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Çocuk.Ansiklopedisi 
Alınız. ÇOnkU bu An•lklopedı 

ona mektep kitabı kadar ve 
belkl ond•n daha ziyade llzımdı r 

C'fvab Vedi Lfrart.r TAN mOeHnl'•fndl' "• 1<ftaııcılaf'dA hulunur 

Şeker Saklayanlar AVUSTRALYA / 
TELAŞ iÇiNDE j lstanbulda Kıs 

Bir Kahvecide Bir Ton 
Gizli Şeker Bulundu 

iiarbiyede Bir 
Verilmemiş 

Evde 200 Sandık Beyannamesi 
Şeker Meydana Çıkarıldı. 

Fiyat miirakabe meınurlan dün geç \lakite 1 
kadar şeker araştırmaları yapmışlardır. Ara -
ına yapılmak üzere memurların gittiği bazı 
depo \'e ardiyclerin kapalı olduğu görülınü~ j 
\'e buraları mühürlennıi~tir. Yapılaıı ihbar iiT.<'

tine Harbiyede Kaya sokakta 11 numaralı ev
de sahibinin kim olduğu henüz tesbit edile -
llıiyen iki yüz sandık şeker bulunmuştur. 

Ev sahibi bu şekerlerin kendisine ait olmadı
iını iddia etmektedir. Milli koruma kanunu 
hükümlerine göre beyannamesiz olan bu şe -
kerler müsadere edilmiş ve odalar mühitr -
lenmiştir. 
Yemişte Yemiş cczane5İnin üstündeki odaJa 

~yannamcsiz olarak iki sandık şeker bulun -
duF,undan kanuni muameleye başlan.mı~tır. 
İ<~dıköyünde şekerci Yani, Beyoğlunda şekı-r
lcnıeci Sarafim, Beşik.taşta şekerci Rıfkı, Ka
dtköyünde Şahin, Tahtakalede Hıfzının diik -
kanlarında mamul şeker olduğu halde satmak 
istemedikleri anlaşılmış ve takibata başlan -
llırştır. Galatada kahveci Dimitrinin 11 sandık 

kesme 4 çuval toz ve ayrıca 25 kilo perakf'nde 
olarak 975 kHo şeker sakladığı ve beyanname 
vermerliği anla~ılmıştır. Adliyeye verilen Oi
mitri asliye ikinci ceza mahkemesi karariyle 
tevkif edilmiştir. Şehremininde muhallchid 
Süleyman Kara da 45 kilo şekeri olduğu hal
de beyanname vermemiş, adliyeye verilerek 
tevkif edilmiştir. 

M ühürlenerı şekerci dükkanları açıldı 
Ellerindeki şekerli ve şf'kerlemeli madcleleri 

yeni şeker fiyatiyle sattıklarından haklarımla 
adli takibat yapılan on şekercinin mühürle -
nen dükkanları dün açılmıştır. Bu diikkanlar
da ilgili memurların ar.ıştırınaları netice<>inde 
bütün şekerli maddelerin ucuz fiyattı şeker
le yapıJdığı anlaşılarak bun1ann eski fiyatlıı 
sattırılması temin edilmiştir. Yeni şeker fiya
tiyle alınmış şekerlerden mamul maddelerin 
üzerine kontrollü yaftalar konulmuştu...-. Bu 
gibi şekerli maddeler eskisine nazaran daha 
pahalıya satılacaktır. 

Anglo. Sakson INÖNÜ At~SİKLOPEDiSI 
tt1illetlerin.de ÇALIŞMALARI . İLERLİYOR 

~~~k~·~~.il!d~~~!.. Milli Şef r oplantıyı 
:Pasifikte uğradıktan kayıplar bü-

:Yük olmakla beraber. bugün yine Sereflend·ırd.ıler .Japon donanmasına üstün bir va-
~yettcdir. Fakat bu iki devlet yer 
){lzünü kaplıyan denW erin dölt- 1 

- 1 

Japonya 1 
• 1 

işbirliği 
Teklif Etti 
Başvekil Curtin 
Teklifi Reddetti I 

Bütün Avustralyalılar • 
Yurt Müdafaasına 

Çağırıldı 
Perth, 24 (A.A.) - Avı..ısfralya 

Başvekili Curtin, Japon Başv1tki 
li general Tojo'nun Avustralya -
ldara işbirliği teklif etmış o~du
ğunu fakat bu teklifi kabul -.?de· 
cek hiçbir Avustralyaltrım ı.le . 
ğil, memlekette hatta ölüler di • 
yarında bile mevcut bulunmtya
cağını söy lemişıtir. 

Avustralyalılar sonuna kadaı 
döğüşecekler ve Japonlar Avust 
ralya ya ayak attıkları gün hal -
km ıstırap çekmemesi için mü
cadeleye son verilmesini tt!klif 
etseler bile yine bu ölüro ka-
1..m mücadelesine devam edecek· 
ierdir. 

Kolgoorlie'ye giden Curtın bu 
rada, her Avustralyalının yurd 
için cephede çarpışmuğa y.&hut 
fubrikalarda ve yardımcı hizmet 
!erde çalışmağa davet edildiği
m bildirmiştir. Yurd için çalış 
mıyanlar hiç bir zaman aifo • 
dilmiyeceklerdir Yurt bugtinkü 
kadar vahim tehlike ıcine di.ış -
rnüş değildir. 

ı 
Mumaileyh, çarpışaca~ız v~ lı:a 

za:ıaC'ağız. Aramızda birrokları • 
nın öleceğini bilmekle heraber 

Cümhurreisimiz Bazı lr1eatlarda Bulundular yine_ ç~ışacağız ve kazanacağız 

ı fAmerikalı Devletler 

Mihverle 
Münasebetleri 

Kestiler 
Bu Husustaki Formül 

Tasvip Edildi 
Rio de Janeiroı 24 (AA ı - Pa 

namerikan konferansı, her mem
leketin kanun ve şartlarının ica • 

' bettirdiği hükümler dahilinde. 
mihverle münasebetleri kesmek 
hakkmd3ki formülü tasvio cvle-
mıştir. - ~ 

" Kolumbiya, Meksika ve \Tene 
:r....ıella tarafından teklif ve t evdi 

~ Sonu; Sa: 2; SO· 5 'te üçü llzerlnae ve yiılnız seibes
tlsini korumak mecburiyetlndedlr
ler. Bu sebeple mevcut kuvveUe
tlni akla en yakın tarzda dağrt
Jnak ve kullanmak vazifesiyle 

s demıştir. 
j Ankara, 24 <A.A.) - İnönü an 'i-

l siklopedisinin esaslarını ve prog- Pertb, "Avustralya,, ~4 (A.A.) -

Şehrimizde kış biitiin şidddi~lc dt-vam etmektedir. Yukauki re· 
simler İstanbulun diinkü manzarasını ı:österiyor. (yazısı Sa. 2 de) Amerika da 

Büyük Harp. 
karşı karşıyadırlar. 

M. Zekerıya ~bKl'l!JL 

Uzak Şarkta vaziyetin gün -
den güne fenalaşması Sirı

liapurun tehlikeye düşmesi ve 
~lıayet Avustralyanm Japonlar 
?\ t':ı.±.Llldan tehdit edilmiye başla-
~l§ olması Anglo - Sakson mil-

tlerinin tel5.şını arttırmıştır. 
h Şimdi İngiltere ve Amcrikadtı 
-erkf:sin sorduğu sual şudur: 

\r - Bu yüz kızartıcı vaziyete ne 
llkite kadar müsaade edecegız? 
~ ~lister Churchill ve Amerika 
~alırıye Nn1ın Amiral Knox, hal 
, tatmin için bu suallere cevap 
~ (!l'tniye çalıştılar. ~ler .. tarafta 
Q llvvetıi olmanın mumkun olma

ramıru ihtiva eden ve ilk umumi Avustralya Başvekili M. Curtln, bu
toplantıdan müzakere ve tasvip gün basma verdiği bir demeçte im
edilmiş olan proJe bir risale ha- paratorlulı: harp kabinesınde Avustral 
!inde basılarak maarif vekilliğı- ya'nm temsil cdilm.esini istiyeceiirü 

lnin 19.9.1941 tarihli tezkeresiyle 
,,,-,;sp Sonu: Sa: 2: Sü: 2 muhtelif ilim şubesi mutahassıs- u.'"~ Libya ' da larrna, fikir ve kalem mensupla -

nna gönderilmiş ve projedeki e
saslar hakkında mutalaalar ve 
tenkitlerin ilavesini, faydalı bu -
lacaklan noktaları bildirmeleri 
rica olunmu~tur. 

r·····---·--··--·-··--··············, 
i B k·ı· ı Muharebe i aşve ı ın 1 G • 1• iy ıd·· .. .. ı enış ıyor 
ı ı onumu' ___,, __ j Alm~nlar, lngilizleri 
Saydam Hükumeti 1 GerıyP. Att.klBrına 
Bugün Dördüncü Bildiriyorlar 

lğıru ve evvela 1 numaralı düş
~an Almanyamn yenilmesi ıa • 
e'lbgeldiğinl anlatmıya gayret 

Bu müracaata gelen cevcıpl.ar, 
ansiklopecli bürosu_ tarafından tas 
nif ve tahlil edilerek umumi top
lantıda müzakere edilmek üzere 
ha:ıırlanmış ve maarif vekilliğin 
ce yapılan davet üzerine Cl;l~a~~ 
tesi günü saat iki buçukta Jnonu 
ansiklopedisinin Yenişehirdcki bü 
rosunda ikinci umumi toplantı 

Sovvet ordu'ıırı h114'kum3ndanı yapılmıciır. 
• S'fJ\Lİ~ 'i~ 

• • Kahire, 24 (A.A.) - Orta Şark 
Yllına Gırıyor İngiliz kuvvetleri umumi karar

~ttııer. Fakat bu izahat Anglo -

rn.:tkson efkarını yatıştırmıya yet 1 ' i t~9 
li edi. Hususiyle İngilterede en ·f! :ı:• :i :J j 1-P 
~ l§e ve telaşın her gün biraz da _ - ·- .. 1 Aıa... ::1 - •• - -
la artmakta olduğu görülüyor. A 

1 lıtıta Parlamento ve hükümet m an 
btkar.ı arasında fikir ihtilafları , 
<l~lamış bulunuyor. d f 

1 " uır kısım mebus ve nazırlar Mu·· a a a 51 ...:hurchill' in fikrindedirler. Ve 
l:!Vveıa ı numaralı düşman olan 

Bu toplantının gayesi lnönü 
ansiklopedi projesini daha kat'i 
bfr hale getirmek, ankete gelen 
cevapları da dikkate alarak bir 
program ve direktif şeklinde e
sere koymak, nihayet ansıklope-
dinin hazırlanmasındaki esas • 
lan mutalaa ve tesbit etmekti. 

Bir çok ilgilinin bulunduğu bu top 
lanuya Maarif Vekili Hasan Ali Yil
ccl reislik etmiş ve celseyi açtıktan 

Bugün Başvekil Dr. Re -
fik Saydamın iktidar mev -
küne gelişinin dördüncü yıl 
dönümüdür. 25 Sonkanun 
939 da Başvekalete getirilen 
Refik Saydam Milli Şefin 
yüksek ırşatlan ve Büyük 
Millet Meclisinin devamlı iti 

gahının tebliği- Dün müteaddit 
düşman kollariyle b ir tank müf
rezesine Agedabya - Antelatla1 · 
Baunnu üçgeni içinde mütehar -
rik kollarımız taarruz etmiştir. 

1 
Pek büyük bir sahaya yayılan 
muharebenin neticeleri henüz 
belli değilse de hava kuvvetleri • 

madiyle Türkiye Cümhuri - . l ı d 
t . · t rih' d k d t ı mız, Agedabya ve do ay arın a ye mı a ın en er ay e - • 

tiği müşkül şartlar ıçinde 1 duşman motörlü taşıt gruplarına 

PASifiK HARBi 

Çinliler 
Burma'ya 
Girdiler 

Japonlar da Rabaul'a 
Asker Çıkarmağa 
Muvaffak O ldular 

Çungking. 24 (A.A.) - Çi:ı kuv 
vetleri Burma'ya girmi~Ier ve 
İngiliz kuvvetleri ile birleşmiş -
ı."rdir. Halk Çin kuvvetle:.-ini. he
yecanla alkışlamıştır. ReuteJ'.' mu 
habiri Çin kuvvetlerinin mükem 

3'Jf? Sonu . Sa· '2· Sü· 3 

Hazırlığı 

Çok Büyük Bir C ephe 
Üzerinde Taarruza 

Geçilecek 
Vaşington, 24 (A.A.) - Reis 

Roosevelt'in emri üzerine, :i3irlc
şik Amerikanın harp gayretinı 
anlatan bir risale neşredilmiştir. 
Bu risalede bilhassa şöyle deni1· 
mektedir: 

Birleşik Amerika ordusunun 
mevcudu 7 milyon olacaktır. Mib 
ver devletleri hava sanayün1n ve
rimini o kadar geçecektir ki, diirı 
yanın bütün çevrelerinde kat'i hP 
va üstünlüğüne malik olacağız 

(1 ~v- .;:;nnıı s~ 2: S ti' ' 

r . ' l ASKERi VAZIYET ) 
.. 

