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~- Roosevelt' Kar yüzünden 2 ev yıklıdı 
ın Kongreye ' 

• 
mesajı 

«Harp Almanya, İtalya 
•e Japonyada militarizm 

sona erdiği zaman 
· bitecektir» 

1 ölü, 2 yaralı var 
Dün termometre sıfırdan yukarı 7 
dereceye çıktı, ka.rlar süratle eriyor 

BU 
• 

SABA.BEi 

Ruslar Kırımın 
garbine de 

asker çıkardı 
Almanların Sivastopol
dan gönderdikleri kuv
vetler sahilde Ruslarla 

dövüşüyor 

TELGBAPLA.B 

Sici/yaya ağır 
hava hücumu 

yapıldı 

İngiliz tayyareleri 8,5 
saat tayyare meydanını 

ve hangarları 
Hombaladılar 

«125,000 tayyare, 75,000 
tank, 35,000 tayyare 
karşı koyma topu, 10 

milyon ton gemi 
yapacağız~ 

Dün, havanın lodoslama.sı üZerine sinin hemen hemen k.8.milen blrlnd 
termometre sıfırdan yukarı '1 derece- mevkl vagonlar işlettiğinden şlk!yet 
ye kadar çıkmıştır. Bu yümen kar-- ediyorlar. Tramvay idaresinin ikinci 
ıar süratıe erlmeğe bB.f).anuştır. Kar- mevki arabalan fazlalaştırması ll
larm erlmesl sokaklarda. yürüme!l zımdır. · Beyoğlu - İstanbul hattının 
da.ha. ziyade güçleştlrml§tlr. a.çılması gecikecetse tünel seferleri-

muhtelif semtlerinde ikl ev yıkılmış, 
bir çocuk ölmüş, lk1 çocuk da ağırı 
yaralan~tır._ . Londn 'T (A.A.) - B.B.C.: Sovyet-

1 - Orta.koyde - Emlaki Milllyeye ler Kırım'ın garp sah!Une de paznr
alt olup bet'bet Huseyin tarafından tesı akşamı Karadeniz filosunun hl
tamir edilerek ev halinde kullanılan mayesinde, asker çıkarmışlardır. Bu 
103 numaralı tek katlı binanın ta.va- suretle slvastopolu kuşatmakta. olan 
~e bir duvan dün sabah onu on geçe Alman kuvvetleri, doğudan ve batıdan 
bırden_!>ire "Ylkılmı.ştır. O sırada. ber- iki ateş arasında kalmak tehlikesine 
ber Huseylnin üç Yaftndalı:l ~lu Ah- maruzdurlar. 

Lundra 7 (A.A.) - B.B.C.: Orta Şarll 
İngillı: bqku:mand.anlığının bu sabah 
Kahirede neşredilen resml ha va. teb
liğine göre pazar günü, Slcilyada 
Kastel Detrano hava meydanına atır 
ve orta büyüklükte İngiliz bombardı
man tayyareleri tarafından 8,5 saa' 
süren ağır bir ha.va hücumu yapılm.Ji
tır. İlk İngiliz tayyare dalgası, saü 
üçte meydanın üzeı-ine gelml.ş, yerde 
duran Junkers 52 tlpindekl Alman 
ve B. R. 20 tlplndekl İtalyan tayyare
lerini bombalıyarak. blrçoklannı tar
hlp veya. hasara uğratmıştır. Mütea
kiben hangarlar, ben7.ln depolan tu
tuşt urulnı u§tur. 

«Dilijınanlanmıza karşı top ye
kfuı harp gayretinin kuvvetlen

dirilmesi tahakkuk etmek yolun-
dadır. 26 millet harbi geniş 
ölçüde sevk ve idare etmek 

üzere birleşmiı,1eı·dir,. 

Dün İstanbul - Beyotlu müstesna. nln sabahları '1,30 da değll 8.30 da 
olmak üzere bütün tramvay hatla- başlamasını temin etmek icap eder. 
nnda seter başlamıştır. Tünel Ue Dün Kadıköy ve tTsküdar tramvay
Kurtuluş arasında da tramvay işle- lan da muntazam aeferlere başlamı.ş
mektedlr. Şişhane yokU§u kardan lardır. Yabuz Ba,tlamaşı - Kadıköy 
temizlendi~inden bugünden itibaren hattı henüz tşlememektıedlr. Bu he.t
İstanbulla. Beyoğlu arasında da se- tın da bugiln açılm.uı bekleniyor. 
ferlere başlanacaktır. Halk bu hat- Trenler seferlerini muntazaman 
tın açılmasını sa.bırsızlıkla bekliyor. yapıyorlar. 
Çünkü hem fazla para vermekte, Belediye çöp arabaları kar nakli ile 
hem de çok sıkıntı çekmektedir. Sa- meşgul olduğundan bazt semtlere bir 
hahları ve akşamlan tünelde bir haftadanberi çöpçü uıtr:ınırunıştır. Bu 
çeyrek sıra beklemek lhım geliyor. yüzden çöplerin sokağa dökülmesine 
Tünelden çıktıktan ' sonra da e'kıJert başlanmıştır. Belediyenin bu husus
ye. tramvay bulunmuyor, gelen tram- ta bir tedbir alacatını ümld ederiz . . 

met, yedi Ya§IIldak1 kızı Gülen. ~e Rusların bir muhribiyle 3 na.kllye 
bunlara. mlsalir ola.ralc gelen bıtlşik: gemisi hasara uğramıştır. Almanlar, 
evde postacı Cemilin yedi y~ındakl sahile çıkan Rus askerlerini önlemek 
oğlu Arit hep bir ara.da koşedekl için Sivastopoldan acele kuvvetler 
karyolada yatıyorlardı. . göndermişlerdir. Muharebe, sahll bo-

Derhal zabıt& ve ltfaıye yetişerek yunca devam ediyor. 

Va-:iıııton 6 (A.A.l - Roosevelt, bu 
gün kongredeki mesajına, kongreye 
ve milletıe harbin müttt:flklerln zafe
rile biteceğlni vaadetmiştlr. Cümhur
r-eisi, bu sene ve gelecek sene istill.şa
Iltı hakkında gayet büyük rakamlar 
zikrederek demiştir ki: 

yıkılan binanın enkazını kalclımıış- Doğu cepheısinde Mozaisk, Borowslt, 
tır. Berber Hiiseytn\n üç yaşında.ki Potnan müsellesinde şiddetli muha
oğlu Ahmet duvar enkazı nıtında rebeler cereyan etmektedir. 
ezilip ölmii.ş, ceeedl çıkarılmıştır. . 

Arkadan gelen ikinci İnglUz tayya
re dalgası, çıkan yangınlardan h!
deflerinl kolaylıkla bulmuşlardır. Ha
va meydanının bombalanması 8,5 sa.a\ 
süımii.ştür. 

Japonyan 1 Pearle Harbourdaki 
hareketi, bizi sersemletmeğe ve kor
kutnıağa matuftu. Öyle serseinleye
cek ve korkacaktık ki, askeri sanayi 
lcudretımlzL Pasifik bölgesine hatta 
belki de kendi kıtamızın müdafaasına 
hasredecektik. 

;~;.tar dıı bir ısta.<;yon evvelden dolu- lki ev yıkıldı 

Birçok karileriınlz tramvay idare- Son icar yüziinden dün İstanbulun 

Günde ne kadar 
ekmek ·verilecek 

-----·-
Çocuklara 187,S; memur, bakkal, kahveci, terzi 

ve emsaline 375; ağır sanayide çalışanl«:lra da 
günde 750 gram hesabile ekmek verilecektir 

Hüseylnin kızı Gülen yüzünden ve 
postacı Cemllln oğ'lu Arif de başın
dan yaralanın.ı.şlardır. 
(Devamı sahife 5 sütun 6 da) 

