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Saray Lokantası 
Temlzllğl, ehvenlyeU ve nerıs yağı ender 

bulunur mnlzemcstle az zamanda büyük bir 
QÖhret krızanmı.ş, Öğle ve akşam yem"lkerln
de yüksek §ahsiyetlerln lçtlmag~hı hallnJ aı
m~ır. 
Kanköyde Bebek tramnyı durağında No. 31. 
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Karlı sokaklarda yaya 

yürümekten daha büyük 
•• w • 

sıkıntılar gorecegız 

Ankara, 9 lkincikinun jseyrek görülÜ.r. Her seyrek ve az 
Sert k1§ ve bol kar yurdun bazı alJşılmış ahval memleket haya

kısımlannda aksaklıklar yaptı. tında geçici zorluklar doğurur. 
Hayntın gidişi durakladı. Bu sı- Bu ufak tefek müstesna ahval 
kıntı , büyük ve yaygın bir şehir karşısında, asıl bilyilk dünya ah
olan İstanbulda daha çok duyul- valinl düşünerek sabırlılık ve el 
du, Kar mkakları kapladı, tram-1 birliği göstereceğimize hemen sız
\'aylar ~lemedi, halk yaya yürü· lanıp haykırmağa başlamak dün
Clü, herkes kendi kapısı önünü ya gidişlnl ve bu korkunç g\dlş 
~mizlemek zorunda kaldı. Bele- ortasında memleketimiz.in eşsiz 
diyedcn şikayet ettik, yollann durumunu anlayamadığımıza 
çabuk temizlenmemesinden sa· alAmet sayılırsa, bizi bekleyen 
bırsızlnndık ve sız.landık. daha ağır, daha. müstesna, daha 

Belediye elinden geleni yaptı, sıkıntılı ahval önünde, dayanıklı 
adamları işe yetmediği için hal- bir millete yakışan sessiz müsa
kın yardımını bile istedi. mahayı nasıl göstereceğimizden 

Çalışkanlı~rı. iş görürlüğü daha kaygıya düşmek lfızımgelir. 
ehemmiyetli s~halarda çoktan İlkin b. kt ·· · d d den · l , ır no a uzenn e u-
. enmli olan s~nbul Belediye· ralnn: Bütün dünyanın harp 

sı bakınundan bu şıkAyetıerin çok i . d 1 hl ki im 
ku 

. çın e o ması, ç mscye, ş -
lak asılır yen olmamak gerek· d"d h kı t 1 · . . . ı en er sı n ıya, yer l yersız, 

tiı· Nıhayet bır beledıyenin ne tl k k tı k b · ti . . . mu a a n anma rncc urıye 
vasıtaları, ne gelırı zenbıl ile ··kı t B d b k (N 

··kte · d'ği d '· .. .. .. İ yu e emez. un an aş a e 
go n ınme ı. .u~unul~rse s- yapalım, harp var!) vesilesi, lılç 
tanbul Beledıyesmın, Istanbul k" ., · d ih 1 
h 

. k d.v. kül" f t .. 
1 

" ımseye, vazııcsın e ma e sapa-
~lkını~ Y~ ıe:ı ıg:. . e 0 çu- rak beceriksizliğini örtmek, me· 

sunde ış gorebılecegını kabul et- suliyetten knçmak, Amme hiz-

mek haklı olur. metlerini sarsmak için kolay bir 
Fakat biz meseleyi bu bakım- kalkan olmrmalıdır. 

dan ele almıyoruz. Vazifesini iyi H k .1 zif d b 
··ro"ğün· . • a ı e va e arasın a u za.. 

go u e haklı olarak ınandıgı i i dikte d hl 
için gazetelerin sesine karşı vur- ~~r sının ç ~t· n sonra ı:-ı iç 
dum duymazlıktan uzak olan ıt arzu ve ıy~cınuzın . m -
doktor Lu' tr· K d . ti h 1 ninde eski kolaylıgı ve eski bol· 

ı ır ar vazıye a - v. 

ka açıkça 1 tt j lugu özlememek, darlığı \'C zor-
an a 

1
· jlugu tabii hal saymak vazifesile 

. Bı.z, bu şikayetlerin mahiyeti karŞlla.şınz. 
üzc.rı~de, kar ve Belediye çerçc-ı Karlı sokaklarda yaya gez-
vesını g""e d h · b" a·· · 

•• • "'S n, a a genış ır u-
1
mekten, kalabalık fırınlarda sıra 

şunce. ııe ~ur~ak isli;:_onız. Kar- bekleyip ekmek almaktan daha 
lar erımeg'e yuz tuttubrtı, ve so-! büyük sıkıntılar göreceğiz. Dünya 
kaklarda daha rahat gezmeğe harbi ilerledikçe, biz hep sulh 
baş~aclı~~ız için sinirlerimiz bu içinde de yaşasak, rahatımızın 
çeşıt duşuncelere belki daha el-
vcrisli olmuştur. Nccmcddin Sadak 

Bovle bir kış memleketimizde (Devamı sahife '1 ı;üturı ı de) 

Fransa'ya beyan
nameler atıldı 

Tekaüt ayhklar1 
da arttırllacak mı? 

Maliye Vekaleti dün gece geç vakte kadar 
çalı§arak aylıkları artbrılacak memurların 

cedvellerini hazırladı 

AnkM'a 9 (Telefonla) - Esaslannı evvele_, bildirdiğim, Devlet 
memurları aylıklarının artbnlması etrafındaki çalışmalar devam et
mdctedir. Bu husustaki kanun projesinin tamamlanmaııı için dün gece 
Maliye Vekaletinde geç vakte kadar çalı~ılmı, ve asli maaılı memurla
nn maaı tutarlan bir ced•el halinde t..:abit edilmiotir. 

Öğrendiğimize göre, memurlara verilecek olan hu Eevkalade ah
val zammından lıer hangi bir vergi kesilmiyecek ve proje., bu ayın yir
misinde.: tatil yapmaaı muhtemel olan Meclis ruz.namesine alınarak 
tatilden evvel kanunlaşacakhr. 

Maliye Vekaleti diğer taraftan, Eytam ıve Er amil ile T ckııüt maaş
lan üz.erinde de tedk.ilder yapmağabll§lamıştır. De.vlettcn bu euretle 
para alanlann da pahalılıktan dolayı müşkülata dü§memesi için bazı 
tedbirlCl'e baınırulaeağt eıımlmaldadır. Bu hust11ta çok muhtemel ola
rak. Eytam ve &amil ve Tekaüt maaşlanna da bir mı"ktar ilave yapıl· 
maıı düıünülmck.teclir. 

S•Nc;o.-A 

t<ELATON 

Kadınlardan 
yol parası - - - l\lalezya yanmadasını ve fioıı çarpısrnalına s:ıbne ofan yerleri gösterir bari la 

Bu verginin alınıp ahnmı· 
yacağı pek yakında 
kararlaştırılacak 

Beyannameler, Ameri
kanın sulh ve zafer 

programını ve bir ümid 
mesajını havidir 

An ra 9 ~'Telef.:ınlal - Hükumet. Londra ı o (A.A.) _ B. B. C.: 
· rot parası uzerınde bazı incelemeler 1 T 1 . ı F 
· Yapmakt11dır Bu incelemelerin es:ısı- .. ngı ~z taBY?'a

1 
r~, erAı, m.ekşgu 

2 
kr~.nea 

nı çalışan :- dmlar teşkil etmektedir. uz.erıne, ır eşıiC. . m~r~ anın usur 
Bu gibilerden nasıl kl buhran müva- rnılyon b~yannnmesını atmışlardır. 
zene Yc.:ıalr verı;ıler almıyo;sa yol Pariseıl.380,000 ve Lille civannıı 
P:mısının da nlınncağı sanılmaktn- d::ı 600,00!> b-eyaname atılmıştır. 
dır. Bu l.ş pek ycıkındıı blr karara Beyannamr:lcr, Amerikanın z.afe-
bağl nncaktıı·. ri kazanmak için tatbik edeceği mu-

