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Bu yıl harbin bütün 

ağırlığı lngilterenin 

üzerine yüklenecektir 

Bir zamanlar, her yeni yıl 

memleketlerin güzelleşmesinde, 

mllletlerin kalkınmasında yeni 
bir basamak olur, Devlet adam
fan başanlml§ işlerin bflAnçosu
nu yapıp tasarlanan masrafların 
hesabını verirken hepsinin dirlik 
ve düzenlik uğruna harcandığını 
söylemek zorunda kalırlardı. 

Şimdi, bütün büyük devletler 
yılb~nda, yeni harp plft.nlan, 
düşmanı şaşırtacak hazırlıklar, 

silA.h çoğaltımı ile insan yoğal
brnını artbracak çareler düşü

nüp bulmakla övünüyorlar. 
Bu bakımdan 1942, Anglo - Şark cephesinde kış harbi: Kara ve buza saplanmış toplar 

Sakson birliğinin, tükenmez kud- ======================================= 
ret ve insan kaynaklarına daya-
narak uzun yıllar için hazırladık
Jan harp plünlarile başlamış sa
yılabilir. 

Filipin'lerde 
vaziyet çok 

ciddi 
Japon tayyareleri 

Singapura yeni akınlar 
yaptılar 

Amerikanın ansızın baskına 

uğraması, Japonların Hong -
Kong ile Filipin adalannı kolay
lıkla ele gecirmelerl İngiltere ve 
Amerika efkflıında haylı hoşnut
suzluk uyandırdığı icin Vaşing

ton göriismelerinde verilen karar
lardan baslıcası, hiç şüphesiz, 

yakın günlerde canlılık göstere-
Vqington 1 (A.A.) - Ayan 

cek ölçüde bir harekete girisilme- meclisi hariciye encümeni reisi Con· 
si olmu~hır. Çünkü, halk kalaba- nally ııu beyanatta bulunmuştur: 
lığının, yalnız gelecek yıllara cManillanın düşmesi muhtemeldir. 
ümit ba~lıyarak maneviyatını Çünkü Filipinler çok zaman evvel· 
tutmak güctür. Milletlerin ruhu denberi kar hesabına değil, zarar 
harp icinde hareket.sizlikten uyu- hesabına yazılmıştı. Filipinlerin 

Ameıikadan uzaklığı bu adalara 
sur. Onlara, zaman zaman, cesa- k. . k 1 .. d ·ı · · . . . ta vıye ıta arı con en mesıne ım-
rc>tlermı t azeliyecek ışler rn.zım- kan bırakmamıştır. Memlekette in· 
dır. Bu a ral•k Amerikanın yapa- san ve gemi bakımından yeni zarar· 
b ilereöi h areketlerden biri Japon lar beklemelidir. Tam hamleye ba~
adrıl e.nnıı Iıavadan hücum olabl· ladığımız zam11n z.,f,.•e eriııece;>;imiz
lir İn,,.i'fz Basveklli son konuş- den oüphem yoktur.> 

· 1 "' d b 'hti 'u k Ayandan Geotge. Manilla düşün· 
ma ann a u 1 ma açı ca or- ce general Mac Arthur ordusunun 
tava kovmuştur. çarpı~mağa devam edeceğini ümit 

İngiliz - Amerikan planında etınediğini söylemi~ w: cAme
basta gelen bir karar da Cine da-ı ri.kalıl~r uzun bir inkisar Jevre& g.e
hn esacJı vardım ederek Çankay- tç.ırmege hazırlanmalıdırlar> dcmı§• 

ır. 

şek orduonına taarrnz kabiliyeti ~ ManiIIa çemberi 
vrnnek ve Çinliler~ ~lahlıyarak Tokyo 1 (A.A.) _ Tebliğde 
Blrmanvada ve Hındıstan sınır- bildiriliyor: Manilla etrafındaki çen
Jaıında kullanmak olsa gerektir. ber gittikçe sıklaştınlıyor. Malezya 

ı Yurdda soğuklar 
Egede bereketyıh 
lzmirde bir adam dondu, Ankarada otobüs sefer
leri intizamını kaybetti, İstanbulda da Kağıthane 

deresinin yukarı kısımları dondu 

Egede bereket yılı Memlcketl.mlzln her tarafında şld
detll J>Oğ\ıklar hüküm silmıektcdlr. 
Ankara'da termometre sıfırdan :ı.şağı İzmir 1 ('I'elcfonla) - İzmir 35 se-
24 dereceye kadar lnml§tlr. So~uktıın nedenbert görülmemlf derece soğuk
otobüs seferler! intizamını kaybetmiş- tur. Civar dağlar ve şehir bembeynz 
tir. Anadolu'nun birçok yerlerinde karla örtülüdür. Meyva ve sebz.e bah
tren seferlerinde büyük gecikmeler çelerl bundan zarar gönnüşlerse de 
oluyor. zcriyat tamamlanmış olduğundan çlf .. 

Evvelkl gece İst.anbulda termometre çiler kan faydalı görmektedirler. Hat
sıfırdan ~ğı 12 dereceye kadar in- tA. çlfçller müttefikan bu yılın bere
mlş, Kliltıdhane deresinin yukan kı- ket yılı olnca[.'lilt söylemektedir. An
sımlan donmuştur. Hnllç'Jn de kennr- lattıklanna göre 35 yıl evvel yine böy
lannda. bazı yerler donmuştur. Bu hal le kar yağmış ve gayet bol mahsul 
1929 ıreneslndenbert görülmemişti. alınmıştır. 

Termometre sıfırdan vukan çıkn- Denizli, Aydm, Manisa ve garbi 
marr.ıştır. Sabahleyin sıfırdan aşağı An:ı.doludakl btltUn kasaba ve koylc-
7 derece idi. Vııklt vnkıt kar yağmıştır. re de knr yağdığına dair haberler 

Dün de yazdığımız gibi BakırköyUn gelmektedir. 
Esenler köyünden 14 yaşında Hüse- İzmirde bir adam dondu 
ytn ve kardeşi 12 yaşında Raml is-
tanbuldan köylerine dönerlerken k:ır İzmir 1 (Telefonla) - Karlar crl
tlp!slne tutularak donmuşlardır. 'Ü's- memlştlr. So[tuk devam ediyor. Sabı
kildarda Dudullu köyünde oturan kalı Çolak Ömer bugUn FCV'Zlp:ı.ş:ı. 
Fatoş adında bir kadın da köyünden bulvnnndn. donmuş olarak bulunmuş
Üsküdara ~Urken yolda donmuştur. tur. 

Malt.aya taar
r~z hazırhğı 

Libya' da 
harekat 

Ruc;vada Alman ilerleyişinin yarımadasında Japon kıtaları ııimdi
durması hatta Almanların geri- ye kadar şimalden cenuba doğru 
lemeleri 

1

İn~ilterenin işini cok ko- 400
1 
ki.l~mctrede~ fazla. yol a!mış· 

I . tır, ngılız Borneo sunda ıse gen ka-
lavlastıran blr rırsat oıd~. ngı- lan düşman kıtaları imha edilmiştir. 

8
. l .

1
. . b" I C b" Af "k k 1 • 

ıız Haricive Na7.ın Edenın Mos- Singapur h k l . ır ngı ız gazeteıı oy e enu ı rı a uvvet erı 
k k d 'd k st ıı 1 a ava a ın arı b. ·h · r d B d. k · · · k ova •a ·a ar gı er~ . ~ ne Tokyo 1 (AA.) _ İmparator· ır taarruz ı tıma ın en ar ıa esımıne gırere 
konusrna~ı. Sovyetlenn ılerı ha- luk umumi karargahının deniz kı.- bahsediyor 600 esir aldılar 
reketini durdurmıyacak tedbirle- mı tebliği: Düşman tayyare kartı 

• BU SABA-a-KI 

B. Hitler 
Rus cephesi

ne gitmiş 
Ruslar, Stariça ıehrini 

geri aldıklarını 
bildiriyorlar 

TELGBAPL.&.B 

Manila 
etrafında 

döğüşülüyor 

Amerikan kuvvetleri, 
JaponlS:ra ıiddetle 

mukavemet ediyorlar 

Londra 2 A.A.) - B.B.C.: Dün gece Londra 2 (A.A.) - B. B. C.: V&-
neşredllen Rus tebliğine göre Rus şingtonda. Harbiye Nezareti tarafm
kuvvetıerl, llcrllemeğe devam etmlşler, dan neşredilen tebliğde Luı.on ada.
a.rıılannda starlça şehri olınak üzer& sında, harp etmekte olan Amerllaul 
mesltfl.ıı blrçok yerleri geri almı.,- ve yerli Fillpln kuvveUerl. gruplandı
lardır. 'rllmışalrdır. Bu kuvveUer, Mnnlll-

nın şl.mallndc, sağlam mevzllerde düt
St.arlça. şehri Knllnln ile Reja.f ara- mana şiddetle mukavemet ediyorlar. 

sında. ve Moskova.nın 200 lrllomet~ Llmıının müdafaa teslsatiyle etrnr-
garbinde bulunuyor. takı istlhk.9.mlnr dayanmaktadır. 

General Guderlnn kumandasında.- Amerikan kuvvetleri, 300 kilometre 
ki Alman kuvvetıerlnln geri çekillşinl, uzunlu~unda. ve .. a!_tı eyaleti lhUva 
stmtça'nın geri alınmasının tnklp eden bir "cephede ustun Japon kuvvet-
etmesi Mojalsk keslntlndekt Alman leriyle doğüşüyorlar. 

vzıı' rt 1 ln ldıdl bir tehllk. t kll Amerikan Harbiye Nazırı B. SUm-
me e ç c e eş son, Fillpindc mühim bir muharebe 
ediyor. Bu kesimdeki Alman kuvvet- cereyan ettiğini ve Japonlnrn a[.'11' 
lerln için kıskaç içine nlınma.k tehli- zayiat verdlrlldiğinl beyan ctmlşUr. 
kesi vardır. Va lngton 2 (A.A) - O.F.i.: Ame-

Iıondra 2 (A.ÖA.) - B.B.C.: Stok
holmdan bu sabah gelen haberlere 
göre B. Hltler, bizzat kumandayı ell
ne almak üzere tayyare lle Mosko\'a 
cephesine gitmiştir. 

lngiliz baskın 
kuvvetleri 
faaliyette 

Norveç sahiline yaptıkları 
baskından lngiltereye 

dönmüşler 

Londra 2 (A.A.) - B.B.C.: Koman
do edilen \'tl seçme crraddan mü
r<::kkep olan İngiliz baskın kuvvetlen, 
Norveç sahllJerlnde Loroten adaların
dan bll'kaçınıı karşı yaptıklan bas
kın hareketlerinden sallmcn İngllte
reye dönmüşlerdir. Blrknç gUn devam 
ctml§ olan bu baskın hareketi esna
sında, blrkaç Almnn ile bir~ vatan 
haini Norveçli esir cdilm~. birkaç 
Norveç vatanpc,rvert de İnglltercye ge
tırllmlşlerdlr. Alınnnlar, mukavemet
siz teslim olmu l:ı.rdır. 

tikan kuvvetler! Mn.nllarun şimalin
de, Japonlara şiddetle kar~ koymıık
tndır. Bununla bcrnbcr, Amerikan 
gnzetelert Manllfınııı sonu hakkında 
bedbin görünmekte, şehir duşse bile 
bunun büyük önemi olmıyaca~ını llA-
ve etmektedirler. , 

Havai adaları 
bombardıman edildi 

Va . .fngton 2 (A.A.) - O.Fi.: Hawnt 
adalan kumandanlığı tnratınd:ı.n 
neşredilen tebliğde, bu grup:ı mensuı> 
üç ada Jnpon denlzaıtılnrı tara
fındnn bombardıman edilmLcrt.lr. 
Malezyada ehemmiyetli 

değişiklik yok 
I..ondra 2 CA.A.) - B.B.C.: Mnlez

ynda zlkredeğ<'r değlşlklik olmnmıştır. 
İnglllzlcr İpoh'un cenubunda Jnpon 
hamlesini muv:lf!nkıyetıc durdurmu'l
lardır. Japon t:ıyynrelerı ~ün KU""'
tann bir, Singnpura. dn 2 hav:ı akını 
yapmı.şlardır. Slngapurda g yrl as
keri binalar has:ıra uf;ramı,, slv11 
hnlktan 17 klşl ölmüş ve ynral,n
mıııtır. J:ı.ponlnnn S ng:ıpurun 300 
kilometre şimııllndc Kuııntıını aklık
ln.n hakkındaki iddlalnn yalandır. 