Hawai 
açıklarında 

deniz harbi 
Bir An ... rikan filosunun 

Japon filosile harbe 
tutuştuğu bildiriliyor 

Japonya, hedefine varamadı, Biz. 
ne sersemledik, ne dehşete kapıldılt, 
ne de lnldsara uğradık. 78 inci kon
greniıı bu içtimaı, buna delildir. Zira, 
burada hakim olan azimli kaı·ar ru
hu, tihnya Stılhunu öldürmek lçin sui
ka~ hazırlayan \.'t' C'lbirllği yapanlar 
hakkında. hayırlı de~ildlr. Bu ruh, 
alelade bir öcalmn arzwn:ndnn daha 
kuvvetlidir. Amerikan milletinin, ba
zıları hakkında, dünyanın bir daha 

~~~~ ~~r:i~~":ki~~!~:ft~ç~:r=~~~ee~~=ı Ekmek, on gu··ne kadar karne ile satıla. cak Stokholm 6 (A.A) - Londrada 
dolaşan bir şayiaya göre, Amerika· mest hususundo.ki iradesin! ifade et-, 
nın Pasifiktek~ bir filosu, Hawai açı-Il\ektedir. Elim tercihler yapmak za- . . l .. .. 

rurctlnde bulunduğumuzu itiraf ~t.- Ankara 6 (Telefonla) - Ekme- nın nezaretı altında aşe mudur ve ğında hir Japon filosile harbe tutuş-
rneliyiz, Meseli\, Wake adasının kah- 1 ğin karne ile !iatılması işini tedlcik mümessillikleri, bulunmayan yerler- n:aştur. Bir Amerikan zırhlısının 
:r~man müdafilerinin zahmetini ha- eden komisyoıı çalışmasını bitirmiş de mahalle mümessilliklerind.en. ve ağır has;:.ra uğradığı söylenmekte• 
ftfletmemlş olmak acıdır. Filipiu :.\- ve son kararını vermiştir. Bu karar yine zabıta kuvvetlerinden ıstıfade dir. 
dalamıa 1000 parça gemi ile bir mil- verilmezden evvel haleın vesika ile edilmek suretile ekmek dağıtılması- ~Bir mayn tarayıcı gemi 
Yon asker cıkaro.mamış olmak acıdır. ekmek dağıtan bir çok memleket- na başlanacaktır. Hükumet bu husu• 

(D~\·anu sahife 2 siitun 5 dei terdeki dağıtma şekli inceden ince· ta büti.in tedbirlerini almıştır. Vila- 15 tayyare ile çarpıştı 
ye tedkik edilmiş, içtimai şartları· yellNce yap1lmakta olan hazırlıklar Vaıİngton 6 (A.A.) _ Bahriye 

Agedabia 
b··ıgesinde 

faaliyet 
İngilizler Halfaya civa
rındaki mevzilere şid
detli hi:.cum yapıyorlar 

_ ,... . ....__ 

Kahire 6 (A.A.l - Orta Şark İn
giliz umumi karaı-giihının tebli~l: 

mı:ı: da göz önünde tutularak dağıt- bitirildiği takdirde, çok muhtemel 
Nezareti aşağıdaki tebliği neşretmiş-

ma işi üç kısm ayrılmıştır: olarak, on güne kadar faaliyete ge- tir: Heron mayn tarayıcı gemisi düş-
! - 7 yaşına kadar olan çocuk.- çilecektir. man tayyarelerile yedi saat çarpış· 

!ara 18 7, 5 gram, Hazırlanan kararname Vekiller mıştır. Heron' a bir bomba isabet et-
2 - Yedi yaşından yukarı çocuk- Heyetinin tasvibine arzolunmu~tur. miştir. 3 bomba da geminin yanla-

larla memur, bakkal, kahveci, terzi Dağıtma ofisi rına düşmüştür. Heron dört motör· 
ıve emsali halka günde 375, Ankara 6 (Telefonla) - Her lü 1 O deniz tayyat"esİnin ve ilci mo-

3 - Demirci, vatman, hamal. türlü dağıtma işlerini idare edecek ı törlü beı bombardımaın tayyaresi
ateşçi ve saire ile birlikte ağır sana· olan dağıtma ofisi teşkilat projesine nin taarruzuna uğramııtır. Tayyar~ 
yide çalışan ameleye de günde 750 son şekil verilmiştir. Ofis umum mü- let ellişer kiloluk 46 bomba a.tmış· 
gram hesabile ekmek dağıtılacaktır. dürlük halinde vazife görecek ve la~dır. Bundan başka. ~ç torpıl de 

Ekmek dağıtma işinin intizırnıile bazı mühim salahiyetleri ha.iz. ola• atılmış ve bunlar gemının yanından 
devamını temin maksadile istihsal caktır. Bu proje önümüzdeki günler geçmişlerdir. Yaptığı mahirane ma· 
mıntakalarına uzak yerlerde un ve zarfında Vekiller Heyetine sevk.olu· nevralar sayesinde, büyük bir cesa
buğday stokları yapılmağa baılan- nacaktır. Yeni teşkilat önümüzdeki retle çarpışa? He.ron, hat~~kt~~ 
mıştır. Şimdilik ia'e birlikleri bufu- ay başında faaüyetc geçeceği kuv• k.~rl~~muş, hır de~ız ~ayyareıını .du
nan mahallerde zabıta kuvvetleri- vetle muhtemeldir. şurmuş .v~ en aşagı hır tayyareyı de 

ciddi ha.sara uğratmıştır. Gemi k.m~ 

Seyyar kollarımız ve hava kuvvet
lerimiz Agedabya bölgesinde yeni fa
aliyette bulunmu.şlo.r, duşmanın m.a
kineıı taflt topluluklarına muvatfa
lı:iyelle hilcwn etmişlerdir. Bardia 
harekatı esnasınd:ı. alınan esirlerin 
sayıaı .şimdi 28 subay olmak üzere 
180t Alman ve 145 i subay olmak üze-

Ruslar 
Kursk'a doğ
ru il.erliyorlar 

disine isabet eden bombalarla yara• 
"~ Rı.bentrop, ıanmı, olma.sın• rağmen arız.asız v on olarak bir üsıe gitmeğe muvaffak 1 , 

r-e 5278 İtalyana baliğ olmu.ştur. Bu 
her iki millete mensup olup sıhhiye 
senislerl taratından tahliye edilen 
doknz yüz yaralı bu rakamlara dahil 

iın Budapefle 0 

:::::=
1
m=u§=tur=. =====~= 

seyahati .. :l.kka6Iera 

Araba sanayii de~ildir. Yüksek mm·~!faltiy~tlerle _ 
biten bu hareket esnasında, Inglliz - Feodoıya'da karaya . Antiltomintern paktını 
otdusunun birinci tan.it livası · şayı çıkan Sovyet kıtalarının -imzalayan devletleri~ . Son. vaziyet dolayuile. memleke· 
üsti.inl~n~ sahip düşman taı:afm- · tin paytoo, lando. kupa tarzmda 
dan müdafaa edilen çok kuvvetli Kerç'i geçtikleri mümeııillerile .,.a1>.ı .... ne kadar ihtiyacı ıöriilii-
nıevzilere karşı yapılan hücumda pi- bildiriliyor gÖrÜfmİyecekmiş yor: Harp ilaha uzay---ı::....•, dün7a 
Yadey-e yardımetmek suretile gayet _ ... 
ehemmiyeUl t'Ol oynam••lardır. Kuv- 6 ( l SJ1lha kHQfUOCaı da otomobil ıana-

.., Moakova A.A.) - zvoetia 5 ı~ı_· li .. kr alind --La) L-:..la vetıerlnılz, dün de Halfaya civarında- • d Berlin 6 (A.A.) - a anıyet JU le u seri h. • e d~ .u.W -gazete.i Feo <>ayada kacaya çıkan l 
kl rnevzllert l~al etmekte olan Mlh- b!. kaynaktan 'b.aber 'V't!rild.iğine gö- mıyacağma söre, ileride araba ~u-Sovyet kıtalarının Kerç yarımada- bu 
'Vere\ kuvvetlere karşı şiddetli hü- re von Ribhentrop·un BudapCfteye ınu arncak, Halbuki daha sün· 
cumıara devam etınlşlerdir. ~ı::dan g.:çerek Azak denizine var- M den memleketkki bütün ........ on ve 

Jeııhire 6 (A.A.) _ (Rcuterl: dıldarını haber vermektedir. Diğer aeyyahati, sadece, geçen sene a.- • • ·~· • ~' •• 
B f · t · b. b k car ricalı'nı·n Berlı·ne yaptık.lan ziya- kupalar, eskilipden lime lune do· ardiadakl temizleme ameliyesi es- t. ra tan aynı gaze enın ır aş a ._ 1 _._ edir 

T ti. . d k d·r d' Al H · ıc;Ü moc:11>t 

Rus tebliği 
f,ondra 7 (Radyo 7,151 - Dün geee 

yansı Moskovada neşredilen resmi 
Rus tebliği: 
Kıtaatımız. 6 sonUnun günü d~

manla harbe devam etmişler, birçok 
meskun yerleri almı..şılar düşmana ağır 
zayi, verdirmişlerdir. 

Rus resmi tebliğine ek bir tebl!ğe 
göre Ruslar 1 - 5 sonkfı.nun arasında 
572 yeri ger! almışlar, Almanlara 
10,000 ölü zayiat verdlnnlşler, 58 tank, 
28 zırhlı otomobil, 332 top, 3,000 tü
fek ve bil'çok mühimmat ele geçirmiş
lerdir. 

Rus protesto 
notası 

B. Molotof, bitaraf 
devletlere Almanya 

aleyhinde bir nota verdi 

Ingillz tayyareleri galiba Llbyaya 
nakledilmek için orada toplnnm111 olıı.n 
Alman askerlerini de mitralyöz ateşi
ne tutmuşlardır. 

Son günlerdoe Sicilya.da ve Cenubl 
İtalyada Almanların hummnlı btr 
askeri faall.yetı göze çarpmaktadır. 
Şimali Afrikadakl muvattakıyet.slzllk
lertni tellfl için bir şeyler hazırla
dıkları istidlal edilmektedir. İng1119 
askeri İnuharrirlerinden biri, Alman
ların Maltayı zaptetmeğ"e tr..şebbful et
melerini muhtemel görüyor. 

Malaya' da 
Japonlar Singapur 

istihkamlarından 200 
kilometre uzakta 

Londra 7 \A.A.) - B.B.C.: Japon
lar, Siyamdan küçük gemllerte Malaı
yanın garp ııahlline asker çıkannıt-

Lundra 7 (A.A.) - ·B.B.C.: Rus ha.- lardır. 
riciye komiseri B. Molotof, bitaraf İngilizler Mala}'anın garbinden " 
devletler sefirlerine Almanlann işgal şarkından biraz daha gerl çekllmlt
ettiklerı Rus topra.klnnnda yaptıkla.n terdir. Filipin civarında., Japon ge
mezalim, tahribat ve yağmacılık hak- mllerine Amerikan tayyarelerl tara
kında. ·bir protesto notası vermiştir. tından yapılan taarruz esnasında Ja
B. Molotof bu notada bu gayri in- ponla.rm birden fazla torpido muhrlp
sanl harekattan Almanyanın mücrim krinin batmış olması kuvvetle muh
bükümetinin anesul olduA-unu, geri temeldir. Amerikan resmi tebliği Js.
:ı.lınan Rmı şehirlerinde büyük ta.hrl- pon gemilerine birçok tam 1sabetlet 
bat ya.pıldığını, birçok yerlerin hara- vuku buldu!h.mu bildiriyor. 
beye çevrildiğini, elde edilen bir Al- Vi<'hy 7 (A.A.) - O. F. İ.: Filiplı:ı 
man vesikasında, Alman askerine adalarında Japonların ilerlleyj.şl de
hin köyü tanHyeyi miiteakip tahrip vam ediYQr. Mala.yada İngllizlerlı:ı 
etmeleri emredildiğini beyan etmek- vaziyeti mü.şkülleşm!§tir. Kuantıınııı 
tedir. Not.ada Rusyanm yalnız .{endı Japonlar tarafından · işgal edllm~ 
topraklarını geri almak lçin değil, ehemmiyetli bir h!disedlr. Zira bu yer, 
m!lletleriu hürriyeti için harp ~ttiğl Singapunın isUhUmlarmdan 2()0 
ilave edilmektedir. kilometre uzaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mevsim eğlencelerinden: 

nasında da,man tarafından havaya. L"'luha.biri, Sovyet kıtalarının imi'yi re ıa e ma sa ı e ır. man arı· y . aba ~ d .... 
uçur~ayan bir yeraltı tünelinde işgal etlikten sonra Kursk' a doğru ciye Nazırının seyahatı hakkında em ar yapmagı .__1june~ , 
liO.k: muhim miktarda cephane sak- süratle il~rlediklerini bildiriyor. şimdili~ tafailat vermek imkanı yok· ol'Kor ~? ~apa~ ui:a ~ ~ b; 
laı.u~ış bulunduğu görü!müştür. K fı.'de Rus hücumları tur. Bununla beraber, Antikomin- buvv • 

1 
•.ar t°' b~ guz ır 

Ikı Alman deniz subayı, 20 kadar are tern paktı imza eden diğer devlet t'll'd a 8; _~!!..-~' coıburan 1r. ma~~~-
Alrnan bahriyelisi ve 2 İtalyan bir Londra 7 (A.A.l - B.B.C.: ~~ .. .

11 
.
1 

b ır • .ıl"U'~an. unun munarlil!:uu• 
ınavnadau Sldi Barranide karaya spikeri Rtıslal'ln Karelide şl?.detlı hu- bmu~l eshs~ en ·~İ·k u seyahal t münasl"· yeni ihtiyaca gq,e ve eW.i ~elliğini 
çıkmışlal'<lıl'. Bunlar, kendi toprakla- cumlarda bulunduklarını dun akşam ctı e ıç mu a at yapı mıyacağını muhafaza edes"ik canlandıracaklar 
:rı ına varmak ümldile Bardiadan giz- söylemiştir. göateren baı:ı alametler vardır. çıkmalı. Her baldo çalatmalara mü-
lce kaQrn• 0 lar 3 ·· d "zd k 1 J - - .... ki '-"~ ___ , ....... _ .rtıııılardır."" ve gun enı e a - Irak ve ran'da ıogu ar B d 6 (AA) B" .. ~abız blmıy-=-.w;u-. Dünya oto· 

., u apqte ' : .-: . utun otomobil bulanma tekrar uirua bi-
b _rd" 'd 8 b• • Vichy 7 (A.A.) - O.F.İ.: Tahran. ve ma.tıbuat Almanva Harıcıye Nazırı 1_ • _L.ı ._. cDı .. ından baktım bir yeşil tii•be, içir.e girdim 
ua ta a 10 esır alındı 1 Bag" dıı.ddan c-

0
elcn haberlel'e göre Iran " -. timdi yapil•eak ar..,..ar, aôy- " 

l~ı·t.. 7 von Ribbentrop'un ziyaretine aü· t-de .... •--'--L""'--d tövbe!..:. Nedir o bilin çoculc:larL 
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Sahife 2 '1 Kanunusani 1942 

1 Dii.n Geceki ve Ba Sabah.ki llaberler J 
B. Roosevelt'in 

kongreye mesajı Harp tebliğleri -~~r;;::~~e [H ~ ~; ~ ıif~~J 
Alman tebliği M j J 'a.s ta?afı ı inci sahifede) 

Ankara 
yolundaki 

tren kazası bulunuyorlar alez 'ada apon ar F&at bu hal, Birleşik Amerika bı:cy-
Be.rlin 6 CA.A.) - Alman ordula.n 1 r~m Wake ve Gu:ım adalan üze-

ba.şk.umandanlığının tebliği: rlıtde yenJden dalgnland~ ve kah-

ŞaTk cepht?sintn merkez kesl.mlnde •k• k ld •ı ı• ı rl!!'rulll Fillptn halkının .1apon emper- Yaralılarin hepsi evlerin'.e 
muharebeler devam etmektedir. Kıta- Kendilerine de dominyon 11 ı o an er ıyor ar ynlizmlnden kurtulduğunu görmek 
!arımız müdafaa atışlo.n ve mukab!l hakk h .ı-•·• --•-i ı rttı "tti") 1 "hti" b"r tanrruzı:ırile duşmanı &b'll' zayiata ınm taıunmasım µU'Hl6Ul'lualU ıu.ıuu.11 z a nyor. gı er' ya nız ı yar ı • 

ut:'Tntmaktndırlar. Hava sah:ısın® istediler Kl•vvetll hareketlere ve taarruila- kadın hastaneye yatırıldi 
Hırvat tnyyarecllerlndcn mürekkep Ş k h • d D h d m girişmek 1§.zımclır ve bunlar za.-
bir teşkil lllça.ktan uçmak suret.ne Bo b 6 (AA) _ Kongreye il ~r Cep eSID e 0 eç aVZaSlll 8 Ve ~~ına ~r?.!:~:ır.dii!::C:n~~ Ankara 

6 
(Tdefonla) _ Hafif 

yaptığı cesurane tnarruzlarla tema- ~ ~Y • · • .: • • , • • ........ , ~· ...,..~ 
yüz etmi.,,ı;t.ir. v~ M~~1!1an birlıgıne faal bir ~e- Kırım da şıddetlı muhat"ebeler oltıyor karşı topyckfı.n harp gayretinin kU'f· atlatılan Mnlıköy • Yenidoğan ara• 

Fcodosya civnnnda kara.ya çıltanlan lcilde ı§tırak etmekk beraber Hın- vetıendlrllmesi tahakkuk ctm.e!t yo- sındalci tren kazası bu hatta rnüna-
S:>vyet kuvvetıerlle Öpaterla n.çı.ğuıda distanın siynsi jş}erinde mühim rol- Jmıdedır. Vnfbıgtonda ve Çungklng- kaliıtı kısmen sekteye uğratmı§tı. 
bulunan gemller muharebe ve av ler oynamı§ olan Hind;,tan jleri ge· Uw Şarkta: Malezynda Japon muşlardır. Burada şiddetli muhare- de ron iki hafta zarfında. toplanan Demiryollan idaresinin ara.sız devam 
teş'ttlla-iınizln muvamıklyetll tnar- lenlerinden mürekkep grup Vaşing-ı taarruzu şiddetlenmiştir. Jap011lar beler oluyor. Hiç bir yerden yardnn konferans.lann hedefi budur. Mihver ıeden çalışması sayesinde hat dün 
ruzlnrınn h~eI o:uşla.rd~. Se~lr tma ve Ghurchill' e yazı jle d1oğdru- fngiJizlerin 901 cenahı gerisine asker görmiyen Amerikalılar uzun müd- :r:ı:a kB.:~ı~e=.,;G :an:~~ ~~şam i§letml eye açılmıı:ı ve yal~ız 
büc.ımbotu atın L§ ve ç n ye dan doğruya müracaat etmiş er ir. çıkararak bu kuvvetleri çevinneğe det dayanamıyncaklnnndan Menil- beyannamesinin b:ı.ş hedefl budur. u_ır ekspres stanbula har~lr.et ctmış
gcmlsl hasa~ ~ı~w:ı.ştır. ~~.;~ B•ı meaajda Churchlll" den mC§l'Utiyet ve Singap\lrc!an ayınnağa çalı~ıyot• la körfezinin ağzmda bulunan Cor• Gelecek aylarda belki de m~ül şık· tir. Bu suretle lstanbul ıle Ankara 
vnnndda vde _ınc tcrenlkl t1gnrpt c : i meselesinin .harbin nihayetine kadar )ar. Ş~·c kadar bir kaç de.fa le· rcgidore adasıruı gitmek için nakil ıar ıerclhl mecburiyetinde bullınrı.- arasındaki mümıka.ISt yeniden tesis 
:ıçığın :ı ~mnnın carc g m s h" · v d ki t db" 1 · l b '-'1-1 · b h k · l ·1· 1 pla v ı..._ la l rcl rl,._'p ol ed"l · t" bombalarla hnsarn uğratılmıştır. te ırı .ve ?şagı a . e ır cnn a ın- ıeb üs e•na; erı u ate eti ngı ~ rwtsıta ar~ to. maga .oaı ~ a ır. ealPz_ Ve blzfrole bl ~ a.nla.r, ı mı~ ır. 
Şimali Afriko.da Sollum bölgesinde mor~ ıstenılmektedır: ler vaktinde anlayarak cephelerını Ada .ahile bır kaç mil m~ede bu- bıı kararlan. ces:ı.rct ve azhnle nre- Yaralan gayet hafif olan bütün 

Te Agedabya t'ivnnndn. şiddetli keşif 1 - Merk.ez icra mecliSinin gc- derhal ger. çdcmi§lerdir. Japonbr lunduit,ı,ndan Amerika lı:uvvetlerinin ~eklerdfr. Konfenı.nslar devam ede- kazazedeler evlerine gitmqlerdir. 
ve topçu fnaUyeti olmuştur. Bazı nişletilerek 'hakiki bir milli büku- {!İnıdi yeniden ayni manevrayı tek- geceleyin buraya geçmeleri rnüm- cektir. V~ askeri kurma.ylar arosm- Yalnız kimsesi olmadığı anlaıılan 
mevzilere ve İnı;llizlerln geri lle lrti- met haline getirilmesi; rar etmişlerdir. İngilizler bu defa ela kiındfir, Japon tayyareleri Corıegi- da lstlşn.rcler yapıl~r. Ta ki, yaşlı bir kadın istirahat için hasta• 
b""tlann:ı karşı müessir hava taarruz- 2 - Eyaletlerde halk hükumet· sürntli bir çekilme harelceti }'apmak dore'i ve buradaki istihkamlan §id· =~~:m~ı:~~e ~=~ neye yatırılmıştır. 
fan yapılmıştır. !erinin yeniden tesisi; curetile çevrilmekten kurtulmuşlar· det1e bombardıman ediyorlar. Son ne uyal>l~in. Kışın şiddeti ile kapanan hatlar-

Malta adasında İngiliz hava mey- 3 - Hindistanın, lmparatorlulı:: dır. fngı1iz kuv-:-f'Üeri tehlikeyi at- hrberlerc göre 3 saat süren yeni bir dan Sivas - Çctinkaya yolu da tcmiz.. 
dal!la?:ı bombalanmıştır. harp knbincsinde, bütün müttefik. Iatmakla beraber h'"'r defasında hücum yapılm~tır. Amerikanin hedefi letilerek ~letmeğe açılmıştır. Bursa• 

Sovyet tebligı"' • harp rnecliııkrinde ve sulh kongre- Sicıgapura bir parçe dnhn yaklaşı- Şar". cephesi: Sovyet C.ıtalaıı tıuu- Hor millet kendi yolunu takip elmet: Mudanya hattı kapalıdır. Bugün bu 
sirde mümeesillerini :idare etmek yorlar. Diğer taraftan Japon tayya· ruzlanna devam ediyorlar. Merkez- sureuıe münferit h:u1:>ler ballnde ı;ar- yolun da açılmasına çalışılmştr. 24 

Moskova 6 (A.A.) - Bovyet gece bakının tanınması; releri de Singapura devamlı akınlar de. Moskovaının g4.tbmda Mojaiska ~ak değiliz. Bu 2e mlllet. yalnız saatlik bir fasıladan so.ıra Bursa • 
tebliği: 5 sonkrtnunda tıtalanmız düş- .f - Milli hükumetle, dominyon· yapıyorlar. Bu bakımdan Singapura doğru J{apılan ileri hareketi Alman· atdınll hart'ket fikrlle d~. _harbi bü- Mudanya trenlerinin de tekrar i~le
manla şiddetli muharebeler yaparak lar],. müsavi şartlar altında, istişare- Ul'Jl olan tehdit her gün bir parça lann çok fidcletli bir mukaTcmetı1e ;'!n =~~daü:ifblr~~=:. rneğe. başlaması kuvvetle muhte-
eephenin oozı keshnlerlnde llerlcmeğe de bulunması. daha artmaktadır. kar~a.pnıJhT. Cenupta SovyetlCY Biz birleşmiş milletler, kuTTE'tlerlmlzi melJir. 
devam etmişler ve birkaç m.cskfın ma.- T op)anblar yasak edildi Japonlar Sing<ır\l:u bir çenber Kursk ve Orel istikametinde bir mik-

0 
tekilde kullanacağız kJ, mü;tettk Ankarada evlerin mus-

halll L~nl etmişlerdir: D---k k 6 (A A ) Ba gk k içine almağa da çalışıyorlar. Singa- tar ilerlemi~lerdir. dr.~--· kendisine ..,.,., btıyu-k zarar , 
Almanlar. insan ve malzemece a~:r a-..,. 0 

· · - n l 0 
• 1· il · _, d" F"I" · ~ 'r"~ J ki d } d d t ı ğrnmı.ştı 4 klinmıdn. Times gazetesi Hindistandaki ngi- purun §ıma 1 e ennci! ır. 1 ıpın Doneç havzasında ve Kırımda da verebil«elı:: olan herı yerde •vabilece- u arın a au ar on u 

.:Yl:~: ~yyaresi riaıırt;~dllm~r. liz valisinin her türlii toplantıları adalarını alma~ . su~e·ile . bu~asını şiddetli muharebeler ?~uyor. Kırı~- ğlz. Aızıluu-a 6 (Telefonla) _ Ank.a-
Beş Sovyet tayynresl knyıptır. mencttiğine dair Delhi' den alınMı şarktan d.ı çe,-ınyorlar. Şimdı eıra da Rusların Kerçden ıbbaren 70 kı- Dünya. bem Illtıere. hem Allah:ı rada kış bütün pddctile devam eJi. 

bir haberi ncşretmektedir. cenuptalci Bomeo ve Surnatra ada- lomctre ilerledikleri haber veriliyor. kMi hayat sabası ıem:in edemlyecek yor. Soğuk derecesi sıfır altında 1 O, 
Maskova 6 CA.A.) - Bovyet tebliği- 1 l • t" S k 1 F d · d ·ı Diğer cihet!en sabotaj yaparlı.cn arına ce mış ır. . ocvyet ıta arı eo osya cıvaıın a kadar k~üktü.r. Namıtt buna delı geceleri i11e sıfırın altırıda 24 ü geç-

nln zeyllnde. ~-yle denilmek~: cürüm üstür.de yakalananlar derlıal Japonlar Bomeoda zengın petrol bir hava meydanı tesis etmiııler ve olmnk Ü2ere dünyanın her tarafında mrktedir. Bir çok evlerde mualuk
~va:i'°pol l~ilda ~c~ı::ıı m;~~ kurıuna dizı1ecc.ktir. ltaatsizlik ya· kuyuları bu1unan Saravak mıntaka- bundan istifade etmeğe haşlamı~r- mü.frlk ve yenl Alm:ı.ıı dlnlnl :rıorlıı. lardaki sular donmuf. borular potlı-
G~~;nlne ~u~~l kıtalar panlar ağır cezalara çarpılacaktır. sına evvelce as_ker .çıkarmışlar ve dır. Dünkü A. iman tebliği. Ö_patoria bılıul e1.Uımıe~e matuf pllnlannı yarak haz parçalan dışarıya fırla-

b d 1 1 d So h b 1 ki - -'-k So ı h ilin ettiler. Bu pl&n mudblrıee mu- • • • tehrin müdafaa mevzilerinden müs- Bu tedbirlerin Japonların orta ura .. a yer eşmıs er ı. • . ? a er e- açı aıınoe 1 vy_ıet .!fto111 ~rı~C: a- kadde kitap ve Mesihin haçı yerine mrıtır. Şehırde l O dakıkadan :r:ıyade 
'tahkem noktruanndan birine taarruz prktald ileri hare1'et1eri dolayıai)e re gorc adanın pık aahilıne dl e asd. vadaÖpn taarruz. edıldıgını bıldinyor· cMein s Kamp!. gnmahhaç ve ıaiın kı· yaya yürümek çok zordur. 
etmeğe teşebbüs eden b1r Alman pi- ortaya çıkan vahim vaziyetin netice- iter çıl:.aımışlardır. Bu kUT"#ct er e du. atorin t;ırtm51 garbmdacL.r. hç kon.acakbr. Bizim bedeflerimiT. i!pmtuıt1,,ua.pt1ifieeipJiar·~ 
yade alayını bozguna u~tmışlardır. lcri olduğu söylenmektedir. mühim pe~rol ~ın~akası olan Tun· R\J'$1ann buraya uker çıkararak Si- sarihtir. Kôlelepirllen mllldlıere 30r-
Almanlar subay ve er olarak 600 mat:- garaya clogru ilerlıyorlar. Saravak- va.stopolu muhasara eden Alman la. ka.bul eLtırilen HiUerizml ezmek, 
tül vennıııerdlr. 1& makineli tüfek. Malezya'da dalö petrol 'L:uyulannın ve tesisatı- lı:uvvetlerinin geril~rini tehdit etmek. boymıdarult altına konulan milletleri 

retle Ye ittihat etmiş memleketin :-!
lece gayretlle topyekün harp demek
tir. Bunda sürntln de dahli olacak
tır. Kaybedilen toprak, her r:ıman 
gerl ahnablllr. Fakat kaybedilen za
man nşla ... 

blr kaç bin mayn -Ye obüs, 300 den nMl tnhrip edildiği bildirilmi§ti. Ja· bu suretle Sivaatopolu muha- kurtarmak, ~z ve din hürriyetini te-
fazla tüfek ve sair malzeme Rusların ponlar bunları tamir ettiklerini ve saradan kurUırmak istedikleri anla- mln e'tm<'k bütün dünyada zaruttti 
eline geı;:m.1.ştlr. • . 'n . , . 1 er petrol k.uyulannı itktmeğe ba;ladık- §ılmak.taclrr. ve korkuyu kaldırın.ak. 

Prnvcla gazetesinin bildirdiğine göre Q 1 iZ larını iddia ediyorlar. ş· kf Le . Bu hedefi"..,. varmadan clurmaya-
Kınmda Sovyct bortıbardıman tayya- . ıma e, nıngıad mıntak.Mm- -~ 
releri bir Alm:ın p1yn.dc alayını he- k • ı • 1 Sumatraya ge]ınce, bur.aya karşı da da §iddetli çarpııımalar oluyor. cnğız. Ve bu hedeflere vardıkl.an son-
men kanıllcn imha ve 15 tank ne 100 Ç e 1 1 yor ar henüz hava hücumları yapılmakta· • I T k l . ra artık onlarla bir daha. al~kadar 
den fazla kamyonu tahrip etmişler- dır. Sor.. haberlere göre Japon tny- M l..ib1a d:rı.e;~. n(i.ıt}ı uvvet e~ı olmamak üure kendimizi tatmin e-

Rooseııelt, düşmanın .kendini bc
ğeıunl.şllk ve ~kasını mühlmseme
mek duygusunu ileri sürerek demlştJr 
kl: dlr. • • •. yareler: aclanın ,imalinde Meden ve _ısır u lD1 1 a aya .geçı- dilmiş saymıyac~ız. 

1 1 hl• v • j Çekihş yarımadanın heın'cenubunda Palcmbanga büyük mik- dınde ve SoHumda bulunan Mihver Bu se.ter yalnız harbi kazanmata Düşman. öldürmek ve tahrip et.mel[ ta yan le lg'l k h L!}" d !Y'Uta akınlar yapmışlardır. Diğer kuvvetlerine taarruza hazırlanıyor- d~, onu takip edecek olan sulhun ihtimalini ele r:eçiJ'eccti hit.blr fırsat
§ar ' em garp aam m e tarafta Japon t.yyarde.ri ilk defa lar. Bu iki meTlci havadan fiddetle emniyetini de ~te amıettitimW ıa durmayacatnr. Ban de.rece yf*-

Coma 6 (A.A.) - İtalyan oröulan yapılmaktadır olaraJı:nSumatra ada·-ın cenubun- hombardımım edilmiştir. Halfaya ve söylerken, Amerikan milleti namına. set. tekemmüllerinln harp yapmak 
umumi karargfilunın 583 numaralı -· Soll d 7000 k da M'h k .töyleditiml biliyorum ve blzlmle be- suretlle hakikat Rhasına ç.ıktığmı 
tebllCi: dak.i Cava adasına da taarruz etmit- • um l\ • r • ı ver as e- nıher çarpıpn bütün ötekl mliletler mllldini hıandırmıştır. Biz. §hndi-

Agedabya ve Sollum cephelerinde Sİqapur 6 (AA) - Pazart .. i lerdir. n vo1.rclır. Bunlardan bir kısmı Al· na.mın.a. söyleriğlme kani bulunmamı ye kadar hczlmeUn acıun.ı tntt.lk. 
iti taraf arasındn §lddeUl topçu taa- nq~edilen ~ebliğde §Öyle denilmek- Filipin adalannda aon vaziyet '11- mandu. .Betonarme SJğınaklar da icap ettiren kuvvetn sebepler de var- Daha bafka,. ınatlitblyeUere utmma
Jlycti olm~tur. Sirenalkte diişpıanın tedıı: T-ehdıt altında .b~lunan ıol c:e.- dur: Amerikan kuvvet1eri Manilla· hulunmalttadıı. dır. Bizim ve bizimle birleşen dlğe:r. mız mümkündür. Çetin bir harple, 
gerilerinde birçok faaliyetJcrdc bulu- nahıhımızı lı::orumak ıçm Perak up- rıın ~ali garbi.inde bir yanma.da- Agedahia mıntakannda yeni bir mınetlerln Almanya, Japonya ve İta!- sürekli bir harple, kanlı ve masraflı 
nan İ~yan ve Alman hava teşekkül- hainde kıtalamnız bir miktar ~ ;& çekilmişler ve kısa bir cephe tut- ~Y yoktur. )"L tarafından ve onlann m.pteUWe- bir harple karşıl~ca~z. 
Jcrl mühim muvıı.sala merkezlerine, geri alınmı§br. Kuala - Selangor wı rt .. memletetlttde elıe geçintikleri _m- Diğer tarnfian bozguncu olmaktan 
motörlil vas:ıtnlar tahşlda~a ve ha- cenubunda düpnan yeni bir asker düstriler tarafından bWıaal edi~ da çnldnmelJyiz. Amerikan müscllüh 
rekct halinde bulunan birliklere ta- çıkarma hareketinde bulunmatnl§hr. Partı• Mecıı·s Milli Şefin milhlmma.ttan az fazla miktarda mu- kuvvetlen Uzak Şarkta müteaddit 
arrnz etmişlerdir. Birçok zırhlı oto- K·•-l K ta bö"I • d hlmmat yapmamız kll.rı değildir. nokt.aıarda bareketıer ,,..pacak!ıudır na arımız uan n gemn en _,_ 
mobiller yakılmıştır. • itil · · L---) • f tİ Birleşik Amerikanın mfihlmmat ve Bütün denizlerd~ harekette btılmıan-
Maltanın hava üsleri ve limanları g~çe d~rııhr. d · Joh grupunda me~ ara zıya e gemi baknnından iınünliigü ezlcl ol- lar, Birleşik milletler 1çln hayati e-

fizerlnde Mihver tayylU'elerl görünür n uırnan tayyar erı . 
01.~ malıdır. Öyle ezici olmalıdn ti, Milı- hemmlyettıe esaslı mllft.Sala yollarını 

n.eUcelerle taarruzlara devam etmiş- d~ b~ hedeflere taarruz etrn~lerdiı. Anlu.ra 6 (Telefonla) - Bayram ver mil.Jetleri bu .sahada bizimle mü- muhafazaya yardmı edCCfl:lerdlr. A-
Jerdlr. Bu ada. üzerinde yapılan mn- Bır miktar hasar vMdır. Hava ha- Öğretmenlerin tedahülde dolayısile fasıla verilmi§ olan Reisi· avat. teslslni asla. ümid. edememeli- merlkan knra. hava ve deniz kuvvet
harobeler esnasında Alman .., ıayya- taryalarımız bir düıman tayyuwni k I al ki bi cümhur ismet lnönü'nün mebuslara dlrler. teri, bu dünya. muharebesinin temel 
~eri üç Hurrlcanc ile bir Blenhelm dü§Ürmii§l-erdir. Ba~a bir tayyue a mlf aca an r yerdiği ziyafete bu akşam tekrar Bunu ya.pma.k. li.zun.dlr ve yapma.- kale.!lni t"ltil Nien Brltanya ad:ı?a.-
4Ü§Ürmüşierdlr. de baaara ağratılml§tır. Bu tayyare· komisyonda incelenecek Çankaya köşkünde baflanmışbr. ta da teşebbüs ettlk. Hü:ktlıneUm1- nnda. istasyonlara sahip olacaklardır. 

nin üssüne dönmüş olması ihtimali z1n alf>.kadar dairelerine Te ~ltkiil- Amerib.n nıüsellah kuvvet.ıeri. bu 
yoktur Jıerine bir talimat mektubu göndere- ynnm küreyi muhafaza.ya. yardım ede-Bulgr., ı'stan .Ja D'" • r . d- Si Ankara 6 (AA.) - Cümhuri- Ziraat Vekili re.it, derhal tedbirler almmMını em- cekler ve bu yarım tiirenln dı§ında da u Qı uıı1?':'an .tadyya~~L~~~ un gcc-:__, n· yet Halk Partisi Meclis Grupu umu- iki Am i •·~-
ppur uzenn e yuJUJC.den uçmupar- • h t" 61119 ,. 2 1 - .. •a t 8. Muhlis Erkınen bugün rettim. er kaya ........ şı yapılacak hü 

Sofya'da una misir 

karı§brılacak 

d B. k b b 1 c, ·ı mı eye ı "' aa ı g\Slu " a t 1 - Tn.,..,... .... •--•atıımn:. o kadar cumla.rda kullanılması mümkün üsse ır. ır ·aç om a atı mıııtıı. JJVı - 15 d · v kT S h ebusu .ızmirden Ankaraya "''n-• .. .ı..ııuu ahi ol kl 
lere ait meskenler hafif hasara uğra- H"l .e ureıas. e ı ~ ı·v·eyd ant mla d "d" süratle arttınlacıl'ktır ki, bu sene 60 s p :ı.ca" ar.dır. Avrupa.da.. veya 

. il h l"d b" k" . -ı - ı mı r n ın reıs ıl;ın c op n ı. gı ıyor bin tayyare yapacağız. 943 de 100,000 A&yadaki dü.flnanlanmıu!an herhan-
~ış ve sıvı a n ı en ır ışı o mu§· Celse açıldık.tnn ve geçen toplan- t • 6 f . aavaş tayyaresi dahil olmak üzıere 125 gllerl fedai bombardıman fllolarll~ 
tur. "t b t h""lr. k d--Lta 

1 
ızmır (Tele onla) - Zıraat uzun menzilli nk:ml&r.ı teşebbüs ede-1..ond 6 ( ) L 1 tıyn aı zn ı u asası o un Wli. n V lcil" B M hl" Er1ı:m b .. bin tayyare imal edeceğiz. 

t_ • rhaf"ll (\·s~· - onbol_r:. ae-d sonra kürs;"-·e gelen Münakalat Ve- Me .ı 1· fı.d lı~ JS·ı Ben adug~ H ı...- imal" .. - ka cek olurlarsa. bunu ancnk. mllletimizl 
ıc ı ma ı en t _ _, ıu 2 - arp ara.......,.ı u ..... ıız, o - d"''h'""te diim.rmek ve ınıı.nevl""tımw 

Solya 6 (A.A.) - Mevcut un b"İd· "ld·v· .. • ı~apur ek 
1~10• e kili. ıon haftalar zarfında hüküm er~ın ·İ·kı an~ v 1tk . ornov 

1 
a dar rorntle artacnktır ki, bu yıl 45 ~k ~dile yapabilcc~kierdlr . 

.tokları Sonkanunda tükeneceğin- ~ 1ın -t~ı ku~jre, uant?n ~~~~İn- sürmekte olan şiddetli soğuklar yü· zeytı~cı ı v~ü ngcı ı ~~ro~ a~nı bin tank ya~cağız n bu artışl devam Mllletlıulzin bundan korkusu yoktur. 
den Sofya fırınlarına bundan sonra •. ngı .1z ı ~rı~? )gen ~~ ·ı 1 e- zünden kara 'Ve deniz vasıtalarının gezmış, mV k-} ve t (b ~ )e A o· ettrreceğiz. Oyle ti, gelecek sene 75 Hürriyetin bize Jl3,hruıya mnl olma.
elmek imali için verHecek unlara rını te!ıt etme te ır er. ıngapurn maruz kaldıkları müı;külleri ve bu nuşmuşh~r. e 1• yarın u_gun n· bln tank imal cdlleccktlr. sı muhtemel bulunduğunu blliyoruz. 
yüzde 35 nisbetinde mısır unu karı§· 3SO kılometre mesafede bulunan meyanda hadis olan bzalarla onla- karaya gıdccektır. B. Muhlıs ~;kmen 3 - Tayynre karşıkoyma topl.anmı· Onun değerini kendi ı..teğimizle öde-
brllac-'-b Kuantan tayyare meydnnı Japonla- k 1 tedb" r • •zah ve Ankarada pulluk yapan muessese zın imall ön-Je siil"lltle artacaktır ki, ........ eMz. "'""va'"''"' klyme ... ne .. _ .. __ 

HK r. I" d d" ra arşı a ınan ır en ı h" l .1 •••. ""k l . ., ....... "' ..__ -... .,. --... 
nn e ın cJ ır. bJ""" • Grup umumi heyetini, umumi nakil sa ıp er:_ı~··ıgorduıtu ,_ten .•onra z~ır- bu sene 20,000 t.a.yyare ta~koyma yüksek oluNa. olsun o ktymcUn bin 

Köpek derileri apon te ıgı · ı · ·· · d t · t • tı" de teşe~u e en a.oDU6yon emnne topu Imal edeceğiz "fC bu imalab ge- misline detı;cr. 
ış orı uzerın e cnvır e mış r. n k d • . .• d k · B d 3 b" ta kaf1!k 

toplanıyor Te>Qo 6 (A.A.) Malezya Bundan &onra ruznameye geçile- P~ u . cmırı gon erece tir. a e- lecek sene 5 ın na.re oyma Düşmanlarmuzm iimJ.dsizlaıe blBe 
. cephesinden Domei ajansına bildiri- rek, Bursa mebusu Nevzad Ayas'ın m~r. gelır g~ez uç ve pu.~ak de- topu btlbsal edebilmemiz için arttır- u.ı.ı ~ harel5et ne olursa 

Solya 7 (A.A.) - O.F.I.: Ticıı.re1. liyor: Japon müfrezeleri Malezya- ilk öi'tetim öğretmenletinin tedahül- mırı yapan muemeselere dagıtılacak, m:~ d~~d:~~İarımmn inşe.a- oismı Lon~ halkının de~ gibi: 
Nazın deri yoklufunu karşıla.malt nın tark aahilini takiben cenuba 1 de kalmış alacakları ·haldunda hük~ müesseseler de hemen imalata baş- tını o kadar aümUe arUıracağız kl, •Tahammül ederiz.> diyecep ft bat 
Jçbı belediyeye ~ ilı:öpeklerinl satın doğru ilerlcmeğc devam etmektedir- metçe ne dii.;inüldügvünü Maarif Ve- lııyacaklardır. 941 s1 d ki 1,100 000 to uka· ti. mukabele hem de fa1z1 müran-
almak için salahıyet verml§tlr. le 30 llkkA d K • . k"lind -,,- 1_ • • k sene n e • na m bile tade flll"t1Je mııkabel~ edebiliriz'. 

r. anun a uantan ın ışga- ı en soran taa.nn o unmuş.tur. _ bil bu sene 8,000.000 ton gemi yapa.- ~ak kbrı 
1 

bu lıa:mfn 
linden sonra bu müfrezeler 3 Sonka- Bu hmuata izahat ve.ren Maarif Ve- Olgunluk imtihanlannm cağız. Bu lnşaa.tı. gelecek .ene 1~ Wteceğ:i:nf ::Yor.ıar: Bu ::ız;:ı:;. Soğuktan ölenler var 
nunda bu şehrfo hava meydanına kilini mfiteakip tahir aahibile bir- k Jdı 1 ""' d .... ınllyon ton yapacak ~ide arUınna- tek ce.vabı Tardır: • M".,..-k d-

Sofyıı 7 (A.A.) - Şlddetıı SO#uklar, kadar ilerlemişlerdir. Burası prk Jilete •Öz alan hatipler dinlenmiş ve a rı a~.ag~ ogru ğa devam edece~iz. manlanrnızla, mnİterek -hvvetl~ 
Bulgnrlstanda telefata ~~~fyet ver- sahilinde kalan son inme sahasıdır. rnevzuun teşkil edilecek bir parti degıldır . Vazifemiz mlsli görülmemiş_ b~ Ta- mizle sonunn. kadar, Ahruı.n:r.ıda, itaı-
~~terddlr. ~fyo.kl ~:~ mud~!~~ğlnii, ~n Saha Kunntan'ın 6 kilometre cenu· komisyonunda incdenmcsi hakkan- Ankara 6 (Telefonla) - Olgun- zıfedfr ve zaman kısadır. Butun fs- yada. Te Ja.ııonyn.da mllitarmn sona. 
ı;uu e e soı;u a•uru:ı on ....,..., ol- b d b 1 -'-t d d h""kA . d .. k •V• k. 1 ._ • ih __ .,_ k ld 1 v h '- tlh.sal vasıtalanmızı azami_ derecede ~-'n ..... ,,.. .......... _r muc-ndele c"-.......... dü!fünü tebll~ ...._,..+ir. un n u unmaK. a ır. a u umetin e ıştırn cttıgı ta nr uır. ımt muarının a ırı acagı a~- b tün rl .._,..., ........ ~ ıı.uuu "~ y'"' 

