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No. 37 Yazan MEHMET ABUT 

Kömür Narhı 
T etltik Edilecek 

Kuruş 

Arttırılması İstenivor 
Bir H tti bu merdivenleri, bu ılc- saçları dağıntk bir akışla, omuzl:ırma Narhın 

bıle yadırgıyordu: "Nerede - dökulüyor. Nazarlarında, hayata koş-
m?., demek ister gıbi etrafına ba- mnk, yasamak, görmek arzusunun a-

ı Bu sırada merdivenlerden inen !evi, guzel ruyaların hayaliyle bulut-
! ıle karşılastı, fakat onu gor- !anıyor dud klarında sankı hiç sıl n- İstanbulun yakacak ihtıyacml kar-

dı, sozlerıni bile iş tmedi: dızleri miyecek !Sır· Rbesııüm vnr. Geniş ve şılamak için alman tedbirler faydıı 
1 yor; omuz'an "urperiyor; hemen kalkık omuzlan, hayatın bütün yilk \•ermiş ve şehirde bir yakacak d<ırhğı 
ecek ... Keşke düşse, gözleri ka- lerıni taşrmağa hazırlanır g'bi. Gü - kalmamıştır. Yalnız odun ve mangal 

nsa, karanlık bir aleme dal~a... nesli, çiçeklı bir bahar sabahının hJl kömürünün devamll surette geli~ini 
- S 1 ha hanım, hasta mısı:ıız? ı yası içinde gene; kız neşeli neşeli gü- temin için yeni tedbirler almma ı ifı-
rdım edeyım mi? : lüyor: "Hayat ne güzel, bahar çiçek- ?tmı:relmektedir. Bu arada taşıt tlcrct

Kemalin yu.zdne görmed~n baktı. lerinfo kokusunu duyuyor musun F
0

k terinin •artttğı ve bunun için bugı.in
G ç adam onun koluna gırmış ya- ret? Kuşların cıvıltrsmı işitiyor mu- kı.i narha göre komür getirtmek ve 

y v ş yurutı.il'.or. Fakat farkın.da s~~? _Bak güneşe . ne kadar parla~l J atfş yapmak imkanı olmadığı llerı 
1. Omuzlan şımd daha fazla tıt- Gokvuzu nasıl rnavıl Şu beyaz martı- ı sürülmektedir Bu iddialar göz öniln-

o , ıçınden gelen bir iışiıme . vaı:-. !er gibi, o engin mav'liklerde uc;m'.lk de tutulmuş, istihsal bölgl'ler!nde ln
k !binde buzlu nefesler es'.vor, ısterd. m, -v:ahut t;u kücuk serseri ~.ı- j C'lemeler yaptırılmıştır. 

t nda d~nmuş eller geziyor. Dı le- lut gıb_ vuk.seklerde dohşmak, duıı- Bugün fiyat mllraknbc komlsyoııu 
b•rbırıne çarptı. Y~Yı g~kyuzunden seyretmek ister - toplanarak mangal kömlırfı narhını 

e ı 1 genç kadını odasına soktu. dıın Fıkret alııy etme. yüzilme övl,.. yeniden gözden geçirecek ve blr kuru 
o a yatırdı, ustune bır battani- bak~a, bu kadar gülecek ne var? Bıı- arttnına isteklerinin yerinde olup ol

orttu n~ oyl.e geliyor ki, bütün ömrüm bu madt~mı incellyccektir. Taşıt ucret
- B r kadeh konya~? !sınırsınız. guneşlı bahar sab hında geçecek Gen·• !erinin artması yüzünden kömilr nar-

Sal ha hanım, _içın. .. kız yennden. fırh~oı:, sad~rı '1av~- ı hının da b r mikdar arttırılacağı . n-
emedı, dişlerı bırbirıne oyle sık lanmış, ruzgarın ıstıkametmde. bır 

1 1 
kt dl 

pıyor ki, camlıısmış nazarlarla deli gibi ko~uvor Dud klannda m~ 
1 
asıma 11 r. 

m le baktı. baktı Şimdi onu tam sut bir tebessüm. Adeta haykırıyo ·: 
rı h tta bir şr-vl•P söylemek lstedı. "Hayat ne glİzel. ışıklı gıınler, tatlı 1 Kad·n Tramvaydan 

k ke ık fısıldadı: hayaller, bahar c;ic;ekleri hepsi beni 
_ Sakın .• Babanıza.. Bır ,ey söy bekliyor ~aadet, aşk, beni çağın - Du""şu··p Öldü 
evın.- Geçti ••.• İyiyim ... Teşekkıır yor!,, 

,.. m ..• Yalnız •.• Haber verin ..•• A- Sal'hanın nazarlnn ışıld'.!dı Sonra 
da m fir var .. , Çağırıver n ... yine sondu. Elindeki resmi bıraktı. 
n • İyıyim ... Hakikaten geçti.... Kurutulmuş b'r çic;ek. Ona hiç bir 

k artık titremiyorum. şey hatırlatmadı. Bir kitaptan kesil-
- Bır k1deh dahn ıçin, iyi gelir. mis, renkli bir erkek rl!smi; onun t!U 
- Te t>kku,. ederim .... Babanıı:a hiç zelliği karşısında, knlbin-ie en kii-
r şey soylemeyin.. E mi? çük heyecan uyanmadı Nihayet par 
Genç ad m başmı salladı: makları altın bir z:ncire takıldı. U-
- Pekı, siz üzülmeyin, ben şimdi cunda küçük bir inci, etrafmd3 kü-

verırim iner. çıicük beyaz taşlar ve aralarında be-
S 1 ha minnetle canlanan gözlerini liren yeşil benekler. 

ale ac;tı. Gene; kadın zincırı avucuna aldı 
- Te!,iekkür ederim, dedi. Sor.ra Simdi nazarlan bir ıqk görmiış gihi 

r goz kapaklarım ındirdi. Kemal parlak. dudaklarında kırık bir tebes
va yavaş odadan c;ıktı. Şimdi tit- süm, küc;ük ine.iyi hafif hafif ok-;u
m yor, biraz evvelki dondurucu ne- yor. Genç kızlık senelerfniıı bütı.i1ı 

ye rne. vücudıinii yakan bir aıes. gözyaslarını toplıyan inci. Bı.itii ı 0 
·nde yeni sızlamar.a başlıyan bir bekleme gün1erinin rstıraplannı ic;i•ı
ık acısı var ve ateşli yanakl:ırın.ı de gizliyen inci N h1yet bütün aşkı-
n y şiar, insana pe~be bir gül üs- nm tılsımı! Ümid;, kuvveti, tesellisi 
de behren çiğ damlalarını hatır- olan küçük inci! Genç kız. onu goğ-

. . . . . . . 
K lktı. Eski hatıralarını sakhyıın 
c;licdk tahta kutusunuı annesinin lli

kutusunu açtr. Bir iki resim .. An-
sinın mahzun çehresine dıı.k 1 kalarca 
ktı. Sonra bulutlu nazarlar altında 

sünde yabancı nazarlardan gl7.lerke11 
IJağnna gömülmü~ blr yara g.ibi sak
larken mesuttu. Geceleri yataıhnıfa 
nasıl sarılırdı incisine. onu nıısıl ok
şardı, sevdiğini beklerken gözyaşlar• 
arasında onu nası1 öperdi 

<Arkası varl 
rbırlerine sokulmuş ikı çocuğun b&ş =--===========c==== 

ı ır;eyrctti. 

aile resmi, güneşli bir günıie c;:e
mesut bir guniın hatırası. lkin

b basının mesut bir giıliışü var. 
nç kız ayakta, babasına sarılmı~. 
nesi onlara tatlı bir güliışle balcı

BUGÜNKÜ PROGRAM 
yor Fıkretin yeri bo$. Neden? Evet 7.30 Proırum ıs.ao Mllrlk 

et hatırlıyor, babasının bir ako:am 7.33 MOzik (Pi.) 
7.45 Haberler 

rde ine guzel bir fotoğraf makinesi s.oo Mlidk (Pi ) 

l Q.00 Koouıma 
19 15 Mil lk (Pi.) 
19.JO Haberler 
19.45 Mihik e rd ğmi, Fikretin sev'ncini, resim ıa.ıs Evin ıaatl 

8.30 Muzik (Pi.) 20.15 Radyo ııuetcsl 
20 45 Su eserleri 
ZI.00 Ziraat takvimi 
20.10 TOrklller 

kmek hevesini... Bu resmi o c;ek- • 
miş miydi? 12.so Pro ram 

B r baaka rcsım aldı, kendi reıımı·. 12.33 TOrkDlcr 
" 12.45 Haberler 

On altı yaşlarındaki genç kız Str- ıa oo TOrkOler 
nda beyaz keten esbap o esb~bı ne u.ao MClzilc (Pl.) 

21,30 Siir 
21.45 Orlcestra 
22 JD Haberler 

• 18.00 l'roııram 
dar severdi. Cünkü annesi dikmışti. 18.03 Şarkılar 

22.45 Car bant (Pi.) 
22.5~ Kapanı1-

1 GE.CE GELE.M H~Bl;RLER 
Eltmek 1 Kuruş Ucuzluyor 

tW Baştarafı ı fnclde 

dolayı ekmeğin bir kuruş u. 
adıgıru, halbuki 4 kuruş zam 

ld gını soylemiş, "3 kuruş da. 
ındirmek için bazı vergilerin 

h indirilmesini muhterem Ma
e Vekilinden istiyecek miyiz?,. 

ye sorarak izahat istemiştir. 
Malıye Vekili Fuat AğraU, kürsüye 

ek izahat vermiş ve demiştir ki: 
'Bu vergı buğday mahsulil ucuz o

t satılmakta iken müstahsili him:ı 
tm k uzere konulmuş idi. Bugün 

va yet berakis olmuştur. Bu lti
a hükCımet bunun kaldırılmasını 

elif edıyor. Bunun neticesi olarak 
ek fıyatlarında biraz tenzil Uıztm 

l yorsa o tenzili dahi yapacaktır, Bu 
mek değildlr ki, ekmek fiyatın<\ 
k dar zam olursa hükı'.'ımet bunu 
gı ıle karşılay:ıcak. Öyle bir şey 
l miyor.ım •• , 

lye Vekilinden sonra söz alan 
r h t pler e.sas itibariyle bu ver

n kaldmlmastndan dolayı hükiı
te te~ekkürlerini bildirmişler, ve 
zı t mennilcrde bulunmuşlardır. 

Ticaret Vekilinin izahatı 
"D ha sonra Ticaret Vekıli söz al

ve u beyanatta bulunmustur: 
"K.nnunun yüksek tasdıklnlze arzın-

fayda ve vatandaşa yapacağı 
dım bir çok arkadaşlar tarafından 

y t edildi, tevsik edildi. Ancak bu 
n sebetle memlekette istihsalin art 

ı ılması için çalışmak yolundaki te
nnl yerinde olmamakla ve esasen 

uyuk Meclis ve Parti hiikümetle be
er uzun müddet bu iş üzerinde va

li olmakla beraber tohum tevz.i
h kkmda muhterem Berç Türker 

fena bir vaziyete düşmüş olan mın
takaların da tohumluk ihtiyacını kar
şfüımak için hükümet ziraat Vekili 
arkadaşrmın da muhtelif celselerde 
heyeti celıleye arzetmiş olduğu gıbi 
şimdiye kadar 14 milyon kilo tohum
luğu muhtaç olan yerlerde zürrııın em 
rine tahsis etti ve tahminen bunu., 
üçte !kisinden fazlası da çiftçiye tes -
\im edildi ... 

