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MilliSef-... . , 

Dün Yeni Irak El<.Sisini ı 
Kabul Buyurdular 

Ankara 9 (A. A.) - Cilmhnrreisi ismet lnönii, bucün saat 
16.30 da itimatnamesini taktim eden yeni Irak elçisi M. Sabih 
Necib'i kabul buyurmuşlardır. 

Kabul esnasında hariciye umumi katibi büyük elçi Nu. 
man Menemencioğlu hazır bulunmuştur. 

lngiliz Avam 
kamarasında 
Aydınlatdan 
Meseleler 

Moııkovada Tiırkiyeye alt neler 
konuşuldu? İngılizler Uzak Şarkta 
ruçın zayıf kaldılar? Niçin bu kııı 
Alman;yaya, Almanların ıeçen loş 
İnıiltereye yaptıkları ha,·a taar
ruzları derecesinde kuvvetli hü· 
cumlar yapılmadı ve ;yapllmıyor? 
Malayada tayyare meydanları ni
çın ~bedildi, İngilteredeki tay-
7are meydanları nasıl müdafaa 
edilecektir? General Wavel'in sa
lihiyetlnin hududu nedir? 
tnınız Nazırlan Avam Kamarasın
da İngiliz efkAn umumiyesini iı
ıaı eden bu suallere cevaplar ver
mişlerdir. o ~ 

M. Zelceriua SERTEL 

lngilterede, harp dolayısile bir 
çok fedakarlıklara katlanan 

Fin bat kumandam mare~I 
M'.ANNERHEİM 

Fin landa 
İngiliz milleti, her şeyi bilmek, 
harbin bütün safhalannı ve ha- Sovyetlerle 
kiki manasını öğrenmek istiyor. 
~iliz Nazırlarının ikide birde • 
~ tatmin için bizce sır sayı- Barı c ı 11 •1 n 

PASiFiK HARBi 

İki Tarafın 
da Kayıbı 
Çok Ağır 

Japonlar, Dün Kuala 
Lampur'u Aldı 

-o 

Karolin'deki Japon 
üslerine Karsı Hava 

~ 

Hücumlan Baıladı 
'IALEZY ADA: 

Singapur 9 (A. A.) - Cuma 
tebliği: Slim nehri bölgesinde kı 
talarımız, dün bütün gün ctüşma. 
na karşı ciddi çarpışmalar yap • 
mı.şiardır. P iyadenin ilk bir hucu 
mundan sonra düşman ana yol ü 
zerinde tanklarla mevzilenmize 
hücum etmiş, bunu kamyonlarla 
nakledilen piyade hücumu takip 
etmiştir. Çarpışmalar şiddetli ol
muş ve her iki taraf ağır kayıp. 
lar vermiştir. Malezyanm başka 
yerlerinde verilecek haber yok
tur . 

Japon tayyareleri Singapur a. 
dası üzerine bombalar aıtmtttır. 
7 ölü vardır. Hususi binalar da 
bazı basarlar olmuştur, fngıliz 
tayyareleri, 3 Japon ticaret gemi 
sine hücum etmişlerdir. Bu ge. 
milere tam isabetler olmuştur. 

g- Sonu: Sa: 2; Sll: 4 

Bir Amerikan 
Denizaltısı 

Lıcat bır çok hakikatleri açık- 3' 3' 
~ llıılatmaga mecbur olUflatııı.ul hil 
sebebi budur. Ugv racıyor Japonya Sa · ıerin• 

Avam Kamarasındaki müna - s Kadar Sokularak e·ır kaşalar sırasında aydınlanan 
meselelerden biri ve bizim içmen • • T ·ıı d• 
mühimi, Mister Eden'in Mo~ko- Bazı Nazırlarm lsveçe Gemıyı orpı e ı 
Vada Sovyet Devl.et ~da~1;arıyle • • • Tokyo 9 <A. A.) -lmparator. 
konuşmalarında Turkıyeyı ılgılen Gıtmelerı yemden luk umumi karargihının deniz 
direıi noktalardır. .. . • şubesi bugün teblij ediyor: Bir. 

Bu konuşmalar. muna~betıle Şayıalara yol Açh leşik Amerika bahriyesine men.. 
ortaya çıkarılan rıvayetl~rı, ya - ıup Langley tayyare gemisi J o.. 
Pllan propag~daları hepimiz ha. St~kholm 9 CA. A.) - S~ - hnston adası civarında Japon de.. 
tırlanz . .Berlin ve ı:ıoma ~ady~~- holm de hasıl _?lan kanaate gore, niz alıtılan tarafından batınlmış 
rı Moskovada, İngılterenuı Tur. Almanların ugradıklan muvaf!a tır 
kıye yolile Sovyetlere yardım e- kiyetsizliklerden endişeye düşen · . . _ 
debilmesini temin için bazı ka - Finler Rusya ile sulh akdetmeğe . Dıler taraftan bır duşman de. 
rarıar verildiğini, Türkiye buna uğraşmaktadırlar. ruz altısı çarpmbasabahı ~ ya 
razı olmazsa zorlanaca!lnı işae Bir kaç Fin nazırının son gün. n~~da~ı açığında U~i ~':rı No. 
et.znişlerdi. lerde Stokholm'u ziyaret etmesi ı . ısımlı Japon gemisını hır tor. 

lnıiillz Hariciye Nazın bu nok- bu şayiaların çıkmasına sebep ol- pılle hasara u~tmıştır. tzu ya. 
taYı aydınlatıyor. Moskova ko - muştur. Mart 1940 da Moskova. nm adası Tokıo nun batı cenu -
n\lpnalarında Türkiyeden bahse - ya giden Fin murahhaslarından bunda Honahui adasında bulun. 
~ini inkar etmiyor. Fakat biri olan Pasikivi bu nazırlann maktadır. 
l'ürkiyeden dostça behsedildiğini arasında bulunmaktadır. v Gfln11tan ualanlıuar 
ve Türkiyenin ~bunu ~ğr~.nmekle Finlanda körfezinde kain Hog. Vafingt.on 9 (A. A.- _ Bahriye 
lneınnun olacagını soy luyor ve land adasına Ruslann asker çı. Nezareti, Langley Amerika harp 
IUnu temin ediyor: kard.ıklan ve bu adayı işgal ettik -;.n ... in batırıldıiını yalanla 

""Tirklerin müttefiklerin s~fe~ind~n leri Berlinden bildirilmektedir. a~du · 
lı:orlı:acak ıe:rleri yoktur. Türkıyenm Finler bu adayı iki üç hafta ev • m · 
toprak biitiinliliil hiçbir tehlikey~ ~a vel işgal etmişlerdi. ~ Sonu: Sa: t: SD: 7 

f1I& delildir. Geçen atuıtoata Büyük ·-------------- --- ------Britan)'ll ile Sovyetler Birliii urahn 
daıt Tilrldyeye karfı ı!rtıilcn taahbut 
lere tanwniyle riayet edilccelrtir. Sov 
1et1er Birliti ile b~ Türkiyeyi kuvvet 
11 ve müreffeh ıönnek iıter!z. Sovyet 
lerı, Türkiye ara11nda ııkı bir anla• 
IDa ltlaumu Atatürk tarafından yeni 
!trk17e için konaılmuı bir prensiptir. 
111 ai)'ll1etin doinaluiu harbin aafha 
lan ara11nda her sün b!raz daha me1 
.... cılımalrtachr ... 

Zaten Mister Eden'in Moakova 
lhüzakereleri, Ankaradaki İngiliz 
letirinin Moskova konuşmalarm-
4a hazır bulunması Türkiyede ne 
bir kaygu, ne de bir teliş uyan. 
~tır. Türkiye gerek İngiliz 
lllÜ11tefikinin dürüstlüğünden ve 
lerek Sovyetlerin Türkiyeye kar 
il hiç bir fena niyet beslemedi 
lindt11 emindir. Fakat bu konut -
lnaları bir propaganda vesilesi 
)apanlann maksatlannı bozmak 
itlbarne bu beyanat yerinde ol. 
IOUf ve vaziyetin aychıılanması 
Jıa hizmet etmiştir. 

** Bundan maada, bu günlerde 

YENi ZAMLAR 
Büyük 
Vergi 

Bir ihtimalle Hiç Bir 
Kesilmeden Ödenecek 
• 

Üç Aylıklar Üzerind.e de Tetkikler Yapıhyor 
Ankara, 9 (TAN) - M.ıliye 

Vekaleti, memur maaşlarına zam 
yapılması hakkında hazırlanmak. 
ta olan .kanun lAyihası üzerinde 
çalıfl'll8larını bitirmek üzeredir. 
Öğrendiğimize göre, tasarlanan 
zamlar , büyük bir ihtimal!e, b iç 
lfü vergi kesilmeksizin ödene • 
cekt ir. Diğer taraftan, yetim 
dul ve mütekait maaşlan üzerin. 
de de bu mevzula ilgili bam teı. 
kütler yapıldıjı haber verilmekte 
dir. Ancak, bu hususta heııiıı a. 
hnmlf hiç bir karar yoktur, 

•• 

lngiltered• imal edilmekf P. ola n Bofonı toplan: Bir namlu tecr tibe poligonuna sevkediliynr 

SARK CEPHESi 

/Kont Ciano 
!da Peştede 

Bekleniyor 

Ribbentrop Dün 
Berline Döndü 

Nazır "Sovyet Rusya 
Menfaat Sahamız. 
dan At.imalı .. Diyor 

"1942 de Bizi Mühim 
Vazifeler Bekliyor .. 

~SK~~.! Y_AZIYET_~ • 

RusCeohesinde Kırn~n'da iki 
· Yenı Cephe 

Son inl<isallar Kuruluyor 
Alman Hariciye Nuan 
V.RİBBENTROP 

Budapeşte 9 (A. A.) - Siyut 
mehfellerde dolaşan şayW)ara gö 

P 
L 1 re Kont Ciyno 15' son klnunda 

Snrö1eraft ite Kırm Y atntiadKtnı Hedef Tutan ere Kop tan Cenuba Macariatana plecektir. 

Sovyet Taarruzları, Cephedeki Hareket Almanlar Yeni Takviye a!=~0~.:'*!an 
Harbinin En Ehemmiyetlilerinden ikisidir Kuv~etleri Gönderdi ~::~N;~~ı!~~:1>== 
r• • • • • • • • • • • • • • • • Y A Z A N : • • • • • • • • • • • • • • • ., 

l ........ ~: ... ~.~-~-~! ... ~.~~-~~-~ ......... ı 

Briyansk 

Ore~omi 
O i mih-iy.v o 
kurske 

oKonot'op • 
Pri~i O Romni ~polyt 

iyef Leb<idin 
0 P•reyaslav Ha 

. . Poltavae 
Ç•rkesıı 

Merkes ve Şimal bölgelerinde cephe vaziyeti 

Bui 
o 

• i IA 4 ... . 

Berlin 9 (A. A.) - Alman or. tır. Von Rıbbentrop, dün gece 
~u~n baş kumandanlığının teb Macar Başvekıli tarafından veri.. 
lığı: len ziyafette bır nutuk soyliye. 
Şark cephesinin merkez ve şi. rek demiştir ki: 

mal kesunlerind~ şiddeUi müda. "Bıze zorla yüklenen harp, ka 
laa. muharebelerı devam etmek. ti bir safhaya giriyor. Adalet içm 
tedır. Bu muharebeler esnasında 
düşmanın bekleme mevzileri top ~ Sonu; Sa: 2; sn: e 
çunun kesil bir ateşine maruz tu 
tulmuş ve müteaddit duşman hU. 
cumlan püskiırtülmiıştur. Pike 
bombardıman ve avcı tayyare teş 
killeri, ordunun müdafaa muha. 
rebelerıne yardım etmışlerdır. 

Londradan gelen haberler 
Londra 9 (A. A.) - Bugun Lon 

1:1fr Sonu: Sa: 2: Sil· !i 

Roosevelt'in Mümessili 
Türkiyeye de Gelecek 

Tahran 9 ıA. A.) - Roosevelt 
ın husUsi mümessili Mr. Bullet 
Bağdattan tayyare ile Tahrana 
gelmiştir. Bullet Hindistan.a ve 
belki de daha sonra Türkiyeye 
eitmek nıvetındedir. 

['1ünie'&. @~fWı.J 
KAR YiNE YAGABILIR! 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

"Kör oldur ki düştüğü kuyuya bir daha dUf8 
diye bir söz vardır. Kar yığınlarının ağır 

ve soğuk bir misafır gıbi bır turlu kalkıp gideme
Jiği, ne kürek, ne lodos, ne de nutuk ile eriyıp te. 
nizlenemediği sokaklara bakarak düşüniıyorum 
'Şelediye Reisi bizi insafa, hakka çağırıyor, vası
tasızlıktan sızlanıyor ... Ne denir? Şehn bu halde 

gormek ıstemedığı, gôrmekten uzuldüğu ;iUphesızdir. Fakat daha 
~neın ılk ayındayız; bızım ülkemizde kara kış şımdi başlar . 
'Mart .kapıd~ baktırır, kazma kurek yaktırır,, soziı pek doğ. 
rudur. Şubat ıse tam kar ayıdır. Şom ağızlılık etmıyeyim ama 
yıne tipiler. kasırgalar ılabilir. Bu seferde mi be.kliyecegız kı her 
tarata tınazlar gıbı karlar yığılsın, yollar ortülsun, tramv~ylar 
dW'S11Jl: Yıne mı şaşıracağız, haykıracağız, kafa goz yaracagız, 
çile dolduracağız? Sonra da yıne teşkilat noksanı ve butçe ye
tersizlığı bahsıni dinliyeceğiz?,, 

t,ikrımce Beledıye ve Tramvay idaresı, h&valar ılık iken ye. 
nı tedbırler almalı, onleyicı vasıtalan fırsat elde iken hazırla· 
malıdır. Bugunün di.ın1asında en fena manzara başlı batuıa ne 
harptır, ne açlıktır, ne loğı,ıktur, ne de kar ... Hepsının kotusu, o 
afetler ve güçlükler karşısında bocalamak. teşkılat tamlılı göa. 
terememektir Sokakları karla ört.illu bırakmanın. daha ziyade 
teşkila•,zıığa ışaret olduğu ıçm ayn bır manası vardır. 

