istanbuhnı her sem-
1931-32 32,'1 9 :t 203 ıı 8 No. Baml Doktoroğluna müracaat t.inde muhtelif fiatlerde Ankaradaki 
1933-3'1 32.5 9 » 203 ,. Telefon 20475. müşterileri için acele satılık apartı-

ÇOCUK ARAB ... 81 .. .., .. ,.,IYOR man, lolAA.4n, a ye, ev, _..,., ya ı, 
hilln~ :yor. n ...... ıu.. ---:: ...... vlllA aranıyor. 

1941-43 isimleri ve adetleri benüzı-------------- d"''-\.A rd1 tJw.ı. 1 

ı Az kullamlmış Puset çocuk arabası İstiklal caddesi No. 98, birinci kat 
Hafif kruvazöri• alınacaktır. Cağa.loğlu Babıili cad. 

.. Ankara Emlak simsarı Beyoğlu şubesi. 
Gemi adedi ft ismi Ton Y-. Sürat Te>p adedi Bozkurt kıraathanesine muracaat. Müracaat: Telefon: 415'11. - !! 

10 Clnclımatl 'l,050 1922 34 1012 tane 152 ınilimettelik - l 
9 Bnx*Jyn 10.000 1936-38 32,'1 15 • 152 '.I 

8 Atıantic '3.000 1941-43 33 15 , 1S2 ıı 
(Adedi meçhul) 10,000 1941-44 33 15 • 152 • 

Bkleşik Arnerlkanm 1,000 den 1,620 tonilato anı..t:;nda 253 t.orpidoou ve 
112 tane de denizaltısı vardır. • 

4 - Kiralık • Sablık ARANIYOR - İst:ınbulun her sem
tinde her bedelde ve her ebadda An· 
karadaki müşterllerl için acele satılık 
arsa, bağ, bahçe, sayflyellk aranıyor. 

Görüniıı}e bakılırsa İngiliz - Ame
rikalılar King George sınıfından da
ha iki zırhlının ve iki tayyare gem.l
ainin North Carolina s1steminde dört 
Amerikan zırhlısının ve iki tQ.vyare 
gemisinin bitmesin! bekllyecekl'erdlr. 
O zaman İngiliz - Amerikan donan
ması çok süratli ve yeni 10 zırhlıdan 
mürekkep olacaktır. Bundan başka 
yine çok kuvvetu, fa.kat blr parça 
afır eski zırhlılardan mürekkep bir 
filo daha bulunacaktır. Her i'kl fi- [•] Washington tipindeki 8 zırhlıdan ikisi hizmete girme.k üzeredir. 
tonun alt1'Rr tayyare gemisi, pek çok Diğer yeni gemiler henüz ~1hta olup 1943 - 1H5 aeneiıerinden evvel hlz
torpldo muhribi olacaktır. Bu do- mete glremiyeceklerdir. 

HARBİYE - Valikonağı caddesinde 
dört kat üzerine bütün konforu ha·;i 
iyi randımanlı betonamne bir apaı:t
man satılıktır. D. N. 661. Galatasaray 
Köşe apartman Eml:lkiş. Tel: 49010. 

-2 

istiklal caddesi No. 98, birinci kat 
Ankara Emlik simsarı Beyoğlu ıubesi. 
Müracaat: Telefon: 41571. - 6 

-------· KİRALIK ODALAR - Bir veya iki 
bayana moblell bir veya iki oda klr::ı
lılr:tır. Adres: Cihangir Güneşli so
kak Nur ap. 1 el kat. 

5 - MÜTEFERRiK 

llEZİKOSUZ KARLI İŞLEK - Her 
nevi yağ'lar temizlenir, berrakla.ştınlır 
ve acılığı alımr ve pislik mahsulün
den (Patlnden) fenni sabun imali için 
ortak aranıyor. İskenderun Şark Yağ
lan sabun fabrikası ustabaşısı Kadri. 