ı; "'"'uoç~ (D ah f 5 .. S d ) G h . k b l ecl l beri Maa if kullnnmnlıyız. Mevcut u fa.b - meşakkat ç~ hususundıtt müt-ev~~ ~ sütun e rup umumi eyetınce a u i e- kınd çıkanha: er üzerine r· kalan, bütün lletlerl harp :tmnlil.tmı:ı. terek azmimlzle onu ne zaman b!tl-

ş k T" l . d rek nihayet~i~tir. Vekaleti nezdinde yaptığımız tahki- uygun hale getirmeliyiz. Bu kaide, rlrsek 
0 

zaman bıtccatır. Bu hedere Alınmıyacak parmak izi ar vı ayet erın en kat bu haberlerin doğru olmadığını "~ ~üyüğ~den en küçüğiine knd:ır varmadan işi. elden bı.rakmaJt ıste-
ve fotograflar kasabhk hayvan Amerika'da 9 milyon ortaya koymuıtur. butun ~?-lmkalarn, muazzrun otomo- nrlyeceğhnlze şüphe )"Oktur. 

· "! k ki • k } ak bil endüst.rlslnd.en kasabadaki atölye-Ankara 6 {T elefoaln) - Dahi· getırı ~ce §1 as ere a ınac Churcbill ve ben bht>lrimfzl mnk 
Diyanet i•leri reisi ye kndar hepsine şamlldlr. 1 H k ttnrimlzln-~i.re Vekaleti, polL'.l vazife ve saliihi- Ankarı.. 6 (Telefonla) - Ltnn· Vaşington 6 (A.A.) - Hüku- ~ Amerika harp Jçin henüz sarfiyata sadlnnnı nn eyoruz. nre c e 

yet kanun ve nizamnnm~inin 5 inci 1 bulun et ihtiyacı Şark viluvetlCYindcn 

1 
met memurlannın kanaatine göre, Ankara 6 (T def onla) - Açık bnşlanuştır. 1 temmuzda başlayan saiklerini ve hedeflerimizi anlıyoruz. 

maddtlerinin dışında kalan suçlar- 1 getirtilecek kasnblık hayıvanlnrla ynlçında kayıtlar açıldığı zamnn do- bulunan Diyanet işleri reisliğine la- 1 g~lecelt mali yılda harp programı 5G ı Son iki hafta ~.rfında ikimiz birlikte 
dan dolayı kimsenin parmak iz:rıi ve temin olunacaktır. Münal:nlat Ve-ıkuz milyon ki~ tıskere alınncektır. tanbul ünivcrlİtesi ordinaryüs pro- milyar dolarn., cmter blr tabirle mllli 1 bu muazz:ım dünya hnrblI'~ n...rk"rl 
fotov,rnflannı almcıınalarını aluka-

1 
l:aleti, nakliya~ bakımından icnb Bu muamde. yapılaca!::. bir .çok ka- f~örlcrindcn Şerafeddin Yaltk.ıiya gelirin ynnsmdnn fazlasına m"l ola- ve ~tı "ıdi belli ~şlı mesel~e a-

darlara bildirmiştir. 1 eden bütün tedbirleri almı§tır. yıt muamelelerinin ilkidir. tayin cdilıniıtiı.. 1 cn.ktır. Bu, bir kelime Ue ferdi gay- çıkça göğüs gerdik. 



' Kanunusani 1942 .A.KŞAM 

il••• ç11rp:ad.all l' E ) 
Mektepte okuduklarımız ~---------------------------------------• 

ve hayat... Ekmek 1 kuruş l 
Dün sabah sırt üstü düşmtk pa

hasına mühim bir ders öğrendim: 

Belediyenin önündeki durakta 

ucuzladı 

Francala fiati de 27 
kuruştan 25,5 kuruşa 

indirildi 

• 
lstanbulun en zengin çarşısı •• 

"iyi halı iyi kocaya 
benzer, eskidikçe .. ,, 

' 

Fakir halka 
kömür 

Belediye yakında 
dağıtmağa başlıyacak 

1 

Sahife 3 

Yeni kitaplar: 

Gurbetteki kadın 

Yuan: PEARL S. BUCK 
Çeviren: MEBRURE SAMİ 

Güzide muharrir ve romancı Meo
rw-e Sam~ Pearl Buck'ın «Gurbet
teki kadın» romanını, get-ek piyes 
ve gerek roman tercümelerinde gÖ3-

terdiği kudret ve liyakat1e, dilirr.'-:e 
çevirmiş ve kitap, 2 cild olar~ 
Remzi kitabevi tare.fmdan satı~a çt· 

tramvaydan indim. Türbeye doğru 
bin bir ihtiyatla yürüyordum. Bir an 
ayağımın altındaki karla kaph kal
dırımı sanki hızla biri çekiverdi. Bir 
dakika fÖyle uçar gı"bi oldum. Güya 1 
etrafta tutunacak bir yer varmış gibi, 
ellerimi botlukta yüzme taklidi ya- Buğday koruma. vergisinin kaldı
para.k önden arkaya, arkadan öpe rıldığı dün şehrtmizdek1 aJAkalı ma.
doğru sallad1m. Fakat bütün bu ha- ka.mla.ra bildirilmiştir. Bunun üze
reketles-in hiçbiri fayda ebnedi. Ni- rine Belediye ve Fla.t Mü.rakabe Ko-

lstanbul halkı son 
lacivert halılara 

zamanlarda 
merak sardı .. 

karıJmıştır. 
İstanbul Umumi Meclisinin şehrimiz 1938 Nobel edebiyat miı.kafatını 

fakir halkına kömür dağıtılması için kazanın~ olan Peatl Buck'ın ro-
10 bin liralık bir tahsisat kabul etil-

rnanları, bütün medeni clünye-.da 
ğlni yazmıştık. 

Buna alt münakale karan Vekiller clika uyand1rrnış ve birçok dilbre 
misyonu vaziyeti ted:kiık etmLş ve ek-

hayet kendimi, adeta gramitlenmit mek flatlarmm ı kuruş indirilmesine lstan:bul şehrinin bütün teferrüati· ra vermi§. hovardalık etmiş olursu• 
aert bir kar tabakasının üzerinde karar vermiştir. le tarihini yazacak olan kimselerin nuz. Halbuki 235 liralık gay~ ucuz 

Heyeti tarafından kabul ed~tir. Bu tercüme edilnıiçtir. Bu şöhretli mu
günlerde şehrlmlze b1ldirileoektir. harriri Türk okuyucubrma, gazete-

yatmakla oturmak arasında acayip Bu suretle bugünden itibaren e:k.- kulakları çınlasın ..• Ne yazık ki knk bir halıdır. İtimad ediniz bana ... 
bir vaziyette buldwn. Fena halde mek 16,5 ~ yerine 15,5 ku~tan sene evvelki İstanbulu bile doğru 235 liralıkta karar kılındı. 
canım aClmlfh. Bu sırada arkamacln satılacaktır. Francala. flıı.tı da 2'1 dürüst bilmiyoruz. Bu mevzu etra- Onlar çıktıktan sonra bu sefer ben 
bir ıes, bana: kuruştan 25,5 kuruşa indlrllm~tir. fında, bu sütunlarda her rvesile ıya- sordum. Halıcı şu izahatı verdi: 

Ekmeğin karne Ue dağıtılmasına ait k 1 o·· H J ıJ H L 

Fakir halka kömür dağıtılması işi- mizde tefrika suretile İn~ar eden 
111, Halkevleri bazı güçlükleri dolayı- «Ana» romanile Mebrure Sami ta
sile üzerıerine almaktan çekinmekte- mtmııtır. «Ana», okuyuculannıu 
dlrler. Bu itibarla teV'Zia.t Belediy-e arasında büyük alaka uyandırdığı 
tarafından yapılacakt~~- . aı.'bi. mütercimin eseri difonize çe-
Havanın soğuması uzerıne Kızılay vinnek h d ·· t d·-· f - Oh ol•un dedı·, mektepte nıp ya ı ıyoruz. un a ıc ar çarşı- - a demek, boya ve dügv üm " hazırlıklara devam edllly<>r. Bu hu- _ı 

iken fizik dersini iyi clinlemiş ol.say- susta. alınacak yenı tedblrlert incele- sında bunu bir kere daha cıüşün- demektir. Birinci nevi dediğimiz bir 
Beyazıt nahiye merkezi mın1iakadaki • uswun. a goı tt ıgı muva.:-
blkes, yoksul ve fa.kir kimselere kö- fakiyet ~e ~dirle k~ılannuşt~. . 
mür dag-ttmağa karar vermiştir. Teezsufle soylemek .ı~ gelır. fu, 
Merkez yüz ki.şiye haftada. sekiz kilo yabancı dillerden dilimize çevrilen 
kömür vermektedir. Tevzi.at h<er gün eserlerin çoğunda alelide tercüme 
nahiye merkezinde bulunan memur- yanhtlarma, manası anlaşılmadım 
Iar tarafından yapılmaktadır. tercüme edilmi$ cümlelere tesadüf 

duı. benim sözlerime kulak assay- mek ma.ksadile dün sabah vilayette düm. Isparta halısının bir santimetresinde 
dm, İşte böyle dü~mezdin. Nasd ?.. Vail ve Belecliye Retsı doktor L1itti Kapahçarşının iç.indeki bol direk- 1 O düğüm vardır. On kere on yüz 
Ben ders anlabrken size fizik kaide- Kırdarın rel.sliğ'l altımda bir toplantı li cadde vaktile lstanbulun en bü- eder. Yani bu hallların bir santimet• 
lerini izaha çaJışırk~. sen dalga ge- yapılmıştır. Toplantıya. Vail !e Be- yük kitap pazarı imiş. Ad-eıı:a mem- re murabbaında yüz düğüm atılmış-
çer, bqka ıeylerle m~gul olur mu f ledlye Reisi muavlnlerUe bütün ka- Jeketin irfan hayatının belkemiğini tır. İşte bu güzel bir halıdır. Halbu· 
idin? İtte b k 1 za kayma:ka.mlan, Belediye ve Vila- burası teşkil ediyormuş. Anlattıkla- ki gel gelelim 11u halıya bakınız. Bir 

~ca zaman .sonra me • yet erkanı .iştirak etmiştir. K ı K' d 3 d w d B 
tept~. ~~. dinler:nen;ıenuı cezasını Karnelerin dolduııılması işinde ka- nna nazaran apa ıçarşının ıtapçı- santimetre e ügüm var ır. ir 
ıırt ustü duserek çekiyorsun... za kaymaka.mları bütün Beledtye ve lar kısmında uzaklardan gelen ak santimetre murahabında ise 9 dü-

sakalJı alimlere raslamak mümkün ğüm görünür. Bu itibarla bizim halı-
Canımın acısına rağmen, başımı vilayet memurlarile kendi seım.tlerln-

Fakir ve hastalara gıda maddeleri edilmektedir. Bu yanltşla.r olmasa 
elanek vesaire, askere gidenlerin al- bile, tercüme muvaffak olmuş sayı
lelertne _ve çocuklarına. kı.şlık ıevazı- labilmek için. okuyucuya yavan bir 
mat verilmekte, para ya.rdımlan da tercüme duyguau vermemesi lizım-
yapılmaktadır. d 

çevİrip baktun. Lisedeyken bana se- deki öğretmenlerden istifade edecek- olurmuı. Bugün yerinde yeller esen cılar ekseriya göze en cazip görü· 
nelerce ders veren hocam, giilümsi- Ierdlr. bu büyük kitap pazarından kaçta nen, en şatafatlı bir halının ucunu 
yerek yanıbaşunda duruyordu. He- • Maarif müdürlüğüne de bu hususta kaçımızın haberi vardır~.. 'şöyle çeıvirir çevirmez işi anlarız. 
men yerimden fırl d 

0 
d biiyük lazım gelen emirler verilmiştir. Ala- Vaktile cild cild kitapların <lur- Böyle halıyı kıvırıp parmak ucu gi• 

b' .. a un. a kadarlar karne usuli.inilıı şubatın duğu bu çarşıda şimdi üst üste istif bi bir yere bakarak hüküm venne-
ır. ne~et ı:.ostererek bana yardun haftasından itibaren tafJblk edilebile- edilmiş yüz binlerce liralık şark ha· 

1 
mize halk 11aşar. La.kin bir halı par• 

etti. Lakin vucudwnun sol tarah fe- ceğin1 tahmin ediyorlar. lılan var. Kapalıçarşının idaresile 1 mak ucu kadarlık bir yeri ile de ken-

Galatada bir motör yandı 
Dün Galatada. Yağkapa.m 1Skelesin

de Keseryan adında. birine alt t84 
motörünün hava. deposu patlamı.ş, bu 
yüzden motör tutuşup yanmıştır. 

ır. 

İşte Mebrure Sami, «Gurbetteki 
kadın» 11 bu bakımdan azami kud
retle dilimize nakletmeğe muvaffak 
olmuştur. Bu romanı insan mükem· 
mel bir teJif esermiş gibi okuyor; li
san o derece pürüzsüz, fİve o kadar 

na halde acıyordu. Hocam hala düş· j 
memin sebebini fizik dersinicfm1e- alakadar bir zata: dini belli eder. 

- Çarşıda Mücevherciler gibi j Bu sırada dükkan sahibinin Avru
zeng.in caddeler var ... Bunların mu· payı, P.merikayı dola~§, beynel
hafazası m. esuliyetli iş doğrusu ... 

1

1 milel halı piyasasile alakadar olmuş 

mememe atfediyordu. Kendisi bize 
yıllarca fizik okutmuştu. Ve hakika· 
ten karm niçin kaydığını fizik bakı
mından bize anlatmışh da a.nıma, 
ben dinlememiştim. O yanımda~ 

«Nasd fıziJc dersini dinlemez mi
sin?.. Ooooh !.. » diye bana çıkqır
ken. kendi kendime şöyle diyordum: 

Kıymetli 
düzgündür. «Gurbetteki kadın»• 

Vasli Rizanıı.~ ~ bir~r::t:U.~de Türkçe için gii-

«Söylediği doğru!.. Bir de mek
tepte okunan birçok şeylerin bayata 
uymadlğuıı, onlardan istifade olun
madığlnı ileri sürer dururuz. Ne mü· 
naaebet ? •• Keşke fiziği can kulağile 
dinlemq. olsaydun da böyle yuvar
lanıp canımı acıtmuaydmı. •• İDf8,l
le.h bir daha talebe olursam, fizik 
dersinde kulaklanmı tirbuşonla aça· 
cağun. .. Biz yanh~ düfiinüyoru.ı. 
Muhakkak ki mektepte okunan bir
çok şeyleri hayata mis gıÖİ uydur· 
nıak kabi1dir •.. » 

Bu aralık hocam mağrurane gii
lümsüyor: 

- Bak ben fizik sayesinde düş
meden nasd yürüyorum! •• diyordu. 

Lakin dalıa sözünü bitirmeden 
Locam, şöyle yerinde bir çalkalandı, 
yalpaladı. Ben İçimden: 

- Ya fizik!... Neredesin?.. Y etİf 
hocamın imdadına!.. dedim.se de pa
ra etmedi. 

madenler 
Memleket dişma nasıl 
çıkarılacağına dair dün 

vilayete tebliğat yapıldı 

demiştim. oğlu yanımıza yaklaştı: 
Muhatabım: - Bayım, dedi, halıdan anlamak 
- Mücevh-ercilerin hemen ekse- musiki anlamağa benzer... Mesela 

risi akşamları mallannı beraber alıp benim yanımda Bethoven'in bir par· 
götürürler. Çarşının en zengiın kısmı ç.uını çalarlar, katiyen anlamam, es
halıcılardn ... 'demişti. 1 nerim. Bir cazband parçası çalarlar, 

- Evet muhakkak ki lstanbulun 
1 he-şuma gider. Halılar da musiki 

n e g'n ~rşılanndan biri ve belki parçalarına benzer ... Hiç ummadı· 
biO:C:i

1 

halıcılardır. Buradan geç• ~ınız. kü~ücük bir halıya biz ~inle_rc~ 
Türk parasının k.ıymethıl koruma mek bile insana bir refah bir zen- !ıra ıstenz ... Ötede gayet gooterııılı, 

kararının kıymetli madenle~in. mem- ginlik kokusu verir. Yerl;re, dük-, kocaman bir hAalıya ucu.~ bir ~at ko
leke~ dışına. ihracına ait hükümlert- kA I .. I . k k b" "k yarız ... Mesela şu «ı usttekı halıyı 
ne dalr hazırlanan ek dün ala.kadar- an arın on enne ren ren uyu ' . 

k t b '- l l 1 t r sıze açtırayım ... Jara tebliğ edilml§tir. Buna göre al- yumuşa a an ca ı an yayı mış ı , . . 
t " " ı~tfnin kül n.ı. Dör'. h.e~ adımda bir rasladıgv ınız di- 1 Adamlanna seslendı, bıraz sonra 
m, gumu.ş ve P a çe ve sı..auı..e " ı ki d'b" d ki · 1 

h llnd klin·d b pı,. h d"' rekler o esrarlı loQluk yerlerde se- aya arımın 1 ın e ren en pırı a e ş.e en a~a ur .. ve , ~ • ı 1 - . d .. b"'l b · 
masnu olan nevileri de memleket ı rili halıların boJluğu size bir şark sa- pırı yar.an uzenn e sun u e enzı-
dışma çıkanlamıyacaktır. Yalnız ha- rayı dc..k.orunu hatırlatır. Nereye bak-: ye~ r~i.mlerile çok güzel bir halı 
rlce gidecek yolcuların dalmi surette sanız tavanlara kadar yükselen tık- serılmıştı. Cenç halıcı sordu: 
taşıdıkları nl.şan halkaları ile şahsi lım tıklım hah yığınları ile karşıla-ı - Nasıl?·:. 
saatleri bu kayıttan 1stisna edilmiş- şırsınz ... Dünyann en zengin mem- - Çok .~uz:J... 
tir. . . j leketlerinde bile, en zengin çarşı-

1 
Hvalıcı, duk~anında çalışan genç 

Hançten gelecek ecnebıl::ır, ~raber- ]arda kaldırım taşlarının üzerleine çıraga se5lend1: 
lerinde getirecekl?rt eşyay: alak~ar halılar serildiğini göremezsiniz. 1 - Bir de oğlum şu Sehna döğü-
makamlara kayd1'~tirecekle. ve tekrar B' · 1 d" ki" H ı J _ mü halıyı indir ... indirdiler. Küçük 
Türklyeden ayrılacak.lan zaman a.n- ızım ~ş: ıre ı a ıcı. ar çarşı. b' G" . . . .. . 
cak geldikleri zaman kaydettirdikleri sının kendısıne mahsus hır çehresı 1 •

1r şey.·· ostenşsız mı gosterış· 
laymetıL madeni eşyayı harice götü- ıvardır. cŞark> denilen şeye orada sız.·· 
reblleceklerdir. parmağırnzın ucile değer, onu eliniz-j - Ne dersiniz buna bayım} 

Bu kararnamenin meriyete girdiği le tutabilirsiniz... ! Hiç bir fiat söyliyemedim. Zaten 
tarihten evvel memleketim~e gelen Kışın, barometre cıvalarını:n sıfır ona alıcı göziyle bakan kim? .. 
ecnebilerin k.a.ydettiremedıkleri bu 1 d d ı w .. 1 d h l - Bilm~ k' d d" 

• • 
evını soyan 

Mehmed Ali adındaki 
bu adam yakalandı 

Geçenlerde Şehir tiyatrosu aktöl'le
rinden B. Vasfi Rıza. evtnde bulWlma.
dığı sırada misafir sıra.tile eve gidip 
gece orada. yatan ve herkes uyuduk.
tan sonra evden blı'çok ~ya çalıp 

kaçan hırsız dün yakala.nmıştır. 
Zabıtaca yapılan tahkikat netice

sinde bu hırS1Z1n Mehmet Ali adında. 
biri olduğu tesbit edilmiş ve kendisi 
dün Galatada. glzlendiğl. bir otelde 
yakalanmıştır. Vasfi Rızanın evin
den çaldığı yüz elli lira Mehmet Ali
nin ii2ıerinide bulun~tır. Ev
den çalıp sattığı bir dürbinle kıymetli 
bir tabakayı sattığı yerleri gösterm1ş 
ve bunlar geriye al111arak sahlbine 
iade edilm.1$lr. · 

Mehmet Ali bunda.n blrka.ç ay ev
vel de sabık Dahiliye Vek.ill B. Şükrü 
Kayaya tehdit mektubu göndererek 
beş yüz lira istemiş ve bu yüW.en 
hapse mahkum olmuştu. Ma:hkümiye
tini bitirip hapisaneden çıktıktan 
sonra da Vasfi Rızanın evinl soymuş
tur. Tahkikat devam ediyor. 

kabil cşya.nın çıkanla.bilimesl için a tın. a o aş.tıgı. §~ gu~. er ew a ıcı- m ı... e ım. 
Biçare hocam boy]u boyunca ye- kambiyo mercilerinden müsaade al- lık hıç de fena hır ış degil dogrusu. · · - Canım bir fiat ııöyleyiniz ..• 

mak lazım gelecektir. Bulunduğumuz mağazanın bütün du- Mesela 1 00 lira verirmisiniz buna~.. Bir kişiye otomobil, bir 
re ıtzmı.dı... - - .- varlan halılarla tamamile kaplı... Yüzümü buruşturdum: kıza da araba çarptı 

Olmuyor efendim, olmuyor! ••. Şu Halkalı Ziraat mekte- 1 Yer halı, hatta kapıya da rüzgar iş- - Buna mı? .. Yirmi lira bile ver- Şoför Alinin idaresindeki taksi o-
biziın mektepte okudugumv uz feyle- b ı ı · · · h 11 k 1 ,. w · d · inde yangın çıktı ememesı ıçııı: . a ı ar.. ~~~.mu.,.. megı üşünürüm... tomob1ll dün Beyoğlunda Inglliz sa-
rin hepsini hayata tatbik etmeg~ e im- Ortada nar gıbı ate .. lerm horuklen- H 1 k·· .. k b' h rayın ·· .. de eçe ken Kostl o~ k~ · Halkalı Ziraat mektebi gece bekç1-ı ·~· . . . . " a ıcı uçu ır ka kaha attı: ın onun n g r 6

-
ııın yok!... si Aı· oğl M hın t "d·· . t b' dıgı mangal ıçerıyı sıcacık yapmış. _ Acaba 1 OOO 1. . . lu Yakogos adında blrine çarpm~tır. 

H 
ı u e e , mu urıye ına- k" h l .. 1.. . ıra versenız sıze k ~~ •- 1 ikmet Feridun Es sının merdiven altında fenerlere gaz . Çarşının en es ı . a ıcısı gu umsıye-1 bu halıyı aatanm mı dersiniz}.. J,.te Ya ·ogos Beyvı;lu hasw.nesinc ··~ dınl-

k "" mış, bJraz sonra ölmüştür. Kendi-
yerlne yanlışlıkla benzin koyarken re : .. . . . . mu~}ki meselesi... Bu bethofen"in sinin otomobil yaralarından öldüğü 

''Yeni Adam,, mecmuası ı teneke benztn parlamış, zemin kat- - İşte, rutubetı en az, ıçerryı en 1 semfonisi... öteki halıyı da size anıaşııarak cesedin gömülmesine 
tan başlayan yangın merdiveni ve sıcak tuta.at duvar bunlar, halılar ... 35 liraya bırakırım ... O da adi bir ruhsat verilmiştir. Şoför yakalanarak 

Profesör İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
tarafından neşredilen «Yeni Adam11 
mecmuası bu hafta 9 uncu yılma gir
miş bulunuyor. «Yeni Adam. sekiz 
sene evvel intişara başlamış ve milli 
kültür davasına sadık kalarak bu<>'ü
ne kadar fasılasızca her perşe~be 
çıkmıştır. 

Matbuat işierini Yakından takip e
denler bunun ne kadar ehemmiyetli 
bir muva.ffakiyet olduğunu takdlr e
derler. Bu muvaffakiyet!n husulün
de okuyucuların alakası kadar mec
mua sahibinin gayret ve sebatının te
siri olduğwıa şüphe yoktur. 

ikinci kat döşemelerini ve müdüriyet dedi. • • • cazbant şarkısıdır... adliyeye teslim edilmiştir. 
kısmını yakmı.ştır. Mehmet muhte- Halı ile musıkinın ı .... . du'·n 
1if yerlerinden yaralandığından Ba- •• • • 

7 
stanbullular lacıvert Verjin adında bir genç- kız 

kırköy hastanesine kaldırıı:nıştır. _İt munasebetı nedır. meraklısı oldular... Köprüden geçerken arkadan hızla 
faiye yangının genlşlemesıne mani Biraz ilerimizde dükkan sahibinin g·olen bir araba çarparak: yaralamış-
1 t - İstanbul halkı en ziyade haçıgi tır. Verjln Hasekt hastanesinde öl-

o muş ur. - - oğlu bir müşteriye halı gösteriyor. renk halıları seviyor?.. müştür. Kazayı müteakip kaçan o.-
Belediye ve vilayet Müşterinin şöyle dediğine kulak mi- y· . b . rabacı aranmaktadır. 

•• • safiri oluyoruz: - ırrnı eş sene evvelıne kadar ___ _ 
. butçesı _ Ayni boy, ayni renk, ayni de- J lstanbulda en ç~k satılan halılar 
Istunbul Belediye ve Vilayet bütçe- sen ... Lakin biri 60 lira, öteki z35 lkumızı renk.teydı. Öyle ki bir za- Kadıköyündeki yangın 

si muhasebe müdürlüğü tarafından lira ... Nasıl olur bu~... manlar kırmızıdan başka balı satıl- Kadıköyünde Cevizlikte, kerestıecl 
hazırlanmıştır. Bütçe bu ayın 15 Merak ettim Kalkarak onlarm maz olmı.:.ştu. Hatta halı alırken şöy~ Azl.z sokağında bir yangın çıktığını, 
inden itibaren belediye daimi encü- 1 . ti'· E .. t • · ı le konuşulduğunu icıitirdik. 155 ve 57 numaralı evlerin yandığım . t . yan arına gıt. m. vet muş erının y • tah'~'"·"t 
menı arafından tcdk1k cdıleoık ve h kk d K d' . • .. .1 'k" J _ Kırmızı al B k l d yazmıştık. Yapılan .ıuaa. yangı-
Umumi Meclis şubat devresi içtimala- a ı var 1• en ısıne gosterı eın 1 1 w k ·· aşın 81 1 ır a um B Rau.f Gölboraya a!t 57 numa-

Arkadaşımızı tebrik eder, uzun yıl- H ı ı para ır! 
rma yetiştirlle<:ektir. 1 halının arasında hiçbir fark yoktu. 1 satmdaga alkarsan her zaman için ralı ~den çıktığını göstermiştir. Ya-

YenL belediye bütçesi 12 milyon 11- a ıcı: ı ·· nan 55 numaralı ev B. Ermanak Sa-
lar idrak etmesini dileriz. radır. - Bu 60 liralığı alırsanız çok pa- (Dev:unı sahife 7 sütun 1 de) rayana. aittir 

Bay .Amcaya göre ... 

1 ' 
{~ flllA 

.. . . . . . . . . . 
.;; -=-

• 

~~ ---=- . . 

:- Tedbirsizlik zar~rlı ştıydir ves- j ..• Mesela, vaktiyle bir kaç k_'.lyt~ ! ... Bir kar temizleme makinesi/ ... Kar yağmağa ba§lar başlamaz 1 B. A. - Evet, gazeteciler de vak~ 
•elam bay Amca.... lalıınıp bir yere atılsaydı tünel hiç ' alınıp biT köşeye konsaydı trarnvay-ıkaldırımlar temizlenseydi bu:z tepe-itiyle rasathaneye sorsalardı nrbna 

· kapanmazdı!.. ll~r hiç durmazdı!.. led yükselmezdi!.. devam etmezdi!.. 

Mebrure sami•nin roman ve piyes 
tercümelerinde kazandığı muvaffakı
yetin sUTıru, ttGurbeUeki kadm» da 
yazdığı «Ön ıÖz» kafi derecede ay
dmlathğı İçin bazı cümlelerini bura
ya nakletmeyi faydalı bulduk: 

«Umumiyetle tercümelere, bir ku
~ın tersine, yani pürüzlü, kusurlu 
ve donuk tarafına bakar gibi isteksiz 
bir his beslenir. Netekim duygu. can 
btıhnadan yapdan tercümeler de,• 
çoğu zaman, bu wnmni kanaati kuv· 
vetlendirmededir. 

«Gurbdteki kadın» ı Türkçeye 
çevirirken. ortaya kusursuz bir eser 
çıkardlğmu iddia ebncğe kalkqac.ak 
değilim. Yalnız Frans1Zca metninin 
de. batta İngilizcesinim de daha öte
sine vararak h"l'Tanı olduğwn Pearl 
Bucktle bir his kardt:$liğine ula.ttığı
mı, kuru kelime kalıplnrının gerisin· 
de kalanı duyacak kadar ona can
dan yaklaştığımı ileri sürebilirim. 

«Gurbetteki kadın» m bazı çile
lerini Türkçmıize dökerek anlabr
ken, ona. sanki benim de anammlf 
gibi, bir yalonlık duydu~u. kud
reti ve büyiiklüğü ilıe büyülenerek 
km olan mubaıTir, nerede ağladı 
~. benim de ayni noktalarda gözle
rimin yaşardığını ve bir evlid say
gıın, anlayışı, yakınlığı ile bu ese?İ 
incitmemek, tercümeııine can ve ruh 
kabnak için bütün g(foıliitnü. hissimi 
verdiğimi söyliyebairim.,. 

Ve hakikaten Mebrure Sami, bu 
romanı bize, sade, fakat güzel ve 
munis, tertemiz, be."Tak bir ırmak 
gibi akıp giden bir Türkçe ile ....... 
tercümesine «can ve ru1ı» katarak, 
bütün gönlünü ve hissini vererek 
hediye etmeğe muvaffak olmuştur. 

iki kişi peynirden 
zehirlendi 

Şehremininde oturan Hüseyin ile 
karısı Sıdıka. dün sabah evde beyaz 
peynir yemişler, biraz sonra ik!s:i de 
hastalannu.şlardır. Hüseyinle Sıdıka 

Gureba hastanesine kaldınl~la.rsa 
da. biraz sonra Sıdıka ölmü,,tür. 

Adliye doktoru muayene etııniş, ö
lümfuı sebebinin tesı:ııtı için Sıd!kanm 
cesedi morga gönderUıtıLştir. Bunıa.
rnı yedlkler1 peynirin artan parçası 
da tahlil edilmek üzere tahlllhaneye 
gönderilmiştir. 

'/ ,,..-

- O da ne demek? •• 
B. A. - Görmedin mi, ruatha• 

ne, fırtına olacak derdemez. hav-. 
açhl.. 
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_______ r ISTANBUL HAYATI as . -~~~~~• 
Eldivenlerinizi 

askerlere veriniz! 

E ldJvenl ldm fcacl etti bilmiyorum. Şu yazıya başladığun 

Sl.l'ada, civannda canlı veya cansız bir ansiklopedi de bu
lmımadığı için kim.in icad ettiğini yazıverip sizlere daha 
bilgiç görünemedim. Brrakalım. Fakat kim icad etmiş olursa 
olsun eminim ki bu akıllı zat eldiven icadına koyulduğu zaman 
kadın veya erkek şıklığına hoş bir kulp eklemeyi düşiinınüyor
.ıu. Yani benim aııhyacağım, icadçı, eldiveni faydah bir şey ola
rak ve sadece lazun olduğu zaman .lrullanılmak ü:zere icad C'tti. 
Halbuki bu mükemmel eser - şık kadınlar tarafından bilhassa 
beğenilip seçilen o hiç işe yaramaz çeşidleri sözdışı - evet bu 
mükemmel eser bugün şehirlerimizde Jizıın olmadığı halde 
kullanılıyor. 

1 

birr:f:a~:~~til~ür~:ad:;! lkı· taraf harbı· hangı· yoldan asabileştik. Hep bir ağızdan tik.ayet· 
ler yağdırdık. Fakat, biz bağırdıkça 
onun inadı kızıştı, biz dert yandık-

vurdu, kastı kavurdu. Buharlı loko-ça onun merhameti körletti; esti sa- kazanmaya çal 1 ş acaktı r? 
motifler. benzinli otomobiller. elek
trikli tramvaylar. insan zeka.sının bu 
çE'lik devleri yumuşak kar yığmlan-
nm önünde diz çöküp boyun eğdi- iki taraftan hangisi harbi kaza- ı Yazan: 1 Dürıya üzerindeki hal.;ki mücade-
ler. Avrupa doğusunda bir kaç saat nacaktır;> Böyle bir tahmine girişmi- le dönüp dolaşıp bu noktaya geliyor. 
içinde kilometrelerce toprağı kana yoruz. Çünkü bu; faktörleri bizce M. Şevki yazman Bu sebeptendir ki önümüzdeki yaz.a 
boyayan çellk :mblı ordular. kele- ve hatta bütün dünyaca JJlalWn ol- doğru her iki taraf da ellerindeki 

İstanbul hal.lana bakın: Çok şükür kış - görüyorsunuz -
elleri donduracak kadar korkunç olmadığı ve vatmanlarla şimdi 
aklıma gelmiyen buna benzer iş erbabı hariç her vatandaş iste
diği zaman elini sıcacık cebine sokabileceği için eldiven bir faz
lalıktır. Halbuki ne çok eldiven var! Eldivenlerin 1frzumsuz yere 
kullanıldığı kiminin onları giymeyip uçlannı paltonun cebinden 
dısan çıkarmalarından, kiminin yalmz bir eline giyip ötekini 
ayni elinin avucunda taşımasından belli. Ve şehirde hiç giyilme
mesi icap ettiği cebinde tramvay bileti, ufaklık para aranırken 
ve el sıkmak lazım gelince apartopar çıkarmıya davranıştan an
laşılıyor. 

bek kanadından daha narin kar ser- mıyan bir sürü hadiseleri evvelden rasında kendis:irıe karşı kal~ olan bütün kuvvetlerile bu aahnede za• 
pintilerinin kartuında perçinlenip keşfetmek demektir ki kehanetten biricik büyük devleti yıkmaya ve bu- ferler temin etmeğe gayret edecek-
kaldılar. Şehir içinde asri vesaitle de ileri bir iştir. Ancak iki taraftan nun elindeki geniş kaynaklardan is- )erdir. Mihver tarafı ve daha doğru
donanmış en mükemmel caddeler her biri zaferi nasıl kazanabilir ve tifade ederek kendi başkanlığı altın- au hunun garpta mümessili olan Al
adım ablanuyacak hale ae].di. Dara- hu mak.satJa hangi yolu takip ede- ela AVYupayı tanzime gayret etmek- manya kışın bütün gayretile yeni 
cık çerçeve aralıldanndan ıaan göz• cektir;> Bunu daha bugünden heaap• tedir. Rusya yıkıldtktan sonra yakın kuvvetler ve malzeme teşkiline uğ• 
le görülmez buz ijnecikleri.. alev layabiliriz. Hatta iki taraf için de şarktan İngilizleri çıkarmak kolay- raşacak, ilkbahar taanuzlan için ha
alev tulUf8.Jl kalorifer kazanlarmı muzaffer olmanın bazı şartlarını, dır. (Bühassa .lııgilizler Hindistan- zırlanacak, belki İtalya da şimdiye 
birer kibrit kıvılcıma değenizliğine esas noktalarım tebarüz ettirebiliriz. da Uzak Şarkta tamamen Japon1ar- kadar yaptığı ;yardımı arttıracak, 
düşürdü. Tabi.alın bir 11illesile koca Bundan sonra şu veya bu taraf içilı la. angaje olduk.tan aonra). Uzak Japonya ise bu zamana kadar oe-

jmedeniyet ,8,fkmlaşıverdi. zafe~ bu şartlann tahakkuk imkanı- Şarktaki Japonya ise bu şartlar al- nupta ~i bitirmesinde hiç değilse 
Söylendik dertlendik, gazetel _ na ve inkişaf seyrine bağlı kalır. tında istediklerini kolaylıkla ele ge- kuvvet çekmek veya tesbit etmek 

Doğrusu eldiven kime lazımsa onda bulunmalı. işte baJnn: 
Nöbette veya başka vazifede eli daima silMunın üzerinde duran 
bir askere eldiven lizımdır. 

de Belediye;e akıllar öğrettik. elci: _ .?u veya bu. taraf iı;in bir takım çirecek vaziyettedir. Deniz ve hava- gayretile şimale dönmeğe uğra~a· 
ki bütün vasıtalar kullanıldı; fakat olu rakamlar zıkrederek mukayeseler da temin ettiği üstünlükten aonra caktır. 

Sokak) t 
• l ebil ek .. I d yapmak da mana.sızdır. Meaela Hin- kara ordusu itibarile bu mıntakada R l an emız ey m fOY e ur- d. ç· . b f us ann ellerinden gelen gayreti 

tr 1 
.. rindeki ıstan veya ını şu veya u tara ta Japonları durduracak kuvvet pek ~u uh sun, amvay ray aruuın me k d .

1 
. d' .._ ___ yapt1KJ.arı m akkak. Fakat acaba 

yaran parmak kan bile kaldırama· şu ak a!' mı yon ., ınBsa~ ıyel rn:=:sp görünmüyor. Demolcratlar bu tarihe kadar Orta 

dık T
_.._!_..___ b med • • etme neye yarar r u ınsan ann ne C k. h k. ilon 1 edild k ş k R d • CIOUIIlll g"aza ı, enıyetin k d mik __ ı_ . dil ,_ .

1
. enup.ta ı are at a · i - ar a usyaya yar ım veya ~ükünü 

• • çml lak d" a ar tan tecmz e eo1 ır ve yl b" 'h . al h fifl k · · k 1 ( acZJDJ "°" ortaya abver 1. ten sonra ve ag e ı ı tım önümüz- a etme ıçın uvvet er amma 
...... bunların yüzde kaçı mensup olduk-B ek deki yazda şimale de teveccüh ede- mühim kuvvetler) getirebilecekler 

Şehirliler! Paltonuzun cebinde veya avucunuzda boş yere 
taşıdığum: ve dalına kaybolmak tehlikesine maruz tüylü veya 
içi fanilalı eldivenlerinizi bu kış onu hududlanmızı bekljyen kah
raman askerlerimize hediye ediniz. Hem bir yük. :ten kurtulmus 

er et versin. yine o tabiatın lan tarafın davası için hakikaten dö- rek Ruslarla "çarpışması ve Alman· midir~ Bu biraz şüpheli. Henüz ha
\ merhameti imdada yetişti. Onun, ıvüşürler, burası bilinemez. 
yelpazesini cenuptan ,imale doğru Malzeme ve silah davaııı da kı.s· yanın yükünü hafifletmeğe uğraşma· zır olmayan Anglo Saksonlar çok 
kımıldabnasile biran İçinde her ,ey men öyledir. Şu kadar sene sonra sı kabildir. Bu suretle orada Uzak yavaş hareket ediyorlar. Bu yaz Rue
dE-ğİştİ. Korkunç rüzgar aslı.klan ke- şu kadar istihsal diye bir rakam Şarkta ıve Almanyanın Avrupada yaya bu yardımı yapamazlarsa son-

. ·' 
hem de eldivenlerinizi işe yarar bir hale getirmiş olacaksınız. 

Şevket Rado 

_!ld• d düaündügyüne mü•o.bih bir ha.kimi- k 1 1 al ht 1 
au ı. ört yanımızda savrulan buz· zikretmek çok defa i•e yaramıyor. ~ .,... ra geç a mış 0 m arı mu eme· 

1 
• " yet tesis edecektir. eli Zi R ·ı b" l 'kt Al 

U ığneler kayboldu. Düne kadar Zira hakiki jş gören bu :istihsal edH- r. ra ul')'a 
1 

e ır 1 
e man-

bırçm saldın,larla meydan okuyan m::ş silahlar değil, onların iyi •uret- Demokratların veya Anglo Sak· yayı mağlup edemezlerse Rusyasız 
kar yığmlan, babalarından tokat ye- te kullanılmasıdır. Bazan seoelerce sonların tarafına gelince; kanaati- veya esas menb.alardan mahrum kal• 
mi~ birer bqan çocuk ıomurtkan· istihsalin temin ettiği üstünlüğü fena mizce bunlar bidayette Almanya mış bir Rusya ile ve taarruzlar ya
bğile oldukları yere büzülüp ,ıpır •t· bir istimal bir kaç gÜn zarfında alt karşısında Rusyaya, Japonya karşı- parak bu işi başarmaları (mühim 
pır gözyaşı dökmeğe başladılar. Kal- üst ediyor. · şında Çine yardım ederek bu kuv• v.e muhtemel malzeme üstünlüğüne 
dırımlarda ayaklarımızı tekmeleyı·p Öl k l vetleri mümkün mertebe itfaye ça· rar.men) bir hayli güçl~miş olur. 

. ü ra am ar veya isabetli olmı- 1 çarpıtan bılliir gibi buz kümel • h 1 lışacaklar ve ilk bulacaklan fırsat- A manya maslup edilmedeırı de Ja· 
m:================================== bastık d-:=...l I aline ~· yan ta min er her iki taraf için de l l O Şa A ponya magylup edilemez. ça -uan pe te h geldi. dünyayı yanılttı: Son güne kadar ara v.e rta rk yoluyla lman-

Devrin modası 
cFilan maddeye zam yapılma-

111 istenmiş, fakat kabul ed.ilme
m.iş .. > 

cFalan şeye yapılma~11 istenen 
zam reddedilmiş ... > 

Bu çeşit havadislerden anlaşı
Lyor iri en küçük bir hahaaıe kar
ııınnda mal sahibinin tüccarın es· 
nafın, batta müe~sese~in aklın~ ge
]en şey «zam> dır. Anuna bu zam 
lıalkın hC8abına uygun mudur, de
ğil midir, olur mu, olmaz mı, me• 
aele bu değil. 

cHele bir istiyelim bakahm. İs
tiyenin bir yüzü kara, vermiyenin 
iki yüzü I> deyip hükumet kapısı
na dayanan dayanana 1 ••• 

Her devrin salgın bir modası 
•ardır. cZam talebi> de galiba 
bu devrin modası! ... 

Propaganda 
Neriman Hikmet, hayat pahalı

Lğı karşısında geliri ar·tmamış olan 
ailelerin nasıl geçindiklerini öğre
nip neşrediyor. 

:-tepsi de ayağını yorganına gö
re uzatmanır. parlak örııeği olan 
bu ankette görülüyor ki, az gelirli 
vatandaşların hayatı idea] bir ta
sarruf sistemi içinde geçmekte
dir. 

Bu bakımdan, yapılan iktisad 
ve tasarruf propagandasını, do
laplarından giyecek. ve yiyecek 
taştığı halde, hala giy.ecek ve yi
yecek beğenemiyen vataııdaşlara 
göre aıyarlamak ve bütün gayreti 
onlar üzerine teksif etmek fay
dalı olacakhr. 

Tebrikler 
Ilayrnmdan bayrama kutlaş

mak ananemize, bir de yılbaşı 
kutlaşması karıştı. Fena da ol
madı. Eş dost biribirini ne kadar 
sık hatırlayıp yoklasalar elbet o 
kadar iyidir. 

Fa.kat bazı devlet dairelerinin 
bu kutlaşmaya verdikleri önem, 
harcadıkları para, insaf erbabına 
bayram: zehredecek derecede aşı
rıdır. 

Mesela Toprak mahsulleri ofi
simizin tebrik kartları bunlar ara
sında bir rekor teşkil eder sanı
yoruz. Oysaki atalarıın cNe eker
aen onu biçersin I> sözünü herkes
ten önce hu ofisin bilmesi İcab 
eder. 

İki renkli baskısı ile posta pa
rası bir yana, yalnız zarfile kağıdı 
on kuruş eden bu lüks 'Yllbaşı teb
riklerini alanların, yeni yıl için 
«kutlu olsun I> derneğe, bilmeyiz, 
dilleri varmış mıdır~ .. 