Akdenizde Mihver Ne ~ Sonu; Sa: 2; SU: 7 

- -
idare etmiş ve etmekte bu - ı alçaktan taarruzlarda bulunmak 
lunmuştur. 1 suretiyle büyük bir faaliyet gös- J 

:( r.• ~ ~onu: Sa· '2 : SU • İ \ termiştir. 1 

~lllıanyayı mağlüp etmeyi ter - y arıld 1 
l":t!:\ ediyorlar. Diğer bir kısım , 
~bus ve nazı:..lar ise - ki, bun- Y apm,ak İstiyo ·: 1 tın e:k~eri)'etini koyu muhafa-

Almanlar da Ruslara 
Bir Çok Ağır 

Kayıplar Verdirdiler 

ı'lkarlr.r teşkil ediyor - ilkönce 
t·~Stfıktt- Japonlara karşı bir üs 
Utı.lük temin etmek istıyodar. 
~u mi.n•akasalar Pa:lı\mento 

h kadnr yük~elmiş b'.tlur.uyor. 
rl"clıste \'erilen muhtelif takdr· 

.. l!tıe nıziyı.:~ hakkında hükLJmel- Moskova, 24 ıA.A.) -- "Reu -
~Q izahar ıstenmekte ve Mister ter,, Cepheden Pravda gazetesi -
hun.:hıll'nn bu gı.inlcrdc ver - ne gelen bir telgrafta, Sovyetle -

~r;ği vadeWği beyanat ~~yük j rin Leningrat cenubunda ve :\los 

t •t ıae:akla beklenmekted!r. kova doğu şımalindeki Valdai te 
1 1 * * pelerinde kazandıkları bıİ\ uk mu 

Meselenin iç yüzü şudu.L: vaffakıyetlere dair şu tafsi 18! 
l Atneri~~ ve i,,ngiliz donanma- verilmektedir:. 

• ~l'J., Pasifikte ugradıkları kayıp- Alman saflarını yarıp Alınan 
~ıli .: büyük olmakla beraber, bu - müdafaa hatlarına der.in surette 
~de ~u~ yine Jap<?n do!1anm~sına giren kıtalarımız, Alman kıtalar1 
btl ~Stun bir vazıyett~d~ ... F aknt nı telaşa düşürmüş ve manevi 

\l iki devlet yer yuz~.:1 .~ap~- kuvvetlerinı kırmıştır. Şimdi, 
~an denizlerin dö~~e. uçu uzerın mağlup Alman taburlarından ka1 
e deniz scrbe~tısım korumak ma küçük gruplar, mütemadiyen 

lkıecburiyetindedır~e~. Bu sebeple Andreapol ile Toropete arasın • 
.J ~evcut kuvvetlerını akla en ya- daki yol üzerine gelmektedirler. 

uıı' "in tarzda dağıtmak ve kullan - Londra. 24 (A.A.) - Ruslar, 
:;;,:.,,;, ~ak vazifesile kar~.ı .. kar~ıyadır- Alınanları J\foskova yakinlerin -

~ Bu hu~ust~ kuçük ~bır Y.a~- den attıkları yedi haftadan beri, 
büyük .zararlar dogurabilır. ! 

Sopu; Sa: 2: sa= 1 l:'ŞfJ9 Sonu: Sa: 2; Sil: 7 
' . . 

. . ,. ., \ 

Hava9azi 
Tahdidatı 

Günde 
G az 

Üç Defa 
Verilecek 

Salı sabahından itibaren Jıava
gazinin belli saatlerde verilme -
sine başlanacaktır. Dün salıah 
Vali ve Belediye Reisini ziyaret 
e den belediye makine şubesi rnü
dürii şehre hangi saatlerde aaz ve · 
rilmesi lazımgeldiğini bildirmiş -
tir. Verilen izahata göre hav.oga
zi saat 7-9, 11-13,30, 19--21 
arasında verilecek tir. Geri kalan 
saatlerde gaz bir iktirilece ktir. 

Elektrik tasarrufu 
Şehirde e lektrik tasanuf•ma 

başlandıktan sonra ilk olarak 
1800 lamba söndürülmüştür. üç 
gün içinde sabaha kadar yanmak 
ta olan lambalann bir Ctısmı daha 
"öndiirülecektir 

.1 l:lif' Sonu; Sa: 2;. SU. ti ı 

Alman ve ltalyan Baş 
Miilakatından Ne Netice 

Amiralleri 
Çıkabilir? 

Sirenaik h aTbine lşth•ak eden ~nubi :Afrikalı askeTler istir-ıhstt."! 

r·-Yazan: Emekli Deniz Subayı--"\ 

i NECATİ YAŞMUT ~ 
t __...._ ...... --.: 

, \Janslar, Alınan donanması Başa-

l miral! ile halya donanması Ba~aml
ralinin bir miltakatmı haber verdiler. 

1 İkJ Amiral her iki meleketl aldkadar 
l eden meı;eleJer üzerinde uzun uzun 

olmadt~ı ıkı ,,enelik vakııyıde ınla
şılmıştır. Bu donanmayı blraı hare
kete getirmek ic:in. ıfalm a boyle bn 
mülAkat l~zrm gelm istır Nitekim ge
cen ı::~ferk l tneifü taarruzunda da İ
talyanlar 8 1n ı?ııziden cıkarıldıklar 

wmaıı her iki donanma ı>T'k~nı ara-1 
konu~umuşlar ve kararlar verm!sler. 
Bu mtilAkatın iki domınma komutanı 
arasmda yaprlm1$ olmasmdan, verim- smda vi rı•' bovle bıı m iilfıkat ırap et-
li kara rl arın deniz harekatına. bil- r isti O zaman A l m;ın lıırırı r.~~ariyle 

. h~ssa Akdeniz hareldıtına dair ol- ktalyla dknntnn~I? ~' ddnlrn Ak.dE>ln ı ıo:t.e cı-
1 k l h .. k edı'lAbili ıı rı ar:ı nıı:ı n orıanmasıv (' f'ml\-duk arına o ayca u m < r , . İ . 

ı . . . rab _ :ıa geçırılm~. talvanlara ık ı kruvn-
1 Mıhver kuvvetıerının doğu T ı :zöre mal olan :\fatabanburnu ~rniz 
lusta bir mevzi tutmı:ya 5alıstık ları ınııharE>hesinin va ptıeı perde nr '""tn

j bir zamanda mibverın Afrıka~akl sı- ı dan blrkac mntörlü Alman tii n eni 
f kışık vaziyetini düzeltmek lem İtal- Atrikayıı nakledilerek tn~illzler tek
~ıı bahriyesinin gercekten bazı ka-ı rar Mısır hududuna kadar geri sil• 

1 rarlar vermesi icap eder. İtalya bah- rülmüstn 
riyesinln kendi kendine böl'le karar- · . . . - . , 
ınr vermıye pek de istekli ve alışık ft?r Sonu. Sa. 4 . Su. 1 
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Kar Dün 
Fazla Yağdı 

Nakil Vasıtaları 

İntizamsız işledi 

1 Yeni Ekmek Fisleri Dun Hamletten 
- O ... t I B I d Çıkan Davalar 

·r- DIKKAl -" 
1 

Kendi Kendimize 
Sun'i Bir Buhrarı 

Yaratıyoruz 
No. 3 

İki Günlilk Hülasa 
Yazan: iRFAN BEHCET 

cümleyi f:ıitince çatahnr elinden bı
raku; dirseklerim masaya dayayarak 
ona bakmıya başladı; cll:ri titriyur
du. Yavaşça karısına döndü Fahire 
kocasının sakin görünen nazarlannda 
kızın küstahlığının bıraktığı izlefi 
gordü: 

agı I maya aş an 1 Dün Bazı Şahitler 
Tefrikamız, komşuların Ah

met Nazmfy.ı suda boğulan De
li Mehmet adında bir adamın 
imdadına çağırmalariyle baş ~ 
lıyor. Tarihçi ilimin ahretlık 

Fadildn feryatlariyle hadiııeye 
koıımasını genç karısı Fahire 
1şıtmemiştir. O kocasının yazı 

odasında bir kıtap okumakla 
meşguldür. Fahire evin sükune
tınden iırkerek bahçeye çıkt iı 
zaman kocasının ·uzaktan gel
digin gôruyor. Kocası Der 
Mehmedi kurtaram:ımştn-. Bun 
dan s ııirlenen Ahmet Nazmi 
aynl zamanda kızı Cemilenin ge 
cikmes nden de üzülüyor. Ce
mile misafirliğe ııittiği yerden 
eve gcldii zaman babasiyle u
vey annesini sofraya oturmuş 
bulur. Babasının ihtarı Cemile
yı ona kuatahça cevap vermeğe 
sevkediyor. Fahire bundan çok 
müteessirdir: Cem le biraz ılerl 
gıtt ğini anlıyarak babasından 

af talep ediyor. 

*** 'I 
- Dllrlye hanımlarda skambil oy-

- Cemile .. Utanmıyor musnn? 
Genç kız, sinirlerini yauştırmak 1-

çin bu ihtarı bekliyormu7 gibi birden 
bire duruldu; başını cinline eğerek bo
guk bir sesle: 

- Eveti Dedi Babacığıın, kuııu.r 
ettim Beni af(et ... Ve odama gıtmc:k
llgune müsaade et ... 

Ahmet Nazmi kat'i bir t.avırla kızı
na kalmasını iısaret etti Yem:k, kim
senin bozmadığı bir ıüktlt içinde so
na erdı, 

Yemekten sonra Ahmet Nazmi aan
dalyasmdan kalkmadan arkasındaki 
bUfenin üstünden tütün kutus;mu al
dı, iri parmaklarlyle biı sıgua sar
dı. Sonra kızma: 

- Ş mdı odan girebıllnin kızım! 
Dedı. 

Odadan çıkarken seslendi: 
- Cemile, bu mesekyi yarm konu

şuruz. Olmaz mı yavrum? 
Cemilenin gozlerı y;.ış rdı: 

- Hayır, babacığı:n Dedi l ekrar 
konuşmaya hacet yok. Ben baıtsızlı
ğımı anlıyorum ve sana beru affet
meni rica ediyorum. 

Evvelki gece yafmakta devam e
den kar dün şiddetlenmiş ve bütUn 
gün devamlı surette yağarak yerdeki 
karın irtifaı fazlalaşmıştır. Dün sabah 
rasathane karm yüksekliğini 30 san
tim olarak tesbit etmiştir, Akşama 

doğru bu irtifa yarını metreyi bul
muştur. Soğuk sıftrm altında 3 - 5 
derece arasında değişmiştir. 

İstanbul Belediyesi ve tramvay i
daresi caddelerin ve mUhim geçitle
rin temizlenmesi için 1800 amele kul
lanmıştır. Ayrıca tramvay idaresi
nin 26 kamyon ve 210 çöp arabası 
da karların taşınmasında çalışmıştır. 
Tramvay idaresi önünde kar süpürme 
teı·tibatı olan dört arabayı miltema
dlyen yollarda işleterek tramvay yol
laTtnı açtmnıştır. Fakat bunlardan 
biri bozulduğundan, Eminönü cihe
tinde tramvay seferlerinde gecikme
ler olmuştur. Yalnız bu defa tram
lnrm ve diğer nakil vasıtalarmm iş
lemesinde geçen seferki karda olduP.'u 
gibi, mühbn arıza kaydedilmemiştir. 

Trakya halında ve Sirkeci banliyö
sünde ekspres bir saat. Konya yolcu 
katarı beş buçuk saat geç gelmiştir, 

Sadeyağı, Tuz ve 
Diln sabah bütün kazalarda Şubat 

ayı elanek fişlerinin dağrtılmasına 

bapanmıstır. Belediye Reis muavin
leri biltün ııehlrde kaymakamlar ve 
nahiye müdürleri kendi bölgelerinde 
mütemadi teftişlerde bulunmuş ve i
aşe bilrolarmm silratle çaltşabllme
lerlnl temin etmişlerdir. Evvelce tev
ziatm Pazartesi akşamına kadar sona 
erdirilmesi kararlaştırılmıştı. Fakat 
karın ıılddeti yilzUnden tevz.latın Salı 
gUnü de devam edeceği anlaısılmak
tadır. 

Ekmek fiyatları için 
bir teklif 

Kibrit için Şayialar 
Sadeyağı buluııamıyor 

Sade yağlara hükfunetçe el konu
lacağı piyasada şayi olmuştur. Bu 
haber üzerine bUtün yağcrlar ve bak
kallar ellerindeki mevcut yağlaı1 sak 
lamıştrr. Dün hiçbir bakkal müşteri
sine sade yağ vermemiştir. Bunun ü
zerine Trabzon, Urla, Kars yağların
dan toptan veya perakende "Satın al
mak fstıyenler yağ bulamamışlardır. 
