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Moskova 
görüşmeleri 

hakkında 

Maiezyada 
lngilizler 

çekiliyorlar 

Ankara hattında 
bir tren yoldan çıktı 

BU SABAHKİ TELGBAPLA.B 

M. Edenin 
anlattıklarına 

göre siyasi vaziyet 
-·--

Japonlar garp sahilinde 
bir mahalle yeniden 

aslCer çıkardılar 

İngiltere Hariciye Nazınnın 5İJı2apur 5 (A.A.) - İpoh'un 
Moskova yolculuğu etrafında ya- doğrudan doğruya cenubunda bulu-

nan İngiliz kıtalan, tahmin edildiği 
bancı kaynaklar o kadar dediko- gibi geri çekilmektedirler, Bu kıta• 
du yaptılar ki M. Eden, Sovyet lann yeni mevzileri Bidor'un cenu
devlet adamlarile neler konlıştu- bundadır. Bidor, Kalaumpun takri· 
ğunu, evvelki akşam radyoda ln- ben l l O kilometre şimalinde kain
giliz milletine uzun uzadıya an- dir. Japonlar ricat eden lngilizl~ri 
!atmakta fayda gördü. takip etmektedirler. Japonlar, tam 

surette bir hava kuvveti yardımı 
Bazı ajanslar ve radyolar İngil- görmeğe başlamışlardır ve ricahn 

terenin Sovyct Rusyaya Avrupa- seyrini hızlandırmak için büyük bir 
da bir takım haklar tanıdığını, gayret sarfetmekte iseler de İngiliz 
yeni yeni şeyler bağışladığını yay- kıtalan, biribirini takip etmek üze· 
dılar. re, ardcı kuvvetlerle, anudane hare-

İngiltercnin, herhangi bir dev- ketler yapmaktadırlar. 
Londra S (A.A.) - Londradan 

lete ya kendinden, yahut başka- salahiyettar bir menbadan bildiril-
lan hesabına cömert davranması diğine göre Japonlar Malezyanın 
için hiç olmazsa bu vergiye bir garp sahilinde Perak ve Bernan ne· 
karşılık araması la.zımdır. Eğer 

1 

hirl~rinin mansabında bir mahalle 
Sovyet Rusya hiç özlemediği bir yem kuvvetler çıkarmı§lardır. Bu 

ld Al ' t kuvvetlerin mühim olduğu zannedil· 
şeki e m~n~anın . aarruz~a memekte ise de İngilizlerin sol cenahı 
uğramadan Ingıltere ıle birlikte için bir tehlike teşkil ettilderi mu• 
Almanyaya karşı harbe girseydi, hakkaktır. 
hattA bu harbin başında Alınan- Japonlar bazi adalari 
ya tarafını tutmasaydı, İngiltere iıgal ettiler 
- buna karşılık - pazarlık neti- Tokyo 5 (A.A.) - İmparator-
cesi Sovyetlerin çıkarını da gö- luk umumt karargahı tebliğ ediyor: 
zetmiş olabilirdi. Fakat şimdi va- Japonlar Malezyanm batı sahiline 
ziyet 0 değildir. Sovyet Rusya, tekrar as.ker çıkar~11lardır. Japon 

ist i t b
. ..d f h bi kuvvetlen cumartesı sabahı, Sara-

er s emez ır mu a aa ar • ak'I · ı· t ·ı· B v a şıma ı ngı ız omeosu ara-
ne girişmiştir. İngiltere olsa da sı~da Brunei adalannı ve bu mü9'" 
olmasa da kendi vatanını koru- temleke sa.hm açığında Balinant ada· 
mak için dövüşmeye mecburdur. sm1 iıgal etmişlerdir. 
İngllterenin ittifakı - bu şart 
içinde - sovyetıer ıehıne bır Rangon'a 
harekettir. lngiltere, Sovyetıerin 

istediğini yapmasa da Sovyetler 2 hava akını 
harpten vazgeçemezler, sonuna 

3 vagon devrildi, ·23 hafif yaralı 
var, seferler devam ediyor 

Ankara - Kayseri treni işlemiyor 

Japon 
donanmasına 

hava hücumu 
Bir zırhlıya 3 bomba 
isabet etti, bir muhrip 

babrıldı 
Ankara 5 CA.A.) - Haydarpaşa.dan tarlan ffleımemekted.lr. 

dün saat U5 de hareket eden 6 nu- Yolun yarın a.qama. tadar a.çıla.- J..ondra 6 (A.A.) - O. F. l.: 
maralı katar Malıkö7 - Yenldojtan a.- ca~ tahmln edilmektedir. Amerikan ağır bombardıman tay· 
rasında 507 ncl Jdlometrede deray- On günden.beri yurdumuzun heı· yareleri Mindanao arası civanndaki 
man ederek furgon ve Ud yolcu ara- tarafında şiddetle devam eden lt.ar Japon filosuna hücum etmiılerdir. 
bası devrilml.IJ diler vagonla? yoldan fırtınalan ve d~lardtın tnen çıtlar B" hl t 3 . b t - ··ı .. ır zır rya am ısa e goru muı-
çıkmı.ştır. yer yer demiryolu g{i7.erg!hını ka.pa- .. a· h . b I t 8 .... H!d.lse şlddetll sotuklar neticesi, m.ış ve son günlerde tırtınalann dur- tur. ırl mu al-'P a~ı.:ı m~ t d' utun 
bir rayın kınlına.sından ller1 geldi~I masına rağmen Avrupadan memle- tayyare er 8 unen onmut er n. 
ilk tahkikattan anlaşılmıştır. Devri- ketlmlze gelen ytiksek tazyik şiddetli Manilla' nın şimali garbisindeki 
len vagonlardan 23 Jd..c;t hafif yaralı soğuklara ve bu da demlryolunun Amerikan mevzilerine hücum eden 
olup bepsl hayattadır: Sıhhi vaziyet- muhtem mıntakalannda ray kmlma. Japonların taarruzları neticesiz kal
lerlnde en~ell blr hal yoktur. Ge- Mdlselerine sebep olmuştur. mıştır. Japonlar 700 ölü vermişler· 
rek bu katann ve gerekse bunun ar- Demlryolu teknik ve faal müstah- dir. Conigidore adası eJ&.n Ameri· 
kasından gelen ekspres katannın demini karla kapanan hattın açılına- kalıların elinde olduğundan, Japon· 
yolculan Ankaradan gönderllen blr sına. ve kınlan raylann değlştlrllme- lar Manilla' dan istifade edemiyor· 
aktarma trenine alınmış ve Ankara· sine geceli gündüzlü u~aktadır. lar 
da dem.lryollannca gönderilen sıh- Evvelden görülmesi kabil olmıyan · F·ı· • 'l d • 
ht heyet yal"alılann ilk tedavilerini bu glbl hldlseler dolayıslle ihttyatt 1 ıpın er e vazıyet 
yapmıştır. tedbir olarak bir kısım katarlar az Vichy 6 (A.A.) - O. F. 1.: 

Bu kaza yüzünden, yol kapalı ol- süratıe sevkolundutundan trenler biz- Japonların, Manilla'nın §İmalinde 
du~u lçln bugün Anka.tadan Haydar- zarur tehlrll gellp gitmektedirler. Amerika kuvvetlerini çevirmek te-
pa.şa istltametıne katar tahrik edil- Ankara 5 (Telefonla) - Kazaze- §ebbüsü neticesiz kalmıştır. Ameri-
mlyecektlr. deleri getiren ~renle bayram tatilini kahlar arkalannı denize vererek 

de~~;~n ta;!~~ ~n~a=tı;,11~;; ~~:~~= ~:-A=~ = harb~diyorl~~· Japon.tar ıimdi b~ 
da bir kısım raylar kınlm!f oldu~- Münakallt Vekllf B. Cevdet Kerim mevzılere .huc:um edıyorlar. Am~r~: 
dan bu kısımda da bugün yolcu ka- İneedayı blI'QOk mebuslar gelmiştir. kan mevzılennl yarmalc. teşebbusu 
----------------·--------- neticesiz kalmıştır. Fakat hiçbir yer· 

den yardım göremediklerinden, 

Hava lodosladı, kar
lar erimeğe başladı 

Her tarafta tren seferleri başladığı 
halde bir kısım hatlarda hala 

tramvay işlemiyor 

Amerikalıların vaziyetleri vahimdir. 

Malezya'da 
lngllizler 

çekiliyorlar 
Rango~ civarında 

bir tayyare meydanına 
bombalar düttü kadar çaroışmak zorundadırlar. 1 ~ 

Bilflkis, İngiltere ve Amerika yap 1 \Ji 1 Dün kar durmUJ, hava açmıştır. dak.i hükümlere istinaden halkı, bil-
Hafif bir lodos estiğinden termomet- hassa büyük caddeler üzerindeki 

Sovyetıere yardım ettikleri için, re de Yükselmişti. Dün sıcaklık sı- dükkan, mağaza ve apartıman ııa· 
Londra 6 (A.A.) - <B.B.C.) Son 24 

saat zarfında Malezyadan pek az ha
ber gelmiştir. Japonların yanmada
nın garp sahilinde Perak ve Berdam. 
nehrl ağıma yeni kıtalar çıkardık· 

lan, bu suretle İngilizlerin sol cena
hının tehlikeye düştüğü anlaşılmak.ta.
dır. Burada. İngiliz kıtalan geri çe
kiliyor. Japonlar İngilizlerin İpoh'
tan cenuba doğru yaptıkları çeklllşl 
taciz etmeğe çalışıyorlar. İngUl.zler 
çekilirken dümdar harckMı yapı

yorlar. 

Sovyetıerin bazı işlerde kendi gö- Dıt mahallelere bomba fırdan aşağıya inmemiştir. Öğle vak- hiplerini kendi binalannın önünü te-
rüşlerine takılmasını istiyebilir- d fi ti 2, akıam saat on sekizde 1 derece mizlemeğe mecbur tutmuı, kaza 
Ier. düştü, askeri he e ere idi. Maamafih Rasathane henüz kar kaymakamlarına bu hususta emir. 

Bu bakımdan. İngiltercnin Sov- ziyan olmadı tehlikesinin tamamen geçmediğini ler vermiştir. Dün Belediyenin bu 
yet Rusya ya A vrupada büyük söylemektedir. tebligatına riayet etmiyen 11 O kişi 
paylar ayırmasına sebep tasavvur Rangon 5 (A.A.) _ Rangon şehri Karın kesilmı:si v_e haı~_anın da bir hakkında ceza zaptı tutulmuıtur. 

bu sabah ilk defa olarak ay ışığında parça ısınması üzenne dun İstanbul- Tramvaylar 
edilemez. bombardıman edilmiştir. Ordu umu- da umumt bir temizlik çalışması baş· Henüz büf' t h tl d 

Fakat O h alde M Eden ni"in i İ . . t l B l d' b" .. .. b un raınvay a arın a · ~ m karargt\hı ve ngıliz hava kuvve - amıştır. e e ıye utun çop ara a sefer bl\şlıya tı Şi d'ki h 1 
Moskovaya gitti? lerl tarafından neşredilen müşterek ve kamyonlarını caddelerdeki karla· de ·1.,Jey hmtlamı§ r. 1 md 

1 ş· 1~ • t bllğd .. l d U ektedl . • . . . . T .. en a ar ıun ar ır: ış ı • 
Bu mevsimde ve bugünkü şart- e ş ketl}OY e 

1 
en d~ rta. 

1 
rl n kalclınna ışıne tahsıs etmış~ır: 

1
. e- Tünel, Maçka - Tünel, Ortaköy -

• ar nn ge en uşman yyare e mizlik amelesinden başka ıki ıra E · ·· ·· s· le • Ed' k Si 
lar altında Londra - Moskova yol- şehrin dış mahallelerlnden biri üzeri- gündelikle diğer bir çok amele tu· k ~noT, ır ea - ırne apı, r-
culuğ'U kolay kolay göze alınır ne az mlkdarda bomba atmışlardır. 1 b 1 b · lı nla- ecı • opkapı. 
dertlerden der.ildir. İngiliz Harl- Askeri hedeflere hiç bir ziyan olma- tu mu~·- u dsure2t1e00 u 

1'~ çr şat Bebek. Yedikule ve Beyoğlu hat· 
b mıştır. • rın mııdan a e çı an mış ır', lan henüz kapahdır. Bebek ve Ye• 

ciye Nazın bu seyahatin ne kadar Mahalli saatle 13 ten biraz evvel Belediye, Belediye Zabıta talı- • .. 
güç olduğunu radyoda uzun uza- ikinci bir tehlike işareti verilmiştir. matnamesile Belediyeler kanunun- (Devamı aabife 4 sutun 1 de) 
dıya anlatmıştır. Düşman avcılan Rangon'un dış m.a.

hallelerl üzerinde uçmuşlar, İnglllz ve 
M. Eden, sivil ve politikacı ola- Amerikan tayyareleri bunlann yolu-

Japon tayyareleri Rangon clvannda 
2 tayyare meydanına taıırruz etmiş
lerdir. Bir tayyare m<ıydanının yUk
sellı, yerine .tam fs:ıbet olmuşsa da 
hasar mühim değildir. 

Sovyet - Japon 
münasebetleri 

Tokio 6 (A.A.l - Gıı.zetecllere be
yanatta bulunan Hor!, Japon - Sovyet 
münasebetlerinin blt.nrnflık paktına 
dayanmıyn devam ettıı;tnl söylemlştlr. 

