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No. 46 
Ya Behiye ııe ]illideye benzıyen 

namusla kadınlar. Yahut erkeklerin 
karşısında baygm bir ceset ~bi yı-
1Plan çıplak kadmlar. Saliha ba ilci 
çeşide hiç de benzemiyordu. 

Suavi onan ruhunda geçen müca
deleleri nazarlarında seyretti ve hay
ran oldu; o. aşkım bile itiraf etmek
ten lirken dudaklar ••. 

Onun gelmediği geceler. Saavi, is
yan ediyor. fakat ayni zamanda mem
nun oluyordu .. Çiınkü ıstırap çekıyor, 
llk defa bir kadm 'için ıstırap çekl
yordn.. 

Ba acrda ıimdiye kadar tatm3dığ-ı 
bir lezzet buluyordu.. Halbuki Ka
maran, onu eski günlerine doğru sü
rüklemek_ Bu harlı ateşi söndürmek 
istemişti. en güzel hislerini durdur
mak, uyuşturmak için çalışmıştı. Ha
yır_ Suavi Kimmıım hiç sevmedi 
Kimuranı düşündükçe tatmin edil

miş bir erkeğin çıplak yatan dişi kar
şısında duyduğu boşluk... Hatti bir 
tiksinti hissediyor. 

Halbuki bugün Salih.."\, bfr azizenin 
heykeli gibi mukaddes ve ulvi; kar-
1ısmda yükseliyordu .. 

Kalbinde ilihi cezbeye tutulmuş 

!nCcruplann sönmiyen ateşi var. Kı.z
gm demirlerle dağlaruyornıuş gıbı 
goğsü yanıyor, nefesi d:ıralıyor, san
'd.- Genç kadına verdiği ıstırapların 
günahını öduyor .. 

Salihaıım. Kimuranm ilk geldiği 
gün. salona girerken nazarlarında bi!"
dcnbirc sönen ışıklan görür gibi .• 

"Demek seviyordu!,, "Acaba ne 
;öyliyecektJ?., "Kimbllir ne kadar yal
nızdı!,, "Ahi Onu yalnız brrakmamL5 
olsaydı!., 
"Keşke o bfiyük felakette, biraz ol

sun yardım edebilseydi I., Zavallı Sa
liha1 Onun önünde nasıl çekinmeden 
Kiantrana kur yapabildi. "Onun göz
leri neler gördü!.. Unutabilecek mi? •. 
Acaba bir gün affedebilecek mi?., Ne 
ytizle gidebilir •• Ne söyliyebilir? "Se
ni seviyorum." Bu cümle onun aşkt 
ıçin çok az. çok bayağı_ "Beni affet!" 

Bu da Salihaya verdiii ıstıraplar i
çin çok u, çok hafif .• Ne yapsın? Ne 
söylesin?. 

Birdenbire yay gibi yerinden fır-
ladı: 

Behiye şaŞ'II'dt: 
- Ne oldun Suavi? .• 
Genç istemeden yütiidü.. Kunı1muş 

'bir makine gıbi hiç düşünmeden, mü
savi adımlarla merdivenleri çıktı .. 
Hastanın odasına ~reli. Salihanın la
kayt nazarlanna gözlerini d·kti .• Ba
kıyor. Kalbinden fışkırmak isteyen 
hislerini anlatabilmek için ayakta. hlç 
bir şey söylemeden bakıyor._ 

Saliha gülümsedi: 
- Ne istediniz? 

Swm, dımnam!l gfbl bakıyor. 
- Bir şey mi söyJ.iyecelrtinul 
Saliha )'elinden kalktı... Kolamı 

tuttu. Ona bi.r iskemleye oturttu: 
- Suavi, ne oluyorsunuz .. Söyleyi

niz .• Ne hbısediyorsunuzl. 
Yutkundu.. Ne mi hissediyor? Söy

liyecek hiç bir şey bvJamıyor. Bey
nine hficum eden düşünceler o kadar 

Yazan: MEHMET ABUT 
çok kih Hangisini söylemek istediğini 
bulamıyor. Yüzlerce cürüm işlemiş bir 
cani gibi hangisinden ba~lıyacağını 
bilmiyordu"• 

Ne olur? Saliha anlasa .• Ne söyle
mek istediğini bulsa ..• 

- Suavi .. Anlıyorum .. Üzülmeyiniz .. 
Ona yine çağırtınca .• Nişanınız, hemen 
yapılır!. 

Genç çocuğun nazarlan dnha ıstı
raplL. Yerinden kalkmak istedi. Oda
dan çrkmak, bir daha dönmemek ü
zere çıkmak istedi. 

- Suavi, bana ııöyleyiniz derdlm
zi .• Eskisi gibL, Haydi Ben sizin es
ki arkada:ıınız.. Sırdaşınız değil ml
ylmL 

Genç çocuğun nazarlan camla'Jtl .. 
Büyüdü, büyüdü.. Neler, neler söy
lemek istiyor.. Fakat boğazım tıka
yan bir YUmruk var. 

Suavinin sabit ıiazarlarmdan iki 
damla yaş süzüldil, Salfhanın eline 
düştü. Bir ateşten yanmış gibi, genç 
kadının omuzlan ürperdi. Ş'mdi bu 
beklenmiyen z.iyaretin sebebini anh
yor... Bütün işitilmeyen hıçkınklan, 
sözleri duyar gibi oluyordu.. Bu ge
niş göğüs içinde gizlenen ıstırapların 
alevini onun siyah nazarlarında sey
rediyor. Genç çocuğun gözleri yalva
rarak sordu: 

- Affettin mı. 
Kadın basım sallarken: 

- Çoktan! .. Demek istiyordu. 
O zaman Salihanm dizlerinin di

binde- Mürşidini bulmuş bir mürit 
gibi, onun elini öpüyor .. Öpüyor. 

Mürşidin gözlerinden düşen iki dam 
la müridin dağınık siyah saçlannd.1, 
fırtınalı bir den.ize dü3en katreler gibi 
kayboluyor 1. 

* O akşam Ulvi Cenap bastanm ya-
nında fazla kaldı. Nedense gitmek iç!n 
hiç acele etmiyordu.. Hatta gitmeden 
evvel uzun zaman salonda Saliha Ile 
konuştu .. 

Cümlelerinin arlrasmda' gizlenen blr 
his, nazarlarında büsbütün başka bir 
ifade vardı. Adeta kabahatli çocuklar 
gibi çekiniyor ve bir türlü girmek is
tediği mevzua sokulamıyordu. 

Saliha genç adamın endiıesini hls
setmiş gibi mütemadiyen hastadan, o
nun kalblnln iyiliğinden... Kendisinin 
ona karşı olan şefkatinden, bağlılı
ğından bahsediyor. 

(ArkHT var) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
1.10 Pn>~am 
7 .S3 Mllrıık (Pl.) 
7.45 Haberler 
8.00 Muzlk (PL) 
1. 15 Evin ıaaatl 
&.H 11.iizik ( P1.) 

• 
12.30 Prorram 
12.U Sarkıl:ır 
12.45 Haberler 
IS 00 Sarlcılar 
11.30 Müıik (·Pl.) 
18.00 "Proı:Tam 

ı 8.03 Orkestra 
19.00 Faul 
19.30 Haberler 
19.45 Serbest 
ı9.55 Mllrik: aFaıl 
20.lS Radyo ır~ 
20.45 Sololar 
21.00 Zıraat tahoim! 
21.ıo MUdk 
21.SO Konuım-
21.45 TQrk nıOdfl 
22.30 Haberler 
22.45 Cazbant (Pt.) 
22.SS Kapanı3 

.....,, 

Hayvam 
Getirilemiyor 

Mezbahada 
Hayvan 

Kasaplar Fiyat Mürakabe Komis
yonuna müraaatta bulunarak, mez
bahada hayvan kalmadığını, şehrin 
et ihtiyacını karşılamak üzere tedbir 
almması ve fiyatların arthrılmasmı 

istemişlerdir. Fazla kış yüzünden on 
r,ündcnberf şehre hayvan ge1memesi 
buna sebep olmuştur. Komisyon. in
celemelere başlıımıştır. Baber veril
diğine göre, mezbahada şehrimizin 
ancak iki günlük ihtiyacına yetecek 
kadar et bulunmaktadır. 

Pirinç meselesi 
Çeltik fabrikaları bakkallar cemi

yetinin emrine beş yQz çuval pirinç 
vermiştir. Beş yüz çuval pirinç daha 
verilerek halkm pirincsiz kalmaması
na çalışılacaktır. Bu pirinçler kalite
lerine ~re 52, 54, 56 kuruş toptan 
bakkallara verfldiğinden. perakende 
ancak 60 - 65 kunış arasmda satı

la bifocektir. Bu suretle pirinç satışla
n serbest bırakılmış oluyor.c:a da, bu 
fiyatlar fütili makamlarca yüksek ve 
r.,zla görülmektedir. 

Fiyat Mürakabe Komisyonu, dün
kii toplantısında pirinç işini de lnce
lemlştlr. Kbmisyon, pirincin lliks ka
litesi olacağını kabul etmemektedir. 
Bu suretle evvelce verilen kararın 

hiitün pirinçlere ait olduğu fleri sll
rülmüstür. Celtik fabrikatörleri de 
evvelce fiyatları kararlaştırılan kali-
telerden başka dlğPT yüksek randı
manlı pirinçler olduğu. Komisyonca 
bu kalitelerin gözönüne alınarak bun 
larm serbest olarak satılabileceğlntn 
kabu edilmiş bulunduğunu idı'lia et
mişlerdir. Bu iş bugiln vilfıvette gö
rüşülerek bir karar verilec~ktir. 

r- DIKKA T _. ..... , 

Sarkancalara Karşı 1 
Tedbir Alınmah İ 
Karlar erlmlye başlamadan ön· İ 

ce, don tesiriyle çatılann, penceı-e i 
ve balkonların kenarlarında buz 
sarkancalan meydana gelmiştir. 

Bu aarkancalar yerinden koparak 
yayakaldınmları Dzerlne ok gibi 
düşmektedir. D!ln Beyoğlunda bu 
suretle kazalar olmustur. GörOn· 
mlyen bu gibi kanlara sebep ol· 
~ımak için, bir taraftan Beledi. 
ye harekete geçmeli, di~er taraf-

ı tan da apartıman, e111, dükkAn sa· 

1 
hlplerl çatı kenarlınnda teşekkül 

eden buz sarkancalarını parçala· 
mahdtr. Bundan başkıt halkımrrın 

1 
da yayakaldırımlarından geçer· 
ken binalardan azak mesafeler-

!.~en y~.'!.'!1eı;;~:.~~-

AFRiKA CEPHESİ · , 

1 Gl:C' G'LE.M HAB~RUR 1 Baıd!a~~:=~=•;il< 
Mecl·ı ste ~·oterı·ık ~~:~d!~~n !Ta:et d~~~ 

·~ zileri üzennde teksif edil.~iştir. 
Halfaya eıtrafmda kuvvetlı mev-

K G • • • • • ı d • • 1 
ziler işgal eden mihver kuvvet-

• leri dün hava kuvvetlerinin de anunu oruşu u y~dımı ile, şiddetli bir hücuma 
ugramışlardır. 