Halbuki evelki giin bu mağazalarda 
yağ tenekeleri üshiste sıralanmış du
ruyordu, 

Tuz ve kibrit satışı 
Kibrit ve tuz. fiyatlarmm arttırıla

cağı söylenmektedir. Bu haber üze
rine halk, tiltüncülerden paket paket 
kibrit almak istemiştir. Tutüncülerin 
elinde esasen fazla kibrit bulunma
dığı için, mevcut mallar satılmıştır. 
Diln hemen bütlin tütüncüler müşte
rilerine kibrit verememiştir. Tuz fi
yatlarının arttırılacağını duyanlar da 
tuz almak için bakkallara koşmuşlar
sa da, iki gündenberi İnhisarların tuz 
vermediğini ve mevcudun da satıldı
ğnu öğrenerek dönmüşlerdir. Tuz za
ruri ihtiyaçlardan .bulunduğu içln, 
İnhlsarlarm derhal piyasaya tu1. çı -
kartacağı ümit edılmektedlr. 

Karşılaştırıldı 
'Hamlet, piyesinin temsilinden do

ğan yazı yolu ile karı;ılıklı hakaret 
davalarına diln asliye birinci ceza 
mahkemesinde devam edilmişUr. 

Mahkeme birinci olarak Peyami 
Safanın "Türk Tiyatrosu,, mecmuası 
sahibi Zeki Coşkun ve neşriyat mü
durü Neyire Ertuğrul aleyhine açtığt 
davaya bakm~tır. 

Geçen celsede verilen ArA kararma 
uyarak mahkeme ehlivukuf az.asın
dan Oı cllnaryUs Profesör Sıddık Sa
miyi dinlemiştir. Sıddık Sami: 

- Jurnal ve jurnalcı kelimesi men 
turdur Fakat fıkradaki ifade ettiği 
rnflnayi incelemedim, demiştir. Mah
keme karar vermek için başka güne 
kalmıştır. 

İkinci olarak aktör Talatın muhar
rir Peyami Safa aleyhine açtığt da
vaya bakılmıştır. Bu duruşmada da 
mflhkeme eski karara uyarak aktör 
Talatın dinlenmesini istediği şahiUe
rl dinlemiştir. Şahitlerden aktör Av
ni "Peyami ile bir kahvede konuş
tuklarını. muhaıTirin "Şehir Tiyatro
su,, nu beğenmediğini, artist yetiştir
mediğini, tiyatro hakkındaki fikirle
rini bildirdiğini,, söylemiştir. 

Son günlerde halk araıTnda ev
lerde fazla erzak ve .. ıre biriktir• 
mek heveılnln arttıliını gösteren 
birçok emareler görUIDyor. 

Meseli son zamanlarda delili 
yalnız lııtanbuldı, memleketin 
her tarafındı kibrit satışlarının 
artbliı tesblt edllrnlştlr. iııtanbul 
normal zamanlardaki mlktann I• 
ki Uç misil, Ankanı ve Anadolu 
birkaç misli kibrit sarfedlyor gö• 
rUnmektedlr, NUfusumuz ve la• 
tlhlllkimlz artmadıAına gllre, hal· 
kın yann bulamamak endi,ealyle 
kibrit blrlktlrdljil anlaphyor. 

Halbukl bizim tahklklmlze g8re, 
kibrit fabrlkaaının bUtUn meml•· 
ket ihtiyacını karıılıyacak en az 
altı aylık etok malı vardır. Hanı 

1 

madde bakımından da hiçbir •· 
klnb11 yoktur. Bu itibari• ne bu,. 
gUn, ne de yarın kibrit yokıullu• 
ğu çekmemiz varit ve muhtemel 
değlldlr. 

I
• Halkın diller ihtiyaç h'iaddel .. 

rinde de tatbik ettlijl bu fazla 
mal biriktirme hevesi hem plya
sayT altUst etmekte, hem fiyat· 

l 
ların yükeelmeslne sebep olmak• 
ta, hem de hilkQmetl bllZl ihtiyat 
tedbirleri almıya aevketmektedlr. 

Bu suretle kendi kendimize au• 
nt bir buhran yaratmakta oldu· 

J.ğumuzun farkında m:rız? 

rıadık. Kaybeden taraf tabağ::. l.>e ku
ruş bırakacaktı. Cebimde bei kuruş 
yok kl, ben de arkadaşlarımın ,u asm
d gülmek eğlenmek hakkına malik 
olayım. Bu sefer de yalan &o)ıem!ye 
mecbur oldum: Para çantamı evde u
nuttum. Dedim .. Yalan. Y-dan. Artık 
kendi kendimden utanryorum. On se
kız yaşına gelmiş bir kızın b'1.iıası o
nun cebinde beş kuruıı bulundurma:ı:sa 
artık onun yakasını bırakır •. H.ıyatmr 
k anmasına müsaade eder. Den pek 
gu el hayatımı kazanabilirim, bır m:ı
gazada satıcı, bir yazıhanede kiup, 
b r avukatın yanında daktılo ... !"le bi
leyım? Her halde bir şey yap ıbıllrir.ı. 
J ak t istemiyorsun. Neden isteme.;1i
gmi de biliyorum .. 

O kadar muteeslr olınu$tu ki, bır
denbire birisinin boynuna sarılmak 
ıbtlyacmı hissettiği için l~ah ren:n bov 
nuna atıldı. ve titreyen duda:darı ıle 
genç kadınm yanağındatı op .. rek ka
çar gibi odadan fırladı 

Deniz.yollan yakın iskeleler ıtefer

leri öğleden sonra intizamsız iıjlemiş, 
Boğazlçlne giden ve gelen Şirketi 

Hayriye ~ apurlan da 1 - 3 saat te
ahhutla eferlerlnl yapabllml lerdir. 

Ekmekı:iler cemiyeti reisi Ahmet 
Rıza Toğay, Belediye tkttsat Müdür
lütüne müracaat etmiş ve bazı iddia
larda bulunmuştur. Cemiyet reisinin 
iddiasına göre, fırıncılar ~irketinin 
lağvedilmesi halkın aleyhine olmuş
tur. Çiinkü fırın adedi artınca mas
raf çoğalmıştır. Elektrik ve odun sar
fiyatı ile lmaliye ücreti ylikselmiş, 
odun darlxğt narhtan fazla fiyatla o
dun almmlısını icıy> ettirmlşitr. Eğer 
mevcut 194 fırın seksene inerse ek
mek ucuzlıyacaktır. Yoksa narhın bir 
miktar arttırılması IAzım gelmelde
dir. Narhın arttırılmasını icap ettiren 
sebepler arasında odun fiyatlarmm 
580 kuruş olmasına rağmen ekmeğin 
narhı tesblt edilirken bu fiyatın 70 
kuruş aşağı kabul edilmesidir. 

Bunun üzeme aktör TalAt "Şahit 
ile dargın olduğunu, Peyamlnln fi
kirlerini Neyire Ertuğrula anlatırken 
lsittigini söylemiştir. Bundan sonra 
aktör Sami dlnlenmi:J ve o da: "Avni 

Ege vapurutıdaki patatesleı· ne soywıma odalarmın blr olduğunu, Dün Galatada iki 

DükkCin Yandı 

Ahmet Nazmi sakin bir tavırla ıor
du • 

- Ne biliyorsun? Sciy!e ben de an-
1ıy yım!. 

Cemile birdenbire sustu. p,.it ılerlye 
g· t ğini o da anlamıştı. Bab.u;ından 
pek şıddetli bir muameleye uğı ıya.:o
gı ı zannederken, <>nun ırayet sakin 
hır esle sorduğu bu sual, harlı ate-

e atılmış blr damla su gibi buhara 
munkalip oldu. 

ileri gittiğini anlamıı olmasına rağ 
men birdenbire susmayı muvafık bııl
m dı; başladığından ı;ok zay:f bir e
da ıle devam etti: 

- Eveti Biliyorum. "Kı .. ım çahşı
yo !" demek kibrine dokunuyur. Fi
h e için de ôyle yapmadın mı?. O
n ı da isinden istifa ettirdin .. Of Bu 
be .:: 

Lodos ba11langıcı oian b!.ı- ağırlık, 
açık pencereden içeriye ılık bir nefes 
gibi girıyordu. Ti uzaklarda bır is
hak kuııunun muttarıt feryadı işid;li
yordu. Ahmet Nazmi lkınci bir al;ıa
ra daha sardı. Yeleğinin cebinden çı
kardığı yasemin ağızhğm1 taktı. Son
ra birdenbire ayağa kalkarak: 

- Hayd·. Yukarıya çık:ıhmt Dedi. 
İkisi de yemekten sonra bir müd

det sofra başında oturmağı ıeverle:-
di. Fakat Fad k bulaşık yıka;ken çok 
gurıiltiı ettiğ içın yemek biter bıt
mez hemen yukarıya çıkmağı tercih 
ediyorlardı. 

8.30 Proıırım 
8 45 Haberler 
a.u M •• Pı > 
9 011 M ık (Pl) 
9.1$ Evın aaat 
9.30 l'rl ık (Pi. 

12 30 Prol[r.ım 
ız.u T tk lcr 
1Z 45 Hıbe<l<tr 
13 00 Fasıl 

(Ark11l var) 
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18.40 T6rlı:Oler 
19.SO Haberler 
19 45 Serbeat 

l 19 55 M ılk (Pi) 
20 15 Konuşma 
20 30 Faaıl 
21.00 Ziraat saaıi 
2ı 10 Tlirk ler 
21.45 MOzil< Pi.) 
0 2.30 Hıberler 

lzmitte kıı 
İzmit, (TAN) - Hava tekrar boz

muş ve müthls soğuklar başlamıştır. 
Muhtelif araları kar yağmaktadrr. 

{ %,T1tıirde de kar yağıyor 
İzmir, 24 (TAN) - Şiddetli ıo

ğuklar birdenbire ba,lamı~. Hbahtan 
beri fazla kar yağmıştır. Ödemişten 
gelen bir ylik katarı .hcullucla yol
dan çıkmış ve nalııliyat bu yüzden ak
samıştır. 

Ankarada şiddetli kıı 
fekrar başladı 

Ankara, 24 (TAN) - Bütün mem
lekette olduğu gibi kı& Ankaraya 
tekrar gelmlşitir. Dilndenberl kesif 
bir kar tabakası ortaııtı kaplamtştır. 
BugUn öğle üzeri başlıyan tipi fası
lasız bir halde akşama kadar devam 
etmiş ve bütün caddeleri kar kapla
mıştır, 

Şehir Tiyatrosu Koınedi 
Kısmıı Taşınmıyor 

Belediye fktL<>at Müdürlüğü bu ld
dtaları tetkike başlamıştır. 

1 zmitte de ''kmek karrU! 
ile verilecek 

Izmit, (TAN) - Burada karne ik 
ekmek verilmesi için hazırlıklar tıı
mamlanmaktadr. Ekmelin knrnt ile dt 
ittılmaınna bugünlerde başlanacaktır 

• Lig Maçları 
Karın fazla yağması yUztinden sa

halar futbol oynanamıyacak bir hale 
gelmiş bulunmaktadır. Futbol ajanlı
ğı bu vaziyet karşısında buıı;ünkü lig 
maçlarını tehir etmiştir. 

V ol.eybol müsabakalan 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 

edilen voleybol turnuvasının final 
maçları bugün Halkevinln jimnastik 
salonunda ve Mühendisle Beyoğlu
spor arasında oynanacakt:r. 

t skrim müsabakası 
25.1.942 Pazar günü saat on altıda 

Dağcılık Eskrim - Tenis klübünde 
bir eskrim milsabakası tertip edil
miştir. Müsabakalara en iyi e~krim
cilerln gireceği söylenmektNiir. 

Fenerbahçenin kongresi 

Ege vapurundaki dört bin çuval 
patates htll~ çıknrtılamamıştır. Hava 
şiddetini arttırdıgmdan, mavnaların 
gemiye yanaıtırılmasma diln de im
k~fn görülememiştir. Gemide bulun
makta olan bu patateslerden mtiliim 
bir kısmına don sebebiyle kaybolmuş 
göziyle bakılmaktadır. Araya tatil 
günleri de girdiğ'i için, dört bin çu
valdan ne kadarının dondan kurtu
lacağı malOm değildir. 

Hah Stoku 
Şehrimizde çok miktarda halı sto

ku yapılmiştır. Anııdolunun halı mm
takalanndan getirilen çeşitlerin art
ması üzerine fiyatlar dahi düşmek
tedir. Piyasanm en ziyade tuttuğu İs
parta çeşitleri evvelce metresi yirmi 
beş liraya fken, yirmi bir liraya ka
dar satılmaktadır. 

Ala<ak Yi\zünden 
KeserJe Yaralandı 

Aksarayda Mehmet ve Hüseyin a
dında iki kişi alacak meselesinden k:-ı.v 
ga etmişler, Hüseyin eline geçirdiği 
keserle Mehmedin başına vurarak ya
ralamıştır. Yaralr Cerrahpaşa hasta
hanesine kaldırılm1ş, Hilseyin yaka -
lanmştr. 