Horl, Sovyet Rusya demokrasilerin 
Antlkomltern pakt aleyhindeki cep

Berlin'de 
mühim bir 
görüşme 

B. Hitler, dün Japon 
ıefirile konuttu 

Vicby e (A.A.) - O. F. lı 
Dün B. Hider'le ~ B.tiıa 
sefiri Otima .....ı. mtihim bir P. 
riifme olmattw. Ba milAk•tta .-.. 
ri ve sip.I ~ koamtald.P 
bildirilmeldeclir. 

Sovyetler 
Mojaisk'a 
yaklaştılar 
Kerç mıntakasında 
Sovyet kıtaları 70 

kilometre ilerlediler 

Londra 1 CA.A.) - (BB.C.) ~ 
cephesinde Rua kunetıerl llerllemet
te devam ediyorlar. Gece J8nBl Mo9-
kova'da neşredilen tebUt tudur: 
cDün Sovyet tıtalan blrQok cepheler
de llerllemekte devam etmı.ıer, bul 
bölgelerde meskıln yerleri geri ~ 
lardır.• 

Pravda muhablrl Kınm'daki bare
Ut haldwıda malOmat nrtyor. Ba 
malumata göre son 2 gOn mrtmda 
Kerç yanmadasın.da Sovyet tıtaıa.n 
70 k.llometre 1lerllem1'ler, gana5m al
mışlar, MoJalsk'a 90k yakl"fl1'Jtla.r
dır. 

Doneç mıntakumdaıı pek u ha
ber gelmifttr. Almanlann W. 
Kursk, Orel bölgelerinden OfJldldftle
rlne dalr emareler T&l'dır. Rm ta. 
yıkı hentiz aon haddlne çdanamlfbr. 

50 milyar dolat 
Amerika, harp için bu 

kadar tahaiaat iıtiyecek 

Viehy 8 (.A.A.) - (Ofl) Am8rtb 
Cümhurreta1nln bugün .söyllyecetı nu
tuk ehemmiyetle bekleniyor. C1bnhur
relsinln yalnız onlu ve donanma lo1n 
18 milyar dolar l.stlyecett, bunmıla 
harp hazırııtı maarafmm 50 m11Ja,ft 
bulacağı blldlrllmettedlr. 

B. Rooeevelt, lngtUı Bapet1ltyle 
yeni bir göriişnede bulunmuştur. Bu 
görüşmede IJltrateJıt pllnlar tedıtHc 
edilmiştir. 

Londra 8 CA.A.) - CB.B.C.) Ame
rikan otomobil sanayii tamamen 
harp sanayll haline konacaktır. Bu 
sanayUn bir sene içinde 5 - 8 mllJ&l 
dolar kıymetinde slllh yapmua ı.
tenmlştır. 

-~~--~-~~ 

Milli Şefle Portekiz 
Cümhurreiai arasında 

telgraflar 
rak harp işlerini konuc:maya git- nu kesmişlerdir. Bir düşman tayya
ıncdiğl için, kendisinin Moskovaya resi tahrip edilmiştir. Birkaç tayyare
kadar zahmet etmesini lüzumlu nın de dumanlar çıkardıklan görül-

müştür. Bunlnnn üslerine dönmüş 
lnlan siyasi sebepler olması la- olmalarınn ihtimal verilmemektedir. 
zımdır. Esasen M. Eden, bunu Sivil müdafaa tebliğinde orta Bir
gizlemiyor ve diyor ki: <lBen, manya'dıı. saat 4,50 de dört şehirde 

Noterlik kanunu 
üzerinde görüşmeler helerine iltihak ettiği tnlrdlrde bu Ankara 5 (A.A.) - Cümh~ t. 

münıı.sebetıerln tıBilsbUtAin başka bit met İnönü Portetız Cllmhurrelel 
şeklb alaca~nı Ull ve etmiştir. Devlctı General Antonlo Oacir de 

tehllke işareti verildlğl ve tehlike ha
şahsan, harpten sonra sulhun ve linin takriben jki saat devam ettiği 
emniyetin teşkilatıandınlması kaydedilmektedir. Hasar ve insanca 
baklandaki konuşmalara ehem- zayiat yoktur. 

Noterlerin siyasi partilere giremi
yeceklerine dair fıkra kaldınldı 

miyet vermekteyim. Almanyanın, Birmanya valisinin 
"'-•--- 5 (T 1 f l ) Bugu"n fadc etmek lazımdır. Onlardan mu··s-

tecavüzlerini tekrarlamasına en- bir mesaJ·İ l'Lll&Al"a e e on a -Büyük Millet Meclisinde Noterlik tağni kalınmamalıdır.> 
gel olacak vasıtaları ve sulh şart- Rangnn 5 CA.A.l - Blrmanya hal- kanununun ilk müzakeresi yapılır- Ayni tez üzerinde konllfaıı B. 
larını görüştiik.n kına hitaben husust bir mesaj neşre- ken B. Refik ince söz alarak Noter Refik İnce do ıunları ıöylemiııtir: j 

(Devamı sahife 2, sütun 6 da) hk l B' · l k · • Daha harp bitmeden, harbin dairelerinin mutlaka ma eme ere - ızım mem e ette 11yası par-
önümüzdeki yıl alacağı şekil be- yakın bulunması hakkındaki madde- ti mücadelesine esuen imkan yok-

Blt :1. k k & C; I er s n.in yersiz olduğunu, noterliklerin tur. Biz tek partili bir memleketiz 
llnncden, sulh şartlarını görüş- -------------- b.. d ı b · bilakis iş merkezlerinde açılmasının ve utün vatan aş ar u partinin 
mek için M. Edenin Moskovayıı. Kara kışın öğrettikleri muvafık bulunacağını ileri sürmüş azalarıdır. Niçin Noterlerin Meclise 
kadar gitmesi verimli olmuş ki __ __ ve verdiği bir takrir ile kanunun bu gİ!meıine ve memlekete hizmet et-
bu konuşmalardan sonra 26 dev- . maddesini cNoter daireleri İ§ mer· mesine mani olalım.> 
letin imzaladığı Vasington and- Sokaklardaki karlan temizlemek kezlerinde ve mümkün olduğu ka- Mazbata muharriori B. Ş.inasi Dev-
laşması meydana çıktı. Şu halde, İçin Belediye, şehirdeki İşsizleri top- dar mahkemelere yakın yerlerde rim'den sonra söz alan Adliye Ve· 

d 
lamış, hem karlar çabuk kalkmış, açılıu şeklinde değiştirtmiştir. kıli B. Hasan Menemencioğlu ez· 

ara a bazı anlaşmazlıklar vardı, hem 0 giin kahveler boşalmıt, or- cümle demiıtir ki: 
ortadan kalktı ve İngiltere ile talıkta İşsiz insan kalmamış. K~nunun cNoterl~r sı~ııs.i partile- (Devamı sahife 4 ıütım 1 de) 
Sovyet Rusya sulh sı.rtlannda ve Belediyenin ve hük\ımetin İşçi az· ı re gıremezler. ve s~çıme ıştır~k ede-
A 1 ~ d · kal b' k · I · mezler> şcklındcki maddesı koou-
vrupanın yeni emniyet teskilatı ıgm an gerı an ırço ~ erı var. 1 k .. 1 T . ~ . 

· "' İşsizlik yüzünden aç ve sefil kalan şu ur en soz a an e§kılatı Esasıye 
rneseıesındc tamamen uyuştular, . nl d D k • 1 . . Encümeni reisi B. Recep Peker, bu-
dcnebilir mi? lınsn ar aı· var. b' eh~ . kış elay~ç1 1mı katiyen doğru hulmadığını söy-

Dağıtma ofisi 
Ankara 5 - Tlcnret Vekaleti da

ğıtma orısı hakkında.ki hazırlıklarını 
bitlrmek üzeredir. Kararname ya

Horl, balık avı meselesi hakkında Frnngose Carmonaya )'1lbafı dolayı
Sovyetıer Blrll!tl ile Jnponya arasında sile bir tebrik telgrafı gönderm1f " 
görü~elerln devam f'ttlğlnl bildir- Portekiz Devlet Rei81. de kaI'fllık ol&-
m~tlr. rak telgrafia tetetktlr etm)ftlr. . ............................................................................. .. 

Soğuk devam etseydi •.• 

. -- zora ge ıncc - ır ırını o ca
11 

. d . · . 
M. Edenin .. özleri vaziyeti bu buJ<ıbiliyor. emış ve emışbr kı: 

derece iyimscmivor. Diyor ki: İstanbulda l<ara kış bize bunu da - Yiiksek mektep mezunu ola-

Necmcc1'1in Sntlnk 

(Devamı sahife 4 sütun 2 de) 

ö"'.rıetti Bu de b"yük kazanç. c-ak bu kabil külttirlü 'V'e kıymetli 
Belcd:ve, d•mnadım i~sizleri top· · l<'rden böyle bir tek partinin 

kında Vekiller Heyetine gönderııecek- _ Si.ıtçü 
tir. Ofis yiyecek ve glyccf'k f'şya.sının b kl ' 
dnğıtılm:ıslyle meşgul olncaktır. orı- ıra ... 

b:zc iki metre süt - Şakak tan ıirmit. 
çıkmışl. .. 

- Kur un mu> .. 

1 
layıp it ~arsın. 1 faal bulunduğu bir memlekette isti-

sin büyük merkezlcrdo blrer ııubesı 
bulunacaktır. - Ha)'U, tüldirük'°' 



Sahıte 2 AKŞAM 6 Kanunusani ID42 

,;;;;;~~~~~~-----mm.~--a..~~.mııl!l:!lm!ma!mlll'l!!ll!:ı:m~m:!lll---lmel~--lm:mı--.-ZllDE~~:Brl1Rllla:l53a:ıaı::m~~~ 

l,-.ıl __ ~_u_·n ___ G __ e_c __ e_k~1~·~~emmsa~~u----------1Bma!1&111&i~---a~b-~e~~~~~ 
Harp tebliğ-ieri Hawai adam f IHI-;; i ı;>- -va ~ D y et ö il Paris'te yeni B. Hitler'in 

suikasd ar bir hediye larına yeni '- --!!!L- _ -'' 

u!,1~:_.~ _ t~:~i~~uı.,. bir baskın J.aponl~;~ Birmanyay.-a 
• 
1 

başkuma.ndnnlığuım tebliği: Şal"k 
Almanların devam 

ettikleri lokar .. !aya 

bomba abldı 
ccpbesl.nln orta keslmlnde diŞnanın h 
birçok tnarnızlan ve tazyıkla.n mu- Japon liarp gemileri 3 li- taarruza a zır anıyor urrakıyet.ıe durdurulmuştur. Cephe- • bo b d tt• 
nln dlğer kesiınlerlnde mem faali- manı m ar ıman e 1 Londra 5 (AA) - Berlinden 
yctler knyde~tlr. Kuvvetli bonı- a1man bir habere göre, sükunetle 

bardıman ve a.v tayyarekırl Fcod~ Tokyo s (A.A.) - İmparatorluk Şark cephesı·nde Rus b k d geçen birkaç günden sonra cumar-bôlgesinde duşm" an mewilerlne taar- D b as iSi evam t....: gu"'nu- -'-.,.mı Pariste i"gal ordu· umumi karargahının eniz fU esi '-A a&.,,_ ,. 

ruz etnıl;lcrdlr. Bombalarla ya~- J d d L b d S JJ •dd 1 -· mensuplarma kar•• yeni bir sui-.,..., bildiriyor: apor. onanmasına men- • • o et e ... :r 
nan beş btlyük geınl ateş ~tır . .LA! F 1 ı d b ı e ıyor - ı ya a um şı L~ tıerti"p edilmi....;r, ~ bl.r ••---t _, ... wp tayyarder i ipin er e u unan ~ ,,_ 
muhrlple büyua. .....,_.,. g~ Abnanlann devam ettikleri bir 
ta ·--"-tı l clddl h ıar:ı. u- dü.n>an Jcu....vetlerinin tahribi işine bombardıman d·ı· 

ID .,_.,.,. er e asar ır,•,.- y-· e 1 ıyor foLantaya m-1..ul fahWar tarafın• tıJ t d« varn ederek Corrcgidor adasını, I ""!?' 

~il~reye karşı yapılan slllblı ke- Olongaro harp limanını ve Mani- dan bir bomba ahlmııbr. Fakat kim-
'tr '---•·etıert ............. da bombardı- '- h :L-" •• d amlı -·rette l _ 1_ f iliz) • . S h acye bir §ey olmamı;,tır, hasar ehem-.......,._ ._._.... nm ••• u.aunu . ev . -~ Uzak Şarldaı Uzak Şarktan ge en mın.tıuta ngı · ere utbr. on a~ 
man tayyarclertmız gündüz Feroe ve bombardonası. ebnlf,_ ferdir. . ·-· haberler Japonların Birmanyaya kar- berlere göre Japonlar Saravak'm miyetaizdir. 

· Bhetıand ada.Iarınm liman ve telsiz B .ı. b bl - d ka: dcdildi- Pariı 5 (A.A) - Pan.te yapı-

Mareşal Antonesco'ya 

bir otomobil gönderdi 

Bükr~ 5 (A.A.) - Rador ajan
sı bildiriyor: Almnn subaylanndaıı 
mürekkep bir heyet Rumen devlet 
csondukatou u mnreşnl Antones.
co' ya Führer'in hedeyresi olan sekiz 
silindirli Mercedc.s markalı bir oto
mobil takdim etmiştir. 