Alman re!mi tebliği 
Layihanın fki Maddesi Reddedildi • 

Berlin 5 (A. A.) - Tebliğ: Şi-
mali Afrikada mühim muharebe
ler olmamıştır. Alman tayyare te 
şekküCeri Bingazi civannda ha
va meydanlanna, mendıreklere 
ve hava batarya mevkilerine ta
arruz etmişlerdir. Ayni teşekkül· 
ler sahil yolundada muvaffakiyet 
le bombalamışlardır. Hava muha
rebelerinde 5 düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Ankara, 5 (A.A.) - Büyük Millet 
l fecllsi bag{lnkü toplantısında, Bilyük 
Millet Meclisi Riyaseticllmhur ve Di
vam Muhasebat 1940 niaU yılı hesabı 
ka.tnerl hakkındaki mazbata, ait ol
duğu senenin hesabı kntislyle blrleş
tirlhnek: i\zere hilkllmete tevdi olun
muştur. 

Noter bnummmı bazı maddelerini 
Cleğiştiren kanun lAyfuasmm iki mad
de51 kabul ve iki maddesi Encümene 
iade olunmuştur. Bu kanun l.Ayilıa
sında nolıerlerin siyası partile.re glr
meııim yeya devam etmesini seçim 
işlerlylıe uğraşnuısmı. siyasi neşriyat 
;y:apmasım, borsa oyunu oynamasını. 

Singapar'un Müda
faast ön Planda 

tfoaret yapmasını, başkalarına kefa
let etmesini veya kendilerine ait üc
retlerden herhangi bir şekilde tenzi
IAt yapmasını yasak eden maddenin 
müzakeresi esnasında Recep Peker 
(Kütahya) söz alarak, bu maddedeki 
noterlerin siyası partilere girmesi ve
ya devam ~esi, seçim işlerinde uğ-· 
raşması, s~ neşriyat yapması kıs
mının silınmcsini teklif etmiştir. Bu 
teklif kabul edilmiştir. Bundan son
ra Orman Umum ;Müdürlüğünün 938 
mail yıb hesabı kat1~1ne ait kanun 
lrıyüıası kabul edilmiştir. 

Meclis Çarşamba gQııtı toplana-
caktır• ed WR' • t tt' + ı 

Ziraat VekiDnin Yeni 
Temasları 

Malıta adasındaki İngiliz hava 
meydanlarına karşı yapılan hava 
akınlarına muvaffakiyetle devam 
edilmiştir. 

--~~~-o~~~--. 

iaydarpaşa-Ankara 

Hattında 
tJ'fr Ba$tarafl 1 tndde 

23 kişi hafif yaralı olup hepsi a. 
tlfj" BaştarafJ 1 incide l:lfr Baştarah 1 tnetde yaktadır. Sıhhi vaziyetlermde 

yaya hücum edebilecek bir vuzi Ziraat Vekili bu kabil ınuesse. endişeli bir hal yoktur. Gerek 
yette de görebilirler. Bu suretle se sahiplerine ve sanatkarlara bu katann ve gerekse bunun ar
Rusyanm ikinci hayat yolu da maddi yardımda bulunmayı ve kasından gelen ekspres katarının 
k panımş olur demir temin etmeyi üzerine al - ı ı Anka d .. d il 

Bütün bunl;roan maada Sin- mıştır. Bu mevzuk meşgul olmak yo cu an ra an gon et en 
• bir aktarma trenine alınmış ve 

gapurun kayıbı, Hollanda Hindis uzere n1tttln riyasetinde bir ko- Ankarada Demiryollarınca gön-
tanınnı da elden çıkmasım intaç mısyon teşkkül etmiş ve hemen d ril ıhhi h t Warın 
edebilir. Böylelikle müttefikle- f l' et · ı· e en 5 eye yara . h kin .. r . ek aa ıy e geçmış ır. ilk tedavilerini yapmıştır. 
rın arp m~ esı ış ıyemıyec Öğrendiğime göre Zira31t Ve- Bu kaza yüzünden yol kapalı 
btr h~ gelir." . . kaleti bu şekildeki çalıkmayı e- olduğu için bugün Ankaradan 

A_ynı gazete, Amerikanın eski saslı bir teşkilata bağlamak, Js- Haydarpaşa istikametine katar 
cl~nız genel.~~~ başkanı A- tanbul ve diğer şehirlere de teŞ- tahrik edilmiyecektir. 
ınıral Sterlinş m bır mektubunu mil etmek karanndadır. Diğer taraftan yine soğuğun ıid-
neşretmektedir. detlnden Ankara - Kayseri arasında 

Amiral Sterling, bu sene Japonla- da bir kısun raylar kırılmış olduğun-
nn etinde Pasifikte 14 zırhlı, 13 tay- ziyeti bir hamlede ddi&tirmek mürn- dan, bu kısımda da bugün yolcu ka
yare gemisi, 52 krnvınör, 150 muhrip, kün olmadığını söylemiı: "Mukabele tarlan Jşlememektedir. Yolun yarın 
65 denizala ve beş binden fazla tay- etmek için kuvvetlerimizi toplayınca- akşama kadar açılacağı tahmin edil
yare bulunacağım tahmin etmekted!r. ya kadar elimizdeki naıtalarla dayan- mektedir. 

Amerikan Amiralı Anglo - Sakson- mak mecburiyetindeyiz." demiştir On gilndenbert yurdumuzun her 
J.a.rm müdafaa vasıtalarını isterlerse General Wavell bundan 10nra ya-. tarafmda ıiddetle devam eden kar 
Atlantik"t:e, lsterlenıe Pasifikte toph- pacağı, işler bakkmda tafsillt veremi- fırtmalan ve dağlardan inen çığlar 
yabilecekkri fikrindedir. Amirale cö- yeceğini ilive etmiştir. yer yer demiryolu güzergAhmı kapa-
n kuvvetlerin Atıant:kte toplanması Atlantik'te tek kzımanda l1UI ve son günlerde tırtmalarm dur-
takdirinde Sincapar •• hattA Alaska Nevyork. s (A.A.) - Nevyork Ti- masma rağmen. Avru.padan memle-
elden çıkacaktır. mes gazetesine Vasinatondan bildiril- ketlmize gelen yüksek tazyik lfddet-

G W vel.,,. •• l • diline göre Atlantikte tek kumanda 1l soğuklara ve bu da demlryolunun 
• a .. ın soz erı usulünün tatbikine lı:arar verllmi.ştir. muhtelif mmtakalarmda ray kırılma 

Yen! Delhi. 5 (A.A.) - General Nevyork Daily News gazetesinin h&diselerlne sebep olmuştur. 
1Javell, gazetecilerle yaptılı 'ftda &"Ö- yazdığına göre, harp malzemesi •erli- Dem.tryola tıeknilt " faal alıltah
-1ismesi esnasında yüklendiği mesuli- mesi işini idare etmek üzere müttefik- demini karla kapanan hattın açılına
;yetin biiyüklüğiilıD takdir ettiiini. va- ler arası bir meclis kurulacaktır., ı;ma ve kınlan raylann değiştirilme-
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Büyük Bestekar ltriye 
8
• '::' 

Kelimesinden 
Sıfat 

Herkes Evinin Önünü Temizliyece~ 
Tahsis Olundu ır aç 

İstanbul Belediyesi Konservatuarİ
nın tertip ettiği tarını konserlerden 
dördüncUs\1 bu akşam Tepebaşmda 
Fransız Tiyatrosunda verilecektir. Bu 
konser 300 sene evvelki klüsik musi
kinin büyük dahl bestekft.n Itrl'ye 
tahsis olunmuştur. Konsere Itrl'nin 
nevakıir Bestenigfır beste, Segah ağır 
!';emaisi, taksimi ve segah Yörük se
maisi ile başlanacaktır. Programın i
kinci kısmmda Mahmut Celi'ılettin 
Paşa. Şevki Bey ve Çavuşun. üçüncii 
kısmında Hacı Arif Beyin. Durrü Tu
ran ve Tahir Ağaların eserleri calı
nacaktır. 

• Anadolu Türkçesinin ustalıklı 
buluşlarına şaşmaktan kendimi bir 
türlü alamıyorum. "Kup,. kelimesin
den bir "küplek,, çıkarılmış ki, şiş 
karınlı, sıska çocuğun sıfatıdır: "Bu 
sıtmalı bölgelerde rasgeldiğimiz kiip
lek çocuklar acınacak haldeydi ... de
dik mi, uzun bir anlatıştan kurtulmuş 
oluyoruz.Iri karmh adama ise "küpü!,. 
deniliyor; kısa boylu, ş'şman adama 
ise "küpüç ..... Basık burunlu insanı da 
ayrı bir kelime ile anlatıyorlar: "Ket
Jez,, ... Söz arası: "Kahveden içer!ye 
ketlez ve küpül bir adını girdi,. cüm
lesini kullandık mı içeri girenin hem 
basık burunlu, hem de iri karınlı o
luşunu iki kelime ile anlauverdik de
mektir. 

Kar yağması durduğundan, diln so
kak ve caddelerin taşrtlara ve yaya 
yolrolara geçit verecek şekilde te
mizlenmesine daha hrzla devam edil
miştir. Dün de Belediye temizlik a
melesi ve tramvay temizlik işçileri 
dışarıdan gündelikle tutulanlarla art
tmlarak sayılan 2500 e ı;ıknnlmışttr 
Belediyenin halkın da temizlik işine 
yardım etmesi yolundaki beynnnamc
si üzerine ev, dfikkAn ve mağazaların 
önlerinin sahipleri tarafından teml7.
lenmesine geçilmiş, yolların kenarla
rına bMken öbek öbek karlnr çöp a
rnbalarlyle bazı yerlerde kaldırılmış
tır. Evlerinin ve dükMnlarmm önünü 
temizlemiyen 110 kişi bakkındş ceza 
zaptı tı.ıtulmuşhır, Şehir hatlanndıı 
tren ve vapur seferleri dön de inti
zamla yaprlmış, trnmvay fRtımhul ci
hetinde evvel gnne na-zaı-an daha sık 
is1emiştir. Beyoğlu cihetinde iş1etme 
işi zorluklarla karşılaşmL~ır. Şişhane 

vokuŞUndan tramvay l.şlC'ti1ml'.!miştir 

Httva yumuşak olduitu halde. kayın 
düşenler. kolu ve bacaih incinenler 
nlmulitur. 60 yaşmda Serkis isminde 
biri. Tarabvada evinden kahveye ıti
derken nyağı kayrp düşmüş ve koh
vcye götürülen Serlds biraz sonra 
ölmü~r. Knd1köyunde gakızro1ü so
kağında Kar:ınlo apartımanmda otu
ran Mehmet Koca adl"lda blrl de Ka
c:lıköy vapur 1.skele~nden çıkarken a
vnğı kaytp dUşmflş, bacağt kmlmıştrr. 
Mehmet Koca Nümune hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Evvelki ıık!i:ıım ~at al de Bnyı1k
dereye gidC'D 66 numaralı Şirket va
puru, Bo);azdan r,elip Büyükdere ö
niinde demirlemek için manevra ya
pan 30 tonluk bir yağ motöriyle çıır
pışmıştrr. Motör kısmen hasara uğra
mış, nüfusça zayiat olmamıştır. 