Bildiğime, gördüğüme, oğrendiklerime -gore şehırlerde kar, 
ancak yagarken temizlenebılır; kalınlaşmadan. kalıp balıne gel
meden, buz kesmeden! Yoksa hem guç olur t.em geç, belkı de 
imkansız... Beledıyesi iyi ışliyen yerlerde karlaı o kadar saati 
saatine, te7. elden temizlenır ki karlı manzarayı gormek ıçın halk 
şehir dışına, kırlara çıkar! BiJJde de eğer bırmcı yağı~nc:Ll kar 

Pula aotaklar baıtınp ela Alman· ' utradılı kuptıcı bir hareketle ve c:eb h ili 
tar lcin Deri hareketin imklıw• ol • ren pri atıldı. Ba be iatemiyerek emen kaldınlabilseydı ıkıncisinı ı· ·p supunnek bu derece zor 

İngiliz efkin umumtyesi 
lll JDeflUl eden bir çok mesele • 
1er vardır. Uzak Şarktaki mağ
labiyetl gerek tnııllz, gerek A. 
lberikan efkin umıvniyesi bir 
türlü hazmedememiş. Mr. Chur -
~hill'in Vaşington ve Ottıava mec 
:U.lerinde bu hususta verdiği i. 
ıalıat bile bu milletlerin ıinirle
ttnı yatıştırm .. a tifi gelmemi§
tir. Şıındiye tadar dünyan•., en 

duta anlaııldılı ıtindenberi Sovyet bıraktltı bu mcvalden 50- 60 ldloıpet- olmazdı. İşte bütün bu sebeplerden dolayıdır ki yarın yine böyle 
Katlınlanfan uol. ,,,,,... ve Alman tebltllerl müttereken ve mü re ıeride tutunabildi. bir vaziyetle karşılaşacakmışız gibi kar temizleme teşkılatını, al. 

temadi:ren Ruı taarnulanndan bab - tmak . imalıte dığJmı.z derslere bakarak daha iyi kurmalı, daha ılerı de gıderek 

w_ Sonu; Sa; 4; ~ 1 Maliye VekiU Put Afrah 

' 

aluunal dlifünliUlgot aetml7e batladılar. Ba taarruzlar bi- Ka':!~:: Tala •:.:.etinde pasif korumalarda olduğu gibi, denemeler ve deneme seferberllk-
Anbra, 9 (TAN _ Kadınlar. da7ette menli idi " serelr ~oslı~ Uerlemtı " aman saman Raa bqko leri bile ya~dır Kıt ile henüz bir "8ldırmazlık paktı ımza. 

dan da yol paran alınması etra. etrafmda, ıerebe Kafkaa)'ll ıımahne matanlıtmca "cok vahim,, otanlı P - lamış değiliz. imzalamış bile olsak yme buna guvenmıyerek ve her 
fında bazı tetkikler vapılmakta dotnıbacokl ileri~" .ıvrb~ Allı~ landmlmıt ilerlemelerle elde edilen dakika baskına uğramak tehlikesinı dütünerek - pohtikadakl 

.J • man t arma -r11 7apı 7cı. ... u . • i ıu-•- ı Al ı t . a. h l k b l · dır. Bu if~e mef«Ul kom~on, önce KafbıJ'll:ra dolru aiwitmiı olan meva .. ._. ae man ar tara 111 gibı - ~a~ hazır ve tepdl.t bu unma e edıye sıyasetinuı 
yatında bır karara varacaktır. iic aırhh Kleiıt orduıunun Roatofcla n- Sonu; Sa: 4; Sil: 2 de teme!ıdır. 
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GULen GözLER ITTilli.Joeoi 
No. 50 

- Juliyde •iı: misiniz? 
Genç kadının ııesı zorlukla çıkıyor: 
- Evet! .. 
- Daha hızlı konuşunuz .. Daha 

.rükııek ııesle... İşitilmiyor. Mi!tevef
anm nesi oluyorsunuz? 

- Gelinli .. 
- Peki, her halde, siz de bazı ıah-

elere ıahlt oldunuz daği! mi? 
Genç kadın ba,ını salladı. Naıarları 

arlak... Gözyaşlarını zaptetmiye ça
ışıyor •• 

- Neler biliyorsunuz? Her h::ılde 
vakayı yakından gördünüz, hlssetti
:uz I .. 

Juli)'de biğuk bir sesle cevap vardi: 
- Ben hiç bir şey bilmiyoruw 
Sonra gözyaşlannı tutamadı.. Hıç-

k rıklanru mendili ile boğm.ıya çalı
arak ilave etti: 

- İnanmıyorum, diyordu.. O ya
pamaz.. Hayır.. Hayır.. O, bôyle şey 
yapamaı O iyi bir insandı. O. hisli 
bır kadmdı .. Yalan s6ylüyorlar ... Hep
s. yalan söylilyor. 

Hakim, işaret etti: 
- Götürünüz! Müdafaa şahidi olan 

Suaviyi çağırın. 
Salonda bir uğultu... Fısıltılar ... 

Maznunu müdafaa etmek isteyen 
ilk sahlt. Ne yazık ki, mantıksız ko
nu:iuyor .. , Onu dinlemediler bile .. 

- Suıunıu, ıüktlneti muhafaı:a edi
niz! Uğultu hafifledi,. Herkes heye -
canla bekliyor: 

- Suavi ıiz misiniz? 
Genç çocuğun gerilmiş çehresi in

sana korku veriyor ... Siyah nazar -
ları kararmıı. Kilitli dudakları renk
siz... Hakim, daha yumuşa~ bir sesle 
sordu: 

- Vakar.a dair ne billyorsunuır.? 
Saliha)a edilen iftiralar onun asa

bını Kermiı, vücudilnü dondurmuş · 
tu. Inanmıyor .. Bunların hiçbirine i
nanmıyordu. O, Salihayı o kadar iyi 
tanıyor ki.. Hepıl yalan. Onu kun:ı
racık... Onu mUdafaa edecek. Fakat 
naaılP Hiç bilmiyor. Baıının içi dar
ına datmık. Orada aşkından bal)set
se Salihayı naaıl müdafaa ede6ilir? 
BUtlln ona hücum edenlerin alçaklığı
nı, Sallhaya ettikleri teklifleri ve o· 
nun bilyıikliliilni.ı tertemla hlıılerini 
~ lblni... Nihayet ruhuna tanıtması 15 
z m... O zaman hepsi hak verecekler. 
"Bu kadm boyle bir ciırUm iıler mi?, 
~ yecekler. Fakat bunun iç.in ıöyleme 
si !hını.. Her ıeyden evel kendi aş
kından bah1etme1I !hım. Fakat ba
kın .• O, nasıl titriyor. Kendine yal
varan glblerle: 11Ne olur Suavi, di -
tor. Sus... Sakın bahıetme... Aşkı -
mız gizli kalıın. Bana ıi.lrülen leke 
yetmez mi? Onun bUyUklüğünü kim 
anlar? Benim ıünahsrz olduğumu yal 
nız sın bll. O bana yeter. Sua.. Sana 
yah""1"ırım Seni menediyorum ... A'i
ımızı bu hain ellere teslim etme .. , 
onra seni de leltellyecekler. Ortaya 
'r cürilnı ortaiı daha çıkartacaklar; 
na tahammül edemem Suavi. Koca
m doktoru.. Ziyan yok... Fakat oi

u t .• Asla. Sus! Sana yalvarırım. Sen 
anmı10ttun nı.. Naı:arlanm sana 
nahsız olduğumu anlatıyor ya!,, 

Almanyaya 
Hava Akınları 
Arttırılacak 

lngiliz Hava Nazırı 
izahat Verdi 

Londra, 9 ( A.A.) - Hava nazırı Sir 
Archibald Sinclalr beyanatta. buluna -
rak demi ıtır ki: 

"Geçen sene Almanyanm bir tek 
hedefi vardı: İngiltere, Bizim hedef -
lerimis ise çolt daha geniş bir ı;aha
tahsiı edilmiş bulunuyor. Akdenizde 
Napoll, Millno, Torino, Brendizi, Ta-
anto, Palermo, Meslna, Catana, Ta 

buhıı, Bi.ncul ve dıhı birçok Italyan 
ehirleri '-yyarelerimiz tarafından 
bombardıman edilmiştir. İngiliz bom 
ardıman tayyareleri garp çölünde 

General Auchinleck'in muvaffer ol
ma11na :yardım etmi3lerdir 

Havalann muhalefetine rağmen 
bombardıman filoları ilkteşrin, sonteş 
rin ~e tlkklnunda 1940 senesinin ayni 
aylarına nazaran Almanya üzerine 
:viüdt yetnıl9 nisbetinde fazla bomba 
atllllflardır, Bir zaman gelecek Al -
manya üzerine daha alır ve daha şld 
detli bir taarruz yapılacaktır. Havalar 
dibelir düzelmez İnKillz bava kuvvet 
leri bu lt.i Uzerlerine alacaklardır. Al 
man müdafaasına rairtıen lngiliz kuv 
vetleriııln taarm tnetotları pek mUes
ıirdlr .. , 

Usak Sarlttan bahseden Sir Archl· 
bald ıunlan sö:rlemiıtir: 

"Burada İngiliz ve Avustralya ba
va filoları vardır, Hollanda tayyare 
leri harp cephesinde mükemmel su -
rette iı ~örüyorlar. Amerikan gö -
nilllii nrubuna &elince bunlar Ran -
eoon'a bombardıman eden Aman tay 
bü,WC lyakatler KÖıtennişlerdir Bu 
filolar yakında mühim surette takviye 
edilecektir. 

Vapurda Yangın 
Denfs:yollan idaresi tarafından kl

ralanmıı bulunan Barziliy kumpanya 
sının 5300 tonluk İkbal vapuranlfa, 
dün gece ıaat 22,42 de, rıbtnnda bağ
lı bulunduiu sırada yangın çıkmıştır. 
YanKın neticesinde tüccara ait pamuk 
balyalarından bir kısmı yanmıştır. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Ziya Gökalp Külliyatı 
Ankara, 9 (TAN) - Türk Tarih 

Karumu, biiyülı: Turk filosofu Ziy:ı 
06kalpm külliyatını bir araya topla· 
-~ kararlaştırmqtız:. Bu külliyatta 
Siya Gökalp ve felsefesi hakkınd3 
bir de etüt bulunacaktır. 

nonlun 

Yazan M E fi /\H 7 A ıw 7 

Genç çocuk, avurtlarını dişlerini 11-

kıyor; siyah nazarlarında parhyan a
lev gitikçe bilytiyor. 

Hakim sabırsız: 
- Bekliyoruz, dedi. Hiçbir şey göı 

mediniz mi? Hiçbir şey hisetmedinlı 
mi? 

Genç çocuk bağırmak, "yalan!,. di· 
ye haykırmak, bütün bu insanları boi 
mak, öldürmek iııtiyordu? 

Salonda yeni bir uiultu ... Fısıltılar 
büyüyor ... 

- Sükunet... Sükftnet. Söy!eyintz, 
slzi bekliyoruz 1 

Suavinin nazarları son bir defa da
ha ııi~ah gölgeyi aradı.. Şimdi gen~ 
kadınm rengi daha uçuk.. Nazarla -
nnda daha engin bir ıstırabın glSlgesl 
var... Kaılarını birleştiren çizgi da
ha derin, nazarları hill "Sus!,. diy' 
yalvarır gibi idi. 

Hayır, hayır, Susmiyacak.. Atin o
na bu ııonsuz ııtrrabı, yerleri, gökle
ri titretecek kadar kuvvetli bir ıes 
verdi: 

- Ben, dedi . onu lekelemek isti -
yenleri ittiham ediyorum 1 
Müthiı bir uğultu.. Ge~ç çocuk ay 

ni tunçlaımış sesiyle adeta haykırıyor 
du: 

- lttiham ediyorum... Ona bu :t
renç iftirada bulunanların hepsini it· 
tihanı ediyorum Onu müdafaa ede -
ceğim ... O ıUnahsızdır.. Eminim .. 

Y=ne ayni ufultu. Fıııltılar artıyor 
Adeta yüksek ıesle konuıuyorlar, 

Hikim, kürsüye vurdu: 
- Susunuz .• Susunuz 1 
Sonra ıükQnetle sordu: 
- Elinizde bir delil var mı? 
Suavi, başını ıalladı. 
- Yalnız kuvvetli bir imanım var 

Onun günahsız olduğuna inanıyorrım: 
- Bu klfi değil ... Kuvvetli bir ina

nış bir maznunu adalet penc;esinden 
kurtaramaz. Dellller gösteriniz. $im 
diy~ kadar maznunun aleyhine birçofı 
deliller gösterild . Şahitler dinlenlldi 
Şimdi müdafaa şahid' olarnk slıi d:n~ 
liyoruz. (ArkHf vır) 

ll:D•ll·I 
BUGtiNKÜ PROGRAM 

7.30 Program 
7.aa Milıik (Pi.) 
7.45 Haberler 
ı.oo Muıik (Pi.) 

U,JO Proırrım 
ı3.33 Şarkılar 
13.45 Haberler 
ı 4. 00 Bando 
14.SO T!lrkıiler 
1S.30 Orkestra 
ıs.oo Program 
18.03 Fısıl 
tB.40 Dang MUzlfl 

19.00 Konu~ma 
ı9.15 Danı MUılil 
19 30 Haberler 
U.45 Konu~ma 
19.SS TürkUler 
20 1S Radyo gueıe i 
20.45 Tilrkiller 
21.00 Ziraat tak. 
21.ıo Dlnle;vıd istek. 
21.45 Konutm• 
22.00 Orke•tra 
22.30 Haberler. 
22.45 Orkeaua 
22.SS Kapanıı 

Amerikan Radyosunun 
Türkçe Neşriyatı 

Amerikanın N. B. C radyo merkezi .reni 
yılın başından beri beraıin iki defa t!irkçe 
haberler vermekte ve miltalla1•r ııe,retmek
tedir. Neşriyat aaatlerl: Türkiye sa.tile sabah 
~aat 7,25 den 8e kadar Ne"l;vorlc W· N R. 'I'. 
ıStasyonuhdan 25,33 metre ilzerinden •·e ı ı 890 
kilosikl ile: ikincisi akıam 6,30 •lan 7' ye 
kadar yine ayni metre ve ayni kllosıkı llse
rinden verilmektedir. 

Amerikanın 
Sof yadaki 
Eski Sefiri 

Kendisine 
Beyanatı 

o 

Atfedilen 
Yalanlıyor 

Ankara 9 (A. A.) - Stefani a. 
jansı Popolo d'İtalia'dan nakien 
Amerikanın eski Sofya t?lçısi M. 
Earle'nin bir demecini neşretmış 
ve bunda şimdiki halde memleke
tine dönmek üzere İstanbulda 
bulunan M. Earle'nin Ren nehrL 
ne kadar bütün Avrupanın Sov
yet Rusya tarafından işgal edile. 
ceği, Bulgaristanın dünya harita
sından silineceği ve bu mütalea
nın yalnız kendi fikri değil Ame. 
rika Cümhurreisliğinin de müta
leası olduğu iddiasında bulundu. 
ğunu yazmıştır. 