Gazeteler, Führer tarafından ve
rilen bu hediyenin Adolf Hitler"in 
mareşal Antonescoya ve Rumen mil .. 
l~tine kar~ı sempatisinin ve emniye.e 
tinin yeni bir deliJi olduğunu yaz• 
malctadrrlar. tesislerini ve İngllterentn M.rk sa.hl- " atAa . ır ~ ıg e Y gıne l" taarruza bazırlandıklarmı gösterj. ıarkına da asker çıkannı§lardır. Ja~ lan yeni bir suikast <!olayı.sile işgal 

linde endüstri mües;eselerlnl muvaf- 'o.re,. 31 iM~nunda Japon. harp ge- yor. Binnanyanm merkezi olan Ran- ponların bu adadaki petrol mınta• makamları dün saat 17 de bütün Tek kuman da 
fakıyeUe bombardıman etıııi§leTd.lr. milcrı Hawaı ~~~!arma b1.!' bas~m gon teh.ri havadan devamlı surette kasını ele geçirmeğe hazırlandıkları amumt müesscaclerin kapatılmasını 

A.,_ "ktc B-·"•ı.. r.n..·an··'"'- ve yapmı§lardır. Buyük Hawaı da Hılo bombardıman edilmekt.edir. Di~er anla..,lıyor. l;ıiliz menbalanndan 1 d w.ı.nw ' u,,UA '-'A..T ...,..... lim 1 M d d Kabul . • ..,.. emrebniş er ir. 
Akdenlzde denlııaıtılanmız biri bllyft.k • an~ i e oi a asın.~.. uı n bir çok mühim hedeflere de bomba- gelen baberler ngilizlerin petrol ku- Fransız Dahiliye Nazırı-
blr petrol gemls1 ohn.a.k im?re cema.n Hawaı a~~a NaviJi;üı bombar- lar ablınııhr. Bu hareketler taamı- yularını ve tesaat.mı tamamile tahrip 
20 bin oonluk 4 cemı batırmışlardır. ~anan ed.il~tıı: Aakerı hed~fler v~ zun bll§lnngıcı sayıla.bilir. Japonlar ettiklerini, bunların ta.miri için uzun nın hususi kalem müdürü 

Atlantikte de bu uaUI 
kabul edilecelnnİ§ 

Diğer iki gemi tıorplll(>rle hasara~- limanda ,!1emırli lııulunen bır genu Binnanya taarruzu ile her feyden zaman lazım geldiğini biklirmek· ölü bulundu 
tılmıştır. hasara UKf'&blmııbr. evvel Çinlilere ynrdım yolunu k~ tedir. Ne..,york 5 (A.A.) - Voşing-
şhnall Afrika.da mühim muharebe- -'- Şa Ka -Şek it ı · · Paria 5 (A.A.) - Dahiliye Na- tondan New-Y:ork Times """zetesine meıııı:, ng- y uvvet enm Sark cephesi: C...rk cephesinde L le d y ,..,-

Jer olmam•ctur. Alman tavva...... te- R 1 t yu zırhgı• hususi .ıta m mü ürü vcs ·· dcril b' b L _ ..ı _ k d- _ı,I ..ı• . ıu>kku-llerl ..,,Bı~...t cı~d:~ hava B. ooseve mahsur bırakmak İstiyorlar. kışa rağmcsı şiddetli m .. ubarebeler Parın" gaux'nun cesedi, Scine et Dar- gon en •r auerac: ·ay CUl ar 
'Y'- uq;cw.• M 1 d d J 1 So bab 1 So ğine göre Atlantikte tek kumanda meydruılıı.rınn, mendlreklere ve hava .~ ezya ~nmaJ asm ba ;:r~ ko uyor.I . n M ; ere gor:m ~ ne Oepartmanmda F1amboin Gou- usulünün ihdasına knrnr verilmiştir. 
batarya mevkilerine taarruz etm.19ler- ıar. artm~ı~ 1 a~~n r h . • uvvet en h . os o~a~ın f d ın B aix garı C....annda, dem.iryolunda New-York - Daily Ncws gazetesi 
dlr. Ayni teşklller sahil :yolunu da. Senelik mesajım bugün ne .n. mansa le ın a kgı z fe~ cs";1 Borovskk Mıe. ı;nki' ge40 a ;..:; ıır ır. o- bulunmuştur. Yakanın bir sttikast ve- kuvvetli bir ihtimalle Müttefikler 
muvaffakıyetle bombalamışlardır. Ha.- kendisi okuyacakk gensınel asin ~l~ 1 ç~ armlış ar hır ... u rov• ' . OJMaıs. ~ k Alı me] tre me• ya kaza neticesi olduğu henüz ma- arasında bir harp mühimmat meclis.i 
vı:ı. muharebelerinde düşman 5 tıayya.- uvvet er gı ız enn so caıa ı ıçm aafedeıdır. 01aıs man ar tara• lu d w·ld" C • p · ekledil- w • bildir-
tesl düşürülm~ür. V . S (A.A ) C"mh bir tehlike tC§kil ettiğinden Britan- fından Moskovaya lcar§ı yapılan ta- ?1. egyı ır. Dcaahe:

1
. aruNe n I v b" kuru1acagını Vaşıngtondan 

lt --' -'-ld ın· u· h ..... _.on - u ur- l . . b" .,_ '-'] nu ..... r. ann 1 ıye azır ıgı ı- kt d' M:ı a u.unsınua g ız ava mey- •• -r .... ~t·L • • ya kuvvet erının ır mı.ıı;ta.r çeıu me- arruzda başlıca üttü. Bu mm.taka ~·· d t . .
1 

t h' me e 11• 

da.ıılarma karşı yapılan ha.va alon- re:ısı, aenc::u& 'k~eeaıınl~. yba~n aadat lcri beklenebilir. kuvvetli surette tahkim edilıııi§tir. nda~I ak . ma em merasım1 e C§ ır İ • d il k 
Jarına ffiU\'llffa)tzyetJe devam edil- 17.30 da Der l 1 mec l81D 1f ara a f'l' • d ) d h b "d s L 

1 
, b h'-" e 1 ece tır. zmır e pu U Ve 

k ı ıpın a a arm a mu are e şı - ovyet ıı;uvvet erı uta ıı;ımata cep• p • t b 1 D hT N n •• mlştlr. ,-apacağı içtimada bizzat okuyaca • d-etlenmiştir. Burada baılıca iki yer- beden taarruz etmemek için Moja- p· anspe hu unayn pa 1
• ıye ~ UÇ demırı yapılacak 

Almıuıyanın şlmal sahlll bölgesine ttr. BugÜn Cümhurreisile müzakere . . ıerre uc eux ves anngaux nun İ . 
münferid İngiliz bombardıman tayya.- t etmif olan kongre liderleri Cümhur- de harbedılıyor: 1 -. Batangad ya- isk'in şimal ve cenubunda ilerlemeğe ölümünü haber alı• alma:ı; mesai mur 5 {Tel<'fonl&) - B~'F .;ı-
-.lerl ta-fından yapılan taarruz te- r-!.Jnı'n ordu 'Ye d--·-maya ___ ı_sus nmadası, 2 - Corregıdore a ası. çalı,ıyorlar. Son haberlere göre ce- k da -ı- ~ _,_ I . . e raat Veklllnin retsUğt altında r P-
•"' •... CllJl -~ xnmı B d M '11 ar a şının o umu aooep erının n l t ..,..pılmıstır Bunda İzınlrde şebbüslerl bir netl.ce vermem.iştir. 81- bnak üzere 1 S ili 18 mil ...... do- atanga yanma ası anı anınAmgar- nupta Orcl ve Kunlt istikametinde kısa d d I ) • . . an ı ı- " · 
-'1 lld bhll. .... "''"" -·~ 0 

,,_ bındadır Manilladan çekilen e• muharebeler olmaktadır. _ _ı_ z~~?~ a ay ın ~h. masNı ıçın ıcaV~ köylü için uç demiri ve pulluk yapıl-
"' nha en .. ~ &UoJ' ya.ralan~.ır. 1 lık taL~--~ • temcsinin kUW'Tetle ' -n w.umatı :Term'"ır. azır, ı- ması kn .... rl,,..,tın1-· ..... r. Bunun ı .. ı .. ar ~ 11 

.. _ • rikan kuvvetleri burada kısa bir cep· ~· ~.. ...., .,.,.....,., ,...u 
Italyan teblı.g"" 1• mu~temel bulundugunu ıoy]emw bede yerkşmi§ler ve Japonların Libya cephesi: lta!,an tebliği, in- chy'deki busu.si kalemile, telefonla icsp eden tedbirler nlmncaktır. 

1 d gi)izlerin Sollum müatahkem mevki- görüşmÜ§tÜr. Müteveffa, 43 yaşında --• --
er tr. fimdiye kadar yııptıklan bütün taar· ini ,iddetıe bombardıman etmeğe ve pşı1acak derecede bir beden Hayvan aağlık memurla-

Sollum tiddetle 

bombardıman ediliyor 
A iman askerleri ruzlan püskürtmüşlerdir. JaponlanI\ bll§ladıklarını bildiriyor. Bombardı· lcuvvetine malik idi. bed ı· 

bu kuvvetlerin gerilerine asker çı· nna verilen yem e 1 man tayyarelerle ye karadan ağır 
karmağa çalıştıldarı haber veriliyor. toplarla yapılıyor. fngilizlerin Bar- Hatay An.kara 5 (Telefonla) -Son za· 

Corregidore, Manilla körfezinin manlarda hayvan yiyecek maddele-K d 1 B 1• 'd diadan sonra burasını da ele geçir• 
a ın arın, er ın en ağzında müstahkem bir adadır. Ja- mek, bu auretle gerilerindeki muka- memurları rinir. fiatleri yükselmi~ olduğundan 

Roma 5 (A.A.) - İtalyan ordulıı.h hareketlerine mani ponle.r bu adaya devamlı tayyare; vemet merkezini ortadan kaldırmak şimdiye kadar 1 O lira hayvan bedeli 
umumi kararg8hının 582 uum.aralı hücumları yapıyorlar. Japon menba· alan Hayvan Sağlık memurlarına 1 S 

--' lnd ,_,.'""" im k • t dı"kl ı· istedikleri anlaşılıyor. d tebliği: Ageda.bla k=ım e _,,_.e o a ıs e er lanndan gelen haberler bir kısım Tekaütlükleri hakkın a lira yem bedeli verilmesi kararlar 
değer mühim bir teY olmamı.ştır. tekzip ediliyor İ9tihk.tımlnrın tamamile tahrip edil- Agedabia"<la durgunluk devam Meclise bir kanun tmlmı~tır. Bu hususta hazırlanan bir 
Bollum'da müstahkem menilerimJze diğini bildirmektedir. ediyor. Alman kuvvetleri burada layiha Meclise verilmiştir. 
ka1"§1 kesit bir hava ~ toı>ı;ıı faallyetı Japonlar Felemenk Hindistanma tahkimat yapıyorlar. lki tarafın yal~ layihası verildi --- -
laydedilmlştlr. Hava muharebeleri Bertin S (AA) - Berlin iatas- dahil adalardan Borneonon Saravak nız motörlü kollan faaliyette bulun- Laponya'da kurt sürüleri 
e.snasmdı:ı. ~V:X- a.vcılan lk1 düşman yonunda garp cepheıaine gönderil- kısmına aeker çıkarmışlardı. Bu maktadır. Ankara 5 (Telefonla) - Hıyar hak- Vichy 6 (A.A.) - (Ofi) Lll.ponyo.'-
tnyyaresin.l duşurmüşlerdlr. mekte olaıı btalan.:ı bindirildiği bir laruıı Suriye Ye Lübnan lehine kul- da ıı:urt sürfüeri Ren geyiklerine snl-

Mühtm Itnlyan ve Alman hava kuv- tren hareket et~~i eeoada bdınla- lannuyarak Tüı'k vı:ı.t:ınd~ığma geç- - liil 
ntlert tarafından Malta ü:lıerine ya- •. .._ dukl L·ıbya'da 1 ıran h'u'kuAmetı• 1 •-tt "tl~k h kl ta dı.rma.ğa başlant1§1nrdır. Koy erge-pılan taarıuzlarlar yeniden görünür rm ~ezabura~ bulun. arma • ~e miş olan ann "" au u a annı - niş mikyasta kurt avma çı~lardır,. 
neticeler vcrm~lerdlr. ~ş yangın- tftııin hareketine manı olmak JÇ111 nıyan bir kanun lAyihnsı hnzırln.na-
1-r ç·"anlm••, -rde b'ıı~ d;\·-an ban kadınların kendilerini rayların rak Meclise verllmtştir. Hato.y hükil- Romanyada tifüs 
.ıu. - ...... ,,_ ....,. ""l'" 1 l d ki h met! zamanında umum!, mülhak 'Yt: 
tayyareleri tahrip edl.lnı~ veya. hasa- üzerine attıklarına dair ngiliz ve ı İngiliz tazyiki, doğu Son an a§ma a taa - hususi büt.çeıt idarelerle Zira.at ban- Loıadra 5 (~~·) Reute~: 
ra uğratılmı.ştsr. Almı;n refakat a.v Mo•kova istihbarat servisleri tara- B .d ki M .h hütlerinin hafifletilmesini kası memurluklannda bulunmakta 1 Romanyamn hır bfus salgını tchdı· 
tayyareleri lle yapılan bl.r çarpıF-l!L fmdao ywyılan uydurma haber Al- ingazı e 1 ver iken ilhak dolayı.sile 8';ı'kta kalmış ve 1 dine maruz bulunduğu haber verilt-
esna.sındn .tkl Hurtrcııne düşürülmüş- m.an radyosunda okunmuştur. mevzileri üzerinde İstemit llhaktnn sonm da kendilerine vazife yor. Şimdiden bir çok asker ve köy-
tn.r. Ingll1z tayyareleri SaJamln tıda.- Bu suretle düıma.n propa&'anda- verllmemlş olanlara mensup olduk- lü, bu haıı.ta1ığa tutulmuı bulunmak-
aına. bombalar atnuşlarsa da h19bir lllllll ne kudar kasta müstenid haber- lan dairelerce Hatay, Suriye, Lübna.n tadır. 
ndl~e elde etememt~lerdJr. Ser aydurduiu ve diltmanın Alman Kabir.J 5 (A.A.) - Orta Şark Bükret 5 (A.A.) - (D. N. B.) hüldlmetlerlle s:lkıt Osmanlı hüki:l.-