Japonlar 
Malezya'da 
ilerliyorlar 

Japon ve İngiliz tebliğleri 
şiddetli muharebeler 
olduğunu bildiriyor 

Kırım' da 
2 cephede 

harbediliyor 
Almanlar durmadan 

takviye kıtaatı 
gönderiyorlar 

- - - e2zam harp prograı ı hakkında B. Tokyo 9 (A,A.) _ f\..1alezya 
Tunca ve Meriç kabardı Roosoveltin nutkundan haz..ı paıça- cephesinden Nişi-Niııi gazetesine ge- Ukrayna <'ephesl 9 (A.A.) - (O.F.İ) 

lan ve Fransızlara hitap -edilmiı bir lc:n -bir habere göre yarımadanın şar- Kırımda vaziyet aydtnlanmnğa devam 
Edirne 9 (Akp.m) - Karların ümi~ mesajını ihtiva ediyorlar. kında faaliyetle bulunan Japon bir· etmektedir. Yanın adada şimdi iki 

erimc:s üz.~riıne Tunca ve Men·ç Vıchy 1 O (AA ) O F l · 1 O ayn cephe vardır: ııBunlnrdnn Şark · · - · · · · likleri 7 sonkanuınd Sunakai" nin 
nehirleri kabarmı .. tır. Vilnyet ve za- Fransız hu""ku·metı" m-ta 1- h .. ı_u··m 11 T k cephesi üzerinde bulunan ilki Aznk 

v • u re~e. uıı; - kilometre cenubunda kfün orora • '-'-d b • b""t"" t db" l 1 1 · · d F d den""u' en ba.şlayamk Salglr nchrl-ı nca u un e ır er a ınmıştır. en .~erçevesm e · ransız or ~u~u taki düşman mevzilerine taarruz et· nln aşağı mecrasının cenuba doğru, 
tons~;c ve ıslaha kıırıır vermııtir. mişlerdir. Dört saat eüren şiddetli büyük Kara.su nehri ile Kavşak nok-

.. :1. .k k ~ I AmıraJ Darlan Milli Müdafaa Nazırı muharebelerden ıonra tank ve i~ tasına kadar takl.p ettikten sonra. bu 
& e ._.. S s~fatilt:, yerlerine genç 8ubaylar ge- tihkam müfrezelerinden mürekkep nehrin boyunca Knrasu p:ı.zanna. ka

Kadın çoraplari 
tırrndt ~z7re, 43 generali tekaüde Japon kuvvetleri t-cl örgüler, mayn• dar gitmekte ve burada şarka doğru 
aevk~tmıştir. D~ha b.azt generallerin lar ve tanklarla müdafaa edilen V<} dönerek Karadeniz snhlll.ne kadar 
tekaud ! sevkedılmeaı muhtemeldir. üc,; sıra hattın arkuında bulunan Kaı'aJ!u pazan - Klslavesudak yolunu I 

1 t• h ı • dü,man mevziini zorlamışlardır. takip etmektedir. 
Seyahatte bulunan bir arkadaşımız s, 1 sa 1 n İkinci cephe yani Garp ce""n.... .. ı ö-.., Tokyo 9 (A.A.) - Malezya -... ıuı~·or: pa.toria.'nın cenubwıda. ._.,•laya.ra.k ô-

cepheııinden Domei ajansına verilen ~ 
«Spor mantolu iki tık bayan gör- a t patoria • Perckop yolunu takl.ben 

düm: Biri 1atanhullu, öbürü de ec· r ması bir habere göro Japon kıtaları 8 doğru bir hat üzerinden şimale doğru 
sonkanunda saat 17.30 da iımi he- il t nebiyd:_ Kol kola Rirm~. gidiyorlar. erlemektedlr. Görünü.şe göro Sowe 

Ayaklaruıda yünden örUlmiit Ana- Alınan tedbirlerin nüz reıımen ifp edilmiyen fakat başkumandanlığı Sıvastopol mcvk.1 
dolu r.orapl"•ı oldugwu haJde zara- h l b k gönderilen haberde Sclangor devle- kumandanı General Pekof'dan her ... der a tat i ine karar tı. • k · · K lal ı b h l ısu " dan fetlerino biç zarar gelm~. Bilakis, na., mer ez.ı yaru ua ampur o • ne a asına o ursa o n uç ay -

d veı-ildi duğu bildirilen bir ıehri işgal etmiş- beri şehrin nrnlzoııunu kuşatan çen-
0 ırıltılı, ve kaçın~ılı, İpek taklidi krdir. Haberde düşmanın dağınık beri yarmasını istemiştir. Birkaç 
Çoraplann ııdilcrine kıyasla üsluplu, Ankara 9 (Telefonla) - Bugun, bir şekilde çekildiği ilave edilmek- gündenberl Sıvastopol bölgeslndenl 
çeşnili, cesurane ve giiz.el hissini ve- Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen·in tedir. knfllelcr gelmekte ve burada t:ıze 
riyorlar. k tl k ·1·--1 k_._,. riyasetinde, müsteşarın, şube mü- İngiliz teblig"' İ uvve er araya ç..uuuma """"'ır. 

Acaba ıu iki bayan mı moda yap- dürlerinin ve ziraat mütehassısları· Sovyet membalanndan gelen haber· 
:rna · 1 t b ld h. d"I ı ı Singapur 9 ı A A ) C t b lcre göre, Sovyct plycıde kı~cılnn ş!-ıçın s an u n teş ır e ı s_e er, nın j ... tirakile mühim bir top anlı ya- \. · · - uma e • 
Yo._ t ,.. w;·. Sl"m h · b""l · d k ı hlrde tnkrlben 8 kllometrellk bir me-
1 .. ku:ıa. stanbullulıır nrasmda mı pılmıştır Bu toplantıda zirai istih- .,ı. d"~ ~~ .. u ~ ges~~ e ıta arı- safede bulunan KaJtkawkayı işgale 
bu ıı aleyhtarlı,l!ı kendiliiinden zu· salin arttırılması mesele i görüşül- n:ıız,. un ütun gun du~mana kar?ı muvaffak olmuşlardır. 

BU SABAHKİ TELGB.&FLAR 

Rom mel 
Ageila'da 

dayanacak 

Ruslar 
3 şehri daha 
geri aldılar 

İngiliz zırhlı kuvvetleri Kırımda merkezde ve 
Rommel'in ardcı kuvvet- ıimalde Rua ileri hareketi 

lerine hücum ediyorlar devam ediyor 

Londra 10 <AA'> - B.B.C.: Libya- Londra 10 (Radyo saat '1,15 de) -
da İngilizler Rommeı ordusunu Agella Dün gece yarısı Mo~ovada neşredilen 
lstikametıl.nde tazyik ediyorlar. Ge- resmi Rus tebliği: 
nıeral Rommelln Agellanın garbinde Kıtaatımız, 9 sonkanunda butün 
ve sahil yolu boyunca, gene mukave- oophede dÜ§manb döğü.şmüşler ve ha.
met gOOtermeğe kalkışacaR"ma dalr zı kesimlerde muka\ ;:metini k.ıron&.k 
emareler vardır. 1 ve kendl.slne ar;ır dcıroeler indirerek 

İngiliz zırhlı kuvvetleri Agcdabya. Mosalsk, Deçlno ve Serp~lsk şehirlert 
da bulunan kuvvetli mihver ardcı dahil olmak üzere bazı meskün yer
ıkuvveUertne şiddetle taarruz etmek- lerl geri al~lar ve Almanlara. a~ır 
tedlr. zayiat verdirmlşk?rdlr. 
İngUJz tayyareleri düşmana çöl yo- 8 .sonkı\nunda 19 Alman tayyaroslnl 