M.Earle dün Ulus gazetesine 
gönderdiği bir mektupla bu iddi. 
alan kati suretıte yalana çıkar
mıştır. 

~~~--_...---~~ 

Çin Kıtaları 30,000 

Japonu Kuıattı 
Çung-King, 9 (A.A.) - Cin askeri 

sö:ı:cüsüne göre, Omotao Ladiro nehri 
ile Milo nehri arasındaki bölgede 
30,000 Japon nskerl kuşatılmıştır. 
Sözcü• Şangsa muharebesinde Japon
ların şimdiye kadar 33,000 yaralı ve 
ölü verdiklerini söylemiştir. Bir Ja
pon takviye kolu, Milo nehrinin şi
mal ucuna ula§mt11sa da ~inliler ta
rafından yolu kesilmiş ve Japon u
mumi karariahı esir edilmiştir. 

Yeni bir ıtmendif er hattı 
Rangoon, 9 ( A.A.) - Çine giden 

ikinci bir yol haline gelecek olan 
yeni Yunnan - Burma şimendifer 
hattında kadın ve erkek her yaşta 15 
bin Çinli günde 1:1 saat çalıpnakta
dır. 

Sepetler ve ekseriya elleriyle bu 
Çinliler elli gün içinde iki buçuk 
mllyon metre murabbar çamuru te
mizlemişlerdir. Çin makamları, Ame
rikalı eksperlerin nezareti altında bu 
hattın proiramda tesbit edilen mi.İ(l
dette bitmesi Jçln bütün gayretlerini 
sarf etmektedirler. 

Yeni Konulan 
Et Narhı 
Yeni Yükselişi Vilayet 
Henüz Tasdik Etmedi 

Et narhınm arttırtıması hakkında 

Mürakabe Komisyonunun verdiği ka
rar Vililyetçe henüz tasdik edilmemi~
tir. Vilayet, bu işi Ticaret Vekaletin
den sormuş ve Ankara ile tzmirdeki 
et fiyatlarının durumuna göre fiya
tın kararlaştırılması muvafık görül
müştür. 

Dün mezbahada her zamankinden 
az hayvan kesilmiştir. Toptancılar, 
hayvan borsasında stğır etinin 50 ku
ruşa satıldığı bir sırada 30 - 35 ku
ruşa koyun eti vermek istememekte
dirler. Narh yilksellrse, et kesiminin 
artacağı anlaşılmaktadır. 

İstanbulda fada sığır eti harcan
madığından ve zaten bir ay sonra da 
s?ğır etinin mevsimi geçeceğinden, 

genç manda ve sıitırlarm kesilmesinin 
yasak edilmesinin et darlığına ~ebep 
olmıyacağı anlaşılmaktadır. Esasen ö
tedenberi hilkilmetın menettiği yaş

lar arasında az hayvaı. kesilmekte. 
çifte ve koşuma veya damızlığa ya
ı·::ınıtyacak kadar z::ıyıf Ve arıazlı O· 

lı:ınlar kesilmekteydi. 

Yeni Odun Narhı 
Tatbik Ediliyor 

Odun narhmtn yükseltilmesini, top 
tan 440, perakende 580 kuruşa satıl
masmı Vllfıyet makamı muvafık gör
milştür. Ancak bu yükseliş nakliye 
zorluğunun önil alınmcıya kadar tat
bik edilecek ve icabmdn fiyatlar in
dirilecektir, Havaların düzelmesi ü
zerine, istihsal bölgelerinde bulunan 
odunların İstanbula getirtilmesi ıçın 
yeni tedbirer altnmıştn·. İki hafta i
çinde şehrimize ihtlyaçı karsılıyacak 

odun gelebilecektir. Narhın arttırıl
ması da buna tesir edecektir. Odun 
bollaşıncıya kadar depolar !azla odun 
almak istiyenlere bir iki çeki ver
mekte devam edecektir. 

Kardan 
Yaralandı 

Bir Amele 
Düşüp 

Ortaköyde tütün amelesi Ahmet, 
dün fabrikaya giderken ayağı kaymış 
ve düşmüştür. Ahmedin sol ayağı ve 
sol kolu kırılmış, hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Hakime Rüşvet Vermek 
lstiyen Bir Suçlu 

Mahkôm Oldu 
İstanbul dördüncü sorgu hakimli

ğinde gasptan mevkuf bulunan An
derya isminde bir genç dün Mkim 
Hüsnü Aydınlıya 150 lira rüşvet ver
miye kalkışmıştır. 

Hıikim, bir zabıt tutarak suçluyu 
Asliye Birinci Ceza mahkemesine 
vermiştir. Anderya 4 ay hapse mah
kum edilmiştir. 

Malta Adasındaki 

Hedefler Gündüz ve 
Gece Bombalanıyor 

Berlin, 9 (A.A.) - Askeri bir kay 
naktan D. N. B. ye haber verildiğ:ne 
göre, Alman savaş tayyareleri, 8 son
kinunda Malta adasına gece ve gün
dilz dalgalar halinde hıicumlar yap
mıılardır. Müteaddit tayyare rneydan 
ları, tayyare hangarları, sığınaklar ve 
hangarlara çekilmiş tayyareler .isabet 
ler almışlardır Büyiik bir yangın çık
mıştır. Bir Alman savaş tayyaresi, dö 
nilşte silahlariyle bir İngiliz denizal
tısına hücum etmiş ve miiteaddit isa
betler kaydetmiıtir. 

* Kahire, O ( A,A.) - İngiliz tebliğin 
de, İngilizlerin Agheila'ya doğru ya· 
pdan düşman ricatinin setir kuvvet
lerini teşkil eden mihver artçılarını 
tazyike devam ettikleri bildirilmekte 
dir. 
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Deri Fiyatları 
Yükseldi 

Vali Muavini ve Bölge İaşe mlidürü Ahmet Kınık 
İstanbul iaşe teşkilatı kadrosu Vl- ı Vali Muavini Ahmet Kmık'ın 

!Ayete bildirilmiştir. İaşe Müsteşarlı- ge İaşe teşkilatına tayin emri 
ğı büro şeflerinden Cevdet raportör günlerde beklenmektedir. 

Böl
bu-

Satışlar Borsada 
Yapılacak 

"sığır derilerinin satışınm bazı ka
vıtlara tAbl tutulması üzerine, yaş 
srğrr dedleriyle kösele fiyatları yük
selmiştir. Fakat derilerin satışt bor
sada yapılmadığı icln, bu yükselişin 
kontrolü kabil olamamaktadır. Elle
rinde stok bulunanlar malları satmak 
istememektedir. Sığır ve manda deri
leriyle köselelere azami satış fitatı 
konacağı sanılmaktadtr. Ayni zaman
da bunların satışının borsada yapıl
ması için de incelemeler yapılmak
tadır. 

Diğer taraftan. hariçten ağır sığtr 
derisi getirtmek için bazı goruşme-

ler de yapılmaktadır. İngiliz korpo
rasyoniyle yapılmakta olan görüşme-
ler sonunda Irak, Suriye ve Filistin-

olarak bu teşk!H'ıta memur edilmiş 
ve işe başlamıştır. İaşe Müdürü Hik
met Soyman memurlarla vedalaşarak 
yeni vazi!esine başlamak üzere An
karaya gitmiştir. İaşe MUdilrlUğünü 
vekil olarak kısa bir müddet için mu
avin Hurşit Korol yapacaktır. 

Ahmet Kınık, uzun müddet İstan- den memleketin ihtiyacını karşılıya
bul Fiyıt Mürakabe Bürosu reisliği- cak sığır derisi getirtmek mümkün 
ni yapmakta olduğundan, iaşe işleri- olacaktır. 

nin yabancısı değildir. Bu itibarla ia
ıe ıılerinin düzenlenmesi daha kolay
hkla v:ı0tlabilecektir. 

Bir Depoda 
Manifatura 

300 Top 
Bulundu 

Müsadere Edilen Kumaşlar Satllacak 
Elde malt olduğu halde satmadığı ı ve kumaşlar mühürlenmiştir. Bu 

\'e bunarı gizlediği anlaşılan Fincan- mallar p!yaııada sattırı1acaktır. Ayrı-
cılarda Yusufyan hanında 53 numa
ralı Rafael Telin deposunda Milli 
Koruma Kanunu hükumlerine göre 
yapılan bir araştırma yapılmıştır. Bu 
araştrrmada gizlenmiş Uç yüz top 
patiska, poplin, jarse, muslin ve dö
şemelik kumaş meydana çıkarılmtş
tır. Vaziyet bir zabıtla tesbit edilmiş 

Fakirlere Yiyecek ve 
Yakacak Dağıfllıyor 
Topkapı Fukarapervcr miiessesesi, 

ayın on üçüncü Salı günü müessese
de kayıtlı üç yüz fakir aileye yiye
cek ve yakacak dağrtacaktrr. 

ıs Kfınunusani, bu müesseseyi ku
ran doktor Galip Hakkr Üstün'ün ö
lümünün dördüncü yıldönümüdiir. 
Müessese bu tevziatı yapmakla mer

ca Rafael hakktnda vurgunculuk su
çundan takibata girietıecektir. 

Bundan başka birçok yerlerde giz
lenmiş manifatura ve piyasada dar
lığı hissedilen ithalat eşyası bulun -
duğu sanılmaktadır. Bu gibi yerlerde 
araştırmalar yapılacak meydana çı
k:ırılacaktır. 

Bir Kadın Dayaktan 
Çocuğunu Düşürdü 
Anadoluhisarmda Serçe soka~ında 

oturan Afife karakola mUracaat etmiş 
ve ayni evde oturan kunduracı Haşi
min karısı Hadiye ile km Neriman 
tarafından dövüldüğünü, bu yüzden 
üç aylık çocuğunu düşürdUğünü söy
lemiştir. 

:ı 

hum doktorun hatırasını taziz etmek- essese, yardımı genlelctmek için ha
te ve onun fakirlerini sevindirmek- yır sahipleri tıırafmdan vAkl olacak 
tedir Doktor Galip Hakkı Üstün al- teberrularr da kabul edecektir. Salı 
lesi de, merhumun ruhu için mevlQ.t günü her aileye 15 kilo kömür, birer 
okutmak üzere tahsi~ ettiği parayı. kilo şeker, yarnn~ar kilo tereyağ ve 
bu sene fukaraya erzak verilmesi i- sabun ikişer kilo fasulye, nohut, bul

---------0---------
Fiyatla 

Satanlar 
Fazla 
Mal 

Balıkpazarmda Taşçılarda 75 nu
maralı Hasmik Cimhamaz pirinci GB 
kuruştan sattığmdaQ. Üsküdarda Sul
tantepede Mustafa Derman arpayı 20 
kuruşa verdiğinden, Üsküdarda sey
yar satıcı Süleyman !aturasız olarak 
pirinci 60 kuruştan ve Kadıköyde 
Bahçe sokağında kasap Boğos kara
man etini 72,5 kuruştan sattığından 
haklarında zabıt tutulmuştur, 

Dünkü Mecliste 
Ankara, 9 (A.A.) - Büyük Mil

let Meclisi bugün Şemsettin Günal
tay'ın reisliğinde yaptığı toplantıda 
Vakıflar Umum MüdUrlüğil 1941 ma
li yılı bütçesinde bazı değişiklikler 
yap!lması hakkındaki kanun Ulyihası 
kabul olunmu, ve noter kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun ltıyihasmın da birinci 
müzakeresi ikmal edilmiştir. Meclis, 
Pazartesi günü toplanacaktır. 

Altın Yükselmekte 
Devam Ediyor 

Altın fiyatı birdenbire yükselerek, 
2910 kuruşa çtkmıştır. Bir gram kül
çe altın 411 kuruştan sattlrnıştır. 

Erzin'in· Kurtuluşu 
Erzin, 9 (A. A.) - Kasabamızın 

kurtuluşunun 20 inci yıldönümil dün 
coşkun tezahürlerle kutlanmıştır. Bu 
münasebetle Cümhurlyet meydanın
da yeniden dikilmiş bulunan Atatürk 
anıtı törenle açtlmış, nutuklar söy
lenmiş ve bir geçit resmi yapılmıştır. 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
Dünkü "İkdam,, ın baıı yazısından: 

"Mühim Tanca şehrinin beynelmılel 
vaziyetini tanımayarak ... ,, 
BÖYLE YAZILABİLİR: 

"Mühim Tanca şehrinin milletler a
rası durumunu tannnayarak .•. u 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
Bazı gazetelerde bir İlaç ilanı: "Mu 

annit kabrzlıta karşı ... ,, 
BÖYLE YAZILABİLİR: 

"İnatcı pekliğe karşı .•• ,, 
BÖYLE YAZMIŞLAR: 
İzmlrde çıkan "Anadolu,. gazeteııirt 

den bir başlık: "Avustralya mlidafa• 
asını Amerika deruhde etti.,, 
BÖYLE YAZILABİLİR: 
"Avustralyayı korumıyı A111erlka 

ıistüne aldı ... 

Maarif Müdürünün 
Ziyaretleri 

Tevfik Kut'un ö!Umiyle açılan İs
tnnbul Maarif Müdürlüğilne tayin e• 
dilen Vekillet Umum Müfettl~lerin"' 
den Muhsin Binal, dün Vali Lütfi 
Kıroarı, Parti Umum Müfettişi Reşat 
Mlmaroğlunu, Vali Muavinlerini ve 
Belediye Reis Muavini Rifat Yenal'! 
makamlarında ziyaret etmiştir, 

Beşiktaş Halkevinde 
Fotograf Sergisi 

Şubatın onunda Besiktaş Halkevin
de bir fotograf sergisi açdacaktır. 
Genç anıat5rlerln eserlerine mükAfat 
verilecek ve bu resimler a;yrtca da 
nçılacak umumi sergiye gönderile"' 
c:ektir, 

·················-·-... ··-·-----········ i Ki Tl"I\ HABERLER 
ı ........ ·---··-·------ ,_. -

*STANDARDiZASYON MUDURU - l 
tanbul Standırdlzasyon mUdUrlUfiine ull 
larak Şadi Dilek tayin edilmittir. * tSVEÇTEN CELEN MALLAR - PlY 
11mtu futa mlktardı kaama, kllrek ve el 
ıetirllmlştir. * VAZIVE BAŞINDA Ol.EN KATlP 
btanbul adliyesi müfettişliği baş kttıbl Fe 
Orta. diln nrifesi başında ölmUıtlir 

çin müesseseye teberru etl'l'liştlr. Mü- gur, patates verecektir, 
_:_-----~~~--~~--~~--------------------------------

PASifiK "HARBi ŞARK CEPHESi 
+- .... Flaşbır:ı' ı incide ;( ~ Baştaı .ı ı ınl•ll'I• 