Dun gece düşman Castel Vetrano -*- , b ,_,_ d ,_ d İngiliz umumi karargahının tebliği: cTelegraph Orienb istihbarat ajan• met! nezdinde geren hizmet müd-
- h 8 öl" pUUlevıyatı aıutm a ne ıı;a ar yan• 11 o•W• b" h b " ı ,. 
=erine bir hava akını ynpm.ış.,r. 1.1, •·- b' k cd" diw' B 1. halk Agedabya kesiminde, seyyar ko a- sının ver ıgı u a ere gore, ra.n detlerl Türkiye cümhuriyeti tcknüt 
15 yaralı vardır. Ha.sarat mühim de- ~ ~ a~~t . ın gı er ın ı· h k eti · iz muva hülı:mnet; Sovyetler Birliğinden ve kanunlarının kabul eylediği haklar-
lildir. n-. goıterılmııtır. r..mız ve a~ .uvv ~mn : lngiltereden geçenlerde imza edilen dan lstltade edeceklerdir. Budap~te 5 (A.A.) - Alman 

Ha.va müdafaa bataryala.nnm bir Basın birligı',,.nin Ankara sala yollan uzer~de ~uf?Dam ~~- anla§madaki taahhütlerin hafifleh1- I Bu lrobll Ilntnylılıırdan hlzmetjHariciye Nazın Von Ribbentrop. 

Alman Hariciye Nazıri 
Macaristana gidiyor 

mermlliyle yaralanan bir bombardı- ke dev!"11 ctmiılerdu. Bardıy.a a mesiıni istemiştir. İngilterenin diplo- müddeti 20 seneye ballğ ol:ınla.r 25 Macar saltanat naibi ile Macar hü-
man tayyaresi yere ~rek parçalan- auvaresi 500 esır d_aha. alınmış, bu ıehirde matik mümessiü bazı müsaadatta 1 seneden noksan kAlan beher sene lçjnl ldlmeti tarafından vaki olan davet 
mı,,tır. a-L..ra • (A.A) Haber .. 1A.ı.. ..... a. alınan esırlenn sayısı bu suretle b 1 .. h ld .. büd' · 25 de biri tcnzll edilmek suret.ne ma- üzerine bu akşam Almanyııdan ha-........... " · --.. -...M6.... 7 5 00 ık u unmaga azır o ogonu ırmıt . . 

'""'re bu ... 1"4 Basın Btrl111-1 nvaresl · e ç mııtır. · d S 1 T'-'.L b 1 b' aş alacaklar 20 seneden noksan reket etm~tir e A 0 l§V f ,,......,, ~A ıs~ e oıvyet er anranın U ta e f- t 0 

Mıllı Şefın Afgan kralına sonunun ayının 1'1 ncl akşamı An- Bardiya}'l zaptettikten ıronra dik- ni t'C<ldetmişlerdir. hizmet görenlere son nldtkları m:ı.n- --------
taziye telgrafi karape.IM alonla.rmd& yapılacaktır. katirniz §imdi, düşmanın doğu Bin- ~~~r d~~~~ ~~ı~:~~e:ı::i R a ngon 'a 2 ha va 

B1lyük bir tuna ne hazırlanruı bu .su- gazideki son mukavemet mevzileri Mug'"' lada zelzele 
Ankara 5 (A.A.) - Afganistan Km- vare lç1n Anka.nı.palasın bem yubn üzerinde ıteksif ed:ihniştir. Halfaıya ve n.l5.knlnn kesilecektir. k ld 

h hn§metıı Muhammed Z4hlr Hanm salonlan '" hem de pavyon davetli- fı d k ti' 'le . gal Muila 5 (Ak§am) - Şehrimiz- Tekatit rnan.§1 tahsis edileceklerle a illi yapı J 
~,..,.,...,,.. 8 ........_. etra n a uvve ı mevzı r ış . . ~--ınat nln.-k al"kalan ke-• ?alldelerlnln vefatı dolay13lle ctı.m- lere a:,, ....... ""l~"'· uv~e ti Ou .. a.~ra d M'h 1_ ) • d" h de ıki yer sarsmtısı olmuııtur. Sar- o.u;c;m .... " .. """'-

hurrelsi İsmet İnönft ta.raım.dan çe- bW.unaeal: mtm oyunlar oynanacak e en 1 veı ıı;uvvet en un ava H ( lccc'klere bir Suriye kuruşu bir Türk 
kilen taziye telgra.fına Kral telgra.fla ?e bir de ~ piyango tertip oluna- kuvvetlerinin de yardımı ile, tiddetli smh fasılalarla devam ediyor. a-1 kuruşu 1tlb:ı.r edilerek mna.ş veya taz-
teşelddırlerinı blldlmı.Lştlr. caktlr. bir hücuma uğrarnı§1ardır. sar yoktur. mlnat vcrtıecektlr. 

EY KADER~ 

(Baştararı ı inci sahifede>. 
den unıunıi vn.11 Dormnn Smltıı bil
hassa şöyle dı?mlştlr: cBlrmanyaı 
halkının ternk'ldnln düşmanlarını 
mahvetmek llUSUBUn<lak.l arzusunda 

Meliha}'l, derin bir yeis ve inkisar 1 racakb) En fecii, kirayı ödemek za- rarengiz bir yeri ziyaretten geliyo- müttchld olduğunu pek mil,.'Ykiil Qart-
kaplamıııtı. Solgun çehresi, bitkin rnanı da yaklaşıyordu. Şüphesiz, At- rum. lnr nltında. gôstemıes!nln vnkU gel-
hali, Galibeyi bii'.Yük endi§elere dü- macanın dükkônına giderek aylığın- - Ziyaret ettiğiniz yer neresi~ mlştlr. Mücadele çetin olı:ıcaktır.11 
ıürüyordu. Meliha: dan işlemiş oln11 giinlerin ücretini is- - Kanlı bir maceranın geçmiı ol- Birmanya'ya taarruz 

- Fazla yoruldum, mağazadan tiyebilirdi. Fakat buradan alacağı duğu metruk bir lcöşlc. bekleniyor 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 131 Nakleden: (VA • Nft) bir hafta izin aldım, diyerek Gali- para, devede kulak kabilinden bir - Bu macera ne ~aman geçmi§) 
b · k' l d k ld w ı - On b .... vıl evvel. l.ondra 5 (A.AJ - Dally Express'Jft eyı tes ıne ça ı§ıyor; avo e a ıgı ,eydi. Bütün bu nokta an düşüınen ..., "· askeri yazan Uzak Şnrtt dun:nnu hak-

Fakat korku, kendisini tutuyordu. Haydi öyle olsun. Fakat bu gÜn)er, gene dinlenmiyerek eski el- Meliha, kati bir karar vermek ve - Bize de anlatsanıza... kındı:ı. §Unlan y.ı.zıyor: Slrıgnpur'dnn 
l\'vukatın sualleri kendisini deh§etli para}'l, ev ile beraber, düğünden bir bisclerini tamir etmek, söküklerini hareket.: geçmek lazım geldiğini nn- Alakanızı celbedebilecek bir sonra Blrmanyn. YQlu Jn,ponlnnn ba.ş-
bir cnc:lifeye dü§Ürmü:tü. Kendisine gürı evvel bana vermelisin. dikmekle uğnı§lyordu. fıyordu. • §CY değil; timdi bunu bir tarafa hı· lıca. hedefini te kil etmektedir. Ba 

bir tuz.alı: kurulduğunu s'.:ziyordu. - Olur. Galibe, Şahinin ticarethaneainde Bu sıkıntılı günlerden biri idi; mdlc~!~; halden ve İstikbalden beh- hususta bl.ze iyi bir haber Terllm10 
Muhakkak kendisinden fÜpheleni· Emine, aağ elini, Hafızın omuzu- gördüğü iyj ve hararetli kabule gü- Meliha dikiş dikiyor, Galibe de re- se ıcunı. bulunuyor. ~nernl Wavell'ln :ııuı.re-
yorlıırdı. na dayadı: venerel:, istikbal jçin parlak ümid- . d O d d k Meliha, derin bir nefes aldı. Mazi, ş:ı.l Şruıg Kay Şck'e yaptığı 7.tyaf'etten 

Hafız. bu düşüncl ile kendisini - Artık dost olduk. Ağzımı açar· ler 'besliyor; bu güvenini ablasına ;:: ~=~r~:fi~· çalı~~~ ~ı~r:~:: b: kendisi ıçı.n pek acıklı geç.miıti. Is- sonra Blrmanynya. dcıiıal Ç2n kıta.-
topladı, kocaman kırmızı mendilile eam, Allah beni çarpsın. da aıılamağa çalışıyor: erkek sesi sordu: tibali de pek karanlık görüyordu. lan gönderllmlştlr. Bu kıtalar bfiyük 
alnından süzülen terleri sildi. Emi- Hafız, kendisini için için yiyordu. Odaya giren Riisuhi, iki hemııir~nin bir kuvvet tcykll etmektedir. 

- Melihacığım, görecek.sin, ı<en _ f çeri girebilir miyim? d l ,._l!ml-••R:'ll-~.,_----,.... peyi söyletmemek için daha büyük Korkmasa, Emineyi ayaklarının de, ben de muvnffal: okı.cnğız. Bu yaphğı işleri dikkatle tedkik e iyor-
bir fedakiirlıg'a katlanmak gerekti. altına alıp kafasını ezecekti. Galibe, bir kuş çevikliğile kapıya du. Galibe resim ;.,ini bırnl.:nrnk kız kara ve sıkıntılı günleri atlatacağız, -Y 

Metresine vaktile yapını.. olduğu Bu muhavereyi kısa kesmek için: ko::ıarak sürmeyi çekti. Gel~. Rüsu- kardeşine yardım ediyordu. Çünbü 
,. diyor, sabahtan akşama kadar Şahi- h id G 1 b boşboğ112lığın cczuı olmak üzere _ Pekala. Şimdi Leni rahat bı· nin ho~na gidebilecek bir sürü i • i. a i e, ocıu görünce sevin- Meliha, ynnn tekrar işe başlıyacağı-

~ut hakkı olarak. ~ex.eceğ__i para~ı rak. Bi;nz dinlenmeğc ihtiyacım akuarcl ve yelpaze modelleri hazır- cinden cllerini çırptı ve: nı ı;oyliiyordu. 
bin:ız _d~a .. arttırabılırdı. Kah>:_u b~- var, dedı, ve m~ın üzerinde du- lıyordu. ..- Nihayet geldiniz? Bu ~adar Rüsuhi, iki kız kardeşi dikkatle 
ıaz duıundukten sonra pazarlıga gı- ran konyak fi;ıesıne saldırarak arka-ı M l'h G l'b ld v .. l gunler n erede kaldınız? Dogrusu üzdi'kten ııonra sordu: J 
rifmeğe karar verdi: nrl:ayn birkaç kadeh yuvarladı. . elıda:. hıı 1

ftelyke n ıgını . sot~ ~- gözlerimiz yolda kaldı; nereden gc- - Yemek yediniz mi~ 1 
. mış o ugu n n ı • mezunıye ınm . 

- Bin lira çoktur, dedı, ıana altı *"""" !bitmek üzere bulunduv u d"qün- lıyorsunuz; diye sordu. - Eveti 1 ..::. lir v• ~ cun u,. 
'~ a verecegım. Meliha, işinden çıkalı dört giin dülı:çe, d aha ziyade kederleniyordu. Rü uhi: - Affını: güvenerek söyliycyim 

- Kabul etmem. olduğu halde, Galibeye bir şey söy- Galibeyi bir haftalık izin aldığı mn- - Birkaç saat önce fstanbula dön- ki. bu söze inanmıyacağım. Çünkü 
- Haydi 750 lira olsun. Bundan lememiııti. Recai beyin, kendisile salile, birkaç gün oyalamıgtı. Halbu- düm. De.hal eve koşarak sizi göre- cd~mz gi dikçe, bende hiç yemek 

on para fazla vermem. istersen ka- son görüştüğü ı:aman, ~ıkıbetini bir ki bu müddet geçtikten sonra Gali· cektiın. Faknt beni zorla alıkoydu- ''er.'Jm;• en bir .} c r1e b'.llunduğum 
bul edersin, istemezsen etmezsin. peygamber kehnnetile kegfettii?ini 

1 

beye no diyecekti? Onu bir müddet !ar. Nihayet ellerinden kurtularak zannı doğuyor. 
Son sözüm budur. 11imdi to:ıkdir ediyordu. d"hıı oyalnmak için ne yalan uydu- eve koştum. Son derece garip ve es-] (Arkası var) 

meli? 
Yeni yeni Türkçe kelimelere 

he\'csli olan Ajans bazna kırl: yıl 
geriye gidiverir. Ace!e ve dik
katsizlik o!acnk. Dünkü gazete
lerde İngiltere Kralınm Sovyet
ler Remcümhurunn telgrafı föy
le başlıyordu: <Reis Efendi ... > 

Hangi Efendi, hı:ıngi Reis} 1 
Buna «Bay Rcisicümhun~ ôe
mel lazım. «E ( t-ndi> ynsak ..• 

l. J 



6 Kanwrn.sani 1942 rA KŞAM Sahife 3 

AKŞT;k~:b~k:~[~~ş_E_a_ia __ a_A ___ ~~~i~~~T~)lsıN&APUR o~ LARıl 
ur ıyeye a ış - .:...-------~-------------...1. 