JJyle mühimmat nakletmekte olan tıihrlp etıtlk , zayiatımız s. t.o.yycırcdlr. 
motörlü kollarına. n sırte k5rfezine Barenı: denlzlnde bir düşman nak
yatıatrtıak ıstlyen Ieva14m gemilerine llyesl batırumıştır. 
hücum etmekt~lrlcr. Düşman ıevcı- ı.ondra 10 (A.A.) - B.B.C.: Ru. 
zım gemUerlnden hlç olmazsa blrlsl t.ebllğl Sovyctlerin Moskovanın cenu
tutuşturulmuştur. bu gaı'b~e ~ni muvaffakıyetle-

rinden ve uç şchrln geri ıılındıjpndım 
İngiliz ve Fransız tayyareleri, Hal- bahsetmektedır Ruslann geri aldık

fayadaki düşman mevzilerini şiddetle lan Mosalsk şehri Smolenskln 150 kt
bombalamı.ş, salıflde harekAtta hulu- ıometre cenubu ş:ırkislndedlr. 
nan ;in&ıllz harp gemilerine yardımda M 1_,_,_ kesi lnd 
bulunmuı:lardır. 0 ~ m en )e i bir haber 

- yoktur. MoJaisk de geri alınırsa Al-

Malaya' da 
en kanii 

muharebe 
İki nehrin teşkil ettiği 

müselleste cereyan 
. ediyor 

Londra 10 (A.A.) - BB.C.: Mala
yada Slin ve Bernam nehirlerinin tt>ş
kll ettiği nıüsclleste en lmnlı mu
harebe cercynn ct.mektcdJr. Bu mu
selles Kuala Lampurun seksen kHo
rnetre şimalinde bulunuyor. Jnponlar, 
kitle halinde, cenuba. doğru 1nme~c 
çalışıyorlarsa da çetin bir mukave
metle knrşıla§ıyorlar. Düş:ımnın baş
lıca ha.defini Kuala Lampur- teşkil 
ediyor 
Düşman propagandıisı evvelki gün 

bu şehrin zaptedlldl~lnl 110.n etmL,>c 
ise de dün bu iddiasını hayli a?.aıta
rak Jo.pon kuvvetJerlnln bu şehirden 
65 kilometre uznkta bulunuınl:ln ı~
zım geldiğini söylemiş ıse de bu iddia 
da. teyJd cdllmeml.ştlr. , · 

Filipin kara muharebele-
rinde durgunluk 

Londr.ı 10 (A.A.) - B.B.C.: Fillpln 
ndalanndan Luzon'da muharebede bir 
durgunluk görillmektedlr. Japonlar, 
kuvvetll bir tanrruzu ycnllemek ic;ln 
ileri hatlara takviye kuvvetlen gön
deriyorlar. 

manlar Moskova. clvanndakl son müs
tahkem mevkllerlnl de kaybetmiş ola.
caklardır. 

Kublşet radyosu dün gece §Oyle di
yordu: cKıtaatımız, muzafferane Uerl
ıcmekt.cdir. Almanlar, yığınlarla teç
hlzat ve malzı-me bımknra.k knçmak
tcıdır. DiŞnan, rlcatln bozguna dön
memesi için ümldsiz gayretler s:ırlct.-

ektcdlr.• 
Kınm'da.kl Ru ileri hareketi, Pe

rekop ber"labiyle Almanlcırın ricM 
hattını kesmeğe matuftur. Slv:ıst.opol 
kesiminde Rus.Itır blr noktada seklı 
kilometre llerilrın.Lşler 'e rivayete gö
re bazı stratejik noktalar elde etmlt
lerdlr. Şarki Kınına çıkmış olan R us 
kuvvetler~ Op toryaya do~ llerf ha
rekete başladığı clhctle, Kırımda bu
lunan 100 bin ~.!Jt mlhver ordusu 
tehlikededir. 

Ruslar, Onega golunde Fin mcvti
lerine karşı .şiddetli tazyı1.lannı de
vam ettlımektedirlcr. 
Rusl~ Lenlngradm 120 kllomctn 

cenubu gntbisinde bulun n Nnvgoro
dıı. doğru Volkot vadisinden a.şr.(:ıya 
doğru ~rkıyorlar. 

Bir İngiliz kruvazörü 
torpille batırıldı 

Londra 10 (A.A., - B. B. C.s 
lngiliz Amirallık dairesi 5 200 ton
luk Calatea kruvazörünün t orpille 
bı..tınldığını tebliğ etmiştir. 

Joe Louis yine galip 
Va in:ton 10 CA.A.) - Ağır sıkl~ 

dünya bolt;s şampiyonluğu için eski 
şampiyonu Max Bear ile :r:encı Joe 
Louis knrşılaşmışl:ı.rdır. Max iki dakik& 
56 saniyede zenciye yenilmiştir. 

ur et e., .. b 1 · . . cıddı çarpışmalar yapmı~lardır. Pı· Ycı•- llc ""'odos•A arasın ... - Tunk'ta .••• muş ve u gayeye varı nMı ıçın d . "lk b' h~ d ,,.. """' 14 ...., "' 

Gördüğüm bu manzara, suvare alınma.-ı lüzumhı görülen ve mahi- Y~ enın 1 ır ~~u~un a n .sonra bulunan Sovy~ kıtnlan Alnınn tay- - Muhterem bir zat vefat etmiş! .. 
elbisesinden • b" lb" l ly tl t b't 1 t db" 1 . d duşman ana yol uzerındc tanklarla yarelerlle Rumen P'"ade kuvvetleri - Y'"'"dılar '"~-ne! .. • gayrı ır e ısey e ~ eı es ı o unnn e ır erın er- .

1 
. . h'" . b <J -r-- """"'"' 

ıpek rora · k • .1• h 1 b"'-· ·ı . k 1 l rrıevzı erımıze ucum etmıı unu tarafından müşterek: bir hareket ne- Çoc kla ? Ll "' P V.l\'Mt' yasagının ı anını a tat ı::ıne geçı ınesı arar a~tın - ' - u • n mı ·· 
_:m..._ __ ..:·:....:::.:•~i .. '.!.!;v!r.!~~dl.!.ıu:....! .. L-------..!'.m.ı.s.uıı:..... __________ --.JL......Lllcl~llL.luJııiU:..2....liiilw:a..Jii....dia.l-L-1:1!!!WllLl&1lllı~....filıllYD..JLii.l.l._L_:-= Hayır, çlcekçUerle şof or eri-



Sahife ~ AKŞAM ıo Kanun~anı 1942 

( Dün Geceki· ve-Bu Sabahki. Haberler ) 
----· 'MM M 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 9 (AA.) - Alman orduları 

başkumandanlığının tebllği: Şark 

... 
Tütün 

piyasası 

Bu ayın on beşinde 
açılmasına karar verildi ccphesL-ıln merkez ve şimal kesimle-ı 