Çin - Japon harbi 

Japonlar Hunan cephesi 
şimaline asker çıkarıyor 

Norveç ve Polonya harp gemileri bu 
harekdta yardım etmişlerdir. Baskın 
kuvvetleri hiç bir zayiata u~ış- . Ç.ungking 1 CA.A.) - Çin rcsm~ tcb
lardır D" ta arclerl d amlı lifi. Huna.n cephesinin §lmallrıd~ Ja-

• uşınnn YY ev ponlnr, Mllo nehrinin cenub s:ı.htllne 
W.lltşaflard:ı. bulunm~ da hare- istila kuvvetleri yığınağa devam et
kMa m!l.nl olmap teşebbus etmem1;?- mcktcdlrler. Diln akşam bu bölgede 
lerdlr. Bir dllşnı.an tayyaresi düşu- bulunıın düşman kuvvetleri 5!l 00:1 kl-
rülmilştftr. şlyl bulmakta idi. Çin kıtaıan' bütün 

--- hat boyunda inadla ç:ırpışmnktadır
ri birlikte düşünmek içindir. İn- koyma ateşinin şiddetine Tağmen bu Londra 1 (A.A.) - Dally Mlrrör en- Kahire 1 (A,A.) - İngiliz Orta Şaı1c 
gilizler Afrikada ilerlerken Al- gece Singapurdaki Komuta mevzi· zetesinde bir yazıda cenubl Adrlyn- kuvvet.ıert umumi karargA.hmın teb-
manyanm Rusyadan rahat ;ahat l~rine, kışlalar.ı, ha":a aia:-ıların~ ve tikte, cenubi İtalyada, Yuıın.nlstanda llğl: SOn 24 saat içinde Agedabla. böl- Agedabya' da harp 
ı...-uvvet cel·e k d lımana karşı fevkalı.de şıddetlı ta· ve btltUn cenup llmanl:ı.nnda Nnzl geslnde faaliyet geçen günlere n1sbet- faaliyeti gev .. edi 

lar. --
.. ' re oraya .. yar ım arruzlar yapılmıştır. Bütün Japon kıtalan ~ldığı blldlrlllyor. Hnldknt- le az olmuşsa da kuvvetlerimiz bu 001_ ~ B. Churchill 

gondermemec;t lazımdır. Oyle an- tayyareleri üslerine dönmüşlerdir. te pek guç bir teşebbüsün, yani Mal· ed ki d" kıtala küıı! kıs Londra 2 (A.A.) - B. B. C.: Va§İngton'a döndü 
la~ılıyor ki Afrika harbi, lnailiz • (D --Lif 2 .. 5 d ) taya karşı bir taarruzun bahls mev- g e uşman nnın - Bingazinin cenubunda Agedabya 

t t .. " evamı MW e ıuhm e zuu olacağını zannettirecek sebepler nuru sıkıştınnnı:a devam etmişlerdir. tak d L k k' t Londra 2 (A.A.) - B. B. C.ı 
,Amerikan s ra eJı planında, en m.,, asın a aon xır ae ız saa lngi]iz Ba .. vckilı' B. Churchill, du"n 

ti k hadi vardır. Deniz yollle ynpılacak bir tn- Dün cenubt Afrlka kıta.lan İngiliz zarfında harp faaliyeti o kadar ke- ,.. 
çabuk ne ce verece. scyi tcş- :i. .k k a a I e _. : arruzun muvaffakıyet lhtimall azdır. topçu ve tank birliklerinJn hlmayesin- sif ol amı§tır Kanada' dan Va:V.ngton'a dönmü1o 
ktı ediyor. İngilterenin, bütün şi- Fakat Olrtdde olduğu gibi binlerce de Bardla ı.stlhkAmlannm cenup ıre- m · kendisinin ve B. Rooseveltin i~jra• 
mal Afıikasını temizledikten Ald t l paraşütçü kullanarak bunlara deniz slmindekl mevztrerlne glnnlşler ve Vicby 2 (AA.) - B. B. C.: kile harp şUras1 toplanarak harp 
nonra kıs bitmeden ve Almanya '!.._!:!!!:._a ar kuvvetinin yardımını katmak sure~e aralarında bir mlkdar Alınan bulun- Son 24 saat içinde Acedabya'da as- planlarının tanzimi müzakerelerine 

' na eniden • . bir çok noktalar& asker çıkararak yıı- mak üzere bir kaç yüz esir ve bir kaç keri faaliyet hafiflemiştir. "'"'~ am etmiştir. 
Rus taarruzu Y başla- On beş kurufluk malı yarmıye aa· pılacnk blr teşebbüsün az çok muvaf- ta. almış! rd K la.nmızın 1s ............ ... ~1111nn!ln·~"u"ner" • • • • ·~· . .......... ••• 
madan önce başka bir harekete, tanın gırtlağı-. B•PlflYOruz: Haydi fak olması mümkündür. Alm.nnlarl pos a ır. ayıp az 
glriseceği muhakkak gibidir. Bu 1 mahkemeye... Fakat hazan daha böyle bir nınceraya at.ıluın.k 1çin asker olduğu zannedilrooktedir. 600 esir 

h edefi Akdeniz olunu 1 mühim aldatmacalar var ki yakası· ve malzemeye de mallk bulunuyorlar. alınm~tır. 
hareketin • Y nı adal tin • d kurt -~~-~--- ---- - ~~ - -.. .. .. ele aeçirmek bunun 1 . . e .Pençesm en arıyor: 

fç~:~~u~icllyay= çıkmak, ve bel- rü 1!: ::r;ybo~::.!I~=~~ \ s ı· N6APUR KORSANLARI 
ki Amerikanın yardımı i~~ garbt 1 bir haftada k?.puyor. Bir ,ite ~çaeak 1 
Afrika kıyısında başlıca us olan alıyorsunuz, uç bpada kUvvetıni de
Dakan almak Atıantikte üstün- nemeden kırılıyor. Mantoluk bir im-

.. . ı . Mllf alıyorsunuz, meğer bükmelerin-
luk temın ctmektır. de noksan· vann•• ... ılı ..,., -. yor. · 

Bir tarafın hazırlığı ve plı\n: . Asıl. tak~i R'Creken aldabnacalar 1 
lan karşı tarafı da ona göre yenı bu ıerıye RVenlerdir. 
tedbir almaya yürütür. Japon- ....................................... 1 
ya, bu hazırlıkları önlemek · icin baş~a bir harekete girişmesi bek- ~

1 Binnanyaya ve Singapuı:a doğru lenemez. 
olanca hızile yürilmeye çalışıyor. 1942 Amerika için hazırlık ve 
Afrikada ve' Akdenizde 1ngllterc- yardım devresi olarak kalacak ve 
nin düşüncelerini karşılamak lbütün hareket ve müdafaa ağır
için Almanyanın ne tasarladığı lığı İngilteren!n üzerine yüklene
bilincmez. Hitler orduy~ yılbaşı cektir. Asyadan Japon ilerleyişi ) 
buyruıtusunda Rusya harbini ve Almanyanın Rusya taarruzu \ 
tekrarlıyor. Gerçekte Rusya cep-

1
1942 de İngiltereyi, bütün impe-

1 
hesi zorlukları ve ilkbahar taar-

1 ratnrluğun varlığı için en çetin 

1 

Yüz aene önceki Japonyanın iç yüzünü 
gösteren tarihi roman 

Yazan : Iskender F. Sertelli 1 
Japonyanın en kudretsiz, dağınık ve derebeylerle idare 

edildiği bir devirde Uzak Şarkın kilidi olan Singapur llmanın
da türeyen ve bütün Çin ve Japon sahillerine hA.ldm olan 
(San korsanlar)ın çok heyecanlı akınları; bugünkü Japon
yanın imparator Mut.sa - Hito tarafından nasıl kurulduğunu 
ve 1875 tarihinde Mikado'nun sarayında geçen hazin, meraklı 
bir aşk macerasını 

Yar.ndan itibaren AKŞAM 
ruzuna hazırlık mecburiyeti ol- dövüşe atacaktır. ı 
dukça Almanyanın büyük çapta j Necmeddin saclak •~!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!lll!!!!!!!~!!!!!!l-.!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!ll!!e!_.P 

sütunlarında okuyacakıiniz. 
- Sivaıtalci Kılıbıklar cemiyetine karşı gel biz do 

ceneyeti kuralım l .. . 
_.:_ )'avq aöyle. karılarmııı: duymasını ••• 

., ..... . 



Sahife 2 'A K.ŞAM 2 Kanunu.san 1942 

( D ·· :n Geceki ve Da Sabahki Haberler ] 
I~---------------------___.., 
Harp tebliS?leri 

Alman tebliği 

Leningrad 
bölgesinde 
çete harbi 

R .n. n- tıaj~ı' B. Roosevelt B. Hitlerin 
~~.!.:Ye..::,, __ ~ Londra'yı zi- Alman 

Berlin 1 (A.A.) - Alman orduları 
~ tebliğ ed1Jor Bov
:petlerln .Feodoota'.Ya çıtrumış olduk
Jarı kuvvetlerle ıqe ft mühlmmnt 
ıedarlki sistemleri Alman tayyareleri 
ııln §lddeUl hücumJanna maruz kal
JIU4 ve bu tayyareler dilfmana insan
a. v~ malzem-ıce mtlblm zayiat ver

Rus tebliği: Binden fazla 
Alman askeri öldürüldü

ğünü bildiriyor 

Filipin'lerde muhare- yaret edecek ordularana 
s. churchiıı bütün buyurultusu 

benin sonu yaklaşıyor dünyaya tamil bir harp c1942 senesinde bolte-

Moskova 1 (A.A.) - Öğıe iizert nq
redllen Bovyet tebliğlnin zeylinde b1r 
giln içinde cereyan eden muharebeler 
net.lceslnde ZO kOyihı kurtarıldığı bll
dlrllmektedlr. Bu kurtarnın hareketi 

pli.m hazırlıyor viklere yeniden taarruz 

tlirmlşt.ır. 

Dün Şark cephesinin orta keslml
nln her noktasında §lddctli muhare
beler olmuştur. Tayyarelerlmlz taar

Şark cephesinde Sovyet baskısı 
devam ediyor. Libya' da lngilizler 
Sollum - Bardia arasındaki Mihver 
kuvvetlerine taarruza başladılar 

edeceğiz, boltevik yabucli 
Otbıwa 1 (A.A.) - Gazetecile- k O ı· Al O O 

re beyanatta bulunan Bape1cil O.ur- ve apıta ut a emını 
chill aene1ik malan gözden geçire- ezinceye kadar 
rek 1!42 senesinin hldi.elerini iyi çarpııacağızı> diyor 
buldugunu ve Edoen tarafm<lan Mos· ruzi baretAta koyulan dllfma.ru tacize garp cepheshıe mensup blr birlik ta

alst Uk blr surette devam etmiş- rafından J&pıhnı§tır. Muhtelif nev1.-
ema }erde kmış. lerde bit p. mal?Jeme alan bu blrllk 

lerdir. Blr P yer yangın~ 600 Alman subay ve erini de öldür-
ffmcnditer hatlan kesllmi§ ve milt-0- il tü 
harrlk mevad tahrip olunmtl§tur. İl- m T~b~ğm meylinde fÖY1e denllmekte

men golünün kenannda blr çok sov- dlr. Uzak Şarkta: ıbqLunışlardır. D.iicr taraftan Çin ve 
,et tayyareleri yerde bombalarla tah- Blr tehr1n geri alınma.!l esnasında Filipin'lerde muharebe katt aafha- Japon kuvvetleri arasında Merkezi 
rip edlhni§tlr. kıtalanmız cephane, elbise, zahire ve 1 
Şlmall Afrika.da Agellbl.! bölgesinde kamyon yüklft beş treni de ele geçir- ya gİrmiftir. Dün gelen haberler, Çin' de muharebeler o ı.ıror. 