Vekil, tohumluk tevziinde geç k::ı
lınmadrğını kaydettikten sonra sözle
rine şöyle devam etmiştir: 

Arkadaşım Bere; Türker ~ki sened~n 
beri devam eden buğclıy buhranından 
bahsettiler Buğday veya iaşe buhranı 
dünya için b'r emrivakidir. Bu mu
hakkaktır. Bunun memleketimizde d"' 
az c;ok tesiri olması tabiidir, yalnız 
bir nokta. bir hakikati de ac;ıkça söy
lemek ve duyurmak lazımdır. Arkn
daşlar, gec;en gün milli korunma ka
nunu maddelerinin müzakeresi mü
nasebetiyle muhtelif arkadaşlarımız 
tarafından ve hükumet tarafından 
ifade edHdiği gibi buğday mevxuu
nu ciddi ve ehemmiyetli tedbirlere 
mevzu teşkil edecek mahiyette olma
sına rağmen bugüne kadar halkın •k
mek ve gıda bakımından her hangı 

bir buhrana maruz bulunduğu müta
lcasını as1a varit ve yerinde göreme
yiz. İstanbulda nadiren fırınlarda 
teh:ıcüm olduğunu görüyoruz. ts
tanbulun umumi nüfusuna göre bugü
ne kadnr toprak mahsulleri ofisinin 
İstanbula tahsis ettiği miktar, normal 

zamanlua na:r.ııran bir vaeati alırsak 
şimdi daha geniştir. Iki üc; ay evvel 
hükfımet vesika mevzuunu ele almcrı 
vilayetlerden ba:ı:ı maHlmat ve tetki
kat ve bu işle ilgili bazı vesikaların 
toplanmasını istedi. İşte bunların dr

Dün Beşiktaşta Dolmabahc;e dura
ğında 70 yaşında Hanife adında bıı 
kadın tramvaydıın inerken tramvay 
hareket etmiştir. Bunun üz:~rine k~
dın düşmüş ve ağır surette yaralan
mıştır. Yaralı ihtiyflr Beyoğlu has
tahanesine kııldırı lmışsn da ölmüştı:•. 
Tramvay biletcisi Mehmedin Hanıfe 
inmeıien zil çektiği ve bu yüzden ka
dının düşerek ölmesine sebep olduihı 
ileri sürüldüğünden tahkikata başlan
rnıştır. 

Dr. Hacı Kemal (Bey) lçin 
Bugün İhtifal Y apıh:yor 
Bugünkü doktorlarımızdan bir ço

~una hocalık etmiş olım merhum dokp 
tor Hacı Kemalin ölümünün onuncu 
vıldönümü do'ayisiyle bugün Yen -
bahçede Gureba hastahanesinde bir ih 
•ifal yapılacaktrr. 

Hacı Kemal Bey, Gureba hast<'ha
nesinin dahiliye mütehassıslıiını yap
mış, u.r.un zaman hastahanenin ser
tabip vekilliğini ve o zamanki teşki
latta sertabip muavinı demelt olan ta
bibi sanifüiini yapmıştır. 

Bugün Gureba hastahanesi ld! ya
pılacak olan ihtifale 11ehrim\zc!dd bü
tün hastahanelerin baş doktorları. ü
niversite hocaları ve merhu-ıdrn ıhti
sas vesikasr almış olan talebeleri dl
vet edilmişlerdır. lhti.fal saat on bir
dedir. 

300 Öğretmen 
Zam Görecek 

Orta tedrisat komisyonu 300 orta 
ı)ğretim öğretmeninin zam görmesin! 
kararlaştırmış ve zam görecek liste
leri Vekilliğe göndermiştir. 

t:Ifj"' B<ıştarafı 1 incide 

Düşman makineli krtaları, devam e
den hareketleri sekteye uğrrıtınak 
maksadiyle, krtalarınııza müteaddit 
hücumlarda bulunmuştur. SoUum rep 
hesinde bir düşman taıırruzu püskiil
tiilmü.ştür. Alman hava teşekküllerı, 
belli neticelerle, kara hedeflerini 
bombalamişlnrdır. 

Alman resmi tebliği 
Bcrlin, 24 ( A.A.) - "Tebliğ.,: Şi

mali Afrikada muharebeler devam e
diyor. Kuvvetli taarruzlar esMsm
da, Alman kıtalıın İngilizlerin iki ba
taryasını ve sekiz. tankın! imha et
mişlerdir. 

Alman savaş tayyareleri, şimali 
Bingazide, dUşman topluluklannı Ja
~ıtmtşlnrdır, İki İngiliz av tayyaresi, 
:\1alta üzerinde cereyan eden hava 
carpışmalarmda düşı.irülmüştür. Ak· 
denizde bir büyi.ik deniz tayyaresi d(;. 
~rülmiişHir. 

. · ·. jAPONLARA GÖRE · . 
4'1fr' Bastarafı ı incıde 

Japon kltaları bugUn fecir vakti Lu
zon adasında bir mahalde karaya çı

karılmıştır. Bu kıtalar adanın diğe,. 
kısımlarındııkl .Tapon unsurlariyle !ş
'Jir!iğl yapmaktadırlar. 

Fillpin hava kuvvetleri bakiyeh~ri
ne karşt 20 ve 21 İlkkanundaki hava 
taarruzları esnasında 21 Amerlknn 
r.yyaresi tahrip edilmiştir. 

IJl.4LEZY A'DA: 

Raııgon'a bil- akın 
Tokyo, 24 (A.A.) - Japon tayya

releri Rangon üzerine kütle halinde 
hir akm yapmışlardır. 21 İngiliz tay

"r""i -iıic:iiriilmUctOr. 

Abdurrahman Naci arkadaşlarımız 
fmd n söylenmi5 olan sözlerin ve 

tale lann efkfırı umumlyeye hu
runuzda daha vazih anlattlması Hi

dfr, Arkada~hır, hükumet ordunun 
b y' k ehirlerdeki müstehlik hal

ın iht yacını temin yolunda hububa
t 1 oyarken İcra Vekilleri heyetin

lmrnlş kararnamelerle milstahsl
ve müstahsilin hayvanatının muh-

şındakl inikis neticesidir ki, bazı 1unuyorum ... 
vatandaşlar fırınlara hücum ederek Bu izahııtı mUteakip maddelere ge-

olduğu gıdayı en geniş şekilde 

nd s'ne bırakUğı glbl bilhassa to
luk hususunda da h~ bir tahdit 
tmiyerek her mfıstahsilin kPnrll 

lmdan d !ediği kadar hububatı ken
bır kabllecegi husıısunu da ka-

l ve ıı·n ettik Bununla arzetmek 
ki mlıstahsil hububat mev 

tohu,mluk için ne tahdide ve 
e nunl b'r tazyike asla maruz 
dı 1sted 0ği kadar kendi ıne to

lırumluk ayırdı. Her hangi bir Artı:a 
•e ~f t V1 zunden ıstlhı;alinrlen to-
h 11< ed, rik edcmiyccek kad:ır 

ihtiyaçlarında nfazla on onbeg gün- ~ilmiş ve lbih.ıı kabul olunm:ıştur. 

lük ekmek aldılar ve sonr;ı bunları 
dilim halinde yaptırıp kurutmak için 
fırınlara gönderdiler. On. onbeş gUn 
devam eden bu buhranı biz ambarlan 
mızı açıp geniş şekilde fırınlara 
teslimat yapmak suretiyle herkesi~ 

karnını de~il bazılarının ıozünü d• 
doyurmak ıturetiyle buhranı ortadaıı 
kaldırdık Bu maruzatımla efkari u 
mumiyeye şunu arzetmek istiyorum k· 
İstanbul şehrine de veya her hangi bir 
ı:;ehire de halkn ihtiyacına kari mik
tarda ekmek verilmektedir ve bu
nun aksı bugüne kadar vaki olma -
m~tır. ve bundan sonra d sizin mu
nheretiniz ve hıikiimetin aldığı ted
br'lerle hiç bir gıin böyle bir hı:! ol
mıyacaktır. Bu hususu tavzihe mec· 
bur kaldığımdan dr tayı söz almış hu-

Karne ile teuziat için 
hazırlıklar 

Ankara, 24 (TAN) - Ekmeğin kar
ne ile satılması hakkındaki karar et
rafındaki hazırlıklar bitirilmiştir. Fa
kat bu işe ay baştnda başlnnacağin 
rlair olan haber doğru değildir. Eğer 
karne usulünün tatbikine bir an ı:v
vel Ilizum hasıl olursa tevzi işini iıı
şe müsteşarlığmm teftiş ve miiraka
besi altında belediyelerle mah'.llle mü 
messillikleri, olmıyan yerlerde de po
liı; me\·kllerl idare edecektir. Şayet 
karne usulilnUn derhal tatbikine l\i
zum kalmazc:'.l esasen pek yakfnda fa
"liyete geçecek olan tevziat ofisi, e
saslan hrızırlanm ış olan projelere isti
n nelen bu işi organize edehilf'rektir 

TAN 'l
.ı 12 9.t J 

Kurbanlık Hayvanlar l<ôğlt lpti~ai 
Maddelerı 

Yüksek Fiyatla Satılıyor Bunlar Y.;d içinden 
BÖYIJE VAtMİ$LAR: 

Azami Satış Fiyatları Tesbit Edilecek 
Kurban Bayramının yakl:ışması u

zerine Anadoludıın çok kovun gel
ıniştiı-. Bu sene tstnnbulda et narhı· 
nln yüksek oluşunu göz oniinde tutan 
sürü sahipleri Bayr:ımdn satılmtyacak 
hayvanların da iyi Ciyııtla harc:ınaca

(tını düşünerek faz! koyun getirmi~
lerdir. Yalntz şehrin bazı meydan~a

rında "ah"a çıkarılan kurbanlık koyur 
!ara yüksek fıyntlar istenmektedir, Bu 
fiyutlıır mezb<ıhıı fiyatlıırıntn iki mis' 
<iir, Bugün beledivede bir toplantı yı
pılarak bu sckilde ~alışlar ı;ıözden ~e 

"lrllccek ve fiyatl:ırm yüksek oldııgı 
onucuna \•a::ı!Irsa kurbıınlık kovunla
rın azami ,..,tfş fiatlıırı tesbi• edilecplc 

tir. Öbür yandan toptancı kasaplar ce 
leplerin kendilerine yilksek fiyatla 
hayvan sattıklartna kanııat !{etirdikle
nrıden, onlara karşı yeni bir durum 
'llmışlardır. Bir haftadanberi mezba
lı:ıya fazla havvan getirildii'ti için top
t;ıncılar derh;:ıl fiyatları ktrnıışlardrr 

Hunun neticesi olarak perakend<!ci 
<asaplarda geçen haftaya göre kiloda 
-ı-12 kuruş daha ucuza et almışlardıı 
'•'ti ıııırhtan ucuzn mııl eden kal'>aplar 
dükkanlarındaki s:ıtışları ucuzlııtmtş
ardır Birkııc e:Undenberi ka!:ap dük
<iinlarında her çeşit et narhtan 8-1 rı 
nınış dahıı ıınıza. 60-62 kuruşa sn
tılmaktadrr, 