Bazı evlerin ve dükktın1ar:ın sa
çaklannı'lan sarkan buzların ve biri
ken karların kaldmlması ve tehlike
nin önlenmesi sahiplerinden istenmiş
tir. Birçok kimseler, ellerinde kazma 
ve kürekle sok<tklarda dolaşarak para 
ile dükkfın ve evlerin önlerini kürek-
1emlşler ve hunu kendilerine iş edin
mişlerı'lir. Sokaklıırda, mevdanlarıia 
ve bayır yerlerde krzak kayan çocuk
lar, caddelerde kızakla eşya taşıyan
lara da sık sık rastlanmaktadır. 

K artma kurt indi 

Kartal ve civarmc'la yağarı karlann 
yüksekliği 75 ~ntimi geçmiş. bu yiiz
den yollarda nakliyat güclükle yapılır 
hole gelmiştir. 

Kurtar Kartalın bostanlarına 1ta
dar inmişlerdir. Bu ~-azdım bahçıvan
lar da bahçe ve bostanlarına gideme
mektedi rle.r. 

En soğuk şeı\ir Ankara 
Ankara, 5 (TAN) - Yurdun her 

tarafında soğuk bütün şiddetiyle de
vam etmektedir. Dün gece şehrimizde 
sühunet 24.8 e kadar inmiştir. Bu hal 
12 senelik hayata malik olan Ankara 
meteoroloji idaresinin resmen tesbit 
ettiği en aşağı sühunet derecesldir. 
Denilebilir ki Ankara bütün memle
kette en şiddetli soğuk çeken şehirdir 
Erzunımda ba seneki sühunet ancak 
22,4 e · kadar indiğine göre soğuk re
knn1 Ankııradadır 
Ödemişte bir kadın dondu 
İzmir, 5 (TAN) - Ege mıntaka

<:mda şiddetli soğuklar devam ediyor. 
Ödemişte Feride adında 65 yaşında 
bir kadın Timur köyüne giderken 
yolda donmuştur. 

Fuann hnyvanat bahçesindeki cey
lA.nlardan blrl de soğuktan donaral\'. 
ölmüştür. Don, sebze, meyvn ve por
takııl bahçelerinde tazla zarar yap
mıııttr: 

Yakacak Darlığının 

Önüne Geçilecek 
Şehrin bir çok bölgelerinde pera

kende odun ve kömür satanlar dtik
k3.nlarını kaparmşlardır. Bunlardan 
bir kısmının daha yüksek f.i.yatla satış 
yapmak için dükkanlarını kapamış ve 
mallarnu saklamış olmalan ihtimali 
gözönünde tutulmaktadır. Bunlar aç
nnlarak kontrol edilecek ve dükkan 
ve depolarında odun ve kömür oldu
ğu halde satmıyanlar adliyeye verile
cektir. Ayni zamanda meydana çıka

rılan odun ve kömiirler satılacaktc.;:". 
Havaların düzelmeye yüz tutmuş 

olması gözönünde tutularak evvelce 
şehre getirtilmek üzere hazırlamı.n 
stoklar en kısa bir zamanda getirile
cektir. Belediye şehirde bir yakacak 
darlığına meydan vermemek için bii
tün tedbirleri alacaktır. Bu arada ba
zı bölgelerde daha fazla ve bazı yer
lerde daha az yakacak bulunduğu göz 
önünde tutulmuştur. Bunlar da bir 
yerden diğer yere kaldırılarak sauşa 
ı;Ikarılacaktır. 

Parti Grupu Toıı>lanıyor 
Ankara, 5 (TAN) - Yann (bugün) 

saat 15 te Meclis Parti Grupu top
lanacaktır Hariciye Vekili Şükrii Sa
racoğlunun beyanatta bulunması Me..: 
!.is mahafilince beklenmektedir. 

Manto Çalan Hırsız Kadın 
Arkadaşı Ali ile gezmeye gitmek ~

c;in Kumkapı hamamından bir manto 
çalan Nermin, mahkemeye verilmiştir. 

Nermin ikinci sulh ceza mahkeme
sinde 1 ay hapse mahktlm edilmiştir. 

Mahkiim ve Tevkif 
Edilen Vurguncular 

Milli korunma kanununa aykın ha
reket ederek vurgunculuk yaparken 
yakalanan Beyazıtta iplikçi Hüseyi., 
Ersun, 55 lira para cezasına 10 gü11 
hapse 20 gün dükkanını ac;amamıya, 

Aynalıc;eşmede kömürcü D:mitro 3 
giln hapse, 26 lira para cezasın:ı 7 
gün dükkanmı açamamıya, Tophane
de bakkal Sahnazar, Kadıköyünde m:l
nifaturacı Rabeka yirmişer Ura para 
cezasına yedişer gün dükkanlannr 
ac;amamıya mahkGm edilmişlerdir. 

Elinde iki balye siyah seten olduğu 
halde, müşteri gibi müracaat eden 
memurlara malının bulunmadığını bil
diren Fincancılarda manifaturacı 0-
hannes PUracemyen mevkufen muha
kemesi yapılırken, komisyoncu Ser
gis, tüccar Süren ve hanın kapıcısı 
Bünyamiyi şahit olarak göstermiştir. 
Ba üç kişinin yalancı şahitlikleri m~h 
kemece sabit görülmüş ve tevkif e
dilmişlerdir. 

Vatandaşlığımıza Geçenlerin 
Tekaüdiyeleri 

Ankara, 5 (TAN) - Hıyar hakla
rnu Suriye ve Lübnan lehine kullan
mıyarak Tt1rk vatandaşlığına geçmiş 
olanların tekaütlük haklannı tanıyan 
bir kanun lA"ihası hazırlanarak Mec
lise verilmiştir. 

l\fiJli Korunma Kanununda 
Yapılacak Değişiklikler 

Ankara, S (TAN) - Milli korunma 
kanununun tadil edilmiyen maddeleri
ni milzakere etmekte olan Mecl1s 
Grup Encümeni yarın saat 10 da ye
niden toplanarak bu maddeler üzerin
de görüşmelere devam edecektir. 

Altın Fiyatları 
Altın satışları yeniden artmı'lhr. 

Dnn bir altın 2860 kuruştan ve bir 
külçe 408 kuruştan ıatılmıştl{. 

e G~çen günkü yazıda "kıs.. ke
limesinin meyletmek, yana kaymak 
manasına gelen "krşmak,, mastariyle 
ve giıneşin o mevsimdekı yana kay-
masiyle ilgisi olacağı söylenmiflti. t 
"Kışma,, kelimesi de güneşin zevali 
vaktine denirmiş, batıya doğru kay
madan önceki saatine... Hepimizin 
kullandığımız "kışkırtmak.. da bu 
kökten almmış olsa gerek: Birini, bir 
şeye sevk ve imale etmek, yani kay
dırmak "Kışnak., sözii "heves,. demek: 
imiş; heves dahi kaymanın bir türlü
südür. "Kışkırlak,. ın Bursa ağzında 
bir cins külaha denildiğmi de lil.gatta 
gördüm. Hacivatla Karagözün başla
rındaki külaha "ışkırlak., adı verilir 
ki aslı "kışkırlak,, olacak... Bir kış 
başlığı oluşundan mı, yoksa meyilli 
şekillerinden ve duruşlarl!ldan mı? 

• "İstidjit - Müstait,, karşılıktan 
olarak "eğim - eğimli,. kolay yerle,e
cek kelimelerdir. "Bu çocuk el işle
rinde pek eğimli", "doğuş_tan eğim ol ... 
mazsa ne kadar çalışsan boştur", 
"tifüs Avrupaya yayılma eğimi göste
riyor,, gibi.. (Cep Klavuzu) undaki ı 
istidat karşılığı diye gösterilen "anık· 
!ık,. güz el değili 

R. R. IC.. 

Bir BakkaJ Dükkanı 
S(lyuldu 

Ayvansarayda liman bakkaliye ma
ğazasından bir teneke yağ, on şi
şe rakı. on liralık jilet, altmış lira
lık sigara ve tütün, dört büyük paket 
k!brit çalınmıştır. Hırsızlığı kimin 
yaptığı araştırılmaktadır. • 

HayYan Bedelleri 
Ankara, 5 (TAN) - Son zaman

larda hay\ an yiye<:.('k maddelerinin 
fiyatları yükselmiş -0lduğundan, şim
diye kadar 10 lira ho.yvan bedeli a -
lan hayvan saglık mcmurlarma 15 
lira yem bedeli verilınesi esası ka -
rarlaştırılmıştır, Bu hususta hazırla
nan bir l~yih M:ccli c verilmiştir. 

-----------------------------------------------:-------------------------------------------~-

··.;,· SA R.K CEPHE Si · 
1tifr Daştarafr 1 incide 

talarının bu teşebbüslerini aka -
mete uğratarak insan ve malze -
mece ağır kayıplara uğratılmış -
lardır. 

Kıtalnrımız Borovsk şehri de dahil 
olmak üzere birkaç meskun mahalli 
işgal etmişlerdir. 3 Sonkanunda Mos
kova civarında 11 Alınan tayyaresi 
düşürülmüştür. 

JJlo}aisk geri alındı 
Stokholm, 5 (A.A.) - "Reuter., 

Stokholm askeri mahfillerinde temin 
edildiğine göre Pazar günü Rus kı

talan, Borovsk'u geri· aldıklan sırada 
General Zokuf'un hücum birlikleri 
Mojaisk'tcld son Alman askerlerini 
tardetmişlerdir. Mojaisk, Almanlar i
çin hayatı ehemmiyeti haiz bir üs 
idi. Şehrin 100 kilo~tre doğusun ... 
da k!'ıin M<>Şkovnya karşı :yapılan son 
taarruza merkez vat.ifesl görmüştU, 
Alevler içinde bulunan şehirde iki 
gün !ilddetli sokak muharebeleri ol
muştu. Almanlar, barikat yapmak i
çin ev eşyaları da dahil olduğu hol
de her türlü vasıtalan kullanmışar
dı:r. Pazar günü şehrin doğu nroş
larma giren Krzılordu efradı, bütan 
bu m~nialan siper havan topl.."lr!yle 
tahrip mecburiyetinde kalmışlardır. 
Pazar günü öğleye doğru Almanlar, 
~arp vnroşlarma çekilmişlerdir. Rus
lar, bu kısımda bazı muakevemet 
mevTJlerlnl temizlemiye devam edi
yorlar. Mojalsk'in sukutu, büyük bir 
ehemmiyet arzetmekte ve Stalin'ln 
1942 klŞl büyük tı:ıarrurunun Rusları 
yeni zaferlere götüreceğini isbat ey
lemektedir. 