Alman İtalyan kuTVCtlert tıarafından mı.,lerdlr ManilJa tchrinin fİmald~ ~cenup· $ark cephesinde: 
yapıl:ın taarruzlar muvaffakıyetle Cenup cephe.sinde faaliyette bulu- tan yapıla~ taa~.w~~t~~eaınde .la- Şark cephesinde Sovyet kuvvetle-
net!celenmlştir. 48 tankla bir çok zırh- nan byyarelerlmlz blr günde 200 den P nların elıne duttügunu ve dıger rinin baskısı devam ediyor. Sovyet
h istikşaf otomoblllerl tahrip cdilın1ş- fazla kamyon, 23 tank, 30 top tahrip noktalarda muharebelerin devam ler Moskova mıntaka&ında yıeniden 
ttr. tiç İnglllz avcı tayyaresi._ hava etmloler, 800 den fnzla. dÜ§m8;Jl 3Ubay ettiğini bildirmektedir. ~iğer taraf.. ilerlemi§lcr 'Te Kaluga'yı ele gcçir
ınuharebelerl esnasında düşürülmüş- ve erini yoketml.şlerdlr. tan adadaki yaralıların hır h~stane ı • .işlerdir. Kaluga, Moskovanın ce-
tür. Lenlngrad bölgesinde çeteler b1r al- gemmle Avustralyaya nakledılmek- bu d T ı • · I" d üb" 

b&y, bir yarbay, binden fnzla askeri te oldugu~ haber veriliyor. Bu haber- nb~ n a, '-'d.iu' a nınS tıma ınke m lı~ 
Alman tayyareleri gece gündüz Ye bir Alman c:umsunu öldümıfişlerdlr. . . . • • ır mcvıu r. ovyet uvvet en 

Malta. adnsmın tayyare meydanlarını Y . Al h ler, Fılıpın lerde mUharobcnın sonu Moskovanın garbinde ve cenubun-
bombardıman et.mıştir. em man ath yakla~tığını gösteriyor. Amerikan d M • · k y 1 k 1 k b""I 

Sovyet tebliği 
· · A . . .. . OJaıs ve o o o ams o ge-

Rom.a 1 (A.A.) - Stefanı: Gı- yan mecüsı Haricıye encumenı lcrir.de dı fiddetli hücumlarda bu-
omale d'ltalia gazetesinin Şark cep· reisi ve ayadan George bu münase· lunmuşlardır Bumda Sovyet hü
hcsindek.i hususi muhabiri. Alman betle beyanatta bulunmuşlar ve me- ·umları geli~emiJtir Kırun cep-

Londra 1 (A.A.) - Dün geceki Sov- ordularının Pctersburg'dan Karade- safenin uz.aklığı dolaytsile buradaki h -.inden yeni bir hab~r y ktur 

kovaya yapılan ziyaret neticesinde 
Rusya. fngiltere Te müttefikleri ara• 
smda daha aamim: milnaaebetler 
temin edildiğini aöYfemiftir. BafVe-
1...il bütün dünyaya pmil bir harp 
pli.nı hazırlamakla meşgul olduğunu 
söy]emi§ ve Rooaeve1t'in Londrayı 
ziyaret etmesi ihtimalinden bahset
miıtir. 

Orduya yeniden 8 
generalin tayini 

gÖrü§ülecek 
Melbron 1 (A.A.) - Avustral

ya ordusunun teşkillitlandmlmıuıı 
üzerine orduya yeniden 6 generalin 
tayirü, 3 generalin de vazifelerinden 
geri alın~ı görü,ülecektir. Orta 
§Arktaki generallerden 16 81 Avus
tralyaya çağnlacaktır. 

~t tebliği metni: 31 llkk!mun~a kuv- nıxe kadar arbk başkumandanlık ta• kuvvetlere yardım edilemediğini, t 
0 • 

veUerlmlz bütün cephelerde du.şınan- rafından tcebit edilen hat üzerinde uzun müddet fena haberler beklemk Libyada: Sivas'ta 20 yataklı bir 
ıa çarpı.şmışlardır. Birçok keslınlerdc yerkşmiş bulwıduklannı haber ver- lazım l.ldiğini söylemi,lerdir. Libya' dan dün gelen haberler in- k ld 
tıtalanmız, Almanlann mevzllerlnl mekted.ir. Malı.:zya' da Jpolı'un cenubunda gil~lerin Sollum ile Bardia arasında- ÇOCU yuvası açı ı 
tahkim Jçln yaptığı gayretleri akim - . ,. 1 1-' h ih k tl · k • (AL---) Viil,. · • Son b'llnler zarfındaki harekat, m·ıharebeler oluyor. Japon tayyare- ıu ma sur m ver uvve erme ar Sivm r~ıı -. ayetimız 
bı~l rara.kralllerl had reKk~;e devamhrt eııte- bitmİ§ sayılabilir. Ber]indeki askeri )eri Singapur' a kar•ı devamlı akın- §1 taarruz etmeğe başladıklarını bil- Cocuk Esirgeme Kurumu merkez 
m 69 er ve a ann a ı.uuga şe 1 • di · l .__ ebl·w· .~ı.. 
Novo - Klrlchl mühim demlryolu ayır- mahfillerin mütalaasına göre, kışa lar yapıycrlar. . nyor: • tar,ran t ~· taarruzun kongresinin verdiği karar muciuince 
ma merkezi de bulunan birçok mev- rıahsU9 olan bu yeni hat, önümüz- Japonların Sumatra adaaında Me- ıicldeth_ bır lopçu atqind~n 90nra şehrimizde yirmi yataklı bir çocuk 
kileri işgnl etmtşlerdlr. Muharebeler deki ilkbahara kadar muhafaza edi- ı dan hava meydanına yapbkları ta- ba!~~d?gını !Ve muharebel~rın d-evam yuvası açılmıt!.ır. Bu yuvaya anasız, 
esnuında dilşınan ln&n ve teçhizat lt"Cekt.ir. Bu bat, müdafilerine her nrruz üzerine, İngilizler ve Felem-eak· etbgını haber vermektedır. Alman babasız ve kimsesiz ç.ocuklar kabul 
bakımından a~r kayıplara. maruz kal- türlü emniyeti veren bir hattır. lilc: tarafından bu adaya mühim tebliğinde bu cepheden bahsedilme- ediliyor. 7 ile 12 yaş aruındak.i ço-
mıştır. h vı. kuvvetleri gönderilmiş 'Ve mü- diğine göre, burada yalnız ltalyan cuklAra mahaue olan bu yuvavada 

30 ilk.kAnun günO. dört Alman tay- Venezuella M;Ju•e:- clafaa tedbirleri alınmıştır. Burast- kuvvet1eri bulunduğu anlatılmakta- barınan çocuklar ilk tehsillerini de 
rares! tahrip edllm!.ştlr. nın 1nponla-:ın elin'-' geçmesi, Singa- dır. Görü.n~şe .nazaran İngilizler muntazaman talcip etmek~dirler. 

devletleriJe miına• pur'u cenuptan tehdit edeceğinden, cephe ge~~nd-ekı b.u ~ah_s~r İtalya~ Her sene kadrosuna yirmi çocuk ili-ltalyan tebliği 
Roma 1 (A.A.) - İtnlyan orduları 

umumi karargAhınm 578 numaralı 
tebllğl: Geçen gilnlerde Ageda.bla'nın 
cenubunda motörl6 İtalyan ve Alman 
tırknlnn tarafından elde edllm.lş ola.n 
muvaffakıyet yeni blr talrun mllsa.ld 
lnklşafiar arzetmi§tlr. Müteakip çar
PJ.llllalarda dilşınanın başkaca 45 tan
kı tahrip edilmiş ve blr çok zırhlı oto
moblll zaptolunmuştur. 

Şiddetli bir topçu haarlıtmdan 

8Cinra düşman zırhlı vesamntn ve ha
va tet klllertnln mtlzaharetıle SOllum
Bardla cephemize hllcum etmlftlr. 

ıebetJerinj ke '"İ r:ıüucfikler bunun önünü almağa ça- kuvvetlcrının kendılerı 1Ç1n tctkıl vu edilerek genişletilecek bu öm-ek 
_._ Iı ıvorlar ettikleri tehlikeyi ortadan kaldırmak mÜC88CSenin maddi ihtiyaçlan Vila· 

V•-ıu•ıton 1 CA.A.' - H .ye Ne- . · • ti orlar B led ç ,_ C"_ 
zaretı Venezuell!ınm Almnn} J:ıpon- Çınlilcr, Japon ibask1111nı azaltmak ıs Y yet, e iye v~ ocuK ı::.sirgeme 
ya ve İtalya ile diplomıt k rıl\nsısobet-liçin, Hong Kong'un düşmüş olması- Libyada Agcdabia mıntakaaın· Kurumu tarafından müştereken tc-
Jerlnl kestığtnl blldlrr,.lııtJr na rağmen, Kaolon'a hücum etmeğe cL\ muharebeler devam ediyor. min edilmektedir. 

Lindberg 
Amerika hava 
kuvvetlerinde 

hizmet teklif etti 

Radyo başında 
lzmirde Mehmed adında 

biri piyango çekilitini 
dinlerken öldü 

lktisad Vekili 
Malatyada bez ve 

İplik itlerini 
inceliyor 

FiHninlerde 
vaziyet çok ciddi 

(Baıı tarafı 1 inci aalüfede) 

lngiliz kuvvetleri 
Borneoyu tahliye etti 

Muharebeler devam et..""Dektedlr. v .. İngton 1 (A.A.) - Siyasi tzmir J (Telefonla) - l.metpa- Malatya 1 (A.A.) - Şehrimize Sİnppm 1 (A.A.) - İngilizle-

Berlin ı (A.A.) _ Fühı-er Alma.n or
dularına hitap eden buyurultusunda 
Anupa, Afrika, Akdeniz ~ Atıu Ok· 
yanuswıda elde edllmiş olan zaferleri 
lcaydett.lkten sonra şöyle demektedir: 

Askerler, 22 hazJrandnnberi oanta
ki harp meydıı.nlannda ve Karadenl
zhı §imal hududlannda. muharebeler 
yaptınız. Bu muharebeler §ltlullerl 
ve şiddetleri ltlbarlle lnanılmıyncak 
derecede blr kahramanlığı i3tllzam 
ettı. Fakat 8lzln muvatrnkıyetlniz ta
rihin en şanlı zaferleridir. 

Askerler, ekseriya mllletlmlzlıı ha
yat ve bakasını muhafaza 1ç1n ururl 
olarak kabul edilmiş olan mucad le, 
sayenl7.de bu ana kadar milleti r ta
rihinin §ahit oldueu bütun muvaffa
kıyetl<!rln fevkinde bulunan zaferlerle 
tetevvüç etti. sız, yalnız Alman \•ata
nını kurtarmak ve muhntnza etmekle 
'knlmadınız, belki bütün Avrupayı 
netreUe düşüneblleceğiml:ı: l:ı1r •chU
keden kurtardınız. 
Kadınlar, çocuklar ve vatnndo. çn

Iışan di~cr erkekler kendilerine yap
mL' olduğunuz hi~tten dolayı size 
ne kadar ~kkür etseler nutır. Fakat 
bizzat siz de 22 hnzlrandanbert Ya
hudi serınayc:darlannın ve Ynhudl 
bo~lklerlnln müşterek fesatıannın 
Almanyaya. sotnınk istedikleri cerıne
tln ne blçlm şey olduunu gördunüz. 

Führer sıfatı ne, orduların baş ku
mandanı matı ile göstermiş oldukla
n emsalsiz kahramanlıktan dolayı 
bütün cesur askerlere yüre'cten teşek
kür ederim. Bütün Almıın vntanı 
gözlerini hudutsuz bir ithrınt llc ordu
suna. çevlrmi.qt.1r. Sizler sıçramaya. 
Amade olan d~ı durdurdunuz. 
onu kendi memleketıntn bin kilomet
re i~rlstne kadar sürdünüz. 

1942 senesinde beşeriyetin bu düş
manına yeniden taarruz cdeei?ğlz. Ka
pitalist ve bolşevik Yahudi 6.lcminln 
ruhundakl tahripkA.rlık azmini ezin
ceye kadar onunla çarp !!8Calh7.. 

Almanya her yirmi beş senede bir 
ayni canilerin kendi mevcudlyetlnl 
ateşe atan bir harbe sürüklenmek ıs
temez ve türllkleneıncz. Avrupada 
bir avuç Anglo - Sakson ve Yahudi 
fesatçılann tlca.retlerint yoluna. koy
mak için ebedi mücadelelere maruz 
tatmak istemez ve kalamaz. 'Omld 
ederiz kl bu harpte dökülen kan blr 
çok nPc:lllP!" irin ron kP"l olar.:ıktır. B:ı.rdla'yıı. karşı yapılan harekete mahafil kongre a:ı:aaının kaffesinin şa bulvannda Ankara kahvehane· gelmiş olan iktisat Vekili B. Sırn rin külli kuvvetleri Saravak - Bor· 

iki deniz cüzü iştirak etm~tir. Müs- Lindberg·in lüzme.t teklifini kabule sinin radyosunda Milli Piyangonun Day dün Vilayet!, Belediyeyi ve neoyu tahliyeye muvaffak olmuıtur. Vali ve belediye reisi 
tahkem mevfdln l.sabe•ıı ate9ine ma.- taraftar olduklan mütalaasmdadır. çekilişini dinlemeğe gelen Mehmed 
ruz kruan bu iki clizütam silratıe geri •W • • • adında 45 yaşlarında biri yüz bin Cü~uriyet Halk Partisini. ~yaret Felemenk Hincliatanında Yalova'dan döndü 
çckllmiştlr. Bir muhrip olan bu cüzü- Dıger taraftan Fılıpınierde Japon 1. k k otrru•, Memleket hutahanesım, Cc- BaV1"Gm taUl'crlnl gcclrmek u-· .. re 

eJ · • f 'ki · d 1 ·ı ıranın numarası o unur en ansızın y J•-.. .... 
taml:ı.nn birinde bir yangın çıkmış ~yyar c;nnın d aı ~etil o ayı~.e düşmüş ve ölmüştür. Mehmedin zaevini Bez fabrikasını gezmiı ve Batavü. 1 (A.A.) - Felemenk Yalovn'ya gltmllr olan vnll ve beledi· 
oldı;ğu görlllmuştür. ~hongre az.ad sınihı:ınd azdı.1arı ~Y.". t ır kalb sektesinden öldügwü anla•ılmı• l d k' . l'k • 1 .1 B f b- Hindiatanı tebliğinde kaydedildiği- ye reisi doktor LflUl Kırdar Yalova'-

ava or ·~u as e 1 m•••nı 18 e- "' • e 0 uma ve ıp 1 lıf ene ez a ne go-r", harı"c•ı eyaletlerde k"!n bı·r d"n r'stanbul'n donn1u··'il .. tür. Mihverin hava te§klllcrt seyir ha- . I eli -M f"h k .... . .. ve defnine ruhsat verilmiştir. Meh- ... ıu ... 