-S En eski doktorumuz anlatıyor 
(Baş tarafı 3 6ncü sahifede) Bu tıpkı lambalan ve içindeki alet-

d d b . · tih j] k Ik ak leri tamamile bozuk, fakat dış ku-

f RADYOI 
ACELE SATILIK HANE - ttc oda 

· OSMANBEYİN _ Merkezi bir ye- elektrik, terkos köşe başı kagir kana
rinde döıt kat üzerine dörder odalı lizasyon tertibatı yapılmış Nuruos- --------------
gayet havadar ufak tadilatla apart- manlyede Tezkereci sokak No. 8 için- İNGİLİZCE DERSLER - İngilt.ere
man yapılabilen kargir bir ev 25.000 _d_e_1r:1_ıere __ m_ü_ra_c_a_a_t·------- de tahslJ görmüş ve Cambridge üni-
Uraya .satılıktu-. D.N. 858 Galatasaray versitesinin uİngil!zce Edet:ıiyab imU-

eıvam e en ır JŞ a e a m . . d b 
) ~ d R h t ı..~ "d ·ı · tuau yep)'enı bır ra yoya enzer ... 
azım ır. a a uır mı e ı e geçı- Çal Ç h . ._,__,_ 

Buıfinkil prorram 

12.30 Program. 12.33 Rast ma.tamm
dan tarlalar, 12.46 Ajana baberlert. 
13.00 Şarkı vıe türküler, lS.30 Milz1k 
<Pi.), 18.o.1 Dans or.Jtestrası. 18.50 Fa.

sıl heyet1. 19.80 A.Jana hd>erlert. lD.55 
Şam ve tilrkiller, 20.15 RadYO IU&
tesl, llo.46 Bir ballt ti1ridisil 6frenl
yoruz. 21.00 Ziraat Tabfm1, ıı.ıo 

Şarkı ve t1h1tiller, 21.30 Konuşıma., 

21.4.5 Senfoni orırestrası, 22.30 Ajans 
ho.berıerı ve bon;alar, 22.45 Dans mü~ 
zlR't (Pl.). 

Köşe apartman Dn!Aldf. Tel: 49010. PANSİYON ARANIYOR _ Anka.- hanlannı geçtikten sonra senelerce 

· • ah ı · l'ı.. ·· ar mı)... e re taraveti mwwa&.• nJmış, r at gece enn genç ıA uze- 1 __ 1_ 1_ ••• bir dir F'-'- t h L!kt 
- 2 rada oturan bir alle kışın İstanbulda llaan 6ğretmenliğl ynpm1' bir bayan 

blr kaç hafta kalmak üzere merkez hususi ders vermektedir. Akpm in
yerde rahat blr pansiyon arıyor. Kale- gDhıee ö~tmenl'ne mt-ktupla mü
rifer ve yüksek kat için ua.nsör şart- raca.at. 

. d 1.. •• ··1t . ı . d !IUIL& &l 11' ıey . . • aAa aıu 
nn e vuyu t-esır en var ır. Jile. d . ·· ·• d d 

Sonra en mühim ıeylerden biri de !il~ndir~ u.V ~ ~·~ •. ~un keade-
L · k d. d d -'- g ... e •terurae o unceye ar 
erş..:yı en ıne er etmem~ ..• da le lmak ··m1t·· d .. 
M~ıa. bazan eski günlerimi düıü· Ggenç_,aH mu unld~.;:· 