L 

Birdenbire susta. Süldlt az devam 
C'ttı, fakat korkutucu bir hnva yarat
ır Ahmet Nazmi kızını dinlerken ye
meglne ara vermemişti. Yalnız bu son 

13 30 Or e trı 
ıs 00 Pr'>ııram 
18.03 Cu 

22 45 Spor. 
2Z 55 Kıp~nıı 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmının 
Şehz.adebaşına taşınması etrafında 

yapılan incelemeler bir netice ver
memiştir. Aranan vasıfta bir bina 
bulunamadıiı için, Şehir Tiyatrosu 
Komedi kısmı yine Fransız. tiyatro
sunda çalışmalarma devam edecektir. 

Fenerbahçe genelik kltibUnün sene- tam onda Kadıköyündekl kHlp blna
lik alelade kongresi bu sabah saat .sında yapılacaktn-. 

H•BE.RLER 1 
PASifiK HARBi Başvekilin Y ddönümü Amerika~a Büyük 

Harp Hazarbğı 

Yapağı Stoklarına 

~ Baştara rı 1 incide 

mel askerlerden ibaret oltluğunu 
soylemektedir. 

Japonlar Rtlbaul' a asker· 
rıkardılar 

El Konuluyor Tokyo, 24 (A.A.) - ·'Japon U• 

mumi karargahının tebliği , Ja
pon bahriyesine ve ordusuna 
mensup teşekküller 23 sonkanun 
sabahı Yeni Britanya adasında 
Rı:ıbaul yakınlarında karaya çık
mıya muvaffak olmuşlardır. Bun 

Stoklar Ziraat Bankasına Teslim Edilecek 
lunduklan yerlere en yakırı Ziraat Bıın 
kası şube ve ajan'arma bunların m k dan başka hususi talim gorrnüş 
tar ve cinsler ni bildıreceklerdir. Be- Japon bahriye ve piyade,i de ay 
yanname vermlyenler, ellerindeki mal nJ >abah yeni İrlanda aJa<;mda 
lan tamamen veya kısmen teslimden Kalog'ya çıkmıştır. 
imtina edenler, ııaklıyan veya ka- Yeni bir Japon taarruzu 
çıranlar mılli korunma lranunu hü-
kümlerine göre cezalandırılacaklar _ Stokholm 24 (A. A.) - "Unlted 

Ankara 24 (TAN) - Bazı vilayet 
\ e kazalarda ellerinde yaa)ağı bulu -
ı nlarıl' beyanname vermeğe mecbur 
tu ulması bakkmd ki karar butün vi
layet ve kazalara teşm 1 edilecekt·r. 
Evvelce beyanhame venneğe mecbur 
tutulanlar yeniden beyanname vere -
c ek olanlar kararnamenin neşri tari
h ndcn ıtbaren 15 gün zarfında bu- dır. ı Press.. in Melboume'dan bildirdiğine 

----------------------- göre, Avustralya hük1lmeti, Japon 

Anglo - Sakson 
~1illetlerinde. 

Görülen TelCiı 
t:tf.I' Başt.ıi rafı 1 incide 

Şuphcsizdir ki Anglosakson mil
i tleri Pasifikte üstünlük elde e
d rek Japon tehlikesini ortadan 
kaldırmak faterler. F'akat ayni 
zamanda Atlantikte bugünku üs
t un vazıyeti muhafaza etmek 
Akdenızde de hakimiyeti mıh -
" ercılere bırakmamak zorunda -
dırlar. İşte şimdılik Pasıfikte mı.i 
dafaada kalmayı tercih etmele -
rınm en mühım sebebi budur. 
Halbuki Pasifikte mudafaada kal 
ma:k demek, Filıpini, Singapuru, 
Hollanda ve Şark Hindıstanıru 
dalarını ve Avustralyayı kay -
betmeğe razı olmak demektir. 
Bu ıse Japonların yalnız Pasüik
tc değil Hint denizinde de us -
tunlük temin etmesi demektir. 

Avustralya 
içinde 

TelCiş 

/;:"it' Baştaratı l incide 

ve ayrıca Pasifik muharebesine gıren 
bütLin milletlemi miımessillerini bir 
araya toplıyacak bir Pasifik harp kon 
seyi kurulması talebinde buhrııacağmı 
sciylemişi.tr. 

Hükumet elldişede 

kuvveUerinin Kongainville adasında 
1 başlıca liman olan Kieta'ya cılttık
larmı haber vermektedir. 

Belboume, 24 (A.A.) - Malez-yada 
çevrllmf3 olan Avustralya kuvvetleri 
kurtulmuşlar ve ordu kısmı külll!ilne 
iltihaka muvaffak olmuşlardır. Mu
harebe devam etmekte ve vıız.iyet 
karışık bulunmaktadır. 

Avustralya kuvvetlerinin kanalla
rından birinde bulunan Hint kıtala
rı, Japonların gerilere asker çıkar -

Melbourne, 24 (A.A.) _ Huıtumet ması ve Avustralyalıların yolunu kes
çok endişelidir. Harbiye Nazırı Ford ı mesi netice inde zayıf bir vaziyete 
Malezyada vazıyetın karışık ve va _ düşmfü;lerdlr, Avustralya kuvvetleri 
hm olduğunu söylemıştlr Melb<Jurne 1 düşman çemberini zorlamtşlar ve 
huk(imeU harp malzem~si boınbar- I b!lyük kuvvetlere iltihak edebilmiş-

' lercUr 
dıman ve avcı tayyareleri ve deniz 1 

• • • 

b rl klen gönderılmesini ve Pasifik- /ngllızler çekiliyor 
teki sevkulceyş tAb ye lnın tadilini t.ondra, Z4 (A. A,) - Sal~hlyetll 
istınn yeni bır telgrafı Vaşil:ıgton ve mahfillerı Malezyanm şark sahilinde 
Londr gönde miş, fakat şimdiye çarpışan kuvvetlerin Merslng ırmağı 
kadar hcnuz cevap al mamıştır. Bu- cenubuna çekllmiye devam ettlklcrl
gün yine ayrıl meseleler hakkınğa nl sôylemektedirler. 
Churhill lle re! Roosevelte tekrar Merkezde İngilizler, Johor eyaleti 
acele telgraflar çekilmiştir şimalinde kAln Segemat'm cenubuna 

• çekllmiye devam etmektedirler. 
Nazırlar Mecll i Melboume'da top- Batı cepheııinde Muar'ın cenubun-

fl:dj' Baştara!ı l incıde 

İç siyasetimizde yurdun imarı 
ve vatandaşların refahını düstur 
edinen Refik Saydam hükumeti, 
dış siyasette de barış yolunu seç
miştir. Bu siyaset yalnız yurt 
içinde inan ve güvenle karşılan -
mamış dünyanın her bucai'.,llnda 
açık ve dürüst vaziyetiylP. ıanıı.
mı.ştır. Yürüdüğümüz yolun en 
doğru yol ve seçilen siyasetin 
milli menfaate en muvafık siya
set olduğu bütün dünya sonsuz 
bir haile içinde bulunurken 
Türk yurdunun sayısı pek azalan 
sulh ve sükun memleketi olarak 
kalışiyle anlaşılmış bulunmakta
dır. 

Milll Şefin ve Refik Saydam 
hükumetinin etrahnda her za -
mandan daha mütesanit olan 
Türk milletinin Türk yurdunun 
koruyucusu kahraman ordusuna 
da sarsılmaz iıtl.madı vardır. 

Çinliler harbin tonuna 
kadar dövii§ecekler 

Çunkin&, 24 (A.A.) - Çin haber
ler nazır muavini Kunıpn, bugünkü 
bir demecinde Paalffk batı cenabun
da cereyan eden muharebenin netice
si ne olarsa olıun Çin'in Japonlara 
mukavemete devam edecelinl ıöyle -
miştir. Bu bevanatm sebebi görilııü
,e göre, Japonlar Singapur'u aldılı: -
lan takdirde Çinin Japonya ile ıulb 
yapması mümklin oldufuna dair ya
bancı memleketlerde ortaya çıkan fa
yialarla tahminlere bir nihayet ver
mektir. 

Japon gemileri bombalandı 
Batavya, 24 (A.A.) - Resmi teb

liide, aon 24 saat zarfında dış eya
letlerin muhtelif nolrtalannda bazı 
hava faaliyetleri olduia bildirllmekte-
dir. 

t\.. 
IC 

Muazzam bir tank ve uçak ima 
li programının tatbikine başla -
dık. Ve 1942 de, Hitlerin dünya 
yı zaptetmek için hazırladığı ve 
butün yıllar zarfında yaptığı ka· 
dar tank ve uçagımız olacaktır. 

Her ne pahasına olursa olsun 
düşmanımıza karşı ezıci bir üs
tünl~elde etmeliyiz. Bütün dün 
yaıya uzanan muazzam bir cep -
he üzerinde taarru~a geçeceğız. 
Muhasamat sahnesi Japon toprak 
!arına aktarılacak şekilde hare -
ket edeceğiz. Düşmanı kendi top 
rağmda vurmak lazımdır. Düş -
manı nerede bulabilirsek orada 
kendisine karşı merhametsiz ola 
cağız. 

Japonya taarruza ba_şladığı za
man elimizde 17 ve in~a halinde 
de 15 zırhlı, elimizde 7 ve inşa 
halinde de 11 uçak gemisı. eli -
mizde 37 ve inşa halinde de 54 
kruvazör, elimizde 171 ve inşa 
halinde de 193 destroyer, elimız 
de 113 ve inşa halinde de 153 de 
nizaltı vardır. Donanmanın mayn 
ve iaşe gemileri gibi başka gemi 
leri bu hesaba dahil değildir. 

Yeni harp tahsisatı 
Vaşington 24 (A.A.)) - Miımeıssil 

ler meclisinin masraf komiıyonu 12 
milyar 500 milyon dolar tahsisat IJ'e
bul etmiıltir. Bu paranın 9 milyarı 33 
bin askeri uçak inşası i~indir. B.ın
bin askeri uçak inşası çlndir. Bun
dan baıka layiha, kiralama ve ödünç 
verme kanununun tatbikine memur 
dairelere Birleıik Amerika Reisinin 
mllyar dolar tahsisat derpış etmekte
talimatma göre levredilmek ilzere 4 
dir. 

Amerikalı Devletler 
ıt:!lf' Baştara1t ı ıncıcıe 

edilen esas takrir, iki biı~·ük mil 
Düıaıaıı tayyareleri, Saınarind.ıy~ letin tadil liızumuna kafi olması 

bir kaç. bom~ atmıılar ve Tenate 1 itibariyle deg" iştirilmiş" tır. Şılı ile 
mitralyöz atqıoe tatmuşlarclır. Sama- . . . . 

bir gün soyunurken kendisine Avni
nin, Peyaminln fikirlerini anlattığını 
söylemiştir. Mııhkeme iddia makamı
nın talebi üzerine şahitleri karştlaş
tınnıştrr. Bunun üzerine Avni arka
daşı Saminin sözlerinin doğru oldu
ğunu söylemiştir. 

Dün sabah saat beıte Galatada "fi.• 
rap camiinde Kürekçilerde bir dfik,. 
Randan yangın çıkmıştır. Beyoğlu it. 

Duruşma, Peyami Safanın yazılı 
m!ldafaasmı hazırlaması için başka faiye grupu yangm yerine geldiği za., 
güne bıraktlmtştır. man, ateş çıkan kürekçi Tahslnin dilli 

kAnı tamamen yanmış ve yanındaki 
71 numaralı dükkAna sirayet etmtı 

bulunuyordu. Bu dükkAn kısmen yan 
dıktan sonra ateş söndürülmüştür. 

Yapılan tahkikatta yangının, kürekçi 
dükkAnmda gündüz yakılan mangal• 
dan sıçrıyan kıvılcımdan talaşların 
tutuşmasından ileri geldlği anla~ıı.. 
maktadır. 

..----
Şehir Meclisi Şubat 

Toplantısı 
Şehir Meclisinin Şubat devresi lç

tlmaları 2 Şubatta başlıyacaktır. O 
giln kalöriferli binaların ısınması i
çin Belediye :ıabıtaııı talimatnamesine 
bir madde ek1C'necektir. 

Gümrük Tarife Kanununda 
Değif iklikler 

Ankara, 24 (TAN) - Oilmrük ta
rlie kanununda bazı tadiller yapan 
bir kanun layihası hazırlanmıştır. Bu 
layihaya göre, Türkiye gemilerine, 
mamul ve mahsullerine ağır vergiler 
veya tahdit, memnuiyet koyan veya 
başka memleketlerin gemJ, mahsul 
ve mamullerinden farklı muamele e
den memleketlerin gemilerine, ma
m\ll ve mahsullerine müs.Ueme ted
birleri almaSl için İcra Vekillerl He
yetine salAhlyet verilecekttr. 

AFRiKA CEPHESi 
l::7iJ Baştarafı J lllcide 

Alman tebliği 

Bir Adam Karısım 
Yaraladı 

KaragümrUkte oturan Mcfımet cllln 
karısı Cemile ile- kıskançlık yllzllndeıa 
kavga etmiı ve bıı;akla muhtelif 7e,.. 
!erinden Cemileyi yaralamıııtır, 

Yaralı hastahaneye kaldırılmt. Meli 
met yakalanmştır. 