rinde şiddetli müdafaa. muharebeleri 
devam etme~tcdlr. Bu muhn.rebelcrj Ankara 9 (A.A.) - Ticaret Ve
esnasındn duıımanın bekleme mevzi- kAI . d 
lcri topçunun kesif blr ateşine maruz a etin ~1! · . A 

~~~~~!IJ 
Malezya' da şiddetli 
muharebeler oluyor 

Şork cephesiiııde Soeyet 
tutulmuş ve müteaddit düşmnn hu- 24 Bın?~ikan~d::.radyo. ve ga
cumları püskürtülmüştür. Pike bom- zetelerle ılım edıldıgı veçhıle Ege 
bardıman ve avcı tayyare teşkilleri. tütün piyasasının açılı§> tarihi 12 
ordunun müdafaa muharebelerine lkincikanun pazartesi gönü olarak k f / f :..L • J Jı• "OT 
yardım etmişlerdir. teebit edilmişti. Hava şartlarının ih-. l Q arının QZ, )'CRl c.te·VQ.ffl e T 
Şimali Afrikad~ düşman Sollum- dns ettiği bazı müşkülata binaen alı· 

daki Alman ve Italyan mevzllerini cılar tarafından vukubulan temenni- Uzak Şarkta: Uzak Şarkta muha· buklağunu bildirmektedir. Japonlar 
topçu ateşine tutmuştur. Ageda;bya It• nazarı itibare alınarak ve bütün rebenin ağırlık merkezi Malezyaya timdi Singapurdan, evvelce iddi. 
bölgesinde her ilet tarar keşif faallye- l. J • •• d · d hazı · · s· k ·· d b · b edildiğ~ gibi 200 değ.il 350 Jcilomet
tınde bulunmu~ur. Alman savaş ve ba ıclı annlaaynı gun. e Pg~ a ~-'-- r geçmı~r.d ıokr ~~dgul~ enuheneb u 
pike tayyareleri İngiliz otomobil ka- u uıuna nnı temıncn ~e mınuur;.a- yanmaua a ç ıııo et ı m ar e- re mesafede bulunuyorlar. 
filı>Jerlni bombalamışlardır. Alıruuı 111nda tütün piyasasının açılması üç ler oluyor. Japonlar üstün kuvvet- Fıli?inleroe yeni bir ııey y?1'-tuı. 
nvcıları, bir bava. ım.vaşı esnasında gün tehir edilmek suretile f 5 ikin· lerle hücum ederek Singapur yolunu Amenka ve Japon :kuvvetlen ara• 
kendllı:ri hiçbir kayıba maruz knlnıa- cikiinun perşembe günü olarak tes- açmak ve bu müstahkem mevkii mu• smda ehemmiyetsiz çarpı§lJlalar de-
d:ın 6 dii.şnum tayyaresi düşürmüş- bit edilmiştir. hasara etmek ~tiyorlar. Dün Tokyo- vam ecl.iyor. 
lerdır. . dan gelen haberler Japon kuvvetle- Amerika tarafından Hawai ada-

Mnlta ndnsındakl Inglllz ta!Y°:e Milli Şef, yeni Irak rinin Malczyanın şark sahilinde ,id- Mırına tayin edilen yeni kumandan 
mevd:mlnn, tekrar gece ve gunduz elçisini kabul etti detli muharebelerden sonra lngilizle- iıe be.tlamıo ve bir giinlük emir neş• 
bol"lbı 1:-nmıştır. riD 3 sıra müdafaa hattını yardıklan- retmiştir. Bunda ada.ya her dakika 
Amerikan teblig-İ . ~rİ .? -~AbA.?. - Cüı6h3orrdi- i:n bildiriyor. Yine Tokıyodan gelen taarruz edilmesi ihtimali olduğunu 

~- met no~u.' ut;. eaated ' ~ bir telgrafta Japon kuvvetlerinin bildirm~. fakat artık bir baakın 7a-
'aşington 9 (A.A.) - Harbiye ıtıma.tna1?1~mı ta un .• ~n YMU yanmadarun garp sahilinde de iler- pı]&mıyacağını ilave etmittir. 

Ntzaretinin saat O 30 cNevyork saa· Irak Elç.ısı M. Sabt1ı Necıb ı kabul , _ _ı'kl • S l d l t" . Lib d A _ _ı_.._, ·-'- __ _ı · b l d .-."'Uı en ve a angor eve ınm ya a: g001WMa mmUL&aa.wua 
ti:> tebliği: uyurmuş ar ır. Ha . . Um merkezi olan Kuala Lampur· u zapt- Alman kuVTetlıeri İngilizlerin çabuk 

Filipinlerdc harekat cephenin Kabul esnasmda rıcıye U• ..._,ı_I • b"Jd" ·ı kt d" ~ --J l . A • l - '- • • d 
A kA "b" s- .. ,_ El · N M enıI. en ı ırı me e ır. ner eme erme manı o mıııuı; ıçın ar cı 

muh•elif kesimlerinde fasılalı çar- mı mı 1 uyu"'" çı uman ene· v __ -l La Mal s· 1.. - - b I · - '- d A d • • wl ı_ _ b 1 r...un a mpur ezyanın ınga- muftille e erı yapmıu;:ta ır. ge a-
pışmalara inhisar etmiştir Düşman mencıog u nazır u urımuştur. d •. h. h "d" bia k dak" .. ...,ı_ k t _ .. .. .. . · . .. pur an sonu. en mu ım ,e rı ır. mınta asın ı .IYHDVer uvvıe • 
gorunuşe gore yemden kuV'Vetlı bır l'd . Nüfuau 100 bin kadardır. Burası leri 11 O kilometre cenupta Aıeehila-
tı'larnu. hazırlığı yapmak için ileri Karamürse e parti mülüm bir ticaret merkezidir. Sin- ya çelciliyorlar. İnııili~ler, Half.aya
bölgelerc. asker getirmeğe devam idare heyeti seçimi gapura şimendifer hattı ve munta- da mahsur Mihver hıvvetlerinin sı-
et~cktedır. Dünk~ hava faaliyeti Karamürsel (Ak§am) - C.H.P. zam bir yolla bağlıdır. Japonlar ha· lcı.ştınlmasına doevam ediyorlar. İtal-
k~ıf uç~~larındnn ~~aret ; ~uşt~~· Kaza idare heyeti intihabı yapılmıı- kikaten bu ,ehri ele geçirmi~lerse yan tebliği Jngilizlerin Sollumu ıid
Dıger bolgel~rde 1~ ara eger ır hr. F..ı.ver Balkan, Ahmed Gökçe. mühim b!r muvaffakiyet kazanını~- detle bombardıman etmeğe bafla-
fCY yoktur. Osman Algüzey, Rahmi Bilge. Abdi lar demektir. daklarım bildiriyor. 

Jtalyan tebliği lıryaki, Cemil Bal, Mustafa Sözer lngiliz tebliği yarımadanın garbın- Şark cephesi: Km.inda: muhareOe-
seçilmişlerdir. da Japonlann tanklar 'Ve bindirilmiş ler devam ediyor. Sivaetopold&ki 

Roma 9 (A.A.) - İtalyan omulan piyadoe lruvvetlerile ıiddetli ta~rruz- Rus kuvvetleri kaleyi muhasara eden 
umumi karargahının tebliği: Dünkii 7 </ <1 s }arda bulundullannı bildiriyor. Lon- Alman kıta!anna taarruz etmeğe 
tebliğde bUdlrilen ve hücum va.sı.taıa- 1.ngl lZ • OVyef drad. an gelen telgraflar. Ku.ala Lam- başlamıilaı:clu. Alrnıııı~~nn ~~ 
n tarafından İskenderiyeye kar§l ya- pur un 80 kilometre pmahnde har- acele takvJYe kıtalan gonderdilderi 
pılan hareket esnasında. Valla.nd'dan l ı }j 
başka Barbam tipinde bir zırhlı da l h J • bedildiğinden, ngilizlerin Slim neh- bi diri "yor. 
aarih müşah<-delerıe tesbit edllditl r Q n m U 0 e U e S l rinin cenubuna çekildiklerinden ban- Doneç ha.vzaaında ve merkez böl-
üzere hasara uğramı~- sediyor. Slim, Berman nehrine ka- gesindc Rus tazyiki Clevam ~yor. 

Bingazide düşman topçusu ye:niden İ np.n bir sudur. Şimalde Leningrad mıntakuın-