Bazı gözler miyop oları uzağı 
sörmez. Bazdan da ihtiyarlam:qtır; 
:Jakım seçemez. Bilmem nerede oku
muştum: İsrail kavın.İn.İn ıöz busu· 
ayeti, adesede yamn yumru1ak bu
lunması imiş ; ışıklan çatal çutal gö
riirlerm.İş. Davud yıldızı denen ala
met bu sebeple çı)mıış. Kartal. mini
mini tiki.ıım binlerce metre yüksek· 
likten seçer, Baykut karanlıkta gö
rür. Karıncanın gözleri bizim mor 
aandığmuz rengin içinde türlü alaca

Fiat mürakabe} Karneler ae dı· TefrlkaNo. 4 Yazan: İSKENDER F.SERTELLİ 
,5 Bu sırada büyük korsan gem.1s1 per- Gündüzleri dük.kAnlanna, işlerine gl 

komı.S)'OftU vasızca Manlla. limanın& g1rmlf bu- derler. Gece olunca, su üstündeki ev 
ll • lunuyordu. lertne dönerler. 

Yamada. sa.hile ya.kın bir yerde de- - Garip ,eyi Gündilz karada, gece 

Dün yiyecek maddeleri 
üzerinde göriittü 

Bir haftaya kadar ekmek karne 
usulile dağıtılacak 

J'la.• Murakabe KmnJs;yıcmu. dün, Dc1. Ekmeli dağıtılmasında kullanıla· zırlıkJar '.Yapılması için alakadarlara 
haftalık tatilden sonra. mutad b;tı.ma.- cak olan karneler büyük sandıklar emir vermiştir. 

lar farkede~. 
J&n:na ~· MmtaJt& ~aret içinde dün sabah Ankarad.an ıehri- Buğday arpa mısır 
mMürll B. Necmeddin Metenln haf- mize gelmiıtir. BeJediye ve Vilayete ' ' '. 

Kısacası: Çeşit çeşit aörme kabl
liyetter. var. 

Fakat bu, manevi cihetten de 
8yle: 

ta.nıııc ettıtı bu lçtlmada. et. p1rln9, depo edilen karnelerin dünden iti- çavdar beyannamelen 
ına.kal'n& mevzalan va blr takım lh- baren hulara, fhtiyaç niabeti.nde Eller.iııde 1 00 kilodan fazla. huğ
Utir '98.kalan ~rinde görüş'tllmtlo- gön<lerilme.ine baglaıımııtır. Bu kar- day, arpa, mısır, çavdar ve yulaf 
tdr. neler kaza ka.ymakamlıklan tarafın- bulunanlar, ellerinde ınevcud mik· 

dan, evvelce halktan toplanan be· bm bir beyanname ile Vilayete bil
;rannameler esas tutularak dolduru• dirm.eğe mecbur tutulmuşlardı. 
lacak rve halka tevzi edilmes.ine ha§- Beyanname müddeti dün akşam 
la.nacaktır. Karnelerin halka tevziine sona ermiştir. Bu sabahtan itibaren 
bir haftaya kadar başlanacaktır· Vilayet beyannamelerin tasnifine 

Kimi insan, dünyaya romantik. ki
mi mizahi, kimi dervişane, kimi ke
tlerli bir zaviyeden bakıyor. 

Milletlerin bakışları, göriitleri de 
ayrı ayn, Bmıun böyle olduğuna 
edebiyatlanndan anlıyoruz: 

Kaba taslak amami vuıflar: 
Hindliler İç alemin seyrine dal- ı 

DU4. İranlı 'air mahbubuna bin bir 
Yec;beainden bakarak, onu türlü 

lhtikarla 
mücadele 

3 kiti malıkllm oldu, 3 
kiti tevkif edildi 

mazmunlarla Tannlqbnnl§- Arap, Yülı:6ek tıatla yün iplilfl aa.ta.n Hü
lüız kalabalığı içinde dinini. kıhcmı, l!le1'1n uJ.11e fldnct ceza mahkemes1n-
1Ürmeli habibesini sonu ııelmez ya· da mUıhaılreıne ed.ilmlş, on gUn ha.psl. ... 
leyli'lerle övmiif. Alman erazice ge- ne, 1111 l1ra. para cezası Memeıılne ve 
ııifliyemediğüıden felsefece~ y1rm1 gUn dWrkA:nının ka.patılmM!l'la. 
rniş. İngiliz, gijneşin batma.dağı bir karar vertlmJ.itir. . 
İmparatorluk üzerinde bir coğrafya K.ömürcft D1ımitrl kömttr fhtikAnn-

~ebiyata yarahmJ. Rus, yalnız Mos- = ::~!~~ :~:ıı:::; 
kovayı, stepi ve izbeyi değil, kendi- yapılan muhakeme sonunda kllosu tıç 
ne bağladığı ülkeleri ve orada yaşı• k:unŞuk kok kömürünü dört :ıruru.,a 
yan1ann diişünce ve his dünyasını sa.fıtığı ve mllşter!den on kilo kömür 
romanlanna. geçİrmif. Fransız hak· parası aldığı halde se!k1z kilo kömür 
lmıda İle miyop denebilir; zira ırer- vercll.ği sabit olduğundan Uç gün 
çi o da koskoca bir İmparatorluk bapslne, 2G lira. para ce-m.sı. ödemesl
kummt amma, değil Madagaakar'ı ne, ' gün dilk'kAnının kapa.tı..l.ı:na&ına 
•e Siyam'ı, deiil Cezair'i. batta Kor- ve kömürlerb:ı müsaderesine karar 
lika'yı -ve kendi eyaletlerini bile, du- ve~tı.r. 
m.anlı .. zl 1 ·• .. R L~ Bak&:a.I Şn.bns:r.ar ~ 3~ ilcu:ruşa 
ı!_ d ~~:_~uzmuş. millus etlve ~ bulgur sattııtuıdan maılıkem.eye ve
.... e .. ,,.__..a&AAan o ere ~. 'F gil.n dtikk!nmm bpa.tııma.-
impıaratorluklar hayatmı öjrmıebil- sın& ve yirmi beş lira. para cezasına. 
clİğİmİz derecede. Fransız edebiya- ma.hkQm olmuştur. 
bndan Framız İmparatorluk alemi· Yilkselı.: tıatla gömlü satmaktan 
ni öğrenebiliyor muyuz? Elbette ba- mazmm Avram ve Yontıot adlannda 
J'D', Her halde o milletin özelliği bu 1k1 ıd4l IK>rguy&. çekilerek tevtıf edll
d~ğildir. Devede kulak kabilinden ~tir. 
o tarz eserleri bile Azade' • Azyade Manifaturacı Oha.nes, mağaza.sın.da 
tdaffu,.. ebnk ve ".anıamakYI kabilin· saten bulundu{tu halde müşterllere 
dener F _..:ı b' • yok demi~, memurlar ta.rafından ya-

ar. raıwz cue ıyab, daha ZI.- pılan araştırm.a<la. 1k1 rop siyah 88.ten 
Yade ana vatan, ana vatanın m~ bulunmuştur. Asliye lkinct ceza malı
~ez P-:ns. Pariııin de incelmit nükte, kemeslnde Ohaneshı muhakemesi ya.
aıcelmit ferd duygusu edebiyabdır. pılırken müdafaa şahld1 olarak gös-
Gerçi glizel ,ey, cazip fey, terdilti aynı handa odabaşı Benyam1n, 

Fakat... kom1$yoncu Sergts ve~ adlann-
Bize bir noktadan .zaran dokmı.u· da tıo kişi d.1nlenm.t.,Ier, bunlann ya.-

Jor. lan §9.hltlllc yaptıkla.n a.nla.şıldılm-
Fransızlan, edebiyatlarmı ııevmi· dan tlçü de 1ıevk1f edl.lıni§lerdlr. 

Jor değilim. Bunu söylesem bir nevi 
küfranda bile bulunm°' olurum. Satye davası 
kendimi bildiiimcf.enberi_ orta he- Satye binasının Denl7ha.nk taralm
lap günde bir iki saat Pariııte ta.be- dan satın alınmam 1.pnd& yo1$uzluk 
dilmiş kitaplarm aabifelerinden gö~ yapıldığı 1dd1aalle at;ıla.n da.va.ya. dün 
lerimi ayırmıyorum. yalnız ben de- '1>1rlnc1 ağır ceza ma.hkeme~de de
lt!ı T • ~--L • • .. vam edl.l.m1ft1r. Bu celsede müdc:klu
• u, arnzunatuuı.uerı T'urk munev· mumt 6IS'k:I. 1dd1ana.m.e61.nde ısrar et-
.-erlİğinin öncü kısmı hep böyle ya· t~ı, maznunlar da. &.skl. mtlda.fa&
pıyor. Neticede de, içine aon devir- larma. llft.vıe edecek bl.r teY olınadıRı
de Rirdiğimiz dünyayı Framıs göz• m söyJem.tşlerdll'. Evmık ted:Jd.k edi
liikıerile seyretmif oluyoruz. lerek karar verllmek ftzere muhake-

Herkea bilir ki, uzun zaman miyop 

1 

me ba4ka gi1n.e bırakJlmıştır. 

R'Özlüğü takan, eninde sonunda ken· * •~ ... _ ,.._,_ .... _, 01 __ _ 

dini • 1 bu) n.J•ansa.r&YVA ~ DWJUUUD 
cak knuydo'p ~- urdib. iniArbk •• ~- düttAnına. gece ll:ııMız glıerek on ~işe 

en • .. oucowıuıı 1 gorur, rakı, on paket jUet bıçaA'ı, 60 llralık 
b:&aldarı &'oremez olur. Acaba Fran· tütiln ve ıSlgara dörtı paket kibrit ve 
llZ edebiyab da bizi - diğer birçok bir teneke yat ~~tır. Hırsız a.ran
cihetlerde:n elbette faydaJandırmakla m.a.kta.dır. 
beraber - bu noktad.an aakatlac:b ın111111rnıı11uııı1111um111uuu11111ın1111uuııııııın1111111t-

nıı? Kabf değil, onmı illetinden ken- içindir ld. mesela İnebolu, mesela 
~rnıizi kurtaramıyoruz: Anado!µya Menin, mesela Silifke, hatta Buna, 
cıt.sek. orada uzun zaman yaşasak hatta Ankaranm civan. hatta Malte
bile, (kendi kendim.izi hicvetmek· pe'den altı kilometre 3teai ve ora• 
t~ niçin korkalmı ?) hep Kocıatan· lann sakinleri Madagaskar derece
tinopolitano • Parizyen bakq ! Ve ta· linde hakikt edebiyata maledileme
lriatile bir fey seçemeyiş 1 Azade'nin miştir. 

Diğer taraftan Belediye Reisliği, baılıyacak ve n eticeler Ankan.ya 
fmnlarda karne ile tevziata ait ha- g6nderllecektir. 

Tarihi Türk musikisi 
konserleri 

İsta.n:bul Be:lediyesi konservatuan 
ta.ra.fırulan hazırla.nan ta.rlh1 Tilr'k 
muslldsi konserlerlnden dtrb ye ait 
konser bu akşam saat 21 de Fransız 
tiyat rosunda verllecektlı'. 

Bu lronserln p:rograrn.ınde. Itrlnin 
lettln pqa, ŞeVkl, Hacı Arif beylerin 
eserleı1nden maada. Ma:hmud Cela 
ve Tahir ağanın eserleri de vardır. 

· Buzdan düştü, bacağı 
kırıldı 

Deniz nakliyat komis
yonu hakkında yeni 
kararlar·verilecek 

21 mart 941 denbert ça.lı4makta bu
lunan deniz nakliyat kmrusyonu ha.k
landa yeni kararlar ver!Iece!tl söylen
mektedir. 