Altın Fiyatları 
AI•n otuz Qç lirayı buhnuştur, B1I 

gram k!Uçe altın 483 lruru§tan ıatıı.. 
mıştır. 

SARK CEPHESi 
1:tfr Ba5tarafı 1 incide 

cuma akşamı Sovyet kuvvetleri
nin çok mühim bir ileri hareketi 

Berlin 24 (A.A.) _ Şimal Af- yaptığını bildirmi~lerdir. Ruslar 
· ' ita Smolensk ve Lenıngrat arasında 

nkada, Alınan - lyan hızlı te- 100 k"l tre l wund b" 
ekk·· 11 · taraf d · · il ı ome uzun ug a ıı 

ş u en ın an gınş en ve hede Alın h tl .. ~ t 1..ıı.'"lle . d cep an a arını yamuf" 
savaş ·ı.cayyare eşeAAu rın en l L to h d d d 160 .. . ar ve e nya u u un an 
yardım goren ta.a:ruz hareketı kilometre mesafede muhtelif k 
muvaffakıyetle gelışmeye devam no 
et i tir B ·· ük ln iliz kuvvetle- talara ulaşmışlardır. Rzhev şehri 

. m ş • uy .. g . tamamen sarılmıştır. Rus kuvvet 
n Agedabyanın otesıne, doğuya 1 rı· ş· iden ·dd· tte t h 
d 

w t lmı t e , una cı J sure e • 
ogru a 1 ş ır. d.t d'l S 1 sk · d 
Alman hava kuvvetleri Malta- ~ e 1 en mo en cıvann a 

dak
. hed fl · b b 1 g" d bır haıtıta kadar varmışlar, Andre 
ı e erı om a ama a e-
et · ·lerdi apol ve Toropa da, geçen sena 

vam mış r. şiddetli muharebelerin yapıldığı 

/talyanlara göre Veliıkiye - Luki'de çok ehemmi• 
yetli ayrılma noktalannm 60 kfıe 
lometre yakinine yaklaşmışlar ı 
dır. 

Roma, 24 (A.A.) - İtalyan ordu
ları umumi karargihmın 601 numaralı 
tebliği: 

İtalyan ve Alman motörlii ve zırhlı 
birliklerinin Sirenaikdeki taarruz ha
reketleri devam etmektedir. Kuvvetli 
düşman kolları Agedabyanın doiuıoı
na atılmışlardır. 

Mihvere mensup kuvvetli hava te
ıekkiilleri muharebeye lttlrak ederek 
çekilmekte olan düşman kuvvetlerini 
durmadan hırpalamıılarciır. Büyük 
miktarda düşman motörlü vasıtaları 
yakılmı ve tahrip edilmiştr. 

Düşman biri hava savaşmda, diier 
ıkist tayyare karıı koyma ateşi ile ol
mak üzere üç tayyare kaybetmiştir. 

Düşmanın Trablus'a ve Sirte kıyı
sında başka bir yere yaptığı hava 
.ı.kınları bir miktar telefat yapmışsa 
da hasar vahim değildir. 

Hurricane tayyareleri, İtalyan v:: 
Alman tayyarelerinin Malta adasın
daki askeri hedeflere yaptığı taarruı
Jara mini olmak istemiş ise de ilii
cumlara gündüz ve gece büyük bir 
tesirle devam olunmuştur. 

Malta'ya hova akınları 
Malta, 24 ( A.A.) - Sun 24 saat 

içinde Maltada 14 tehlike işareti ol
muştur. Resmi bir demeçte blldirild:
ğine göre, birkaç bomba atılmı11, biı 
kişi yaralanmı, ve ehemmiyetsiz ba
sarlar olmuştur. Malta aı;ıklarmda 
gemiler de taarruza uğramıştır. 

Almatılar, Ruslara ağıp 
kayıplar verdirdller 

Berlln, 24 (A.A.) - Alman orcS.... 
lan baıkumandanlıimm tebliii: Do
lu cephesinin merku kesiminde laıa
larımız bir çok noktalarda muvaffa • 
kıyetle neticelenen taarruzlarda bD
lanmaşlar ve düşmana insanca ve mal 
zemece ağır kayıplar verdlrmielerdfr. 

Uzak şimalde, Murmansk demlrJO
la kısımlan bombalarla tahrip edil
miş ve bir endüstri tealsi, ciddi ha
sara ufratılmışUr, 

Sovyetler dünkü rUn 27 tanare 
kaybetmişlerdir. Buna mukabil :ralrıız 
bir Alman tayyaresi kaybolmuıtur. 

lnönü Ansiklopedisi 
n- Baatarafı 1 .lnclde 

sonra ansiklopedi hıuıırhJıı: bllro111 .. 
mumi kitibi İbrahim Aliaddin Gövıa, 
muhtelif meseleler hakkında r&Porla· 
rım okwnuı ve raporlarda tasnif ve 
tahlil edilen noktalar üzerir.de miln
kereler yapılarak kararlar aluımııtır. 
Maarif Vekilimizin toplantıdan bir 18 

at kadar ayrıldılı:lan sırada miisalı:e
reyi Biiyıik Millet Meclisi Reis vekilı 
Semsettin Günaltay .idare etmiıtir İşte İngiliz efkarını, ve bilhas 

• a muhafazakarları endise "e 
telaşa düşuren de budur. 

lanmış ve Kurmay subaylarla Yeni da Ratupahat kesiminde düşman bas
Gine ve Malezyadaki vaziyeti ince- kısı artmaktadır. Birmanyada tnglllz 
lenmiştir Ehemmiyetli kararlar a- kuvvetleri, Merlemeln şarkına çekll
ltnmrş 1se de bunlar ihtiyaten neşre- mektedirler. 

rincla'da iki kifinln öldiiltl. iki kl,I- ArJantının du~~~ A~erıka 
nin de yaralandıiı ve ciiz't hasar ol- kıtasının tesanudu ışınde bır an- münasebetlerin kesilmesinın mut 
duia haber verllmekteaır. laşmazlık olduğu suretinde tefsır lak surette tahakkuk ettirilmesın 

Saat 17,30 a doğru Reiafcümbar. t 
nönu, maiyetlerinde Maarif Vekili -
mizle General ve mebus Pertev De 
mirhan bulundukları halde ansiklope
di tvirosuna ıeref vermlılerdir. 

Şimdilik İngiliz Başvekıli bu 
tenkitlerden sarsılmış değildir. 
Fakat kabinesinde dominyonlar -
dan ve bilhassa A vustralyadan 
yeni bazı aza almak suretiyle 
degişi:klikler yapması ihtimalı 
vardır. Yalnız dikkate alınacak 
nokta İngilterede başlıyan bu ten 
kıt gosterilerin Anglo - Sakson
Jann umumi harp planlan i.ıze -
rmde bir tesır yaP.ıp yapmı.yaca -
jıdır. ~ 

dilmemlstir. Kawkarelk kesiminde tngllizler, 

Parlamento fevkaltide 
toplır.ntıya çağırıldı 

Ankara 24 'Radyo gazetesi) - Ja
ponyanın Yeni Gineye asker çıkar
ması Avustralyada bUy(lk bir teUş ve 
heyecan uyandırıııı5tır. Bugün gelen 
bir habere göre Avustralya ParlA
mentosu tevkallde bir toplantıya s;ai
nlmıstD'. 

üstün düşman kuvvetlerine karşı JNl
vaffaktyetli hareketler yapmışlar ve 
Japon kuvvetleri tarafından yakm
dan takip edilerek geri çekllmlsler
dlr. 
DIGER HABERLER: 

Tokyo 24 (A.A.) - .. Ofi,, Japon 
kuvvetleri, 22 Sonklnunda Batapa
hat'm 17 kilometre bau şimalinde 
Parutulunı'a nrmıılardır. 

Felemenk Hindlıtanı bomba tay- edilmemelidir. Bu iki memleketi de artık ısrar etmiyen ıiçiıncü 
yarelerinln Macaau civarında JaP<'n diğer memleketlerle tam b:r an- maddeyi okumuştur. Bu son for
filosuna lu.rfı :paptıklan htlcumlar es- kşmaya vardırmak için büyük nıül konferans tarafından kaoul 
naamda, bir lmıvuar, blr •fır \:nı- gayretler sarfedilmiştir. İhtilaf edilmiştir. 
vuöre ve dltor bir harp semiıine a- prensiplerde değil daha fazla şe- Jk d~ .. 
tır çapta 4 bomba isabet etmiıt!r. kildedir.,. tısa ı munasebetler 
m1e tam Ctmetaonlcmfan vbPUJ M ı· b d A L--:ıı.ı• 
Aıker yiiklti bir taııtla tki büyük ce- . a ı!nzo 1;111 an ~nra, . me • M:<ıJuuı 
miye tam isabetle iki bomba düs- rikd İ ~u~urıyetdlake~yle .. mıhbver Rlo de Janeiro, (AA.) - Pan-A-
müştür. e~ et ~ ar~lD; ı ~unase et- merikan konferansı iktisat komitesi, 

Felemenklller tarafmdan biç bir ka- lerın kesılmesmı tavsıye eden e- mihverle iktisadi münasebetlerin ke-
FIP haber verilmiJOf. sas formulle değişikliği olan ve silmesini ittifakla kabul etmiıtir. 

Bilyük MilU Seflmiz toplantıda mii
zakere edilen mevzular, tak'pedilen e
aaslar ve ansiklopedi hazD'lıiı lçiıı 
yapılan ve yapılması dfi16nülen {flcı 
haldcmcla yakından allka cöstermiı•rı 
ve izahlar aldıktan aonra ban direk 
tifler vermek, irıadlarda bulunmak 
saretiyle cerek ansiklopedi bürosun 
ıerek orada ~r bulunan zevatJ tal
tif b11)'W1Dllllarckr, 

J 
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(HAFTA KON'UŞMASI) 

Bizim Edebiyatımızda - Komedi 

1$ç1 
Kısmında· 

KIZ 

TAKViMDEN 
8iA YAPAAK 

Zemheri Fıkralan 
Yazan: ULUNAY 

lrıai!D bqbmandaıu General 
_.Waveıı .. e hayrau t>luyorum. 

KAR ve KIŞ 
r • • • • ---.. -------, 
1 Bugünün Edebiyatın da Kar ve Kış Artık Ciddi Bir Mevzudur Kelime Oyunu, Cinas, İ 

A vustralyanın 
]" ehRkeli Durumu 

Bu Sene Temsil Edilen Telif Piyeslerin Üçüncüsü Olan Bu 
Eser de Bizi Hayal Kırgµılığına Uğrattı 

Biz. palto palto üstune giyıp ma 
baımda morarmış ellenm~l hohlaya 
hohlaya )'&%! yazmafa çabalarken o, 
bUtun harp mccmualanndaki resimler 
de gördüğwniız eibi kısac.Ik panta
lonundan kuvvetli bacaklarnu kolsu 
fanUismdau adaleli bıleklcrinl göste
rerek hava değişlkliğıne ehemmJyct 
verenlerden olmadıgıru fi len ısbat e 
d yor. Filhak lca Generalin bulunduiu 
havalide şımdi bizde olduğ.ı gıbl zem
heri bükümferma degı1, fakat ne de 
olsa böyle (sereserpen) g :vinenlcn 
ıorunce insana bir titı eme geliyor 

i Süs Olmaktan Çıkmış, Korkunçluğuna Uyan Yeri Almıştır. Bizde de, Buğulu Cam i l Ardından Kayıtmzca, Çocukça Kış Seyri Ne Zaman Sona Erecek? ! 
Yazan: M. ANTEN 

A YUStı atya Harp Levaumı Nazın 

Şehir Tiyatrosunun komedi kıs

mında "İşçl Kız., tem ıl ed lı
yor. Genç edibimiz "S b"h G_ozen 
in, cesaretini kırmak stemıyoruır. 
Çunkü tiyatromuz içın p.ırol : 'Tel f 
eser yazanlan teşvl ketmek., tir. Bu 
na hep!miz "amenna,. d yoruz. Fakat 
bu sene bu üçüncu telıftfr 1ı:i blzı 1ı -

"Şanteler,, ini "ıevk hakem,. f mab
k\lm etti. Halbukı butün gazeteler pi
yese " heser!., diyorlardı. Şaheser, 

ımdı kutupbanderde bekliyor. dun şu b tta b~unmuştur: 
J ponya Avustralyanm kapılanna ka
dar gelmlştlr. A vu tr lya lmparator
lutun m daf na bütün kuvvetiyle 
iştirak etmiştir. VnDyet vahımdlr. 
İı:ıgntere Slngapuru muhıdaza etmek 
için derhal b yük kuvvcller ve harp 
ll'lalzıemesi göndermek mecburiyetin
dedh p tik: harbi kaybedildiği tak
~ Japon donanması Atlanti •e a
tılabilecek. Avustralya De beraber 
bütan İngiltere İmparatorluğu da 
1ıehtıkeye dil ccekUr. 