·· .. O d ı·· k enenu azıma rasge ıgım za· nurum... ra a uzumsuz yere · en- 1 .. ı· · le 
_._,_ h. t.:~ h lb--L· k .. man - ne ya an ıoy ıyıey.un- en• 
uıme ze ır e ·- a uıu ço gu- d. . b • G ·· Ü d-
zel geçirebileceğim bir çok zaman ük.muh!orgdiy~· dezgm vHe •lbuki~s d u-
1... __ 1 ı ısse or um. a on an 
pwurumH.akiki.. • A J"k ayrıldığım zaman iç!İmde hir ümid, 

genç 1 bir emniyet hiasi. bir çalışma hevesi 
ne demektir? duydum .•• 

Doktot şu güzel nasihati verdi: Ve tavşanın gittiği lstihmetin 
- Bazılan hakiki gençliği yüzün aksine, Babıi.li yokuşundan aşağı es

mümkün olduğu kadar buruşmama- kisinden daha tok adımlarla yu.ru· 
n, gözlerin etrahnm kmşmaması, meğe başladım 1... • 
yalnız çehrenin taravıeti ıeklinde Hikmet Ferıdun Ü 
anlıyorlar... Halbuki asıl mesele Dr. Taıyfur Yücedağa - Teıvec~ 

YEŞİLJCÖYDB - İki kat tizeı1ne ye
di odalı 300 M2 bahçeli. tlrglr nhtunı 
olan bir yalı satılıktır. F!aU 11.000 
Ura D.N. '121 Glata&aray ~ apart
man Emllldf. Tel: 48010. - 2 

BEYOGLUNUN - İyi bir semtinde 
altı lkat iizerlne yilııde beş randımanlı 
çok havadar ve man.zamlı ~ bir 
apartman 17.000 liraya. ısatıllktır. D~. 
'131 Galata.saray Köşe aparlma.n Em
IA.ltlş. Tel: 49010. - 2 

Yann sabahtı program MAÇKADA - Mertte?.1 blr yerde 1lç 
'l.30 Program, 'l.33 Müzik (Pi.), U5

1 
ltatlı her katta ~r odalı Hd k!rgir 

Aj haberleı1 8 00 M~ .... (Pl) 815 ey satıl:ı:ktır. ~~ti 1800(] llra D.N. 72'1 
a.ns • · """"" · • · Galatasaray K~ apartman Emllk.if. 

Evin as.at!, 8.SO Müıal:k (Pi.). TeH 49010. - 2 

kendinize lazım olan iç uzuvları, cühünüze te~ekkür ederim. AnCak JCURUÇEŞMEDE _ 3815 M2 blr de-
kalbiniz.i, karaciğeı:iniz!i, midenizi, Sahaflar çarpsı ve Bitpazan hak- Bir motö~ batti po &nl8ıS1 U.000 ~ atıı&ır. Ar-
al.ciğerlerinizi. banıaklannızı ve aa- kında bundan evvel bJr iki yaza yaz- Ballçte tetıae hAl1 &ıttndetl tarpuz -.ıun 37 metre rıhtımı vardır, va.pur 
ireyi aailam tutmakbr. Çebreniz ay c:lığundan maaleaef o mevzua bir iableslnde ballı Aslan mıotörQ. ma- J&.llq&blllr D. N. 8'75. Oa1ataa.ra.y 

· da meeell daha avdet etm.k iGba bir .....U. s3- tineslnde bit' tn.tııMt netk@tnde W- Keae ~ Bm1"1f Tel: GOlO. 
-2 

tır. Büyücek bir oda tınd1r. Banyo
dan ve mahdut olarak mutfaktan ve-
1a ofisten istifade edilecektir. Akşam
da Küçilk Uln memuru vasıtasfle (An
kara) rümuzuna izahatlı ve adresli 
mektupla müracaat. - 3 

MEKTVPLARINIZI ALDl&INIZ 
Guetemiz ldarehaneahıl adres 

o1araJt göstermlf olan lr:J.rllerl
mlzden 
PR - M.N.E. - K.K. A.B. -
S.E.G. - M.JC. - Y .S. - llii-

ıttJçtJı[ KONFORLU DAİRE ARA- tercim - N.A.R. - D.R -
NIYOR - BeYotJu, .Ayazpa.p, Clha.n- KÖ - Kotra - 3. - llP -
glrde; Ta.ks1m - Harbfye - Toph.9.ne • namlarına gelen mektuplan lda
Befiktq ffJ'& aırUarmda - takıriferll, rehanenılzden aldırmalan rlca 
manzaralı tercUı olunur. ,.Ak.şanı, ._oı.un_ur_. __________ ,. 
E.A. remzine yazınız. - 2 



Sahife 8 
= 

.-~ 

~ 
i!lll~~ ~;!' 