Ticaret Odası 
Umumi Meclisi 

Hamlet Piyesinden 
Çıkan Davalar 

Hamlet Piyesi temsillnin tenkidin- 1 Ticaret odası umun;i mecli<ti 1• rı 
den çfkan hakaret davalarının duruş- toplanmıştır. Toplanttdll odanın fa
masına dün Asliye birinc;i ceza mah- aliyet raporu ve 1942 senesi bütce 
ke'Tlesinde devam edilmıştir. Duruşma lii.yihasr okunarak k;ıb\.11 crtilmi:!ıtir. 
birinci ağır ceza salonunda yapılmış Oilamn 1942 "enı:'li bütçe"! rıec;en se
eski karar okunmuş ve Cihat B:ıbjlnıı neden yedi bin lira fazla gelirlidir. 
~ciz \'Crilıniştir. Gelir ve gider bütc;esi denk olarak 
Cihnt Baban ehlivukuf raporunıı d<ı- 24?,069 liradır. Ticaret ve nhire brır 

kuz. sebepten itiraz etmis \'e rapoda ııaııı bütçesi de kabul olunmuştur Bor 
tenakuslara düşülmüş olduğuna işaret ııanın gelir gider bütceıi geçen sene
edı>rek, bunun da temyiz içtihatlarına den 11.000 lira fazladır. Bu fazlalılc 
nykırı olduğunu söylemiştir. Neşri- odaya bırakılmak:a ve yapılacak tica
votm ne kül halinde ve ne münferiden ret sarayı karşılıgı olarak ayrtlmakta 
tetkik edilmediğini. ehli vukufun ke ~ır. 'T'icaret borsasmm bütçesi u2.2sı; 
limeler ilzerindc dunıp ana hatlardan lıradır. Yeni se.ned~n ltlb~ren .?d;:ı
uzaklaştığmı ileri sıırmüş, kusurları n'.n k~drosu l!"e~ıc;l;tılecektır .. B.utc'"
ve sakat gördüğü noktaları tenkit et- nın Tıcaret Vekı_llig!nce taııd·kındeıı 
menin muharririn vazifesinden oldu- sonra odaya yenı memurlar a\ınacak-
ğunu bildirmiştir. tır. 

Bundan sonra Esat IV!nhmut Kara
kurt, lddin makamtnm ehli vukuf ra
porunu kabul ettiğini, bu raporda 
CelAleltin Ez.inenin yazısının hakaret 
mahiyetinde olmadığı görüldilğ;ine 

göre, Muhsin Ertuğrulun yazıstnm d:>ğ 
rudan doğruya hakarete hedef olduk
larını ve iddia makamının bu ciheti 
mahkemede ııc:ık olarak söylemesıni 
Medi. İddia mnkamt e~as itibariyle ra 
porun mahiyetmi takdir etmenin ha\ı;i 
min hakkr olduğunu bildirmiştir. Kı
sa bir tatilden sonra ikinci celsede 
hakim, rapor münderecatını takdir et 
menin m:ıhkemeye alt bir hak oldu;tn 
nu. artık tahkikatı geni~letmiye 'ü
zum olınadtğını bildirmiştir. 

Avukat Nı:ızmi Nuri raporun mah -
keıneyi tenvir için bir vasıta olduğu
nu söylemiştir. Peyaminin avukatı Re 
şat Kaynar da mahkemeye Türk ti
yatrosu mecmuasını vererek burada 
modern jurnalcı olarak Peyaminln 
gösterildiğini söylemiştir. Bundan 
sonra aktör Talfıt tarafından Peyami 
aleyhine ac;tlan davanın da bu davn 
ile birleştirilrnc~ını i~temi~ ve Muh -

hmirde Yaralanan 
Polis Öldü 

İzmir 24 (TAN) - Kantar karako
lunda bir arkadaışr tarafından yara
lanan polis Halil ölmüıı ve cenazesi 
kaldırılmıştır. Katil polis ağrr ceza
va verilmiştir. 

Bir Y elkeııli Battı 
İzmir 24 (TAN) - 40 tonluk Z-!:t 

nel yelkenlisi, Izmire gelirken F(lc;1 
açıkl<ırında fırtınaya tutulmuş ve di
bi delinerek batmıstır Kaptan ve iı,. 
t~vra kurtu'mu!'.tur. 

sın Ertuğrulun bır belediye memuru 
olduğunu ve bir memur hakkında söy 
lenen st:ızün isbattan dava mevzuu 
teşkil edemiyeceğine işaret etmiştir, 

Mahkeme, Peyami Safa ve Cihat 
Babantn mildafaalarmı hazırlamaları 
icin duruşmayı başka güne bıra~ı::
mıştır. 

Temin Ediliyor 
İzmit, 24 (TAN) Sovyetlerin 

harbe girmesi üzerine bu memleket
ten getirilmekte ve kağt iptidai mflıi
ciesi olarak kullanrlmakta olan költ 
nar ve beraz çam odunları getirıle
rnemektedır. Bu durum üzerine k~ğrt 
lptidııt maddelerinin yurt ic;:inde aran
ması gerekli görülmliş, Bolu ormanla
rmd<ı beyaz. çam, Artvin ve Rizede d 
köknar bulunduğu tesblt edilmişti• 
qoludan getirilen beyaz çamlar tecrıi
be edilmiş ve iyi sonuçlar alınmMır 
Runlardan başka sellüloz mUeı:ı;esesi 
kAli:ıdın di~er iptidai maddeleri sap, 
rP<;ine kaolin vesair maddeleri de yurt 
i<'inde tedıırik etmektedir Bıı suretlr 
her an ııenişleven harbe rağmen kftl!r 
fabrikası imalat kapasitesi ak.ı:am'.l

rlan <:alışmaktadır. 

Öbür yand:ın ikinci kfığtt Cabrikıı
~ının suyunun temini ic;in Sapançadı:ın 
İzmite kadar dö!ienen su boruları da 
•amamlaıımak üzeredir. Mflkinel"r 
·unılmaktadır. 

Mahkum Edilen 
Vurguncular 

Vurııınculuk suçu ile mahkemev• 
verilen Balatta kavaf Keben Mson. 
Istikli1 cadd~~inde gömlekçi Nikola 
Lazari gömlek ve Kerestecilerde bak 
kal Ali Ekber ıazyağı vurgununıi ~n 
25 !!er lira para cezasına ve 7 şer gün 
dükkanlarını ac;amamağa mahkiim e
rlilmlslerdir. 

(A.A.) dan: - Moskova 23 "Düş
man Sivastopol önüne takviy~ kıtala
rı getirmekte ve tazyikini arttırmnk
ta ise de her tarafta şıddetli b•r mu
kavemetle kareıla~maktadır,., 

BÖYLE Y AZİLABİLİR: 
"Sivastopol önüne kuvvetler getir

mekte ve baskııımı arttırmaktJ olan 
düşmana her tarafta şiddetle d,lyanıl
maktadır.,. 

BÖYLE YAZMtŞLAR: 
Dünkü Yeni Sabahdan bir bao;lrk: -

·Yurdun harici siyasetiyle ilgilı ola
rak cereyan eden dünya hadisntı hak 
kında iki saat süren izahatta buluıı
fo ve tasvip edildi.., 

BÖYLE YAZİLABİLİR: 
"Yurdun dış siyasetiyle ilgili olen 

unya durumunu iki saat anlattı ve 
1-ıu anlatm;ı hl!'vetce onaylandı ... 

Dokumacılara Pamuk 
İpJiği Verildi 

Pamuk İpliği işliyen el tezgahlarına 
:ı:ooperatif tarahndan ihtiyac:a göre 
plik verildifinden dokumacrlar c;a-
1ışmalarrnı arttırın:r$lardır. Yeniıi~n 
dokumacılık yapmak üzere pamuk ip
i iği istiyenler de çoğalmaktadır. Bu 
't'ibilere nncak İktisat Vekilliğinin mü 
~aadesi üzerine iplik verilmesi ka
·arlaştrrıldığından, yeni dokumacılar 
',.killiie müracaat etmiıı!erdir. 

Bir Katil 12 Seııe Hapse 
.Mahkum Oldu 

Geçen Hnıdran aymda Beşlktaşta 
Fatihte vurguncu kasap Dirıan dıı Gazhane yokuşunda Muhittin Yağmur 

adında bir genç gece yarısından son.. vkif edilmiştir. 

Bir Köylü Karısını 16 
Parça Yapıp Öldürdü 

ra Hayati isminde birini öldilrmilştü. 
Dlin birinci ağır ceza mahkemesl lıu 
cinayetin duru$?11ıısmt bitirmiş \'e 

Muhitin Yağmurun Safiye adında bir 
kadın yiizUnden Hayatiyi öldUrdüğ'J-

Milas. (TAN) - Göreme Ye:ıi nü sabit görmüştür. Muhitin 12 sene 
kövtinden 25 yaşında Kamil, seki'! :ıy ağır hapse mahkum edilmiştir. 

evvel köyün en güzel kızı 16 yaışrn

da Sultanı başka biriyle niışaıılr ol
duiu halde kacmnrıı ve evlendikleri 
için KAmiT hakkında takibııt yapılma 
mıştı Karı koca sekiz ay mesut b:r 
hayat eec;irmisler, fakat Kamil karısı
nın eski n.işanltşındıı gözü olduğun -
dan şüphe etmeğe b;ışlamıştır Ni
hayet Kimil b;r sabah kuısı Sultanı 

tarlaya götürmüş. orada bir kasap !!!"i
bi Sultanı 16 ı:>arcaya ayırmıştır. Bun 
dan sonra Kamil kaçmaıfa çalı'Jmtı; 
ise de yakalanmış ve bu müthi:, cina
yetin.in hesabını vermek Uzere adli -
vevt' ec:lim .. ifilmi<:tir 

Vatanda1 ke,ccefin kurbanın !ıedeliıu, ya
hut deriıini Hava Kurumuna vermekle heıu 
nın sahipleri olan klm~e•iz mini mini yavru
fcliket ıı:önnll1 vatandaşların; hem de yarı
ların imdadına yetişmiş olacaksın. 

Mahsul Vaziyeti İyi 

Ankara. 24 (Telefonla) - Muhtelit 
ziraat mıntakalarından al.fıkadar res
mi makamlara şimdiye k:ıdar gelen 
haberler, bu sene mahsul vaziyetinin 
iimit verici olduğu merkezindedir, 
Süphesiz bu malümat klşhk zeriyst 
h:ıkkmdadır. Bunu tamamlryacak o
lan yazlık zeriyat için de hazırlıklara 
başlantnl"trr, Bu sene havalar malu:ul 
için fena geçmemiştir. 

Altın Fiyatları 
Altrn aau,ıarı dün g'evşek olmuş

tur. Bir altın 2850 ve bir gram kuke 
408 kuruştan satılmıştır. Fiyatların 
yükselmesi üzerine kuyumculara ki 
~ündenberi altından yapılmış süs eş
v;ı"' «atılnıııkt11c1ır. 

Müttefik Harp Mec· Almanya Ne Tarafa B•ii!Utfürrü•&ill 
Alman hava kuvvetlerine mensup 

külliyetli teşekküller, kara muhare::ıc
lerine müdahale ederek düşmana te
lefat ve malzeme kayıpları verdir
nıişlerdir. 