İngllterenin bir siyas! buhran ~ 
thmek üzere olduğu hissedilmekte
dir H be!" v d e öre: İmpara-
1ar\utu muh f za etmenin Avnıpayı 
~tm kten daha mühim olduğu 
ltanaatlnl b 1 yen bazı mebuslar, 
ClıurchIIl hQkömctinı Uzak Şarkı ih
tnaı etm kle -ve Sovyet Rusyaya fın
l:ıı. 7ökl şmakla i1ham eyi meltte ve 
Sovyet Rusyaya yaptlan yardımın ke
li erek, U k Şarka derhal büyük 
l?ıfktarda takviye kuvvetleri ve harp 
IJ\ahemesı gönderilineslnl ıstemekte
dirlıer Bu mebusların, Almanya ile 
bir ~ayı d{lşundukleri de rlva
>'et edilmektedir. 

ı: er bu haber doğra Jse, Alınan 
tanarelerl T..ondraya binlerce ton 
~ ya dırdıkları zaman ~si kısı
lan Cıty'n n, Kızılordumın muvaffa
k.ıyeın muk vemet ve ta rrur:l n ne
ticesi geniş nefes alnrnk tekrar sesl
!ıi )'(lks tmfye b lad ını ve Ahnan
:tanm Avrupa llzerlndcld hAkimlye
ttnt - m - mlekelerine dokunul
mamalı: prtiyle - Sovy t :r:af~e 
~rcih ettik rlni göstcrm kteclır. 

Şark Cephesinde : 
C ovyct b rat bürosu, Oç gQn 
~ fNV 1, Ktzılardunun altı haf't -

h taarruzu n Uccsi Alm nlarm 
300 000 n, 4200 top, 2~00 ta k; 
J.ıoo tayyare; 33,000 kamyon ve di-
er birçok harp malz mesl kaybet.

Ultıertni b dırmlutl. 
Muhteill kayn klardan gelen ha

berlere g re. Alın ny d:ı nehirler ve 
Saltık Hm nlan donmuştur ve bu 
:tUzden n kil \ rtası buh m ba la-
llıtştır. B k &ehirlere, d er yıye-
c:eıı: mad riyle beraber patates te-
trıtn etmek de guçl tir. 

En. son vy t teb K lordunun 
~ .._ uyu bır mu U ıy 
~ı. Abnan h t1 rlnı Lenin rat 

e Smol k arıısmda 100 kilom tre
l 1t btr ~ e ü:ı:. nde yar rak Lcton
h hudu una 160 k lometre yakl. -
lı larını. çok miktarda h rp malze
tneın ele geç d l r ni ve Almanların 
>"alruz gundc 17 ,000 olu vcrdik
~ol b ld rmektedlr. 

Sovyet ordu n ba komutanlı-ınm 
bu taarruzla M kov d n onra, 
- Lenıngr dı da - muh ara ve iş
ftl tehli nd n tamruniyle kurtar
ll:ıak isted i rnuhakk ktır. Fakat bu 
~arnı:ı:. rnuvaf.f kty tle ink ş ı ede- • 
?ek Kızıl rdu B Wc sahillcnne ka
dar uzannuya muv ff k olduiu tak
dirde, Len ngrat ~ünde bulunan ve 
~Ottan mailim olrn makin beraber, 
~ dört yüz bin kişi olduğu tahmin 
ednen Alman ordusunun butnn yiye
~ stokları ve harp malzcm ıyle be
t'aber m hsur bir vazly tte kalıntısı 
trıilnıkdn görlinmektedir. 

• • • • --·· ··- J D ıvan edebıyatımızda kış .. ~ 
tan, kardan, soğuktan r yazan : ...... 

nağı olamamıştır. Hele eskiler -
ce meşhur olan şu yavan beyti
ne ba'kuuz: 

yal lr:ırgmlığına uğramııtır. 
bahseden satırlara tek tük rast ' 
lanz. Fakat bunlar, çok defa ı R fik H Od ı Sırası geldikçe daima soylenm: Bu 

memlekette münckldtlerm pek çok 
fevkinde hır ıorue ve anlayıs zevki 
•ardır. Hatır için yazılan y r 

zamane buyükıerine yaran _ e ı a ı KARAY 
mak, kışlık odun, komür, YJ)e- l 

Donar sofuktaıı. cfe.,aı, semender 
itcşt~ 

Bir iki gün dahi böyle eserse bQ 
cek ve içeceğini, hatta giyere -
ğinı anafordan çıkarmak ıçin bi 
rer kasıde grızgllhından ıJeri gi
demC2. Mısralar, gerçekten so • 
ğuk neva, yamapcık, iğreti, o
yuncak sozlerle, teşbıhlerle do
ludur; duygusuz, ınsafsızdtr ve 
mevzuun agırlığı, ehemmiyeti 
ve hayat uzerındeki testri ile 
busbuttin ilişiksiz.dır. 

Mesela (Baki) şoyle der: , 
Zemine badi havidan çok akçe 

duştu yıne 
Par etti d meni ıabrayı doldu 

c:ibi cıbaJ 
Türkçeye çevirebildınizse mü 

nasebetsizliğıni anlanuşsınız -
dır: Yeryuzune gökten, bedava. 
yine birçok para dtismüş, sahra
ların eteğinı ve dağların cebinı 
doldurmuş! 

Buradaki marifet - eski ede -
btratçılara gore • "badihava,. 
ile "Bedava,, daki çifte miina • 
dır; kış ile ruzgann, beyaz kar 
ile "akçe,, kelimesinin munasc -
betlerıdır. Bence beytın kıyme
ti oralarında degıl, kış kadar 
soguk ohişund dır! 

Bıraz otedc yıne o şair - boşu
na yer doldurmamak ıçin aslını 
bır tarafa bırakalun - şu tcşbıhi 
yapıyor· "Sahranın ustu, baştan 
başa karla doşendi, yeryüzü bir 
remilcı tahtası imiş gıbı bcm be 
yaz kesildı.,, Karlara bakarak 
bir remilcınin, yani kum yıgını
nı pannağıyle karı urarak fal
cılık eden adamın onlindekı ka 
bı du unebılmek orijmal bir iş 
ıse de onu :kış kadar heybetli 
bir m nzarn ile aynı kaba sıg -
dırmak akla sı ncak ve mantı
ğa uy cak fikırlerdcn degildir; 
bır "yave,, dir! 

*** ( Nedim) kı a ve kı.ş toplu-
lukları olan helva soh -

betlerine daha çok yer verir; 
fakat, bunu da - obur şairler gi 
bi samımiyetsızliktcn dolayı • 
başaramadan, ışin içinden. alnı
nın akiyle çıkamadan ..• 

Bürudet öyle lı: buzlanmasm diye 
l&y!k 

Konulsa penbeye yaldlt pareveı 
ahker 

Manası, asağı yukarı şu, "so
ğuk oyle şiddetli ki, yakut par
çasına benziyen kıvılcımı, buz 
kesmesin diye pamuğa sanp 
koymalı,, •.. İşte, samur kürktine 
biıninup tandır başından keyif
li keyifli dışanya bakan safa 

düşkünü bir §air, kışı ancak bu Vah vah! Fakat ateşte y~r~a: bu sağlam zevkin verd ı hlikme te 
"istiare., 1er ardından öyle his- yıp ateşten çıkınca ölen masal sirdcn 5cizdir. Ba hus:ısiyetl yıılıuz 
sizce gcirür! İnsanlığın dc;dine, mahluku "semender,, in donma bi7.de gormedLm. Son zamanlarda - b 
uzaktan da olsa 0 -ft1. ık k Hin güzel sanatkr de d h ıl oldu u 

• • W1.A ç rna sına değıl Nedmı'm bizı böyle istemez.. Daha b sk t 1 d halde halkm rağbetıni çeken her şcyı 
a~ a ur u e buz gibi sözlerle dondurmasına! 

düşiınür: "çabuk para kazanma., nsıtası yap n 
Sita zaaıam da olsa açrhr ezhırr * * * Fransada da böyle id Bir p yese 
Nesimi atifeti cudun oldukça Tanzimat edebiyatında Ziya rağbeti çekmek içın avuç dolusu p 

• ralar sarfederek rekllm y par! r l, 
Y vezan paşa dahi kışı anlatırken n r da 1 ani "Senin cömertl::ı.. ruz·· ga· ma tara ını i re edenler bazı e ı 

Jll\. soğuklukta eskilere rahmet o -
nn estikçe kış zamanında da çi kutturur: kalem tutanlara, gazeteve ilin kov-
çekler açılır,, diyerek zamane dnrur gibi uste para vermek şattiyle 

Dilşcn sanma zemine berfplre; - -'-' d ı 
Sadrazamından kurk, altın, mirl fartı scrdiden - sozum ona - tc::ıuut yaz ınr ar. Mu-
malından odun ve ; ...... ft ..... thane ellifin ahbaptan nrsa onlann da çor-
kil . d .... .uu.- Do""kcr bal ii pcnn sınfı meli"k hada tuzu balunur. Fakat ne yapılsa 

erın en aş ve fodla gibi h kidan nzre nafiledir. "Halk., denilen hakem hiç 
- "'Külli dahilün yenfa' - öte Mana murat edildıkte "yere bir tesirle ele a'\fllca gırmcz, karnn.u 
beri koparmanın yolunu "araştı- düşenleri sakın kar parçalan verir. Ve bu kadar propagandaya raf 
nr. sanma, soguğun şiddetındcn Me men eser, aktörlerin ancak sesleriyle 

Yine bu şairin krş iizer.ine lekler toprak üzerıne kanatlan- doldurduktan bomboıı bir tiyatroda 
söylenmiş çaplonca bir şarkısı nı döküyorlar?,, demektir. Hele bir kaç gün süriindukten sonra so
vardır; on dordüne yeni basmış, bakın şu Meleklerin yaptıkları- ner, biter ve unutular. Tuhaf derzi 
dadı ve taya elinden yeni kur- na_ Gel de şeytanı arama: Buz mi? Edmon Rostan'm '"'Santcler., 1 d:: 
tulınuş bir tazeye der ki: böyle olda. ..Eglon,. la. "Sırlno ; Ue 

Gurgin cibi agyar la.parlar seni (Devamr 4 tlndl sayfada) bütun dunyayı ~ran Rostan ın 

=~~~d:::;:.~f.li1T l• J ~J ~ a ~ ınmmn 
zu., ıle kurt,, kclimclcrmı hır - -

araya geti~~~?. Ne ustalı~!! ANNELERE D v 1TAM1N1 
Enderun şaın ıçın karlı mcvsı -
min birinci düşüncesi helva soh 
beti, yani mide, ikincisi tıtifet, 
yani dilencilik; üçüncüsü hu -
ban. yani şehvettir. 

*** Görüluyor ki, Tuna dondu-
ğu. Balkanlarda yollar 

liapandıgı, Anadoluda karlar yı 
gılıp Azakkaleyi buzlar çevirdi
ğı sırada bu şaırlenn koca ımpa 
ratorlukla ılişıklcri yoktur. Var 
sa İstanbul, yoksa anbul! 
Sırtta yünlü kumaşlardan çama 
şırlar ve entariler, şal hırkalar, 
çuha kaplı kurkler; uzun tuylu 
postlar serilmiş mmderlere bağ 
daş kurup ocak ve mangal ba
şında gelsin çulluk kızartması, 
pekmezli muhallebi, kaymaklı 
baklava, Kıbrıs şarabı, macun -
lar, haplar ve servisimlnler! F.r
tesi gtinü, mahmur mahmur, bir 
"na'ti şerif,,,yahut "Kaside der 
vaW:ı hazreti asafi, tyazdın mı iş 
tıkınndadrr. Ta ki, Nei'i gibi mu 
nasebetsiız.lığin yuzünden kellen 
cellat eline veya Nedıın gıbi bir 
ayaklanma sırasında, damdan 
ayağın kayıp vucudün kaldıran 
üstüne düşmesin! 

Kış, o eşsiz Nedim'e bile, ken 
dine yakışacak bir ilham kay -

Çocuk olnnyanlann kemikleri artTk J yınca yainıs Jı:örlikle ateş ohnaz. 0-
büyuyecekleri kadar buyumfiıı oldu-

1 
nun gı"bi D Yitaminfnln iılctebileceg! 

ğundan onlann D vıtamınıne ihtiyacı fosforla kirece de Dıtiyaç vardır. 
çocuklannki kac\ar çalı: olmaz. Bu- Çocuğunu kartımda tnşıya.n yahut 
nunla beraber - yapılması bltmte c- emziren anne kendısine ve çocuğuna 
vin daima tamriine luzmn oldnliu luzumla fosforla kireci bilhassa yeş 1 
gibi - büyümesi tmnamlanmq olan sebzelerle yeml$lerde balnr. Et, ek
kcmiklcruı - bilhassa diılerin - tamır mek "'° taneli kuru sebzeler ona kireç 
ed lmeğe luzamu vardır. Onun için teman edemezler. 