~:;:j 

•• 
~!!! 

~~,,·~ 
~gff!J 
~~:ı;J 

T. 1 Ş B A N K A $ 1 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

J{EŞİDELER: 2 Şubat, 4. Mayıs, 3 Ağustos 

• 

2 fkinciteşrin t a r ih lerinde yapıhr. 
19!2 İKRAl\IİYEl.ERt 
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e:awı + , 
Ankara Harp Akademisi Komutanlığından 

Hnrp nkndeınlsl matb:ı:ı..sı için 84 lira ücrcUe bir dakLllo nlmncaktır. İs
teklilerıı~ 31 1 042 ~kşnmına kadar Ankaracl:ı. 2 No. l•ı k:şl:ı.d:ı. Harp nk:ıde-
nıı.i komlatanlıi;ınn miirac:ıatı:ın. <1834l (593) • ._ ....... _mu!_ 

«AKŞAM» neşriyatı 
ROMA NLAR 

Kuruş 

Küçük İlanlar \'a-~\ı 75 
Kıvırcık Paşa 

Sermet Muhtnr 75 
Deli Seldmi İz.zet 30 
Yalı Ç&pkını 

Burhan Cahil 30 
Bu p erdenin arkasında 

"- l. 40 
Düğün gecesi 

Burhan Cnhit 100 
Somer Kızı 

lskender F ahrcddın 125 
Aıyadan bir güneş do~uyor 

lskender Fahreddin 80 
Pembe maşlnhlı Hanım 

Scrmet Muhtar 70 
Bir kadın v,eçti 

Selami izzet 20 
Devler kaldırımı 

H lit Fahri 75 
Atlı: fırtınası 

Mut1zzcz Tahsin 50 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbauı 

ACELE SATILIK 
Lüks Radychı Faal Va:ıiyeltc 

Taksi Otomobili 
Emlnönu mcyd:ını Yeni Moda 

Kundura Mağazası yanınd 22 

numaraya s::ı.at 12 den bire 
kndar müracaat. Tel: 22400 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüsünden uzak bir 

)'erde büyük bir parkın içinde 
ve çnmlnnn ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı. kad ın, erkek 
t.er türlü hastala ra açık hususi 
lı nstanc. Sinirlerini ve yorgun· 
luğuntı dinlerıdinnek ve n eka· 
nıı~ devriııi geçirmek ist iyen · 
lere mahsus >•egune müessese. 

Telefon: 42221 ....................... 
ırAKŞAM» karilermc mahsus 1- :J Pr..,f. Dr. ' 

~& D gk. •• Lamartin caddesi 5. Doğu 
yüzde 20 t en:ilat kuponu r.; 1 KEMAL CENAP 

111~-mı· O tor ı Palas Nu. l ıt, Taksim. Telefon: 
43963 Hergüıı sa t 1 S - 18. 

Memedeki ..,. memectm 
kesilen çocuklara rıda 

Fosfarin ZiYA 
Yavrulann tyl bcslenmelerlnl, 
tcnbul ve güıt>Qz olm.alannı te
m1n eder. Depom: Ziya Unlan 
ve Gıda müsta.hzam.tı Fabrlka.st. 

Volto Han No. 2 - 6 Asmaaıtı ead. 

İstanbul 

26 Kanuu~·~--·" 1942 

--· Dr. lBSAN SAMI --1!!!11 TİFO AŞISI 
o ve paratıfo hastalıklanna 

tutulmamak için tesiri kat1, mu
aflyeU pek emin taze aşıdır. Her 
PCzanede bulunur. Kutusu 45 ku-

ile sabah, öğle ve ak a 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman d; ş!erinizi fırçalayınız 

ruştur. 