~~~t~~~~~m 
Kuşların çokluğu 

Yer yüzünde ne kadar kuş yaşa- insanlardan 35 defa fazla ku~ yaşa
dığı belH değildir. Çünkü şimdiye maktadır. 
ladar kuş sayımı yapmak kabil ola• y· · f ·· ·· b. 

Ma fih ı 
ıne aynı pro esore gore, ır 

mamıştır. ama ngilteı:ıede ta- l k ..:.... ··r ki v k d L'• . .. . . mem e e ..... nu us ço ugu ne a ar 
mı ~ib prof~or~ennden bıri, yirmi fazla ise, kuş çokluğu o lcadaı azdır. 
~nelik tah?Timlen~~. v~ teferrüatını A:r. İnsan bulunan yerlerde ise,kuş
ifp etmek ıstemedıg.ı hır metoda da- lar fazladır. 

1'&1\&r•k yer yü~nde yaşamakta Profe.örün iddiasına göre İn
olci~ ~uşlyarı ?Sb~lli~ar olarak hesap giltered~ 200 milyon kuş yaşamak.· 
etmıştır. anı u a me göre Arzda. tadır. 

lnıan, 70 Yatma kadar ne kadar yer, içer? 

70 
Bir Almkand doktor~k bir ad.amın bin yumurta, 50 kental sebze ve 

+:~ y.aşhına a ar .n~ mıDtakr yey;ıp .~ç- 265 kental ekmek yem.i"tir 
""ll'ru esap etmıştır. o tora gore l " · 
lıir İnsan 70 sene zarfında vasati naanın 70 yaıına kadar ~iği, 
olarak su, süt, bira, gazoz, şarap ve İçtiği hütiin bu mad<leler motörlü 
aaire olmak üzere 25 bin Ütre muh- arabalara konea 25 kamyondan iba
telif may.iat içmiş, 3 bin kilo et, 12 ret bir karvan teşkil eder. 

ikiz kızlar, erkek olmuşlar 
f?gilterede Yarrnout şelırinde, çok Marjorie de Dezi'nin ameliyattan 

g&np bir cins değiştirme hadisesi evıvelki arazını gösternıeğe başlayın
olmuştur. Bu şehirde Marjorie ve r;o doktorlar onu da ameliyat m • 
D . d 'k' k k -. asa ezı namın a ı ı ız ardeş yaşa- sına yatırmışlar ve kısa bir operas-
maktadır. Bunlar ikizdir 13 ya-.ına d d kek 
varı b iki k k. d , yon an sonra onu a er · ıyapmış-
Dez?ca bu. takz ~z a~. eşlerd:n )ardır. İkiz kardeşlerin ıevincine pa-

ı gan,. ır ım araz gostermege 
başlamıştır. Dok.torlar Dezi' · _ yan yoktur. Doktorlar, bu garip ha-

yı mua d" · "k' 1 d l !ene etmişler ve yaptıklal'l ameliyat ıseyı, ı ız er arasın a mevcut o an 
ile erkek yapmışlardır. tam benzerliğe atfediyorlar. Bir çok 

Marjorie bu hadise kar~ısında, defalar, ikiz kardeşlerin 81Y1lİ günde 
Fena halde kederlenmeğe başlamış- ,ayni hastalıktan ölciükleıi aötjilmüı
tır. Aradan beş gün geçtikten sonra tür. 