U _ :mJJ er r. aama ı ongrenın nu• d • d b" . b"J . rikaeı imalatını, işçilerin eıhbi du- h 1 J 1 . t f d --
nde bulunan duşrnan kollarını mil- fu 1 "--l d ba 1 h me in üzerın e ır pıynngo 1 etı . ma a apon tayyare erı ara ın an Şehr • • d 

z u aza arın an zı arı arp C9- b b' el V•l nımla.ını ve çalışma tarzlannı mce· makin ... !i tüfek aleti altına alınmıw- e. m. ınm e yan~n 
essir surette bombardımnn etmiş ve nasında hava kuVV'Ctlerinin •imdiki bulunmuştur. Fakat u ılete egı 1 c;:_h d k K.ad ı O 

,.. b" 1' . b'I . b . .:m i~tir. tır. Hiç bir hasar yoktur. v<= remının e asap nnın 
b!.r çok otomoblll t:ıltrlp eylemlştlr. tCfdc:kül tarzını bozmanın münasip yüz ır: ıra, amortı 1 e ısa et ctmı§ numaralı ilci katlı evinde yangın çık-
Mruta adasındaki harp tesisatının olmayacağına iııaret ctmi~lerdir. değildi. İ . 31 llkklinunda. takım . adal~rını~ mııı: alevler, biti§ik•eki eve de aira· 
bombardımanına §lddctlc dovam edU- İ ngiltereye hava akını tımal kısmında bır ~merıkan ,ıle.bı- yet ederek döşemeleri tutuşturmuw-
mektcdl İ Japonlara göre ngiliz Londra ı CA.A.) - Hava nezareti ne Japon 1ayyare~erı taarruz ederek tur. Yangını itfaiyıe söadürmü tür. 

r. ngiltere Siyam'ı dfü;man ve Amerikan zayı"atı tebllll-l· .;.._i d"- ta _ ... b b~tımrn:ılardır. Murettebatı.tdan 48 İnglllzlerln tayyarelerle AUnaya ve ... - 1> • u ~ ... nn avcı yya • ...u u k" • F l k H· d' d · k 
t dd d k Tokio 1 (A.A.) - Askeri mahfillerde sa.hah İngllterenin doğu cenub sahili .ışı e emen . ın ısta.nı. enız na • Bir otel soyguncusu Yunnn1stanın saJr mahnllerlne karP"I opragı a e ece ı ta ı d b t fı d 

~· bUdlrlldlğlne göre Japon kuvvetleri yakınında. bir ka9 noktaya mitralyöz ıyıe yyare enn en ın ara n an k l d" 
yapmış olduklan akın blr ~ tcle-1 Bangon 1 CA.A.) - Slyam'ın düş- şlrediyc kadar yapılan muhareb.elerde hücumu yapmışlardır. Hafif hasar kurtanlarak karaya çıkarılmıştır. Şi- ya ayı e e ver 1 
fata sebebiyet vermemlştlr. Vukua. man toprağı sayıldığı bir 1ıebl1R lle 3000 den fazla Amerikalı ve Innnız olmuş bir kişi ölmüt, pek az kimse lehin mürettebabndan bir kiti ek- Üstü başı temiz bir adam düı:ı Sir-
gclen hasarat ehemm.lyetslzdlr. blldirilmlşUr. öldürmüşlerdir. 9000 esir almışlardır. yaralanm.şıtır. siktir. Jt.ecide Çorum oteline gelmiş ve 
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KADER! 
ve macera romanı 

kendisi için bir oda ayrılmasını iste• 
mittir. Otelciler bumın sabıkalı Ma

hasına satın almııtı. Çifliğin ormanla Emine, bu sözleri tatlılıkla söylü- ihtiyacım yok. . •w· latyalı Kamil olduğunu anlamlf ve 
rından bi seaede keseceği odunlar- yon"u: Fakat Hafızın karanndan .. - Baba Dervııten bahsethgım Kamil he.laya girdiği sırada kapıyı 
dan çifliğin bedelini çıkaracak, çif• dönmek niyctir.de bulunmadığını gö- ıçın kızdın mı) r • •W Üıltünden kilitleyerek poliai haberdar 
Jik de kendisine bedava kalacakb. riınce, ;.· uysallığa döktü: - Hayır, bayır Demek ç.ıfliğe etmiflcrdir. Kimil polisler tarafın-
Şimdi düğün arifee.inde bulunduğu - l\ğüt verilece* bir }'afta de- ıreldiiin zaman 22 yapıda idin. dan alınarak götürülmüştür. 

Nakleden: (Va • Nfl) cilietle, Emine meselesini tatlılıkla ğıı.ain. Hareketlerinde muhtarım, iıt- Zannedersem. Ullubn8llllfllll"' Bir ay içinde 11 otelde aoygur 
lökünden halletmek istiyordu. Emi- tediğin gibi hareket edenin. dır. .. culuk yaparak 3500 liraya yakın pa-

- Belki de bu güzel bebek ile ak- görünce, koşarak &eldi. Uıtif çavUf, neyi olasına ça~ırarak kar§ISına Kahya, muhavere bu noktatya gel- -- Buaun k~ yqındamı) Ta ele geçirdiği anlattlan Kinu1 Acl-
fAm yemeğini beraber yeriz. arabadan atlıyarnk uşağa sordu: oturhu ve: diği zaman, asıl meMleye temu et- - Otuz ycdı. liyeye teelim edilmek üzeredir. T.J.. 

••• - Kahya Hafız Celal burada mı) - Er.önel Sen akıllı bir kızsın, mek Z'amAnl geldiğine hükme&ti ve - Demek on bq -.edeaberi be- kikat yapılıyor. 
Cevdet ile Latif çavuıu Dalaman - Evet, içeride hazırlıkla met· dedi. ~vlcnmeğe ltalkışmaaaydım, Em:....:.:·. e gÜlerek: ...her ya§lyonız. Kamilin üzerinde ksıdi fotoiraft 

çifliğine göti.ttmekte olan lzmir tre- gı 1. belki daha doğru hareket etmiş ola- - Bur.lan bir tarafa bırakalım da - Doadoirul yaplf&k Mahmud Gür diye de ..ıa-
ni, Sökede durdu. İki arkadaı iataa· - Ne hazırlığı bu) caktım. Fakat arbk ok yaydan çık- asıl eenin itine gelelim. Benden ne - Ne kadar para biriktirclin) te bir hüviyet varakaaa bulanma§tur. 
y.:>r.a ir diler. Buradan araba ile çif- - Düğün hazırlığı... tı. Ne demek istediğimi anlıyor mu- lı::adar para İilt.İyorsun) - Büyük bir meblii değil Bana ,.. ____________ llllllllıı. 
liğe gideceklerdi. istasyon civarın- Latif çavuı, Cevdete göz kırpa· sun) Vercüğim sözü geri alamam. Emine omuzlarını silkerek cevap aydan aya ne veriyordun) 
daki bir lokantada öğle yeme-:.ini ye- rak upğı isticvaba devam etti: - Neden sözünü geri alamazmış- verdi: _ Yüz elli kUt'Ufl Anwna verdi· 
mcğe giderler Len. Letif çavuş sordu: _ Düğün ne zaman) 11n' - Beni bu ışte uıl alakadar eden iim hediyeleri de be.aha katnuı,or-

- Dalaman çifliğine hiç gittiniz - On bt", gün sonra. - Yapamam. Sonra arkamdan pan .. değildir. Fakat mademki ısrar ııun galiba! Hemen bütün lok.an.taıııı.ru• 
mi) - "iminle evleniyor? ı.-: de.' · ? ediyosun, bu işi konuşalım. Emine, Hafızm bu sözlerine karfl yıemek liatelerinde fU yemek 

- Hayır! - Esk4chirli bir kızla. - Ne mi diyecekler? Akıllıca ha- - Çifliğin hizmetine kaç sene ev- güldü. Fakat bu gülüı, sevinçten zi- .isimleri vardır: 
- Çiflık ycmyCfil Söke ovasının - O~lum, Hafıza git söyle, ken- re et ettiğini söyliyecekler. Sana fik- vel girdin) vade ıztıraptan ileri geliyordu. 1 Yumurta ispanakh, 

ortasında, çok irin bir yerdir. Top· d:tile miıhim bir işi görfüımck için timi açıkça söyliyeyim mn . -:- Bunu bweni~ kadar sen de hi- - Bu hediyeler, ufak tefek ter Börek peynirli, 
ra ı çok \ •riml"dir. Et afta avlana- , idik. - Sövlc bakayım. Uram. Sormaga luzum var mı) lerden ibaret. Pahalı hediye ver- I Köfte te.rbiyeJi. 
cak birçok yeri r vardır. lru::ının ca- Uşak, i'·i arkadaşın yanından ko- - Belki kızarsın, bana gücenir- - Bir hesap et bakayım. mek ldetin olmadığını galiba unum- Pilav tereya~lı ve saire ... 
nı, hiç sıkılmaz. ııırak uzaklaştı. Cevdet ile Latif ça- sin. - Cifliğe geJdiğim zaman 22 ya- yorsun, 1 Bunlar ıivemizc uygun deiil· 

Ycme·i lokacı !ldn yedi ·ten son· vuş arabanın içiı dt" bekliyorlardı. - Hatır, hayır. tındaydı:n. - Dernek para bipktinnemipin dir. Şöyle demelidir: 
ra i ta yorıda dur n ~ "r rabaya bin- iki arkadaşın gc!d"wi saatle, Hafız - Ycıotı';ın hareket, deliliktir. - Baba Dervişin yeti~tirdiği ıa- hal ı . İspanaklı yumurta. 
dileı. Gidecek! ri yeri arnbacıya Celal odasında metresi Emine ile - Belki hakkın var. Fakat söz kayık r.içeklcri gibi taptaze idin. - Evet, öyle... Peynirli börek. 
ö ıedıleı. Ar b bir lt sonra çif- dü;tin mwselesil"!. konu'fuyordu. Kah- verdi~imi unutma! - Ra.ba Derviı. zeki ve akıllı bir - Ölüı:ıceye kadar yapmak için Terbiyeli köfte, 

,.k bin ı öniinde d du. Çifl ğin ya, Adana s-y h tinden memnun - Mademki daha nikah kıyılma- adam~ır. Bilaeın taşarsın. sana ne .kadar oara llznnl Tereyağlı pilav W: Mire... J 
ı ğı Mcmış, urab. nın durduğunu dönmüşttı. Kozalak sifüiini yok pa• mıı, pekala cayabilirsiıı. - Onun zekavetini anlamaja hiç (ArkMa yar) i L~--------------

•• deme~i? 
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Meınevi'yi şerheden 

Abidin paşa 

( EBi 
•• 

• • 
.,, ? 