faallyette bulunmuş ve Sollum böl- ran hükôıneti bazı Diğer menbalardan gelen haber· da da muharebeler olmaktadır. En 

Von Ribben
tropun nutku 

Alman Hariciye Naziri 
dün Budapefteden 

ayrıldı 

Agedabye 
bölgesinde 

İngilizler, lıarbetb1deri 
50 Mihver tayyare.inden 

.7 sini dü~ürdüler 

Eudapeşte 9 (A.AJ Almanya, Kahire 9 (A.A.) - İngiliz tebllğfn .. 
Ho.riclye Nazın Ton R1'bbentroı>, bu de, İngilizlerin Agheila.ya doğru ya
akfam Badapeştedcn a.yrılıwft.ır. Mu- pılan düşman ricat1ntn setir kuvvet
ı.naJJ.eyh. garda MftCarlsta.n Bafveklli lerinl teşkil eden Mihver ar-dcılımnı 
B. Bai'dossy tamfında.n ~ tazyike devrun ettikleri bildlrilmek-
tır. tedir. 
Budapeşte 9 (A.A.) - A:k.şaım, ~- Kahire 9 (AA.) - Orta Ş:ırk İn-

vekil ve Hariciye Nazırı B. Ba.rd005'Y glliz hava kuvvetleri cuma tcbllğf: 
bir ztra,tet vemrlıı!tir. Zi,ektte, hü.- Perşembe günü Agedabyn. bölgesin
kt\met ftyeleri Ue Japooya, AJma,nya de yapılan bir hava ke3i! hareketi 
ve itıa)Ja Dç~ri bezır bulunmu§lar- esnasında. Avustral~a t~yyareleri el
dır. llden fazla. düşman tayynrclerlnden 

Ziyafıeiln sonlamı.a doitrU B. Ba.r- mürekkep bir teşklle raslamışlardır. 
domy btr nutuk sıöyJıemfş ve Alman - Dü§ırıınnın sayı ü8tfuılüğü bire karşı 
Macar dostluk münasebetlerinin Ma.- be§ nisbctinde olmasına rağmen tny
car tarthı kndar e8k1 okluğunu be- yarelerimiıı: hemen tnamızn gcc:ml.ş
J.lrtmlftir. ler, yedl düşman tayyaresi düşür-

B. von Ribbentrop, verdiği cevapkı, müşler ve bf.reoklarını da sa.katln
AlmAnya ile Maca.rlstanı bil'blrine mışlardır. Bu hava savaşından oir 
~la.yan n.n.a.nevl N'.ğlam dostlu~u ta.yyaremlz geri dönmeml.§tir. 
bellrf:mJ.§ ve bu dOBtlulun, bugiin hu- Burerat Elmasun ynkınındakl düş
BUld blr ehemmlyei almış btılundu- man malzeme ve ta.şıt.ınrlle d"'nlz 
~'111111 ka.ydetmı.ştir. va.mtalanna muvaffaklyeUe ta.arruz-

Ba.e zorla yüklenen harp, demlşt..ır, lar yapılmıştır. Bir gemiye isabetler 
ka.tt bir safha.ya gfriYor. Adalet için ol.muş ve yangın çıkrnıst1r. 
çarpışan genç milletler, sulh YQiu ne Dün yapılan hareketler sonunda. 
makul bl.r tadile ka.ı'şı duran llıtlynr yalruz bir tayyaremlz geri dönmcml§
ve özcüI mnıetler ltaı"Şl8m.da bulunu- tir. 
}'Ol'lar. İngiltere '9'e 131.rleşik devkıt- Kahire 9 (A.A.) - Orta Şark hava 
ler, dünyaya mı.dl yıkıcı tanunlannı kuvvffleri umumi kararglıhmm dün
zorla kabul ettlrme_k için, insanlığın kü tet>l!jtl: 
en btiyük düşmanı lle, Bolşeviklikle Dün gece bahl'iye tayyareleri Orta 
birleşmıtlerdir. Bunlar ~viklllte Akdenizdc orta. h:ı.cimdc iki dii..'"!Tlan 
lı.'.endtslnl Avrupada ell kol.u se~ tlcaret gemisine knrşı muvaf!aklyet
bırakmayı vaadetml.şlerdir. P'aJmt Üç- 11 bir taarruz yapmı.,tır. Bir gemiye 
1i1 pakt devletJerlnin mukadderat ncı bomba l.sa.bet etmı~ ve bir infilak
bll'llğl ve azmi, bu projeleri ebediyen tan sonra gemiden duman sütunu 
muvaffaı:ıtlyeıtslzll~ uğratacaktır. yükselmiştir. Bl\-1kn bir ~iye de 

·Çin -Japon 
muharebesi 

taarruz edilmiş ve bu ~ml ha.reketsb: 
kalmıştır. 

Ayni gece, Trabh.ıs limanındaki ge
milere de taarruzlar yapılmış fakat 
neticeler açıkça görülemomfştlr. 

Ç. lru ti • 3 edi Japonlar Ma1ezya' m vve erı, sen r 
Japonların elinde bulu- da ilerliyorlar 

nan iki tehre girdiler 
(Bat tarafı 1 inci sahifede) gcsincleki menllerimizl bombalauu§- değitiklilder yapılmaıinı ler Japonlann il~rlemekte devam 1 fimalde Finlerin Karelide mühim 

tır. İtalyan ve Alman tayyareleri, ettiklerini ve bu ileri hareketinin muvaffakiyetler kazandıJdan bildi- ÇUDl'-King 9 ~AA) _ Çin as- kamyonla~la nak~e~ilen piyade hü· 
Aged::ı.bya bölgesinde ordugıihlan mu- İstiyor gun" de va.sat•ı olarak 20 kı"lometreyı· rilmektedir. La taki tini ' Ça l 
v:ı.Hnklyetle bombalamışlar ve oto- l!eri e3zcüsüne göre Omotao di· cwnu P e ,.ır. rpııma ar 
nıatik sUflhlarlle yürüyüş halinde ro nehri ile Milo ~ehri arasındaki ıiddetli olmuş ve her iki taraf ağır 
m"Urrezclere hücum etmişlerdir. Al- Tabrım 9 (A.A.) - Neşr~dilen B M d bölgede 30.000 Japon aakeri kuta· kayıplar vermiştir. 
man avcı tayyareleri, müteaddit ha- resmi bir tebliğde lran hükiımetinin ursa - u aµya tı1mıfb.!·. Sözcü, Şangsa muharebe- Malezyanın başka yerlerind-e ve-
n muharebelerinde 6 düşman tayya- Sovyet hükUnıetinden henüz imza. .ınde Japonların timdiye kadar 35 rilecek haber yoktur. Düşman hava 
rf'ırl tahrip etmişlerdir. Keşif tayya- edilmemiş olan İngiliz • İran - Sov- hin ıyarah ve ölü verdiklerini aöyle- kuvvetleri dün Klang ~zerinde ~eni 
releriml?..den biri Blngazl göklerinde yet muahedesi hükümlerinde bazı yolunda tren kazası miştir. Bir Japon takviye kolu, Milo bir akın yapmışlardır. insanca zayi-
5 llarrlcnne tayyaresinin h~c~muna değişiklikler yapılmasını istemiştir. nehrini... ıimal ucuna ulaıımış ise de at azdır. 
uğramış, bunlardan ildsinl duşurmüş, lran parlamentosunun son toplan- Çinliler tarafından yolu kesilrn.i.ş ve Dün gece Japon tayyareleri Sin• 
düşmanda_:ı müteaddit yaralar &.!dılb tısında bir kaç mebusun bu muahe- Japon umumi karargahı esir edil- gapur adası üzerinde bombalar at• 
halde murettebatından biri ölu ve d . tadil. h kkı d b t '-I'fl _ İki 1 k "fi b• L_ d ·ıd•"' • de l l b l 
tıc;U yaralı olarak üssüne dönmü.ft.ür. enm 1 

v a n la daazıd e"'"y1 eri O omotı e ır nırgon evrı ıgın D yo CU ara ın:İ§tir. mıılar, hususi ina ara hafif hasar• 
Tayyare tıırşıkoyma topçumuz blr de bulundugu hahr ar ır. apı • b" l d 1 bir • l di Cung-K.iııg 9 (A.A.) - Çin teb- lar vermişlerdir. Yedi itişinin öldü• 

d~an tayyaresını düşürmüş Te ması istenilen değişiklikler bilhaaaa IrfeY o ma ı, ya nız atetÇJ yara an liği. Çinin cenubunda Japonlar tara· ğü haber veriliyor. Tayyarıe faaliye-