1 
Devlet Deniz Yolları l,letme Umum 

Müdürlüğü llanları ____ __. 
26 İkincikanundan 1 Şubata kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkış 

gün ve sa atleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hathnl\ 

Bartın hattına 

imıit hathnıı 
l\ludanya hattına 

Bandımı:a hattına 

Karabir.a hattana 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

l zmir 1 el sürat 

Pazartesi 17.00 de Ege, per.~mbc 17.00 de Cümhu
riyct. Gnlnt:ı nhtınunda. 

Cumnrtesl ıs 00 de An:ıfartn Sirkeci rıhtınundan. 
NOT: İş'an nhlrP kadar haftad'.\ bir posta y:ıpıla
cllktır ve bu posta İnebolu~rn kadar cidccektır. 
:4'an ahire kadar posta yapılmıyacaktır 
Pazartesi, salı 9.50 de Çarşamba ve pcrşcnıbe •ıe 
cuma 16.00 da ITrnkl cumartesi 14.00 de (Mnra
kn7l ve pazar 9.50 de (Trok! Galata. rıhtımından. 
Pazartesi çarşamba ve cuma 8.00 de CMarnkaz) 
Gnlata nhtımınrlan aynca cumartesi 20.00 de 
( lJlgen ı Tophane nhtımındnn. 
NOT: Çarı:amb:ı günl~rl 20.00 de İsto.nbuldan Ban
dırmaya kalknıatka ve perşembe giinler l saat 
22 30 rla Bandırmadan İstanbul'.\ rlönmPkt.e olan 
aralık postn ls'arı ahire kadar hiğvedilmiştlr. 
Salı 19.00 da Ülg<>n cuma 19.00 rla Bıır~:ı. Toplıane 
rıhtımından. • 
S:ılı 9.00 du t.Bunıal Tophane rıhtımmdtın 
NOT· Badema İmroz postaları I tanbuld:ın pazar 
sabahı .} <>rlnc salı sabahı kalkac.1kl:ırdır. 
Çarşamba ıı.oo de Mersin Sirkeci nhtımındnn. 
NOT: Cumartesi postası ya9ılmıy:ıc:ıktır. 

Pa7.ar 13.00 de Cİzmir) Galata rıhtımmdaıı. 
NOT: Gidiş ve donuste Gelibolu \'C Çannkkalcye 

1 
uğrayac.ıktır. 

(769) 

NOT: \'apur seferler! hakkıncln her türlü mnli'ımat aşaf,ıda tel<>fon 
numaraları yazılı Acentelerimizden oğrenılebillr 

Galata Baş Acentel!jtl Galata rıhtımı, Llmanlnr Umum 42362 
Mudiırltiğü binası altında. 

• G:ılnta nht.mı , Mıntaka Liman -ıo13·ı 
Reisliği binası altında. 

• Sırkect Yolcu salonu. 2274n 

* ı ı~o Cdahll) tondan yukan bilumum vapur ~e motbrlerln ya!)acnkla11 se-
l fcrlerın Devlet Den'zyolla n I"!etme Umunı Mudurluğun"c tı:ı.yıııi hakkınCI.\
kl kararname tntbfk lll.('vkiiııe k ı•lnıu~ur. 

Deniz Nakliyat Komisyonu bu işi .re nirl muamelatı tmızlm '•" lhz:ıı· c.1-
n:ek üzere Deniz Yolları Umum Mudurluğu .:ınrindc Tophant'ddd IJ naJ• 
çalışmağa b:ı;:lı:ımı.ştır. Bundan sonrn bu islere aid muı ac'\utların Unııım 
MüC:ürli.ığümuze yapılması ıı:ın olunur. (73i ı 

ll Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları il 

HOLANTSE BANK - ÜNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI: MEYOANCIK, ALALEMCI HAN 

BÜTÜN BANKA MUAMELELERİ 
KASA ICARI 

MERKEZi ' KÜRASAO 
ŞUBELERi AM STERDAM • ROTTERDAM - 8UENOS AIRES 

f:~ACAS, - MARACAIBO - HAi Fa - WILLEMSTAD - ORANJ~STA,? 