çocuk olmıyanlar da D Yhamininden Annelerden bazdan foırforla ki.reci 
busbutün mustağni kalamazlar. Ba- gıdalannda bulanca. D v taminı gu
nun en açık delili çocult olınıyanla- neşin tesiriyle kendi vucutlcrinde M
nn dişlerinin çürumesidır. ıul ederclc çocuklannm buyüme.mıi 
Guneşten epeyce iıtıfade edenler, D temin ederler Fakat bazılan - bılhas 

vitaminine ibtiyaçlanm o suretle te- sa guncşsiz y~rlerde kalanlar - D i
min ederler, köyluler cüneşten epey-;e tıımınını kend !eri hAsıl edemezler ... 
istifade ettikleri için. ıehirlilerln diş- Koylli anneler bu b:ılrnnd n daha i:yt 
lcrr ,ot çüruduğu halde, onların dıt durumda bulanurlar: Koylu kadın ıc 
lerl çürümez ... Güneşten istifade ede- bclilinde de guneş iz kllm z. Çoca
miyenler de günde yanm litre süt ğunu emz!rfrken de onu alır, yine gü
içtikleri halde D 'f'İtaminne olau ilıtl- neli karşısına çıkar. H lbulı:ı şehırlı 
yaçlannı temin edebilirler. anne geber gındc de, cmzırırken de e-

Annelerin D vitaminine ihtiyacı da vınde kapanır kalır. 
ha önemlidir ... Anne olacak kadm, ce- Şchirlı annenın gilneştcn mahrum 
rek gebeliğinde, gerek çocağumı cm- kalmasının tcsirlnı kaybettırecck ey 
zirirken. çoc\?funun büyumesini. ke- silttur: Gunde bir lıtre kadar üt, 
miklerinin azamasmı temin için k::n- yahut ellı gram peynır . Bu kad r 
di kanındaki, kanında bulamazsa nn- sütün yahut peynınn &O eceg .şı 
di kemiklerindeki fosforla kireci ha- gormek için ıkı 1ı: lo ekmek, dort kı
rckcte getirecektir. Bu işi gormclc i- lo et lazımdır. Sutu bul mazsa gun
çin haylice D vitaminine ihtiyacı v.ır- de iki çorba kaıJı~ balık ya~... Fa
dır. Fakat yalnu D vitamini yetişmez icat bahkyağı ancak D vıtam ninJ ve
Ba vltamln ateşi yakınıya yarayan nr. Fosforla kireci bulmak iç n 7ınc 
körük gıöidir. Yanacak bir tcY olan- taze sebze ve yem·ı !ster. 

Munckkit. nt baınt h lkın bu sar· 
sılmaz zevk kaynagmdan alırsa ten
k dinde babet eder. Bôyle olma)'ll> 
da hatıra, gönüle bakar; şahsi ma
h bbet ve lnfıalıni san'at ıevkınm ut· 
tüne çıkanrsa yazılan belki guzel ma
kaleler olab lır; fakat tenkıt olmaz. 

Sabih Gfü:en pıycsınde "muvaffak 
olıımadıfından, mutessır olmamalı -
dır; çünkü çok müstait bir gençtir. 
Bır lkfnds nı, hır uçün. U"'Unü yaz -
malı; çok tıyatro ıle ugrasmah: elıne 
kalemi aldıgı zaman oııunde duran 
beyaz kigıdın yennc hayahyle bir 

hne kurmalı ve o muluyyel sahne
de oynanan mevzuu kağıda tcsb t et
mel. Yoksa.plim yapıl'tıadan. hıklyc 
bıle ya lmaz : nerede hldı ki plyn?. 

* * Şımdi esere gelelim: 
'1 çı Kız,, huviyetı olmayan bir 

c erd"r: Naşidln "frak.. cfycrclı: "La 
Dam O Kamelya.. da .. Arman Düval,. 
oynamasını :rahut Le> Barjl'nfn "Pi-
elı:ir" a Ç'lk:ması ıım tcnı bir ıahııiTeti 

vardrr. Ba. garplilıle yeltenen ban 
ailelerde çocukların ebevC7Jl}erine 
"ana. baba., yerine "Papa, Mama:; de 
melerine benziyor. 

Bizde ve hattl her J"etde '"ltçi ıtra,. 
denildıgi zaman .. dlkiıç! bz,. anlatı
lır. Ortalığı sJlen aupüren kadınlara 
"tahtaya, çamaftt'1l giden" derler ki 
onlar d bu lı:ıy:ıfette değ ldir. Baı
lannı sım ılr:ı 7emenl ıle sararlar, e
teklerini toplarlar, baldırlamn sı
vayarak gacır gacır tahta s )erler Ba 
kılıktan d onlan b r çok crlreklerm 
ragbetindcn azaklaıtınnaz. Çflnkü 
bir ,oklan fçın hımıe•çt insanlann en 
çok dişiye yakın olanıdır. 

Birind perde bir kokotun "'dir 
Hafıf meşrep kadro, kendlsıne h~ 
o gun aşkını ilAn eden bir gençle o 
akşam maskelı baloya gidecektir. Bu
nun içın rendi hangi devre alt oldu
ğu b lınemiycn mavi bir entari giyı
yor. Aşıkına da hır kaalı:et, 'ft eskice 
b r ceket pantalon gıydiriyor. Terzi 
pusulalarını işıklarma ôdetcn (bizde 
boyle 1!100 dan kalına kokot var mı
dır") Şuh kadın pek pratik oldaiu 
ıçin hizmetçi tutmayor, baltada blr 
defa tcmızleme şirketinden bır heTet 
getirterek evini tcmizletıyor. Banyo 
odasında kıyafetini dcğl:tlren dcU
kanh salona çıktı:fı nmaa apartr -
manı ınlcn supüren İKi lcızla br,ıla
şıyor. Kız bu kaslı:etlı adAnn ıoriince 
hemen kıyafetinden hırsız olduğuna 
hukmediyor. Çünkü Avnıpada başta 
kasket, boyunda atkı belki btr hınrz 
kıyafeti olabilır. Fakat bizde bana 
bir hırsızlık üniforma11 ribi telikki 
etmek doğru değildir. ltaıket glycn. 
boynuna bir atkı saran, ceketinin :pa
kasını kaldıran da namuslu olablllr· 
sonra karısısmda hırsız gören bir !ı:a~ 
dın gayet tabit bir tavırla: "Baraya 
ne aşırmağa geldın bakayım? Haydi 
defol şuradan!,, demez. "Can kın ta
ran yok mu? Hırıız varı, d ye nl
rayı atar. 

H fıf meşrep kadına - terzi pal!l
lalannı ödcdiğıni b r kaç defa tekrar 
edecek derecede - işık olan kaba bir 
adam vardır. Metresni evde bulanu
yınca: "Eyvah Neırini d;ıfa kaldıı eh-

(Devamı 4 tindi sanac1a) 

Zaruıedersem ya General bundae 
baıka bir kıyafette resim çcktirmcmi.J, 
7ahat da kendini hep böyle alııtırmq 
olac:alc. Çünkü dunkü "Alı:oam,. rcft 
kimiz yazdıiı bir makalede Generalin 
yine böyle kısa pantalonla bir rea
mini koyduktan sonra altına "'7-zbk 
kıyafetıylc,, kaydını ilaveye Jumaa 
ıor~ştü. 
Akşamda ba resme babı'km ~ 

eıkJ umanlarda bizde. şimdllıi sıbi 
ka.rakıt cünler nele ceçcn bir kaç fık
ra aklıma ıeldi lıte bmılardan ikis'..., 

** Zemheride tiryaki iistiiste iti ~ 
ciymit, ba,ına yün atlı:ılar sarım:t. be
eacında di% kapalı:larma kadar ...&ı 
Wçmlar, Okmeydanım geçi7or. Çıp
lak ıırtlardaıı rilzıar önüne bttıiı 1arr 
sa•nıntulariyle ihtiyarın J'Ull atkm:o 
aralıa-ında kalan &'Ö.ı:lerinı bmçıb .. 
yor. Biçare, ikide birde durarak .,._ 
yıklarmdan sarkan buzlan kopanJW. 
Boyle karla, tipi ile ıtürcıerelı: ller
lemefe çalqırken ka,..ıdan '"Hils•yha 
Paşa çıplakları,. denilen "lc\'CDt,. ~ 
den birini görmüı .. 

Kalyoncuda göğüs batır st5bcP 
kadar açık. •. Doiı_ncll kollar anım 
ba&lanna kadar meydanda. bDya p.. 
bi traılı kafada kavak btr tarafa ~ 
kılımı ... Alızdan, bar:andu dmnanm. 
sa'VUl'U"&k geliyor. 

Tıryald bir kendi hatine b&1anl. 
bir de ba tükürüğü donduran mtü
ta '"zemheri zurefin,. gıbi ~ 
gezen ccmldye bakmış: 

- Aman evlitl... Deo4 1)........,. 
masan 

Kalyoncm 
- Sorar mmn beJbaba? J:mnme 

cC"Vriyor amma ne halt edC7fm ld W. 
kere aoyumnuı balandak.I 

* Meıbar miras yeditcrden Ve!I B-
fend.i zade Emin Efemi ~ 
rma cefa etmekten %evle alan aca,.tp 
bir adamdır. Bir gün zcmbcride U .. 
Jriidardan ka11kla lstanbllla gcçerke:n 
kendısf kürklere buruıımüt, dallca"1119 
mı da S07JOU4 bir tek bitili gömlekle 
kat1ısma oturtmaf. Yolda, tirtir tit
riyen dalkavukta zdtlcnmek jçin: 

- Bammnan 1ıepesi ~ ı>e. 
ıni1-

Dallcrftık dayananıemif, ldacalı 1!liıııt 

sandan da ftZ&eçcrelc: 
- Efcndlmiz, ~. Kötmfztn \'tlw 

cad&nc1e de sıcak btr nokta cılane 
pek mahrem bir yerim kaldı. Omı dlı 
oraya sokunuz tamam obıanl 

lzmltte Feci Bir Tren 
Kazası Oldu 

lzmit. 24 (TAN) - Seltrimlllli ~ 
nı! un til arlarmdan müteahhit Ba .. 
sim bugun Toros ekspresi 1staqco-. 
dan hareket ettikten soma trene a~ 
lrunak istemiş ve düşerek parçalan.. 
mıştır. Bu fecl ölüm hAd.isesinln tah""' 
kikatma müddelumumt Bedri Özb... 
ya el koymuştur. 
İzmitli Bir Manifaturacı 

Niğdeye Sürülece~ 

l' BUG'ON bulabileceğiniz en büyük zevk 

Izmft (TAN) - T8nmDJ11 mudf .. 

1 
tul"& tilccarlarmdan Salim h•1r1nnd& 

,. ............................. .-..... ,=============--

ŞARK Büyük Aşkların 

Fevkalade Yıldızı 

AskerJı"L f J • ı ,,,.rgıınculak suçundan verilen kanı 
._ ______ 1t __ f.L..e;.;;.r.;,ı_ tcmyizce bozulmuştu. Borada büyüJc 

Baş Rolde 

TYRONE POWER .............. ~ 
ÇENBERLITAŞ 

Sinemasında 

ZARAB LEANDER~in 
yarattığı 

KADIN SEVINCF 
Aynca 

Bernnde Bir GecP 
Biişük müzikal varyete film 

s E s 
Sinemasında 

Don Kolmar - Paul Keınp 
tarafından yaratılan 

DAiMA SEN 
Şen operet filmi, neş'e ve 
musiki severlerm takdir 
alk:ışlannı toplamaktadır. 

\,., 8ugQn saat 11 de tenznltlı matine .... __________ ı 

1 P E. K ve MELEK 
sincmalannın iyice teshin edı1miş geniş salonlarında 

Kar ~ fena luıvahın yenen 

Şaheserini doya doya seyretmektedir. Baş rollerd~ 

LAURENCE OLIVlER - JOAN FONTAlNE 
DlKKAT· Bugünden itıbaren seanslar her iki sinemada 

Saat 1,30 - 4 - 6,30 ve 9 da 

Bugün saat 11 de ten~tb matine 

'9 ............................................ ~-

CiNGENE AŞKI 
,------------------------~ S O M E R Sinemas Bu Salı Akşamı 

Birkaç gün evvel btr tayyare kazasına kurban olarak ölen 
sevimli ve sarışın, büyük ve dehak:ir yıldız 

CAROLE 
ROBERT 

LOMBARD'İn 
MONTGOMERY 

De beraber çevirdiği en son ye en güzel 

AŞK MUHAREBESİ 
Filmini takdimcdecektir. Zav:allI yıldmn bütün Ye parlak 

dehasını göstermiye muvaffak olduğu son filmi 
Y erlerinlzi evvelden tedarik ediniz. 

'----------------------------1 

, SinemaBUUla .. 
Esrarengtz g6zlü kadın 

OLGA TCHEHOWA 
Sihri ~ füsunu ile 

i K A 
·c G n N A H s ı z ~ A D ı N ) 

1 
Fnıclnde san'at harikalan yaratmaktadrr. Sükunet, a k ve 

kinin sebep olduğu bir cinayeti saklayan ıstıraph mahpmı 

,_ Bugfm saat 11 de tenzilatlı matine •••••ı 
J ~ ........ 