Uz.ak şimalde, savas tayyaresi te
şckki.ılleri, düşman bntaryalarinı bom 
b:ılarla h:ırp harici bırakm~lar ve 
Munnansk demiryolunda iaşe nakli
yatını tahrip etmi~lerdir. 

Leningrat ile irtibat 
kurulacağa benziyor 

Stokholm, 23 (A.A.) - Buraya ge
len pek çok mikdcırda raporlar, Le
nıngrat cephesindeki Schluesselberg 
şehrinin Rus kayakçı kttaları tarafın
dan yapılan şiddetli hücumlar netice
sinde geri alındıgı hususunda ısrar et
mektedir. Bu şehir, Alınanların :sağ 
cenahtnı teşkil ediyor, sol cenahın1:ı 
Kolpino bulunuyordu. Kolpino'da 
şimdi vahşi bir çarpışma devam et
mektedir. General Meretskot kuvvet
lerinin yeni sene girmeden Leningr. t 
müdafileriyle temasa gelecekleri \'e 
Moskova ile Lenlngrat arasındaki yol 
muvasalalarınm sUratle düzeleceği 

hmin edilmektedir. 
Bir Alman ge11erali öldü 
Berlin, 2-l (A.A.) - Şark cephesi-

nin merkez kesiminde 24 İlkkanun 
günü cereyan eden şiddetli muharebe
ler esnasında General "Flergman, tı'ı
nenlnin başında öl!l)üştür. 

o 

Churchill- Roosevelt 
Buluşması 
{t!jj, Baştarafı 1 incide 

terek bir kararla yeni bir ham -
leye ihtiyaç hissedilmiştir. Şimdi 
Vaşingtonda bulunan Mister 
Churchill ile Mister Roosevelt a
rasında konuşulan meselenin esa
sı budur. 

Şuphesız Amerika Cümhurrei. 
sı ile Ingıliz Başvekilıni en tinde 
meşgul eden mesele Pasüi.ktekı 
durum olsa gerektir. Japonların 
';in denızinde ilk hamlede ka -
zandıkları muvaffakıyet ıkı dev
letı de Uzak Şarkta güç bir vazi
yete sokmuştur. Atlantikte muş. 
terek hareket eden lngilız ve A · 
merikan donanmaları, Pasıfikte 
de kendilerine mi.ışterek bır ha -
reket planı çizmıye mecbur ola
eaklardır. Belkı bu arada Çin kuv 
vetlerini organıze etmek mesele. 
sı de birıncı planda tetkik edile
cek mevzulardandır. 

Herhalde bu goruşmelerdeı. 
ınuhim kararlar çıkacağına şüp
he yoktur. 

lisi Toplanıyor Saldıracak lt1if' Bastarah ı ıncıae 

l\fanila'ya doğru bir mikdar ilerledik
leri bildiuyor. Bunula beraber. ..s
kerl soı:cü, cenuptaki Japon kuvvet
lerinin müdafileri sayı bakımınaun 
çok fazla gedde bfraktIJdarını ve şı
maldeki muharebenin de büyilk bır 
müsavatsızlık şartları içinde cerey ın 
ettiğini söylemlştır. 

~ Baştarafl 1 ıncıde 

Churchil1, Alman mlneviyatırun 
vaziyetine karoı alika göııteren gaze
tecilere, bugünlerde bır müjde bekle
nebileceğini, fakat buna güvenmemek 
lazım geldiğini söylemi~tir. 

Gazetecilerden biri Başveklle son 
aylar içinde harbin müttefikler le
hinde bir cereyan tak.ip ettlği fikrin
de olup olmadığını sormuştur. 

Churchill, Rusyanın muzaffer ol -
duğunu ve Amerika ile İngilterenin 
yanyana durduklarını görmekle duy
duğu ferahlığı tarif edı:miyeceğini bıl 
dirmiştlr. 

Kumatıdanlık meselesi 
Churchill. müttefiklerin yüksek biı 

askeri kumandanlık ihdası hususunda 
büyük müşküllerle karşılaşacaklarını 
zannettiğini söylemiş, harbin bütün 
dünyaya yayıldığını ve dünya başku
mandanlığrnı• Napoleon bile olsa, hi\ 
kimsenin üzerine alamıyacağmı ilivc 
etın.i!'ltir. 

Mühimmat hususunda bir müttefik 
kumandanlık ihdası hakkında Chur
c:ıhll şunları söylemiştir: 

"Birbirimize yardım hususunda re
kabet etmeliyi:ı:, Esasen şimdlden A
merika ve İngiltere mühimmat me
mur!uklaıı arasında pek sıkı bir irti
bat vardır., 
Almanların yeni bir cephede ta:ır 

ruza geçmeleri ihtimali olup olmadı
ğına dair sorulan bir suale Churchill 
Akdenizde böyle bir taarruzun yapıl
ması ve 1942 de İngilterenin istill e
dilmesi ihtimallerinden c;ok bahsettı
ğini söylemiş. bir şeyler olacağım zan 
nettiğin, fakat bunların ne zaman ·;e 
nerede yapılacağını bilmediğini ilave 
etmi~tir. 

Kendisi ile Roosevelt, Stalin ve 
Çan-Kay-Şek arasında bir konferan' 

kdini kabul edip etmedifi sualin 
ıearşı Başvekil ışunları söylemiştir: 

"Prensip itibarivle kab1ıl r:derim .. 

Harp meclisi toplandı 
Vaşington 24 (A.A.) - Rooseve.lı 

Amerika ve tngiltere mümessillerin 
den mürekkep harp meclisini bugüıı 
oiğleden sonra toplamağa davet et 
ıniştir. İki müttefik devletin müme~
silleri bu suretle ilk defa olarak res
men toplanmıış olacaklardır. 

Meclis Beyaz sarayda Rooseveıı 
ve Churchlll'in riyasetinde toplan~ 
taktır. 

GörüşiUen mesel.eler 
Vaşington 24 (A,A.) - Roosevelı 

:ıe Churchill arasındıı halen milzake 
re edilen mevrularm başlıc::ı üç kısmı 
•yrılabileceği zannedilmektedir: 

1. - Uzak Şarkta ve bilhassa Sin 
P,apur ve Filipinlerde tehdit altınd; 
'ıulunan İngiliz ve Amerikan merke 
lerinin müşterek miidafa9ına müteal · 
lik meseleler, 

2. - Fransanr" Afdk;ı üsler: ve 

8:Ifj Bastaratı 1 lnclde 

"Mümkün olan tek hamle ıudur: 
Pasifikte ansıztn yapılan Japon lıü

cumunun muvaffakıyetleri Hitleri u
zun uzadıya düşündürdil. İngiliz iler
lemesini durdurmak için Akdeniz.ırı 
doğu ve cenup kıyıları boyunca Ja
ponlarlnkine benzer bir muvaffakrye
tin elde edilmesini Hitlerin arzu ede
cegine hiç ııüphe yoktur. 

Bununla beraber buradaki şartlar 
Pasifiktekine göre bambaşkadır. Ja
ponlar sulh halinde bulunan millet
lere hücum ettiler Almanlar ise te
tik üzeı·inde bulun.an kıtalar tarafın
dan beklenilen ve kuvvetli bir şekilde 
tahkim edilmiş olan mevzilere karşı 
hilcum edeceklerdir. 

Şimali A!rlka toprakları Hitler için 

Amerikan radyosu, Lingayen kör!e
ı.nde 3 Japon nakliye gemisinin ba
ırıldığlnı bildirmektedir, 

* Çunking 24 ( A.A.) - Amerika a-
jansları bildıriyor: İngiltere sefareti 
dün gece Borneo açıkl::mnda faali
yette bulunan Holanda tayyareleri
nin bir Japon kruvazörüne ve tay
yare gemisi olduğu zannedılen buyuı< 

bir gemiye isabetler kll.Ydettiklerıni 
bildirmiştir. 

daha müsait bir zemin olacaktır. Fa- PASİF/K'DE: 
kat Şimali Afrikada yapllacak bir se- --------
fer kat'I bir mahiyeti haiz olamıya-
caktır ... 

"Deily Telegraph" m askeri muhar
rıri l-"e şöyle diyor: 

"Kat'! bir netice elde etmek isti
yorsa Hitler yüzünü İngiltereye çevı
recektir. Böyle olmayıp da bir şaşırt 
ına yapmak isterse Türkiyenin üze
rine atılacaktır. Bununla beraber Tüı 
kiyedcn geçmek suretiyle Kafkasy:ıy;;ı 
karşı bir hücum hareketi pek muhte
mel bulunmamaktadır. Şu önümüzde
ki bir kaç ay içinde d1kkatlmizi Kii
çilk Asya, Türkiye ve Suriye üzerin
de bulundurmamız basiret icabı ola
c;ıktrr ... 

Şark cephesinden fazla 
asker çekilmedi 

Londra, 24 (A.A.) - Tim segazet~·
~inin diplomatik muharriri yaztyo,. 
\iman havacılığı İtalyada, Sicilyad 
ve Yunanistanda takviye edilmektr, 
ıiir. Fakat şimdiye kadar $ark cephe 
~inden c:ok mlkdarda asker nakledıl 

nvl"'nmı>kt<>ılir 

Vaijington, 24 (A.A.) Bahriy, 
Nezaretının tebliği: Doğu Pasıfikh 
bir Amerikan vapuru bir denlzaltıııır 
taarruzuna uğramış, fakat salimen Ji. 
mana ıelmiştir. Diğer bir petrol gc 
misi bir denizaltı tarafından hatmi· 
nuştır Orta Pasifikte Wake adas 
ıle radyo muhabereleri kesilmiştir. A· 
danın ışgal edilmiş olması muhte • 
meldir. Askeı çıkarma hareketlerı sı· 
rasrnda lkı düşman muhribi batı•ıl • 
mıştır. Palmira adası top ateşine tu· 
ıulmuştur. 

Hasar ehemmiyetsizdir. Consoı 
adası da bir denizaltı tarafından to· 
pa tutulmuştur. İnsanca zayiat yok 
fakat hasar vardır. 

HOl\tG.KONG' DA: 

)lngapur 24 (A.A.) - Hong-Kong'da 
,arpışmalar devam etmektedir. Repuhıc 
Hirfezinde bir mıktar arazi kaybedilmı§ 
tır. Fakat Hong-Kong adasının merku 
zinde, Pazartesi ıccesi kaybedilen bir 
mevzi İngiliz bahriye silih~ndazları 
arafından geri almmıştır. 