Almanlar 8 müdafaa hattı 
inşa ~iyorlarmışl 

Nevyork, 5 (A.A.} - Nevyork Tl
mes gazetesinin Stokholm'daki husu
s! muhablrl telgrafla IJU haberi ver
mektedir: 

Sovyet rnukabfl taanı.ızunu dur
durmak için Almanlar derinliğine üç 
müdafaa hatb inşa etmektedirler 
Bunlardan ikisi Polonyadadır Alrnan
yanm müdafaası Jçin hazırlanan U
çüncüsO ise eski Polonya Alman hu
dudu UZlınluğundadır. 

Bu hatlardan birincisi eski Rus -
Polonya hududu üzerindedir. Alman
lar burada Stalln hattı üzerinde sü
ratle tstih'kAmlar inşa etmektedir. Fa
kat bu lstihkAmlir şimdi aksi istikı:ı
mete çevrilmektedir. Bu hat Minsk'in 
garbından geçmekte ve Pinsk batak
lık bölııesinl kaplllmaktadrr. 

• 
sine geceli gündüzlü uğraşmaktadır. 

Evvelden görO.lmesl kabil olmıyan 
bu gibi hadiseler dolay1siyle ihtiyatı 
tedbtr olarak bir kısım katarlar az 
silratle sevkolunduğundan, trenler 
blzzarur tehirli gelip gitmektedirler. 

·.-.. '. PASifiK· HARBi M r. Eden'in Mos-
~ Baştarafı 1 incide kova intibaları 

~ Bastaratı 1 incide 

Vaşington 5 (A. A.) -Harbiye go~. birli~nde~ bahs~i~~yo~ 
Nezareti bildiriyor: bu v ~uı:n-Ie, bı~. dıploı:ıası cu~1lcsı 

/i'ILIPINLER'DE: 

Manila körfezinde kain Cor- d.egıldır. Bu cuml~. sı~e, .ha~fı har 
regidor adası cumartesi akşnmı ı 'm~ mu_tla~ hakıkatı ?ıldı:ıneJ~
yeniden Japon ağır bonıbardıman t~ır. Hıç şuphe yok kı va:ıfemı. 
tayyarelerinin taarruzuna hedef zın yalnız bu kısmı. yaytıgım se· 
olmuştur. yahate tamemile değer. 

Yirmi bir düşman tayyaresi yanm Fakat ben şahsan. harpten sonra 
saat kadar istihkinılara taarruz et- sulhün ve emniyetin teşkllAtlandırıl
mişlerd!r. Tesisler ehemmiyetsiz ha- ması hakkındaki m~ntkerelere de ay
sarlara uğramıştır. İnsanca rayiat az- nl derecede ehemm.ıyet _vermekteyim. 
dır. Hava bataryaları düşmanın dört Alrrtanyanm tecavüderınl tekrarla
bombrdımn tayyaresini düşürmüşler, masma mflnl olacak vasrtalan ve sulh 
bir kaç tayyareyi de hasara uğratlll!lj- şartlarını görüştük. Fakat bu husus
lardır. ta yalnız Sovyet ve İngiliz hükumet-

Kara harelditrna da devam edilmiş- leri tarafmdan hiç-bir katt karar alı
tir Düsman Manilanm şimaliı garbi- namaz. Çünkü Dominyonlarla, Birle
si..;de kain Pampanga eyaletinde kıta- şlk devletlerle ve diğer müttefiklerle 
!arımızı tazyik etmektedir istişare lAzımdır. 

Uzak şarktaki Amerikan kuvvetleri Sovyetler, Alman harp makinesinin 
kumandanı General Mac Arthur'e ge- ne kadar muazzam olduğunu bfliyor
len b~r rapora göre Manilada kalan lar. Fakat şimdi düşmanlnrmm 6lçü
Amerıknn tebaasına Japonlar tarafın- sOnü aldıklan kanaatindedirler ve 
dan fena muamele yapılmaktadır. Sovyetler, düşmanı Sovyetler Blrli-

Japr>n ileri hareketi ğlnde yaptı~ tahribatı son santimi
ne kadar kendisine ödetıniye aunet
mfş bulunmaktadırlar. 

Sovyet kuvvetleri, çarpışarak ve 
düşmanı hrrpalıyarak geri çeki1mtş
lerdir Şimdi cereyanın istikameti ve 
Rus karşı hücumları. karşr taarruz
lar halinde gelişmiştir. Almanlar, ha
zrrlanmııdrklan Rus kışının acısmıı 

ve şiddetine katlanmak mecburiye
tinde bulunuyorlar. Bu Rus kıtaları
nın ruhu muhteşemdir, maneviyatı 
her zamankinden daha yüksektir. Rus 
kıtalan. ricat eden Almanlara aman
srzca darbeler indirmektedir. Bu dar
belerden birazını blı.zat ben de g6r-

Mister Eden'i r1 Mos· 
kova Ziyareti Hak
kındaki Beyanatı 

ttlff" Baştarafı 1 incide 

yoktur. Çünkü Sovyet Rusyanın 
haric, sıyasetı ötedenberi devam
lı bır sulh ve bu sulbü temlı. et
mek ve bunun için de muşterek 
emniyet tedbırleri almaktır. 

Bu itibarla iki tarafın harpten 
sonrakı meseleler hakkında da 
tam bir anlaşmaya varacakları 
muhakkaktır. Mister Eden'de bu 
kanaati şu cümlelerle ifade et
mıştir: -" 

"Stalin ve Molotofla yaptığım 
konuşmalar, benı iki memleket 
arasında daha sıkı bir siyasi 1ş 
birliği yapılcı bileceğine inandır· 
mıştır. Bu hususta rastlanacak 
guçlüklere gozlerimizi kapaya " 
mayız. İki tarafın da mevrus 
şüpheli hareket tarzlarımızdan 
kurtulmamız lazımdır. Htlkümet 
sıstemlerımız arasında bir tezat 
vardır. Fakat bunun bizi mutıa .. 
ka ayıran bır amil olacağını ka• 
bul etmıyorum. Harici ışlerde 
ehemmiyetli olan nokta milletle" 
rın dahili idare sistemleri değil. 
milletler arası münasebetlerdeki 
hareket tarzlarıdır.,, 

Bu son cümle ile Misteıı Eden 
Sovyetlerin haricı siyasetlerının 
barışa ve rniışterek emniyete da· 
yandığına ışaret etmek ıstemiş 
tir. 

Tokyo, S ( A.A.) - Filipin adalan 
cephesinden bildiriliyor: Bataan yarım 
adasında düşmam takip edeo seçme 
Japon kuvvetleri bugün öğleden f!!Y

vel ynnm adanxn bütlln şimal kısmı
nı kontrol aıtma almaya muvaffak ol
muşlar ve cenuba doğru ilerlemeye 
devam etmişlerdir. Hücuma, hava kuv 
vetlerl yardnn etmiş ve tayyareler 
Marrivals'dan Balangaya kadar yıfı
lan düşman otomobil kollarını bom
balamrşlardır. Balanga, dün sabahtan
berl Japon tayyareleri tarafında:ı 
bombardıman edilmiştir. Sch.rin batı
srnda hasarat bilhassa fazladır. Ke
za. Olongepe'dcki askeri kı,lalara ve 
tesislerde de alır hasarlar olmuııtur. Yeni işbirliğine doğrq Bu i""1barla Mister Eden'in 

Mosk~a seyahati, iki memleke"' 
Eden, seyahatini şöyle hülasa et- tin harpten sonra anlaşamiya .. 

Londra, 5 (A.A.) - L<>ndrada sa
IAhıyattar bir membadan bildirildiğine 
göre, Japonlar Malezyanın garp sahı
linde Perrak •e Bernan nehirlerinin 
mansabında bir mahalle yeni kuvvet
ler çıkarmışlardır. Bu kuvvetlerın 
mühim olduğu zannedllmemekte ist: 
de İngilizlerin sol cenahı için bir teh
like teşkil ettikleri muhakkaktır 
Perrak cephesinde İngiliz kıtalarmın 

Japonlara ağır kayrph\r verdirdili di
ğer bir haberde bildirilmektedir. 

Japon tebliğine göre 
Tokyo, 5 (A.A.) - İmparatorluk 

umumi karargihı teblit ediyor: Ja
ponlar Malezyanın batJ sahiline tekrar 
asker çıkarmışlardır. Japon kuvvet
lel"i Cumartesi sabahı. Saravakla şi
mali İngiliz Bomeosu arasında Bru
nei adalannı ve bu milstemleke sahili 
açığında Balinant ac!aınm iRal otmi§
lerdl.r.ı . 

miştir: cakları hakkındaki ıddiaların va 
"Seyahat!m ve Stalln n Molotofla rit olmadıgını meydana çıkarını~ 

görüşmelerım bana şu emniyeti ver- ve İngıltere hesabına çok fayda., 
miştir ki, aramızda en ııJa siyasi it 
birliği kurulabilir ve kurulacaktır. lı olmuştur. J 
Güçlükleri görmem6Uk edemeyiz. ·!!!'!!!!!!!!~"'!""'""'!'!'"""~!!!!!'!!"""'!"""''!!"!'""!'!'!'!'!!!!!!~~~ 
Her iki tarafm ıüphe eden durumun
dan doğmuş bulunan mirası ortadan 
kaldırmakhğnm:ı lizınıdır. Hülrlimetlc 
rimizin şekilleri arasında bir teza1 
mevcuttur. Fakat bu bizi önüne geçil
mez bir tarzda ayınr dilşüncesini hiı; 
bir zaman kabul etmtyecefim. Dış s:
yaset meselelerinde ehemmiyetli olan 
milletlerin dahili hiikUmet tarzlan de
ğil, fakat beynelmilel alanda.ki du
rumlandır. 

Bitlerin kusura, memleketi 'çinclc: 
nazi olması değildi. Hitl• kusuru 
kendi memleketinde kalmalı: lateme
mesi ve hür ve müstakil milletlerin 
meYcudiyetinl lrabal eclemi)'en .fıt ctiin 
,... tahakkimtt icin laADUI. MiiJn bir 
mütecaviz olmasıdır. Bitler yaşadık-

ça ve Alınan askeri kudreti kırılma 
dıkça, hiç bır ınıllet emnıyette olmı 

yacaktır. 