' 

İki aiin evvel birer yala.iıJı kılıç Pasifikte mutlak olara1c görülen de- yaya saldırmaya uğraşacaklardır. Burada akla bir sual daha geli• 
korkuncluğuyla saçaklardan tepemi- mokratlann deniz hakimiyeti bir Almanya ayakta durdukça Uzak yor: Demokratlar veya Anglo Sak
ze uzanan sipsivri buz aalkunlan, kaç günde auya dü§tÜ. Beri tarafta Şarkta passif bir durum<la kalmala- sonlar Mihvıeri mağlup edemezse 
timdi .,effaf damlacıklar halinde ha- ise kısa bir zamanda yıkılacağı her rı, müdafaa ile iktifa eylemeleri mu- kendileri mi mağlup olur~ Hayır. 
fDDIZB, omuzlarunaza zıplıyorlar, tarafta söylenen Sovyet Rusya hem kadderdir. Zira Almanya ayakta Bugün kazançlarına rağmen mesela 
ayak)arunızm alhnda titretip oyna• mukavemet etti, hem de kıştan bil- dmdukça Uzak Şarkta ealdmma ge• İngiltere ve Arn.erikıının istilası 
şıyorlar. Karlar erıyıp aıynldı.kça istifade teşebbüsü ele alarak hasım• çecek deniz ve hava kuvveti topla· mevzuubah.s olamaz. Diğer taraftan 
damlar, kubbeler kel kafalara dönü- !arını yıprandınnaya uğraşmakta- yabilmelerine imkan yoktur. Bun- yeni g.enişlemeleri dolayısile Alman• 
yor. Caddelerin tertemiz, ~yaz dır. Binaenaleyh indi tahminlerden lar da olmadıkça Japonya aldığı ya ve Japonyanın açlığa veya ham 
örtüsü par~andı. bet' taraf küle ziyade vakaların inkişafını bekle~ yerlerden çıkarılamaz. O halde Mih· maddesizliğe mahkum edilmesi de 

1 düşmüş bir paçavra rt .... ;.;ine bürün- mek zaruridir ve biz her iki tarafın ver için olduğu kadar Demokratlar akla gelemez. Bu takdirde harp ölü 
dü. Adım attıkça ayaklar altında zafer için takip edecekleri yo1lan için de zaferin birinci şartı Alman • biT noktaya ıvarmış olur v-e bu tak
ka~. vıcık vıclk bir yığınb peyda, araştırmayı daha muvafık bulmak- Rus çarpışmasında evvela Alman- dirde iki tarafın makul bir sulh şar
oluyor. ürpertici hl,fırtı1ari1e ezilip 1 tayız: lan durdurmak ıve eonra da Ruslar• tı etrafında birleşmesinden başka 
çamur derecikleri halinde dağılıyor. Mihverin gayesi ve takip ettiği yol la birlikte taarruza geçerek Alman- çare kalmaz. Galiba olacak da bu-
Tramvay raylannm aralarından. kal- daha vazıhtır. Almanya .Aivnıpa ka- lyayı mağlup etmektir. dur. 
dınm kenarlarından İğrenç renkli, 
dereler akıyor. KÜÇÜK HABERLER Malezya' da lngiliz

ler çekiliyorlar 
Kar yüzünden 

2 ev yıkıldı 
Caddelerde yiiriimek y.İne kolay

la~madı. Saçaklardan mütemadiym 
akan damlalar, kaldarımdan giden
lere göz açhrmıyor. Otobüs. otomo
bil tekerleklerinin savurdukları zi
fwılar, caddeye yakl-.anları çamur 
duşuna sokuyor. Ana caddelerde, 
köprü üstünde kazmalı kürekli te
mizli..'< amelesi paçal:ın sıvall\lflar, 
öbek öbek kar yığınlarını denize at
mağa ça}ıfıyorlar. 

Hava düzeJir düzelmez de:ııhal 

dirileşiverdik. Soğuğun ııyuıukluğu 

geçti. bükülen bellerimiz doğruldu, 

ha$1anmız dikleşti, eldiven içinde 
morarıp keçeleşen pannak)arunız 

canlandı. iki gÜn evvel pencereden 
bakarken ürperdiğimiz karları şİın
di avuçlayıp yumaklıyoruz. Sokak· 
lru-da kar topu eğlence!eri yapıyo
ruz. Düne kadar yollarda titreşe tit
reşe, sağa sola ıça.rpddıkça haykıra 
inleye sendeleyen genç kızlar. bugün 
narin pannaklarmı soğuk kar bon
cuklarının arasına daldmp biribir)e
rine top savururken ~'eli kahka• 
ha1ar savuruyorlar. Şimdi de biz kış
taııı hıncımızı alıyoruı. 

Cemal Refik 
ı..-11uııH11ı•rr1111•HnrHtnuu...,..11•- dl rı.-

TEŞEKKÜR 
Merhum OSMAN MURTEZA BEY

NUR'un refikası, Seha çelil!ıi seynur. 
Belim Osman Seynur, Nevioo Rifat 
Edin'in anneleri, a.vuk.nt Ba.y Hikmet 
Süleyman Güvenç, Mahmut Hamdi 
Güvenç ve Bayan Kamile Doktor Şadi 
Ergin'Jıı hemşireleri, Rlfat Ecliıı'ln 
kayın va1idesl, kurmay al.bay Avni 
Aynagöz, Ras-lm Çeleblgil ve D. D. 
yollan har~t müfettişi Fikret Sey
nur'mı yengeleri: 

BAYAN FATJ\IA OSMAN SETh"lJR 
28/12/941 gecesi Allahın rahmetine 
kavuşmuştur. Cenazesi kendisini se
venlerden, akraba ve t:ı.allükatında.n 
~~teşekkil btlyük bir kalabalığın iş
tırakiyle 31 Jlkkanun 1941 tarihinde 
kaldınlnıış ve Tcşvlklye camii şerifin
de • namazı kılındıktan sonra :;!işli 
A~rı mezarlığında nile kabrine defne
ıI?-miştlr. Bu vesile Jle m~rhumun 
ailesi, cenazeye iştirak etmek uzakt:m telgrafla veya mektupla. taziye 
lutfun<la bulunmak, çl.çek göndeı·mek 
teıveeeühünde bulunanlara şükranları
nı takdim.1 gazetem.tmen ıt.1.ca. et
miştir. 

* Belediye fen işleri müdürlüğü 
Mısır çarşısındaki Ali paşa. hanının 
yıkılmak ii7,ere olduğunu tesbl.t et
miştir. Han sahibi istenilen ta.mıra tı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

yapmadığı takdirde han belediye ta- Japonlar bin kadar Avustralyalının 
rafından boşaltılarak yıktınlaeaktır. gösterdiği şiddetli mukavemeti kı-* Şirketler umwni heyetlerinin bu rarak gece bir baskın yaparak bu 
ay içinde toplanmnlan 1ç1n Ticaret hava meydanını işgal etmişlerdir. 
Vekaleti tarafında.n tebllıgat yapıldı- Japonlar 550 esir, 70 hafif tank, 70 
~dan T!ca.ret Müdürlüğü tarafından otomobil, 6 siper topu ve dört hafif 
şırketlerln topla.n.m.a. günlerinin tesbit top almı"lardır. 
edilm_esine başlanmıştır. , .. * Istanbul mıntaka. ticaret müdü- Filipinlerde vaziyet 
rü B. HalUk: Bcrson İk:tı.sad VekAletl- Tokyo 6 (A.A.) - Manilla cep-
ne başka bir vazifeye tayin edilll'Ü§- hesindeki Asahi gazeteainin muhabi
tir. ri telgrafla şunlan bildiriyor: cEv-* Eyüpte oturan Alxlullahın beş velce Bataaın yarımadasına atılmış 
yaşındaki kızı Havva dün evde oda o]an A 'k Fil. · k tal i · d men ·an ve ıpın ı an 
çın e oynarken mangalın yanına .so- b k'· ··k h"l k l 
lrulmuş, elbisesi tutwıruak vücudü azı u~u .sa ı no t.a arına ve bil-
yanmıştır. Küçük Havva Ha.seki hassa Limaı Balanga ya doğru ak
hastanesine kaldırıl~ da yanık makta ve buralarda, gece Corrigi· 
yaralıınnın tesirile ölmüştür dor kalesine gidebilmek için, bütün * Çocuk Esirgeme Kununu Kum- deniz vasıtalarına el koymaktadır
kapı nahlyesl yıllık wnımıl kongresi lar. Japonlar bu kaleye taarruza ha
perşemlbe günü alk.şa.mı saat 18-20 zırlanrnaktadılar.> 

:a;.~~ac~~~~1;~r ı;:::ı;:e merkeziı_:- . Hoşi gazet~i.nin ~uh~biri, diğer 
tün işler g&ıden geçirilec~~n bu- cihetten, Corngıdor uzenne yapılan 

korkunç hava bombardımanlarının 
p • f k mühim hasarlar hllBule getirdiğini 
ası orunma tertibatu yazmaktadır. Olongapo' da şiddetle 

kontrol edilecek bombardıman edilmektedir. 
İstanbul Vilayeti Seferberlik Mü- Amerikan tebliği 

dürlüfünden: Vqington 6 (AA.) - Harbiye 
1 - M.ektepler, sinemalar, lllJQrll- Nazırlığının New-York saatile 9.30 

manlar gibi resmi ve hU6uısi daire ve 
müe~satile fabrikalarda ve ı,ş ~rle- da ~eş~etti~JebliğM.ı·ıı 
rinde şimdiye kadar alınmış bulunan d .__, ?tihı~ ka~ )arı: k ı a körfezin
pas1f korwıma tedbirlerinin senelik ..;ıu ıs am ar, eza Koregidor 
teftlşierine Sefemerliık Müdürlü~ ta- adasındaki ıve Mariveleat'teki istih
rafınd;;.n 942 senı:sı lkinclkanwı ayı k~lar, dün düşman tayyareleri ta
içertstnde ba.,lantıca.ktır. ra . . ndan tekrar şiddetle bomba1an-

(Baş tanfı 1 inci sahifede) 
Enkaz all!Ildan çı.k.n.nlan yaralılar 

derhal Beyoğlu hastan~slne götürül
müşlerdir. Arifin yaralan ağırdır. 

Vaka. tahkikatına müddeiumumilik 
el koymuştur. Muavinlerden B. Ke
mal Özçoban ve belediye mühenclı.::.
lert dün zabıta memurlarile b irlikte 
kaza yerine giderek tahkikat ve ted.• 
kikat yapm~lardır. Yapılan llk tah· 
kikatta bu binanın esasen yıkılmak 
tehlikesine maruz 'bulunduğu ve kar
lar eriyip duvar ıslanınca. çöktüğ6 
anlaşılml§t.ır. 

Belediye mühendisleri o civardaki 
diğer beş evi de tedkik etmişlerdir. 
Bunlarda da yıkılmak tehlikesi görül
düğünden içinde oturanları çıkarmış
lardır. Bu evler yıktııılacnktır. 

Galatada Arap camıinde Besime 
adında bir kadının oturduğu 77 nu
maralı üç katlı ev de dün gece sa.ba
ha. karşı birdenbire yıkılmıştır. iyl 
bir tesadüf eserl olarak bina trunaıııi
le çökmem~ ve ev salıibi ile kiracı
lardan müteşekkil beş kişi .ı;ağlıun 
kurtulmuşlardır. Evden eşya da kay
bolmamıştır. 

Yapılan tahkikatta. bu cvln de kar· 
lann erimesi üzerine yıkıldığı anla.
şılnu~ır. 

Kardan dütüP 
yaralananlar 

Beşlktaşta oturan Kasım ac!m&I 
biri dün Hayreddin iskelesinde mav
nadan eşya çıkarırken kardan aya.il 
kayıp diişnıiş, muhtelt! ye!'lcrlnden: 
yaralanml.ljtır. Kumkapı Nişanca.sın

da oturan Fethiye Altın adında bir. 
klz dün Köprü üstünden geçerlı::eftl 
kardan ayağı kayarak düşmüş. baca~ 

ğı kııılmı~tır. 

2 - Teftişlerde; korunma A.mirl, it- mıştır. 4 saa.t süren bombardımana 
taiye ve ilk sıhhi yo.rdım ekiplerile, 50 tayyare .iştirak etmittir. Maddi 
enkaz kaldırma. ve diter korı:n~a hazı ?asarlar olmuş ise de kayıplar 
teşkllleri?1 bilha.ssa «fabrika ve mu- hafiftır. Tayyare karşıkoyına topçu-
esseselerın k.onmmalan ha.kkındakh muzun ate · 7 d'. Devlet demiryollarır.: -
talimatname~ gö fah ikal da . . şı en az uşman tayya· 
bomba ve parça ~~erine ~arşı ~a- r:sın~. ısahet etmiştir. Kara faaliyeti nakil işleri 
zırlammş bulunan tedbirler fi2ıerinde hır gu~ evvelkine nazaran hayli az Ankara 6 (Telefonla) - Devlet 
ehemmlyetııe durulacaktır. ~l~uş ıse _de. Amerikan ve Filipin deı:uiryollarında yapılacak her tür-ı 

3 - Hava taarruzlanna karşı ~- ılerı mevzılerıne karşı dü!!mn«l bas-
1 
lü nakil işlerini tahdid veya gcniı

lann sönclürülmesl ve k:arartılına.sı kısı deovam etmektedir. letmek veya acele zamanlarda ant 
n~amname~ine tevfikan evvelce bü- Öte~i bölgelere dair verilecek ha-

11 tedbirler almak üzere bir kom İs} 1 

tun mebanıde karartma tedbirleri her yo.{tur. kurulması kararlaşmıştır. Bu komis-
alınmıstı, bu hazırlığuı da ne derece- A "k Ç k ı k · b .. k" l 
ye kadar muhafaza edildiği tedkik merı a, e oılovakya' yon mem: etı.n ugu.~ u şart ar.ına 
edilecektir. d d uyguı:ı yem tarıfeler vucuda getıre-

4 _ Tefti.şler. ant yapılacak ve ko- ya yar ım e ecek cektir. Kurulacak komisyonda Milli 
rnnma. tedbirlerln! al.ma.mış bulunan .. ~evyork ? (A.A.) - Roosevelt, Müdafaa, Ticaret ve iktisad Veka• 
daire ve müessese müdür ve sa:b1pler1 odunç ve kıra kanunu mucibince letlerile GeD"el Kurmay Başkanlığı 
hıı.irkında 3500 sa.yıla paaif korunma muvak!:at Çekoslovakya hükumeti- ve Devlet demieyollan müme•,illetl 
kanununa göre taat.IQQ.t yapıl.a.caktır. ne yardım edilmesini emretmiotir. bulunacaktıı. 
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[:::ı~J uz ü M ]ıilil~~-fB~ f SiN6APUR KORSANLARll 
Yazın ortalannn doğru idi. Genç' Belki yıllanlanberi birt>lrini görml- T escıl talımatnamesı 

§8.lr cepleri mecmualarla dolu.. elirıde yen W eski arbd34 ~ kar§'Ya Tefrika No. 5 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
k~ük. fakat kalın bir tUr ~ol- geldikleri za.ma.n durdular. Bt.rtcı.ı 
duğu halde Bultanahmede dotı"u yü- rümlc konuştular. Şair: 
rüyordu. Va.kit öğle zamanını btru - Gidip pdrkta karnımı doyumca.-
geçmlşti, ve bizim şa.iJ:in de kamı ğun! .. diye gülümsedi. Saffet ot0rdu: 

Sene başından itibaren sporcularla 
epeyce acıkmıştı. Birdenbire yürüdüğll - Koltuğunun altı.ndakl k.ltap ne"-
kaldınmın kenarında bir küfe üzüm dlr? .• 
gözline ilişti. Bu küfenin etrafına sıra Şair cevap verdi : 
sıra dlzllen üzüm s:ıllmnlanndakl 1rl - Edgar Poe'nun şiirleri!-

klüplere tatbik 
talimatnamenin 

edilen yeni 
ana hatları 

tanelerln içinden güneş ışığının süzü- Saffet dudağını büktü: 
lü.şünü seyretmek bile doyulmaz bir - Blrnder o zatm da hilcayeletf 
zevkti. Haklkaten ÇOk gili?ıel bir Ça.- !evkalldedir. LMrtn şiirlerine gelin- Türk spor kurumu tarafından ta.t-
vuş üzüm.fi ldl. Sanki ka.ldınm.ın üze- ce... bllt edilmek~ olan ve Beden Terblye-
rlnde duran bir küfe değil de bir Şart hayretler içinde kalm:§tı. Çün- si !kanununun kabulün.den soııra. da 
üzüm bağının en hoş köşesi idi. Şair kü şimdiye kadar Saffetin ağzından tatbfki sırasında. birçok 1htl1Atlara 
içinden: edebiyata dair hiç bir ~ lşitmentlştl. yol a.çan tescil tallm&tn.a.ınesini yenl-

, oüzel bir salkım üzüm, güzel bir Likın arlcada,ftnın flkrlnl kn.ttyen ta- den tanzim ~ele üttre Beden Ter-
kadın kadar cazibelidir• dedi. bul edemezdi. biye.si umum müdürlüğünce kıymetli 
Salkımlann üzerlnde anlar clrtd - Yoıt Saffet ... Ya.nılı)"Orsun .. Poe'- ~r idarecilerlın1zden Buı'han Felek 

oynuyordu. Genç adam satıcıya üzü- nun §llrlert W.kAyelerlnden Q<>k daha N1'3Uhl Be.ydar, Kemal HaUm ve Salın 
mün flatlnl sordu. Biraz po.halıca. idi yüksektir. AmertkaWar bile onun fllr- Scym.enerden mürekkep bir toml~ 
amma. doğrusu değerdi. Kilfenhı sa.- lerlnl tıcrcllı ederler. Çün.tii h.Lk.Aye- kurulduğunu ve bu heyetin uzun me
hlblne: lerlnde snnat lcudretindeıı ziyade kor- sa.ilerden sonra yeniden bir tall.m.ak-

- Tart şurnda.n yıı.rım kilo!.. ~- ku, he,eean ve saire ıtbl unsurlar na~ ha'l:trladıtını enelce blldinnlş
Üzumcü eğzııun bir köşesindeki vardıl'. Halbuki şiirlerinde tarJfl]cslE, tik. 

dudaklarını yakacak derecede utal- hilealz bir sanat göze çarpar... Bak Beden Terbiyesi umum müdürlüğü 
mı.ş 1ımariti çıkannağa lüzum gör- benimle biraz yütll de so.na flklrlerlml merke-ı istişare heyetinde, İatanbul 
meden kesekllğıdını eline aldı. Salkım- daıha iyi izah edeyim!.. bölgm müdürü Feridun Dirlmteltlnln 
lan uçlarından birer birer tut.arak Zaten genç şairin h~a.tta en zayıf de iftiraklle yapılan toplantıda bu 
Uğıdıı koyarken, dudağında yap1f1' olduğu şeylerden biri de ed~lyaı mü- talimatname bir kere daha. tedklkten 
olan sigarayı düşürm~n: nakaşaları idi. geçirilmiş ve uzun mii2alrerelerden 

- Hey babam hey! .. Üzum değil Şimdi iki mektep ıırltadafı Jı:onuta sonra kabul edilerek bütün bölgelere 
pırlnntn!.. diye nara. atıyordu. konuşa Gfilhane parkın& doğru yüt1l- badema yeni talim&tname ahkı\mına. 

Genç şair adamın bütün hareketle- yorlardı. göre he.reUt edlll'nesi tetıll~ edllml.f-
rlnl takip ediyordu. Fena üzüm koy- Edgar Poe veslleslyle bütfuı Amert- tir. 
maması için bnştana§llğı dikkat ke- kan edebiyatı ortaya dökülm\itUi. Yenl senenin ilk gilmm.den itibaren 
"UmL,tl. Bu yüı.den aralarında hafi1 Genç şair kJ.mlcrden be.hset.mlyordv me~ mevk.UM lconan yeni te6cU 
tertip bir münakaşa bile çıkıruftı. ki? .. Ycnl dünyanın ' bütiln edd>lşat talimatnamesinin ana hatlarını spor
Üzümcünün el çabuklu!nı Ue kl!P,da üstadlnrını sıral:ımıştı. Longtelleow'- cu karllertmlze bir kolaylık olmak ü
attı~ı bir· salkımı rorla çıkarttırdı, dan, Lovel'den, Whlt.mnn'dan mlsnller -aere hulUa halinde blldlrlyonız : 
adam: getiriyordu. ••• 

- Pekl amma bunu kime satalun!.. Lılkin Saffet: Te9Cil: Bir klüp V9Ya bölge ile a!l-
dlY<' rövleniyordu. Fakat şair: - Azizim Amerikan edebiyatı d.i3e kası olmayan her sporcu senenin her 

- KüfEnln içine koyma~. Şunu tart bir Longfcllow, bir de Walf; Whlbnan hQ.Il81 bir gününde teı:ıcll edilir ve ıt
b:ılrnlım!.. diyerek kocrunan, taneleri i)ğre:ım*3inlz ... iş~ hepsi bu kadar". S&nS aldıktan aonra. mü.so.ba3'alara. l.ş
sık. tıkız bir salkımı işaret etti. Bunlnrdan sonra Amerlkada hiç ed.1b tlrak edeblllr. Bıınun ~in de üç fLI 
Üzümcü can sı,Jtıntısı ne başını lkl ta- yetı,,memtş mi?" doldunnak lazımdır. Aranıl~ak ve-
rafa sallıyarnk bu salkımı kesekflğı- Arkado.§ı doğru söylü:vordu. LAtin saik, nüfus te'lkeresl, Yaf haddi, (ye.f 
dın:ı nttı, sonrn da: genç şair bunlara da c8'Vap venne~ haddi her federasyonun t.Qkrllrlne bı-

- İşte gördünüz mü? Fazlıı geldi ... hazırdı. Parkın en yukarı kısmına rakıl~ır) mahkü.mi~i olma.tnaQ, 
Ağır çekU!.. çıktılar. Bir tahta kan~ ill.ştller. sıhhl durum veaYta.sıdır. 

Bahanesiyle onu çıkarıp yeniden Buradan deniz, kal"fldald Haydarpaşa Klöplere ~irenler: Klüplere yenl 
başka salkım araraken tair: garı, dalgakıran, Kadıköy a.çı:kları ne ka.ydediltn blr aporcu hlı;ııbtr müddetı 

- Çıkarma... Çıkarma... Dirtı-err. güzel göriinü:vordu. Edebiyat mttna.- beklemete tAbl detildlr. 
koy bakalım! Ne kadar fa'ıla ise ve- lcnşaaı atcşlendlkçe ateşlezımişU. Birleşen ldüp mlan: Birliışme ka
rirlz Şair bir yandan ellndet! tAtıdl&n ran verilen lclQp azalan milddet bek-

Teı-azinln öteki tarafına bl.rlı:aç açarken bir taraftan d& fildrlerhıi lemlye tAbl dctlldlr. Ancak birleşme 
dirhem dahn ntıldı. Üzüm yanın kilo, söylüyordu. Bir 11.ralık Saffetin: tararmı ta.bul etmJyere1c kliiplerln-
125 gram çekti ... Şair parayı verdi. - Poe'nun şllrleri bot para etmezi .. den a.yrıle.nlar istif& etmi§ addoluna
Kesckfı.ğıdını. - üzümleri ezmemek sözü üzerine çileden çıktı. Coştu. Ylt- rak bir aen. müddet bek.lim\lye mcc
içln - hafitçe, incitmeden tutuyordu. mı beş daklka nefaoı alıMdan konq- burdur. 
Yürürken dü~üntiyordu: •Bir de §3.lr- tu. Karşısındakine konferans vttdl. Kıı•atılan Ye)'a infisah eden klüp 
ler saftır, hele alışveriş~ herkes on- Sözlerinin sonunda: azalan: Klübü kapatılan veya lnflmh 
larn külah geçlrtlrler. derler, gelsin- - Bak. dedi. hattA ben de o ta:z- eden sporeular müddet beklemeye U.-
ler de beni görsünler... Yarım kilo dt\ bll'k.a.ç parça şllr yazdım- Amma bt detlldlr. tstediği kliibe girmek.Le 
üzümle kürenin en güzel. en nefis Poe'yu yenlleşUrcrek. .. Hem de tam&- serbesttirler. 
salkımını aldım!..» miyle yepyeni blr şekre sokarak!.. KJüplerden isfila edealer: K.lübün-

Hcmen oralarda bir bakkal diikklı- Ceblnden küçük bir defter çıkara.ra.k de., ı.tlta eden aporcular JstJ.falannı 
nınn uğradı. Biraz beyaz peynir v~ oltumağa b~adı. İlk. f11ri blt.lrlnoe ar- derhal bölgeye blldlrccek ve hliviyet 
nihayet fmndan da dumanı üstünde ka.da.şı: cüzdanlarını da birlikte göndcreoek
bir parça ekmek aldı. Bütün bunlar _ Hnkikaten fevlı:alldel .. Harikull.- tJ.r. Bu BPOrcu kliibünden beden ser
için •.rcrdiğl paranın zihninde ~yle bir de bir şey! .. ŞaheseT! .. dlye mınldandı. vUıfnt bizzat alacaktır. Klilpler spor-
hesabını yaptı. Topu topu kırk kuruş Genç şair memnundu. İlk defa ken- cunun istifasını öıtrcndlklert tarihten 
harcnml§tı. İçlnden: d.J..sindekl şiir dehasını tasdik: eden it.ibaren 15 gün lflnd~ beden servisi-

- Mükemmel bir öğle yemeği çıktı... bir adama raagell.:voniu. Gülümsiye- nl vermete mecburdur. Bu müddi!t 

ahhüdatını ödemediği için .klüple.tı.n
den çıtanlanlar bu taa.hhüda.tı öde
yince tekrar eskl klüplcrlnde oynamak 
baıkkmı haizdirler. Bqka. klübe gir
mek isterlerse müddet beklerler. Her 
hangi bir selx'c> yüziimicn k.lüplcrln
den tardedilcnlerin bcı.fka. kliiplere gi
rip glremlyeceği ha&lwıda bölee idare 
heyetıerinee karar al.mm.Mı llzımdır. 