Atlantıgin ortasında bulunan mahal- p N 1 
!er eibi Alman istilasına maruz kola- apanın oe 
oilecek mühim noktaların himayesi, 

3. - Umumi bir strateji kurulması Mesaı•ı 
ve mütekabil vasıta ve kaynaklarır 

harbi kazanmaktan ibaret olan müııte Vatikan, 24 (ı\.A.) _ Papa u nci Pie 
rek gayenin tahakkuku için en fay- Noel meıaıiında, ahlSk prensiııelrı üzerine k~ 
..ı-1 klld kul! 1 b'l • · 1 uıacak yeni nizamın temelıni reıkil etmesi 
:.ıa 1 Şe e anı a 1 eceil yer erı hınıyelen pren,ipler bahsinde israr etmek • 
gönderilecek surette el altında bulun- tedir. Bu prensipler. ~unlardır: 
~urulması, l - Bütün milletl~rin hürriyeti ve sellim~ 

• hariç bır~krlanıaz Kllçük nıillctlrr, iktıNadi 
İlk nokta hakkında Vaşingtonrla ik •Umreler içinde toplanabilir. Fai<at •IY••i nl· 

·ereyan vardır: Bunlardan ilkine gö am İçinde 'ı!lrrıyet haklarına tıOrmet edılmc· 
>lİ llrımdrr. 

re Filipinlerin müdafaası pek mü· 2 - Milli arlıklar• ııuımetmek bahis mcv· 
ıimdir İkincisine eöre Singapurıın uu oıamu. 
'1udafaası bir nllll)aralı hedef adde· 3 - iptidai maddeleri ve servcılrrl, faklı 

nilletler bunl•rdan ma'1rum ı.la ak şekilde 
1ilmelidir. ıubetlt-cek milletlerın, bencil huapları hnhlt 
İkinci noktaya ıelince, bazı maha ı nevruu olamu Venı ni.amın ıcndisü lçlr 

>u nokta kat'! ehemmıvetı haızdir. Böyle ha· 
ıerde bu sahada yeni inkisaflar bek ekat rdilmuoe, ı ın ve lctskanclık duvaı.ıar 
enmektedir Alman tazyiki kar,rHın ırnl harplere )lol açacaktır 

• L 4 Silfthlanma yarı~ı durdurulmalıdır Si. 
na Vichy'nln tarzı hRreketı l,u P.USU!I· ıih imalinin ve s'JOh te<hri~ imn t .lıdırt; lfi.· 
ta büyük b 1r rol oynryacaktır. ı "mdır. 
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~t:TA~'\ViMoE 
~ 'f"Bi~ VAP~A~ 

Kadın ve Sen'at 
Yazan. ULUNAY 

Bütun erkeklerln profc ör Şe 
Tunc'a teş kkUr etmelerı lirı 

Dun • Kadın ve sen t , b 1 f"ı ıl" Y -
dığı uzun bir ya:ı:ıd kadın! ın se 1 :lliet•J:ı 

Churchill'in 
Beyanatı 

"Halk Tipi,, Çorap 
Yapılması Lazımdır 

r-·- ..... - . . . . ---·-· .. --.--........... _. .... . 
: Kadınlarımızın çoraplarına senede dört buçuk milyon lira gidiyor. On dört fabrika 
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COCCK EStRG \ Kurumu Rminönü 

Kaza ıntn Kurdu u ). ma ve l'ütüphane 

. 
~ 
: 

b bında erkeklerle boy olçi.ı cm l.. • 
cctlnı lstatistıklerc ılmi ln elem !e-
re dayanarak pek guzel ani uyor. M 
kale ltadınlarımızm pek ho 'arın g -
decek mah yette degild r: Meseli ı -
lertn iyıce f rklılaşmamış devres e 
sanayı kadın! rrn elinde imiş F k t Yazan: M. ANTEN 

Vaşlngtonda matbuat konferıınsm
da fuıosevelt'le beraber haLır 

bulunan Churehıll muttefilder cephe-
m! yakından alakadar eden muhtm 

meseleler ve hnrbın inkişaf seyri bak
i nda, umuml mahiyette ve milphem 
olmakla beraber, şnyaw dikkat beya
n tta bulunmuştur. 

Muttef kforın cenubt Pasıfikte tam 
b r ışbirlıği tesıs ettiklerini bildiren 
Churchıll, müttefik kuvvetler uz lK 

arkta taarruza geçebılccekleri zama
na kadar Slngapurun müdafaa edlle
c ını söylemıştir. Singapur, denizden, 
karadan ve havadan gelecek hucum
bra karşt Cebelitnrık kadar kuvvetli 
mudafaa vasrtalarına malik olan, 

• 40.000 tonluk harp gemilerinin tamı
r ni mümkun kıl cak tesisata, tersa
nelere ve tamir atölyelenne malik o
lan, asgari altı aylık bir muhasaraya 
mukavemet edecek mikdnrda iaşe 
maddeleri, kömür, benzin stoklartnı, 
hava akınlarından masun yeraltı de
polarında s;ıklı bulunduran, bu sun"i 
mUdafna tcrtıbatına ilt'ıveten şimalden 

elccek bir taarruza karşı genlş bir 
b taklık sahası ile himaye edilen çok 
kuvvetli bir ustur. Mutterik kuvvet-
1 rin sıncapuru butun gayretleriyle 
muhafaza etmeleri gayet tabiidir. CUn 
ku bu ~ kaybettikleri takdirde Jn
panyanm şiddetle muhtaç olduğu bam 
maddelere çok mikdarda malik olan 
Holanda Hlndistanı adalarına hftklm 
olmaları kolaylaşacak, ayni z:ımanda 
J pon harp gemılerınin Hint okyanu
sunda faaliyete geçerek Slıveya ve 
Basra yolunun emniyetini tehdit et
meleri mümkün olacaktır. 

Şark cephesindeh; harekata temas 
eden Churchill, Kız!lordunun kahra
manca mukavemeti ve son taarruzu 
dolayrslyle büyük bir inşirah duydu
gunu söylemekle beraber Alman or
dusunun Rusyadaki knyrplanna rağ
men taarruz kudretini henüz lı:aybet
mediğlnl ııtıve etmiştir. 

Harbin bütün dünyaya yayıldığı bir 
zamanda müttefik kuvvetlerin ku
manda birliğıni temin etmenin müş
külAtı üzerinde duran ve dünya '--ep
he inin umuml kumandanltğıru üzeri
ne alabilecek bir insanın bugün mev
cut olmadı:'!nu söyliyen Churchlll. 
harp istihsalAtı meselesinde İngiltere 
ile Amerika arnsmda stkı bir işbirli
gınfn mevcut olduğunu ve bunun da
ha ziyade inkişaf ettirmeye ç:ılışıl.dı-
mı bildirmiştir. 
Churchlll, Almnnyanm yeni bir ~·ep 

hede t.aaruzn geçmesi muhtemel ol
duğunu, fakat bu taarruzun ne za
man ve nerede yapılncağtnı bllmedi
gıni söyleın4tir. 

Londra radyosu sözcüsü: Alınanla
rın son zamanlarda İtalya limanlarcı
da mühim mıkdarda hava kuvvetleri 
tahşıt etUklerini, İtalyanın cenup vi
lfiyetlerinde fevkaltıde halin ll!ın edil
diğini ve şnhst kanaatine göre Al
mm.larm Malta adasına -Giritte ol
duğu gibi- bir baskın taarrum yapa
C!lklarlnı söylemek suretiyle yeni Al
man darbesinin Jstlkametine l~ret 
etmiştir •• Maltaya, Cebelltank'a ve 
Süveyşe karşı ayni zamanda üç taar
ruz hareketinin başlaması da :ihtimal 
dahilinde görülmektedir. 

SPOR 

BeynalmDel 
Hakemlerimiz 

Beyntlmilel futbol federasyonu. 
Türk futbol federasyonundan, 1942 
senesinde yapılacak milli maçlarda ha 
kemlik edebilecek iki hakem ismi is
temiştir. Beden terbiyesi umum mü
dürlüğuncc, beynclmı1cl federasyona 
Nuri Bosut ile Şazi Tezcanın isim
leri verllmi,tir. 
z 

1 • 
; senede üç milyon çift kadın çorabı yapıyor. !pek çorap yerine "Halk tipi" bir çorap 

1
. 

i . lazımdır. Fabrikalarımız buna elverişlidir. 
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Modanın kadınlara karşı kurdu-
ğu tuzak'ar pek çeı.ı tlidır F 

kat bunlarm arasında en tchlikclısı 
çorap ağıdır. Bu ag, inceligıne, •
pekten, sun'i ipekten daha doğrusu 
ııapı ve dokusu sağlam olnuyan mad 
delerden yapılmış olmasına rat:nen 
tuz 1klann en kuvvetlisidir Bu ag, 
kadınlarımızın, genç kı~larımızın 
ruhlarına. dıı:suncelerine bıle tesir 
ettı. Aile butçe erının belli başlı m s 
raflarını çorap parası teşkil ed yur. 
Her ay, geçimı zorluklu aileler !c;in 
bir çorap sıkıntısı başgösterir. Mek
teplı kızlarımıza kadar ipek çorap 
çorap modası yayıldı Bu modayı 
önlemek, ipek çorabı kızlarımızın a
yağından çrkartab•lmek için mutla
ka kanun kadar kuvvetli tedbirlere 
ihtiyaç vardır. Çorap deyjp geçmi
yclim. lpek çorııp a•mak için hafta
lıklannı toplıyan kız talebe, gün
deJ:klerinden tasarruf eden işçi kız· 
lar, evin, ailenin yemek masrafln
rından kısarak artacak parayı çorap 
için saklıyan evli kadınlar bıliyoruz. 
Bunlar için bir çift ıpek çorapı tu
valetın en luzumlu ve zarGri eşyala
rındandır, bir ibtiyac;trr. Çorapçılar 
da bunun böyle olduğunu hcpim!z
den daha iyı blllrler. İ!ite bu bil
gıleri sayesinde her gün başımıza 
çorap örmek için yeni yeni mar
kalarla ve örümcek ağından kuvvet
siz ipliklerle, çeşit çeşit çon1plar 
yaparak maiazalara dağıtıyorlar. 
Çoraplar Sağlam Değildir: 

9erelı:et versin ki; bu moda ağı. 

r ..... _. .... yazan: ........... . 

i Lutfi Arif KENBER i 
.... ---.. ...---·--· .. --................ . 

kalar en ziyade yapılanlardandıı. 
Beyoğlu ve lstıınbulun buyuk ma
ğazaları da kendılerin:n verdiklı:ı i 
marka adlariyle yıne ayni ham mad
deden ayn kalıteden kadın c;orab 
yaptırıp kendi mağaz:ılarınd:ı satı

yorlar. Ba suret'e şehrımızde on 
dort fabrıkanın yaptığı çor nlar•n 
mıktarı sene uç mılyon çıltı bulu
yor. Üç mılyon çift tabii ipek, su 'i 
ipek ve merscrıze çorapların kıv
mcti de ortalama bir hesapla dört 
buçuk milyon liraya vanr. Harptım 
evvelki fiyatlarla bugünku fiyatlar 
arasında kalitelerine gore ylizde 
50 - 75 ve hattii yüzde yüz fiyat 
yüksekliği vardır. Bu yükseliş ta -
mamcn ham madde pahııhhğındn'.l i
leri gelme değild:r. Zira her fabrı
kanın elinde kafı derecede ham m d 
de stoku mevcut idı. Fabrikııhrın ta
mamlayıcı olarak topladıklah ha~ 
maddelerin ilkin fazla fiyatı yoktu. 
Arada biraz yükseliş olmuş olsa Li
le, her halde bu fark yüzde yirmi
yi geçmez. Harpten evvel en ytık
sek kaliteli bir çlft ipek çorap (200) 
kuruştu. Bagün bu kalitede çorap 
ikinci kalitelerdir. Bu ikinci kaliteler 
140 - 150 kuruşa satılırdı. Şimdi 
bu ikincilerin fıyatı 300 - 350 ku
ruş ara11ındadır. 