Kuala Lampur da dranın salahiyettar mahfellerin-
• • de temin edildiğine göre Meşovsk 

Japonların elıne geçtı un Ruslar tarafından geri alın _ 
Tokyo 9 (A. A.) - Malezy_a ması Rus kuvvetlerinin cenup ko 

cephesinde Domei ajansına verı. lunun şirnal istikametinde hare • 
len bir habere göre Japon kıta- kete geçtiğini göstermektedır. 
ları 8 son kanunda saat 17 .3? da Bu kuvvetlerın şimal kolu Rzhef 
ismi henüz resmen ifşa edılmıyen de bulunmaktadır. Cenupta ya
fakat gönderilen haberde Selan. prlan harekat muhasara ıotrateji. 
ger devletinin m~rke~i ~~ni Kt_ı- sinin hakikaten başladığını gös. 
ala Lampur oldugu bıldırılen bır termektedir. Bu iki kol arasında 
şehri işgal etmişlerdir. H'lberle kı mesafe 200 kilometredir. 
düşmanın dağınık bir şekilde ce 
kildiği ilave edilmektedir 

Siyam'a yapılan akınlar 
Rangon 9 (A. A.) - İngfüz ha

va kuvvetlerinin perşembe gilnii 
Tayland'da Meshod tayyare mey. 
danına hücum efl:tiği ve ağlebi ih. 
timal 8 Japon tayyaresini tahrip 
ettiği rec::men h::ıh,...r veriliyor. 

Kırımda cereyan eden hadise. 
ler hakkında sarih malumat mev 
cut değilse de Almanyadan alman 
haberlerden başkumandanlığın 
vaziyeti son derece ciddi telakki 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Kırım'daki yeni cepheler 

Kont Ciano da Peş
tede Bekleniyor 

çarpışan genç milletler, sulh yo. 
lu ile makul bir tadile karsı du
ran ihtiyar ve özcül milletler kar 
şısında bulunuyorlar. İngiltere 
ve Birleşik devletler, diinyaya 
kendi yıkıcı kanunlarını zorla 
kabul ettirmek için, ins:mhğın 
en büyük düşmanı ile, Bolşevık
likle birleşmişlerdir. Bunlar Bol
şevikliğe, kendisini Avrupada eli 
kolu serbest bırakmayı vadet • 
mislerdir. Fakat üçlü pakt dev. 
letlerinin mUkadderat birliği ve 
azmi, bu projeleri ebediyen mu. 
vafakiyetsizliğe uğratacaktır 

f!olşevikliğe karşı mücadelede, u
mumt harbin Alınan - Macar s\llh 
nrkadaşltğı, yeniden bir imtihan ge
çirmiştir. SovyeUer Birliği kati dar

Bir Amerikan 
Denizaltısı 

c_.!f'r Haetaratı ı incide 

Nezaretin diğer bir tebliğine gör 
Amerikan deniz kuvvetleri, U 
zak Şarkta her biri 10 bin ton 
latolUk bir Japon yolcu gemı 
ile üç düşman deniz taşıtını bll 
tırmıştır. 

(TAN: Langley tayyare gımlıl 191 
de tnıı •edllmlıtlr. 16 tayyare tıfl 

ve sürati 15 mildir 
Amerikanın bundan bııka 1920 d 

fnp edilmlı ve 12 tayyare ala 
Winght isimli küçİ.ık bir tayyare ge 
mlıl daha vardır. Bu gemide 2 ad 
12.7 ıantlmetrellk ve iki adet 76 mi 
llmetrellk top vardır. suratı 16 mil 
dlr. 

Halen Amerikan donınma11nın • 
linde bulunan büyük hacimdeki ta 
yare gemileri de tunlardır: 

Sinusiler hükumet kuracak 1i'ILIPINLERDE: 
Ukrayna cephesi, 9 (A.A.) - "0· beler almaktadır, fakat 1942 yılı da 

fi,, Ktrımda vaziyet aydmlanmıya de- bizi mühim vazifeler karşuma koy
vam etmektedir, Yarımadada şimdi maktadır. Düşman yenilmeli ve üçlU 
iki ayrı cephe vardır: pakt devletlerinin menfaat bölgesin-

Ledlngton ve Saratoya, 1933 de ırı 

ı• edllmlıttr. 90 tayyare taıfyan b 
iki geminin ıürati 34,6 mlldlr, 8 • 
det 20,3 ıantimetrellk ve 12 adet 12. 
11ntimetrelik ve havı hıdeflerlfl 

kar11 4 adet 6,7 aantimetrellk topiı 

Londra, 9 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesinin diplomatik muhabiri SU
nusiler hakkında Mister Edenin A
vam Kamarasmdaki demeı;inl (beya
nat) bahis mevzuu ederek diyor ki: 

"Mister Edenin Sünusilerin tekrar 
İtalyan tahakkUmU altına Kirmiyecek 
!erini söylemiş olmaaınıı bakılına bü 
ti.in memleket İtalyan boyunduruğun 
dan kurtarılacak ve Libyanın ken -
dine mahsus bir hükilmeti olac'lktır ... 

lranın Sovvetler 
Birliğinden Talebi 

Tahran, 9 (A. A.) - Neşredilen 
resmi bir tebliğde, İran hUkı1metinin 
Sovyet hükırnetinden henUz inha e
dilmemiş olan İngiliz - İran - Sov
yet muahedesi hükümlerinde bazı 
değişiklikler yapılmasını istemiştir. 

İran Parlfımentosunun son toplan
tısında birkaç mebusun bu muahede
nin tadili hakkmda bazt tekliflerde 
bulunduğU hatırlardadır. Yapılması 

istenilen değişiklikler bilhassa İranın 
ecnebi devletlerle diplomatik müna
sebetler idame etmesi hususundaki 
serbestliğine müteallik protokollar 
le alılkalrdır. 

Maarifte Tayinler 
Ankara, 9 (TAN) - Gazi Terbiye 

Enstitüsü beden terbiyesi öğretmeni 
llyaı dördüncü sınıf müfettiıltie Üs
küdar Kı2 EnıtitUıü Moda öiretmenl 
Nadide Sivaı Enstitüsü müdilrlütüne, 
Balıkesir Akıam Kız Sanat okulu di
kit ve biçki öiretmeni Bedriye ayni 
okul müdürlüiüne ve Akçadai Köy 
Enstitüsü öiretmenl Şerif ayni oku
lun nıüdürlüğüne tayin edilmiştir 

Vaşington, 9 (A.A.) - Harbiye 
Nezaretinin tebligl: Fillpinlerde ha
rekat cephenin muhtelif keslmlerindı> 
fasılalı çarpışmalara inhisar etmiştir, 
Düşman görünüşe glSre yeniden kuv
vetli bir taarruz hazırlığı yapmak i· 
çin ileri bölgelere asker getinnlye 
devam etmektedir. DünkU hava faa
liyeti keşif uçuşlarından ibaret ol
muştur. 

DIGER HABERLER: 

Melbourn, 9 (A.A.) - İngiliz ba
va kuvvetleri tebliğinde, Avustralya 
tayyarelerinin Çarşamba günü Karo
lin adalarında Kapingo Marani Japon 
Ussünti bombaladrklarınt bildirmek· 
tedir Askeri tesisler hasara uğratıl
mqtır. Bir düşman deniz tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 

DünkU Perşembe gtınil Japon tay
yareleri Bismark sıra adaları üzerin
de yeniden keşif uçuştan yapmqlar
sa da bomba atmamışlardır. 

Japon karargahı basın 
şefinin sözleri 

Tokyo, 9 (A. A.) - imparatorluk 
umumt karargAhının Bahriye baarn 
dairesi şefi yüzbaşı Hlraide dün rad
yoda bir nutuk söyllyerek demiştir 
ki: 
"Eğer müşterek tngtllz - Amerikan 

kuvvetleri Japon kuvvetlerine karşı 
taarruza kalkarlarsa Japon kuvvet -
leri burıu karşdamıya ha:ı:ırdtr, İngi
liz ve Amerikan kuvvetlerini savaşa 
çağırıyoruz.,, 
Müşterek kuvvetlerin daima bir 

zayıf tarafı olduğunu söyliyen yitt
başı Hiralde, sö:ılerlne şöyte devam 
etmiştir: 

"E!er dUşman taraf Japonya ile 
katı bir meydaıı muharebesine glrl-

Bunlardan şark cephesi üzerinde den yok edilmellt'lJr. Almanya ve 
bulunan ilki, Amk denizinden baş- müttefikl~ri, Avrupayı tehdit eden 
lryarak Sal.gir nehrinin aşalı mecrtı.- en müthiş tehlike ortadan kalkma
sını cenuba doğru, bilyük Karasu dan ve İngiliz ve Amerikalıların e
nehri ile Kavşak noktasına kadar ta- \inden sulh sever milletleri harbe ic
kip ettikten sonra, bu nehrin boyun- bar etmek imkilnı kati olarak alın
ca Karasu pazarına kadar gitmekte madan silahlarını bırakmıyacaklardır. 
ve burada şarka doğru dönerek Ka- liarbin esaslı iıinin daha yar>ılması 
radenlz sahiline kadar Karasu pa:ı:a- lAzımdır. Fakat tuı"Pimlz ıundan emi· 
rı - Kislavosudak yolunu takip et- niz kiı bunun sonunda, müttefik ilçl!l 
mektedir. r>akt devletlerinin zaferi vardır.,ı 

İkinci cephe yani garp cephesi, ö- Peştede görüşülen meseleler 
patoria'nın cenubunda başlıyarak ö- Budapeşte, Qı ( A,A.} - Von Rib
patoria - Perekop yolunu takiben bentrop, Cumartesi günü Almanyaya 
doğru br hat üzerinden şimale doğru gidecektir. Von Ribbentrop'un Macar 
ilerlemektedir. riealiyle yaptığı görüşmelerin mevzuu 

Sıvastopolda bulunan Sovyet kıta- hakkmda hiçbir haber neşredilme
larınm şehre 8 kilometre mesafede miştir. 
bulunan Kaitkawka'yı işial etmişler- Verilen bazı haberlere göre, Avru· 
dir. Kırrmm garp sahilinde Öpatorla panın umumi baktmda~ yeniden tan
nm Ruslar tarafından işgali U:ıerlne, 7'imine Macarlstanm iştiraki hakkın 
Alman kuvvetleri tekrar taarruza ge- da noktai nazar teatlleri ;yapılmıştıT 
çerek şehre girmişlerdir. Fakat ayni " 
zamanda 11ehrin garbında yeni Sov- 8 t Bomb 1 d 
yet kıtaları karaya çıkartlmış olduğu res a an 1 
için, bu civar.da hallı şiddetli muha
rebeler devam etmektedir. Almanlar 
Perakop ben:ahmdan cenuba doıtru 
rlurmıı~en kıtnat el\ndermektecıtr. 

şirse, bundan memnun oluruz.Bu mey 
dan muharebesi ne kadar erken ya -
pılırsa Japonya için o kadar iyi o
lur. Çünkü böyle bir muharebe uzun 
sürebilecek bir harbe son verecek
tir.,, 

Hatip, bununla beraber Japonların 
fazla sevince kapılmamaları lAztm 
geldiğini, bu harbin ayni zamanda bir 
yıpratma harbi olduğunu ve bu iti
barla milletin bütün kudret ve az
mini gerektirdiğini UAve etmiştir. 

Londra, 9 (A.A.) - Dünkü Per· 
şembe pctsl Brest'dekl Alman deniz 
üssüne bombardnn 1 1 aervis!miJe ınen 
ıup büyük bir bava teıklli lle taar
ruza devam edilmiştir. Burada bir· 
çok 1art8mlar çıkartlmlltır. $erburg 
dokları da bombalanmqtır. İkl tay 
yaremlz n~sandır. 

Bir kruvazör battı 
Londra, 9 (A.A.) - İngiltere A

mira!Uk dal.resinin tebliği; Amirallik 
dairesi, donanma birliklerinden Ga
latea kruvazöriinilft bir düşman de
nizaltısı tarafmdan torpillenerek ba
tırrldığtnı teessürle bildirir. Galatea 
1934 de yapılmış 5200 tonilAtoluk bir 
kru vazördftr. 

vardır, 

Pınger, 1933 de inşa edilmlıtır. 
tıyyare1i vardır, 30 mil eUrate, 8 • 
det 12,7 ve havaya karşı 60 adet 
ııntlmıtrellk topı mıllktlr. 

Yorktonn ve 1 nterprlse, 936 da 111 
fi edllmltlerdlr. 34 mll aüratinde 
19,900 ton hacmlndedlrler. 8 adet 12, 
ıantlmetrellk topları vırdır, eo tarı 
kıra tıyyıreal tapmaktadır,) 

o-

Ege Tütün Piyasası 15 
lkincikanunda Açılacak 

Ticaret Vekaletinden tebllf edild 
tine göre. 12 ikincikinunda açrlac• 
tı evvelce bildirilen Ege tütün piy• 
aasının. alıcılar tarafından yapıl 
tahminler gözönüne ılrnarak bu ta 
rlhten üç gün daha Keç, yani 15 iki 
cikinun perşembe günü açılması kJ 
rarlaştırılmıştır. 

Ziraat Vekilliğinde Bir 
Toplantı Yapıldı 

Ankara 9 (TAN) - Bugün Zir:ı 
Veklli Muhlis Erkmenin riyuetind 
müsteşar Abidin Ege, ıube müdürle 
ve ziraat mütehassıslarının işt rak" 
le bir toplantı yapılmrş, zirai istihs8 
lin arttırılması meselesi görilşülmU• 
tür. 

Edirnede Nehirler Kabnrd 
Edirne. 9 (TAN) - Karlann erl 

meıiyle nehirler kaba~dı VıUyet he 
hangi fellketin vukuuna mlni olm 
için icabeden bütün tedbirlen alm 
tır. 

Suların. demir yolu könr ıl rine 
,. • 'lerm,.~ nd•n korı.u•uyor 
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1ÜRKÇE Vf; Berberlerde Lazım Olan "Şair~ in intikamı 
Yazan.: UWNAY 

Şeyleri Bulamıyorlarmış yu ID• Adada otaran Halit hll· 
ri Ozanaonan bir ıtın matbea4a 

Adarım mı halini •e recine nüU •a 
artası olan ftpmlann rallatlriını ö•
mesi Refik Halide inaanlarm oturdü 

Harpten Sonra 
Avrupanm Tanzimi 

Ya.zıtM: M. ANTEN 

HALKA DOÔRU Yeni berberin derileri - Eski berberin teUkkW. - Oldiı 
kadar baş, yirmi paraya lrtıf - Değlşmiyen ,ey: Çene 