Ekme Memurlara 
WMM? Ri l ___ I K_Ş_AN_M_M_YA_l ·__.ı 'AS 

avans 
ışı 

Belediye reis muavininin 
beyanab 

Edebiyat tarihimizde, baklandan 
ıukan mertebelere çıkanlmıt phsı
)etJer olduğu gibi, hakkı verilnıemıı 
h6yiik imanlar da var. Bu ikincilere 
misal olarak, Mevlina'nm.Meuım:i: Hük\ımet 3 maa§ 
Iİnİ ,erheden Abd~ıd vezın tutarında a vana verilme· 

Blr ~ gftndcnberl oehrl.mlzde yine 
tınnlann öııilnde fıı.zla kalabalık gö
rülmektedir. Beledlye reis muavtnı B. 
L~tfl Aksoy bu münasebetle şu beya
natta bulunm~ur: 

Abidin paşayı gösterebılınz. • • kik d• 
Celaleddin Rumi baldmıda: ımı tet e ıyor 
Nıst peygamber. ven da.red tltabl 

Da:nifler. lbbcr a1dıRmuza gOre hükO.met, 
Mesnevi gibi kitabı olana, epey• ha.yat ~a :ıtarşı bir tcdblr ol-

pmber değildirb denebilirı fakat mak ftzıere memurlara a maaş n.lsbe
omm ...W gibi eseri olanı birinci tın.de ava.na vertımesı etrafında ted
muf edipler aruma aolmwnak ya- kJkler yapmıı.ktadır. Memurların avans 
aaktır. olarak aJautıan a maq tutrumı Ml-

cFırırilardald bl&balık elcserl hal
kın ibtlyncmdan ~ fnzla ekmek nl
mnk ıstcmeslnden ııert gelmektedir. 
Havanın, Bayramın teslrl de buna Jn
zhnam edince meseli\ blr kilo ekmeğe 
thtıync1 olanlar a kilo almaktadırlar. 
Halbuki bu hiç doltru değildir. Banra: 
ekmeğin yakında kame 1le verileceği 
§aylasını duyanlardan blr haftalık 
tkmcğinl birden alanlar bile gôrül
mQftür. Bu oayla.nın da aslı yoktur. 
Karne usulü a.ncak bir iki ay sonra 
tatbik olunacaktır. Bununla beraber 
o zaman bile herkeso ihtiyacı nlsbe
tınde bol ekmek verllccektlr. Halkı
re.ızın beyhude telaşa ikapılarak böyle 
lüzumsuz buhnuıa .sebebiyet verme
mesi icap etmektedir.• 

Abidin paşa, Arapça, Farsça, yebilmelen ıçhı bazı ··kolaylıklar dü 
Ti' kçe Arnavutça, Fransıua ve §1lntllmektedlr. Avara paranın on sene 

ur ' il bunl x.."1- gfbl uzun blt zamanda ve muayyoo 
R~ca b. en ~· ar.m ~ı,;...., Y~- tabl.tlerle Od~i de bu aradadır. 
sabilen bar munevverda. Yunan ll: Diğer taraftan llR'rendlğiıntze göre 
anında da bazı manzum eserlen avarus p:ı.ra.nın on yılda Oderunestne 
nrmıf· Bmılar, İttanbulda Neologoı bug11nkü fevblAdo durum kalktıktan 
gazetesinde basılmıı, Yanan mat· eonra başlanacaktır. 
buatı tarafından medbedi1m4 ve Pa· 
riste Yunan ilim cemiyeti tarafından 
da öiülmü,. Yedi yiiz küstD" sahife
lik Şerh.in başmda da kendi tarafın
dan Türkçeye latif tercümesi yapd· 
mış ıeci'li bir Arapça nesri de var. 
Bir eli ,arktn, bir eli garpte olan bu 
Osmanlı münevverinin Türkçesine 
edince ... 

Dlnle neyden kim hlkft;~t kılmada 
Aynlıklnrdnn §1.kfıyet kılmada 

Diye başlıyan Mesnevi'nin ilk ke
limesi cdinlu yİ ,öyle latif bir fe
kilde ,erhediyor. (Bazı kelimelerini 
ben basitl~tiriyorum:) 

······································· 

Başvekalet 
müsteşarı 

:;.# 

B. Vehbi Demirel 
lıtanbulda vefat etti 

Altmış kilo ekmek 
saklamış 

Beynzıtta oturan Hacer isminde bir 
kadının müteaddld fırınlardan altmış 
kilo ekmek alıı.rnk bunun blr kısmını 
.sakladığı, bir kısmını sattığı Oğrenll
mlş, hakkında ceza\ takibata geçll-

Bir aydanbert hasta olan B~Wet m1ştıt. 
mtısteşan B. Vehbi De:ın1relln çar- Beykoz'da blr bakkal 17 kunı.ştnn 
§alllba gecesi Pernpalns otelinde vefat ekmek s:ıtarken yakalanmış ve adll
ettiğt teeS!llrle haber nlınmıştır. Ce- yeve verll.mlştlr. 
nazcsi Cerrahpnş:ı hastanesine kaldı- Evlere ekmek götürme· 
nlmış vo dtın~n trenle Ank.araya hl 
nakledllmt.,tır. Cenazede vali ve be- yen ta akarlar 
ledlye reısı, vall ve belediye reıs mu- Ötede.nberl evlere ekmek götüren 
avlnlerl, birçok zevat bulunmuştur. bazı tablakn.rlann son günlerde ek-

B. Vehbi Demirel kıymetll blr tda- mek götUrmedlklerl görülmüş ve bun
recı Jdl. Vefatı memleket için bir ka.- Jar hnk:kmdn. tahkikat yapılması ka-

yıptır. Ailesi erkdnıno. taziyelerlm!zl -=ra=r=la;ş:;;tı;;;:n;;;;Im=ışt.ı==r=. =======:;;;: 
sunarız. 

Londrada tahsilde Nişanlanma 
Cumhuriyet gnzetesinin merhum 

bulunan talebelerimiz idare müdürü lbrahim ve Cumhuri
Londradn tahsilde bulunan Türk yet gazetesi baomuharriri B. Yunus 

talebeler dlln saat 14,15 de Landra Nadi'nin baldızının kızı bayan Ha
rndyosunda konupnuşlar ve tahsilleri- yat Teztürk ile binbaşı, Mustafa'nın 
~devam ettiklerini söyleınl.şlerdlr. oğlu bava teğmeni irfan Doğan'ın 

Dün konuşan talebelerden isimlerini niş~m merasimi dün husust surette 
zaptedeblldlk.Ierlmtı şunlardır: yapılmıştır. Gençleri tebrik Te ıaa· 

Fuad Ezmen, Orhan Akdum.a.n, Er- d ı nJ ecl • 

2 vagon 
bandaj geldi 
Bandajlar bugün Şiıli 

atelyesine nakledilecek 

Elektrik ve tmnıvay ld.aresln.ln at
parlş ettiği tnı.mvny bn.ndajla.rmdan 
bir kısmı dün 1k1 vagon J.çln.de Ro
manya.dan S1rlreciye ge~. İki va
gonda yüz kndar bandaJm bulundtı#n 
tahmln edllmektedlr. 

Banda.Jlann vagonlardan •çıkanl
masına. bugiln başlanacak ve bun
ların tekerlekleri txmııup garaja çe
kilen ambalnra. talolnuw için Ş~ll 
atelyeslne na'kledllec~r. On on bet 
gün sonra mevcud a.mbalardan bir 
kısmı sefere çıknnlo.cak vaziyde gett
rllecektlr. 

Diğer bandajlar da blrk~ gün lçhı
de şehrlmlze gelecektir. 

Talihliler 
100 bin lirayı kazanan 

henüz müracaat etmedi 

Yılbaşı piyangosunda. yüz btn lli'B 
kazanan 241995 numaralı bllethı İ3· 
tanbuldn sntıldığını ynzmı.ştık. 

Dün sabah, kim olduğunu söylemi
yen bir mt Milli Piyango müdürlüğil
ne telefon ederek yüz bin liralık ik
ramiyenin kendisiyle beraber dört a.r
rıtadaşımı. dUştUğünü ve öğleye kadar 
Piyango idaresine gelerek parayı ala
cnkl:ınnı bildirmiştir. Fııkat ak.ş:ıma 
kadar bu mUrncaattan bir §ey çık
mamıştır. 

Bu bllet, bir seyyar bayi tarafından 
hüviyeti belli olmıynn birine satıl-

mıştır. 

Otuz bin liralık lkrnmlycyı kazanan 
Yeditulede Haclvad eo'lroğı.nda Sa
mancı Odalarında 23 nunuıroda otu
ran Yovan Legurak !smlnde blr du
varcıdır. 

... 1şitmcğc mütenlllk olan rdlnle!• 
emriyle SÖ'Le ba.şlanıaınn hem neyin 
113.dası ta.blntiyle duymağa muhtaç, 
hem de kulağın diğer bütün uzuvlar
dan muteber olmasından dolayıdır. 
Kulnk istisna edilirse, öbür Azanın en 
tıymctlls1 olan göz blle ynlnız bazı 
mnhdud maddiyat görebiliyor. Kulak 
ıre, hlssedllmlyenlcrf, maneviyatı, ma
tulfıtı, Alla.hın hfikmfinü Wtmeğ'c 
müstalttlr. Peygamberler, fk1 cihanın 
ııelfunctıne yanynn Tann 1radelerlnl 
tebliğ için. dlnllyenlerin Irulaklanna 
ır!üracaat ederlerdi. Göz, güne~ veya 
mum olmayınca. görünecek e.şya önün
de bulunsa da.hl göremez. Kulak 1<ıe, 
bu gibi şeylere muhtaç olmayıp dahna 
ışıtır. Kulak, 1şltllen muhtelif du
yuntularln. nklın nur, kuvvet ve ma
ınmntını her şeyden ziyade arttın:-. 
Hususiyle Kuranıkerlmin lradoelerl 
n ayetleri kulak ve göz zikredildiği 
z:ımnn dalma. kulata blrhıcl derecede 
hitap C(ler. Peygamberlerden hiç b!ri 
tamamlyle sağır olarak gönderilmedi. 

~u~rul, Faruk Akçe!, O.<mıan, Mustafa et -er ternen erız. 
Sucubaşı, Nnzm~ OöreU, Yaşar Sucu, ~mmmmmı•ımmm•1a•••ı:m•mmmm•11111Bı•mı-ıt.. 

Halfik ~~ğıd tasarrufu MAZiSINi U UTAN KADIN 
Remnl daireler tarafından n~n

nan bl1roşür Te mccrnu:ı.larm ldl.ğıtta.n 1 
tasarruf II111tsa.dlle ta1ld.ld1 takarrür ı Kimdir? Nereden . ? ge ıyor ••• 

l!ıkln aralannclı körler vardır. 

etmiştir. ~----------------------~ ikinci kelime olan ney'i iae tC)yle ----------------------
terfıediyor: 

... Ney kamışlıkta olup kesllmem~-
Uıı daima gel~ ve taze ho.yat bu
lurdu. Kesildlkten sonra kurudu. Arifi 
tışlnln de ruhu, ruhlar O.Iemlndey
ken, o dfinynııın lez7ıetlertne mazhar-il 
dı. Kcs1llp şu gaddar d{inyaya gelin-
ce o hnyat membaı olan ruh Alemin-' 
den mahrum kaldı, susuz kamış gibi 

1 kurudu. Neyden, A.şıkane sa.dalar çıkar. 
Arif olan insandan da arifane, {lşıka-
ne sözler zuhur eder. Neyin sadıısl 
dlnllyenlerln nşklannı arttırır. Arlf 
kişinin de hikmet ve aşk dolu kelime-
leri milstald dlnleylcllerin a.şJanı ço
Rnltır. Neyin s:ı.da ve haykı~ınd:ın 
ekseriya bir hlkAye, blr aşk macerası 
duyulduğu gibi arifin sözünden de çok 1 
defn h:ıklkl {ışıkların yük...~k halleri 1 

ve 1Ahut Aleminin esmn ~ltlllr, blsso
lunur. Neyin hllneri, zahir cismin-

Saat uo da. 

IBRAHiM ÖZGUR 
VE 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Oı1testranın a tmcü ~.konsere llAve olarak: <Frruısızca. sözHIJ 

KARiMi ALDATMADIM 
Hana Maaer ve T eo Lingen 

1n en g11zel lcomedllerl 
YENİ SENEYE GtlLımEK GİRMEK İSTİYENLER.İN 

GÖRECEKLERİ YEGANE FİLM. 
DiKKATı Konser 1çhı biletler evvelden ayutı}abillr. Bu akşam 

sa.at 8,30 dan sonra gişe kapanır. Tel: 49369. 