tayyarc Sollum civnnnda yerde par- İranm ecnebl devletlerle diploma• fındau işgal edilmiı olan iki ehem• ti fe;ıa hava yüzünden az olmuştur. 
~alanmıştır.• Torpldolanmı7..da.n biri- tik münasebetler idame etmesi hu- Ankara 9 {Telefonla) - Bu sa· Kazannı haber vetilmesi üzerine, miyetli ıehrin, Kanton ile Nanşan- Tayyarelerimiz Anambas şimalin-
nin müdafaa at.eşile ya..ralamın Vl- eusunoaki serbestliğine müteallik bah saat 6, 15 de Bursadan hareket Mudanyadan derhal imdat treııile gın dı:: müdafaa hatlarına Çin kuv- d 1 bir düşman gemisine hücum et• 
kers WeJUngton tılpf diğer bir tay- protokollar ile alakadardır. eı~en Mudanya treni 20 nci kilo• müteaddit otobüsler vaka mahalline vetlerinin girdiğini bildirmektedir. miılerdir. Gemiye bir kaç bomba 
Jare. Trablus açı~nda denl7.e dü.'}- metrede ve Koru :..ta...,.onuna 2 lti· O ·· l .._ - I t l k ' b t t • t" 
mii§tür. Akdenlzde devam etmekte - _,, gitmişler ve bütün yolculan Mudan- ~ gun evve oaı ayan taarruz 90" am 0 ara ısa e e mış ır. 
olan fena hava.ya. rağm.en tayyarele- 1 i"1.p o~· Ha rı·cı4 "e lometre mesafe.de kar yüzünden ka- y.aya getinnişlerclir. Vapur tam vak- r.unda Çin kuvvetleri, Kanton ıeh- Bu sabah tayyarelerimiz Kuan.tan 
ri.mlz Malta ada.sına karşı yeniden J M • l. T zaya uğraIIlJ.I ve vagonları çeken iki lıs •W• . . riınin §imal ve şimal doğu kısmında mansabında jki düşman tkaret ge-
edlleeeği söyleniyor. Kadro 20 25 ye- lokomotifle bir furgon raydan çı- tinde tan bula harekıet ettıgı ıçın dış müdafaa hatlannda bulunan misine hücum etmişlerdir. Bu gemi-
bücumlar ynprnı.ştıt. neza•eft• yandı karak devrilmiştir. Yolcu vagonları- yolcular Mudanyada ka.lmıtlardır. m:ıhallelere girmitlerclir. Mücadele krden 4.000 tonluk ol81l bir tane-

• ' na bir şey olm.aınış ve ateşçiden Hepsinin istirahatleri temin edil- devam etmektedir. Cepheden gelen siı.e doğrudan doğruya isabet vaki 

Amerikanın eski 
Sofya elçisinin 

bir tekzibi 

başka kimse yaralanmamıştır. miştir. Çin hal>erleri Nan13ngdaki Japon olmuı ve gemiden kalın ve beyaz 

Yangının elektrik 
tellerinin kontağından 
ileri geldiği bildiriliyor 

Serseri mayn Kont Ciano 
müda6Ierin .! ciddi kayıplar verdiril- bir duman yükseldiği görülmüştür. 
diğin.i tesbit etmektedir. Kanton ve Biitün tayyarelerimiz üslerine döDr
Nanıang ıehirleri f 9 38 den beri Ja· müşlerdir. 

lnceburun civarında ka-
Anlcara 9 (AA.) - Stefoni Tokyt 

2
°

5
9
0 

d(A.HA.)_ -. S..Nbaha ~ah~- yalara çarparak patladı, 
· p I d" J l" • d ki §1 aan · e ancıye ezareti ı-

Amaıansı.k opo 0 ki Sotfa ıa l ~ MnaEaen na.lannda şiddetli bir yangın c;ıkmı~- hiç bir kaza olmadı 
erı anın es ya e çısı • • r- h ltf • ·· d"" ·· k 

l • · b" d • . . r. aıye yangını son urunceye n• 

Ayın on betinde 
Macaristana geçeceği 

bildiriliyor 

ponlan;ı elinde bulunmaktadır. 

Amerikamn Orta Şark 
mümessili Tahran'da 

Tahran 9 {A.A.) Birleşik 

e nır ıı emeCJnı netyetm1ş ve d b" 1 h 
b d • dik. h ld I k . ar ına arın emecı yarısı yanm~-

un a şım ı a e mem e etıne y 6 b" t bb 
d - ·· İ b ) br. angın m me re mura aı 

onmek uzere stanbulda u unan ·-l!!:.!-d b" b l 
Sinop 9 (AA) - Fırtınaların Budapeşte 9 (AA) - O.F.I. : 

ve dalgalann yabancı memleket Kont Ciano'nun Macar hükumeti 
salrillerir.den sürükleyip getirdikleri tarafından vaki olan davet üzerine 
iki m.ayn dün gece İneeburun civa· ayın 15 inde Macarisıana geleceği 
nndb. kayalara çarparak pntlamııtır. rinyeti diploma.tik mahfillerde do-

Amerikanın sureti mahsusada izam 
ettiği mÜmCS8İli M. Wiliam Bullitt, 
bugün Tahrarıa gelmiştir. Orada 
Amerikan harp malzemesinin yakın 
tarka ve Hindistana dağıblma.11 me
eeleaini • tedkik edecektir. 

M Ea 1 •· R eh · k d b.+ genı~uı e ır sa aya yayı mı§tır. 
. r e ın en n rıne a ar u- y b 1 · h ·· IA d ·· A S angının se ep en enuz ma um e-

tti!'l vrupanın ovyet Rusya tara- v.1 . d · l kt 'k t il · · 
fınd:ln i!:lsal edileceği, Bulgnristanın f ı.sek e ateşın ~e n ktı w e -~~n 
dfr:.ya haritasır.dan silineceği ve bu 0~~a d'yapmasın n çı gı soy en· 

.. t ı· 1 k d" f"k · d W•ı m-eııde ır. 
Hiç bir kaza olmamıştır. laşrnaktadır. Ciano'nun hususi bir 

----- malikanede bir av partisinden son- Japonlar da bir Ameri .. 
kan tayyare gemisini 

batırdıklarını bildiriyor 

mu a aanın ya nız en 1 ı n egı H · · Naz · · H ---"-
Am •ı c•• h O l•W• • d •• arıcıye iTi muavını a~a 

t:rı.:a um urreıs ıgırun e mu· b" 1 daki · 1 · 
o-.]A ld w "dd" d b ) d ya.nao ına ar servıs enn mu-... aası o ugu ı ıastn a u un u- _ı_L_ M liy N · Jı:.li 

Ziya Gökalp'm külliyab ra hükUınetin misafiri sıfatüe bir 

b• ' l müddet Budapeştede kalacaiı eöy· 
" t ~ten a e ezaretıne na 
gun• yazmış ır. • . ed.b" l 1 d w b 

M Ea 1 .. Ul . ıçın t ır er a ın ıgını eyan et~ 
ır araya top amyor leniyor. 

Tokyo 9 (A.A) - İmparator
luk umumi karargahnun deniz şube
si bugün tebliğ ediyor: Birleşik Ame
rika bahriyesine mensup l.angley 

. r e dun us gazetesıoe mittir. 
ıönderdiği bir mektupla bu iddiala- ---------
n kati surette yalana çıkarmı~tır. Noteri ik kanunu 

Ankara 9 (Telefonla) - Türk 
Tarih Kurumu, büyük Türk filosofu 
Ziya Gökalp·m külliyatını bir araya 
toplamağı kararLı§tırmıştır. Bu lr.ül
liyatta z.iya Gök.alp ve felsefesi hak.-

Bol uda soğuklar kında bir de etüd bulunacaktır. Bu 
Bola (Akşam) _Bolu rve muhi- Meclis, layihanın birinci hususta sal&hiyetfi felsefe ve edebi-

tinde on gÜn §İddetli soğuklar hü- müzakeresini bitirdi yat adamlarımızdan mürekkep biT 
kihn sürmüştür. iki gün evveline .ka- komisyon kurulmuştur. Komisyonun 
dar gayet sert bir fırtına ile yağan Ankarada bulunan azalan bugünler-