ları yerin maklıfmı. güçlilfiiııii dai
ma muur r~ıtennek lıtediklertne da
ir bir yazı menaa ~ti. Gecen 
haftaki kar, yollan bpaJtp da ti Bo 
montiden matbaa,. bclar 7&1U JG• 
r\idüiümü bir yuımdaıı 6treben .... 
lr dün bana aönderditi mektupta ~1 
le söylüyor: S ovyeilerin §a!"k cephesindeki 

muvaffaklyetlerinin temadisi, 
"'Komünist tehlikesi,. nin büyüdüğu 
hakktndaki propagandaların şıddet
leıunesıne sebep olmuştur. 

Popolo eli Roma gazetesi, Amerika
llın eski Sofya Sefirinin şu mealde 
bir be,yanatmı neşretmektedir: 

"Bulgaristan isükbalde Avrupa ha
ritaamdan .silinecektir. Çünkü Sovyet 
ask:erleri yalnız Bulgaristanı değil, 
takat butün Şark! Avrupayı ve .Rene 
kadar biltün Merkezi Avrupayı işgal 
edecektir.,. Mezkür gazete, Amerika 
diplomatmın bu sözlerle kendi şahsi 
l:nütalaAlım değil. Be;yaz saraytlı nok
tai nasannı ifade etti#inl söylernesi
Zlln daha 1ec1 olduğunu ilAve etmek
tedir 

Bu
0 

propapndadan maksadın. SoY
:tet RWIYllJ'll karsı harbetmek üzere 
asker vermek istemediği anl&fılan 
Bulgarlatanı harekete geçirmek oldu
iıı hiaedilmektedil', Ribbentrop'un 
Budaı>e1te se71lhatinin de ayni mak
ııatıa yapı.Jdılı zannedilinekted, 
İspanyol gazeteleri de Ttnıes'ln, 

•harpten soqra Sovyetler Birliğinin 
i\.'V'?Upanm tanzimine memur edilme-
111. mevauu bahaolabileceği,. hakkın-
daki, yazısını tef8ir ederek 11unları 
;tazmaktadrlar: 

"Kinden gözleri kapanmış olan de
tnokratilt memleketlerin Sovyet yar
dnnmı bu kadar pahalıya ödemeleri
ııe imkln verilemez. Fakat bu bir 

ve bakuı:atttr. Avrupa milletleriyle, ha-
l1 J'atıannı tehdit eden bu büyük teh-

like klll'ftamda birl~ek binlerce 
8enelik medeniyetlerini biltOn kuv -
VetleıVle müdafaa ~ başka 
ta.releri kalmam)ftır. Eter farzı mu
hal olarak, mihver devletleri komil-
11.ıZme karp zafer kazanamazlarsa, 

.- Avrupa eoJt ıect bir vaz.iyete düşe
cektir. Moskova ve Vapngtona göre, 
•azı.yet fllyle olacaktır: Alman kUv
•etin.in imhası, kana boyanmıı ve 
bitkin bir surette Moskovanm ayak
hırma kapanm11 olan Avrupa üzerin
de kıomqnlst bAltimi~eti, demokrat -
lamı A'9'NPQi bir komünist malikA
besl haline getirmek fstediklerln.f 
SöyJemekle milballıia etmiş olmuyo -
ruz ... 

llalbuld "l'bnes'hı, ~Yol gaze
lıelermm iddia ettikleri 118'kilde bir 
1- 7UID1I olması mantıkltll im.kan
llltdlr. Sovyet Rusya da dahil olduğu 
~ 26 devlet murahhaslarmm ge
Cenıert1e Vaşingtonda imzaladıklan 
~ek beyannamenin en milhim 
'-'ac:ldelerinden biri: "Her memleket 
latediğı hükOmet şeklini seçmekte ta
laanııyıe serbest olduğu,. dur._ 

Finlerin Vaziyeti: 
Stdmoım'da htl1dm olan kanaate 

l!l6re, Almenlartn utradıkları muvaf
~tsiıliltlerden endişeye diifen 
"'.ıwer, Sovyet Rusya ile Qn sulh 
~ çalı§ınaktadırlar, Birkaç Fin 
1'azırmm bug(inlerde Stokholm'u zi
~ etmeleri bu §&7ialarnı çıkması
._ sebep olmuştur. 

Bir- Londra haberine ıtıre. bazl 
"1n1aııch.. gazeteleri şu tekilde nepi
htta buhmmaktadırlar: 'Ttnlanda 
~ bir stkıntı içindedir, Mahsul 
'-r. aene fena olmuştur, İa,e madde
~ hariçten gelmemektedir. Amerl
-uın taıYuııutu De Soyyetlerle daha 
~t şartlarla aalh :vapmak :fırsa
~ kaybeWk, Rualarm son muvaf
~kı:tetıert tuarrut edecel1 kuvvet
._.. nnlanda7& taamız etmesini 
lbihnJdm. kılmı§tır. Coıc tehlikeli bir 
~~ ... 
kızılorda birkao ıünded>er.l Fin 
~ taarruza geçmlftir ve ba 
~beyi birkao yerinden yardıll, di-
~~- bir müddet evvel Finler 

i1lal ed1lmlf olan Flnlan
... körtezhıdekl Hogland adası Rus
._, tarafmdan 1ekrar iKal ol11mnu1-
'-. .. 

ö• türkçe kelime kulanmak c:e-
re)'a?U buı muharir arkadaş

lar arasında bir yavan yazı yan,ına 
yol açtı. Geçenlerde bir muharrir 
"Allah.. Allah,, diyecek yerde Tanrı, 
tanrı,, diyordu. Bir başka arkadaş da 
fıkralarından birinde, içinde ye•nelı 
yenilen vacondan bahsederken, ye -
meldi vagon diyeceiine ve (Waııon .. 
rettaurant,, dememek için ona "lo -
kanta - vacon" diye ııarip bir iaim 
takıyordu. 

Yavan yazı yazanlarunınn., ö:ı türk 
çe cereyanını bu ıekilde anlamış ol
maları başkalannm "halka doğra,, 
cereyanrru yanlış bellemelerine benzi 
)'Or. 

"Halka dolru.. ılemek, halkı, sanat 
" fikir yazılarını anlıyabilecek se
viyeye çrlı:armalı: demektir, hiç bir 
vakit "kolay anlaıtılır,, yazmak değU
dir. MeselA, Sabahaddin Eyllbotlıı -
mın P. Valery'den tercüme ettfii !ill 
cümleyi ele alalım: 

Kolayca talıllt edllebllec:ek, ı.kftt e
dUdlii de kolayca inklr edilebilecek §el'• 
lenlen ltacmmalıdır. 

Bu cUmle, kelime itibarltle tanı;ı -
men anlaşılan bir cümledir. Likin 
herkes anlıyamaz. Bununla beraber 
seviye yapıcıdır. 

UYANIXLl.K 
t1'1nım celiyor 
Uykum &eliyor 
U:ı:akla1110rum 
Yaklapyorum 

K<!ndlmdea 
Kendime 

Se-rdifim havalan ralıft alnlboroa 
Şekil keskinlikleri korleJbor 
Ağrrlıldar kallu7or 
Çıktyonun 

Bu ll<!mterdea 
Uykum aeliYor 
Uykum seliyor 
Uyanık ,,ollar ,,Orild019 
Uykuda yollar yQrüyonnll 
Uykuda insanlar ıı:ilr\170ruııt 
Niçin drdUl(lmü bllembonam 
Uykum ııeliyor 

tJyll\ım ıeliyor 

O. türkçe kelimelerle 'JUl1mq o
lan bu ıiirde anlaıılmınn tek söz 
;,okttır. :Fakat bu ıiirin .CSylemek is
tediii feyi bir okuyıqta kaYrQama-
7ız. 

** Bir üçüncü deneme olarak, Nec
mettin Sadak'm Noel yortusu 

eünü yazdığı makaleden .. J181"Ci371 
alıyonı~ 

Hlç tllphe J'Ok H ı1ln '-ncamn '-• 
lan birleıtlrdiii devirlerden 11Zaf1:s. Hl
rlstlyan olnıık, Noel ıecealnl., ayni M'Y
ııi hansı iclnde itanın resmi kartı1mcla 
iki bülılllm seç;rmelc, lnaalır arasında er
tılc birlik yaratamıyor. Mllll:vet dll3feuı11 
din illlrilııUnB cemiyet ha,.atmdall alllp 
lnıBll :rtırefinhı bir k&'"lnde celimlh 
bttaktL 

Ba cümlelerde de anlaşılmıyacak 
bir söze raslamıyoııız . Kelime bakı
mından anlaşılmıyacak bir söze. Ma
na bakımmdan ise, peşin bilmemiz i
cabeden birçok ıeyler var. Evveli 
Noel cecesinin sonra. din inancının 
bılaıılan birle,ttrdiit devirlerden ni
çin unklattırdıılı ve milliyet duyga 
sunun ne oldutımu bilmeliyiz. 

Ba Gç amek, benim anladığım ik 
türkçe cereyanına ve balb doğru an 
1aınma unanc!ur. Çinki yazılışlan 
bakımından &ı: ttlrkçedir, anlamlan 
bakmımdaıı balkm uri7esini 7iiıcs.J 
tlcidiı;. 

ıantara mabbft, yine :Noel 
:rortuını ınlnaebetlyle 7&Zı1 -

mq Dd örnek verecefim. 
Blrlnd önıelı: "Taavlri Efkir., ga

estelinin bqmakaleainden alınmıştır. 
Makale, Noel 7ortu111nan hırist:yan 
7ortuını oldufana, 'l'Clrklerin bununla 
bir Dlılii olmachfuu " Taksim ıra 
:rinotunda o gece npdıu:ak ef lenti-
7-e citmemelerini soylt79Nk -şöyle ~ 
tiyor: 

r- Mr. ROO./'EYELTı~n 
ç 1 2 1 

l'efrika No. 18 
-::: J"Oluna l8lhm4 bir :ter lfbl 'n!l"dtl1 kot saathıl tJe cwdtn Jroba-

Qzerinde tura:ra bura7a ili- na takt!. Sonra cebinden çıkardığı a
~ G69denJn 11zerindeld cak:et laklık parayı pantalomımın cebine 
.._ P&ntalomı eıkartb. Ceset bütün yerleı;tlrdl. 

r '--Y azan : -----.'\ 

1 Fikret Adil 1 
GarülU:vor ki. bu Noel ırecesi .eğlen

mek meselesi, hter tasarruf mecbıııiveti 
noktai aaıarından, ister herkesin ltik•dı 
noktai nazanndan DlDtale• edilsin. har 
iki cihetten de &ayet manasıs, mGrıa
betsiz. mevsimsiz bir İ3tir. Biz Bell!cliyo
niıl nrinde olsak, o sece Türklerin Tak
sim suinosuna gftmeaini bile yuak ... 
d<!rdik. Muhterem Bel<!diy<!mizin bllyle fo
daklrhklar yapmıyacafını biliyoru. CUn· 
kil Taalm ıı:a:ı:inosu Belediyemiria KÖZ be
beğidir. 

İkinci 5rnek de aşaft yukan ınrni 
feYlerl ileri sürmektedir Bu yasınm 
sahibi, kendlsiıri pek sevdiğim, yakın 
zamana kadar ftlı:irlerlne ortak ol
duğum ve her zaman itin dürllstHl
iüne inandıfım Baltacıoğlu'dur. Bal
taaoğlu taklitçiliğin aleyhindedir, 
Ben de öyleyim ve daha fierl ciderelı: 
cliyonını Jıi, her ıeyln taklidi, hattl 
devrmini yapmış, bitirmiş •eskini-:ı,. 
taklldi de fenadır, zararlıdır.. 

Ben Tiirldlm; Tllrk kaldıkca ~ 
ama kısmak, teYtanlannıı btfenmek· be
nim bakkrmdır. Ben T!lrlrilm: Türk bJ
drkça en miskin bir 'l'llrk evliyasmr en 
acar bir brlsti7an arizine deiiııııem; 

MEMEDEN YAVAŞ 
Çoc:aia memeden kesmek için 'im 

y-01 vardır. Birlnde çocuk birdenbire 
memeden ayrılır ve inek sütiyle, baş 
ka gıdalarla beslenllir •• Ötekinde, ço
cak altı ayhlr olunca, annesinin em
ırirmesl yavaş yavaş azaltılarak, ek
ıilen llDlle sitil J'el"iıae inek sütil ya
hut başka. mamalar ft?1Di7e başlam
hr. 

Birinci ıaıılc1a memeden ~ 
- herhangi bir sebepten zaruret olun
ca - pek ihtlyath bulmımak liznndır. 
Böyle birdenbire anne sütünden ay
nlmı:ya çocuk pek s\iç tahammül e
der. Çocuk rahatsız olunca tekrar an
ne sütü vermiye de Jmkiıı kalmaz. 

Onun için, cOcata memeden J'&nt 
J'&Vaş kesmek daha iyi olur. 

bi bıelı: stltti buhnak mümkifn o
lunca. çocuk altı ayltlı: oldutu vakit, 
ilkin. günde bir defa inek sütünden 
şişe ile emzirilir. Onan yerine aıuae, 
çocuğuna cünde bç defa meme ve
rl7orsa on- bir defa- vermez. 
Mylece bir ~ eocuk ııtlttde Uı:i, il~ 
defa annesinin sütü :verine inek sütü
nü emzikle emer. 

Çocuk yedi, seki2 ayh1ı: o1unca o
na siitten başka sıda verilmelidir, 
Ona en iyi ııda et suyu içinde pirinı; 
anundatı yapıltmı mamadır. Et suyu 
için koyun ırerdam, yahut tavuk suyu 
içinde pirinç unundan )"llpılmıı ma
madır. Et soya için koyun gerdanı, 
yahat tavttlı: haılaml)'a hiç lüzum ;yok 
tur. En iyi et suyu sığır ettndeıı çı
kar_. Yalım, çocuk için Çıkarılan et 
saymnm pek de koya olmaması ye
tişir... Et soyana katılacalı: pi~ 11-
nu da ne kadar kaban olursa o ka
dar çolı: vitaminli olacafmdan. o ka
dar iyi gelir ... 

Yafmz pirinç tam hJanmatı: p.rt 
deiildir. Çocuklara Teril4fc:ek mılarm 
pek çok çeşitleri vardır. Annesinin 
ft çocuğım sevkine göre hanlardan 

'herbanaisinl. et Slt)'QDa brıttmnak 
f'7abut çocuk çabuk bıkara ak sık de-
ğiştınnek mtlmktlndllr ... Et suyuna ka 
tılacak mı. çorba iyice koyu olacak 
kadar komılmahchr. 

Böyle unlu çorba çocağ,m brnm
daki mikroplar arumda lilzumlu bir 
mü•azene tetnfll eder. On11n için mı
hı çorba çocaiun barsaklarma dokun 
mu. 

Çocak, bel 9111'9& iki tlı; 1-ft:a. bir 
taraftan annesiııin stitiyle birlikte i
nek sütfi ve mılu c;orba ile bealeami
ye alqmca dıokm ay sommda ona an 
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çünlril benimdir. Betı T0r1rilm: TOrtı bl
dıkça ıeYtanlarımın en bUylik !&netleri a
si.tlerln en bQyUlı: ıeOıatlerindtıı yeydlr; 
cUnkU bendendir. Ben Turklim: b<!nim ka
famda Noel B•ba prapçı saratlı bir pa
paataıı b•tb blrte, deflldlr; bana >a
bancıdır. Ben TllrkUm; Noel Babaııın be
bekleri benim mtlelılerlm, chılerlm delil