Bununla Rusyanm ve bizim duru• 
muınuz hakkında bır mukayese yapı 
nız. Bu ik: millet Almanyayı tam su 
rette yenmeye ve Almıınyanın dün"a 
ya yeni harpler getirmemesini tem~ 
etmlye azmetmiş bulunuyorlar. Bu i 
ki millet, devamlı bir aulh kazanma 
ıstlyorlar. 

Bu iki müşterek pye için. hürrl 
yeti kazanmak Vf: sulhü kazanmak i~ 
birlikte çalışmalıyız Zihnimde taı~ 
daran Moskova rOrilşmelerimiz n tet 
rtibeti ile 111ndan emınım kl, bunuı 
her ikisini de yapabiliriz., 
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Blifzkrieg Usulü: 
Taarruz v. Müdafaa 

BiTENLER ) 1 

Gerisindeki 
Gozler ve Kulaklar: 

( DÜNYADA OLUP 
\. 

Cephe Aç Kurtlar 
Yazan: ULUN AY 

Eden';n Sovyet 
Rusyoda Gördükleri 

HARP MUHABİRLERi 

Ycmm: M. ANTEN 

lncntero harici1e nazın Eden'ln 
dün aksam radyoda söylediii 

tıutult blr ,ok bakunlardan ehemmı-
7etlldlr. 

Eden, ln&iltereden Sovyet Rusyaya 
blr harp gemisiyle buzlan yararak 
gittiflnl soylemelde, Sovyetlere İngi
liz ve Amenkaıı harp levazımı gön
derilen yo un laıa rağmen açık tutul
dufunu, lt-ıraya ayak b:ıstıiı limandan 
Moılı:ovay'l tadar ılmend ferle seya
hat ettifıni ve hattın gayet mülı:cm."1'1el 
ışledılini blidirmekle de bu yolun Al
man ve F in kuvvetleri tarafından ke
silmiı old·,ıfu hakkındaki iddialan tek 
~ip etmiı oluyor. 

Eden, Raı a11terlerlnln 'lı:alm elblıt'
lerl ve kurklil 1t putlan olduğu halde 
Alman as erinin elb selerinin Rus kı
ımdan k nıyamıy calt kadar ince ol
dugunu, h k lı:i Rus kııırun henüz 
gelmcd ğı i, Almanlann bir taraftan 
bütün ce helcrde taarruza geçen kı
zılordunu"l tazyklerlne, diğer cihet
ten hazır'anm dıkl n bir kııım bütün 
fellketle ne tahammül etmek mecbu
riyetinde olduklannı söylemiştir. 

İllı: Alrr..an taarnızlan neticesi azal
mıt olan tank ve tayyare imalitınm 
yeniden ıııılacak blr derecede çoğal
dığını ve lnglllz ve Amerikan yardı
mının du madan gelmekte olduğunu 
bildıren Eden, Ruslann Alman harp 
makinesinin kudretini takdir ettikle
rini, fakat buna raimen Alman ordu
sunu m liip edeceklerine tamamiyle 
kani old klannı ve bunun için icap 
eden tert batı almıı olduklannı, Hıt
lenn Sovyet Rusy ya karşı ant t arruz 
ılc butü Ruslan birleıtirmck gibi 
siyasi b r bata ~lediğinl ve hareket 
harb ndcn hoşl ndığım söyliyen Hit~ 
Jenn flIIldi kcnd 'sinln bir hareket bar 
bl karıısmda k ldıimı soylemiıtir 

Eden, evelce olduğu gibi bugün de 
Sovyetlcr B rlığl ile l~ltere arasın
da hiç bir menfaat ihtı iiı olmadığını 
soylediktcn aonra, Stalin ve Molotof 
He yaptığı muz kerelcrden sonra i
ki meml ket arasında daha ııkı bir ıı.i
yaai iıbirliğinln mümlı:ün olduiuna ve 
tahakkuk edeceğine kanaat ıetlrdiğ ni, 
iki memleket htilcilmet ıeklllerlnin 
buna mani olmadığını, ı;ünlı:ü devlet
lerin mun sebctlerinde, ehemmiyeti 
haiz olan şeyin blr devletin enternas
yonal aah da h tu hareketi olduğunu, 
Hitlerin hatasının memleketinin içinde 
:nui olm lda ıktıfa etmıyerek butün 
duny ya hiklm olmak istemesinde ol
duğtınu, H tlcr ve Alman askeri kud
reti b ki kaldıkça hiç bir millet n 
k dinı cmn yette hissedemi1ccciioi 
ifade etmiıtlr. 

lngllterenln Sovyetler birliği bU1dl
metl ile harbı kazanmak için asken 
bir işbırlığ yapmakla kalmıyarak sul
bü kazanmak !çm de şimdiden siyasi 
bir işbirlığınln temel ni atınak iste
mesi z manımızm en pyanı dikkat 

Fs._t llue-,t ,.,.,,_..,,, 
1;,..,,Jf, ,,.,, ,.,,,u,, 

·- ıı Nuullfiıl#l#'ı 

IUJ/I _.,_ .. INl"I"''' 
_.,,_.,.,, '14-111 .-~c•~ıitı 
il l(/;(111f!I Aıl't1/1,., 

Bu yedi kroki taanı.1%da ve mQdafaada esaslı surette Blltz krleg usulünQ izah etmektedir. 
Başkumandanlığmın vesikalarına ıöre tanzim edi.lm.lştl.r. (1) Topçu, tayyare, piyadeye ve 
lıyorlar, (2) Zıı'hlı ve motörlil kıtalar düşman hatlarım zorlamak için hareket ediyorlar, 

rında açılan gedik daha ziyade derinleşiyor. 

,, ,, ... ,_ 
•ılıı.,,, _,, ... 

Krokiler Amerika 
tanklara yol hazır
(3) Duşman hatla-

(4) Zırhlı kuvvetler kıtalarm yan cepheJerinJ tabklm ediyorlar. Bu müddet zarfında piyade ve topçu kendi
liklerınden harekete ıeçlyorlar, Bir miktar zırhlı kıtaat d(lşman arasmdald irtibatı ke mek ve muavin kuv
vetler 7etiştirilıneslni menetmiye çallfJYOrlar, (S) Piyade ve topçu dığer lruvveUeri kurtararak, mevkilerini 

sağlamlaştırıyorlar. Ve onlar nüfuzlarına devam edıyorlar. 

JIUOAFA 

Esaslı hücum ve ikinci derecede hücumlar müdafaa hatlarına çarpıyorlar. Nüfuzlan ağırl şıyor, mukavemet. 
müdafaanın ihtiyat lruvveUerlne ve 11idaıı mühimmat ve diler müdafaa vasıtalarına dayanıyor. Bu ağırlaşma
da taarruz edilen kuvvetler, açılan gedilfn her tarafından mukabil taarnwı geçiyor, tayyare, tanklar ve pi-

yadeler faaliyete giriyor. Tamamen a.nlıncaya kadar gediiin ağzı daralıyor. 

Harbin heyecanlı haberlerini o-
kuyan halk kend sini bir dak.

ka meegul eden o taf litı bır ıaze•c
clnin ne btiyuk zahmet muk b 1 nde 
elde ettiğıni bılmcz Evvelce m 
rebe tafs=ıatını tanhçıler yaparlardı 
Bugün bunu tamamen b'r a ker h -
yatı suren gazetecıler yapıyor! r. Bu 
ltıbarla h rp vaka1an çın tam m na
siyle kanla yazılmıştır, deneb il . 
Çunkü h rp muh b rle ndcn bır ço
b'tl vazıfcleri uğruna kurban olmuş-
1 rdrr. 

Meseli Pcmbroke Stevens: Habeş 
hareklhını tak'p eden bu muhabire bir 
gun Daily Express b r telgraf gön
deriyor. "Şanghaya gidiniz.,, 

Stevens Çin ordusunda bulundatu 
sırada Japonlarla Çin111er arasında 
geçen şiddetli bir muharebeyi önemlı 
bir surette tak p iç n b r tepeclğın 
Uzerlndeyken bir Japon Jı:urıuniylc 
vunılnp oltiyor. 

Yugoslavya.da: 

a Yugoslavya dağlan. bir bom
bardıman tayyares yle uça ken du {ip 
olen Ralph B:ırnes'in cesedine 
olmuştur. 

Daima tetik üstünde: 

a Bir harp muhabiri dalma uyanık 
ve tetik ustünded·r. Sır saklam k 
hususunda bir sub y gibi meıuldur. 
Hatti bu muhablr1 erdcrı zabit ünı
forması giyerek ön saflarda bulun n
lar da vardır Gece olsu . gunduz ol
sun bir askeri muh'lbir hususi b r 
vazifeye tay·n edileb"llr. O zaman 
gazetesinden ziyade askeri lm rlerlne 
kan;ı mesul olur 

lngil z harp muh birlerini ancak 
fngıltere harkiye nezareti tayin eder 

Siliihsız asker: 

a Harp muhabiri s!lShh deflld r . 
Muharebede kend"nf mud faa edeıni
yecek tazfyettedir. Bingaz deki son 
harekittı geçen ıene "D ıly E:ıcprcs!C 
den Al n Mllorch d ve "Dally Mail, 
den Alexandre Clıfford b r zabıt ve 
bir kaç neferle bir duıman m tralyoz 
kıtası önünde bulundular İkisi de ya
ra! ndılar. Fakat daha ğır surette 
yara! nan zabiti taı;ımaya mecbur ol
du! r. Bu hareketleri vevmi cm rde 
kendılerinden bahsedilmeye sebcb"yet 
verdi. 

~ı eslekte tali: 

• Bazan tali yardrm eder: par-
1 k bır reportaj yapab hrler Mesel 
İngiliz Somalisinde "D ly Telegr ph 
m muhabiri Arthur Merton tes dufen 
Adende bulunuyordu Harp mevk ıne 
gitmek lizere tayya eye b ndı Ye h -
diııelcri ilk haber veren yalnız o ol
du. 

Dört uer kin 20 ki§i: 

e Irandan Almanlar çıkanlacalı 
zaman askeri muh birlere B ıraya bir 

h d ıelerinden b ndir. Sovyctler aley-
hine Almanya ile iıb rlıii yapmak iı- 1I••••• 
teyen ve Almanyanın ölçuıuz talep- J Bu 
leri net cesi bana muvaffak olamıyan 
Chambe 1 in lnglltereainin bugiinkü 
Churchill - Eden lnclltereai haline ce
Jebllmeıl için lnı !terenin çolı: ciddi 
imtihanlar geçirmesi ve varlıiım teh
likede ıörmeıi cap ed yonnuı, Chur
chıll hulcQmet nın, harp sonu dunyau
nı id re edecek siyasi ve ilrtısad! 
prens pler üzerinde Sovyetlerle ılm
diden anlııarak onun yalan istikbal
de kend !erine zararlı olabilecek faa
liyetJenni onlcmek ga1eainl takip et
tiği sannedılmektedlr, lı muhitleriyle 
alakalan olmıy n ve yeni dünyanın 

Perıe~ Alqamı ,ı , (e J ~4 ~ rJ ~ J!!MHi!WJft 
SARAY Sınemasında 

Büyük Sergüzeıt IUminin mütlıif ltJalaramanı 

WALLACE BEERY • LEO 
CARILLO ve Am Rutherford 

Ue beraber yarattığı 1001 lıeg«t111 fUml 

?J!:?.::~::c:::~~~;e~;~~l~~~ GARP $EYTAtrı...•ı 
yaaetlerlndc muvaffak olab lmclen, ·~ 
ıupbesiz City'nin ln&'iliz siyasetine '7 
tekrar hlldm olmaması ile tahakkuk l .,._ .. _____ •-•••••••••••••••• .. ,111" 
~debillr. 