Halk Çorabı Yapılmalı: 
yalnız buyük şehirlcrımizi sar 

dı. Yoksa, daha gcniı.ı çevreleri saı 
saydı, memleket için bir fell'ieket o- Kadınlarımızı çorap derdinden, 
turdu. Çunkü böyle bUytik bir lsra- çorap modasından ve bilhasn 
fın önlenmesi güç olacaktı. ipek ço- israftan kurtarmak lazımdır. Ayn-
rap, ipekli çorap, surı'i İpekten ço- ğa giyilebilecek bir çorap, aile biıt-
rap, bakıkatcn kısa günlük bir zevk ç~sinl sarsmıyac~k bir fiyatla tcda-
için yapılan fuzuli masrafların tıp- nk edılebılmelıdır. Gerçi her şey, 

h .. r iş" lrliküm"tten b klemek do u 
de ildır Halk kcnd ıh ~Y ç rı ıı 

kcndısı temın ctmelıd r Fak t çu 
rap işi bn$1ro işe ben:ı:emcz Ilıı sa
nayHn inkişafmı bol bol al11,l11r11-
ğımız zamanlar oldu Çunkıı ınrın 
lek"tln iktisadi durumond bıı nırı 
hale olmuştu. Bu san vıı hukilnıct 
tcşvık etti. Bir çok nıu f yeller vcı 
dı. Halk teşvik et•ı. bol bol pıın 
verdı. Bu yerli corapları Avrup11 co· ı 
raplarına tere h ederek yal;ın gıy 

dı Buna karşılık olar k ne oldu" 
Av,.upa çorııplırı pıvasalarımızd.ın 
çekılinciye kadrır sağlam yapılan c:o 
r p ar, ıonr d'.'I• bozuld ı pah lıl ş 

tı. Bugun artık ayağıı cıy.:lecel: bir 
çorabı almak herkcsın h dr.l d • ıl 

Buna karşı hliki'ımdin tedbir ıılma
sını istemekte haklıyız. Bır {halk 
tipi) çorap yapılmalıdır. Mevcut iah 
rlknlar bu işi yapabılceck durumda
dır. Hiıki'ım;:t bu fabrıkalardan bir 
kaçını ve bilhassa s:rgü'cr maki
neleri olanları devlet nam ve hesa
bına çalıştırarak (hıık tipi) kadın 

çoı abı yaptırırsa, israfın ve zarar
ların önlenmes. :nlinıkun olabılır Sir 
guler makineler 30-36 numaralı ipiık 
lerle çalışabilir. Bu m kıncler vu 1 ço 
rap bıle yaparlar. 36 ve 39 Geyç ma
kinelerle Ereğli fabnkasından temin 
edilecek 50 - 60 numaralar arasın
daki yerli ipliklerden mcrscrl?.c 
kadın çorabı yapılnb:lir. Bu çesit 
çoraplar hem ucuz, hem sağlam ve 
daynnık:h hem de hr.rkes için belli 
bir tip olacaktır. Memleketin ikti
sadi menfaatleri bakımından normal 
zamanın avdetine kadar ipek v~ 
sun'i ipek çorap kullıı.nılmasının o
ni.ıne geç;Jmesi bir zaruret ve milli 
bir vazife sayılmalıdrr Kadp1\,oırı -
mızı bu mılli vazifey~ davet eder
kenı hukümetin de önemle incelıyc
rck bu ışc el koymasını yerinde bir 
tedbir sayarız. 

\. ... -............................ .. 
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k~r. H~sılı ayağı zarif gb!ltcrmek i- K A Ç D E F A E M Z I R M E L I ? 
çın venlen avuç dolusu paralara a- • 
cımamak elden gelmez. Ayda on beş 
yirmi lira çorap parası verenler 
çoktur. Her gün çorap değiştiren 
moda tapıcıları gittikçe artıyor. Hiç 
dıkkat ettiniz mi? Bcyoğlunda en 
kalabalık mağazalar, en işlek dük
kanlar çorapçılardrr. Bu dükkinlarcı 
girenlerin elleri doludur. Fakat, 
çan talan boş olarak çıkıyorlar ••. 

Kış, çorapçılar için vurgun mev
simidir. Yazın işsizliği, kış gelince 
hınç çıkartmağa vesile hazırlar. Mev 
simin çıplak bacak modası çıktı çı
kalı çorapçılan da yeni tip çorap
lar yapmağa sevketti. Güneş yanığı 
renkte çorap... Bu rencln de çeşit
leri, incesi, kalıncası yapıldı ve bu 
tlp çoraplnr eyhil ve teşrinler için 
en son modadır. Fakat hepsinin ham 
maddesi birdir Dokunuşu aynidır, 
Arada yalnız renklerde ve pnrasmırı 
yüksekliğinde fark bulursunuz 

Çorap Çeşitleri: 

Şehrimizde on dört çorap fab
rikası çalışıyor. Bunların doku

zu evvelce Kafkasyadan gelen GUr
cil Musevilerin, dördü Türklerin ve 
biri bir Rumun sermayesiyle işli
yor. Avrupadan iki senedir bam 
madde gelmediği halde bu fabrikn
Jar çalışmalanna devam ediyor. El
deki ham madde stoku daha bir mlid 
det için yetişecektir. On dört fabri
kanın yüz yirmiye yakm markadan 
mürekkep çorapları piyasada sürü
luyor Mimoza, Elbiba, Krlstalı 
No~andJ, Nerlds, Salon, Manen, 
Rio, Sölit, Feniks, Zet, Dilber, Me
lodi, Gülı Grnndüşeş, Altıngül, Pren 
ıes, Bali, Amazon, Lüks, gibi m.1:--

yem doğan çocuğa ilk yınni dört 
saat yalnız bir kaç kahve kıışığı su 
verildikten sonra ikinci glinünde.l 
başhyarak asıl süt gelinceye kadu, 
dört saatte bir defa emzirılir ve her 
defasında bcıı dakika emer ... Gece on 
birden sabahm bc:;ine kadar emzir
meye lüzum yoktur. 

Asıl süt bailadıktan sonra on be
şinci gunc kadar üç saatte bir defa 
ve her defasında on beş dakıka em
zirilir: Yine sabahın beşinden gcc~
nin on birine kadar .. 

On beş günden sonra, normal ola
rak biıyiıyen çocuklan dört saatte bir 
defa e:nzirmek en iyi usuldür ... Nor
mal ve sıhhatte bir çocuk süt emdik
ten b1r buçuk, nıhayet iki ııaat sonra 
midesi boşalır. Fakat çocuk m desi boş 
oldutu vakitte de rahat uyur. Mid~ııi
nin uykuda bir müddet boş kalması, 
tekrar emeceği sütü hazmedecek o
lan usareleri hazırlamak için lüzum-
ludur. • 

Geçen gün de yazdığmı gibi, seyrek 
emen çocuk daha çok süt emer, anne
sinin memesine daha çok &Ut getirir .. 
Sabahleyin altıda başlanarak her dört 
saatte bir ve gecenin onuna kadar, 
günde beş defa yirmişer dakika em
zirilirse çocuk pek iyi doyar ve ıccc
zirilirse çocuk sabahın altısına kadar 
biç süt emmeden dclıksiz uyur. Sekiz 
saat içinde annesi de kendisine lü
zumlu olan uykusunu temin eder. 

İyi büyüyemlyen yahut vııktind<'.n 
önce doğmuı olan veya annesinin sü
tü az olan çocuklar üç saatte bir defa 
emzirileblllr. Fakat öyle zayıf çocuk
lar da altı aylık olanca onları da yine 
4 saatte bir defa em,.irmek ivi olur. 

Geceleri, yani saat ondan sabahın 
altısına kadar çocuğu emzirmeden u
yutmak pek önemli bir meseledir. Va
kıa çocukların bir çoğu geceleyin de 
uyanarak ağlarlar. Annelenn de bir 
çoiu çocuk tekrar uyusun diye he
men emzirmeye başlar. Böyle y p
makla hem kendisini uykusuz bırakır, 
hem çocuğunun midesini ve barsak
lnnnı bozar. Normal yani afiyette hır 
çocuk geceleyin biraz ağlasa da aldır
mamalı: Çocuk kendi k ndıne sc.,ini 
keser ... Ağlayan çocuk hasta ise o va
kit ona sadece meme vermek değtl, 
onu tedavi ettirmek lazımdır. 

,. Noeli ... Tatili ... Gününüzü Hoş 
Geçirmek 

LALE 'ye KoşunMz 

Emsalsiz renkleri!e göz kamaştıran ... Giizel 
şarkılarile gönül bağlayan, eşsiz mevzuu 

üe herkesi kalıkalıadall ağlatan .•. Neşe dünyası 
Bin Bir Renkli 

GÜLİVER 
CÜCELER ÜLK 

Yılbaşı ve Bayram Şerefille-llllilliii~ 
Tiirkçc Sözlil, Şnrkıh harikalar filmi 

H 1 nt aaraylarının lhtl§ mı - H rı · 

1 M~ R 00.l'EYEL T'in Jlihayeleri 
•mıH 1 li kulide dekorlar • insanı hıyret • 

aca iZi çlnde bırakan dehşetli vak , r 1 P. ~nın Kahkahaıarıa guıdoren s hn ıer-
Nefls rakfslar · 30 kl§lllk s r he· 

yetlle yeni ve nef ı şarkılar. 

OC'efrka No. 8 
- Şu halde size emniyet etmek

ten başka bir şey kalmıyor, dedi. 
Bu anlaşmadan sonra Blake adını, 

san!ru glzliyerck doktora plfmmın kı
sa bir hülAsasuu )'BPtı. Sözu bitinee 
doktor: 

pnranm kendi nnmma yatırılmnsınn 

son derece sevinmişti. 

SUZAN - GJ)ZiN - SEMIHi~ - NUMAN 
ve~i;blr şey anlnmadığt halde Kilg- Besteler: USTAD KANUNİ AHMED 

- Anladım, dedi. Zannederim ki, 13 kısımhk büyük film birden göste·ri1ceektır. 
senin hamın dört milyon dolar Jca- E L H A M R A S 1 N E A S 1 
dardır. 

- Daha fazla, aşağı yukan beş , ............. ÖnOmUıdekl Cumartesi 11 mıtlnealnden ltlbarer _. m•ml!ll7 
milyon. 