dir. Bea Türlclirn: çocuklan sevindirme
den önce aldatan Noel Babanın pedaıı:o
jisi benimki değildir. Ben Türküm; Noel 
Babanın &rncri benim 6rflerlm d<!fildir. 
Noel eeceıl )'aklaşıyor. Ttlrk 1 Cocul(una 
Noel Baba dıonilen korkunç yanlı111 öir•· 
teceğine, evlb-a denilen iyi yalanı öğret 1 

Bir yandan ust:rasr y • 
bir yandaıı da r azn. "\ 

berin kıtlıktan, J'Olr
luktan. yoksulluk
tan dert yanaca -
it aklnna celmezdi. 
Meier ne mühim ıey 
miş bu berber -

çenesi qiiyor. :8:abi- s a 1 D K Es LE R 1 
re anlatıyor: "' - Kan tası yok, ._ _________ __ 

"Siz, diyor, iki arkad.t d&te bJka 
iıln\ze rlderken, ben en müdrif tipi 
rUnü btanbula inmlıtim. Fakat li -
derken de, d6nerlı:en de 8Uftt qpa
nınun ıncalı: btlawd ealoDmıcla J'Ulla
r11D1 ;ruaralı: ıae:rahat ettiitmdlll. pen 
cereden d"8nM den~ln tlstibli M• 
ran kar Iİ•İ bile hoıuma citmiıti. An
laşrlan lstanbulda otaranlann Adada 
oturanlardan daha çok arkmtı cektfkle ı 
ri de oluyormut ... " 

** Her iki örnekteki müşterek iddiR 
doğrudur. Noel yortusunun bir 

Türk bayramı haline sokulması iste
nilmiyor. Ba o kadar açık blr haki· 
kattir ki, üzerinde durmıya blle değ· 
mez Fakat "Tasviri Efkar" maharrl 
riniz:ı diliyle konuıtahın, kuiycnin ak 
si varit değildir. 

Biz, ne Noel yortusuna, hırt& -
tiyanlar gibi, ortak oluruz, ne de 
Taksim gazinosuna yasak çekeriz. ço 
auklarnnıza ne Noel baba ne de Ev
liya 781anlamu öğretiris. 

Bu iki öm~n ne dili ne de fikri, 
öz tiirkçe ve halka doira cereyanla
rına uygundur. Biribirinden ayımuya. 
fmkln olmıyan bo ild anlamı ;,aTan 
w turfa etmiyelim. 

Kendimize gelelim. 

YAVAŞ KESMELi ... 
nesinin sütünden büabütiin ll7ll'Dl&k 
mümkün olur. Dokuıı: aylık çocuia 
yemiş kompostolarmdan verilir. 

Ama annesi iıteree, çocufumı an
da nrada kendi süti7le de emairme
Ösinde bir mini yolı:tar. O saman anne 
sütü çocuk için keyiftt bir ellen -
ce olur. Fakat baıka pdalarla liln
ma kadar besıenmt, olacatmdan me
me emmezse huJ'IUZlak etmea Te bü-

fırça yok, utul·a 
yok, bobin ldiıdı yok, saç makinesi 
yok, elektrik makinesine bıçak Yok. 
yok of 111 yok, btı yoklukla ne halt e
deceiiz bilmem? .. 

= Fintiarı: zam edeıım. dedik, br 
lediyedeo evvel cemiyet ayak diredi, 
öyle teY olmu, belediye bu isteği ye 
rbıe getirmez dediler Peki amma bet 
şey pahalL 45 ktıruşa aldığımız havlu 
yu 105 kuruşa, 25 kuruşa aldığımız pa 
tislı:ayı 110 kuruta alıyoruz. Sabunu, 
kolonyası, kremi, pudrası ona cöre ... 

- 'ıin~~ıere ne cliyeltm, onlara 
da bfr hal oldu, makas cötiirüyonız, 
işimi& çok bileyemeyis, diyorlar, n
tra CÖtürüyoruz, on beş cilD IOnra 
bileriz diye söyleniyorlar. - ..... 

- İki byq alayım deıllm, affeder 
siniz, herifçi oğlu anaamın niklhım 
istedi, sanki ka711 deiil, dört teaclb
h astra fabrikası alıyorum. Sen gel 
de timdi 15 kuruta traş yap bakalım .• 

- Elini biraz çabuk tatlan... Acele 
ifbıl var da.. 

- Şimdi beyim, bani başmı:11 aint 
tını amma, işte... Size de derdimisi an 
latmazsak kime anlatacağu, biç ol -
maısa yuarmnz. Eskiden berberin 
semtine ufraDU70rlardı, timdi berber 
den çılı:mıyorlar. Ô3[le ;ya 15 kuruşa 
tras sudan 11.ca. = ·m; kere c1ütfbriia evde ini 181-

nacalc, havlu kirlenecek, traı sabunu 
30 bnatı. Jilet ıs 1mnq. lılasrafı üst 
üıtüne koyarsan bir traş yirınl ku -
rqa mal olur. Herlı:es beubını bllml 
yor mu? 15 kunııa berberde traı du
rurken kim gider de evinde eziyet çe
kip traı olar? Sıcacık 1aloa, talar p
kır akar 8U, tertemiz takımlar"' 

yümekten seri blmu. -- •.••• 
- Sonracığıma efendim, ammız ın

Dokus ayı bltinnif bir eocutan klnnu, bir yandan tr8' olur, bir yan 
btr günlfilc gnlaama bir 8rnelı: •Ö7li- dan tatlı tarafından açılır, dioler, din 
7eceiim: letirsinbı:. 7iisüııü.z gençl..U:. batlnu 

Birinci yeıneih IOO gram wetı:erfl dinleoir. 
inek sütü, biılritft - !lı:lnd 7'11Deiti v ııııır 
komposto ve biskitri - üc;ünc6 yeme- T' T' • 
ii unla çorba ;yahut pat:ıtes ezmesi •
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Kendimi •obia dar attım. As da· 
Dt>rdüncü yemeği 100 cram stlt ve ha kalllQ7dım, bafabnlar bo
yulaf suya - beşlııd yemeli 200 gram iacak, koltuiun üzerinde yayılıp ka· 
inek sütünden pirinç unu ile muhal- lacaktmı. 
lebi. Her şey aklıma eeHnU amma. ber-

On binleree kişi tarafmdaıı tekrar tekrar eörülen w Şarlan Ses Kralı 

ABDÜLVEHAB' ın 
en bi fDmf 

MESUT GÜNLER 
Daha bir kaç gQn 

Yalnız TAK S i M Sinemasmda 
G6sterilt!ce!btden, ba son günlerden istifade edip Fi L MI ıörUnQz. 
ABDULVAHAB bu fllmde altı .. rkı e6yllyorek atkın orlıllmez IAhOtt 
destahf'" lztırap ve sevginin aönmiyen ateılerlnl llAhf ..S Be teren. 

•Dm etmekte ve Şarkı• Yeni Sea Kral~ 

ESMEHAN lle Birlikte de LEYLA De MECNUN'un 
' En Güzel Parçalarım Okumak.tadır. 

1 Türkçe Sözlü - Arapça Şarkı~ 
oım ba film mmı olduğundan, tamanı lllHmt saatlıerhıde gelmeleri 1 

muhterem müştenierdeıı rica olunur. Seanslar: 11,45 - 2,15 - 4,30 -

' '1,35 - 9 , 

Bugün SARAY Sinemasında 
Bnt8n ~ uyandıran flllm_ Sicilinde binden fazla &Om ft
kam k87lilı tmhman. ~ ve macera ~ Bir ordıoa karaı 

.relen adam... 

WALLACE BEERY'nln 
Leo Carillo ve Ann Rutherford 

De beraber 7BrllUıi! 

GARP $EYT AHI : 

lik? 
E

0

ski berberleri cözümün önüne ce
tirdim: 

Kaykdmadan otutulamıyan ,ayvan 
bir koltuk. Gırtlak lı:emifini'Z! fırlat -
madan başınızı yashyamadıtınız me -
ııin yastılı: . Etrafı ceviz çerçeveli bli
yiik a:vna. Kenıırlara asılmıt. cırtla
ğa dayanacak tarafı oyuk ıarı leten
ler, aynanın yanmdaki cameklnda 
mercan. fil dişi. abanoz saph. dar ytız
lü usttalar. Parmak rececek deliklerin 
den cividklere asılmış makash.r. mev 
simine göre ya küçlicllk bir ıoba. 11l
hot minnacık bir mangal ftıerinde fo
kur fokur kaynıyan su ırüiümti. Kal'
&ı duvarda: 

Her aeherde besmtlerle acılıt dG'ltlrlftl
Haareti Selman paktir- pirimb ilıtaıtırn:ıı. 

ya:ıılı bir levha. yan tarafta atının a• 
yaklan altına çırçıplak bir kadın ae• 
rilmit Atillinın resmi sol tarafta 

Şaitlq bu lntllı:amı :rwiıutedir. Jl'a
kat unutmamalı lıi, blsl bö1le pelrleı
miı kar tepeciklerinin ültiinde J'irü- ' 
Jeceliz di;ve :ıorla cöbek ça1blaauya 
mecbur eden fevkalide TUi,.etler, ni
hayet ıcnede iki defa olabilir. Hal -
balı:! Halit Fahri 7U k11 Adadll otar
dulı~a :rıbn iç 7'ia altmq \et 1abahı 
ıaat bette uyarup nef .. nefese Sant 
"llllUMUla ~ti~ mecbardut, 

Oeleıı reldn saadetle. rtden liUhı sellmetle 
Tıra, oldını efendim. ubhat ft aft:vetle 
Vezlnsia bir beyit yazılı bir batka 

levha. Mermer maıanm üzerinde ıu
Hllı: dola bir kavaııoa. 

Onun timdi vaparua uc:acık •lo
nanda gözlüklerinin a~ da
&iin nazarJarlyle Mannarac!a br ti
pllinl teyntmesi bin btttiln a.mtın
ce stlltirtlülı:ten bnuu ıeTrbell Belt
tati b&buııuıa meşhur fıknnu laatir
lattı: 

Bu dekor )'&'nf yan• detlfi70r, 
kartıhlı:lı dmrarlar aynalarla, traı kol 
tukları ile doluyor, a~oneli müıteri -
ler için huıuıi çekmeceleri bohınan ca 
melı:lnlar }'Bpıllyor, aynaların kenar
ları camdan yapılmıt raflar, b11 raf
ların üseri çetit çeşit kolon,. ve le
vanta tiıeleri ile ıüaleniyor, mermer 
masalar üzerinde panmk, pudra 'lı:ava
nozlan görülüyor, nikelli ve buhar
lı isterlize kasanlan aetirtDi70r. po
matlar, maşalar kullaruh;yor, ve (A•
ri Perüklr) dükkinlan açılıyor. Bir 

Bıalmıd11iu lr.lrTanı lnrusm M>JIV• 
iten Bekaıi bir kenara çekilip tubala
nu :vaJamş; Buirdnlac bafıntmrı • ; 
lar: 

- Yahu! Bizi cannnrzm yongan o
lan malımızdan edıyrlar. Sen bir a
nardı lre)'if catı1'0raan. •• 

Belrtati ır\ilmiq: 
- Dolnuunayın_ Detnlt. Çelrtİiitl 

ıdantmm kırk :rılc!a bir aafaaau IÜ • 
re)'im. 

elde ıi:vah meşin çantası n ona bal Kurmay Albay Fehim 
ıanmııı eotll7e trat ıetem. dlier elde l 
altındaki manıala baih kalaylı 811 su Bengi Çin Tefnkktlr 
ğümii, belinde peştenıalı, lnııaltna ta- Ordumuzun deferli ilstlerlnden 
kılı ka:rıı ile sokaklarda dolaşan, Kurmay Albay hh1m. ~ıııt"ntn aa. 
Yenicami avlusuna iskemle atıp ııııın ölümu bizi ve mwnalleJ'hl tana- · 

- Ökliz kadar baı, )'inni par871- yaruart eonaua keder içinde bırakın• 
tra,... tır. Bu acnnm bizimle pqlqmayı ... 
diye haykttarak miiıteri çeken rez - ılrıetniyen Mllll Müdafaa VekUtınta
cincl berberler ae ortadan kalkı1or. le eşine, cenazetıine çelenk töndıer· 

.f. Jf. mek ltitfunda bulunanlara ve •---

Berber diDı:klm deiife deiiıe ae bizzat cenaze merasiminde Jıuır 
bacünkü konfora ka'IU1•70I" ve bulunan ıevate, )'Qkııek komutan '\'e 

siz akar ııada plar şakır yıkanarak ııubaylarla ceftllfttllnl elJert flstOnde 
bir defa lrulJamlan hBTlunun tekrar tawao merhwnun ec>k ~.. bJt. 
kullarulmadıiına inanarak cönül ra- raman erierlm.lae, tel8raf ,,.,_ mek
hathğı ile tra, oluyorsunuz amma, t\ıpla tıee..QrQrnüzıe lttlrak edml bO
berberln çenesini ne yapalım&> tün dosilara QTt ayrı ~ jgba 

Berberlerde deiiımiyen birte7 nr: tmkAn bulamadlfımızdaıı ..,.. pae
Berberin çenesi. Bövle cifte traıtı •• tenizin bu hususta tavassutunu rlca ' 
talarmdan öğreniyorlar da pe•temal ederiz, Merhumu" eti 8ettlha a.1181 , 
kuşanırken gevaelikten TUgepıiye - Kıa fule leftll 
ceklerine yemin mi ediyorlar, nedir? Kat'd9fl Remal ..... , 

MESUT BiR NiKAH ., 

Elki berber, bir ka111> sabunla ili· 
ni &örilr, kolonyası, pudrası ile tuva 
letinlzi 78ı>&r. trat para11 baım eö:ıün 
sadakaaıt!a. İnanıtı ile ne Terinıeııiz 
omı alır, narh. pazarlık bilmez, bin bir 
teıetldlrle sizi uprlardr. Simdiki kon 
forla berber, hem keatnkes trat paruı 
isti:vor, hem de kompresi idi. frib4ro 
nu idi, ıvınydı, zıvınych diye aync:ı 
birçok para alıyor, üstelik de o yok, 
ba Yok di~ durmadan Pkbetlerle 
sizi çileden c;;tkatı)'or. 

DHter Kalıallt Ata'nna ._ lavfalt Atıl. 
illet E•lil'tıotlv._uıı niltlhtan, .. il aırr.aı. " 
ırakm doatlannm banrile lcta edlltıdtttr. 

Nilı&hta vali .,. Ollkter Ultfl lbNui ..... 
ticaret 'Velı:ill Nanai 1'oPCuofla .. -~lıpt- ' 
m•ıtur. Ytıll nlllere lltffut olmahft9t 9Uerllt ..................•..... ' 

IJRRI& TIYATWU 
DMll JCllKiı .. ..... ... ... • 1 

O ICADIN 

Sanki siz blitün yok olanları 'bir a 
trr yan ile \'at edebilecekıniıainiz 
cibf..._ 

..... MM l .. at .. TORS Tr(AftOIV 
TARiH! MATllla.alr 

llOll&DI IClllltı h ...._ - ..... -
OYUN ICIND• OYUll ı 

1111111111 .. t 14cleCOCU~ OYO•u ı 
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~-J ....................................... i\. . 
Jstanbulımı sftnlenlenberi eMrııl'lllllia ph'IM aaa 

Tablatin Şahlanan Bir lıyanı_ ' 