Sinemasında: ••-•--.llııl 

de değil, içindedir. Arif kişinin de kc
mall, dı,5ı değil, içidir. Neyin boyu 
doğru, düz olduğu lçln n.rlttn de hail '9 
doğru, düzdfir. Ney, - çilnkü kamış- 'llll•••mv•••••••••••lm:'111m•11wmL3Si•••••mı:ı.a~!iiüDSll'i'.Jl&OC~E:!iw2:a::!iltl~ 
hktnn Iresiltp aynldı - gariptir; nı1ı •• .. • • .• • • 1l••11C••mmmm•••••mm1D1mmım•ı•mı•••11ıt.. Aleminden ayrılan arif kişi de d- buyük edip diye, Turk nesillerme A 

ŞARK 
BUTtJN KADINI.Alt 

WILLY FORST 
ve 

Tefrika No. 188 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Gerçi yenı hanın taylnl bo.zı ve- yada ~ur hükümdo.rlnnn en bü
ztrler arasında.: cBu han devlete uzun ytlk.lerlnden btrı 1di. Ocnglz, J!clO,gU, 
mfiddet aadakat göstereceğe benze- Tlmur, Büyük İ.<;kender gibi istillicı 
m.tyor.ıı tamnda dedikodular yapıl- bir.kaç hükümdar 1stfsrın edilecek: 
mışs:a. da., Satı.det Glrnyın İstanbula olursa., dünyada - hem de bu kndar 
getıl.rllmesiyle bu gibi aüpheler to.ma.- az zaman lçindc - blzza.t mubarebe
mtyle bertaraf edllml§tl Zlra saadet lerde bulumruı.k: §:ll"tlyle Ynvuz Sultruı 
Giray, devlet4n elinde bir rehlne ola- Selim kadar 1kllmler, kıta.la.r ıet.hlne 
ralc bulunuyordu n Mehmed Giray muvaffak olm~ ve girdl~i yerlerde 
oğlunu çok &evd1#1 ~ pad~a tarçı derhal bükfunet kurarak adalet gös
hlo bir zam~ aadnka.tsizllk göste.ı:- termlş, halkın muhabbetini ve 1tlma
mey1 veya her hn.ngl blr 6Ul'Ct.le baş- dını kazanmış blç blr hükümdar gös
kaldırmo.yı aklından bile reç1rmezdJ. terllemez.ıı * Yukarda. adı geçenlerden blrçoğ'u 

O yıl içinde, İspanya. e çoktanberl fütuhatı yanp gitmek, kınp geçmek
aramızda muaıırıtta duran birçok teB ibaret aanm.ışlnr ve zn.ptettitle
meseleler halledildi ve İspanyanın :ıs- r1 memleketlerde hiç blr eser bırak· 
teğlyle İspanya. kralı tarafından İs- ınamışlardı. Oysa. •kl, Sultnn Sellın 
tan bula bir elçt g6nderlldl. Selim: böyle yapmamış, girdiği yerde ~rleş. 
cSulb muahedesi imzalanmadan elçl- mek için, ornya. da ülkesinin nlzam 
y1 kabul etmem .... dedi, vükelA.nın tek- ve kan\Ullannı götUnnil,o ve SCllmln 
Uf ve padişahın tasdik ettlğt sulh mu- zaptettlğl ~rlerln ancak blr kısmı 
ahedest kral namına Elçl tarafından arndn.n dört asır geçtiği halde elden 
kabul ve imza edilerek, bu suretle El- çıkabilmiştir. 
çiye iltifat ve iUmad gösterildi. Sultan Sellın lçln bazı müverrih-* . ler: cÇok şiddet.ıı knrarlnr verirdi. 

O yılın soulnnnda, Irondnn gelen Daima h!ddetll görünürdü.ıı diyorlar. 
yolculnnn yaptığı dedlkodulnr ve İs- İn.safla düşünülecek olursa, Sultan 
tanbuln yaydığı haberler Scllmln ku- Selim blraz yumu.şak davransaydı, bu 
lağına gitti: fütuhatın onda blrlnc nail olmak 

- İranlılar hAHi. uslnnm~lnr.. şöyle dursun, belki de devlet v:ırlığı
HAift. bizden tntıkam almak arzusun- nı blle muh:ıfaza edemezdi. Çı.inkü 
da mıdırlar? , seıım tahta oturduğu sırada nhlak o 

Diyerek ciran devletini Cll büsbü· derece bozulmll§, yeniçeriler o derece 
tün ortadan kaldırmak tizıere tedarl- çığrmdan çıkmış, Anadoludn. şllllk 
k~ta başladı ve vllkelflsııın. ordunun - lsJAmlyetı ikiye tefrik edecek su
bütün hazırlıklannm 11kbnhnredek rette ;-<> kadar yayılıp genMemlştl k1 
tamamlanmasını emretU.ı> bunun sonu devletin yıkılmasından 

Sellmln vükelfı.sı hem yorgun, hem başkn. türlü bir şey ol:ı.mnzdı. işte 
de korku ve heyecan lçtnde yaşıyordu. Sultan Sellın böyle bir zamnnd:ı. dev
thkenın bundan fazla büyümesini de Ietln idaresini eline alarak, her şey
lstemlyorlardı. Bu dehşeUl seferden den önce bu memleketi parçalanmak
Sultan Selim! vazgeçirmek için - Piri tan ve yabancı istiICı.sına u~ramaktıı.n 
paşa önde olmak üzere - onu Rodo- kurtarmıştı 
sun fethine teşvik t'dlyorlardı. 

Karaca. paşa: 
- ŞevkeUhn ! diyordu, Rodos ~ö

valyelert Akdenlzln göbeğinde blr çı
ban gibi göze batıp duruyor. Artık bu 
adayı ele geçlrmek zamanı gelın~tlr. 

Yavuz Sultan Sellm vükelftmnı top
lıynrnk, onlara G'll cevnbı vcrmı,,tı: 

c- Ben, 1kllmler fethetmek 1stlyo
rum. Siz beni ıt:ıir hayırsız adanın 
teshlrlyle mC§glll etmek istiyorsunuz. 
Halbuki benim bundan sonra ahret 
seferinden başka seferim yoktur.ıı 

Sultan Selim o günlerde biraz ra
hatsız oldu~u için ilmldsiz görünü
yordu. Yoksa İran hazırlı~dan vaz
geçmemlştl. • 
Hat~ Karaca paşanın tc-kllfi üzeri

ne Rodos adasının lşgaU lçln de: cDo
nanmanın tedarlkfıta ba.şlamasııı li.1-
zumunu irade etrnl§tl. 

Yavuzun İrnn SE?ferinden maksadı, 
karadan Hindl.stana bir sefer yapmak 
ve m&lümanlarla mesk<ın Hind fil
keslııi de ana vatano. baltlamıı.k sure
tiyle büyük bir !mpanıtorlut kur
maktı 

Selim - eğer ömrü olsaydı - bunu 
ya~ca.ktı. Son günlerinde Plı1 paşa
ya da mahrem olarak bu d!lşünce&nl 
aç~ ve: 

c- Hlndlstnnı fethetmeden ölür
sem, gözlerim açık g!decck.ı> 
De~tı. İşte bunuu içindir t.ı, SC· 

llmln vezirleri bu: cDehşetu sefer. 
hazırlığından korauyorlar ve padlşa.hı 
bu kadar uzaklara gitmekten clblrll
tfyle menetmeğ'e çalışıyorlardı. 

* (87S H.) tarihinde Amasyada doğn.n 
Selim ancak 3Ck1z buçuk sene pndl
ş:ı.hlık et~tl. Sellm uzun boylu, ka

* İstanbulda. o yıl (926 H.) içinde 
bahri ıslahata g~ ve donanmayı 
Rodosun fethlnc hazırlıynn Selim bir 
anılık Edlnl<!YC git.meğe karar ver
~tı. O su-ada nrka.sındn çı.knn ve 
glttJkçe büyüyen bir çıban kendisini 
bir hayl! rahat.sız ediyordu. Hekimler: 
cBu, menhus bir çıbandır .. ndınıı 
§lrpençe derler. İhUmnın etmek lA
zımdır.ıı diyerek, p:ıdlşahı Edlmcye 
gitmekten ve yola çıkmaktcn menet
mek lsteınlşler ve Plrl paşa. <la ısrnr
la yalva.rmı.şsa da, nzminden ve kn
r.ırından hiç bir zaman geri dönmlyen 
Sultan Selim - bunun tehlikeli bir 
çıban olduğunu kendi de hissettiği 
halde - Edimeye gitmek üzere yola. 
çı.knı..aktan kendini menedrmemlştı. 
Sellm yola çıktığı ıamruı htızık etıbba
sı da ya.nmda bulunuyordu. 

Selimin al'kasnıdnkl çlban, hayVan 
üstünde samlmaktan deşllml.ş, bu 
yüzden izb.rabı artmış ve bir akşam
üstü, va.kUyle baba.siyle muharebe et
tiği <Uğraş) köyüne ~lince: 

c- Daha !azla mukavemete mecn
llm kalmadı. Burada konııklıyalım ... 

Diyerek 1nml.ş, derhal kurulan bfr 
çadıra. götürülürken, büsbütün fena
laşarak, koluna giren Sancaya: 

c- Çok fenayım~ dizlerimin derma
nı keslldb 

Sözünden başka bir şey söyllyeme
miş; elll bir yaşında olduğu halde 
gözlerini ebediyen knpamış, ve başı 
Sancanın omuzlnnna dll§erek öl· 
müştür. 

-SON-

(1) Osmanlı tarihi - Ali Scydf. 
lın kemikli, geniş göğüslü, palab.ıyıklı, ;;-.,...======~~-••••••••••••••••• •••••••••••••••··~ çatık taşlı, toparlak ve kınnızı yüzlü 
idi. Gayctı .sade giyinir, s:ı.de ~lnlr, 
seferlerde t\Skcrlnln yediğini yer, as
ker gibi çadırda hnyat geçirirdi. 

Selim sadelikten çok hoşlandığı lçln, 
vükel~ da sade giylnmctre çalışırdı. 
SE:llm vezirlerine: cHnlk bize hoş gö
rünmek lçln silslenlyor, bez.eniyor. Biz, 
kime boş görünmek için süslenip bc
zenellm ?11 diyerek, bu suretle malyc
tınl dalma &!.deliğe sevkederdl. 

ŞEDiB TirATROSU Temsilleri 
Tepeba§ı Dram kısmında 

Gece saat 20.30 da 

O KADIN 
İstiklfıl caddesi Kom~dl kısmında. 

Gece saat 20,30 dn 

OYUN İÇİNDE OYUN 

EVLENME 
da gnrlptlr. Neyin lçl her şeyd=~~= bellebnemek cünah değil midir? 
plmış, yalnız ~ nefesiyle doludur. Meenevl terhinln de, büyük Türk 
Arif ~ de her nevi kötülükten te- eeerleri arasında - Türkçesini biraz 
mfz, kalbi yalnız sevgi ve Tann aş- yenileştirerek - Latin harflerine çe
kıyl:ı. doludur. Ney ~ndlllğln~n 

1 

TirmeJi, evlAdlamnızın okuyup lsti
tLşlknne ses çıknrm.az. ÜStad blr üf- fade edcbilecclderi bale aokmaJıym. 
leyiclnln demine muhtaçbr. Arif klş1 
de müteselsil §C'kllde vn.rb o~ldlğl Su Yubnki nesrin son eümlai 

SiNEMASINDA 

BEL 
OLGA TCHEKOWA'yı 

AMi 

Elde mevcud tarih kitapları kcndl
slnln kulağına bUyfik b1r altın halka. 
t:ı.ktığını ve çok defa. kırmızı. rengi 

1 

sevdiğini, şehevi hlslcrine ve hevesle
rine hlç bir zaman nınğlQp olmndığı-

1 
nı, 7alnız çok yorgun ve dtlş{incell 
zam.anlarında. afyon lrullnndığını 

Bahçeknpıd:ı. Şekerci Bny Cemll kıZı 
Sileyda Ka.ntman ile HllCıl ~er Fab
rlknsı sabll>i Bay Kfwm oğlu Salt 
Sezer'in evlenme törenleri 26/12/941 
günü güzide davetlileri ve akrabalan 
huzurunda Parit Otell salonlarında 
tes'it ecııı~ı memnuniyetle hnbel! 
aldık. Genç evllcre aonsuz 5:1.8det ve 
blr arada Mes'ut hayat arbda§lığı 
temenni ederiz., 

re~.~~-~.::~~-~~-~~:........ ırizii~~~=~ tekilde vam 1'1lm1nde mutlıı.kıı. g&mclldlr. Ha.ftanm büyük muvatta.kıyetı nekara.tı 
bütün •~arda dolaşm.ıı.kttıdır. 

kaydederler. 

Şu latif anlatış, yedi Jiiz küsur sa· olageldiği feyizli '* nefesle dem 

IUfe dirüp gidene. bunan müellfinj, celrer.» (Vl - NG) ~-----------------------' 
Sultan Sellm, bir İnglllz mUverrihl

n1n dedlğl gtbl cOsmıı.nlı devletinin 
en bliyftk pa~ olduğu glbi dün-

Bay A mcaya çıöre ... 

- Bizim oğlan bobstil oldu diye .•. Bir kere onun kitabında büyü- ••• Kü,üie tef.kat ~ .. 
epey attık tuttuk amma rahatlıiına ğe aaygı... y11k ••• 
da aöz yok hno: bay Amca... l 

~ teY ..• Sonra herkesten baıka olmak ı ... Daha sonra da <snmnnlığı eey· 
imtiyazına malik k..i yalnız bu c:ihanlran> ıören bu manbiı va.rl ••• 
değul ••• 

B. A. 
de uza!:I. •• 

N.:uın •• 

Okumak zahmetinden 

B. A. - Deierlerl inkar ederek l .• 

• 



• 

Sahife 4 

MI. Göring'in 
Alman mille
tine hitab{ 
«Hitler'in etrafında 
çelik bir zincir gibi 

toplanalım» 

Berlin 1 (AA.) - Mare~l Cö. 
ring yeni eene münasebetile Almnn 

Belediyede 
Fen heyeti Beyoğluna 

tatmıyor 

Belediye fen heyeti 1k1 sene evvel 
eski Mtı.arlf N e-z:ı.rctı bina.sına na.kle
dUm.lş U. Belediye bu binanın muha
sebeye tahsls1nl muvafık görmU., ve 
fen heyeti ile imar müdürlüğilntln 
Beyoğ'Iunda, Perap:ı.Ias'm yanındaki 
eski Aqa.m Kız Sanatlar mektebi bi
nasına nakline karar venn1ştlr. Fen 
heyeti yakında. buraya ta.şını:ı.caktır. 