RIO DE JANEIRO • SANTQS - SAO PAULQ 

Erkmen Cep Sobası 
Kıştan, Kardan, Korku Kalmadı 

Odun. Kömür, Elektriğe ihtiyaç yoktur. Alacağınız bir soba lle öm
rünüz mliddetlnce evde, yatakta, sok:ıkda, dağda ısınırsınız. Bozulmaz 
Ye tükenmez: Ateşi bedavadır ve muhayyerdir. İkfüad Vek!\letinden 
:rnn~ No. ve 29/ 1/ 941 t.arlhll ihtira beratı alınmıştır. 

Hasan Deıt0su ve Şubeleri. Fiatı 2 Liradır. 
.,; . "_ft ... •..• .• - · ·- ..... - ... • •• c ·- - - '':.:' 

~~(.iNGENE" AŞK( 
~~ : · .. · .. . 

BeJediyeler Tekaüt sandığından: 
Belediyeden maaş alan Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekaletine mensup mütekait, dul ve yetim· 

Muhammen brdel, muvakkat. tem.nat ve mlkt.ırlarlle cinsleri ve ek- lerin nazarı dikkatine 
siltrrıc saatleri ~ağıda alt olduğu listesi hiza~_ındn yazılı nhşap tr:ı.vcrsl~r }~lyevın Beledlyel<!l'den tekafıt, dul ve yetim maaşı almakta oltın tababet 
her liste muhtevıyatı nyn ayn lh:ı.le edilmek uzere ve kapalı zar! usulılc ve şucbatı san'allerl mensuplarının bu m:ıaşl:ırı 4035 sayılı kanunun muvak
Ankarada ldaı~ binasında ~ tın alınnctıktır. 1 k.ıt 3 iincü maddesi mnclblnce ı haziran 1942 tarihinden itibaren Ankarad& 

Bu fşe girmek .~tlyenlerin llstesı hl~asmd::ı. yazılı muv.ıkknt teminat llc 

1

, Belcdıycler Tekaüt sandığı. tarafından tediye cdllmeğe başlanacaktır. 
kanun~ı~ tn~in. ettığı ves~kn \"e tek~i!lerın~ ayni ~ün. cksllt~1e s:ı.,ntinden bir MPzklır tarihten itibaren her hancı bir teehhura meydan verilmeden ma
s:ııı t e'li 'i elin_ kadar komı yon relslığlnc Hrıneleı l ltızımdıı :ışların eshabına ödenebilme.si için bu kabil maaş alanların aşağıda zlkro

Şıı:tnnnıelcr p:ı.rnsız ol., rak Ankarada_ M~lzeme dairesinde Hnyd. rp.ı- tur.an husu ·alı ehemmiyetle nazarı di kkatc nlmalan lô.zımdır: 
şada. 'lesellum ve Sevk Ş"!llğ nd•, E::kişehır, Izmlr ve Sıvastn idare nıa~o. - ı _ Bu kabil maaş sahipleri 15 şubat !)42 tarihine kl!dar: 
7~lannd~ dağıtılmaktadır. C6QCl A - Manş nlmakta buhınduklan Belediyelere müracaatla alncaklnn 

1 
Lıste l\Iıktarı W•hcr :ule- 'Huvalıltat 1.k ill nıe .. 

No. Adet c i ~ s 1 din mulınm- tcnıin:ıtı yoklnm:ı. !lmuhaberlerlnl ~usulen tasdik ettirerek. 
ı:un ve B - Maaş resmi senedlerlnl, 
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46COO 
24900 
56000 