Nakiller: Blr lclüptm istifa edip di
ğer bir klübe veya bir bölgeden diğer 
bir bölgeye nakledilecek bir sporcu 
senenin 1klnclk:Anw.n ~mı belclemek 
mecburiyetinidedir. Nakiller ancak bu 
ayda yapılır. İklnclkAnun ayında 
müracaat edip de mücbir sebepler 
dolayıslle na.kil veeaildnl gösıkftlliyen
lerin haklan mahfuz tutul.ak bıı ve
saik itmam edlllnce müsabakalara. gi
rerler. 

Ayal böla"e d.tıiiinde klÜp detişü
renler: Klüp de~ her sporcu bir 
sene müddetle ~ bl.r klübe gire
mez. Ferdi sporlarda bu kayıt yoktur. 
Ferdi sPOrlanı. ıttıraJt edenler kendi 
namlarına mtisaba«alara lştlraılt ede
btlirler. Ancak bir klüp namına pu
an kaa.ndıramazlar. Bir klübiı.n spor 
şubesi kapanırsa, bölge lda~ heyeti 
kararlle bu şubenhı azası müddet 
beklemeden dlter bir klübe girebll1r. 

Blr sporcu bir mevsim zar!mda mü
sabakaların dört~ bhine 1ştlrak etU
rilme7!3e veya klllbünde me,.ul olduğu 
sporun vasıtaları olmadığı sabit olur
sa. bölgeleTln muvafakati ve umum 
müdürlüğiin tasdlklle müddet bekle
meden dl~r bir klübe girebUir. 

İstifa edenler, bqka bölge veyıı. 
kliibe girmeden fi.lainden vazgeçip 
ea'k1 ldiibüne avdet etmek ısterse ilk 
tklncik.Anun ayını beklemek mecburi
yetindedir. Ordu ve !Mkteple alaka
m kesilenler hiçbir klüpte kayıtlı ol
mıyanlarl& e&kldm kayıtlı bulunduk
ları klüplere gimıek lstl,.enler derhal 
tescil olunurlar. 

Bö .... dei'iştlrenler: Bölgesini de
~irenler blr sene müddet bekleme
ğe mecburdurlar. Mücbir sObepler 
dolayıslle bölgelerini de~kr bu 
mecburiyet Umuın Müdürlükçe knbul 
olununsa. müddet beıklernelı.1ıen muaf 
tutulurlar. 

BöJg-e&ine avdet eftınl•: Eski bölge 
alne 1.vdeı edenler eski klüi>ü de da
hli olduğu halde bir sene müddet bck
Iemeıte mecburdur. Mües:;ıe.se klüp
lerl müddet bekletmek .prtlle birblr
lerlnden oyuncu ala.bilirler. Tescil ve 
ya. nakilleri istenen sporcuların böl
ge ve umum mildi.irlükçe muameleleri 
yol hariç olmak üuıre 15 gün zarfın
da intaç edilecekUr. 

zel yerinde, denize knrşı kendime - Bu Poe'nun taklidi olan blx fCY ı.. den .ı1entm. verecektir. Müteakip 15 K Ü ÇÜ K İ LA N 
şairane bir ?Jyafet çekeyim .. diyordu. Dur aana biraz daha okuyayım ... dl- gün 1çinde lstlfa eden .spol'Cunun mu-

Şimdi Gülhane parkına gidip cıı gü- rek: l~de klüp venne1.se bölge resen be- ı 

0 sıcak günde, ter içinde, kapalı yerele de!terinden bir aa.hite çe'Virdi. amelesl bölgede itmam edilmeue ı 
yerlerde omuz omuza oturup sulu, Ve okudu. sporcu Umumi Midürl{ite mürneaat 
yağlı yemekler yiyenlere Meta ş.341- Saffet hayran: edeblleeetiir. Umum mildürlfikte bu 

OWl"JCWlamntı &l'Mlllda 

EN SERi, 
ENEMIN yor ve: «Aklımla bin yaşı.yayım ... Bu - Hakiki bir~! .. diyordu. muamele en ful& bir ayda ikmal olu-

park zlyafet:lnl de ne güzel düşün- ŞQ.lrln defterinde olrunacalt ha.oka nacaktır. EN UCUZ düm! .. Bende hem şiir dehası, hem şah~r kalm.a.yınca Saffet: Me&tepler aıskeri 'lclilplerin müessc-
de pratik zekti var! .• Bir yandan ye- Hakkın v~ tardeşlm, Etlga.r se lclQplerinln azalan bu yerlerle alli.- , v&a1tadU". Alım. ıatım, k;. 
meğlml yerk~. bir yandan manzara Poe büyük blr şalnn.Jfl. .• sen de on- kalan lres1.llnee beden "sıeni!lll nlmata ra iılerinde if Ye itçi için i•· 
seyredeceğim, bir taraftan da şiir dan a.gnğı değlbtlıl- Falmt ben aat mecbur tutulmazla.r. • tifade ediniz. 
kitabımı okuyacağım ... Tahta park bir bu9ukta bir doıstwna. s&ı yemıif- KKiplenlen çtkanlanlac: Aylık ta- .. mlliıiiilllıiıiiıiiiiii••••••• 
iskemlesi üzerinde peynir ekmek dejtll, tim. Müsa~nı rlıea. ederimi .. Edebi- ıeu11111111111111111111111111111111111111111111HH11111111111111111111M11ı111 
sanki karşımdaki mavi Marmarayı yl- yat münnka.şasını kazandın ... Poe'nun 1• .... _ t Tak.in bl ...._ .. .. .._, __ _ 

ği dl rd kudretini te6lim ederim ........ nı aç ı . ._ r .._. onune ., .......... - üzüm çekirdeii g&ıe Ç&rı>lYQı-4.u. AI-
yece m .. 1> yo u. " ... ca <2'hşet ~de kaldı. Çünkü önün- dığı zaman taneleri üze.rinde iken 

Ayarofya en.misinin arkasından yu- Böyle söyliyerek paıt::ııı yok.Uf ata- deki kllldda dunn bütün üzüm sal- canlı canlı duran WııQmlerln kuru sal-
rüdU. Bu sırada karşıdan tanıdığı bir tı inen Yolundan hızla. uzaklaştı. kımlan tanelerinden tamamlyle so- kımlan şimdi birer l.skeletl andıft-
slmanın geldiğini gördü. Bu Saffet Genç fair bir müddet dft}ftln dalgın yulmuşlardı. Hepsi çınlçıpalktılar, yordu. 
isminde eski blr mektep arkndn.şı idi. denlzc bnktı. Edebiyat milnakaşasın- . _ 
Daha lpUdai mektebinde iken: •Sınıf da fiklrlerinlıı galip gelmesine pek ~ dekolte ... Tele bir uziim kalmn- EdebiyM miinab.şıMl earıaa.nda. 
dönme şampiyonu• olmuştu. sonra memnun olmuştu. nuştıı ..• Heyhat ti peynir tAtı<h da. bir Saffet her feY1 allip aüpiirın~ü. 
da mektebi bırnltmıfiı. Gayet haylaz, Kendi kendine: çöl kadar bom~tu. Ta?.e ekme~ln Ş&ir ellndek:l kitabı hızla ıuanın 
tembel bir çocuktu. Bir baltaya sap - Artık şu ııerts yeme~ yi~ yerinde yeller esiyordu. Yalnuı: biraz üstüne attı ... Edgaı- Poe kend~ ne 
olamamış, scnelcrdenbert aylak n.yl:ı..k Um ..• Daha bir lokma. tatmadmı". dl- enel Saffetin oturduğu tarntta ek- a.zUllt: etmişti amma! .. 
dolaşıyordu. yerelı: beyaz peyniri kesmek fuıere ç&- mek ve p&ynlr kırıntıları ve blrka.ç Hikmet l'eriılgn Es 
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kadar büyük bir parayı ııörmemiı· kildi. Çünkü yüzünün l»r ölü çehre-
lerdi. ıinden farkı yoktu. 

Galibe, bir haftadUlheri yüzünü Cevdetin yalnız ismi, kalbinde 
görmemit oklui\l Rüııuhiye takılmak müthiı bir fırtına kopamuı, tatlı ve 
istiyordu: acı birçok tlatıralan canlandırmııtı. 

- Bu konak, em Devlet iUrUI Cevdetin güler ve tatlı yüzü, nazüı: 
reüiniıı konaiı deiil mH ve kibar tavırları, hudutsuz iyi kalb-

Rüsuhinin dediği doğru idi. Çüa- etmitti. Rüeuhinin gözleri İçine ha- - Evet. liliği gözlerinin önüne geldi. Meliha, 
kü iki kız kardetin işgal ettiği iki k.ıırak sordu: - O zatın i11rni ne idi> Vakıa Rüsuhi ile GalW>enin göreceklerin-
odadan biri oturma, ikincisi de ya- - Bu muhteoem konak nerede~ bana CYVel•e ıöylemi.tti.niz amma, den korkmua, hüngür hüngür ağlı-
tak odaeı vazifesini göriiyordu. Or- - Öyle bir konak ki, tarihi bak- .adımda kalmamlf. yacaktı. 
tad11 çanak, tabaktan ve mutfaktan kında yazdığım malııaleler ldeta be- - Riiıttem paf& zad.e. .. Biçare kız pek bedbab.t idi Alaı 
eser yoktu. İki talihıiz kız. peynir, ni z~n ettL Rüe\lhiniıa Calibe ile konuırn.uım. ve vücudu atewler jçinde yanıyordu. 
zeytin gibi pişirilmeie lüzum göster- Rütuhi biraz duraltladıkt.n ıonra ~ &eeN: takip eden Meliha, b• Gö:ı:leRrııi ve yüzünü 11lak bir bezle 
miycn kuru ve hazır ıeyler~ geçjın.i- ilave etti: i.mi iptince, birdenbire titredi: sildikten ıonra biraz kendiıae ııeldi, 
yorlardı. Birkaç tabakla iki çatalı da - Aklıma ııelmitlı:eıı iliıro ede- Rüıuh.i devamla: ıon bir gayretle heyecanını baıtıra-
bir ... afın üzerine koymuılardı. yirn. Paraya ihtiyacınız olursa bana - Bu konak. timdi Rüıtem paoa- ralc kız kardeple Riieuhinin ranın.ı 

Rli.suhinin bu ıuali, başka bir ıo· tchlifai.z baı vurabilirsiniz. 1 nın biricik oğlu olan do•tum Cn·det döndü. 
ruya eebep oldu. Galibe, baıını dik.it- - Bizimle latife ediyouunuz, ga- beye aittir. Cevdet bey, ZMgİn, ya- Galibe, Cevdetiıı konaiı halcbn-
ten kaldıurak •ordu: libaf kıı~lı. müneVYet', miitcnzı bir da Rüsulüd~ aahat İltemekte ele-

- Ya siz} - Vallahi, doinuunu ıöylüyo- eeaçtir. vam ediyordu: 
- Ben de yedim. rum. Galibe, alaylı bir tavırla •ordu: - Konağın yemeli iyi mi icfj) 

_Odanızda mı> -Şimdi cebinizde ne kadar para - Demek 0 , sizden daba zen- - Enfesi 
_ .Hayır! var bakayım} g:indir. - Milyoner Dİı' arkada, b..Jd..CU· 
- O halde lokantada olacak... - 30 lira( - Servetini bilmem amma, mu-- nu.r:dan dolayı ba1'tİ)'at" .. yılar•naz. 
- Hayır! Sizin için de temenni B•.ı rakam karıısmda Galibenin hakkak milyonerdir. - Çok doirul 

ettiğim muhteşem bir konakı.. gözleri fal t.ıı gibi açıldı ve aklın- Meliha ayaia Jı:alkarak öteberi - Yalnız bu yük.ek muhite ~ok 
Rüsuhi. Dalaman çifliğinden la- dan: cKeıke bizim de bu kadar pa- almalı: b~hane.ile. yatak ' odae10a devam ederşeniz, ltorkarun la bizim 

tanbula dönem arlcadatı CeYdetin raımı: oleaydı> düşüncesi geçti. iki geçti, ayna)'• baktı. Yüzü heyecan- gibi fakirleri unutacalı:eınız. 
konağından geliyordu. kız kardc,, Erenköyündeki panıiyon- 1 dan eararmıı. sinirleri gerilmifti. - Bana iınlı:iın mı yar) 

Calibenin keyfi ve neje.i avdet dan kapı dıoarı edilelidenberi bu f Ayoanın öoilnden dehıet .içinde çe- - Arkad.,umı: ae )'apıyor)_, 

- Malı gördün mü? dedi. ceylan 
gibi güzel bir kız .. 

Kava - Mura yerlilere döndü: 
- Fazla knlmağa vaktimiz yok. Ya

rın sabah, belki de bu gece yarısın
dan sonra hııreketc mecburuz. Dönüş
te uğrar, fazla. kalınz. 

Kava - Mura, İspanyolca öğrenmiş
ti; bu sözü duyunca ba.şı.nı çıevirdl ve 
muhafızlara cevap verdi: 

- Güzel bir ceyliı.n.. fakat, şimal 
ayılan gibi kuvvetli bir çahlbl var. 

Kava - Mura bunlan söyler söyle
mez kayığa bindi. Kayıkçı sahilden 
açıldı; Yamadanın gemlslne ®f;ru 
ilerlediler. 

İspan:vol muhnfızı söylediğine plf
.man oldu.. arkn.suın balan.adan ge
çip gitti. Takako, Manlllnın yaban 
elma..qna. beıızıyen iri taneli ycml§
lcrlnden bir kucak satın nldı. Kava -
Mura da bir mlkd1Lr afyon aldıktan 
sonra, ayni caddeden döndüler .. snhl-
le doğru yürüyorlardı. , 

Kava - Mura burada bir dükkAnın 
önünde durdu; eskl tanıdığı korsan
lardan birine rnsladı.. birolrlerlne 
sarıldılar .. kokWjt.ılar. Kava. - Mura: 

- Slngapu.ra gidiyoruz, dedi, en 
~ağı on beş denlııclye lhtlyncımız var. 
Adamlann nerede? 

Kava - Muranın eski aritada.şı: 
- Biz de zaten sizi bekliyorduk, 

dedi,. arkadaşlarım hazırdır. Burada 
daha fazla kalmıunıza lmkin Yok. 
İspanyol vali&, Şama.ma ile aramız 
açıldı. Hepimizi sık~--tınyorlar .. ya 
adadan çıkmalı, ya.but Şamamanm 
maiyetlnt girmeliyiz. 

- Şamamanın maiyetindekiler ne 
14 görüyorlar? 

- Her gün onnanda:n ataç kesip 
mrtla.nnda şehre taşıyorlar. Bütün 
ömrünü denizlerde ve sahil boyların
da geçiren bizim gibi insanlar orman
da na..'111 yaşarlar? 

- O halde Yamada sizi bekllyor. 
Dem.ln de dedim ya, gemide on beş 
klı,iye ihtiyacımız var. Haydi, onlan 
seç, topla ve gemiye gönder 

Kava - Muranın arkadaşı sevindi: 
- Bir saat sonra hepsi hazır ola

caktır.. merak etme, Kava - Mura ! 
Seni günc.şln oğlu mu gönderdi bu
raya? 

- Çok muztarip gibi görünüyorsun? 
- Evet. Bütün arkadaşlar böyle bir 

günü bekliyorduk. Şamama dün gece 
en değerli arkadaşlanmızda.n birinin 
karnını deşt.ı. 

- Valiye şikô.yet etmediniz mi? 
- Bizden önce Şamama söylemi§. 

Vali de: aÇok lyt yaptın, Şamama! 
Bu adamlar ancak ölümden korkar
lar.• demle. 

- Vay alçalt vay. Demet ki, İspan
yol valisi onu bu derece himaye edi
yor ha?! 

- Bwıa himaye değil, korku der
ler. Kava - Mum! Ada valisi, Şama
madan çok korkuyor. 

- O halde Şamama Fillpln'lere hl
kim olmak niyetinde .. 

- Hlç şüphe yok. Bunu ka.ç kere 
ağzından duyduk: 1.Günün birinde 
Manllanııı hakimi ben olacağım.• 
dedi. 

- Yamııda onıı bu :fırsatı vennlye
ceic:. Haydi, vakit geçirmlyellm .. ar
kadaşlan topla da gemiye gel. 

Kava - Mura ayrılırken arkadaşının 
kulağına fısıldadı: 

- Dlkat et, Ti - Pl! Alll(:a(pn adrun
lann arasına Şamamanın hafiyeleri 
girmesin. 

- Benlnı gıetireceğl.m adamlar öl 
dediğlm yerde ölmeğe hazır olan, Yn
madaya dalına sadık kalacak denlz
cllerdlr.. merak etme 1 

Manllalı korsan sahilden ayrıldı ve 
dar sokr..klara saparak bir anda göz
den uzaklaştı. 

Kava - Muranın şehre inişinin .se
bebi t>undaıı başka bir şey değildi. 
O, aradığl ndamlan bulmuştu. Taka
lto kucaıtındaki ada elmalanru ylyc
r.ck, kendllerlnl getiren kayığın dur
duğu yere geldiler. 

••• 
Manila limanında bir 

boğuşma 
Sahilde toplanan yerll1er hep bir

den bağr~ağa başladılar: 
- Limanımızda birkaç gün k.alnu

yaca.lt mısınız. Kava - Mura? İki gün 
sonra balık b:ıyrnmımız var. Bol bol 
balık yerdiniz.. kalsanız fena olmaz! 

Takako kayıta atladı. 

- Kendisini avutmak içiıı tedki· 
kat yapıyor. 

- Siz.in gibi mi) 
- Afağı yukarı öyle. 
- Bu sebepten dolayı mı c:a.bu-

cak do~t oldunuz) 
- Belki de... Genç yagıncfa an

nesi!~ babıuını kaybetmiş, koc!lman 
konakta tek başına lı:almıı, bu yal
nı:dık ve lcimıe.izlik keodisio" ağır 
bqlılık vermİ.§, çok çalııarak Hukuk 
mektebini muvaffalı:ıyetle bit~miş. 

Bunlan kendmnin bana övünt'relc 
ıöylediğini sanmayınız. Çünkü Cev
det, tevazuun mücessem t:imeaHdir. 
Esaletinden, servetinden bahaetmeii 
hiç ıevmez. 

Soğukkanlılığmı muhafaza etmek 
için büyük gayretler earfeden M~li· 
banın göğsünden bir ah ç1kt1. Gali
be ile Rüsuhi, konuımağa dalmıtı 
olduklan cihetle, zavallının bu fjga: 
nını duymadılar. 

Caabe: 
- Demek, arkadaşınız o kadın 

mühımmel, malumatlı ve t•m bir 
in.an ... 

- Evot. Eier Cevdet bey. Wlen 
avukatlık yapmıı olıayd1: emiııim 
baroda miimtaz bir mevki inal eder
di. Kendiaile k.onuıtukça. b.ilaileri· 

Gemiye yüz metre kadnr bir mesa
fe kalmıştı. Birdenbire lmrşılarına 
blr knyık çıktı ve Kava - Mumya 
•dur• Jşarctl verdi. 

Takako: 
- Bu da kim? dedi, yolumuzu ke· 

siyor .. 
Kava - Mura: 
- Ben stına sahilde ikimizden blrt 

ölecek dem.l.şt.tm.. işte Şamamn :volu
muzu kesti. Bizden önce yola çıkm14. 

- Şimdi ne yapaca~ız? 
- Deniz üstünde döğiişmek~ b34-

lı:a yapacak ne var? 
- Fakat, Şamamanın yanında bir 

tek kayıkçıdan başka kimse yok, Bu 
ne cesur adam! 

- O yeryüzünde yalnız kendine 
güvenir. 

Bu sırada iki ıwyık birbirine rampa 
etmiş vaziyet~ idi. Şamama iri be
yaz dişlerini göstererek" sırıttı: 

- Buraya hangi rüzgl\rlar attı seni, 
Kava - Mura? 

Kava - Mura geniş omuzlannı kal
dırarak, alaycı bir tavırla "cevap verdi: 

- Yn.madanın rüzgflrlyle ~idik 
buraya .. 

- O neden şehre inmedi? 
- Her haide senden korktuğu için 

d~ll. 
- Karımıu öldilğündcn haberdar

sın. değil mli' 
- Haberim yok .. 
- Onu yarnladır;'mı unuttun mu. 

kö~k•' 
Kavn - Mum bu konuşmanın nere

ye varacağını biliyordu. Eirdenbl.re 
hasmından önce davrazıarnk bıça!Pnı 
ı;ekti ve Şamnmaıun üzerine atıldı. 

•rakako heyecan içinde tltriyardu. 
Bu karada ve geniş bir yerde olsaydı, 
korsaııı k;zı da kendini göstereoektl. 
Faakt kayık o ka.dar küçüktü ki , dur
dukları yerde dönmeleri bile güçtü. 

Kava - Munı.: 
- Korkma, Takakoı diye batırdı 

ve kendi kayığını ayağlyle itti. Ko.yık 
iki metre kadar açıldı. 
Şlmdi ikl Nlppon boğası küçücük 

bir kayığın içinde bo~uşuyordu. 
Şamama çok iri. heybctlı bir adam

dı. Bileklerim? güvendiği için bıça
ğına bile sarılmıyordu. İlk ha.mlcde 
Kava - Muranın ellnl tuttu; o kadar 
şlddeUI sıktı ki, delikanlının ellndekl 
b~k denize fırladı. Fakat, -fl'a.kako 
bıçağı kaptı. 
Şamama derhal, bir dev ıglbl, Ka

va - Muranın beline sarılıp kayıgın 
içine devirdi. Şamamanın adıım boğ
ması pe-k meşhurdu . 

Takako bunu duymuştu. Kendl ka
yıkçısına: 

- Şam:mııı. babamın .sağ kolunu 
boğacak .. 

Diye mırıldandı ve elindeki bıçağı 
uzaktan Şanınm.anın göğsüne fırlattı. 
Bıçak , canavann karnına sa:;>lanmı.ştı. 
Şamama birden irkildi, kollarının 

dermıını kesUdl.. ve sırtüstü dcnlzı
yuvıırla ndı, Kava - Murn bu vaziyet
ten lsti!ade ederek kayığın lçlndPn 
kalktı ve kayıkçının belinden bıça!P
nı kaparak Şamamanın üzerine atıl
mak, onu iyice gebertmek istedi; Şa
mama bu ııırada suyun \i~ünde çır
pınarak birdenbire denize dalmı,,tı. 
Bo!nıluycır muydu, yok.~ başına gt>le
cek akıbeti biliyor muydu? Anl~ıla
madı .. Kav11. - Mura bir mfiddet bek
ledi.. Şamama. sudan çıkmadı. 
Kayıkçı gü~reıc honrnrdanı:vordu: 

- Onun ne miitıh\ş bir yüzücü ol
duğunu bilmiyor musun? Şamanı& 

Şam.tuna şimdi suyun altıooan sn.hile 
gidiyor. 

Taknko şlddetle bağırdı: 
- Haydi, gemiye gidelim, Kava -

Mura.I 
(Arkası var) 

nin genişliğine hayran kaldı.11. MalO· 
matı ne kadar geniş ve derin ise iyi 
kalpliliği ve vicdanının temizliği de 
o kadar büyüktür. 