"ianatın Yttbelea Bir Abidesi- 1 

Renklerin Beaendiii En Glilel TaW.... 

Dorothy Lamour' un 
Süledlli en neli. ıai•• 

TAYFUN j 

Bugün LALE Sinemasında 
Bugin .. t , 

-Bugün Matinelerden itibaren Kadtkly ---.. # 
O P E R A Sinemasında 

. otduldanm ~ Nitekim km
disine otomobili wren adam. derhal 
valacyt ustasına bildirdi.. O da he
men telefona san1arak olup biteni 
kasaıbanm otelinde beldiyen bir ka
dma habeı' verdi, 

Fnmhtt tlnltlab gll'Gnh. lttr bhNtnanhlt fHmlnde bir AŞK rnace. 

' raa. Bu11Dn aut 1 de tıenzllath matine il 
Güzelliği ve heyecanı dillerde dHtan olan haftalardan beri 
beklediğiniz LAURENCE OLlVlER ve MERLE OBERN'ln ~yle meydana çıkmıııJtı. Sim- Ert.esi l11ntl karanlık bastıktan 

ll buna Jim Blak:e'e ait iç çamaşırı. sonra Nevyork: devleti dahilindeki 
~ "'4! elbiseleri ~- El- Painted Post kaaabaıma d6ndü. Jim 
llıı'f arasıra cesedin 1af bıUmfş ba- Blake'm otomobilini buradaki garaj- ~ ıllndenberi ~ ~ sOn 
~ değdikçe içinden amsıcak da bırakmtştı, Şehre varmadan ev - Jnn muhakkak Çlkıp ıelir Oınıdlyle, 
bfı. 1hperme geçb'or, W71eri dlken veı. civar ormanın gayet kesif bir bu ~ kasabanın c~ıtma, iç 
"&en oluyordu. Gilçlükle öUlniln a- noktasmda otomobilden indi, kapısı- sıkıcdığtna hıh•nnnUl ediyordu, Jhn 
~ asltnda JdlçOk gelen Jim m kilitledi ve onu orada ağaçların Blake'm esrareIJ4rfz bir surette 11&7-
~·m bir çift papucunu giydirdi. dalları arasında gizlenmiş bıraktı E- bubetinden u aonra, aıarlott.e Hope' 

yarattiklan emsalsiz atık filmi 

, BU SALI AKŞAMI " ' ÖLMEYEN AŞK 
SÜMER SINEMASf i .!2/l/942 Pmrteal Gllnl Akpnu 
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linde içi para dolu büyük çanta oı- U{l ansızm sırra kadem basması, o-
Calcatln dillmelerinl ~~el~l, duğu halde yürüyerek tehre girdi, nun .~phelerhıf uyandtrm~. Sesstz-
~nm ?e .kolluklann dugmelerini Painted Post garajında Blake'm ce kiraladıjt detekWleri bu ik:iainin 
~tle «eçırdi ve kr~vat~ bağ~adı, otomblllni btrektığı zaman verilen izi üzerindeydiler, Charlotte'un hare-

• biz. kendi atı, ver11 ettiii b~ fili göaterdi ve otomobilin iadesini kellerini takip etmek güç olmam$. 
bir- mağazanın lsmi yazılı olan ~yah istedi Fişi alan adamı aylar evvel o- Fakat Jim Blake'm izleri Painted 1 
~ paltoyu cesede zorlukla giydirdi. nu b~akan fahsm hüviyetini unut- Point'dan sonra ka;rboluycrdu. Maa

ibe ölünün başına, içinde ~endi il• mut gitmişti. Onun için hiQbir sual mafih otomobili buradaki garaja bı
~I baş harfleri kazılı bır ppka sormadan otomobile benzin doldur - rakan adam, muayyen bir tarihte o-

• du ve onu Jim'e verdi Bu ehemmi- nun tekrar ıeri alınacalım sö:rle-
Bir yandan da ba emarelerin kAfi yetıdz bir lısti :Fakat Jİrn hiçbir sua- mişti, 

bbnı,,acağmdan endişe ediyordu. Bu le maruz kımiıadığma eok sevinmiıtl Tika'ya verDen bu malO:mat, Ol\U 
.SUlilnce ile paltonun cebine altm ve • kAfi derecede tatmin etmlştl. Kendl- ı 
elnıas iflemeli qara tabakasını da Ne de olsa otomobili buraya bıra- sini çok ıekl sanan Jim., bu sefer bir 
~leştirdi. Bunu ona Tika vermişti. kah aylar olmuştu ve yilz haUarmın armut gf.bt eline d'Olecektl. Ona bO
l>antalonun cebine de Charlotte'un hatırlanabilmest pek ihtimal dahilin- yük bir servet verdiii dotruydu, am
~ :vılbaşmda hediye ettlğt para çan- de de!fldi. Fakat o böyle d(lşilner::ek ma baıka bir yerde gaJiba daha bil-
~ koydu. uzaklaşırken, garaj sahiplerinin bu yük bir ha.ıine vardı. 
~ kendiabae hata-a olarak otomobille huswıt surette alakadar tArtcul •• ., 

' 

• (ALTINOIRlal)nfnmbüyOkfilmiolup 1 MUNIR NUREDDiN 
.: CHARLES BOYER 

MARGARET SULLA VAN 
Ve arkadaşlan konserinin bilet1eriııi fimcilden tedarik edlnls. ... ~-. ............................................... ~ ~ ve 

ile beraber JVattıklan ft bagüne tad8r ıtmliltOmtlz ft1mlerin en 
hisst va en tn(le91frt 

BACK STREET 
' Bugün ELHAMRA Sinemasında • 

1 FERHAT iLE Ş 1R1 N 1
'. 

Sahe89rbı! t:akıDm ne pftf cıu;,ar. Tilrkçe Sözltl ve Şarkılı Bibiik Şark Filmi 
M~tRu zEVcw: ,,. AtKıN MYHINDE YAŞAYAN METRH,_ Jarlcılar: NUMAN. SUZAN· GOZIN. S!MIH"A 
GiZLENEN AtK ve HAYAT,. gibi kuvvetn bir M9Yqda olMt bu t11-

mln ıfSrGlmeaf ha11aten tavsiye olunur AynH: Rakkase Tamara. Bugün aaat 10 da tenPllı&lı matiae 

~--------.................... ~·ı·~ .. -............. __ .................. ~ 
ı . 

. 
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lngirlZ Avam Kama
rasında Avdınlatılan 

Meseleler 

ASKERİ 
VAZIYET 

l:1fr Bastaratt 1 fncl~ 

büyük deniz kuvvetlerine sahip 
olduğuna ve denizlere hakim bu
lunduğuna inandırılmış olan İtı
giliz ve Amerikalılar Japonyanın 
tek başına Pasüikte saltanat sii'r 
mesine katlanamiyorlar. Hal.3. bü
tün İngiliz ve Amerikan evJerin. 
de hallt radyo başında bir deniz 
muvaffakiyeti haberi bekler. Na
zırlannın ağzından bu acıklı va. 
ziyetin hesabını öğrenmek ısı;er. 

Avam kamarısında evvelki gün 
en ziyade münakaşaya mevzu o
lan mesele de bu olmuş, mebus. 
lardan bir çoğu hükumete çatmış 
ve Başvekil muavini de her şey
den evvel bu vaziyeti izaha mec 
bur olmuştur. Mr. Atlee'nin beya 
natı Mr. Churchill'in ızahatına 
yeni bir şey ilive etmiş değildır. 
Bu izahat.tan anlaşılan şudur ki: 

l:tJj8 Baştarafı 1 incide 

dan muntazam geri çekilmelerle düş
manlarrna brrakıldr. Bu ıuretle Alnıan 
müdafaa mevzii heyeti umumiyesiyle 
liİmal - cenup istikametini takip edl'n 
ve b!r dereceye kadar düz bir vazıyet 
alarak Moskovanm garbinden ııeçen 
bir hat halini aldr. Ancalı: bu mev:ı:i 
ne 1914 - 1918 harbinin tırudıiı gibi 
hazrrlanmıı, muttasil, bir denizden di 
ier denize kadar devam eden müte -
addit hath bir mevzidir, hatti ne de 
nehirler kenannı takip ederek zrrhh 
kıtalarm veya süvarinin yarmalarma 
min! olan bir hattır Ruı lı:rır nehir
leri dondurdufu için her tarafmdan 1 
geçilebilen, bazı mmtakalan aık~.r 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 ~ Alınabi1ir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarı. ~ 

yıfınaklan veya hareket edemedik - r-:::.-,.-iiiıii-.._mmiiiııiiıı------....::
leri için kale haline konmut tanklarla 
müdafaa ~lunan 2000 .kilometrelik ya 8 U R U ŞU K L U K LA R 1 

İngiliz ve Amerikalılar Uzak 
Şarkta seri bir harbi bek~me -
dikleri için daha ziyade 1ngilte
reye, Libyaya ve Atlantik harbi
ne ehemmiyet vermişlerdir. Bu
ral&nm takviye ederken Uzak 
Şarka ki.fi derecede !kuvvet g<m
dermeğe imkan bulamamıllardır. 
Harbiye Nazırının beyanatına go
re de ilk önce Almanya ve İtalya.. 
ya karşı kuvvetlenmek mecburi
yeti duyulmuştur. Zaten Uzak 
Şa!Zta bir harp patladığı zaman 
Amerikanın da yardımına giıven
mek mümkündür. Onun için Pa
sifikteki müdafaa ancak bir dere 
ceye kadar kuvvetlendirilmiştir. 
Zalıen ayni zamanda her tarafta 
kuvvetli olmak mümükün değil. 

lın kat bır hattır. Bınaenaleyb kıı 
dolayISİyle Almanlar taarruzdan sar- 1 
fınazar edince zayiattan Almanlar ka 
dar çeklnmiyen Sovyet ordulan (ve 
ağ!ebi ihtimal yeniden teşkil olunan 
kuvvetler) yalnız ileri çıkmll Alman 
sivrilıkler:ni diızeltmekle iktifa etme-! 
dıler, bu defa kendileri için hayati 
ehemiyette göriılen noktalara mühim 
kuvetler yıfarak Alman mevzileri!li 
buralardan delmiye, çcv~rmlye ııiraı 
maya baıladılar. Bu noktalar ıunlar
dır: 

1 - Leningradı ıimalden n bula
bildikleri yollardan, aflebi ihtimal 
donmus Ladoııa ııölü iızerinlen tak -
viye ederek sai yanlarını kuvvetlen
dirmek ist:yorlar. 

2 - Moskovanm prbindeki mm
takaya topladıklan kuvvetlerle M:> -
jaislı:'i ele geçirerek Smolensk istika
metinde ilerlemek istiyerlar. 

3 - Donetz havzasının en belli bat 
h mmtakasını ele geçirmek için Har 
kof istikametinde ilerlemiye çahıır.>r 
lar. • 

4 - Nihayet en mühim bir hareket 
olarak Kınm yarımadasını ele geçire-dir.; - * * rek hem Alman sai yanmm gerileri-

lngil'iz milletinin ikinci kay - n~ düımek ve hem de bütün Karade -
gusu tayyare meydanlarının nızde ~ar~ket serbestliiini tekrar ele 

' 

. üdaf edil "d G almak ı8tıyorlar 
yı a aa ememesı ır. e. · 
rideki acı tecrübeden sonra baş. Kırım'daki harekat 
1ıyan bu kaygu, Malaya yarını a
dasında 15 tayyare meydanının 
düşman eline geçmesi üzerine bir 
kat daha artmış, hatta Ingiltere
deki hava meydanlannın müdafaa 
edilebillp edilemiyeceği endişesi 
başlamıştır. 

Nazırların Avam Kamarasında 
izaha çalıştıklan meselelerden 
biri de bu olmuştur. Malayadaki 
tayyare meydanları, paraşüt ta
burlarile veya havadan hücumları 
la değil, karadan zaptedil~'"tir. 
İngiliz adalarındaki hava meydan 
1armda ise hem havadan )ıem 
karadan gelecek hücumlara gôre 
miidafaa tertıl>atı alınmıştır. 0-
- jçiıı haltın kaygulanmasına 
ınabal ,.oktur. 

** lngiliz milletinin sorduğu ü -
~ sual şudur: 

- Madem ki İngiliz adalan, 
Uzak Şarkın ihmal edilmesi ba
basına, takviye edilmiştir. Ma -
de'lliki İngiltere ve Amerikanın 
bir seneden beri yaptığı tayyare 
1er tngil.tereye ve Libyaya yığ1l
mıştır. Şu halde neden Almanya 
üzerine Almanların geçen .ıtış In.. 
giltereye yapbğı akınlar derece
sinde kuvvetli hava hücumları 
yapmıyonız. 

Harbiye Nazırmrn bu suale 
veıdiği cevap §Udur: 

Bu hareketlerden bilbaaa Moslı:o.a 
dan Mojalsk - Smolensk istikametm 
de olanla Kınm yanmadaaınr h:def 
tııtan hareketler çok mühimdir. Zira 
bu hareketler mnvaffak olursa Al -
mantar için ılmdi tutulan mUda!aa 
mevziini tamamen veya miihim kısım 
lan itibariyle bırakıp ceriye çekilıuclc 
icabedecektir ki, Rus lı:ışr altında ya
pılacak böyle bir ricat harelı:etini::ı 
nelere mal olacaiı ıimdiden kestir -
melı: kolay olamaz Binaenaleyh kı,n 
rafınen bu noktalarda c;~tin muhare
belere intizar etmelı: li.zrmdrr .• 

Şiddetli kıtlara raimen fasılas~ 
devam edecek olan bu hareketler na
sıl neticeler verecektir? Şimdiden bir 
şey söylenemez.Yalnız Rut ıe•k •e 
idaresindeki ııelişme ve halı:ibteu çe
tin olan bir hareketi ba]'li mıanffalu
yetle başarma balı:ımmdan Kınm ha
rekatını ehemmiyetle cözönünde tut 
malı: lizımdır. 

Karaya asker çıkarmak daima ciiç 
bir iş olmuştıır. Bılhassa tayyarele -
nn deniz kuvvetleri üzerinde ba ka
dar büyük tesirler elde etmesinden 
sonra yalnız ba ciiçlilk defi!, fakat ba 
çeşit hareketlerde kara, deniz ve ha
va kuvvetlerinin çok sıkı bir i• bir
liği yapması ve çıkartma yapılan mm 
takada mutlak bir hava üstünlüğü te 
mln etmek de tart olmuştur 

Bu sebeple bu hareketin ·muvaffaln 
yctle başarılması her şeyden evvel 
Rus hava kuvvetlerinin bıı mıntakada 