............ -·····-··· .......... .J 
1 bu guzcl an atler çe çevcsinc oku-

mil 

tamıyor Çunkü nıh yet k dml r ç: -
n k çömlek yap bıliyorl r; Uzer!. n 
de r"•um1eı, n kışlar olunca İş b ı:c 
rluşuyor 

M.u kıde de 5ylc ıın:ıı Kadınlar b r 
alet ça mıvorlar an k tempo tutu
vorlarmıış S mali Am rika yeri le., 
111u ıl.ı kabıliyetlerinı pek pek (k Y
ııan zırıltısı) ı; bı bir s zda gö t ·
rehilm şler S kıp Tunç h kh ol r ıc 
stisnalan kaıdeden saymıyor. Bu u-

ı et e nltıhtellf san'at vad le nde kııd -
ıı n ıstidııdı tartıldıkta ve darası ı-
1 nldrktan sonra ed .. bıyat dönlili.i-
n. 
Şı de kadı , c;anak çômlek bahsın

dt" oldugu gıbl dcg t • erkekler e r-. 
lıkte kadırlardan sonra ce1iyorlar; 
v lnı "vul·sek bır cu 'et ve ayni za
m nda son derecede geniş bir ka 
stıyen buyuk ılr san'atı kadınlarda 

pek nadir., mie. 
Şür bahsı de böyle geçişUrildiktcn 

sonra ne kalıyor? Roman. 
Profesor Şeklp Tunç artık roman

da olsun kadına ufak bir yer ver
memeli (galantcrie) ad hına biç uy
gun görmediği i~n diyor ki: 

"Kadınların muvaffak olduklan ve 
hatt erkeklerle y n:i edebild lden ~·r 
san'at varsa o da roman san'atıd • 

Romancılık s n'atının ıcıi,tiii bu
tün memleketlerde bu hııkıkatin bel ,._ 
ulcrlni muhtelif derecelerde gôrm k 
kabildir. Yalnız Flobcr (Fl ubcrt) de 
olduğu gibi rom na b'r ş·ır derece c 
kııdar vtikseldlğl biıyilk bir mim i 
ve ciddi bir as!Up kudretiyle nefsın 
mutlak bir kontrolunü istcd ği zaman 
kadın romancılan bu nevi erkclı: ro
mancılıırla kıyas etmek artık k tay 
olamaz ... 

Bu cümlelerle kadınlann roman
larda dıı sınıfı döndukleri anlasılıyor, 

Roman hakkınd:ı ııayın Profesörun 
şu fıkrinl de kaydedeceğim: 

"Hiç ,üphe yok 1ı:i tam mlnaı!,.le 
roman. şiirden daha az artistik me~ 
ztyetler ister ... 

"Kadınların. erkeklerin sadece n
kıbi olarak kalmııyıp erkekleri de reç 
t kleri bir san'at varsa o da (Aktör) 
luk., muş Sekip Tunç yanımın aon 
satınnı şöyle bitiriyor: 

"Dansta ise üstun oldaklarmda il ç 
şüphe yoktur!.,, 

* Profesörün kadmhk lteminc!: fırtı• 
na değilse de belki buyuk bir ho$• 

5ğ nutsazluk ru:ı:gln estirecek bıı yan
yu sında tenkit cd lccek noktalar ı,.ok-

çocuğumuz var. 
çocuklar, bunlar asker 
A nelen s hahları ış!' 
kıvor ak amlan evleri-

n .alıyo 1 r. Biz buran~ 
p ırıyor. g ydiriyor, yıkıyor, 

ndı vor okutuyoruz 
- Bu oba yanar u dğrctmen bu

b lu ur ve bu masraf yapılrr
" d ı çocuk az değd mi? 
Yu vorı z: 

u ı Y"mekh ne Mektc>plerr.le 
yan ~o fak"r çocuk her gün oğle 

buraya gc1 irlcr Şu görduğunuz 
kleri g yerler, Üzerlerinde numa

lı ol n peçeteleri kullana
öğle yemeklerini yerler. 

- Bur ı h marn Haftad iki giln 
y kanz Cumartesi ve çarşanba alin

' leri Bir gun kızları yıkanz. bir gun 
erk kler 

Mehmeta a medresesi, medreselik
ten çıkmıtf, tek katlı ıuzel bir blnn 

1 

clmu Bu m"dres"y' yapuran kızl r 
ısı Mt"hm~t Ag nın mezan önun

"cn ge en d r b'r yerden ku ütıha
nc bın sına çıkıyoruz. Sıcacık salon-
1 r: 

- Bura'iı dördiıncü sınıf kiıtüpha-
1 nesi d·yorl::ır. Seksene yakm çocu

muz v r 48 inci ve binrici mck
te ten her gün ik. f h i öğretmen ge
iyor çocuklarımızla meşgul oluyor-

1 r. Burası mektepler kapandıktan 
onra ç~lı ıyor Mekt pten çıkan ço
u lar bur a gellyorlnr Tarih, col

r fya m ık resim, hesap, hendese 

1 

de g ruynrlar. = B0

~rası be!ılnci sınıf dc.rshanesl. 
Buranın d' 70 talebesi var. 

Bir ınyano bir radyo bir siyah tah 
ta ve h,.r ınıfta bır klituphane var: 

- Kıtapl rımızın hepsi clltlıd:r. 
F.vlerinde çalışmak lstiyen çocuklar 
-ta b den ariyet kitap alırlar Okur

r. yıne g"t rirlcr Altıncı sınıf ço
(Devamı 4 uncü sayfada) 

tur. Ben yalnız düşünmeden kdlcmi
mın ucuna gelen Madam fö Mcntenon. 
Madam Stael, Jorj Sand, Gyp Lusl 
de laru Mardrus, Roza Bonheur, Ma
dam Alfons Dodc, Madam Mendcı 
Madam Kuri, Rozman Jiran Colette 
1&1mlerinl ıöyle karmakarışık sırah
yıveriyorum. Onlar kendılcıini eser • 
leriyle müdafa edebilirler. 

Fakat ıiirden daha az art stil: meri
yetlcr istiycn rom nm ne çeşit eserltr 
olacafını pek merak ettim. Saym Prn
fcsor ''romnnı, demekle "Şeytan ms
ğaralan.. nı. yahut "VJyolet'in para 
c;antuı., nı murad ediyoraa, o saman 
yerden c5ie kadar haklıdır ll'akat biz 
romanı daha b şka tilrlil anhyanl:ır
danız l. 

Lisan mUtehas. Prof. Albert Anjen 

FRANSIZCA 
Ders.ınesi: Bahçekapı Sellmet Hanı 
Haftad:ı 3 defa olmak üzere AYLJGI 

5 LİRADIR 

TEŞEKKUR 
Urun zamandır mustarip olduğu 

fıllbit hastalıl:bıdan beni kurtanp a
ilemize unutulmaz sevinç saçan B -
yukada doktorlarından Dr. Yaloğluna 
ram mı teşekürlerlmi gazetenizin de
ldletl llc sunarnn. 

B.nda Sakarya Sokak No. 11 
Vahide TOraan 

Tıbbiyelilerin Çayı 
Tıp Palı:Olteıl ıtajıyer heyeu, bu yıl ara

larına kırıpn yeni arkadaılariyte tanıtmalı: 
tein bir cay haurlamıılardır. Bu ca:v 6 
mUıdelıl cuıu.rtul &ilnU Talı:alm belediye ıa 
zinosu uıonlannda verllecelı:tir, 

···········~············ 
ŞEHiR TiYATROSU 

ORAN KtSt\Uı Ba alı: .. m 111t 20.11 da 
CEZA 

KOMıtDı KISMl Bu aktam Hat 20.H illa 
OYUN ICINDE OYUN 

•••••••••••••••••••••••• 
- Anladım, dedi. 
- Kabul ediyor musunuz? 
- Mesuliyeti size ait olmak ilzere. 

Charlotte. bu son günlerde Jim 
Blake'm yazıhane işlerinden çok da
ha baaka ıeyler düşundügünü, bam
başka şeylerle meşgul olduğunu his
sediyordu. Hakikaten Blake, dört bir 
tarafa yayllmış sermayesini nakit 
paraya tahvil için bir hayli ter dokü
yordu. Bunu mümkün olduğu kadar 
sessizce idnre etmek istemişti. Ki
ligvewostov kumpanyası sermayedar
larından olan en iyı arkadaşı Kilg
vew'ye bu maksadını açmıştı: 

- Bu kadan piyasayı altilst etmez. 
Fakat vaziyeti gayet nazikane idare J//JJ---• Bugün Matinelerden İtibaren 4---sı.•-mr-------~ 

YENİ NEŞRİYAT: 

TELLi KAVAK - Yeni neslin Jnynıe 
hllı:bedlerlnden Sınıim Koc:ullz n 16 par a 
nefis mcmelket hllıl>"Clcrlnı ıhtlvı eden 
eser Ahmet Halit kıtıpcvl tarafından ıuı: r 

Nedense beni kendinize ınandırdmız. 
İ§e ne zaman başlıyoruz? 

- Bugünden itibaren sekiz hafta 
sonra. 

- AllAlul JS!Ilnrladtk. Mlster Bur-
ton. 

İşte tiu anıaşmaaan sonnı .run gay
bubetinden evvel yapılması icap eden 
oon gizli haurlıklara koyuldu. İlk dil-

\ncesl. karısına ktıfi derecede para 
bırakmak olmuştu. Servetinin bir iki 
mılyon dolar kadan nraziye kapatıl
mıştı ve bu arazi senede 70 bin do
L-ır safi gelir temin ediyordu. Bu a
raziyi Tika'nm uzcrine devretmeyi 
teklif etti, Ona kısacıı: 

- M ele, vergi işleri, dedi. On
ları senin anmma tnkip etmek d:ılıa 
~ olacak da •• 

- Jim, biliyorsun ki, ben hiç iş
ten anlam m. 
• Aslmda l'ika, bu k:ıdar büyük bir 

- Esham ve tahvilAUaruru satmak 
istiyorum. 

- Hangilerini? 
- Hepsini. 
Bilyük iş adamlan pek nadiren 

hayret ederler. Fakat bu sözleri işi
ten Kilgvew donaknlmt;ıtı. 

- Jim, ben bunu anlamıyorum. 
Bu kadar sıkışık bir vaziyette olma
na imkAn yok. 

- Bu parayı otuz gUn içinde elde 
etmeliyim. 

- Çok nz bir zaman! 
- Çok mu az? Piyasayı altüst et-

mek istemiyorum. Rılh ssa nazarı rı 
bana döndürt'cek olan dedikodu! ra 
mani ohnnlıyrz. 

etmek ltız.mı. 
Blake kn!astnı salladı: 
- 3 milyonu sana kırdmnayı, ka

lanı da diğer 1820 müessesevc dakıt- ı 
mayı düşünüyorum. 

Öteki bunu tasdik etti: 1 
- Çok ala. Ben işi, "yavaştan a

lml,, emriyle adamlarnna devrede
ceğim. 

- Yalnız ay sonuna kadar bu me-
sele halledilmiş olmalı! 

- Çekler doğrudan doğruya sa':'la 
mt gonderilsin, yoksa namına mı ya
tırılsın? 