Galibe, bu methiyeler kdroıs.nda 
gülmece başladı: 

- Meğer senin arkadaoın ne b~ 
11.Stmaz bir Hind kumaıı imio) 

- Vallahi böyle. Sen al~y edi
yorsun amma, Cevdet bey söyle<lik
lerimden de daha kıymetli ve ;yim
ıever bir zattır. 

Eğer Calibe ile Rüsuhi, konut
mağa dalmıı olmasaydılar, Meliha
nın hllflnl eğmi, olduğu dilci, iizeri· 
ne gözlerinden iri bir damla göı: y14-
ft yuvarlandığını görecelder<li. 

Bedbaht kız, her sözü kalbine bir 
hançer gı"'bi •aplanan bu mubaver• 
devam ederse, ıoğukkanlılığı~ı kay
bederek, eımnı meydM'la vuracağu
dan korktuğu için, bahsi baolcl\ b;r 
mecraya dökmek jıtedi ~e Rü•uhiye 
hit.p ederek ıordu: 

- Şimdi ne yapacabınızl 
Rüauhi müphem bir i,aretle cevap 

vardi. O da ne yapacağını bilmiyor• 
du. Yeni bir mevzu arıyordu. Vııktıı 
yazı mnzuları hiç eksik değildi. Fa
kat bunların arasından en miinasi
bini eeçmek. llz.ımdt. (Arkası var) 
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lstanbulun en 
• 

zengın çarşısı .. 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

Evet \umızı renkli halı her zııınM 
için paraydı. Çünkü daima miijteri· 
li hazırdı. Hatta mesela ba~ka renk
te, fakat üzerinde güzel şekiller ta
§ıynn bir halı getirseler: 

- Ynzık ... Kırmızı olsaydı iki 
nıisli para ederdi! .• Derdik .. Lakin 
&on zamanlarda birdenbire halkımız
d-ı lacivert renge karşı aonauz bir 
nıerak uyandı. Şimdi artık herkes 
lacivert halı soruyor. Başka hiç bir 
renge itibar yok. Var mı lacivert, 
yok mu lacivert}. Şimdi ısmarladı· 
ğımız biJılnrın yüzde seksen beşini 
lacivert. yüzde on beşini öteki rmk
lerden yaptırıyoruz. Son zamanlar
da ku11uni rengi halılar da sablı· 
yor. 

Halıların fiatleri niçin 
yükseliyor? 

- Halıların fiatleri ~den yükse
li)·or?.. 

- Evet, halı fintlcri günden güne 
yükseliyor. Çünkü boya yok ... Mal
zeme pahalı. işçi fiatleri yükseldi. 
Bugün birinci nevi Jsparta halılan
rıın metre murabbaı 32 liradır. Ke
rr.aliye halıLın 35 liraya kadar gi
der. Sonra tuhaf bir JCY daha aöy· 
liyeyim... Halıyı yapan kadınlar
du. Eskiden kadınlar evlerinden 
çıkmazlardı. Biz ipliği götürür ha
lıyı sipariş ederdik. Halı bitince yi• 
ne adam gönderip aldırudık. Halı
cılık, dantelacılık gibi, 

Ucuz bir ev sanatı idi. Kadınlar 
ıokağa çıkmadan, n da olsa hah 
dokuyarak para knzanmağı tercih 
f!derlerdi. Boş duracaKınn senede 
bi: veya iki halı yapsa aldığı para 
ile hiç değilse kendisinin ve çocuk· 
la_'lınm üstünü başını çıkarırdı. Şim
di öyle "değil ki .•• Her tarafta :ka
dınlar dışarıda da iş bwuyor lar. Ev
de: kapanıp ucuza hah dokumak zih. 
niyeti geçti artık!.. 

Sonra halı dokumak hakiki bir 
Önıür törpüsü, deh~etli zaman mese
lesidir. Düşünün biT kere bir aanti
tnetrc murahbııına 100 döğüm ata
cabmız. Ve böylece metre murab
baları ile halı yapa<:aksınız. Bazan 
da mesela iki genç kız bir çift güzel 
aeccad"yi 12 - l 3 ayda güç bitirir
ler. Malın böyle uzun zamanlara 
çılması da fiati tabiatile yükseltiyor. 

Pera palaa otelinde 
banyoya konulan halı ... 

Eski halıcı sözlerine şöyle devam 
etti: 

- Bugün Türkiycdc çok nefis ha
l ılar vardır. Piyasada 250, 300 se
ndik halılara ras gelebilirsiniz. İyi 
halı iyi kocaya benzer... Aldığınız 
zaman bakarsınız o kadar güze çar
pacak, faıforalı, çığutkaD /'bjr hali 
yoktur. Lak.in acnder seçtikçe eski
dikçe parlar, parladlk.ça rengi daha 
CÜze) görünür. Siz halınıza aenelCT 
geçtikçe alışır, onu daha ziyade se
versiniz. Fena halı da fena kocaya, 
7ahut fena zevceye benzer. Aldığı
nız zaman göz boyayıcı bir çok ıü
zcl tarafı vardır. Rmgine. parlaklı
ğına bayılırsınız. Lakin bunların 
Lcpsi geçici ve yalancıdır. Bir müd
d et aonrn fena halı auratını me 
asar, güler yüzünü somurtur .. Artık 
osıa bakmağ:ı bile canınız ietemcz. 

Renk meseleşi halıda aon dere<:c
d e mühimdir. Bizim nebati boyalar 
dünyanın pek az :Yerinde yapıla
biliyor. 

Bakınız size bir hikaye anlata
yım. Harpten biraz evvel nebati bo
ya ile bqyanmı~ bir halıyı nadide eş
ya satan bir dükkana l>iz 1000 lira
ya satmıştık. Oradan da ayni halı
ya tamam 7000 liralık bir mÜ§teri 
bulmuşlar. 

Bu mü~eri bir Amerikalı idi. Ve 
fU şartı koymuştu: 

- Ben bu halıyı 7000 liraya alı
rım amma bir şartla ... Onu 24 saat 
benzin içinde bırakacağım! .. 

Bunun üzerine dükkan sahipleri 
bize ko;stular: 

- Aman, ne yapalım Amerika
lı böyle böyle diyor ••• Halırun bo
yası Çlltmasınl •• dediler. Biı: 

- Korkmayınız... Ne yapaJ9e 
yapsın 1. Cevabını verdik. 

Amerikalı Peıapalas otelinin ban
yolanndan birinde benzinli su için
de halıyı tamam 32 saat bıraktı. 
Boyalarına hir fCY olmadı ve 7000 
tıkır tıkır lirayı aaydı ••• 

Bizim memleketteki nehati boya-
1 r bu kadar mükemmddir. Ukiıı. 
ne yazık ki balılanmızı hep sun'i 
Avrupa boyalan ile boyamağa baş
ladık ... 

Düny.ının en güzel halıları İran, 
bilhassa Horasan, Herat, Serebend, 
İ enagan, Sehn:ı halı landır. Lakin 
Çin halılarının bir kısım c;eıitlCii 
İran hnlılarındar. da gÜzeldir ... İs· 
lnnbulda en pahalı satılan halı bir 
kaç sene evvel piy aya çıkmlfb. 
55 bin liraya bir antikacı tarafından 
&aHhlmı;s; bir kolleksiyoncu almı;sh .•. 

alı ko1leksiyonculan pek çoktur. 

- ~ -----

:AKŞAM Sahife 7 

Gördüklerim, duyduklai-ım 1 R A oy o 11 ~Kücll~ .. ~ ... rARI~ 
(Bq tarafı 4 üncü sahifede) ı taba~ kabuklarmı ooynnm dersem =-=-=-=-======================-=== 

yalan. Şckerl, pekmezi, cevızı g&den Bugünkü prognm 
Aman ne 1y1 ettin de beraber otur- ~llt:ırdıktan oonrn btraz nişasta nın- 12.30 Program, 12.33 ~..k §arkı- V V 1 A 4 - Kiralık ... Satılık 
~ arruladm sütıntneclğlm. Biz de hm, Ceyhan sucuğu yapalım!.. lar, 12.45 Ajans hnbcrlert, 13.00 Kan- K C K L N LA R 
kimsesiz kalmıştık. Senhı gibi b!.r can Cafer efendinin belfılı ayıp değil a, şık şarkılar, ıs.sa Karışık program FevtalA.de ahvnltn devamı 2000 'LİRADAN ıoo,ooo LİRAYA KA-
yoldıışını nerede bulacaktık?) larla bazı hususlarda. vehlınıİ. Faraza 01_ <Pl.), 18.03 Dans orkestrası, 18.25 Ko- müddetince gayri muayyen gtın- DAR SATILIK DILAKLER - Müra-
alıyorlar 1çerl dunı olıisıya kışta kıyamette sokıık nuşma, 18.45 Çocuk .tlübll, 19.30 ıerde haftada lkJ veya üç defa cut: Ferdi Selek Türk Emlak Bürosu. 

Derhal nlt kattaki iki odanın birini bamamma gİdemiyor. Fnzla sıcak ol- Ajans haberleri, 19.55 SUzl.dll ~ ne,,redllecektlr Galata ömerabit han ikinci kat 
ona veriyorlar. Getlrdlği pide glbt duğu lçln dönüşte ooıtuk almnktan mından şarkılar, 20.15 Radyo gazete- --1-_--1-Ş-A_R_l_Y_A_N_L_A_R_ .. No. 23. Telefon: 42368. - 2 
§llte, barsak gibi yastık, yamalı yor- korkuyor; evde yık.anıyor. si, 20.45 Bir marş öğrenlYonız, 21.00 g:ı.nı serd1nneytp, 1çt mfikemmel ya- Gaz tenekesini oca~ koyaca(tı sıra.- Ziraat Tnkvim1, 21.10 Fasıl heyeti, ANKARA BAHÇELİ m'LEit - de taklı blr karyola kuruy<>rlar. Yanına, da Uhyn. ensesinde· 21.30 Konuşma, 2ı.45 Riyasetlcümhur t?ç BİN - BEŞ BİN LİRA - Benna- devren satılık evi olanların Beyo~lu 
getirdiği küçücük sandığını, yerli do- _ Mutfağı gıcır ·gıcır temlzlcdim, bandosu, 22.30 AJans ve borsa haber- ye koymak ve kendim de çalışmak su- posta kutusu 2284 numaraya. tnfsllfı.t 
labm 1çioo heybesindeki öteber1slnt bal dök yala hale getlrdlm. Şimdi her lerl, 22.45 Dans müziği (Pl). retHe iş nnyorum. Ticaret işlerinde ve sartıannı blldlrmclerl. - 3 
yer~ştirlyorlar. tnrnfı sırsıklam olac:ı.k, küller de ko- Yann sabahki program bulundum. Esaslı ve devamlı b1r işi FABRİKA VE 1\IATBAAYA EL\"E-

Guz sonu, k1§ kapıyıı ça~ak ın.ere. nup çnmur kesilecek. :sa., kuruntular- '7.30 Program, '7.33 Hafif procram olup da semınyey~. dürüst ve fna1 bir R1şı.i BİR BİNA SATJLlKTIR - en-
Odayıı bir ot mhıder, O.stune cıcım. dan vazgeçmedin glttl. Hamama gi- CPl.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Hııflf ortak arkadaşa. 1hUyacı olanlnrm ya- ğnloğlunda fabrika ve matb2a. ıttıha
yere de klllm. Bakır mangal, sunı.hiylc denlerhı canı can değll de patlıcan program (P,l), 8.15 Evin saati, 8.30 hut lşinl devretmek isteyenlerin Ak- zın:ı elverlşll betonarme yenl bir bina 
bardak, kahve takımı. llimba. gece mı? Müzik {Pl.). şam'da (A. B. C> rümuzunn. tam lza- sat1lıktır. Akşam idaresine müracaat. 
tnndılı, yu··z ve a.vttk havlulan ta- hatlı mektupla milracaatıan. 'I'Clefon: 20GR1 

~ ........................................ --------------
ESKİ l.'AZIYI İYİ BİLİRİM - Tnh- SATILTK BAHÇE (1570 ?ti 2) - Üs-marn ... Sütnine hanım gitgide 1şl o dere

Sözünı ona (köpek bile oturduğu ceye vardınyor kl biçare kan koca 
yeri eşeler). Enılncnnnını mı postu se- evin içinde ıslık rnrcsı. Yürüdükleri 
rlp yangelecek; Çöpü çöp üstüne pat pat, bastıklnn çat çat. Ağızlan 
koyacak? var. dilleri yok ... 
Geldlğin1n ertesi sabahı, gözünü Nihayet bıçak kemiğe dayanıp: 

açar açmaz, ı.ıvanıp, etıcğlnl beline Ülliillah) ı çeki:,"()rlnr; baş bellılan-
dolayıp, alt kattaki ortalığı ne süpü- na: 
~; oda tahtalarını, taşlığın, mutfa- - Art.ık t:ıhammfilünıüz tükendi, 
~. blel aralığının malta ta.şiarını seninle yapamıyaca.ğız. Kısmet bu ka.-
ne slltş. darmış! dlyorl:ır. O da.: 

Cafer e!endiyle hanımı yatakların- - Ya??" Saçımı süpürge edlşlmln, 
da fuıı1tıda1ar: ömür kütah edlşlmln knrşıJığı bu ha? .. 

- Hatunun hamaratlığını görüyor Peki, beni mumla. ararsınız! deyip 
nıusun, efendi? pılıyı pırtıyı toplayıp gidiyor. 

- Farkındayım,ı yam:ın kadındır 
vessel§.ml Ertesi satıah yataklarında, hanımla 

- Kadın didinip dururken benim efendi konuşma.dalar: 
burada zıbannaklığıın do~ değil!.. - Büyük halt ettlk, deblemlyecek-

- Ben de tulumbadnn suyu çek- tik kadını!. 
sem faydadır! 

Yelyeperek aşağıya Jncllklerinl gö
ren Emtnnnımdn. bir öfke ki sonna: 

- Bu tirin, pasın. toz toprağın için
de nasıl oturuyorsunuz? Us.küdardaki 
Miskinler derg!'thına derviş mi olacak
sınız? 

Gülfun8ey1p, tatlıya bağlayıp mırın 
lcınn ederlerken, o gene asık .suratla: 

- Şa~, b lr yquna. daha girdim. 
Evvelce böyle perl.si kirll ~ğilcliniz. 
Ne oldu size? 

B ron§IW Cafer efendi tulumbadan 
su çetedurS\Dl, romatizmalı kansı da, 
çıplak ııyaklarmda takunyalar, ıslak 
taşlarda §lll'afa buraya seğtrtmn, süt
nine hanımda hiddet yatışmıyor da. 
yat~ıyor: 

- Şu anda boruçlçekll clgaralanmı 
sanp konsolun 11.stiine koymuş, kah
vem! piş1nn1ştl. 

- Ayale vurdum mu sıcacık çayım 
hazırdı. 

- Mangalda ateş mate§ yok, tıtrl
yeceğlz! 

- ÇOktan yemeği taMktara kotar
mıştı. Hem de ne yemek! .. 

- Onun gibi emin, t.cmız, kadril ka
dıncıR-az bir daha ara. da bul!. 

- Evlidlanmıza olan aüt haktını. 
muhabbetlnJ de unuttujrf. 

- Fazalca hJddetUydi dersen her 
güzelin blr kusuru olur. 

- Kadı kızında bile kusur bulunur. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 ı 8 9 JO 

sllim orta.dır. Daktilodan anlarım. kildar,ı})ot;ancılal'. Ihsanlyc caddesi 
Saat 11 den 18 e tn.dar çalışa.bUecck No. 23. Fevkal§.de nezaret, tramvayn, 
bir iş arıyorum. Adres: Akşam nınt- plfı.ja yakın, içinde bostruı kuyusu ve 
baası i A. 29. - 2 iki yilz meyvn a~cı vardır. Müracaat: 

l I 1-i 1 1 Tel.: 60075. - S 
-_,-_ ·-----~--ı-_.I HUKUK FAKtlLTESİ - Tnlebele- SATIL1 ARSA - Nl.şantsşı end-i • 1 rlnden blr genç, her gün 5 - 6 saat desi 529 metre murabb:ı.ı Mecld1yc-

-~ •-----------·-·-- ~=~mı.1\~·m;:: köyüne nezaretıı arsa. satılıktır. Tele-tupla. müracnatln.n. - 3 fon: 22938. - 2 

5 1 • 1 SATILIK AUSA - L.l\lell t.ram-

jj. =ı== ~--__ 11- __ 2 - lŞÇI ARIY ANLAR ~ c:ı!~f1~:~b~~~rs'!en~~ıı~~:. 
1 

MEMUR ARANIYOR - Boğnzlçin- Telefon: 22933. - 2 - ı· ı· de ikamet< mccbu< olmok ve 250 !im - ı- -- kefalet akçesi vermek şartıle b1r mü- DEYRF.N SATILIK KUNDURA IA-

1

-r _ _ esseseyc idare memuru alm3.cnktır. ÖAZASI - Kadıköyünün işlek ve ki
Muhnsebe bilen tercih edilir. Taliple- tıa.r semtinde, modem, şık, nyd:ı. bir 
rtn fotogrnflarmı, hilvlyet cüzdnnı kaç llra varld:ıt getlren birinci sı
ve bonservi:s sureUcrtnı İstanbul pos- nır ku.pdura mağazası askerlik dola.-

SoJd:ın salta ve yukıından nşağl: 
ı - Zelzele. 
2 - Cefa - Hatırından çıkar. 
3 - Tersi güzel sanattır - Fare tu

zağı - LezzeUnc b:ık. 
4 - Falanın arkada.§1 - Vidanın 

başL 
5 - Ter& tembelce:ıhıe demektir -

İnce kunmı. 
6 - Baltacı zamanmd:altl Rus çari-

çesi. 
'7 - Yüz - Pek ince. 
8 - Ent.arlnhı ~ - İstrldyeden 

çık.an tıymeUl blr madde. 
9 - Yardımcı - Büyüle. 
ıo - BlUflkllk - Kalın sicim. 
~n ltahnaramDUI halli 

Solcbn safa 1'e yukandan aşağl : 
1 - Ege adalan, 2 - Göster. Muç. 

ta. kutusu 636 No. ya göndcnnelerl. yıslyle acele ııntılıktır. Taliplerin 
Akşam gazetesinde R. K rümuzunn. 

BİR DAKTİLO BAYAN ARA1'°1-
YOR - Bir müessesenin yazıhane t.ş
lerlnde çalı.şmak üzere ihtiyaç vardır. 
Fransızca bilenler tercih olunur. Te
lefon: 44439. 

MOBLELİ 1,5 ODALI MtJSTAKİL 
DAİRE - Bllümum konforu hntz bah
çe içerisinde, Alm.an sef::ı.rethrulcst 
yakınında Ayazp:ışa Çifte Vav :;okak 
11 Esen apartımanında. müstnkll blr 
dalre kiralıktır. Tel: 43633. 2 

İYİ BİR F.JtltEK AHÇI ARANI- ------------
YOR - Temiz, çevik, ty1 blr ahçıya 
1htJynç vardır. İstanbul Sa~ Yurdu. 
Tel: 20107 - 2 

3 - SATILIK EŞYA 
BİR PİYA.'\0 - Acele satılıktır. Ay
nalıçeşme, Atlama sok. 29. Kat 2. Ml
şel. Pazar, paz:ırtest. ç:ırşa.mbn., cuma: 

5 - MÜTEFERRİK 

BİR iNGİLİZ BAYI - Ehven flatle 
mükemmel İngillz el.san desrlerl ''e
recektir. Çok kolay ve serl rnetod. 
•Engllshman• rümuzunn. gazeteye mü
racaat edilmesi. - 1 

- Dost var, düşman var. Oğullaruu 
paşa konağına dam.at etWer, 1ı::l%.l.anru 
vükelA torununa gel!n ven:Hler de rör
meyin hallerlnt, evlerinin içi ne de
mezler mi? Unct okumazlar mı? 

carer efendi o gün MevlAnekapı.sı- 3 _ Es. Şema, ~ _ Atı. Edt.reb, 5 -
nı boyleyor. Yalvarıp yakarıp, üste- De, Atili\, 6 _ Ar, Da, Akir, 7 - Şita, 
ıtk beş mecld1ye aylık da b:ı~layıp Ala, 8 _ Amerika, 9 _ Rumellll, 10 -

Saat 4 - 8. - l 

FRANSIZCA - Olarak riyaziye, fi
zik, kluıya, tabliye ve lls:uı dersleri 
verilir. Flatıer uygundur. Evlere de 

KELEPİR SATILIK BÖLME CAME- gldl.llı'. ~ gazetesinde M. Ü. rü-

Enıinanmu rene eve getiriyor... İcabara. tt. ltAN _ Dört kapılı sekiz metre, cll.Alı .muzuna. mektupla müracant. - 4 

yukarlan iki metre kare çlc;eklı ıırno- TURKÇE VEYA 1-'RASSIZCA - Ri
va camlarile ucuz ve acele satılık. yaziye, fizik ve llsmı dersleri verilir. 
BalıQekapı T~ han 1klncl tat se nu- (Mektupla evinize davet edebllJrslnizJ. 
ınara telefon 23043. - ı Adres: İlter, G:ı.lata, Lülecl Hcnd~k 

Cafer efendinin nefes neıeseııtıne, 
hanımın dlzlerln1 oğu.gturuşuna da 

Sermed Muh tar Alus 

kızmada : 

- Allah n.şkına kıılnbalık etmeyin; _ _.·-AKŞAM 
aradan çekillp, odanıza. gidJp keyflnl-
ze bakın. Yardımınızdan vazgeçtim, 
yapacağımı, edece~l ~zt.. 
SllJlUZI 

Gene güler yüzle aldırış etmezler
ken: 

- Yooo, bak buna gelemem. Ehllmi 
taybettlkten ıııonra. huyum değişti. 
Sözüm dfnlenmer.w babalanm tutu
yor. Savuhm başımdan bab.yıml .• 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Tirldye 

1400 kuruş 
'750 > 
400 > 
150 , 

Eenehl 

2700 kuruş 
1450 > 
800 > 

Zanlhlar haydi tös tös yuD.nya. Po.sta ittihadına dahll oJmıyan 
Çok geçmeden, merdivenin alt başın- ecnebi memletetıer: SenellZH: 
dan blr kumanda: SGO "' 

- İnfn &fatıYa! .. Benim odama gl- O, altı aylığı 1900, üç aylığı 
~ksinlz amma t erllklerlnt'LI çıka- l""'."""""".~--1 o_o_o_k_t;;,;ıruşt;.;;:,,;.;u:;:r.:... ----1 
raeaksmız. Sizin tatı .stıpilrOp .ne- Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
ceğim! Yazı işleri: %0765 - idare: Z0'81 

Slftlk sUUk iniyorlar. Arnlannda Müclü: !OU7 
gene fısıltı: t-----....;;.;;;,;.;;..;;;.;;;..:.... ___ ,.1 

- Eri ıüllere cevtrecekl 
- Ne temiz pik laı.dın ! . 
- Bu kadar celfilll ~dl. .. 
- Acı, ldm3esJzllk, )'Ok.stılhık tw;anı 

Zilhicce 19 - Kasım 61 
S. İm. Gil. Ö~. İki. Ak. Yat 
E. 12.43 2)10 7.24 9,47 12,00 1,33 
Va. 5,39 7,26 12.20 14,42 16,~ 18,34 

ne hale koymaz? .. 
Allah var, cfotruyu aöylemek lbun- İdarehane Babı~ll elvan 

sa eve yerleşen sütninede durup din- •••AiııiicıiiimilusiıiilıiiiıkİlıiaoiikiiaıiklliiNİloİi. ıİ1ıİ3mlllİ 
lenme yok. Karakışta p fa.k solterken 
kalkıp mancall&n yakma. Kahve cez
velerlni, çay 1br1Rini. baJnt Dü.racı 
kaynatma. Ak.şamdan kalan bula.şık
lan yıkayıp ardından mutrat.ta. ur
zavatlan ayıklama; yemeği ocata 
koyma. 

Dedik n. Cafer efend1 öksürüklüler
den. Uyanıp öhö öhölerde iken aşa.
~dn.n ses: 

- Boru çiçeği c.lgaralan sardım. so
fadaki konsolun fistfuıe koydum. Tüt
tilr, nefes ali Kahven de hazır!. Ka
dınım kalkınca yere n.yak vursun, ça
yıııı getireyim ı. 