EMZiREN MEME ÇATLARSA-
Çocuk emziren annelerin memele

rinde çatlaklar açıldıiı pek çok gö
rülür. Bir istatistiie göre, emzıren 
annelerin yüzde cllıııınln, bır ba,ka 
ııtatlstiie gore de Tilzde 39 unun me
melerinde çatlak olur. 

İlk çocukta, memelerin çatladıtı 
daha çoktur. Kadınlara kartı pek de 
nazik olmıyanlar bunu, çocuklar ço
ialdıkça annclennin dcrısı daha zi
yade kalmlaştığına atfederler. Yaş 
ınaanın derisını k lınl ıtınraa da bu
nun genç annenin acemi olmasının da 
tcs.lrl olduğu şüphesizdir. Anne acemı 
olanca, çocutu kucatında naarl tuta
caiını bilmez, çocuk memeyi çekiş
tirir ve çatlatır. 

Emziren meme çatlarsa en büyuk 

tihaba totulma111 da lı::olaylıtır. 

Bu iltıhaba mani olmak için, çat
laklann uzer ne, m kroplan telef ~ 
dccek herhanci türlu b r tllç ıürUle
mez. İliç memedclı:ı çocuğu zehirlı
yebilir. 

Çocuta dokunmıyacak ve çattaki rı 
temiz tutarak kapatacak iyi bir llç 
eudur: Gul suyu 45 gram. gliserin 1~ 
gram, borat dö sud S gram, tentür 
dö benjucn 10 gram. 

l M r • OOIEVELJ' 6-1.,,·•-~y_ın'-rı· 1 =~:: ~~ki~::.~p ~::~ :=~ _!, ·, n ı .ı 4 n,u, ~ ı,e lcrdcn bazıları, çocuk batın için bu 
ıstıraba tahammiıl ederler Falı: t an

·--~~~~--~~............................................................................. ne ı;ocutu ne kadar ıcvsc onun meme 
[refrika No. 14 Yazan: ANTHONY ABBOT emeccil saat yaklaşblı:ça, kend nin 

Çocuk meme emdikten sonra ilkin 
mem nin ucu ve kenanndaltl esmeı 
parça, yarı yanya kaynamış su ve ok
sijeni! su kanştınl ralı:: içe "sine pa
muk batınlır ve onunl yık nır Ku 
ruduktan sonra üzerıne o !açtan yıne 
b r pamuk parç siyle siırulur 

C thyan memeleri muh faza için 
mahsus ortiıler de vardır İnce b d 
rfden yapılan örtunün ort sı d 1 k 
delik olur. Çocuk annesin n memcs -
nl incitmeden o del klerdcn sütü e
mer 

Tath bir tebmümle 
buldu ve: 

Jlm ıolunu ra detllcU amma ,ımet de ufak bir Doktor Grlınahaw sabırsızlanan bir 

- Belki de bana yardım edeblllr
•tntz. dedi. Taronto'ya beni allkadar 
edebilecek ufak bir il bulmak için 
ıeldlm. 

- Nasıl bir il? 
- En tabll it. sarratlıkla iştigal 

eden büyük müesseselerdlm birinde 
ihtiyacı olanlara para ikraz etmek. 

- Bu zam nlarda böyle bir eey 
bulmak o k dar güç olmasa ıerek. 
Yardımcı serm yetere ihtiyacı olan 
b rçok muessesel r var. Fakat evve
IA m zinizln uzun bir tetkikten ıeç
mesino bazırl nmalısıruz. 

ıeydi, Dotrusu bu tam Carter'in iti- tavırla g(llOmaedi: 
ne gelen bir tirkettt, - Carter, sizin husus! tılerinlze 

Jlm arkadaıma anlatıyordu: burnumu sokmak niyetinde değilim 
- Korkanın ki, tlmdlllk burada Bunu ıtmdlye kadar anlamıt olmanız 

yerleşemiyecellm. Geriye dönüp bazı icap eder. Fakat bu ıenç Bayan 0-
ıııert kapatmam llmn. maha'ya tA Nevyorktan ıelmiı ve adı 

Mister Scrop aordu: Charlotte Hope ımı,, 
- Şimdilik itlere olduju lfbl de- Charlotte burada ha! Bu ant ha-

vam edelim ml? ber birdenbire Jlm'ln hakild phsl-
- Evet. yetini lm'haelach: 

Doktor Grlmahaw onu tekrar hu- - Genç kız bize lmlrlntn pybol
tanede görünce sevlnmlıtl Önlerin- dulunu, onunla aahAn allkadar bu
deki bir hafta zarfında J~ yln9 bir. lundutunu söyledi, Onu bulmak isti
çok fenni ameliyelere kurban oldu JOl'DlUI. Yıwhaneslnln çekmecesinde, 
Bir g1iıı aletin önünde oturmUI dOJ(l~ Ozerlnde benim lmnlm olan bir zarf 

- Gayet tabU. nüyordu. İki gün daba,. Sonra bu tı bulmUf, An.ttınnılo llOnlfturmu1. be-
Bunun lçln değllml;rdi ki, o tadar tamamfyle bitecek .. di;rordu, ScmrL, nim kim oldutwnu 6lnmm1t ve bu

tahmeilere kailanmıı, kendine Car - Jim alpruını 7alı:ınalc Ozere iken raya benden malQmat almı;:ra selmiş. 
ter'den 7enl bir 1ahs11et satın al- merdivenlerde bir ayak sesi d~du. Jlm Blalı:e kendi lı:endlalyle mQea
tnışb, Grimshaw heyecanla lQeriye lird1 ve dele ediyordu Cevap VWJMda ev-

- Böyle bir tahkikat beni rnem- kapıyı kapattı veı derin bJr • neı.. aldı. 
nun edecektir. Francls X Carler'ln Mister Carter, dtye batırdı. A· - Doktor Griınabaw, Cbarlottt 
iş bayatmdaki dilrüstlüğ(l bQtün st. şatıda gayet garip bir vaziyet bidJa Hope"uD aradtll bu adamın 7&Jlf Jlm 
bouls nın bıldlll bir hakikattir. oldu. Kapıda ıenc bir kadm var; Ja- Blake'm ben oldul'umu fanedlniz. 

Uç batta içinde Carter'ln emniyet mea Blake isminde blrlnl aradJtım - Pelı:l, farzedln.I& ki aizsbıiz, aon-
ed ı b lecek bir phıs oldutu öğrenil- söylüyor. Hiç bu lam1 illtthılz mi? ra ne olacak? 
rn 11, Jlm, Taronto'da bir ıı açmııtı. - Blake mi? - Beni delflttrmek için elinizden 
p Noble o serap limited şirke- Bir dakikalık bir liHdttan tonra. her ıeyt yaptımr. delil mi? 
tine y tırm tı. Bur y 150 dolar ser- sözüne devam etti: - Her ıe>1. 
Dl ye ile lirmf§ti. Bu büyük bir pa- - Neye bunu bana soruyorswwzt (Arkaal var) 

çekeceği ıstırabı duıunerek uzuntü 
çelaneye başlar. 

Emziren meme çatlayınca, annenin 
c:ektlğl acıdan, çocuk memenin süt 
guddelerini iyice bot ltamaz. Bir ta
raftan çocuk aç kalır, bir taraftan da 
memeler ışışer Meme şişince onun il-

·················~······ 
Şfi.HIR TiYATROSU 

DRAM JtlSMlı Ba alr .. m -· 1010 cı. 
O ltADIN 

•••••••••••••••••••••••• 

Bu Akşam SOMER Sinemasında 
Havay Adalarının Bütün Musikisi- Şarkı ve 
Valsleri- En Güzel Kadınları._ Şimdiye Kadar 

Dinlenmemi, Havaiyen Kitarist Kadınlar
Bütün Bunlan 

JOAN IROWN-CONSTANCE MOORE 
Tarafından Yaratılan 

f:ılavay Geceleri 
Filminde görttek ~ dinliueeeblniz. Bu Ak{Wlm 

için yerlerinizi evvelden aldınnız. 

tayyare cideceği ıöylendl. Falı:at tay
Y rede dort kışilik yer vardı Halbukı 
vinn muhab r hareket etmek istiyor
du Pıyani:O çek ld Bu suretle k za

an d rt k sı arkad şiarından 48 sa
at evvel g: tılcr. 

Garp çöllerinde: 

• Bugün garp çôllerindc yirmi 
kadar hu us" muh bır vardır. Yaşa
yı tarı tamamen askerler gıb d r . On-
1 r da güneı doğmadan kalkarlar El 
yord m yle aynasız traı olarlar -c;iı:ı
kü lng lız tras olmadan edemez- son
ra g yet kor bir lamba ziyasmda ma
kalelerini m kinede yazarlar, 

Gazetecinin Kuman yası: 

• Gazeteci hayatına ait her şeyı 
beraber götü ecektlr. Ordunun onunla 
'Tle gul olmaya vakti yoktur Geceleri 
b !hassa ıofuktan alkollü İçkiye {h
uy cı vardır Onun için viski ve kon
serveler lazımdır. 

Bazan bu ia11e tcvaznm tUkenir, o 
aman aralannda rekabet de olsa 

'Tle lek arkad şlan birblrlenne 1ardım 
•derler. 

Bahriye Muhabirleri: 

• Bahr ye harekltmı tııklbe me
'TlUr olan ca:ı:etc-c•lcre "tıı'ililer" der
ler Zira en merııklı malQmatı onlar 
verir Rövle en tanınmış deniz mıı 
hablrf A111ndated Press'in muhnblrl 
Larry Allcn'lc Reuter'in muha\llrl 
11.fuıev Andenıon'dur. 

ti eslek askı: 

• B tün bu teh11r,.J('!'e rdmen 
'ltarp muh blrll'rindcn hic \Ari portatif 
vazı makinele ·ni ba11 muhamrlerın r 
cok rah t ko'tu vle d"fltm .. zler 

Son l..lbvıı hart'klhnd B B C den 
Wıırd A 'P den And,.rson ve "'New
Vork Timeıı. den n~nv diitman ta
rafından e fr edilmişlerdir. 

Yangından Çıkarllan 

Eşyalar Çahndı 
Dört gün evvel Şehremininde e

mekli me urlardan Kizunm evinde 
ır y n m çıkmış. evin çatısının tu

tu u nu gör n Kbım, eşyalarını 
b hçeye taşımı tır. 