Bu kom1syon kurulduğundanbel'i 
İstanbul mmta.'ka. Ilınan re1sll~de 
ça.b$nakta idi. Vazifesi, Türk va
purlannı, tıek elden idare etmek olan 
bu komisyonun, tıuOOa.n böyle Dev
let Denlzoyllan Umum Müdürlü~
de çalışmasına. karar veri~. Bu 
husustaki emlr, a.1rtkadat'lara tebliğ 

Ka.dıköyünde oturan Mehmet adın- edilmlşMr. 
da blr!, dlln Kadıköy 1.sıkelesmde va- Diğer taraftan ıso wna kadar olan 
purdan çıkarken buman a.y~ kayıp deniz nakil vasıtala.mım sevk Te !da.
düşmüş, bacağı kırılmıştır. rest de mıntaka. Uman re1slltine n

Ölüm 
İzm.lr valisi Bay Fuad Toksal'm 

kayın valldes.l e.skl nısumat mütett~
lerlnden mer'J:ıwn Yusuf Ziyanın :re
fikası ba.yan Hümı"Oz Ak; duçar ol
duftu hastalıktan kurtulamıyarak 
dün m.m~ür. Merhume ha.yır ve 
hasenatı SRJVer bir Türk e.nnesl. idi. 
Vefatı teessürü mucip olmu§tur. Ce
nazesi bugtlnkü Balı günü aı.a.t 11,30 
da. İzmirde Gözt.epede Vali konağın.
dan kaldınlarak namazı öğle va.ık.ti 
Kemeraltı caml!nde kılındıktan son
ra Asrl kabristana defnedilecektir. 
İzmir Valisi Bay Fuad Toksa.la. ~ re
fika.lan ea.ym Bayan Kevser Toksa
la ve kederli allelertne taz1:relertın1z1 
gun.ar merhumeye Ulu Tanndan 
mağfiret dileriz. 

TEŞEKKÜR 
Vefatı lle allem.1z1 dlnm~z an içinde 

1 
bıralc:nı§ ola.n sevglli babamız eski 
aıvas m ebusu Mustafa. Ziya Siren'ln 
cenaze merastınlrı.e ~le ve bizzat 
veya. mektup, telgra.fla. taziyet ıttfun
da bulunan ve acıla.rumzı pa.yla.ş
mak nezaketini gösteren ll&yın dost
larımıza. ayn a.yn ~üre tee&rurü
müz mAni olduğundan ethnles1ne 
candan m1nnet ve f{ikranlanmızm. itı-
1.Ağına gazetenizin delAlet4n1 rlca ey
leriz. 
Oğullan: Dr. Opera.tör R111! Siren, 

Nureddin Siren, Reşat 
eemsettln Siren 

rilmiştlr. 

irtihal 
ESk1 e-mnJyet müdürlerinden, m1l

tea.bhlt Kerim MllAr lle Beledlye bm; 
fabrikası müdürü Mıısta!a. MII!r'm 
validesi ve Necip F8.Zll Kısa.kUreğin 
büyük validesi Neflse MU! r, Alla.hm 
ra.hm.etlne kavuşmuştur. Merhume 
Türk ve İslA.m kadınlı~ müstesna 
bir ömeR1yd1. cen.azesı. 'l lldncikAnun 
çarşamba gtinU. öğley1n Cllıangl.rde, 
Cihangir caddesinde Tavukuçmaz :yo
~u Eğem.en apartımanınd~k1 da1-
res1nden kaldınlacaktır. Alla.htan 
merhumeye rahmet ve a11esl.ne mbır 
emer.iz. - WİLL Y FORST ~ 

ŞARK. Sinemasında 

BEL AMi 
Fd.minin İkinci Zafer Haftaama 
Büyük muvaffakiyetle devam 

ediyor. 

IEBİR TİYATROSU ~ 

Tepeb9.11 Dram kısmında 
Gece saat 20,30 da. 

O KADIN 

~u Aksam SUMER Sinemasında 
Havay adalannm. bütiin Musikisi. .. Şarkı w Valsleri •. Ve Güzel 

Kadınlan. •• Şimdiye kadar din1eıımem.iş Havai.yen Kitarlst 
kadınlar .... Bütün bunlan 

JOHN BROWN - CONSTANCE MOORE 
t 

Azyade oluşu gibi. bizim de kafa~ Neden böyle oluyor? Diitünüyo• 
~da sanki önceden hazırlanmıt runı. ta.tınıyorum. Galiba Framı.z 
bır takım köy. kasaba. köylü ve ka- gözlüğü ile miyoplaşma meselesi. 
aabalı kalıplan ve crornan, bikiye, Onun yerine ... 1 

tarafından yaratılan 

HAVAY 6ECELERi fıkra tekniği böyledir b telakkileri İagilia gözlüğü mü? Rus ııödüiü 
nrı hurç doldururcasına tıka basa, mü 7 İskandinav yahut Amerikan 
Beşp1!9ar k~~ Ayşe lozın oalısi· gözlüğü mü? ' 
Yetini, Milli miicadehyıe ~ HaYIJ' ... Türk gözlilğiL .. Amma, 
iştiraki hikiyesini onun içine aokıq- ntrede 7 ... E-nela onu fcad etmek J'ilminde görecek ve d.i.nleyecekslniz. Bu Akşam için yerlerlnJz1 

evvelden aldırınız. 

m1rled1. Şehre 'lınyıkla. g1d1p gelecek- su üstünde yB.§lyan bu tnsanıara acı-
lerdi dun doıtr~. 

Sa.h.llde topla.nan yerltler : - Neden acıyorsun, Takako? On-
- Y amada Banzay .. CYa.şMm Ya.- lar kendi hayatıanndan pek mem-

mada) . n undurlar. • 
Diye batn§arak küçük t:ıyıklara Kayık biraz sonra. sa.h.1lde küçük b!r 

atlayıp gemlye kcışıI1$ başladılar. iskeleye :ranaşt1. Kava. - Mura, kendi 
Manllada. San Korsam tanıma.yan adamlarından b1rl Qlan sadık kayık
:yoktu. o her )'erde ken~ sevdir- cıya: 
m.1şt1. Sahil boyunda dola.şan İsp:ın- - Blzi burada bcltle, dedi, oehri ge-
yol n öbetçileri: zlp biraz sonra. gene döneceğiz. 

- Onu bu kadar çok mu seviyor- Takako iskeleye a.tladı. 
sunuz? Sahilde t oplananlar: 

Diye söylenirkıen, bunlardan birt: - Yaşa.sın San Korsanın kızı .. 
- Yamada buraya ecelln1 a.ramata Dlye bağrışıyorlardı. Ka.va. - Mura: 

eeldi galiba? ı - Bum.da. babanı sevmlyen bl.r1 
Deyip geçtL Yerllleı"den b1r1 bu sö- vardır, <h!di, Şamama.. onun yüzünü 

zil ışıttı.. Askerin yaltasına yapıştı: ~ytanlar bana göst ermesin. 
- Yamadan l)ldftrmek niyetinde - Niçin? .. Ondan korkuyor musun? 

mbdn? - Hayır. Korktuğum. lçln değil 
İspanyol asker! blrdeıılbire titredi: Karşıma. çıkama l.klınlzdcn birinin 
- Allah gôstenn.~ln.. Benim gibi öl.meııl l~zımdır da.. 

bir stvrısınek, öyte b1r tile el uzat a- - Görme:ntlf gibi davranırsın! Biz 
bilir mi? buraya ölmlye ve yahut adam öldür-

- O halde neden ecelini a.nunağa m eye gelmedik. Kava. - Mura! 
geld.lğ1n1 .söyledin? Bunun aebe0:>1n1 - Sen Şamarnayı tanımazsın, Ta.-
anlat bana! kakol O, insan kanı içen bir canavar-

- A g&Lüm .. su test1s1, ıru yolunda dır. Vaktiyle benim kardeşim! yara
kınlır demek 1stedlm. Burada da lıyan odur. Ben de onun kar'.smın 
birçok tanınmış Kant.onlu, Hay - sa~ omuzuna bir bıçak savunnuştuın. 
Na.n'lı [11 korsanlar var. H11lk Yama- Kadın aldı~ yaradan bir hafta son
dayı sever ama, bu bJ.ıiw; azılı hay- ra ölm~. 
dutla. onun arası hiç de iyi değildir. - Şamama senden bunun intika-
Hele Hay - Nanlı Ş:unama. lle.. mını alacak diye mi korkuyorsun? 

• • • Bura.da babam var .. ad:ı.mlannuz ka-

Sarı Korsanın kızı labaiık. 
- İyi amma, onlann hepsi gemi-

şehre iniyor de. Şamama ile dö~üşme~e başlarsak, 
Yamada gem1n1n güve-rteslnden kı- h1ç bir1nln faydası dokwımaz bana. 

zma seslendi : - Ya b en?! Beni unutuyor nıusurı? 
- Manil" görülecek b1r yerdir, - Senln ellerin ~.ok znyı!, Takakol 

Taka.kol istersen cS8.ğ kolUım> ıa. be- Bana. bir yardımın dokunmaz. 
raber kayığa. atla. da şehre fa .. sahil- U7.aktan ru İspanyol sahil rnuha
de biraz dolaş. Ve bent selflmlıyan fızı geçiyordu. Bunlardan b1r1 Taka-
halka.: cBa.bam s1z:I. unutmadı!• de.. koyu göıiinee, arkadaşına. İspanyolca: 

Tak.akn, dümen bn.şında duran Wn- (Arkası var) 
el kaptana: 

- Hayd1, şehre Jnellm, Ka.va Mu- [l] Hal - Nan = Çinin cenup sahili 
ral - diye bağırdı - Babam :lz1n verdi. karşısında ve cTonkin o körfezinin 

Geru; kaptan ha.nçeı1n1 bellne taktı, medbalinde bir adadır. •<Koan - Tongıı 
geminin iskelesine yanaşan kayığa. a tr eyaletinin cenuba doğru uzanan ya~ 
la.dl. arkadan kors:uıuı kızı da b1n.d1. rbn cezireden %8 kilometre geni~U
Gemlden açıldılar. tinde bir bot:ıza aynlımştır. Boya 

Takako sahil boyunda birçok ma- 20t silometre, ve mesahlli sathiyesi 
h a.ileler teşkil eden ve suyun içine ka- 36,198 kilometre olop oldukça büyük 
kılmış kazıklarııı üstünde yap~ ve daj!'lık bir adadır. Uç milyondan 
olan birer katlı evler! görlhlce şa- fazla nüfusu ''ardır. Adanın merkezi, 
flrdı : şimalde Kiong - Çeo şehridir. Bu şeb-

- Buranın hılllc. hep böyle su ful- rln Jskelest olan «Boy - Hoı> İngi.Iiz-
tünde m1 yaşar? lerin ticaretine açık işlek bir yerdir. 

- Evet . Vaktiyle dağlardan sa.hlle Adanın (U~ - Şan) yani «Beş par· 
va.hşt hayvanlar lnermlş. Yer11ler ten- makı> datıarmm Z,000 metreden zl 
dllerln1 bunlardan koruoıa.k 1çln, ev- yade yüksekliği vardır. Ada sabilin
lertnı su üstünde kurmuşlar~ bu su- ete inci ve ffdef çık.a.r, bu yüzden 
retle canlarını ~I.ar. birçok devletlerin burada g~ü vardır. 

- Fa.kat f1mdt tehir btıyümiiş. HA- Nehirlerden akan sular sahile altın 
ıa. Tahş1 hayvan 1nJyor mu acaba? çamurlan sürtikleyip get lrmektedlr. 

- Zannetmem amma .• attr.ııı: bu Adanın henüz insan ayağı basmamış 
ldet, yerllnln kafasında btr hnan. ve balta görmemiş onnanları O.r:a.ngo
hallnde yerleşip kalımş; onu ırudan tang yatağıdır. Ada balkının bir mil
karaya çıkarmağa 1mkAn Yoktur. yondan fazlası Çlnlidir • 

Bu Perşembe aktşamı SARA y sinemasında 
l3üyük Sergilıeşt filminin mü~ kahramanı 

WALLACE BEERY 
LEO CARILLO ve AM RUHTERFORD 

lle beraber yarattı~ 1001 Heyecan Filini 

&ARP ŞEYTANI 
Bu mevshnln en Dramatik ve en Hissi Filml 

GiZLi VAZUFE 
Baş Rollerde: 

Gustav F rohlich - Cam illa Horn 

Pek yakında s E s sinemasında luruverİyoruz.~Hepsi de, hayattakin- sra-ek. •. Velev iptidat olsun. .. Bizimi 
den bambaşka, bumburuşuk ve ta- gözlüiürnü.z ••• 

IUnınaz bir hal alıveriyor. Bumm (Vl - Ni'i) ------------------------~ .. ._ ____________________ mı .. ~ 

Bay Amcaya göre-· 

~?ok tor .. istemediğini göreeler ı . .. lllç aramaktan lı:.oı'k~oJ~; ••• Doktor paruından kork1.11or-I ~ ... Perhizd~ korkuyorsan Jluaünı ... Ameliyattan korkuy orsan b öy- B. A. - Hayı r dostum, bunların 
~caır tıp du§maıu sanacaklar hay i.ltcıı anyacak i!eniml... ~ .. ~ott ~ ol,~ı... ~ le.na biı t&Y~• deaill.. lo bir ıeye l~um )'okl... hiç birinden korkmu~·orum. <lokto-

··• run bir taksi istemesinden korkuyo-
ıwnl ••• 



Sahife 4 

Yollardaki karlar 
hala temizlenemedi 

<Bas tarafı 1 inci sahifede) 

Moskova görüşmeleri 

hakkında M. Edenin 

anlattıklarına göre 

siyasi vaziyet dikule hatları ile Pangaltıdan itiba• 
ren kapah bulunan Kurtuluıı hattı-
nın bugi.iıı açılması ümit edili- (Raf tarafı 1 inci sahifede) 

yor. Şişhane virajındaki kar· «Seyahatim, Stalln ve Molotona 
lar tamamen kaldırılmadıkça bu hat t 
üzerinde sefer tehlikeli görüldüğün- konuşmalarım beni inandırmış ır 