nlsbi de olsa üstünlük temin ettik -
!erine delllet eder. Bundan baıka Al
manlarm bıı hareketleri nazan ltibı 
re alarak bu yanlarına lı:Afi derecede 
ihtiyat kuvveti yıfmadılı:lan da anla 
ııhyor. 

LEKELERİ ve 
nasıİ"SİLMELİ" .,,,, 

~ 

i r:en i ve 
pyanı hayret Clldhücey-

6 O l E L L 1. K relerinden 
istihraç edl. 

REÇETESiNİ len ve genç 
ve 'sağlam 

tecrübe ediniz. bir \ ... cildin 
unsurlarına müşabih olan ye
n i ve kıymetli bir hulasa. Bu
tün dünyada tanınmış blr clld 
mütehassısı tarafından lleş
fedilerek kemali itina ile se} 
çilen hayvanlardan istihraç 
edilen ve cBloceb tabir edı
len bir cevher, 4lmdi clld 
gıdası olan pembe renkteki 
Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. Bunu her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. 

SIE uyurken cildiniz bu kıy
meth.ı. unusurlan ınasseder 
Her sabah uyandığınızda 

clldlnlzln daha taze, daha 
genç ve daha yumuşak oldu
ğunu göriırsUmiz. Gündüz
leri <Yağsız - Beya2> Toka
lan kremini kullanınız. Bu 
basit tarzı tedavi sayesinde 
her kadın 10 yaş gençleşebi
lir ve her genç kızın gıpta 

nazarlle baktığı 4ayanı hay
ret bir tene malik olablllr. 
Tokalon kreminin miısmlr 
netıcelerl garantilidir. Aksi 
takdirde paranız iade cdlllr. 

.. 
HER AKŞAM-~._ 

MAKSİM 
SALONLARINDA 

S ·A F 1 Y E 
Memleketin kıymettar Sanatkarları Bir Arada 

Bilyük revü muvaffakıyetle devam etmektedir. Pek yakında mem
şimdiye kadar görülmemiş !evkaUide büyük revü miizik de-

kor Kostüm, Mizansen. Telelon : 42633. I 

Devlet Limanlan işletme 

Müdürlüğünden: 

Umum 

DENiZCiLERE iLAN 
Karadeniz bo~azt Rumeli Feneri civarında bulunan radyofar Arıza do

layısiyle işlememektedir. Pek yakında tamiri :yapılacak olan mezk'Or rad-
yofann faaliyete geçtiği alAkadarlara ayrıca ilin edilecektir. ( 157) 

MISIRIN BİRİCİK YILDIZI 

ALİYE NEVV AL 
Her gün seanslarına Taksim 

HALK GAZiNOSUNDA 
Taksim meydanı Abide karşısı Ayazpaşa

ya giden caddede 

Devam Ediyor 1 
......... ••••••Pazar günleri içkisiz matine ••••••' 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100" Kuruşluklann Tedavülden 

Ka!dırılması Hakkında 
GOmüş bir liralıklarm darp ve piyasaya kAfi miktarda ı:İltartlması 

Ozerine 1.2.941 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılmıt olan ıümüe 
yüz kuruşlukların 1.2.941 tarihlndenberf yalnız Malsandrklariyle Türki
ye Cümhuriyet Merkez Bankasmca ve Merkez Bankası bulunmryan yer
lerde Ziraat Bankası şubelerince yapılmakta olan tebdil muamelAtma 
31.1.942 akşamı nihayet verllecektir. Bu tarihten sonra mezkOr paralar 
nakit olarak hiçbir veçhile kabul edllmlyecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bclunanlarm 31.1.942 akşamma kadar 
bunları Mals:ındıklarlyle. l'ürkiye Cümhurlyet Merkez Bankasında ve 
Merkez Bankası bulunmryan yerlerde Ziraat Bankast şubelerinde tebdil 
ettirmeleri ilim olunur. (8262 - 9836) 

KURUTMA MAKiNESi ARANIYOR ' 
Nişasta veya boya imaline mahsus bir adet kurutma cihazı ı 

satın almak isteniyor. . 
KURU KAHVECi MEHMET EFENDi MAHTUMLARI 

10 - ı - 94? 

1 Emniyet Sandığı Hanları 1 
Taksitle Emlak Satışı Seki7 

Senede o;o 5 Faizle Ödenir 
8 E M T l 

Rasköyde Sütlüce mahallesinde De
mirciohannes sokağında eski 4,8 yeni 
41, 43 No. lı 
Üsküdarda icadiye Yazmacıavadis 
sokağında eski 14 yeni 18 No. 1ı 
Kadıköyünde eski Altunizade yeni 
İkbaliye mahallesinde Kotra 90ka
#mda eski 34 yeni 34, 34 en yeni 34 
No. lı 

C l N 8 f 

180 arsın arSa 'lO 

arsa '19 
Üç katta sekiz cıdab üç 600 
sofalı ahşap bir eviıı 
tamamı 

1 - Arttmna 29/1/942 tarihine rastbyan Pervenıbe gUn\1 yapılacak 
ve 14 ten 16 ya kadar devam edecektir 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapd.rr. 
2 - Arttfrmaya girmek için muhammen kıyınetin % 15 li niııbetln

de pey akçesi yatırmak lfızımdrr. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri petin, geri kalanı sekiz aenede 

sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faiZe Ubidir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa bl.rlnd derece

de ipotekli kalır. 
5 - Binaların fotogranan Sandık dahilindeki satış salonunda tıeş

hir olunmaktadır. Fazla tatsllit almnk için salona müracaat edilir. (258) 

İkramiye· İkrarni.Ye ikramiye 
:A.dıedi Mlkdarı Tutan 

Lira Lira 

1 30.000 30.000 
4 10,000 40.000 
8 5.000 30.000 

40 2.000 80.000 

120 ı. 000 120. 000 

160 500 80.000 

1.200 100 120.000 

1.200 20 60.000 

8.000 10 80.000 

160.000 2 320. 000 

170. 731 •.. Yelcln .• : 960:000 

Yüz bilette 42,68 bilet 

KAZ!' NACA K 

Tam bllet 4, yanm bilet 2 llradfr. 

-Ba yıl on beş seneden beri 
aörüJmiYen fena hava şartla:ile 
kaqılafmrş bulunuyoruz. Ağustos 
eyliil ,birinci teşrin aylannda baş 
J.adıiımız keşif tayyare hücumla
n bu yüzden gevşemek zorunda 
blmıttır. Buna ragmen sonbahar 
da yaptığmıız akınlar Almanları, 

cephesindeki hava kuvvet
IWJDID yansım bu tarafa getir. 

mecbur etmiştir. Havalar 
aıım•• eder etmez, taarruzlar 

Son haberlerden anlıyoruz ki, Kerç 
boğazından geçerek ilerliyen kUYYet
ler Feodesia'yı almakla kalmamış ka
ra sa nehrine kadar ilerlem.i•lerdir. 
Yarımadanın ııarp sahilfoe çıkarıl -
lan kuvvetler ise Öpatoriayı i151al e
derek Öpetorla - Prekop yolunu talri 
ben tlmale dotra ha,,U ilerlemiıler .e 
Sivutopol müdafileri de prb dolra 
8 kilometre meaafe ahnıılarcbr. 

Ta.aliye 1ıaUnde bulunan 

Üsküdar ve Kadıköv 
TCRk ANONİM 

SU ŞIRKETl 
liİSSE SENETLERİ 
HAMiLLERiNE iLAN 

Ticarethanesine müracaat , 

Petrol Ofisi Umum MüdÜrlüğünden 1 
büyük bir §i(ldetle başlıya-

Bıı •uiyette Almanlann Prebp 
berinden mfllılm tabi:re kaYYetleri 
ıönderdilı:Jeri anlqdı:ror Ye ba bclar 
mtihlm olan tal :ratannm konmma 
a balmnmdan da bana pek tabii cör 
melidir. 

Htilba: Kıta raialen loTJetJ.,' ..ı T..n,e 11e7'ett Şirketin blssedar
dırunlanna dnam ecl:rorlar " cila larmı aJeJAc1e töplanacak olan wnwnl 

llOD41mlllmu anlamıflar ve yapı. ı~tikçe teeebiüıtin kendi elerine ı~- Be7'ete davet edw. MezkOr içtima 
bü,JüJt ~ sayesinde mninden mimoeDit anntajdan fatlfa 19 Şubat lHJ tarlhJne müsadif Per
cepbMbıde vaziyetin nasıl ~ çal1117orlar. Kıı ortamda bir lfllllbe l(lnil mt 11 ae Galatada 

aJııDalıy& aleyhine döndüğünü 1- nevı hareket barbl dllnlllda devmn V07\'0da caddesinde Bahtiyar Hanm-

tlmiflerdir. ecl::rİtibula da ban1ara eeld meni ~ ntım.arah yazlhanede yapda-

A~ K;_Amarasındaİngil~yan ~ harplerindeki matat 1nt faaliyetlerin • 
bU ımızakere~, ız mıl- den çok daha bii7iik bir ehemiJ'Ct at- Müzakerat Ruznamesi 

-- raht haletinde, ge..-en yıla fetmek lcabeder 

büyük bir değişiklik -r=====· ======::- 1 - Tufi,-e memurlan raporu ile 
DDIDle aıektiğini gösternılştir. Ge 1 

1 
mOrakıp raporunun okunması, 31 tık-

_. ımıınbiyeti, ızt.ırabı, Askerlik lıleri klnun 1941 tarihi lt1barl 11e tanzim 
... __ '-ı.:me kabul eden _ edilen Blllnçonun tasdiki, Tasfiye 

1lifDll ..,,_uu memurlarınm 1 Sonklnun 1941 tari-

Allkadarların Oflsiml7.de olan illerini araya mutavaaıt koJmQ"U'ak 
bizzat kendileri Ye7ll müstahdemleri vadtMfyle takip etmelsi 10za -
mu il4ıı olunur. 

i~tanbul Belediyesi lanlpr 
Taksim İnönü gezisinin mütebaki toprak tesvi;,esi duftr, ltcll'kuluk 

vesaire l.npatı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konubnuttur. 
Ketf bedeli 88547 lira 48 kurut ve ilk teminatı 4157' Ura 18 kurut

tur. Mukavele, eksiltme. baymdırltk işleri ıeneı. hususi ve fenni lllrtDa:
meleri. proje, keşif hülhaaiyle buna mütefeni diler eıvrak a Ura 13 lm
ruş mukabilinde Belediye Fen İlleri MüdilrUlltlnden verilecektir. 

İhale 19.1.942 Pazarteııı lilnü saat 15 de Daimi Endlmende J'llPda
caktır, Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, Dıale tarihinden 
3 gün evvel Belediye Fen İşleri MüdürlQjQne müracaatla alacaklan 
fennl ehliyet, 941 ydma ait Ticaret Oduı vesikalan. bmah prtnarne 
aalre ve kanunen ibrazı lAzım aeien diler vesaik ile 3490 numarah ka
nunun tarifat! çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale So
nQ saat 1' ele kadar Da,lml Encilmene vermeleri JAmnd•. (111518) 

~ •Dayanacağız,, olan • ıua•vı DAVllT binden 11 Dmmuevveı 1941 tarihine 
mWetini bu defa sabırsız, ~~.:.z=:=.t:: 'e kadar ıeçen müddet zarfındaki mua- -------- - -----------------

B ft bir an evvel taarruza cad uı-11 - acele .-.-.. ıatncua. mellt ,,. idareJerindeD dola7ı zim
llcflmlslld istiyen ~ aıtlk mağ. ---------- metlerlnln lbreaı. 

nm olmıyan bir ruhi KIRALIK G&""NO görüyoruz. "'6.1 2 - MOraklp ft bir ,edek müra
kıp tQ1Di De ücretleriııin teııbiti. 

HTIRA ILANI 
•Atı11 ai1'hlan ve bunlarla kullanı

mennller .. hakktndaki 15.7.1139 
mt a7Jb ~ "Delici mermi., bak

ll):llııCl*l e.t.tm ,anıo ve 113~ sa
lbtlra mtırkaatlan bu defa mev
fllle konmak tizere ahen deml

..,. kar eılilecellnden talil) 
llawllal'm Oelatada lktlUıt blınmda, 

l'enl'79 mQracaatlan illn o-

ZAYi: l1GP 'Dlfus metnurlulundan 
oJdulUlll ,.. ukerl muamelemi 

~ nQfua tezk....U zayi ettim. ye
aıacapndan •ldainfn bükmil 

....ao0ı.11pm 

Klidhane kl5y0 1 htlymr Heyetinden: a _ Bu toplantlda hazır bu1umnak 
K6yümüz phalyetl m~ alt ~en hisaedarlartn Ticaret kanunu
Kitrthane köyünün HürrVet tepe- nun 311 inci madde8ine p. toplan
sinde Cat!Qan memba ~ bitlfi- belan 1Aakal bir batta evvel hlue se
lindeki tepe kahvehane ve ıazinom 
milza:rede fle kiı'Qa verilecelfnden netlerini makbuz mukabilinde Ql-
ve 20/1/142 tarfhbıde lhalai 7Jlpıla- manlı Baokapn• tılvdl qlemelert ica
caimdan talip olan1arm mezkClr ~ beder. 
de KAtdhane k67il ~ ~ 
mQracaatları ilin olunur. 

lstanbul Defterdarlığından 
idaremiz ic1n ,..pbr!laeak 70 adet )'aZI muus. 12/1/M2 Pazartelli 

ıünü saat 15 de 91ııfterdarlıkia mtlte,ekkll Komfa7onda açık eksiltme tle 
ihale edilecek~ .... bedeli (2785) lıra. tembıatı (208) liradır. 

Reaim • O ' ıt M1lU BmlAk 4 ~ ••'nindl &ötülebilir. (llUl) 

G6rillen JOmm o.erim 11.1.HJ tarihli Pmr llnftnden lUbarm ... 
l&lıdald banll76 katarlarmın ftlemedlklerf ve arzu edenlerin lstu:ron-
lardan izahat alabılecekleri illn olunur. (1~) 

atr:tcecılden hareket Çekftleoe " v. lclyd .. 
edenlet' hareket edeftleP 
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12 (Puarte9l ıtınJerl) 

tan No, 141 • 

19 ,., 
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il 
17 (Pmr lln1edl 

İstanbul VilAyetl dahilinde odunun ~ toptan azami 440 kunıı ve 
perakende a..ı * Jwı\11& at&Jau:ak&zr. cm> 
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