Profesör M. Kemali1ft' 
Konferansı 

Ayın •elr rln n ınt 18 de BeJMflıı 
Halhvlnde profnllr doktor M Kenıal Olm 
bir lı:oııferanı verecdtir Prof .. llriln lı:oııfe 
ran ın n mev uu bir m lletın vı•Jıftnct. lı:a 
ralrter .,. m ıterelı: ldeahıı rol d r. 

Satie Davası 
Satie d vasın dün birinci ılır Ct' 

za mahlı:emeııinde devam edı1mlştir. 
fddrıı m Jı: mı eski ldd asını tekrar

lamıe ııuc;lular da eııkt mudafaalarmtn 
loıbnlunU lstemlslerdlr. 

Ourusma dosvanın tetkiki için ba,
ırune bırakı!mı$tır. 

Çok Elim Bir Ziya 

IRTIHAl 

c mı% var: 
- p rm 

lira (lcret 
madıkç ar mı •letm yen vu gun
cu sof rlerin bu insaf ızlıklarma bir 
son v ln .. 

Hububat Beyanname Verme. 
:Müddeti Bitti 

!ıtanbul vl1beti kaz~lannda, elt..., 
rınde bufday, arpa, yulaf ve çavdar 
bulunduran tıcir, ı msar ve milstah• 
ıillerln beyanname verme mliddeti 
dun aksam bıtm ştır Ellerindt' yi1z ki
lodan lazla bu cıns hubub ttan bulun
duranlar beyanname vermem tlene 
eza göreceklerdır Bu beyann "Tle1~ 

tamif ed lerek mevcut •toklar •esb t 
d lecektir. 

Necip Fazılın ESf!l'i 
••lr N Fani it ,.. relt. b11 ...: e ... 

bir T yarr a tem ı e mek Cin e 1Mı 
ı>erdel k PARA adlı r• 1 b r uer hu rla· 
m '' r Eser ,abat bafl"d• N ... ,.. lroatıtak 
tt ba ı ro M ı ıı ıtrnıfrol tarafmdu ,_. 
an edıl•«ktlr 

WILLY FORST 

ŞARK 
SinemaBında 

l3EL AMI 
ılminlt lklnd ufer hdta-

1 
sına büyük muvaff kiyet.ler

le devam ediyor. ' .. 
~- KA D 1 K ô 't 
OPERA 

Sinenuuında 

12 klnanansanl pazartesi 

AKŞAMI 

ı Münir Nuredd·n 
\ı-1 O N S E R f.I 

Bu mevainıin e11 dramatik ve en lıiaai illmi. 
-111\ 

GiZLi V AZIFI! 
Bat &ilerde: 

GUST AV FROHLICH-CAMILLA HORl\I 
Pek Yakında S E S Slnemasınd 1l 

~--------------------ı 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla İsteyinb.. 
- . . , ... :'~~~---.... •··. ,,.... ... :·:r; . ' . ~ .. _ .. 

B U L M A C A j 
1 2 1 ' O e 7 8 9 

SOLDAN SAGAı 1 - Bir b•blı: - BJr 
~ 2 - Adaleli - Ha;ırv..., ö!Qsü .s -
Hububat 61çllsll - Bir nota - 4 -Pelı: iri 
-: Bir nota - Bir renk - S Bi? nota -
Bır edebi aanat 6 - Bir Fransuı tehrl -
Ehllı: defi! 7 - Tcrıı: Bir renlı: - Bir 
hayvan - Terıı: ellenir - a Yıu:ıdt _ 
Süt nttn bir llQvau 9 - Saatte bulunur. 

YUKARIDAN AŞAGt: ı - Bir ramu 
'- G6lı:te bulunur 2 - Bir kıs ismi -
Tera: G& 7ap - .s - Erlı:elı: dadı - Bi:I 
nota 4 - Beraber - Bajflama edatı -
Baflama edat:ı S - Ters: Haynn bu~p 
- Bir ltalyaa eebrl 6 - B!.r millet - De
ri 7 - Bir noıa - Bir hayvan - eTra: 
ttnlı: 8 - Bir aota - Bır uzvumuz 9 -
:Kurştınnalı:. 

DUNKU BULMACA - SOLDAN SAM): 
'l - A.mcrilı:a J - bale S - Alı: - Alı:u 
ıra 4 - Ray - Sar 5 - Arat - Kara 6 
- BaU - Ten: Baha 'I - Terıı: Nabi -
Safi 8 - Cemi - Ters: Yiııe 9 - Ataa
- Meme. 

YUKARIDA NAŞAGI: t - :Kuablp ı 
Karabet .S - mi - aYlame 4 - ~ -
Tanirı 5 - Rakı il - ili - Kasem 'I -
T en : Ek - S&haııe 8 - Sararım 9 -
Xurabbo. 

1 ._ _As_k_er_li_k _l __ şl_er_i _I 
OU BEYE DAVET 

ısuoıta 7Gfl ulı:erlik tubesfndftl'I A~
ila arıı:fı, rütbesi TC adı 7azıh subayların 
acele fUbeJ'C mOracaatları: Dn. G<r. On Yzb. 
idris HDml ofla SDle:vman Satlhaıtia (790) 
DL Ov. Oa. Ydı Mehmet otlu Mahmut Ce
mil (1049) 

YENİ NEŞRİYAT 

:MiLLi T"A KVUI - ::ıınm "" tııritıt 'fth 
.,,~ hadiseleri ~no cQnOne lı:a,.dttmlotlr. Btn>
daa bapa evlı:aa oer'iyeal. Atalar a6aleriııJ 
n iarbrmeselleri havidir. Neıreden IauuıbuJ. 
da Hllm1ltabiat matbaaaıdır. • 

.... 
ZA vt r 1stnnbul lhnanmdan almş 

olduğum 938/55 numaralı gemici cür.
danımı 'Zayi ettım, yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 
'-•• '•• . Ahmet Karabiber 

... 
Gebze Aallye Ceza Mahkemesin· 

C!en: Milll Korunma Kanununun 31 
ve 59 ncu maddelerini fhlfıldcn suçlu 
Gebzede bakkal Sami knrı.sı Fatma 
Tekiner ve Herekede bakkal Musta
:ta oğlu İbrahim Erdoğdu'nun suçlan 
şabü olmasına binaen yirmi beşer lira 
nğır para cezası ve yedi şer gün müd
detle dilklı::Anlarmm kapattlmasııla ka
rar verilmiş olduğu llAn olunur, , 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
~. 

'Baıjlık maktu olmak i 50 
linci sayfa santimi 500 

1 ! • • • 400 
ı • • • ısn • • 

,, TÜRı< TiCAR~T 9AN"~~I A.~ l(UPONLU VAD~L{ Mı;VOUAT 
PARAN 1 BURADA ilLET 

FAi%iNi 
TÜRK HEKiMLERi DOSTLUK 

YARDIM CEMiYETiNDEN : 
ve 

10/1/932 Cumartesi günü BÜYÜK TOPLANTI yapt.laeağın
dan muhterem azanın saat bir buçukia Etibba odası salonlarma 
teşrifleri rica olunur. ı .. ı ı 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Adana flllısl leme • t.fatl tçJ. Jlan gelen 5 .W dahna tn

hnnba kapalı zarf usullyle ııe 45 gün müddet.le ı:nooak:a.la.n çıkanlmı~ 

tır. 
2 - Muhammen bedeli ('25000) l!radıı: 
3 - Muvakkat teminatı (1875) liradır. - - - · -- -· 
4 - İstekliler bu işe ait şartname. proje ?eSD!r eorraJcı A:nkarada 

Dahiliye Vektıleti Belediyeler İmar heyeti fen şefliğinden veya Adana 
Belediyesi Fe.n İşleri Müdilrlüğünden (125) kurtıa mukabilinde alabilirler. 

5 - İhale 13/1/942 tarihine rastlı:yan salı günü saat 16 da Belediye 
b1nasında toplanacak Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek l.ı;in teklif mektuplarının vesair enakm 
Dıaleden bir saat evvel Belediye Encümeni reisliğine 2490 sayılı kanun 
mucibince makbuz mukabilinde verilmesi Ummdır. 

Bu iş hnkkında fazla malfunat almak istlyenlerln Ankarada Dahfliye 
Vekfılcti Belediyeler İmar HeyeU Fen şe.!llğine veya Adana Belediye Fen 
İşleri dalrcsine müra<:aa.tlan ilAn olunur. (10360) 

M. M. V. Hava Müsteıarlığından: 
Haft Mnstıelarhlı tdtnlk taburu için otomobil .. ~ ••k'-ı!wtl 

.,.. meydan " 701 inşaatına nkıf ustalara ihtiyaç nrdır, 
Verilecek Ocret milrtar lan yapılacak imtih anla röstereceklerf elıHyete 

rl5re 50 - 120 Ura arasmd.adtr. Taliplerin dilekleri ile Hava Müsteşar-
bğma milracaatlan, (9310) (11054) 

Etibba Odası Reis&ğinden : 
Havaların mOsaadesWiği yQrllnden 3.1.942 de yapılamıyaıı oda mmı

mt heyet toplantJsı 10.1.942 Cumartesi günü saat 13,30 da yapılacağın-
dan sayın üyelerimizin ~riflerini ehemıniyeile rica ederiz. (79) 

TAN 

Y A P 1 .-ıııımmııı..~ 
Sanat, Edebiyat, Fikir ve Kültür Dergisi 

Her l..yın Birinde ve On Beıinde Çıkar 

SAY I 4 ÇIKTI 
Bu Sayıda Bütün Halla, Münevverleri ve 
Gençliği Alakadar Eden Yazılardan Başka: 

F O L K L O R, M 1 L O . V E N U S O 
(AFRODIT) . 

ın Esrarı 
Mektepte ve kendi kendine resim, kadın ve moda, 
rubaüer, şiirler, resim ve tablol.ar, münakaşa V-L ' , 
TÜRKİYE CÜMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASl 

Kurulaş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Ura 

iKRAMiYE VERiYOR 
I 

Zfraat Bankastnda kumbarab ve rtıbınırz t asarruf heaptannda 8ft u SO 
llraaf bulunanlara .. nede 4 defa çekilecek kur'a ile qajpdaki p llna g&· 

li·l ~1:! 

Tophane garajında yaptı.rılacak dmamo ve motördcn muteşekkil -
ldmlAtör şarj gurubu tesisatı temdiden açık eksiltmeye konulm~ 
Tahmin bedeli 1400 lira ve ilk teminatı 105 liradır. Şartname Zabı.t ve 
Muamellit Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 16/ 1/942 Cwruı gnm1 
saat 14 de Daiml Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat maıt.
b~ veya mektupları ve 941 yılma ait Ticaret Odası vcsikalar.iyle lha1Q 
gilnQ muayyeı:ı. saatte Dahnl EncUınende bulurunnlan. (72) 

re ikramiye da§ıtılacı~ 
tf -Adet 1,000 Lir-alık 4.000 Ura = 
4 .. 500 .. 2,000 • e 50 
4 .. 250 • 1 .000 " ... 