CHARLES 
MARGARET 

BOYER'in 
SULLAVAN 

ile beraber yaratt:Jğı en güzel filini 

9ACK STREET 
Onümüzdekisah güntl son matinesine kadar 

SOMER SINEMASINDA 

B~7ofhs Ter1f AL 6ultuladu: 
Kall•aa muhacrrlanndaa 116 do.iuın111 Han 

bl of. Suvari Tim. N'tvrua (56671) ın acele 
tubtye mlracaatı. (1112) ---- -YENt NEŞRİYAT • 

KILLI TAltVlK - •1111 .. taf'llıl ..ııa 
n htdiaelerl dail dnllne lı:a:rdttmlıttt. Bw 
daa lt.aılı:a e•lı:atı ter'lyul. Atalar 116 !erini 
Ye darbrmucllcn ba•ıdır. Neırcde• Iatanltwl
cla HDan tabıat matbuııdır. -HUltUK ILMINI YAYMA X:UltUMUNUM 
KON R RAN!:LARINDAN - 65. 66. 67 ve 
68 ı ı ııuı ra nnt tc kıl eden (m lıa:re ell 

kuk zaYıyeslııdcıı Jııgılız borclar hukukunun 
ana hattan. ""llavioa., muı mGe '"' naurı 
YC n izahı Ye ban m e aoelerlm e tatbı • 
k lramınbnn rayıflan himaye dereceleri, dtv 
1 ı n fıyat tc clclr 1 ne m dahalcsl) ıdbnndı 
•• lıltaplar Adh~ Vekllcd ıarafrnd•• ba11I 
mt:;tır. -YARADANA lllKKTUPLAR - Xfl'lnetll 
ltlr nasam oldutu kıdar 1ı1Y111ttll bir ıair 
olan Bedrl Rahmi lftr ikram 1llrlerlal "Yara• 
elana Mektuplar., aıb altında ltb kttııp halin 
de neırctınl tir. -ıtOYE DOORU - ıta~ alt elı:o.oıal, lda· 
re. terbl7e. aallık bayındırlılı: lıleıindca ltab
aet!er. sa inci 11a71sr Istanbtılda nevedUrrıııtlı 

•••••••••••••••••••••••• 
Şt.:HIK TIYAJ'KOSU 

DRAll XlSMlı .:ıaail• Mat 15,10 .. a .... 4. 
YASADIOIMIZ DBVJR 

l:OMKDI ıı:ı Ml· Sau ıs.so .. M.M dı 
ISC::J :ıtlZ •••••••••••••••••••••••• 

alika uyandıran bu hadisenin maha-4 
kemeıl yeniden yapılmış ve .asliye c~ 
za mahkemeıi manifaturaa Salimi S 
sene 4 ay 1 etin Nifde7e ırilrrün ce
zasına ve 1000 tira para ttzanna mali 
lrilm etmlııt!r. 

Müstahsil Elinde 1,,5 Mi17cnr 
Kilo Tütün Kaldı 

lmür 24 (TAN) - Tiitthı sabi .. 
lan 26 milyon kiloyu bulımıı, mfia -
tahsilin elinde bir baçuk mıl:ron ~ o 
tütün kalmıştır. Alınan fuına1an da 
mübayaata başlamıı;lardır 

Çocuk Diııpanseri ve 
Kütüphanesi menfaatine 

MÜSAMERE 
Be yoğlunda 

Fransız Tiyatrosu bin:ısmd 
27-1-94% Sah akşamı 

Çocuk şarkıları. danslan. 
Miki. Caz. İbrahim Özgur 

ve Ateş Bocekleri 
Şehir Tiyatrosu Sanatkıirlan 

devam edecektir. Mevsimin bu en gÜ'zel aşk filmini görmek ............... , ......................... ... 
istiyenler bu son günlerden istifade etmelidirler. , 

't Bugün saat 11 de tenzilatlı matine- ' Bugün SARAY Sinemasında 
l Bugün E L H A M il A Sinemasında - Göı: kamaştına hir filmde Hollywood yıldızlan 

Liında Darnel - Mary Healy ve John Payne 
tarafından fevkalilde bir tarzda yaratılan 

"" Yatflmuru 
~ en neş'ell fllml - ı saat kahkaha, Çapa.noflu'nun emsalsiz 

maceram. tekrar tekrar göıilleoek netıs tam 

C O Ş K U N Ç 1 R A K r:r 8 °o Rz ~ ~ E Ylldız Paıishı en meşhur komedi artist1eri 
DUVALLES-FLORELLE- ALERME - MONA GOYA 
Aynca: CAMBAZLAR_ Moskovave Leningrad'm yüzlerce cambazlar Filmini mutlaka görünüz. Bugünün ve yannm yıldrzlarmm 
dan '\"e muhtelif h yvanlardan mllrekkep Meşhur CA ".\?:HANESİ hayatlannı, mesleklerini ve rekabetlerini tasvir eden çok 

---• (.T(}BKCEL BuaWı saa 1 ıı de tenrl14tlı matm 1 'z güzel bir filin Buciin sul 11 ele ıemilath matine.-~ 



llUl'IJ[A(La Btnpzl Umanı artık tnlh 
elinde bulunmadıtma l6re. Al

mllıver kuvwUerinl takviye 
birliklerfn ancak Trablua U
cıkanlabDecell me,dandadır. 

adaaı İtalyanın cenup Uınanla
Trabluaa ıfden deniz yollan-

tmn Ostilndedir. Buraaı mDıver 
tuu ızaç eden küçük lnıiUz 

birliklerinin ve ta77arelerınln 
noktam. vazifesini 16rilr. Malta 
S~ cenup kqdarmdan 

bel. elll mil mesafededir. Yuna
an Glride )'llplldıtı lfbl. bu 

Slcil)'lldan yapdacak bir bava 
ve havadan kuvvet indirme 
le bu adanaı zaptma her •

bnlln mevcuttur. Çilnkil etra
Jalçblr )'8kal tatinat noktası yo'lı: 
~ bava me,ttanı.n GstOn 

...,...._ .. ,apdwak bir baTa taar-
dGlmanm iline ~

bamın lcln Alrnanlann Slcll-
- bi hulrlaam11 o1malan ,,. 
t..ıuz'1Dda Jmlland*1m kadar 
baliabarcbman ... nakU,. ftJo -

............ " ..... ..ur. Aeabll •am clDla ....,. bulQDkO 
~ bu .. lcln bu 

bna kuvveti qınblllrler mi" 
wnaada Afrlkadaki mDwer 

rıın..a.tnm rıee1e ~ )'lll'dnnJlar 
ıas..-ı:ı.rt bir zamanda, )'lllna Mal· 

~acalr"blr taatruz IDllUa Ak
daDannıuml bu IUlara oe8-
Bıa takdirde bu ta.-ıumn U

u 111•11 ahnmeıp kadar ınsıuz do
•uaım banket " maM'9l'8 .-

olaıeak lularü Afrika naldl)'atl.. 
etmek 1ı::abQ olmqaeakta. 

...... mlbnr araflDdan J'8Plhna-
ttllllııMılmel - deDls Ureketlnln 

._"' ma daha uzak bir 
tMlrl .......... ır btr tekOde --m 'ft QDl aın '., bu ba
TrablUI nüllJatl 7o1lan a.-
~-· menedeeek bir -
tatbik edilmed kap *'-· 

VAZIYET) 
ı. halinde bombllrdaun w tDrpll 
~ taarrulanna muua 1ı::a
ırr. Bu taamızlarda blrbc tn,nia 
&em!G )'lll'alanabWr. Yaralan.an P
mller lft'f7'e. Umana 1nıvvetU bir hl· 
maye altında lfhMlerllebOeceldert· 
den. denizde 1ı::alan ~ donanm•
anm kuvveti hayli azalmlf olur. Bu 
auretıe za)'lflıyan donanma, batı)'& 
dotru Derlemek arzu.-mda Mbat e
dene. ha1ya ftlosl)'Je tarplapr. Al
man perso:ıallyle takvb'• edl1mlt t
taı,.. donanmum!D b6)'1e bir ,..ıt 
t~ bir muvaftalrı7et 'lı::azanabO.
eetl mihven:e ilmtt edlleblllr. Bu 111-
reUe hem t~ Akdeniz dmanma-
11na bir darbe vunılm111 ft bem de 
Trablmtaıd mibver kuvvetleri mo
hlm yardımlarla takviye edilmif olur. 
Gerçi böyle bir plinm n W78 eot 
muvaffakıyetle tatbiki halinde, mih
verin Orta Akdenbde kuanaealı de
n iz bAklmlyetl muvahat olacaktlr. 
CilnkO 16r0nilfe nazaran Uzalı: Şark 
donanmasını fimdililı: takvt7eden va 
pçmil olan İnıfltere, Aıdentz filo
sunun zayiatım anavatan fllmundan 
a)'frabilecell ıemllerle tekrar t.ellfl 
eder. Yalnız bu faaıla eenuıncla mDı
ver, Afrfkadakf kuvvetlerini eanlan
dJmut, Trabhnu kuvvetle mildafu e
decek, battl belki de kardık tur -
nıza .-cecek bir ftll7* dmul 0-

blr. 

Zata llıtll/00: 

U.l-NI ----

MAKSIMDE 
Her akpm 

SAFiYE 
ve 20 Kifl• SAZ heyeti 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Pek büyük bir rağbet kazanan 40 kişilik 

NEVRAWI, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER '--s 
0 

N 

leal.mda G6nde 1 Kii.- Almabilir. Der Yenle Palha Kutulan lsrarla t.te,lalL 

ISTANIUL YILDIZLARI 
REVOSONON 

HAFTASI ___ ,. .. Maliye Vekaletinden : 
BAY ANLAR ve BAYLAR ' Gümüı ·100· Kuruıluklann Teclavilclen 

JIDa.aemizde daima Kat!"' l1e Erkek, KOL, C~P s~~LER_I Kaldınlma11 Hakk111cla 
Masa, Duvar Saatlen, Altın ve Pliti.n Nışan yuzuklen, 

Kıymetli Taşlarla Süılil ÇiÇEK ve PLAKLAR ve Yeni 
....cıı~ (Şevaliye) Yüzüklerinin Zengin Çeıitlerini Bulundurdul'umuzu 

"..td'Q\"'.!~ Bildirmekle Şeref Duyarız. 

S 1 N G E R Saat 
MA~AZALARI 

ADRES: İstanbul, Emlnöntl Caddeal No. 8 

l•hlr Tlyalı osu 
, .... r1 

Sum İstanbul Hallrına Müjde: --

TAKSIM HALK Gazinosunda 

Türk Anonim Şirketinden : • 

i ~ tanbul Belediyesi lônl~r 
lstalOd lntla ... Mı .... ısm Teftla 

Oenen1 Ra1ckı 81D111 J:nl'clea a~ latanbal me1ıaslula tein C.H. 
P. Genel blıfkuhlr dlftBI ... Oftıılan llali7e VekAWI tıeUdk be;Jetl Nld 
ı-.a JlaJrJn 1Jhalmmlq PlıU mlldl olarak ~ .ilin obmur. 

(ftl) 

İnhisarlar Umum Müdürlüqü Hanları 

YiUnıek Milhendla Mektelil Satın Alma ~enumla• 
lleldeblmb - 18 lldet kitap dolabl ~- ....... -

bamma1 bedeli•,,. ilk temmatı n llndlr. l:blltme 1.1.MJ tarlblnde 
mt 11 ele 78Plecaktlr

0 
Fala malılhnat lclD mDdlrba.., ldnıeut (a2) 

GOmOI bir Uralıklarm darp ve ptyuaya kAfl miktarda ~ 
Dzerlne 1.2.941 tarihinden itibaren tedavQJden kaldll'llm11 olan IOmOI 
)'(lz kunışluklarm 1.2.941 taribindenberf Jahm Malaanchklarl)'le Tllrld-
1• Cümhurlyet Merkez Bankasınca ve Merkez Bankan bulunml)'llll JW• 
lerde Ziraat Bankası subelerlnce )'llpılmakta olan tebdil muamellbna 
31.1.942 akşamı nihayet verilecıektir. Bu tarihten 90D1'a mezkGr panllır 
nakit olarak hiçbir veçhile kabul ed lml,.ecektlr. 

Elinde gilmOJ )'(lz ltmutluk bulunanlarm 11.1.Mı Ü .. "'.,. bı1m 
bunlan Malundıklari7le. TOrklye Cümhmt7et 11eıra. Ban.......,. w 
llerlı:n Bankaaı bulunml)'llll 1Wlerde Ziraat •nımıt flllıelertllde ...... 
ettirmeleri DAn olunur. (llG - 1811) 

TÜRKiYE iŞ IA 
Delk Tl•rruf Beııplan ıta ballllbe ... 

, ........... ---UN ............ 1111•-Ulll • 1008 .. ._ • • • • • • 1 no -llOO,- • • • • • - • • • -• ~ • • • 
•• • - • •• • -• • • 

........ _ .. ....... 
cini llllct8n ftyMI .... -
Plrlıll 1"81 Kilo •Kr. MOIUra ... 10000 ,. u• llOO • =-... IOOO • 1" • .. ... • uo • .... f ......... .. " " 1• ~ 

'l'tlEID .... " 