knr münakale yollarını kapattığı gi- Ankar_a, 9 <ft.::A.) - B~yük .. Mil- de İstanbula gidecek ve hemen faa-
b . t J d t _ "Lh v t t let Meclısı bugun Şemsettin Gunal- liyete ...,.,.itecektir. 

ı pos a an a e<ın ura ugra mış ır. , . 1.w. d w 1 d .. -,. 
Y J J d f ·· b ·ı tayın te.ıs ıgın e yaptıgı top antı a ~-----

o cu ar an ırtına munase etı e V ,_ fl U M""d'" ı···- 19 ... 1 
d hl I d S ::...l. b" k a~ı ar mum u ur ugu "T H 1 "nki'd •• • "t onup o en er var u. Ot;UA ır aç ı· 1 b.. • d b d V•mJ"k e Si e unıversı e 
gün sıfınn altında ıs dereceye ka- F · yı i utç~ı~ke da~. 1 egı~ ıa· açılmıyor 
dar inmiştir. yihc:1 yapıkmasb ıl a: .ın :ı 'NJ canuln -

asın· a u etmış ve otcr :anu- Hclsinki 9 (A.A.) - Helsinki 
nunun baz.. mnddderinin değiştiril- imiversitasi rektörlüğü, Fin hüku
ıre.. hakkındaki kııcun layihasının met merkezindeki muhtelif fakülte

Moğla 9 (A.A.) - Gece saat bire da birinci müzakeresini de ikmal lerin tekrar açılmasına ahvalin mü· 
10 kala şiddetli bir zelzele olın~tur. etmiştir. Meclis, pazaıtes.i ~nü top- saade etmediği yolunda biY karar 
Zarar ve hasar yoktur. ]anacaktır. 1 vermiştir. 

Muğlada zelzele 

Öğretmenler araainda 
tayinler 

Ankara il (Tel-efonla) - Gazi Ter- tayyare gemisi J ohn.ton adua civa
blyo ~itösü Beden terbtyesi ötret- rmda hahnlmtştır. 
mmıl ,nyas dördüncü .smıt müfettiş- Tokyo 9 (A.A)" - Japon umu
li~, 'Üsküda.r kız enstttösii ~a ~- mi karargahı, 1...angley•in diin Japon 
retmeni Nadide Sivas enstttüsil mü- denizaltıları tarafından J ohnston 
dihfüğüne, Balıkesir Akşam kız sanat d d '-i --• d ha 
okulu d1tış biçki ~ent Bedriye a ası hah ce~bun a~ .uıar a • 
ayni okul mfidürlüğüne ve ~da~ hnl<lığını tasrih etmektedir. 
ıcay eooltftsü öğrctment Şerif ayni Diğer taraftan bir düfl'Dan <ıeniz· 
okulun mildürlüğü:ne tayin edllmiftir. alhın ~rşamba sabahı lzu ,..nmada-

•ı açığında Unki Mari No. 1 isimli 
Portekiz Y eşilburun Japon gemisini bir torpille hasara 

d 1 ' • } uğratınııbr. İzu yanmadası Tokyo-
a a arma yeı:ıı kuvvet er nun batı cenubunda Honahiu ada-

gönderdi sında bulunmaktadır. 
J,lzbon 9 (A.A.) _ Yeşilbunın ada- Vaşington 9 (A.A.) - Bahriye 

lan garnlzommu takviye etmek için Nezareti Langley Amerika harp ge
dUn Porteklzden yeni kıtalar sevke- mimin ~a.tınldığını yalanlarnııkta-

dllml§tlr. 'd~ 

Kırım' da 2 cephe
de harp ediliyor 

(Bq tar&fı 1 inci sahifede) 

tıcesinde yok edi.lml§~rdJr. Bu se .. 
heple yanma.danın ~kında bulwın.n 
müttefik bc.tlıır tehlikeden kurtul.
muştur. 

Rwılaruı Öpatorlayı işgal etmeler~ 
netleelenen 1kl gün cvvriki mnhare.ıııo 
belerden 80D.l'a Alınan kunıetlerl ~ 
arruza. geçerek tekrar §ehre girmct-. 
muvaffalt olm~la.rdır. Bwıunıa. ~ 
raber ayni mm.anda. achr1n garbin~ 
yeni Sovyet kıtal.an ltnraya. ~ılmnl!Dlj 
bulunuyordu. Şehrin~ .,. 
f&l'kmda muharebeler devam etın~ 
tedir. 

Merkez cepheıinde 
vaziyet 

Lonclra 8 <A.A.) - Bugiln ~ 
nm salihlye.ttar m..'l.bfiller.fnde ten:ıt.t 
edildiğine gtlre ~va"m RtıSh:ı.r ~ 
ııatmdan geri nlınması Rus kuvveU6ıi 
rtnm oenı:ıp kolunun pnal ıst.1\:ıımbf 
tinde harekete geçti~ni göstıenn!!k:ft/ ... 
dli". Bu kuvvetlerin ~l kolu Rzlı@o 
de bulunma.ktndır. Cenupta l'&Pılml 
harekat muhas:u-a stıratcjl.s1n.bı haldr 
kr.ten ba§ladığını göstermektedir. Ba 
iki kol arasındaki mesafe 200 kilo· 
metredir. Kırımda. cereyan eden hA-. 
dlseler hak'kmda snrlh malftmat mev
cut dcğllsc de Almanyndan a.lınaıa 
haberlerden başkumand~nlığın vazi
yeti son derecede ciddi t.elMtkl ettJtı 
anla§ılmaktadır. 
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~ .... '31'- cliJ'mlmr• Bölge iaşe ı Tttr/ı Tiyatroau tarihi matinelerinde 1 Soğuktan G~ sün ~oihmda yirmi ohm 

- Şu dünyamn itleri bir nizama kitinin bir adamın arkumdan yürü-

Et~~:.~~ E miidiirtiiğiJ Merakf-lşkili Memo -Ayar Hamza donmuş ~~~ E.:.?::E.:~ 
bab ülkelerine doiru abrdanı ne Kadro 20 • 25 memur 1 Karlar eriyince bir İfçİnin mitti. Elinde ince bastonu, bqında 
hot valatler 1reçİrirelim... Alı. o Bu 1941 - 4l ~tro m8V'ldml ı Toratromuzun bet ıene zarfında d. d ık soluk melonu vardı. Ve yartık pa-
dnler tekrar 1relae... iliveıile genitletileceJi Şehir 'fi7atroeu Clzerinda elıemmi- eriıtiii yl1k.dt tek&müUt tapat etme· ceıe ı mey ana Ç b buçJan ayağında. Şarlo'nun nıalüm 

Hayal ba ya... yetle d11nılmaia deler bir tetebbüee leri itibarile de 'bu Gç •erin serak yiİrÜyÜfÜ ile kaldınmlan adunlı-
Carbm büyiik merkezlerinde latif Kurulmuı tua.rlqtınlan fat.anbnı giıipn.ff buhuıurm Tnık Tıyatroau sahnemiz, serek ti,yatro edebiyatı- Samandıra clvannda yol iflerlnde yordu. 

bir bayat yqayanlann beyinlerin- bölge laf9 müdürUltnM va21 mua.vtnl. Tariht Mtineled. mu: için. aynca kıymeti vardır. 1 çalı.fan ~ilerden Hüse:ytn Qoban AruD'a camekanların önünde du-
den., yiirek}erinclen bu dilek si- Ahmed Kmık'm get1rtJıecetl J'Ull- Matinelerin ba ay tatbikine bar Sahrıemiz tek.lmUl yolundaki bu geçen cuma gilntı ekmek almak Uze- ruyor, vitrinlere bakıyor. oradaki 
linmiyor... m.Jftı, lanan Uçlinc6 prosramından bahad- hızını iptida Moli~rein on altı ıahe- re o civardald Kurt köyüne litml.o '" fiatler kendi.ini dehfete diifünniif, 

Kendilerine son sünler İçinde ,ahit Bu hu.sustatl tararDıame ile b61ge meden eyyeJ ilk ildeini de kısaca aerini. uhnda1d kuvvetle. lisanımıza blr daha -Ortada görünmemi.ıtır. Htı- lena halde ürkmüt aibi vaziyetler 
olduium bir macerayı anlatacaima- 1* mtıdllrlattınde b1r tedktkler mA- hatırlatayım. mal eden Ahmed Vefik Paıa',.. ~ Çoban aııLftırılırke.n evvelld alıyordu. Sonra da cameki.nlann 