40 .. 100 .. 4 ,000 " ..._ 
100 • 60 • 8,000 ~ .~l'ITIT'D'R n11nım111111u111111111nınnmn111111111111unırrtr 

120 • 40 • 4 ,800 • -----------------------· .. 160 • 20 .. 8,200 • 
Dl KKAT: Heaaplarfndakf paralar bfr eene içinde 50 rtndan •Pili tntpnl
yenlero ikramiye çrktı§ı takdirde % 20 fazla•lylo ver llacektlr. Kur'alar 
eenede 4 defa, 11 EylQI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart v• 11 HUlra• 

tarlhlerlndo çekilecektir. 

ı Mimarları Kongreye Davet ' 
TÜRK YÜKSEK MİMARLAR BİRLİÔİ lsTANBUL 

ŞUBESİ BAŞKANLI(XINDAN: 
Şubemiz senelik kongresi ekseriyet olmadığından taylana. 

mamıştır. Son ve kati olarak 10/1/942 cumartesi günü saat 15 
de Eminönü Halkevi eski binasında toplan:ı:lacaktır. RUZDA
me, Nizamnamemizin mahsus maddesinde ya.zıh bususlarcbn 
iba,fettir. Azamızın teşriflerini rica ederiz. · 

TÖRK GÜZEL SANATLAR BİRLİC.t MtMARI 
ŞUBESİ BAŞKANLI(HNDAN: . 

Şubemiz senelik kongresi ekseriyet olmadığından topla
namamıştır. Son ve kati olarak 10/1/942 cumartesi gün ü T. Y. 
M. B. İst. Şubesi kongresini müteakip Eminönü Halkevinde 
toplanacagtır. Ruzname, nizamname maddesindeki h ususlardan 

'9 ibarettir. Azanın teşrifleri rica olunur. 1 

Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN matbaası ' 
Sahip ve r-'!riyat müdürü: Halil Liitfi DördüncO. 1 

----------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı O n yedi yaşında olduğum halde, 
~ ltııranlıktan ürperir, evde ynl
nız yatmıya korkardım. Ve korkunun 
hiçbir işe yaramadığını bildiğim için 
kendi kendimden utanıyordum. Fakat 
bilmek de, utamnak d:ı korkmıya mtı-

1Kl GÜNLÜK HiKAYE 

ııl değildir.. • 

1 Doğnıa. bajı unıe :t:ı&anoauayuııı., 
2eşiğimi. ktmbilir, hangi ninnilerle 
sallndılarl Siyah kargalan tutup ka
uatlarmı ;yolıruya dair bir §arkı söy
lediklerini zannediyorum. "Umacı.,, 
"Bekçlbaba., , "Hoşhoş,, hep, beni a
lıp uzaklara götürecek korkunç mah
!ôkla:rdı. Her ne kadar annem: (Ço
cnk kısmına korku iyi gelmez, maa
:ı:allah boynu şiacrl) diye üstüme tit
riyorsa da. boynumun şişmesi ihtima
U beni büsbütün ürkütüyordu, 

NASIL 
....................... , 

Altbma HQseyin Rah minin Gut Ya.
bani romanının mukaddemesi geldi. 

Köprü bozuk olduğu için, Sakar
ya;yı salla geçtik. Nehir, saruntrak, 
durgun, fakat kuvvetliydi. Bazı yer
lerinde, kü~ :f.ıı.kat ha5fn anaforlar 
yapıyordu, 

Yol uzayıp gidiyordu. tki tarafta 
kavak ağaçlan. ovanm Cl~e mor 
dağlar smılanmı:şU, 

ı Babam, mektep tatllinde beni Ada
p:wırındaki akrnbnlarnnm yanma Arabacı konuşmasını sevmf)'m'du. 
göndermek istediği znman bu haldey- Bir kere Kayalarda kime gittiğimi 
dJm. _ sormu~ verdiğim cevabı:, lşltfp işit

\ Hnyatmım ilk yalnız seyahati bu- medlğini belli etmlyen bir ııeyler mı.
anr. Kotkuınu. kitaplarım ve hediye nldanmışt.J. 
g>aketleriyle beraber almıştım, Köye, temiz bir derenin içinden '" 

Tren Adapazar istasyonuna lklndi çimenli geniş blr meydanın kenann
üstil girdi. (Kayalar) köyüne gitmek dan geçerek girdik, Çok küçükken 
için daha üç, dört_ saatlik araba Y?l- bir kere geldiğim bu yerleri yav~ 
culuğu lftzımdı, Göz yordamiyle güç- yavaş hatırladığınu zannediyordum 
lü kuvveili, fakat eşkıyaya benzemi- • 
yen bir arabacı seçtim Evler, birbirinden uzaktı. Yüksek a-

• ğaçlarm dibtne mısır saplatı sarıl-
. Önümde nal ve çıngırak sesleri, mıstı. Dört ayak ~erine kuı;ulmuş, 
arabacının kamburlaşmış sırtı ve iki çitten örme %ahire ambarlan, koca
yanunızda mısır tarlalariylc yola çık- man kilmeslere benziyordu 
tık. Susmak lçlmc. ı;ıkmtı veriyordu. ' 
Uzakta küçük bir tepenin üstünde Teyzemin evi köyün sonunda bir 
birkaç servi duruyordu. Arabacıya: tepenin üstünde ve ormanın hemen 

- Neresi şu tepe? diye SQrdum. kenarındaydı. 
- Yedierenler tepesi. • Yol dik olduğundan, ...arölb:ı kapıya 

CESUR OLDUM2 
Yazan: İsmail Kemalettin •••••••••••••••• 

kadar çıkamadı, Beni kuyunun ya
nmda indJrdl. Köpekler havlı:yarak 
koştular. Eniştem aheste aheste yak
laııtı. Başını sağa solA eğerek araba
nın loşluğu içinde yüzümil aradı. Ta
nıyınca: 

- Safa geldln )"elenl dedi,. 

* * y emekten 90tl.ra avludan karşı 

yamaçlara baktım. Tepede or
manm ortasındaki küçük çayırlıkta 
tek başına ve kuyrıı#unu savurarak 
bir beygir oUuyordu. Burada geceleri 
nasıl llYU,Yacağımı kederli kederli dü
şünmlye başladım. 

Kliyde erken yatılıyordu, Kayllller 
eski hikAyeler müstesna, az konuşan 
uykucu ve lAkayt insanlardı. 

Ben yatağa girlnc-e, etrafı dhıliyor, 
bir tilrlü uyuyamı:yordum. 

K.ıqJı ince tahtalardan yapılmıştı. 
Sürgfisüzdfi. Köpeklerden baska gü
venecek hiçbir şeyim yoktu. Eniştem, 
ormanda kömür yaktdı için, gece -
!eri kuyuyu beklemiye gidiyordu. 

Geceleri ekseriya rüzgAr çıktı za
0

n
nediyordum. Evin arkasındaki ormar., 
ııanki canlanryOl"du. Alçalıp yükselen 
bir h(ilrtı. küç(lk penceren.ln 6nllnde 

durup inatla içeri bakıyor, ocağın ü
zerinden içeriye korkunç ~eyler söy
lüyordu. 

tl'ç gece nstöste u;yuyamadrm, an
cak sabaha karşı, ortalık ııydmlanır
ken biraz dabyordum. 

DördUncQ gün eniştem hastalandL 
Yine mide sancısı tutmuştu. Bu seter 
ameliyat için 11'\Utlaka istanbula gi
deceğini söylüyor, yatakta kıvranıp 
dururken yeminler ediyordu. Tey
zem: 

- Hep böyle, diyordu: sancı tu
tunca "kestireceğim,. der, geçince al
dırmaz. Şimdi ne yapacağız? 

- flAç yok mu? dedim. bari sıcak 
bir tuğla koyalım. 

- Onu dilşünmüyorum, bu gece 
kömür kuyusunu kim bekllyecek? 
Bir yanı açılırsa kül olur, gider. 
Eniştem iki inleme arasında: 
- Yeğen bekleyiversln! dedi. Ben

den bahsediyordu. Teyzem yüzüme 
emniyetsiz, emniyetsiz baktı. 

- Korkar, diye dudak kıvırdı, 1s -
tanbul uşağı, böyle şeylere alışık de
ğildir. 

- N edeıı korkacalun~ koskoca 
delikanl&. 

- Ben İstanbulluları bllirim. kor
kar. 
Eniştem başım ,.astıktan kaldırdı, 

Bütün erkeklerin tehlikede olan ~ 
sareti ve şerefi için konuşuyormuş 
gibi sordu: 

- Sahi korkar mt51Il? 
Sanki benim yerbne bir başkası ce

np verdi: 
- Ne münasebet, neden korka7mı, 

dedim. • 
- Gördün mil, korkmuyormuş! 
Teyzem mühim bir mesele değilmiş 

gibi: 
- Öy\e ise giWn, beklesin, dedi. 

* * O g\in akşama kadar, beDd on 
kere. belki yirmi kere teyzeme: 

- Ben kömür kuyusunu yalnız ba
şıma bekliyemcm, korkanın! demek 
istedim, Her defasmda eniştemin ba
kışlan ve hasta başı gözümün önilne 
geldi. 

Geceyi düştlndOlı::ı:e, şakaltlamn 
zonkluyor, sırtımda hafif bir ürperti 
ve avuçlnrımda soğuk bir terle "ölü
rüm muhakkak!,. diyordum. Bazan 
da kendime cesaret vermek için, .'e
niştem bekliyor da, ne oluyor?,. diye 
ciüşünüyordum. 

Akşamilstü, bilyük bir bulanıklık 
içindeydim, yapışkan bir dumanın i
çimle kalmışım ıôbi. renkler, şekil
ler, sesler vunıhlannı kaybetmişler
di. Mutbnkta yoğurt kuran teyzeme: 

- Kuvuvu bekfomlye ıödece~m 
nmma, dedim; ne yapacağımı bilmem 
kil •. 

- Kolay, öcn sana öğretirim. 
Ova k.uıuılıltlaprken yola çıktık. 

,...... yal'U\) 

TÜRKİYE iŞ BAN KA SI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plfuu 

Keşıdeler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 AA'ustos. 2 İkincttcşrin 
t a .. ih1crin de \'R(l•hr. 

1942 ikramiyeleri 

ı adet 2000 Urahk- 2000,- Lira I' 40 odct 100 llraltk 4000,- Lira 
3 .. 1000 • -3000.- .. 

1 
50 50 

2 750 -1500,- -2500.-
• .. " 3 500 -1500.- 200 .. 25 .. -:5000,- .. • • • 

10 • 250 • --2500.- .. 200 10 -2000.- ~ --· ' 