AKŞAM S Kft.nunusan.1 194.a 

1 Günlük Borsa 1 
5 İklncikinun 1942 

L. K . 
% 7 ,5 933 Türk borcu l. ll. lll. 23.30 

> 5 1938 ikramiyeli 20.25 
> 5 1933 ikra.mlyell Ergani 21.75 
> 7 1934 Sivas-Erzurum I 2Ul5 
> > 1934 Slvas-Erzurum 2-7 19.78 
> 7 1941 Demiryolu istik.razı 19.70 
> 2 1932 Hazine bonolan 56.50 

den şimdilik İstanbul _ Beyoğlu se- ki aramızda daha sıkı bir siyast 
ferlerinin ne zaman başlıyacağı belli işbirliği yapılabilir ve yapılacak
değildir. İstanbuldan Beyoğluna gi· tır. Zorluklara göz yumamayız. 
decekler köprüyü yaya, yahut Orta~ Her iki tarafın birbirinden şüphe 
köy tramvayı ile geçmek, sonra tü~ eder vaziyetleri mirasından kur-

> > 1935 Hazine bonoları 
• > 1938 hazine bonolan 

A. Denıiryolu tahvili I - II 
A. Demlryolları tahvlll III 

16.50 
27,25 
49,25 
48.50 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

A. Demlryolu mümessil senet 

nele, tünelden sonra da Şişli veya t l D k 1 ki 
Maçka tramvayına binmek mecbu• ulma ıyız ... » eme O uyor 

T.C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt ) 

45.25 
142.-
12,35 
12,85 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılannızı derhal keser 
icabında günde 3 ka§e alınabilir. Her yerde Pullu kutulan 'israrla iateyini:. 

riyetindedirler. Tünel bu yüzden harpte kendiliğinden, zarurt ola-
çok kalabalık olmaktadır. rak doğan askeri işbirliğine rağL 

Tramvay idaresinden men sulh devrine ait siyasi işbir-
bir temenni Ilği henüz istenildiği kadar taın 

Beyoğluna elan tramvay işlemi- değildir. Hatta. zorluklar vardır. 
yor. Şişli, Maçka ve Kurtuluş semt- Geçmiş zamanların karşılıklı şüp
lerinin yolcuları dün de Tünel yo- hesi silinmemi§tir. 
~uyla ~wleTİne gitn:ı~ler~ir. Tramvay Gelecek devrin siyasi görüşle
ıdar~eı bu. h~tlar lçın hır ç~k ~raba ini birl tirmi en bu mii§küller 
tahaı:ı etmış ıse de seferler ıntızama r e§ y B l 
konulamamıştır. Yolcular Tünel nelerdir, bilmiyoruz. u mese e-
önünde t 5 - 20 dakika tramvay teri şimdilik burada incelemek de 
beklemektedirler. Bu arada Tünel- istemeyiz. Sovyet Rusyanın bu si
den mütemadiyen yolcu çıktığı için yasi işbirliğini ince eleyip sık do
kalabalık arttıkça artmakta. gençler ku acağı gayet tabiidir. Harbin 
kalabalık arasından sıyrılıp tramva- Y . • Fr run 
ya binebilmekte iseleT de yaşlılar ve başında, İngiltere ile ansa 
kadınlar pek güç şartlar altında kal- dileklerini itip Almanya ile anlaş
Maktadırlar. Dün akşam Tünel yedi makta keneli politikası bakıının
defa yolcu çıkardığı halde bir tram· dan fayda uman Sovyet Rusyanın 
VdY bile gelmemiş, son~a~an beş bugünkü müstesna harp vaziyeti 
araba arka arkaya gelmıştır. · · d 

T .. ı ş· ı· b ı d b k de sulh ve emnıyet meselelerın e une - ışı ara a arın an aş ·a . . .. .. y.. ini 
Maçka ve Kurtuluş arabalannın da ılerı suı·dugu şartların temel 
bu hatta alınması üzerine araba ade- trşkil eder. 
di eskisir.dcın çok fazladır. Bu tram· Bütün bu harbin anahtarı Av
vayları.n seferleri Tünel~ ~areket rupa, Avrupada da tek bB$fla Al
ııaakt~e1~ı~ .. ayarl~lnbır.s1~ ızdıhamın manyadır. Almanya ile boy ölçü-
pe a a onune geçı e ı ır. .. tek d 1 t d 

D . d l uluk şen ve kan doken ev e e 
enız enyo c 

Ş. k · H . ·L· •• d b . Sovyet Rusyadır. Şayet Almanya 
ır etı ayrıye ıu gun en erı f h b' 

Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek hat· yenilirse, bu, sır Rusya ar ısa-
tına 22 fazla sefer yaptırıyor. Ora- yesinde olacaktır. Sovyet Rusya 
larda oturanlar vapurla gidip geli- bu hizmeti ve bu fedakarlığı, 
yorlar. kendi eseri olacak olan sulh me-

T. İş bankası mümessil his. 160,-
A. Dem.lryolları şirketi (o/o 60) 28.25 
A. Dem1ryollan şirketi ( % 100) 46.25 
Esklhlsar çimento 10.50 
Kredi Fonsiye 1903 110,-

• > 1911 105.50 
> > Amorti 60.-
• • Kupon 1,40 

Türk altını ~.65 
Külçe altın bir gramı 4.08 
Osmanlı bankası (banknot) 3.00 
Londra üzerine 1 sterlin 5.24 
Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 
Madrld ilzerme ıoo pezeta 12.9375 
Stokholın üzerine 100 kuron 30.75 

IRADYOI 
Bugünkü program 

12.30 Program, 12.33 Türkçe p!Ak
lar, 12.45 Ajana haberleri, 13.00 Türk
çe plakla.r, 13.30 Ka.rışık program CPI.>, 
18.03 Salon orkestrası. 19.00 Fasıl 
J:ı~etı. 19~0 Ajam lhaberlerl; 19.55 
Fasıl heyeti, 20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Keman soloları, 21.00 Ziraat 
Takvlın.l, 21.10 Milzl'k, 21.30 Konu~ 
21.45 Kllslk Türk müziltl., 22.30 Ajans 
ve borsa haberleri, 22.45 Caroand 
(Pi.), 

Yann sabahki program 
7.30 Program, 7.33 Haflf parçala.?' 

(Pl.), 7.45 AjaM haberleri, 8.00 Hafit 
parçalar (Pl.), 8.15 Evin saa.tJ., 8.30 
Müzik (PJ.). 

BULMACAMIZ 

1 2 3 ' 5 • '1 8 9 10 

~ --1--1 .ı-3-=·.··= 4 __ , - --ı-ıı-
5 • • ,.------

•ı= -=·.=-- =ı--

Soldan sağa n yııkandan aşa.tı: 

1 - Akdenizıde bd.ı.ı adala..rı grupa 
2 - İrae et - Teral cumartesinln 

başlangıcıdır. 

3 - Esmekten. emir - Kroki. 
4 - İstikbal - Tem ötede değil. 
5 - Dedenin yansı - Eski bl.r Türk 

başbu~u. 

6 - Bir eraz1 ölçüsü - Temi fstm-
dlr - Başına U'• gıellrse :ııengin değil. 

7 - Kış - Pek mükemmel. 
8 - Beş la.tadan biri. 
9 - Tliı1d.yenln Avrupa. k.ı&n.t eha.

llsl.nden. 
10 - Tersi. arabayı aürer - Köpek. 

Geçen bulmacammn halli 

Solduı sata ve yakandan aşağı: 

Y A PI 
San'at, Edebiyat, Fikir ve Kültür dergW 

HER AYIN B1BİNDE VB ON BEŞiNDE ÇIKAR 

SAYI 4 ÇIKTI 
Bu sayıda bütün halkı, Münevverleri ve Gençlltl aJA.kada.r 

ed.en :yazılardan başka: 

Folklor, Milo VenüsU (AFRODİT) in ESRARI, Mektepte ft 

l
Kendi Kendine Resim, Kadın ve Moda, Babailer, Şiirler, Resbıı 
ve Tablolar, Miinakaşa... V... S ... 

mm---· MİMARLARI KONGREYE DAVET----· 
T0RK YÜKSEK MİMARLAR Btru..ttit lsT ANBUL ŞUBF.Sİ 

BAŞKANLIGlNDAN 
Şubemiz l!enelilc kongresi ekseriyet olmadığından toplanamamıııtır. 
Son ve kati olarak 1O/1/942 cumartesi günü saat 15 de Emin5-
nil Halkevi eski binasında toplarulacaktır. Ruzname, Nizamnaroe
mizin mahsus maddesinde yazılı hususlardan ibarettir. Azamızm 
teşriflerini rica ederiz. 
TORK GÜZEL SANATI.AR BİRIJGl 

BAŞKANUGINDAN 
M1MARI ŞUBF.St 

Şubemiz Knelik kongresi ekseriyet olmadığından toplanamamıştır. 
Son ve ka.tt olarak JO/J/942 cumartesi günü T. Y. M. B. Şube.ıi 
kongresini müteakip Eminönü Halk.evinde toplanacakbr. Ruzna· 
me, Nizamname maddesindeki hususlardan iharettir. Azanın teı-

. Şehrin civa~ sem.tler·l-e· mün~kale- selesi konuşulurken pek bed.avaya. 
ın kısmen temın edılmıştır. İstinye • . 
$. ı· B b k ş· ı· 11 d"" ı feda edecektir sanılmaz. 

Kadın hekimleri aylık 
toplanbaı 

rifleri rica olunur. 
1 - Cuma.paza.n. 2 - Uçurum, ill•••••••••• • • ••••••• •••••••• 

ış ı, e e • ış ı yo an un açı • . . Döş, 3 - Muhalefet, t - Aras, Lllay, M. M. V. Hava Müıteıarlığından: mıştır. Bu sabahtan itiharo:ı Boğazın · M. Edenin bahsettıği zorlukla
diğer semtlerile de münakalat başlı- rın kaynağı bir tarafın bu ruht 

Türıt Ginekolog1 ceml~tl bu ayın 
top1antınmı Dr. ortıa.n Tahs!.n'in re
isliği altında yaptıı.. Bu celsede: 

5 - Pul, Sigara., 6 - Ameliyat, 7 -
Flıgan, Ka., 8 _ Adelflt, Mal, 9 _ Hava müsteşarlıRı, teknik taburu için otomobil ve traktör maldnlstt " 
Rötar Kama 10 _ İ.f Yaralar. meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara 1htfyaç vardır. 

:;racaktır. haleti öbür tarafın harpten son-

Tren seferleri ra h~rşeyi yerli yerine getirmek 

Dr. Asını Onur, son zamanlat'da do
ğurttuğu kafa.tası ve beyni teşekkül 
etme~ <Akranie. Anencephalle) bir 
çocuk gösterdi. Bu çok mühim ve ne
tlcesl meıum ola.n kusur hakkın.da. 
etraflıca izahat vertn. 

' ' ' Verilecek ücret mlk.tarlan yapılacak imtihanda gösterecekleri ehllyett 

Dünden itibaren her tarafa tren kaygısı olsa gerektir. 
seferleri muntazamaı: yapılmakt~- Gelecek nizamın şeklini ancak 
dır. Kon:a. - Bozdag arasır:da hır hftdiselerin 0 zamanki maddt 
yarma kamılen karla doldugundan 

Konferans 

bu hat üzerinde 3 gündenberi tren· kuvveti çizecektir. 
ler işleyemiyordu. Dün yol açılmış, Necmeddin Sadak 

Dr. Ha.dl Gediz, kan fşeyen gebe bir 
kadından ba.hsettl, birkaç defa bü
külmüş yumurtalık kesesl gösterdi. 

Kadtlı::öy Halkevinden: 'l ikinci ld
nun 942 çarşamba saat 20,30 da bay 
İbrahlın. Hoyi tara!mdan Evim.iz sal.o
mmda. (İnglllz edebiyatın.dan Şeksp11') 
mevzulu btr kon.tera.n.s verilecektir. 
Herkes gelebilir. Konya trMi hareket etmiştir. 

Tekirdağ ve Uzunköprü trenleri KÜÇÜK HABERLER 
de işlemeğe başlamıştır. 

Yapılan fennt miinakn.şalara.: Or
han Tahsin, Asını Onur, Had.1 Gediz, 
Necatıı Blcl<>~lu, Zl.fa Üstün ve Leont
yad!s 1.ştırl'k: etti. 

Eminönü Balkevinden: 
8/1/1942 pel"şeınhe günil saat 

(17.30) da Evl.ml2xle İstanbul Tapu Soğuk rekoru Ankarada 
Ankara 5 (Telefonla) - Yurdun 

her tarafında soğuk bütün şidd~tile 
devam etmektedir. Dün gece şehri· 
mizd! suhunet nakıs 24,8 e kadar in
miştir.Bu bal 12 senelik hayata malik 
olan Ankara Meteoroloji idaresinin 
resmen tesbit ettiği en aşağı suhunet 

• derecesidir. Deınilebilir ki Ankara 
bütün memlekette en şiddetü soğu
ğu çeken şehirdir. Erzurumda buse
nek: suhunet ancak nakıs 22,4 e ka
dar indiğine göre soğuk rekoru An
karadadır. 

Ödemişte hi~ kadın, 
İzmirde bir ceylan dondu 

İzmir 5 (Telefonla) - Burada 
karlar hala erimemiştir. Ödemişin 
Yenice mahal!esinden Feride adında 
bir kadın köye giderken yolda so· 
ğLktan donarak ölmüştür. 

Fuardaki Hayvanat bahçes~nde 
de bir ceyla .. donmuştur. 