8500 
9760 
5900 

Cari hat k.ıyın traversi 

men belirli "'anti c -- Nurus hüviyet cüzdanı suretlerini, .:Nüfus dairesinden tasdikli olıı-
ı,. K r. ı •. Kr. c:ı.k~ 
4.03 10510 ~ 
3.14 5159 30 5 2 912 

pt'r- D _ G X 4 eb'adında üçer fotoğraflarını clO yaşından kiiçük çocuklar 
3.41 107!l8. ıcem~~ r.i\.nti kin luzum yoktur." 
~1.03 2569 13 a.lt is so ı; Maaşl:ı.rını nerelerden almak lstcdikl<!r ini blldlren sandık müdür-

3.ül 1597.43 nacaktır.~ Sandığa gönderilmek üzere maaş aldıkları Beled!yelerc tevdı 
4.30 3147.60 d:m ltlb~rn l liıgiıne hitaben yazılmış bir istidayı tıBU lst~alarda sarih adre•ler b ulu-

4.27 7103.44 ctmclı veya teahhi.ıtlü bir mektupla t Ankarada Belediyeler Bankasmd:ı 
-------- --------------------- Bcledıycler Tekaüt Sandığı mfıdürlıiğüe adresine göndem1elldirler. 

27440 
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24560 4 "7 G l ·" 493 GO 2 - Bu mütekait , yetim ve dulların mart ayında son 'üç nyhk ma~ln-
5560 3.4s 1438 O!J 6 2 ' 942 cu- rır. ıda Belediyelerden aldıktan sonra .sandığın yeni ciizdanlarll<? de~lş-

2El900 3.82 G7G7.00 ma sunü ,,,a- tırilmek uzere , ellerlndcıcı m:ı.aş cüzdanlarını Sandığımıza gonderllmelc 
5970 • • 111 • 3 04 l3Gl.16 at 15,30 dan üzere Belediyelere bırnkmal:ın şarttır. 

13200 Dar hat kııyı t " 1 • .. •.n5 2029 50 1 'b 
5000 

11 rav r 
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76 

ıı aren Yukarıda zikrolunan husu.sata riayet etmeyenlerin maaş tediyelerinden 

5000 
Meşe köpru traversi 5802 sn \'ukun rreıebllecek gecikmelerden dnlayı Sandık hiç bir mesullyet k abul 
Basit m"şe makas 7.45 etmez. c492) 1667) 
trover~I 

10500 Meşe köpru traversi 11 03 7513 25 

* Muhammen bedeli 55.000 (Elli beş bin) lira olan 50 ton balık yağı 
9i 2/1942 pazartesi günu s:ı:ı.t ıs d kapalı zarf uımlu He Ankarn'd:ı Id .. ra 
b.nasında toplanan meıkez 9· ıneu Komlsyonuncı:ı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin 4.000 (Dört b~nı liralık muvakkat tc-mlnat 1ie 
konunun tayin ettiği vcslkalnn v~ tekllflrrinl aynı gün suat 14 e kadar 
adı geçen Komlc;yon ReLli{ıine vermeleri Iazıındır 

Şartnnmel~r parasız olarak Ank:ıra'da Malzeme daire ,inden, ıı uyclnr-
p:ı.şa'da fe.ı:ellüm ve Sevk "efll~lnden tcm!n olunm (684) 

1 inhisarlar U. Müdiirlüğünden: 1 ._ ______ , 
I - Şartname ve numunesi mucibince 140,000 metre ıhlamur çuou!;u 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden 
ı - Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Siyasal bllgller okulu k;ln bu 

ders yılı içinde bastırılacak kitapların tab'lye işleri açık eks1ltmeye konul
n:ııştur. 

2 - Bu kitaplar asgaıi eo !lıami 200 formadan ibaret olacak ve her for
madan da asgari 500 nzam! 2000 adet bastırılacaktır. 

3 - Kıiğıt ve kap:ı.k kMıdı Fakültıc tara rından verilmek ş:ırtlle b~her 
formasının muhammen bedeli 28 llr dır. 