AKŞAM 

IRAovoıı 
Burünki proıram 

12.30 Program. 12.33 Şaı:'kı ve tür
küler, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 
Peşrev, semaı ve oarkılar, 13.30 Karışık 
program (Pl.), 18.03 Fasıl tıeeyti, 18.40 
Darut müziği (Pl.), 19.00 Konu.,<tına, 
19.15 Dans mfiz1A1 CPI.>, 19.30 Ajans 
haberleri, 19.45 Kl~ Türle müz!.~i, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Kanşık 

şarkılar, 21.00 Ziraat Takvlml, 21.10 
Temsil, 22.00 Salon orkestrası, 22.30 
Ajans ve borsa haberleri, 22.45 So.lon 
orkestnı.!l. 

Yann sabahki llrogram 1 s a ' e milletine hitaben yaptığı beyanattııı KÜÇÜK HABERLER 
ezcümle şöyle demektedir; 

cAlmanlar, Nol •yortusu günü bü· 
tün memleketin düşüncesi cephede- * Vilayetler hususi idareleri t:ını
ltilcre gitmiştir. Cephedekilerin dü· fmdan bir sene içinde muallim ve 
ıüncesi de memlekete ve ceride ka· müstahdemlere verilen m~ hı:ı.kkın
lanlara dönmüştür. Çarpı§mak azmi· da blr lstntlstlk yapılmıştır. Buna gö-

7.30 Progrn.m, 7.33 Hafif program H k •• d 3 d f t d' \ • • • f l 
<PJ.>, 7.45 Ajans haberıerı, 8.00 Müzik er yeme ten sonra gun e e a mun azaman 1ş erınızı ırça ayınız 

re 33,399 muallim ve müstahdeme se
le ve zafere ulaşılacağına itimad nede 19,541 ,920 lira verilmektedir. 
C!uygusile meşbu olan cephe ve * Beşlktnştat1 2 ncl kız orta m~k
menıleket el ele vermiştir. Ümid et· teblnln blr lise hallne Ura~ olunması 
mek yetişmez. Führer Almanyasına, Mnarl! Vekaletinden isbenllınlştlr. 
onun emirlerini çelikten bir irade Bu istek tedkik ediliyor. 
ile tatbike koşmak iç.in, kalblerimiz· * İstanbulda ihdas olunacak mın
de derin surette kökleşmiı bir iman taka la.,"C müdürlüğü kadrosu tanzl.m 
ve sarsılmaz bir sadakat göstermek edilmiş ve vilayete gelmiştir. 
muv.ıff lciyeti.:ı teminatını teşkil * Köprüden Kndıköyüne giden va-
eder. ı.e.ırdan denize bir kız düşerek bo-
Geçmiş günlere, Alman kuvvetle- ğulmuştur. Kadıköyünde oturmakta 

olan Zehra, Bayram münasebetlle 

CPl.>. 

Apartıman sahipleri! 
Boı dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için <A K S A M.> ın 
KOÇOK iLANLARI ndan İs· 
tifııdt" f'dini7 

Doktor 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

SPLENOiD - LALA 
Re.storaru 

YARIN AÇILIYOR 
İspanyol Plyanl.st ve Şantörü 

BRAULlO PEREZ 
İd~reslııde Knkaneros orkestrası 

İstlklil Cııd. Şehir Tiyatroou 
Pasajında , 

rinin Başkomutan Adolf Hitlerin dn· Istanbuldaki akrabalarını ziyarete (Cerrahpa§a hatıı.nesı bakterlyo-
hi idarcJinde meydana getirdiği ba· gelml,ştir. Dönüşte vapur, Sarayburnu loğuJ Kan, idrar, balgam, me- 1'. 
şanlara gururla bakıyoruz. Önce Al· önünden geçerken denize b:ıkmakta nddı gaita tahlilleri ve (idrar KEMAPrLof. CDrE. NAP 1 
manynyı, sonra Avrupayı ezmek is· olan kız, muvazcneslııl k:ı.ybetm\ş, de- vasıtasite gebelitin ilk. cünierin-
ti,,en kız.ıi ııilindirc kar§ı Führer'in nlze düşerek boğulmuştur. ı Lamartı'n caddeaı' 5. Doüu de kati te.şhisl) yapılır. Bcyotlu, .. 
ve a5kerlerinin önüne geçilemez yü- ır. ı Pala." N .... 14. Taksim. Telefon: 

b l'aksime giderken l\leşelik soka51 rüyüşü ütün hadiselere tahakküm Bakkallara verilen unlar 43963 Hergüıı saat 15 - 18. 
etmişti. 1 Ferah apartunan. Tel: 40531. a. ~ 

Undan börek, pasta ve bcnzerlerlnin il:l!!llnmammmmm:.emmi "W!fl • 
A lman kuvvetleıi, Sovyet Rusya- yapılıp s:ıtılınn.sı yasak edildikten son-

rıın binlere ... kilometre içlerinde, ata- f'..ı. hnlkın lhUyacını karşılamak üzc-

1 ları gibi l:nhramanca dny<mnrak re b:ı.kknllnrn un verilmişti. Bakkal T • • k • K 1 C • t• 
memleke•j himaye için nöbet bek· dükkl\nlarının çoğunda un buluna-ı ur 1 ye 1z1 ay em 1 ye 1 
liyorlar. Memleket, eskiden olduğu mamaktndır. Bazı bakka.llann verilen 
gibi. durmadan hızlanan çalışması unlardan bir kısmını kendııerıne Umum 1 Merkezi n den : 
ve gayretlerile üzerine düşen vazife- nyırdıklnrı, üst tnrafını da yüksek fl-

yi: • _.akta devam etmelidir. Mu· atlerle el altından sattıklan anla.şıl- Kar Başlıg" 1 Alınacak 
h-riplerimize ebedi minnet borcu- mıştır. 

d Sır! halkm ihtiyacı lçln müşteriye 1 
muz var ır. Askerlerimizin iaşe, teç- nz mlkdarda satılmak suretiyle bak- Vermeğe talip oianlann evsaf ve ağırlıklarını, fiyat ve tcsllm edeiJl-
hizat ve silah isteklerinin ön safta kallara ,·erilen ... u unun bu suretle ı 1 c ı u ı ı 

u lecek.lert miktar ve tnrlhl Ankarada Kızı ay em yeti mum Merkez ne geldiğini mer.1leket biliyor. 81.L'lUn suistimal edllmesl doıtru görülmemi'}-
içindir ki. ı 942 yılında fnzla gayret tir. Kendilerine un \'erildiği hnlde 6 ikinci kt\nun salı günü nkşamına. kadar blldlrmelert 
sarfetmek ihtimalini ve daha çok fc- h:ı.lka satmıyan bakkallar hakkında izmmmmı:m•lil•mmı•mmmm•m••••••••••ıııi 
dakiırlıklar yapmak lüzumunu kabul kanuni takibat yapılncaktır. 
ediyo:uz. 1 - --

Demokrat avamfiriplerlc bolşc- Zeytinyağı mahsulü 
viklerin genç milletler için besledik- Şehrimizdeki alô.kado.rlara gelen 
leri kin, dünyanın bu biribirine mu· ınalfmınta göre Er:e mıntakasının zey
arız iki düşünce tarzı nrasındaki fark tlnynğı mahsulü boldur. Fabrikalar 
h .. kımından bütün kıtalarda dehset· ge~ell cündil7Jü tnsir lşlle me .. guldür. 
lj bir ihtilaf do -;urmu tur. ~ lktisad Vckllletl bazı yerlerdeki zey-

T ek ·ı h g ş tinynğı fabrikalarının sağlık koruma 
du~ m~ c~~ ele:.de . mu~a~fer ol· ve iş emniyeti n!z:ı.mnameslne nykın 

gumu ... gıbı, muttefıklenmızle yı- görülen bazı noksanlann glderllmesl 
kılmaz bir silah nrkndaşlığı içinde için tedbirler nldırmıştır. 
y..ıı:ı yana mücadeleyi de taahhüt et· 
miş bulunuyoruz. Manialar aşılmış
tır. Mevzilt:rimiz elimizdedir. Şimdi B U L M A C A M 1 Z 
son istilıkamı almak j~i kalmıştır. 
Bu hücum için saflarımızı daha çok 
ınklrşlıralım. Sovgili yurdumuzla 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO 

Kabataş Lisesi Alım Satım Komisyonundan 
Clnsl Miktan Muhanunen İlk teminatı Tutan 

Fl:ıtl 

Hindi eti 2000 K. 75 Kr. 112,5 L. 1500 

Tnhln helvası 1500 , 80 • 90 • 1200 
Tahln 1000 78 ll 58 50 ll 780 

Gumüşhane elması 1500 .. 25 ll 28,12,5 375 
İnebolu elması 1500 • 17,5 • 19,69 262,50 
Portakal Dörtyol 80 llk 30000 adet 4 • 90 1200 
Portakal Dörtyol 100 lük ıcooo • 2,5 18,75 250 
M:ındellna ıoo lfik 10000 ,. 2 15 200 

Kuru üzüm No: 12 1000 K. 65 48,75 650 
Kuru incir 500 • 35 13,12,5 175 
Kuru erik 1000 • 65 48,75 650 
Fındık içi kavrulmuş 300 ll 130 29,25 390 
Ccvl?: içi 750 • 110 61,87.5 825 Führerimizin etrafında çelik bir zin· _ __ _ __ _ 

c:r gibi toplanalım.> Okulumuz pansiyonunun yukarıda clns, miktar. muhammen flat ve tu-
Ha va kuvvetlerine hı"tabı tarlrrlle ilk teminattan yazılı yiyecekleri ayn ayn şartnnmelerle açık eksllt

meye konmuştur. Ekslltme 2/1/942 cuma günft saat 13,30 da. Beyoğlu İstik-
BerJin 1 (AA.) - Alman hava < - - -. , ıtıı caddesi Liseler Muhase'!:>eclllği binasında yapılacaktır. İsteklilerin ilk te-

kı.vvetleri Başkumandanı mareşal_ - -- -_. __ ı- -_,_- __ I mir.at makbuzları ve Ticaret Odası vcslkalarlle müracaatları. (11184) 
Cnring hava ordu~una gönderdiği ı: 1 
günlük emirde ezcümle şunları ıöy· ___ I __ • _ _ _ _ Türk Tarih Kurumu için muhtelif cins hurufat ve 
lemek.c!dir: 1 

cHava ordusu erleri, çetin sa· ı ı 1 • hurufat kasası alınacak 
vaşlar ve büyük askeri muvaffakı· f - - -,- - - - - T.. k T • h K B k } d 
>·etlergörenbiryılbitiyor.İngilizle- s ı--.----- Ur arı urumu aş an ıgın en: 
rdi Cen~p Avrupadan atmakla yeni· : ( -,- . 1- ı- - Kurumumuz tarafından kurulmakta olan matbaa için pazarlıkla. muh-
o:ı z-.e! yolunu açtınız. Doğu Ak- ı-..;.,...ım_.._..., ___ ..,....,_, telif cins hurufat lle hurufat kasası ve diğer levazım satın alınacaktır. Mu-

denizde lngilterenin son kalesi olan Soldan sağa ve yukandan a.,ağı: vakkat teminat 1500 llradır. İhale 5 ikinci kAnun/1942 pazartesi günil saat 
Ciridi lı.gilizlerin dinden koparıp 1 _ Bir sebze _ Nota.. 15 de İstanbulda Man.rif matbaasında. hususl komisyonda yapılacaktır. 
aldınız. 22 haziranda tan yeri ağa- 2 _Yemek ihtiyacı hisseden insan. Fennl şartnameler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Umum MüdUrlütfuıden alı-
rırken gene hava kuvvetlerimiz için 3 _ Snkallannı kazıyan. nabltlr. Taliplerin ihale günü muayyen saatte Maarif matbaasında. bulun-
n.:.icadelu,, e giri~·ir · . I · ~nize, ha· 4 - Cereyan eden - Sabırın sonu. re.alan llfm olunur. dl457• 
b ve Afrika cephelerinde bulunan- 5 - l{ayn parçası - Arkası çıkık. 
lan hepsine teşekkür ederim. 6 - Tersi gazetenin senelik müşte-

Dünyanın en mükemmel silahla- rlsldlr - Haftanın bir günü. 
r: ı b-• .;lu olduğumuz ve cephe ge- 7 - Beslk. 
· · d .. d b 8 - Darbuka ~alan. rısın e gece gun üz izim 'için çalı· 9 ş _ Şöhret _ Ümid et _ Çekıhe. 