Bununla beraber karıştığı, burun 
soktuğu nesneler de çok. .Mesel:A efen
dlcağazm pencereden 1.şkembecl Ar
navudn seslenec:eğl, (çlft1 kaça.?) d1ye 
sorncnlrı tutmuş. Akabinde alt kattan 
bağırtı.: 

Klf gecelerinde hot vakit 
geçirmek için mqhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz 1 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuru§. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 
- Huı.. İ§kemtıe mi alınacak? Bil

miş ohm tatiyen onlan tıemlzliye
mem. Pek canınız çekUyae caıchlı!~ 
Bulgardan ister çorbasını. ıater tuz-
lam~ı alıp yey:ln; evin içini koku- ruzdr virmi iakonlo kuponu 
lam. bilriltmcyinf. Bu kuponu kesip cAKŞAM 
Hanım, gene J>encereden atlı zıer- Matbaaaı Kitap ıerviaine> ao-

zevatçtyn: <Helvacı ~ okka- t irir veya gönderiraeniz fiat 
:~eı~~~ ?} de~. San17e.sfn- üzerinden size yüzde 20 iııkon-

- Zaten bulıışl'ktan, Ç8.m8fU'dan co yapılacaktır. 

kolum kanadım uyuşuk. o kru:ı.k gibi •ı••••••• ··-~ 

Mısımı Birlclk Yıldızı 

ALiYE NEVVAL 
Heıı gün aeanslanna TnkQm 

H AL K GAZiNOSUNDA 
(.Taksim meydanı Abide kar§lBl Ay~a. 

giden caddede 

D ev a m e diyor 
matl.De 

Fatih BalkevincJen: 
Evimlzln tcrtıp ettl~l hafta. konfe

rarulannın btrlnclsi 7 /I/942 çarşamba 
günft saat 18 de vcrllecektlr. Mevzu: 
cHallrevl ve Halkeviclllt. dlr. Bu kon
feransa bütfin yurddaflan çağırmakla. 
onur duyanz. 

Lokman Hekim 

1918 DEN İTİBAREN - İstnnbulda 
çıkan Türkçe gazetelerin bu yılıı. ka
dar olan kollek.slyonlan atın alına
caktır. Eksik veya tamam veya bir 
taç gaz,creye ait olabll!r • Ak§am 
s. E. G adresine müracaat. - 9 

No. 108. - 3 

FRA~"SIZCA LİSAN l\ltJTEIIAS. 
PROF. ANJEL DERSANESİNDEN -
EvlAdın1zm Fransızcası zayıf ise bize 
yollayınız. Çabuk takviye ederir.. Aza
mı 3 - 4 ınevcutıu müşterek dersler 
için ııyııtı 5 llrndır. Bn'hçeknpı trnm

( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili:'.'te mütehassısi 
DivllDyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her ~ü. 2,5 - 5 Tel: 22398 

:iYi BİR FlllSAT - Yeni bir PöU vay yolunda. Scliimet hanı. Hususi 

1 

Gri kürk uygun ııatıe satılıkt.ır. Mnç- ders dahi ?erilir. - 5 
ta'da Narmanlı Ap. kapıcılarına. mü- ALMANCA DERSLERİ - Çocuklara, 

ı racaat. - 5 !büyüklere Almanca. gramer ve mu
habere dersleri verilir. Kolay met<ıd-

FİAT 500 MODELİ OTOMOBİL 

1 
lar sayesinde 6 ay zarfında Almanca 

ARANIYOR - Marpu9Çulnr Fevzi öğretilir. Cihangir caddesi Giincr 
Şamlıda Garbls. - 5 apartıma.nı No. GO Madnm Sırtar - 3 

Istanbul Defterdarlığından • • 
Sıra Mülrellıeftn ruh 
No. 
1 Mehm.etı Akman 
2 Ali Abura 
3 Mehmet Akınolla o~lu 
4 Ahmet Ta§lı 
5 İ.mıall HW'§it Kellen 
6 Emin Tumay 
'7 İbnıhlm B~fk 
8 Bekir Tuncel 
9 Mecit Mulkayıı 

10 Kara İ'brnhlm ö:ıc:ı.n 
11 Naum Yorgl v. Ş. K.Ş. 

12 > 

arabacı 

> 
> 

» 
> 

, , 
, 

13 İsmall Dllmeklnl ve ş. 
komtsyoncu 

14 Jozef Gosrkl 

15 Nlkola T. Klllvrtste • 
18 Ya.kup Fehmi 

17 Dragomlr N. Kumandrof Bank.er 

18 • 
141 Yaşar Pake.r 
20 
21 

, , 
KomisyoncU 

2' Ahmet Nilzhet 'I'end!te kutu 
fn;brtknsl 

14 Yuvan .Andoılya.cll.! Yaıt, peynir 

!5 Rız:ı. All Balı tka.ret ve 
komisyoncusu 

26 Harltnn GerQO Ya~cı 

J7 Eytlp Babr1 ve e. Komisyoncu 

Mahallesi sokaR"ı 

K. Gümrük meydanı 
S. Ahmet Fener 
K. Gümrük Dcrv~ll 
Ortaköy Dcreboyu Leyllk 
Aksaray Horhor Orta 
Ortüapı s. Hnmam 
Orta.kapı Tallmlıa.ne mkaic 
Unkapanı Haydar 
Kasap Demhiıun ~e 
Unkaparu Topyer Kar. 
A. Çelebi Balı.tpa.zar 

• • 

Ş. Geylfı.nt Antrepoda 

Ş. Selnmet han 

Ş. Köprülü han 

Ş.Balıkpazan 

Ta.htakale B:ılkapan han 

, > 

> 
Ahi Çelebi yat iskelem 

T. Kale Merul.§C han 

T. Kale Tomruk 

A. Çelebi Taşçılar 

Ş. Oeyllıni Antrepo 

A. Çelebi BalıkJ>az:ın 

A. Çelebi Çardak 

No. 

12 
8 

90 
ıs 
~ 

83 
183 
43 

22 
60 

8-11 

13 

ıs 

67-2 

1-10 

Matrah 

2 at 
4 • 
1 > 
2 > 
2 • 
2 , 
2 • 
2 > 

2 > 
2 • 
1154.00 

1200.00 

2693.97 

Asgari 

5600.00 

371.35 

45.76 

Nevi İhb. 

o. 20 s. 30 
40 • 23 
10 • 7 
20 J> ıs 

20 » 19 
20 • 21 
20 • Ol 
20 :a 20 
20 • 30 
2tl > 35 

173.15 K. 21/4 
34.60 B . 

217.75 c. 
180.00 K . 115 

36.00 B. 
216.00 c. 

86.48 K. 39/4 
1'7.29 B. 

232.15 K . 
46.43 B . 37/ 1 
41.'79 c. 

..SG.95 K. 
!13.39 B . 13/ 10 

Sene 

• .. 
• 
)1 

937 

938 

937 

93& 

939 

44.56 K. 930 
8.91 c. 47/ 4 üçüncü 

9.15 K . 937 
1.8.2 B. 37/ 5 üçüncü 

10.98 c. 
1050 matrah Terkin 38/5 

B 1200.00 Tc.rkhı 37/ 4 
937 
937 
938 1500.00 Terkin 3tl/ 4 

S-25 1 No. lı Jtlraz K. 10/2/41 T. ve 2347 
sayılı davet. K. 

81 934, 35, 36 mn.li :yıllan verglkrlne alt 
1tlrru: kôm.lsyonunWl 29/ 8/ 941 T. ve 
1724 sayılı knran. 

44 İtiraz K. 9/8/941 T. ve 1341 sayılı da
veti knrarl:ın 

21 İtiraz K. 14/ 12/ 937 T. ve 34332 karan 
ve Malmüdürlüğünün 28/ 12/ 937 T. ve 
29813 sayılı temyizi. 

1-16 Temyn K. 22/8/941 T. ve 1332 sayılı 
bozma karan. 

89 Temyiz K. 28/8/941 T. ve 14'70 sayılı 
bozma: kariı.n. 

17-1 Temyiz K. 4/ 11/ 939 T. ve 8164 sa.yılı 
bozma karn.n. 

Enıint'ınü ftıbes1 m1llcelleflertnden yukarıda. 8idı ~ve lkametglb adreslerl yazılı f8,bııslar terki ticaretle yeni 
adrealertnı bUdirmemlt'" teb~ .Wfıhlyetll bir kimse göstcrmemJş ve Y'llPılan araştınnalarda da bul~ 
olduklannd.a.n h1alannda ~rllen yıllara a.it kazanç, buhran ve ha.va. yüzde zamlnrını havi 1hbanınmeleı1n 
btaat lr:endilerlne tebl111 mtımkiln olm.aml§tır. Keyf.lytıt 1692 .,w tmıunun 10 Te ıı ~1 maddelerine ıevt11Wı 

(~ 
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_. PEAUL S. BUCK 

a ın 
- Roman -

Türkçeye çeviren: 
MEBRURE SAMI KORAY 

Sataş yeri: REMZİ KİTABEVi 

TttKKhs ctbmuRiYETt 

T Dııwıu.sani i Ni 

' ~' 
Ts 

' 
f'O 

Beyotıu 
Dördüncit 

Noteri 

No. 139 
C. No~ 10. 

2 11. Kanun 1492 Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
B"J'ıname. icabında günde 3 kQfe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ıararla iateyiniz. 

Tatili taallyet ederek 7ıuuhaneml 
tasfiye etm~ oldu~umdan Galata.ela 
Ömer Abıt. hanında 4 iincü utta 11-15 
No. larda mcvcud mobilya ye yuıha
ne eıyalanmı yanı ~rdetı ımıpmma
lan. perdeleri bir Amerltaa yazıha
nesini, blr İsmet pap. tablosu. bir 
korniş, t.ablolan, bir adet RemtQgton 
ve bir adet Underwood yazı makine
lerini, bir PQrtma.nto, elektrlt tesisatı, 
bir taltrlm. dört. adet sepet, döı1 kül
lük ve muhteıır l(lgat ve sair tltap
lan nıati>uzum olan yedi yüz 17001 
&det Tüdc lirası mukabllfnde miifteri 1 r-~--~--------..... ı 
Bay Dr. 'Bemard · Rozental'a ntmıt ~e 1 A 1 
teslim etmiş olduğumu beyan ve lkrar 
eyler ve mezkür e~yalar artık mu-
maileyhin mülkiyetine dahil oımws ol
dutundan bunlarda hiç blr alikam _ _ 
kalmamı~ olduğunu knbul ve ikrar -------------
ederim. 

· Galatada Ömer Abll hanında 4 cü 
tatta 11 - 15 No. lnr sabık mü.stıecirl 

\, 

Tüccardan 
Jozer Finkclşteln 

Bu senet asıma mutabıktır. 
55 kuru~ 100 tur114 

Damga pulu Damga pulu 
Imza: İmza; 

lozer Finkelşt-chı Jozet Finkclşteln 
• 261XI111941 26/Xll/J941 

Bu satış senedi altındaki imza ş::ı.hs 
ve huvlyetınl tanıdığımız :rozcr Fin
.k:elştein'ln imzası olup yanımızda ka
bul ve imzaladığını tasdik ederiz. 

- ŞAHiTLER -

İstanbul Emniyet Müdürliı~ü Dör
düncü Şubede memur 289 komiser 
muavini Kemal Oğuz ve ayni yerde 
203 poUs memuru Mahmut Paksoy. 

Mühür: Dördüncü Noter Bcfoğlu 
Mithnt Cemal Kuntay 

İmza -- İmza--
Bın dokuz yuz kırk ikl senesı K. Sani 

ayının 2 ci günü tarihile olan bu sa- ! 
t~ senedi altındaki fmza şahs ve hü
viyeti yukanki tarifdcn teayyun eden 
Jozer Finkr.lşt~in'in imzası olup y:ı
nımcta kabul ve imzalaclığını tasdik 
ederim. 

Mu hür: 
Harç pulları daire
deki nüshasına 
yapıştırıldı. 

Mühür 
Dördünrü Noteri 

Beyoğlu 

Mithnt Cemal 
Kuntay 

imza ---

ZA YI - Hüviyetim ve Elazığ asker
llk şubcsiutten aldığım terhis tezke-

Zonıuldak sulh hukuk h ikimlitia
den: 

ZZonguldak ormnn ldaresl tarafın
dan müddeialeyh Zonguldakta tünel 
milteahhldl Şevtı aleyhine açılmllJ 
olan 37 lira 97 kuruş orman tazminatı 
davasınin duruşmasında: Müdd.:a
leyh gösterilen adreste bulunamadı
ğından Akşam gazetesi vasıta.sile 11A.
nen da vcUye tebliğ edildiği halde 
mahkemeye gelmemiş olduğundan 
hakkındaki duruşmanın gıyaben ya
pılmasına mahkemece karar verllm4 
olduğundan durUJnla günü olarak ta
yin olunan 2211/942 günü saat 10 da 
mahkemeye bizzat gelmesi veya bir 
vcklll müdafi göndermesi gelmediği 
veya bir veklll mOdafl göndermediği 
takdirde hakkındaki duruşmanın gı
yaben yapılacağı gıyab makamına 
kaim olmak üzere ılin olunur. 

Doktor 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

CCerrahpıı.şa hatnnesı bakteriyo
JoğuJ Kan, idrar, balg-anı, me
nddı raita tahlilleri ve (idrar 
nsıtasile ıebelifin ilk ıünierin

de kati te.şhisi) yapılır. Beyojlu, 
Taksime ı;iderken l\leşelik sokatı 

Ferah apartım:ın. Tel: 40534. 

Pr.,f. Dı. 

KEMAL CENAP 
remi z:ıyı ettim. Yenisini alacağımdan Lamartin caddesi 5. Doğu 
hükmu yoktur. Pala.<1 Ne.. 14. Taksim. Telefon: 

327 doğumlu Osm:ı.n oğlu 43963 Hergüı. saat 15 · 18. 

Mustafa Dıralı 1 ~--••••••••••' 

TERZi " 

PAPAZYAN ARSEVER 
SAYIN l\IUŞTERİLERİNİ \'ESİ KUMAŞLARINI VE 

IUODEl.LEBİNI GÖRMEYB D AVl."l' E DER. 
Sultanhamam Kuyumcu han No. 37 (Eski Haçopulo> 

Dİ\'RİÖİ DEMİR MADENi.ERİ İÇİN 

BAHÇIVAN ARANIYOR 
'.!Jlr bahçe tanizmine muktedir tecrübeli bir bah~ıvan istenmektedir. 
Isteldllerln medeni hallerini de gMtcrlr kıs:ı. bir ten::ümeı hal!ert, mev

cudaa. bo~ervis suretleri ve birer vealkalılı: fotograflarıle birlikte 
Cl"l'İ DEMİR - DiVRİlAİ> adresimi&t!" müracaatları. 

Beden Terbiyeıi Vmum Müdürlüğü lıtanbul 
Bölgreai Ba§kanlıiından: 

Pazarlıkla inşaat ilanı 
A - Kapalı zar! usulü ile 5 r111942 de ihaleııl mukarrer i4997 lira 35 ku

l'Uf lcetlf bedellt Beykoz GençU~ klübU lp§~tına talip zuhur etmediitlnden 
pazarlık -auretlle yaptırılmasına karar vetilınlftir/ • -

· B - Pazarlık 17/1/1942 cumartesi günü saat ıı de Tab!mdıe Sıra ser
vilerde Istanbul bölgesi binasında toplanacak hmust komisyonda yapıla-
eıottır. · 

C - Bu işe alt fenni evrak ve proje her gün 75 kunıı mukabilinde böl
ıre Muhasebe Servisinden alınablllr. 

D ·- İsteklUerfn en az bir tiahhülte 10000 liralık yeni ve müst.a.kil blr 
b~a ltl yaptıklarına dair İstanbul vilayetinden ihale gününden aagarl üç 
ı~n evvel müracaatla alacaklan ehliyet kiğıdı ile 1124 lira 78 t.uf'Ufluk te
m.ır.at akçası ve 1941 yılına alt Ticaret Odast vesilc&sı He birlikte tA'kll!lerlııl 
yukarda yazılı günde toplanacak komisyona yapmaları lilzumu UA.n olunur. 
. .112. 

lıtanbul Fiat Murakabe Komisyonundan : 
Buğday koruma vergisinl•ı kaldınlması dolayuıile 1950• gramlık ve 3 40 

riitubetll ekmek fiyatının 15 kuru., 50 santim ve franeela kilo fiyatının da 
%5 kuruş 50 santim olarak tesblt edildfğl llA.n olunur. (115) 

lıtanbul Gümrükleri Batmüdürlüğünden: 
28/6/937 günü Haydarpa.şıada güınrük bina.aı önünde memurlar tarafm

dan yapılan arama esnasında görülüp sahibinin bu s hepten kaçtığı sanı
lan titr bavul içinde 17 çift sunl ipekten İnamul peştemalın ·yapılLın tahki
kat ne~lc&sinde kaçak olduıu anla.şıldıtından karar verilml.otır. 

itin tarihinden lt.Jbaren bir ay içinde alı\talllarca Kadıköy sıilh CC'-"' 

mahkem~ne ltlrn olunması. 941/189 No. ludur, d Oh 

T. 1 $ B A N K A S 1 
Küçük tcuarrul heaapları 1942 ikramiye planı 

KEŞiDELER: ı Şubat . 4 l\layıs, 3 Ağustos 
2 lkincitcşrin tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRAlUİYEL'ERl 
1 Adt't 2000 f,iralık = 2000.- Lira , 
3 • 1000 • 3000.- " ! ,. 750 il - 1500.- it . 
:ı .. 500 ıt - 1500.- it 

10 • 250 • - 2500.- .. 
40 it 100 .. - 4000.- .. 
50 ıt 50 :il - 250fl.- .. 

!00 • 25 )\ - 5000.- ~ 

! ot ıt 10 n - '?000.- 'it 

' • , 
Belediye Sular idaresinden 

SoRuklar şiddet.le devam edtyor: Bir Ç-Ok abonelerimizin saa.Uerl dondan 
patlıyor. aaatlerlnl dondan kornmak için tedblr almalan lüzumu ab<mele-
rimlze bir kere daha hatırl:ıtırız. c4a• 

MaHve Veka ' e~ i den: 
Mevcut tarblamesi muclblııcc Mayıs 942 nihayetine .kadar Beşlktaftaki 

kırtutye deposundan · c:lvar iSkeleyc ve iskeleden depoya nakkdlleeet etfa 
1çin bulunan fiyat haddi liiyık olmadığından eksiltmesi temdit edllmlştt:-. 
isteklilerin 8/1/94.2 Larlhlne müsa.d.ir pertembe günü saat 14 de 120 Ura te-
rr.lr.at para~le blrlitte depoya mür~ro.at evıemeleri. cll359• 

TtlrkiJ'e Cttmhuriyetl 

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

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banim muameleleri 

P a ra biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor . 

Ziraat Banırn .. mua &uıııbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 Urası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ııc aşnğtdak1 

plll.na göre ikramiye da~ıtılac:ıl~tır. 
4 •\det 1.000 liralık 4.000 lira 
4 » 500 )) 2.000 )) 
4 ., 250 » 1.000 ,. 

40 )l 100 ,, 4.000 )) 

100 mlet !,O Urahk 5.000 lira 
120 • 40 » 4.800 • 
160 )t 20 )> 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki p:ıralar bir sene Jçlnde 50 liradan aşağı 
düşmlyenlere ikramiye cıktı~ı takdirde '1. 20 ta.:..ı.aslle vertıecektlr. 

Kuralar ~enede 4 defa 11 eylul, 11 birincikanun . 1 l mart ve 
11 haziran tarihierinde ('ekilec."ektir. 

' 
, 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Belediyeye alt motörlil nakil vasıtaları lfLstiklr.rlnin tamirinde kulhınıl

mak U?Jere alınacak 15 top kauçuklu bez, 30 kilo sülisyon, 10 kilo beyuz kau
çuk ve 100 kilo slyah kauçuk açık ekslltmeye konulmu.,tur. Mrcmuunun tah
min bedeli 1925 lira ve ilk teminatı 144 lira 37 kuruştur. Şartname Zabıt ve 
Muamelat. Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 19/1/942 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talıblerln ilk t.enılııat makbuz 
veya mektuplan ve 941 yılına alt ticaret odası veslk:ı.l11rlle i?ınle giirıü nm-
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. ı 6) 

1 

Üniversite A . E . P. Komisyonundan: 
Kadın ve Doğum Kliniğine yaptınlacnk 10758 llrn muhammen bedcllt 

tahta eşya 22/1/1942 perşembe günü saat 15 de rektörlfıkt.e kapalı zarfla 
ihale edilecektir. • 

1 Zarfların sa.at 14 de rektörlüğe verilmesi l(mmdır. Liste ve şartname 

1 
rektörlükte görüHir. aB7• 

Devlet Demirvolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi Hanları il 

Muhammen bedeli (18000) Jlra olan muhtelif eb'atla bakır çekme boru, 
çelik:, saç. yuvarlak batır ve pirinç çubuk. bakır. pirinç Ye çlnko levhalsr, 
kiilçe çinko ve alimlnyum, muhtelif cins ve eb'atta demlrr çıeUk, bakır, pirinç 
tel galvanize kablo, sinek. kalbur, pirinç.. kares telleri ve bağdadlllk kafes teıı 
gibi madeni malzeme teahhüdünii ita ~demeyen müten}lhlt nam ve hesabı:ıa 
ı :4/1/194:?) çarşamba günu saat (25) on bt'fte Haydarpaşa Gar binası dahı
lindekl komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2700> liralık kat'i teminat ve 'tammun tayın 
ettiği ve.saikle birlikte pazş.rlık günü saatine kadar komisyona müracaattan 
lazımctır. 

Bu J§e atı. şartnameler komisyondan par:ısız olarak dağıtılmaktadır. 
c11524 

* Muhammen bedeli 34.128 (otuz dürt bin yüz yirmi sekiz) Ura olan 31.GOO 
Kg. muhtelif karfiçe çivisi 19/111942 pazartesı günü saat 15,30 da tapalı 
zarf usulü ne Ankara'da İda~ blnnsında toplanan Merkez 9 uncu Komisyo
nunca satın alınacaktır. . 

Bu ife ginnelc lste,Y'Cnlerin 2559,60 <İki bin beş yiit eltl dokuz lira alt.mıı 
kt.ruş> ·ııratılt muvakkllt teır.lnat He kanunun tayin e\tltl ve&ikalan Ye teiı:
ıınerlnl aynı gün saat lt,30 a kadar adı geçen Komisyon Reislltlne ftr
meJeri lAııundır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzemt dairesinden, Haydar-
p:ıfa,'da Tesellum' ve Sevk Şefliğinden temin olunur. {11544) 

M. M. V. Hava Müıtetarlığından: * 
Hava milıtı!şarlıtı teknik t.aburu !çln otomobil ve Lraktör makinist! ve Muhammen bedeli (3488) lira olan muht•:?liC cins palanğa , kriko ve ve-

meydan ve yol inşaatına vakıf 'Ustalara ihtiyaç vardır. ı·~nler <16/1/ 1942) cuma günü saat Cl4,30l on dört otuzda Hayda11>84ada 
Verllecet ücret miktarlan yapıl:ıeak imtihanda gosterccckwrl ehllyeLe Gar binası dahlllndetı Komt:ıyon tarafından. teahlıüdünü ifa demeyen mtt

göre 50-120 lira arasındadır. Taliplerin dilekleri Ue Hava Müsteşartığmn teahhldl nam ve hesabına açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
müracaatlan (9~10) · (11054) • Bu işe girmek istey•:mlerln (2611 lira (60) · kuruşluk muvakkat teminat - ----- - -....:...----------------------1 ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü .saatine kadar ko

A'ntalya ·orman çevirge Müdürlüğünden 
1 - Antalya vllıl.yetinln Gündoğmuş kazasına bağlı hudutıan ıartna

n:edtı yazılı cKara.dere Karpuz. devlet ormanından 4677 gayri mamul met
reküp çam ağacı bir sene içinde çıkarılmak üv.ere 24/12/941 tarihinden !tl-
baren 20 gün müddetle. ve kapalı uırr usulile · sat14a çıkanlmı.ştır. · 

2 - Arttırma 13/1/942 tarihine mt\sadlf aalı ' günü saat 15 de Antalya 
orman çevlrge müdürl~U binasında yapılacaktır. · 

3 - Çamın beher f!~vrl mamul metreküpü 490 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat. 1718 lıra 80 kururtur. 
5 - Şartn:üne ve inulı:ave1cname proj 0 lerl Ankarada orman umut!\ mü

düılüıtu ve Antalya omıan çevlrge müdürl!l(tünde görlileıblllr. 
6 - İsteklllertn Ttcaret Odaaı. vestkas:Je"birllkte 13/11942 günü muayyen 

aatten bir saat enet teıtltf zarflartle thale 1toml91onuna mürcaaLlan. . c8• 

misyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe alt gartnameler komtsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(971 

Devlet Deniz Yolları l t letme 
Müdürlüğü ilanları 

Umum 

Idart'mlz müstahdemleri için lüzumu olan ceket pantalondan ibaret. 
(6561 takım balıkçı ntUfQ.Dlbası pazarlık stıreUyle satın almacak.tır. Talıhle
rin şartnameyi görmek için hrr giin ve pazarlıla ,lftirik için 1411/1942 çnr
şamba günü saat 15 de yüzde on bef temlaatlanm hamilen Tophane İdare 
m.Jz Malzeme Şuıbe.sl bhıaamdakt Alım Satun KomlaJonuoa mUracaıı.Uan. 