- Çek istemem, nakit para. 
Şimdiye kadar bir iş adamı sıfn

tlyle konuşan Kilgvew, birdenbire 
merak eden bir arkadaş oluvermişti 

- Beş milyon ,ı,.ı:ırr da n:ılc.t• ~ 

tahvil edcceksın? 
- Evet, 

(Arkası var) 

SARK SİNEM 
' W 1 L L Y 
lLGA TCHEKOWA -

FORS T 
LnSE VE ı 

1 

'e bir çol< gUzel kadtnlann lştlraklyle yarıttıklan senenin en b yı..k v 
en gUzel ••k maceraları filmi olın ve sabfrııız kla bek en 

• 

BEL 
(GUY'de MAUPASSANT'm Romanından) 
SOpcr filminl takd m edec 

mln" 
tir Pa 
bol 

dllmiııir. -
YENJ FlKlR 15 c nde 1m cıııar \1111 

felseft. edebi mecmuadır. J OneU uyıaı o 
vr öılll mUndcrecaılı lstanbulda cı1tmı ur. -

lNKlLAPÇt GENÇLiK - Her hafta cu • 
marteal cıkar ilmi. edebi ıuctedır 26 56 
UJ'n• luanbu da cılı:mı•t r 

ULKU - M ın lı:Dltllr dere ildir. U 
de bir cı1tar J'•tıl serinin 6 ncı .. ,.,., Anka 
rada ncJl'cdılmiıtlr. -

YARlMAY A le ve ıcn nıe m• 
dır ıs cUnde bır cıltar 140 a uynı • • 

c & IQ m n er at le ru 1 olarak Ista 
uıda ncvedıımlıtır -



EHi DEN RÖPORTAJLAR 

ve • Coğ; afra Fakültesi 

Dil •kf&eliiğiıicl•• 
ı - m .. Tarih - Oalıaf:ra l'akClltlıd .,. 8b'wl BDIDer okulu ldn 
... 7111 Jclade ~ lr.1tap1arm ~ ltİlırl ile* ekailtme:ye . 
1 - Bil ldtap1lır 11111111 8' aaml toO fonnedab ibaret cıbeak ve 
........ da -' IOO. ~ l800 lldıet bMtırdacalı:tuo 
a - .......... Füllte tarafmdan Wildill takdlıde bebn- fmmaa
........... bedeli • UradJr. 
t - Sik tmdnat lllPd fbaU lzerlnden 112 Undır. 
ı -~ &km* ~ l'akillte muh•...,...._ mira-

tba1e 1 J.Mt Plııutld ıana mt 14 de Ankara mekteplet mu
•lıilcllllllade 71111•........,a taHp1erfn lbaJeda:ı bir saat evveline kadar 

aJıclbıtnl ~ Mznndır. (IHG - 11Z89) 

Umum 

,..... ---- tein IDuktıed lt b1em defter 'ft .... bubr!lmuı 
........,. kcıGulJmqtur. 

........., bedeU 1'180 ııra tmrftkkat temtnatı ın Ura ao kuruftur 
1M1MI t 1 MI tarihine ra8tb.7an Cuma ıono saat on bette Galata riı
... -..um ınGclOrlOılt btm11nda toplanacak 1&tm alma kom ")'Ollun

' .. lllllelaktlr. NOmımıtletle prtname h• liln ıı6zQ seçen komlqonda 
(114415) 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKUK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
lcahma G6nde 3 1(-.e Almahilir. Her Yf:nle PuDa Katuhn lsrarla lsteyiaıb. 

iNHiSAR LAR iDARESi 
IA YRAM ve YILIAŞI HEDiYESi OLARAK 

V IS NE 
Ç 1 LE K 

PORTAKAL 
MANDALINA 

TURUNÇ 
BEYENDIK 

NANE 
MUZ 

A L T 1 N 

LiKÖRLERİNi.. . 
KA NYAK LAR INI 

Ve S 1 PAH I 
SAMSUN 

Ç EŞ 1 T 
BO~AZIÇI 

FRENGi 
VB 

.. leolukluluq 
tutulmamak için 

•N iYi ILAO ı 

PROTEJIN cllr 
Qer Eoanede 50 Kr. Satıhr 

htanbuı iıera blkimlllinden:40/4180 
Evvelce İatanbul Tahmia 11>katmda 

Umur bakkali7eal namile iCl'a7I ticaret 
eden ve halen lmaketdhı meçhul 
kalan llılebmede: 

YENiCE 
SERKLDORYAN 

BAFRAMADEN 
GELiNCiK 

ICaunc verllı.tnın lJdncl. taksit tedb"e mQddetf BirlnciltAnun 
lM1 &71dr. Tabltlerin Deride 1lade 10 zamla ve icra :roli>'Je tabsillne 
mabal kalmamak tbere ~ ldkelletlerin vel'li borçlaruu bu 117 sonu
na kadar ballı olduklan Ma117• &ablJl pıbelerlne 6dem .. rica olunur. 

(10813) 

i~tanbul Belediyesi lônlpr 
lstanbul tiçQncl1 icra clalreslnln 

940/4180 •1fh doeyuında Oseb cu
~kçuyana ~rcunwıdaıı dolayı vaki 
itirazmızm teft taıebi7le lstanbuı ı~ 
ra hikimlltinden ı&ıderllen davetl,ye-

• -------------------- Din bili teblll iade edildlt1 16rillerek 
Hitasa11• 

~ - .. ıc..... bnununa mubaWetten •elu ~ 
...._. Bl/1 DlllD81'll$ makim " QDi dQJr)rjnda müskirat ba)'il 

-- ...... o.an otla BaJnttlD bff}rmda ı.ta.buı Aall7e ikinci ._,._........ ..., • ..._ müakemell Dffleeeinde IUÇlunun filli 
dll' tolıl• lllDI ltcıruma Kammmmn aı .. il maddeı..t muci
• .,. • lmıat 11111'8 caea Memellne ve bet ıGn mtlddetıe dilk

bpatllmuma ve hWdbn kat'll.,.uım+ OcreU me~a ait olmak 
.._ NIJll •• Tm ........... -.nddmeliDe 11.1.Ml tarthln-

wrlldf., (11400) 

20 IOn mQddetle ilAnen teblfsat icra-
_. karar verilmil oJdulundan mlk
rafaa ıono olarak t&7bı olunan 1a-1-
ea Perwembe .azıo IUt on d6rtte 
btanbuı icra blklmlllbıde blmt ft7A 
~vekile bam lııalumnanu 1Azbn ... 
lecell. aksi takdirde ademi huzuru
nUzla mantM w tetkika' icra klb
nacatı tebJJI maJnımma kaim olmak 
as.re D4n olunur • 

• • 
HOLANTSE BANK-: ONt N. v 

ISTANBUL ŞUBESl 

IALATA: KARAKÖY PALAS 

CUANSI : MEVDANCIK, Al.ALEMCi ~ 

BUTUN BANKA MUAMEl.ELE,81 
.KASA ICARl 

~ 

MERtcazı. •O•ASAO 
tu•nswt ı AMST•llDAM - llOTTIAINll - -- ..... 4' 

,. ..ARA"'• MAlltACAIBO - MAll'A - WILUMSTAD • Ol't'M•iJ9 
•IO Dl l&fıllUIO • 1&111JQ9.. • U0 PMA/ 

Devlet Limanlan lflehı1e u..._ 
Müclirliğinden t 

Kıy! emniyeti can kurtaran kısmfnda 40 Uralik ~.....,. 
haldir. Taliplerin aşallda yazdı evrak ile birlikte ifletmemi& at lflld ._ 
dürlütüne müracaattan illn olunur. 

latenllen v ... ııc: -~ 
1 - Nüfwı hüviyet dlzdam De aüerUJc- teı1aJa talbr..a .. ...,_ 

noterlikçe musaddak aüretl. 
2 - iyt ahlAk sahibi oldulu bakkmda ~ 
3 - Salllk raporu, 
4 - Uç adet tototraf. 
Aranılan evaaf 
A - Yaşı otuzdan fazla olmamak, 
B - Aıkerlitlni bltirmiı sahil hallandan o1ma1'. 
C - Deniz hayatında en az bir ane mw.tlıe çaı..,.. 1d k, 
D - Boy haddi en az 1,70 olmak. 
E - Yilzmek, dalmak ve kflrek ~elemek bflmek. 
F - KAfi derecede Türkçe okumak ve yauıak. 
G - M~ozluk, demircilik ft nakJcafl1k libl 18D&Gardan 1*falM 

az çok vakti olmak. (ll4IO) 

Müdafaa Vekiletinden: 
Askeri Muallm Ah•yor 

• 
1 - Askeri ortaokul ve liseler l~ln qatıdald ~ 

tarı taşıyanlardan lüzumu kadarı askeri muamm .. 
nıfına naklohmacaklardır. 

i steklilerin aşağıda yazılı ve1•kaları oırer au-.. 
çe ile 15 11. Ki n un/ 942 tarihine kadar Aniaırada M. 
M. V. Askeri Liseler Müfettiıliiine röndermlı olma
ları lizıın{lır •. 

a) 1455 Ne. ıu A11ker1 Memurlar Kanununda7a-
zıh prtlan haiz olnıak, 

b) O niversite veya Fakültelerin öiretmenllk 
yapmıya salahiyetli şubelerinden mezun obnşk, 

c) Yedek subaylık vazifesini YBPınıt buhuunak, 
d) Yası nüfus kaydına .röre 40 dan yukarı olma-

mak. 
e) Sailık durumlan u kerl öi'retmen nnıflna 

nakle elverişli olmak, (Askeri Heyeti ııbhiye rapo.. 
riyle sailanır.) 

() En az on bes sene hizmet edecetbl,t ta•b•Dt 
etmek. 

2 - Dilekçelere bailanaeak •ealkalar eantardn': 
a) Tasdikli okul diploması ıuretl, 
b) Tudikli nüfus hüviyet ctbdam ıureti. 
c) Hüsnühal klğıdı • 
e) Tam teskilli Aı. bey'etı ııbbiyedell 181bk ıa. 

poru. 
d) Noterlikçe musaddak ve en on bq leJM blPM-

ti kabul edeceğine dair taahhüt aenedl. 
f) Fotoğraflı hil tercüme1i, 
3 - Şartlan taşıyan isteklilerden diler VeldW. 

ler emrinde müstahdem bulananlann enelemlrde 
mensup olduktan V eklletlerln muvafakatlerini ala
rak bu muvafakatnameyi kitıtlanna ~ 
l&zımdır. 

4 - Askeri öğretmen 11nıfına naklolunanklann 
dii'er devlet devairlnde ma•fla ,.a hlmnet •ld
detleri hesap edilerek ıınıfian telblt oluilaeaktır. 

5 - Askeri Öğretmenlerin terfileri maeeca mı. 
adil olduklan subaylar dhl yapdır • 

O T : Edebiyat. Felsefe. Tarih .e~ 
~etmenine ihtiyacımız olmadıtından. bu Slbnreler 
lein müracaat olunmaınuı. (11074) (1618). , ______________________ _ 

Yüksek iktisat ve Tlc• et Olmllı 
Müclürlijiillcl••: 

Mii1&baka he Kitip ve Beaap M•uru Abuals:tır. 
20-315 yql~ 171 ve IOratll daktilo :razan.. ortaokul veıa U. me

zwıu olan isteklilerin vesikalariile birlikte 10 lklbdklbWl i Mi tartbb\e 
kadar okul mQdOrlOIOne bqvUrmtllan. 

Ticaret okulları m~ .vvelee ıı.&p memur~ cıtılllm• 
olanlar tercih edilir. (ltüt) -
İnhisarlar Umum Müdürlü" ü tlônları 

1 - Son antapna muclblDce ~ da abnabOeeell w IMr 
cim için ayn ayn fob ve 111 ftntlarftil Ptertr tıekliftertn ta/Xll/Ml 
tarihine kadar verilmesi lQzumu evvelee nan olunan 1153 kalem mal»
meden bir idamı tçJn tekll1 almamam11 o)dutulldan bunlar ballıtlnndald 
tekliflerin kabul mOddeti 11112/Ml tarihine adar temdit ~. 

ı - Talip~ Kabaıa,ta Lnuım lıl8dlllbettne men.atla 1l9'lfl 
tetkik edenıll ~ blldltlJen &arDae. Udar &fllııcle........ Din ,,Jq. 
mır. (11112) 