§an mühendislere ve işçilere de te- 10 _ Ters! notadır _ Her zaman 
rıekkür ederim. 

değil. 
Kıymeti: .arkadaşlarım, rnukadde- Soldan sata ve yukarıdan aş.atı: 

r<l., sevgili Führerimiz.in emri altın· l - Beledi~. 2 - Esaret, Deş, 3 -

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Hava müsteşarlığı teknlk taburu için otomobil ve traktör makinisti ve 

meydan ve yol inşaatına. vakıf ustalara. ihtiyaç vardır. 
verilecek ücret m.Ikt:ırlan yapılacak imtihanda göstereceklen ehliyete 

göre 50-120 llra arasındadır. Taliplerin dilekleri ile Hava Müsteşarlığına. 
müracaatları (9310) (11054) 

Fen fakültesi dekanlığından: 
Fakfiltemız Jç1n 100 lira ücretle Sanat mektebi mezunu bt11 mek.e.nls

yen a.lınacalttır. İsteldllerln denıeme 1mtihanm& girmek Ozere Fa.külte 
Dekanlığıi:ıa. müracaatıan llA.n olunur. (11550) 

~"· -ldtı silah, yeni bir duruma çev· Uyetcnahl, 4 - Ereslyever, 5 -
r~Ien .k~pıyı ?çmak jçin bizi seçmiş- Detlmll, Ma, 6 - İteyilam, 7 - NelA
t:iı. Bız da1p ıstemedik. Fakat, zafer- zım, 8 - Edav, Mısır, 9 - Ehem, Mı.la, 
ler.i., en şereflisi elde edilinciye ka· 10 - Aşıran, Raf. _______________ ...;..:; ____________ _ 

da:, h .. tta gelecek asırlara kadar, ar· Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
tık muharebe edeceğiz. Ölülerimizin AKŞAM İstanbul Bölgesi Baıkanlığındana 
hatırasını onlara borçlu olduğumuz 
s:ıygı ile analım. 1 - Fatihte FcV'l:lpaşa. bulvan üurlnde (49984) 11.ra (16) 1ruruf keşU be-

Al delli Fatihte Spor 63ha.sı blrlncl kısım toprak tesvıyest ve tanzlınl 1$ 2/1/1942 
man askerinin sadık ve kuvvet- Abone bedelı• tarihinden Utbaren 15 gün mllddetıe ve kapalı zarf usulll lle ek.slltmeye çık&-

li elleri rırasın.! yalnız Alman devle· rıimıştır. 
tinin talihi değil, ayni zamanda bü- Tilıklye Ecnebi 2 - Eksiltme 16/1/1942 cuma gilnt1. a&t 18 da Tab1m İIJta.nbul Bölgesl 
tün bir kıtanr.ı iııtikbali de tevdi edil- binasında toplanacak husus! komlsyonda yapı.Iaeak ve en makul ve kanun! 
m:Ş bulunuyor. Muzaffer hücumları- Senelik 1400 kUl'UI 2700 1ruruf teklif kabul edilerek başka bir muamelqe hacet nımadıuı Rıalo ltesbl b.t'i-
nızlct düsmanı czmc~e devıam ede- 6 Aylık 750 • 1450 • yet edecektir. 
ceksiniz. Yeni yılın mücadelelerinde 3 Aylık 400 • 800 • 3 - Muva.kat teminat (3748) Unı. (80) tuz'u4taA 
e.;.ı hareretli temennilerim sizinle be- 1 Aylık 150 • • • - Bu ff9 alt evra.t f\UÜardtrı 
raber olc..cnktır. Yaşa~nn Führer.> Posta ıttlhıı.dına. dahU olmıv•,., A> Proje 

Normandie yardımci 
harp gemisi oluyor 

.,_. B> Husu.si fennt şartname ve umumi esaatar 
ecnebi memleketler: BeneUtı.: O) Natıa V*Aletı. Yapı ~erio umumı fenn! ea:toamoııl. ~ 
3600, altı ayııtı 1900, üç aylı.lı D> Bayındırlık ısıert rene! eartnamest 

1000 kur\Ultur. B> Kesif hillA.aa8ı 
Nevyork 4 CA.A.) - Bahriye Neza- Teletontannuz BapUb.arrlr: 20565 

retı blldlrlyor: Fransız büyüt yaleu Yan işleri: 20'765 - idare: 20681 
gemisi Noı:ınandie, yardımcı harp ge- ~tüdür: 2049'7 
misi olBrak kullanılmak ti.zere halen .,_ ____________ __. 

Lnfnyette imılle tadll!t gönnektedlr. Zilhlcce U - Kasım 58 
s. tm. Oil. Öğ. İki. Ak. Yat. 

Toplantıya davet va. 12,47 2.35 7.2G 9,47 12,00 ua 
Cümhurlyet Halk Partl.sı. KadıkOy Va. 5,39 7.26 12,18 14,39 18,.51 18,28 

Cafernğa ocağının her ayın ilk pazar İdarehane Ba.bılll clnn 
günü saat 10 dn mutad topla.ntı.ı;ına A.cımusluk soka.le No. 13 
biltün üyelerin gelmeleri rica olwıur. lll•liriiıiiiiiiııiilliiiiiıiııııiiiiiliiill•• 

P') Eksllbne oartname.a 
Q) Mukavele örne~ • 
Bu evrak her ıün (250) lrunıf mubt>IDnde ;rab'f'Jda: ~ razıh B3lge bl

na.mıda Muhasebe serv1slnden a.lınabWr. 
e - 1.teklllıertn en u bir taahh11tte .30000> llrahk btna V8J'a toprK tes

vıyea1. 1f1 yaptıRuıa dair İstanbul vllAyetındeıı lbal9 gth:ı.thıden UK8ı1 aç gt1n 
evnl alacakları ehllyet ves1b.slle 2490 numaralı kanunun emrettllt teırlı'de 
hazırlanmış teklll meıctuplanm temınat akçan " 9f1 Jı1ın,a. alt T1caret odam 
vesttuue blrlllcte 1Ukand& r1hı ve matı Jazah lhale gQntındm b1r 811.&& evvel 
btanbaı .OOlgest Mnbwt>9 ~ ~lll mu_bb&JI• tofdl e11enı.elerl 
lÜllUlml llAıı olıın:D .ıaıtıt 

'l'ti.rkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerl 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bımkasında kumb:ıralı ve itibarsız tasarru! hesaplannda. en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ııc ıışağıdaki 

plana göre ikramiye da~ıtılacaktır. 
4 ıtdet 1.000 liralık 4.000 lira 100 nclet 50 liralık 5.000 lira 
4 l) 500 )) 2.000 )) 120 • 40 • 4.800 • 
4 » 250 n 1.000 ı. 160 )) 20 • 3.200 • 

40 )) 100 1) 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndnkl pnro.Iar bir sene içinde 50 Ilradan aşağı 

dü~mlyenlere ikramiye rıktığı takdirde % 20 fazlasııe vcrtleccktlr. 
Kuı·alar senede 4 defa 11 cyhll, 11 birincikinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi 
müdürlüğünden: 

Memur ve daktilo alınacaktır 
ı - Müessese muhasebe, muhaberat, anbar ve znt isleri, ticaret servıt 

terinde istihdam edilmek üzere. 
A - Barem dahlll münhnllere 3659 numaralı Barem kanunu hüküm

leri dahilinde müsabaka. lmtlhanUe ve intibak edecekler1 derecelere bir do 
rece sınai işletme :ı:nmmı 11aves11e 210 liraya kadar aylık ücret verilmek 
üzere 14 memur; 

B - Barem harlci münho.llere 170 l!rnya kadar ücretle 35 memur. 
C - Yapılacak müsabaka imtlh:ınında gösterecekleri ehliyete gônı 120 

1 

liraya kadar ücretle 15 daktilo alınacaktır. 
2-Müsabaka imtihanı memurlar lçln 15/1/942 tarihinde perşembe 

günü daktilolar için de 16/1/942 tarihinde cuma günü, Sümerbank Umumi 
Müdürlüğünde, istnnbulda Sümerbank İstanbul ~besinde, İzmlrde Yerll 
Mııllar paznrında ve Karabükte Müessese Müdürlüğünde icra olunncaktır. 

3 - Barem dahllt münhallere t.allp olup 3G56 ve 3659 numaralı kanun
lara. tabi müesseselerden birinde müstahdem olanlar bulunduklnn dııtremın 
tayinlerine salahiyetli makammdan tahriri muvafakat alnınk şartlle intibak 
edeeek.lerı derecelere bir derece sınat işletme zammı UavesUe müsabaka 1m
tıhar.ına tabi tutulmadan tayin edilebilirler. 

4 - Aranılan şartlar: 

A - Türk olmak 
B - Fili a.skerlik hizmetini lfa etmiş bulunmamak 
C - 35 yaşından yukan sinde bulunmak 
D - Asgari orta mektıep mezunu olmak ~rttır. 
5 - İst.eklllerln: 

Ankarada Siimerbank Umum Müdürhi~den. İstanbulda Sümerbıı.nk 
İbtııııbul şubezinde İzmirde Yeril Mallar pazanndan ve Knrabükte Müesse
se Müdürlüğünden tedarik edeblleceklerl iş talepnamclerinc aşağıda yazı
lı vesaiki bağlayarak müsabakaya iştirak edeceklerin müsabaka tarihlerin
den bir gün evvel Barem harlcl ve daktllo münhallcrlne tallp olanların d& 
20/1/942 tarihine kadar müracaat etmeleri ilfm olwlUr. 

Aranılan şartlar: 
1 - Tahsil vesikası 
2 - Varsa hlzinet veslknsı 
3 - Polis iyi hal kA.ğıdı 
4 - Nüfus kA.ğıdı (941 askerl!k yoklamasını havi) 
5 - 3 boy 8 vesikalık fotoğraf. 

İstanbul maarif müdürlüğünden ı 

I 

(11379)" 

İstanbul Vilayeti eski öğretmenlerinden olup 1938 yılında. Vilfiyet em
rine verilen Hayriye Orça Sllivrlnln Çavuş~lu okulu öğretmenliğine taylİt 
olur..muştur. Daireye adres bırnkmadı~ından tebligat mümkün olmadığı 
cihetle 15 gün zarfında. vazlfeslne b~lam:ıdığı takdirde istifa. etmiş sayı 
J~ğı ilı\nen tebliğ' olunur. (11549) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 '--------3 
Fatihte Karadeniz Servili medresesesinin tamlrl açık eksll~ye konul

muştur. Keşif bedell 7549 lira. 12 kuruş ve ilk teminatı 566 lira 18 kuru..,.ııtur. 
Keşif ve şartname Za.bıt ve Muamell'ı.t Müdürlüğü kaleminde gorlileblllr. iha
le 12/1/942 pazartesi günft saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tallble
rln 11k wmlnat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 3 gün evvel vıll\
yet Nafia. Müdürlüğüne müracaatla. alacaktan .fenni chllyet ve 941 yılına nlt 
ticaret odası vesikaslle ihale günft muayyen santt.e Dalml Encümend bu-
lunmalan. (11476) 

* Ha.seki hııstahruıesl do~ pavyonu terasının kapatılarak oda llA.vcsı ı.şı 
açık ekslltmeye konulmuştur. Keşif bede11 1717 lira 8 kuruş ve ilk teminatı 
128 Ura 78 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kal-e
nJııde görülebWr. İhale 12/1/942 pazartesi günU saat 14 de Daimi Encümen
de yapılacaktır. Tallblerin llk teminat makbuz veya mektuplan ve ihale ta
rlhlnden 3 gün evvel belediye Fen İşleri Müdürlüğiine mUrncaatla alacaklan 
fer.nl ehliyet ve 941 yılına alt ticaret odası vcs1kalnrile iha1e günü muayyec 
saatte Dalml Encümende bulunmalan. cl1527• 

İstanbul Orman Müdürlüğünden 
1 - Esklşchlr Orman fidanlığı için asgari 35 mıetre yüksekll~e s.ı.atte 40 

ton su çıkarabilecek mazot lle işler saatte 10 kilovat takatli Elektrik jene
ratörü ne birlikte tam Dizel tipi blr motör kapalı sarf usuıııe satın aıınn
cü.tır. 

2 - Fennt ldarl fa,rtnameleri ve mukavele örneği İstanbul Orman Mü
düriyetinde görillebUlr. 

3 - Muvakkat temınat 800 liradır. 
4 - İhale 12/1/942 pazartesi gün(l saat H de İstanbul VU{ıyet Konağın

da. Orman Mlldll.rlyeti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
ı - Teklif mektuplarının ihale &ünü saat 12 ye kadar mezkOr konıls-

1ona tevdll lA.zımdır. 111367• 