* Çanakkale civarında Na'ra m!.nla -------------- Sicil müdürü. ba.y Ce!M Agah Uyanık 
geçidindeki yeşil - kınnlZl işaret fe- Beyotlu Yeril As. Şubesinden: tarafından eski. tasa.ITuf sistemi lle 
netl bozulmuştur. Ha.vala.r ınüsaU AşaltJ.da sınıfı. rO:tıbesl ve adı yazılı yeni tasarruf sistemlıerl. arasındaki 
olduğu takdirde geçldln Rumeli tara- Sb. Iarm acele şubeye müracaatıan fark, kadastro a.mellyesl, ayn~ hakla.-
tında kırmızı el feneri tutulmakta- ilan olunur. tın tapu siciline tescil edllm.esmin ne-
dır. ticeleri haldonda bl.r kon.feraru verl-

Fena havalarda fener yanma.yaca- Dz. Gv. ön. '2bz. İdris Hllın! oğlu leoektlr. Bu konferans bütün yuıtl-
ğından buradan geçecek deniz naldl Silleyman SalA.ha.-tttn c700> · daşlar içln se.rbest!r. 
vasıtalarının Akba§ tahllslye mevkl- Dz. Gv. Ön. Ytb. İdris Hllm1 o~lu --------------
inde sabahla.malan al~ka.darlara. bll- mut Cemll (1049). 

dlrtlmlştir. !11•••••••••••11111 * Nermin adında. bir kadın bi.ııka.9 
gün evvel Kumkapıda. btr hamama 
gltı:n4. çıkarken müşterilerden biri
nin mantosunu ça~ır. Nermin 
o gece manto lle gezip eğlendikten 
sonra erte-st gün tekrar ha.mama git
miş ve çaldığı mantoyu hamamın ka
pısından içeriye atıp kaçarken ya
kalanmıştır. 

Sulta.nahmet bl.rlncl sulh ceza. mah
kemesinde muhakemesi yapılan Ner
min bir ay hapse m.ahldim olmuştur. 

KÜÇÜK İLAN 
okuyuculanmıs arasında 

EN SER/, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
va.ntadll'. Alun, satım, ki
ra i§lerinde it ve i~çl için İs· 
tifade ediniz. 

Bulana mükafat 
Mücahedei mllll~en alınış oldu

ğum aSker1 v~kalanm ve Şl..şll nüfus 
memurluğundan verilen niifus tezke
rem ve için.de 172 lira 50 kuruş para 
bulunan cuman lçerisl.nde 2/1/942 ta
rihine tesadüf eden cuma günil Tü
nel ile Ta.ks1m. arasında kaybettim. 
~ğıdakl adrese getirildiği takdirde 
memnun edl.kıcektlr. Alim halde hü
kümsüzdür. , 

Kurtuluş Bay Sungur sokak 
181 No. da. Rıdvan Esmen * Şirketi Hayrlyenin, Hikmet kap

tanın idareı:ılndek.1 66 numaralı vapu-
ru evvelki gece saat 21 de Köprüden ZAYİ - Nüfus cüzdanım lle bera-

göre 50-120 lira arasındadır. Tal1plerln dilekleri ne Hava Müsteşarlığına. 
müracaatları (9310) (11054) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Kurumumuz enstitülert için aşağıda müfredatı yazılı yerlere 19 as1.'ltan 

alınacaktır. 
Müsabaka imtihanı 2/Mart/942 tarihinde yapılacaktır. Fazla maıüına& 

almak isteyenlerin rektörlilıte müracaatıan llb olunur. (8768) (10393) 
Nebatat enstitüsil ı 
Umu.mlKinıya. 2 
Z~ajl 1 
Nebatı IM ve boya ve kl5y El sanatları Enstitüsü ı 
Zirai ham maddeler , 1 
Ziraat makineler enstitüsü. ı 
Ba~ - Bahçe .. ı 
Süt ve Süt mamulMı > 1 
Toprak Enstitüsü ı 
Fizyoloji Enstlt!isü ı 
Patoloji > 1 
Dış hastalıkları Enstitils1l ı 
Zootekni Enstitüsü 1 
Orman Muhafaza. Enstltüsil 1 
Sllvikültür .. 1 
Amenajman ve Siyaset Enst. 1 
Geoder.ti > > 1 
Orman İşletme İktlsadl Enst. 1 

Türk hekimleri dostluk ve yardım cemiyetinden: 
1 O/ 1/ 942 Cumartesi günü BOYOK TOPLANTI yapılacağwıdQ 

muhterem azanın nat bir buçukta Etibba Odası salonlarına tC§riflert 

rica olunur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü tlanları f ·----------' 
Semt ve mahallesi Cadde veya sokağı No. Clnsl 

Muhnmmen aylııtı 
L. K. 

Noterlik kanunu 
Büyükdereye gitmiş, lskıeleye yana..- AKŞAM ber 1lt1 adetı terhis vesikamı zayJ, et-
şırken sls yüzünden orada. demlrll tim. Yen.ISlni çıkaraca~dan eskisi- Haseki Keçı hatun Cami 1 Bayram pa.şa tekkesi 12 OG 
bulunan İnebolulu Mehmet kaptan nln hiiknıO. yoktur. harem kısmı 

(Baş tarllfı 1 inci sahifede) 
idaresinde, içi makine yaıtı yüklü otuz Abone bedeli Devlet Llmanlan kara işçilerinden Kumkapı, Saraçishak Muhtar p~ Saraç İshak camil 5 00 
tonluk Za!er motörüne çarpnuştır. Sıva.sın Dlvrlk1 ka.znsınds.n Halil Müddeti icar: Teslimi tarihinden 942 senesi mayıs sonuna kadar. 
Çarpmada motörün su keslmJnden Tlirklye Eenebi oğlu İbrn.htm Gillşen, slcU: 3495 Sencli~l 

- Memurin kanununda böyle bir yukarı kısmı de~. fakat motör L. K. 
madd. vardır. Noterler de memur batmamıştır. SeneWc 1400 ktırUf 2700 kunıf ZAYİ _ Tlh fa.ktllte.sınden 

940 
se- Edirnekapı haricinde, Ota.kçıbaşı namazgah ittisalinde Arazi 15 00 

oldukları için bir tenakuza düşmek * Şehrem1n1nde oturan Ktwm 6 Aylık 760 , 1450 , Edlrnekapı haricinde Şehitlik civarında. Bostan 10 00 
istemedin. Yoksa bunda ısrar etme- adında blrlnln evinden Bayra.m.ın. dör- 3 Aylık 400 • aoo • nesinde almıf olduğum 3451 numaralı Müddeti icar: Teslimi tarihinden 944 senesi teştinlevvel sonuna kadar. 
yiz. Arzu ederseniz bu fıkrayı kal· düncü günü yangın çıkmıştı. K!zun.. ı Aylık 1110 • > hüvtyet varalta.sını ka.ybettl.m, yenisi- Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek ürere ilana. konmu.:rtur. İstek-
<lı :alım.> yangın esnasında. eşyası dışarıya. çı- 1--..;....-----------1 n1 alacaRımdan Mldstn1n hükmü yo'\t- liler lha.le günü olan 9/K~unusa.nV942 cuma. günü saat on beşe kadar 

B. Sırrı İçöz bu fıkranın kaldırıl- kanldığı sırada. bir sandlk 1ç1nde bu- Posta ittihadına dahil olmıyan tar. Kemal Akay Çem.berlltaşda İstanbul Vakıtlar Baş müdürlüğünde va.kır Ak~rlar Kalemin• 
masını mahzurlu görnıüıı ve Adliye lunan blr çift elmas ldlpe, bir çift ka- ecnebi memleketler: 8enellR'J.: gelmeleri. (11508) 
Vekilinin bütün bir hükumot azası- paklı altın erkek sa.atı ve yine çlft 3600, altı aylJ.lı 1900, Ü9 a.7Iı~ MYİ - Eml.nönü k.~kam ve be- ,,,., 1 t• d 
nın imzası okn bir kanundaki mad- ~:~ıc:~~~~ıra:ıdınıırama!.!~ ~; 1000 turuttur. =:~::~en:: Maliye Veka e ın en: 
deyi kaldırmasını doğru bulmamııı- on iki altın lirasının çalındığını 1d- Telefonlanmıs Başmuharrir: 20565 --.....ttlm. Yentsını a.laca.'""'-dan e.s-
tır. dla. e~ttr. Yan işleri: 20765 - İdarec 20681 ~ brucnft. Yoktur. " ..... ~ Türk parasının kıymeblni koruma hakkındaki 12 num.o.ralı kararname-

y erinden kalkan Başvekil Doktor Hırsızlık etrafında. tab1d.kata. ~ r----M_iid_nr_:_zo_t_sıı ____ .,. ye ek olarak İcra. Vekilleri hey'et\nce kabul olunan 12019 sa.yılı karanı~ 
B Klrkor ka.ruıı. Batenik Hotot ~nğıd::ı. ll!n olunur. 

· Refik Saydam şunlan söylemiştir: lanmıştır. ZDhlcee 18 - Kasım eo Madde 1- Sik'ke ve külçe halinde olduğu g1b1 kıymetli madıenlerln hur-
- Adliye Vekili arkad""IDl be- , .......................... ., ........... , • tm. o. ""' ....., 

-v <;>. G · ~· .uu. Ak. Yat. ZAYİ - Bey1coıl: ST c1 llkKıkulda.n da ve masnu halde de memleket dışına çıkanlma.sı memnudur. cKıymetll 
nimle konuşarak müsaade almışlar- ila değiıtirilmiıtir. Bundan sonra B. E. 12,119 2,30 'f,M 9,4'1 12,00 1.38 1938 _ 199' yılında ~ olduğum madenlerden maksat: PlAtln, altın ve gümüştür.. 
dır. Ondan sonra bu fıkranın kaldı· Refik İnce, mütekait Adliye memur- Va. 8,ı9 7,26 12,20 14,4116,59 18,33 72/1 No. ıu diplomamı za.yl ettim. Ye- Madde -2- Yolculann §ahs1. zinet olarak daima ta.şıdıklan kıymetU m.a.-
rılmasını söyledi. larmın Noterliklere alınmamalan ve ~ al~ a1sintn ht1km1l derlerden mamul eşya da bu hükme dahildir. Yalnız alyans ve sa.at bu 

Fıkranın kaldırılması reye konu- kanuna (mütekait olmamak) ka~ ~':::~ ~~ ;~~8fa yoktur. hükümden müstesnadır. 
larak kabul edildikten sonra Ali dının ilavesini i.stemittir. 28 No. Cevriye Odaba., Madde -3- Hariçten Türklyeye gelen ecnebiler beraberlerinde getirip llk 
Süha Delibaşı, Noterlerin yapamı- Bu teklifi müteakip reia, Orman ---------------------------- Türk gümrük kapısında alA.lı:adıı.r gümrük memurlarına vereceklert beya.n-
yacağı işleri sayan maddede., Noter- Umum Müdürlüğü hesabı katisine Etibba odaaı reisliğinde nı namelere veya pa&portla.nna. kayıt ve işaret ettlrdiklert kıymetli maden-
lerin hiç bir hizmet ve m"•galede ait !V'Crilen rey adetlerinin sayıldığı- terden mamul eşyayı avdetlerinde memleket dışına cıkarablllrler . 

...,, Havaların müsaa.deslzllğt yüzünden 3/1/942 de yapıla.mayan oda umu- Bu karo..nn neşrinden evvel Türkiyeye gelmiş bulunan ecnebiler bera.-
bulunmıyacaklan kaydını doğru nı ve ekseriyet bulunmadığının an- m1 heyetı toplantl.Sl 10/1/942 cuma.rtesl günü aaa.t 13,SO da yapılaca~ından berlerinde getl.rm.i§ oldultlan kıymetli madenlerden mamul eşyayı kambiyo 
bulmamış (me{lgale) kclim.e.6inin la.şıklığını aöyliyerek Meclis müza· sayın Qyelerlmlzin teşrtflerln1 ehemmt.vetle reca ederız. e.79> mercilerinden müsa.ade almak şnrtile memleket dışına çıkllrablllrler. 
çok şümullü olduğunu aöylemil ve kerelerine devam eclilemiyeceği:oi Madde -4- 30/ 6/ 930 tarihli ve 1715 sayılı kanun hükümlerine göre yapı.-
hunun yerine bir hAşka kelime ae- ııöylemit ve toplantıyı Çal'tamba gil- M. M. V. Hava müste ıarlığındant ıacl$k muameleler bu karar hükmünden müstesnadır. 
;ilrııesini istemi~tir. nüne bırakmııtır. Hava teknlt taburu 1çd.n alınacağı UAn edllmlş olan ma.Jdn1st ve sair Madde -5- 14/ 1/ 938 tarihli ve 2/ 8030 sayılı kararname Ue 17/ 5/ 939 tarihll 

B. Refik ince' n1D de a.yni fikir et- BugUnkU celsede Rfyaeeticümhur, .sana.ttlrlann lüzumu adan. ~ ve kadro da dolmuş olduğıından mü- ve 2/ 11008 sayılı kararname hükümlert mülgadır. 
-----...-..._.__~~.....,.. ........ ..-.......-......... __.,,~ .. -~-....--~.--.....-.._.._ __ .... --1.l.-.O --·• _.., .__. - + __ ._ __ un...-.. -....ı..-tt- ıontı ......... Atlnrnı ı,.,._ Mailde -6- Bu karar nesrl tarihinden muteberdir. 