4 - İlk teminat asgari fonna iizerinden 168 liradır. 
5 - Şartnamesini görmek isteyenlerin fakülteye müracantı::m • 
6 - İhale 31/1/ 1942 cwnartcsi günü saat 11 de Ankara Mektıeplıcr Mu· 

hnE< becllığinde yapılacağından taliplerin ihaleden bir saat evvellhe ka.d:ı.r 
tenıir.at akçelerin! yatım1nları 11\zıındır. a349• cr473» 

1 
Fethi rden 

I müteahhidi nom hesabına pazarlıkla satın alınacaktır 11 • • • 
ı mut~ekklt~:~~~ ~ü~~~:;nts~-~~~~~~u~~~ ;~p~:::~~_ıevnzım binasında Cok sen yazan hır daktılo aranıyor 

~'&••••••••••m#Jf ITI - Numune ve şartname suzii ~eçen şubede gôriileblllr. -: _. • , . Yazılan okuvan Fransızca bilrn tercih edile-
IV - L~eklllcrln pazarlık için tayın olunan gun ve: saatte teklif edecek- ~1-ı ~ e ) enı • • •c Y1 

LABORAT UVA RI 
t Cerrahpnş:ı hatanec:j b3kt,..rlyo-
1:>ğu] l\.an, id r:ır, b:ılgnm, ıne

vıı~dı gnit:ı tahlilleri ve (idrar 
vasıla ile gebeli •in ilk gün~crin

de kati te h isi) yapılır. Beyoğlu , 

';l'a~"Jime giderlten l\J cşelik sokağı 

11!5!9l•••••nıaım;•m•_. lerl fiat üzerinden yüzde yedi buçuk tumlnat parcılarlyle blrlil=te mezkur ko cckt ır. 
ml~yona mfir:ıcaatları. ((i7Sl Istanbul 176 postn. kutusuna <Seri) runıuzile, mektupla müra-

I ... okman Hekinı 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahilhre mütehassısi 
Divttnyolu 104 

l\1ıJayene saatleri Pazar h ariç 
her rü. Z.S - 5 Tel: 22398 

caatlarJ. 
Eminönü Kayma kam ve BGŞ. Müdürlüğünden - Seri. ynzamıyanların müracaat etmemeleri. 

1 Alemdarda Yerebatandaki kimya en~t.tüsünün tevsii i 'n umumi men-
faatler nr..mına L-:+ m!iiklne kn.r:ı.r \erilen Hamam sokağında Yu.~ur oğlu Esat 
Muhlisin mutasarrıf olduğu eski 8 - 10 yeni 10 - 12 No. lu \"C S40 metre 
murabbaı •;aha üzerlnc ~ edilmiş olan betonarmo matbaa binasının be
her metre mura'bbaına. c40P lirncl.m t33600• lirn ve tasdikli harlt:ısında 330 
ınetre murablY.ıt tıcsblt edılen arsasının beher metre murabbaınn 114• Ur:ı-

1 dan 1320 lira ki e m'an ıı34920B Ura kıymet takdir edildiği 129 taıihll istlır.-

1 L AN: 
Askeri matbandıı. 108 llı:a aylık ücretli baş tash ihçi Uı::.1-0Ö Ura aylık 

Ucrctll Llto makineler ustaııgı mUnhaldir. Bu m ünhalfere 'ımtıhanla ehllyetı 
tebeyyün edenler alınac::ıktır. 'l'allplelm kabuı şeraitini ve ne gibi vesaikt 
ihtiyaç olduğunu her gün .sa.at 10 d3n 16 ya kadı;tr Süleymanlye eamU ci
varındaki Askeri matbaa. müdürlüğ'iine müracaatla öğrenmeleri IA.mndır. Ferah :ıpnrtım:ın. '.l'cJ: 40j3-I. illl•••••••••••• .. ·------Kl--llill-•11İi 1 l~k knra~"mC!!nln 8 1ne1 mtıddcsfne tevfikan 111\n olunur. <t71!l• İmtihan 2/Şubat/942 p:ızartesı günil saat 9 da yaptlaeaktır. C1852-66ll 