••• dtırlüttı ihdas edllmttie '" bdro P- Gayeei cOaiveraite gençliii b&1ta borçludur. gun köyün yolu Uzerlnde kar~r al- önünden korku ile kaçıyordu. Adam-
8' --'-t ı __ _ı__ __ı_ nifletnmektedtr. Tedtcaler mlkltlrll- 1 . il l"'--d B • • ılma lan d • tında cesedi bulunmUftur. Huseyin w filimi d-•-· ~--ı , ,_ d' •• 

., ııuca ep ar~un vmnu. lilne Hayreddin GllleJ'J11sün ~ o malt il.zere tiyatro • a a&.a ar aıe- eıeroreti var z ıanı erm- Çob ld giderken 80luktan do- c:agız er caı ..,_o ya aen lllDI 

Anadolunun «Evaf • denen aileleri- edllecelt ~r. Kadro 20_25 ,._ ,.ircilerimize bizde tiyatronun kuru- tiklerine vararak. tahlil n teırlı ~~l~ğ: ve karlar eı1Jfnce ce- ~alacak derecede benzetmitti. Ba
nin en ileri lr~~ memapba: nl memur ıı&YfJldle sentf!etllecekUr. lut f&J'tlan ve onun bugü~~w~eU.- eden, inaan ruhunu karanlık en )dl- :edin meydana çıkttğı zannedilmek- ~· röz hareketleri, herteyİ, her 
Şa bclaruu aoyliyeymu Dnel.. tap m6dıırtl HUmıet SoJman bu mülü buluncaya kadar geçırdiğı eaf- çük bir nokta bırakmamak. üzere ! tedlr. Tah1dltat devam ediyor. teYI oydu. 
Oamanh hanedanile -.ık abmf. Şa- vazifeden 8.)'nldıtmd.an 1stanbuı bS- balan bak.kında bd voe umumi ma- aydııılatan Moliere anlqabyor ld 1 Fakat dünyuun en , irin. en ko-
yed~ ve a~aset talibim yw4un ı• 1a.te mthtiıti1lttı f~ geçm1f- l~t ~ermek•. olan b~ matineler bu huletilo Ahmed Vefik Pap'yı KÜÇÜK HABERLER n.ilı ~bile taklid ediJ~e ne ka-
ebeYJDJt, belki de aaltanab banlar tir. B. Ahmed Kmık'm t.qtn em.d cılk telif e.erlen eabnemızde canlan- canervinden yakalamıt o da bu dar soöuk, ne kad• manasu: olu-

. lad"acaldUIDlf. Gerçi ona erifeme- gelinceye llı:adar blS]p lafe mlldtırıü- dırmaln ıurıetile de kuvvetlenerek aebepten olarak Molie~e'i adapte yor! •. 14l.., '° Sarlo misali bana kili 
mifler aınına, kendilerinden son za- ~tı. evvelce de mtldtır ve1dllıtl J&- tatbik •ahaaına çık.taiı için layık ol- ve tercüme ederek canı kadar ıev• * Kadıköyiinde Kuıt>atahdere el- idi. Bu adam benzeme noktasmdan 
manlara kadar mal. mülk, izzet. iti- pıp hlltd ~-2?'~~1_.~uaTint 0~.-B. duiu alakayı 1rörüyor. Ben bundan eliği vatanına mal etmek euretile i.. varında oturan seima Nlltlfer adında hakiki S~lo'dan bie farla olmadığı 
har -'--"- '---- HW1 ırMnV& ,,.,... Jape.c-...-. . h---',_ k . • L• L di ..:L! -'- 1 bir kadın çam&fl?' yıka.malr 1lzere ıe- hald . • bu k d :....L ., 

..._ Ou~. tıyatromuı: ~ına ço memnu- temııtıt. &..ı -.en 11 ... & vatanaaı an ,5 i in 1ı: ,.._ ıeı.e i e IUÇID a ar ao111 ..... tu •.• 
B __ __._ Gal __ ... __ :..!-- d . ed 1 ' . • ah- oen ç e aynar su ..., .. -11o1. • n Akl Sari ' b' fık -1 

• u 'liV"--.ataaaray aw- R • • k ı •t • num. .a. tıyatr~mun m en , ıçtunaı, götürürken dilşnilftür. Kaynar su- • . una o nan .. ası .... :-
b .. telızade tatafah ile devam eder- uşvet te 1 1 İlk ay temsil edilen piyealer, biz- lakı, bedii varhklanndan faydalan• lar Selmllllın fiRrlne dötflleret vü- da. Bır seyahat esnasında Sarlo bır 
di. Lüalan arkumdaın elpençe yü- d.: ilk yanlmıt tiyatro eseri olan eır..lar . Bunu kolayla,hnnak ma'k.sa- cudünün birçok yerleri ve yüzü yan- tehre uiranuı. Baknut orada: cŞar-
rürdü. Kapmın önünde arabası beli- Şinasi'nin cŞair Evlenmesi> ile dile Ahmed Vefik Pap Molicre'in nuşhr. Yaralı kadın Nüm~e h asta- lo'ya en ziyade benzeme rnüsaha-
!~; tab~uz~an a.yrılınca., ihtifam Bı·r ıuçlu 4 ay hapse Türkçe ilk oynanmıt tiyatro eaeri türlü t~rlil . ı~siyetle~inin ~bizde tam nesine götürulmüştıür. kası• vapılıy~r. _Artist bu. m~aba-
içinde biner, Kidenlı. Hafta arala- olan Ali Beyin cCeveze Berben i mukabıllerını bulrnaga ugra~ıf ve * On üç, on dört yaşlarmda altı kanın yapddıa-ı tıyatroya P"Dlq: 
nnda kendisine hediye getjrilen kuta mahkUm edildi idi ,muvaHL: olmu,tur. Adapte ettiği çocuğun Karagümrilk clvannda bir - Beni de kaydeder misiniz? 
kutu çıkolatalan arkadatlanna mev• S . H l'd Ed' Ak • 3 eserlerdeki ıahsiyetler biraz incele· şekercl dükkA.nma giderek para ve- Müsabakaya gİrmek istiyorum! .. 
lud tekeri Ribİ dağıtarda. K" ayın alı e ihl. 1P .. h ta';; 1~ d 1 necek olursa elde ettiği benzerliğe saire çaldıklannı ve yakalandıklarını demif. Kendisini lormamaılar: 

On sekiz. on dokuz yqlanna va- Anderya adında bir genç bir gasıp ~unuevıv.e tar ı n~s asın aha u : ha reli.en hayrete düımmek kabil dün yazmıştık. Küçük hımzlar dün - Peki, demitler. fakat unutma-
nnc L-' • • t ----' suçundan maznunen adliyeye -rerll- retli kalemıle bu temaılden b aettı. 1 ~. : asliye sekizinci ceza mahkemesinde .. ki bu .. L-'·ad b • • .. 

• ucplllUZm lrlP amazı llY-U'a- 1§ dördün il hAtı .... 1111-1 tah B ·ık . 1 . . . . ih d'l doegıldır yını:.: musauaa a u qm us-
cak tekilda nitanlandı ve arkasmdan m , c sorgu _..u- &• - ~ ı. a~ pıyeıa e~ı ~yı .ı~t ap e ı: 1 z . Nikah z a.k' T b. Dek- muhakeme edUml§Jerdlr. Muhn.keme tadlan vardır. 
d ı d' t ..:ı· • ktkata el koymuştur. mıştL llki nazari, rkıncıaı de amelı ı c or • or 1 a ıp, sonunda bunlardan Bacı, Muhiddin • . , 

a ev en ı: n•ulZ maaal kitaplarm- Dün Anderya dördilncll sorgu hl- h d b. d . ti t "d k .. bazlık Tabibi Atk ve Meraki> bu Sadl ı lt~ar ay Muhtar Cemil 1.iakikı Sarlo. ckomik Şarlo ya 
do.ıreaimleri baaılmı Sark sultanları, ldmi B. Hilsnil Aydınlı tarafından ~.~ata ek~e·d·fvnn Hya. ~- 1 

ra ;i'' husus~ ispata birbirlerinden yüksek ;: Ah~~~na de üçe; ay haplslerıne eu ziyad~ bermımeıt müaabakuma 
peri kızlan Ribi sarı saçlı, mavi göz- !IOrguy& çektldlR't sırada, adliye ta.h- ogl re mb' ~dı 1k~r. laerk b! eeedr ı·ı~ birer dt:lil olduklan gibi: c Y orgalci karar verll- ' •tlr gİrınif. Likin birinci olamarnq. ikin-
lü --.z....:_ı ... _ .... ._ Bir L-•-- :ıı:•ı..·t k o gun ır ı ra ın par ırer e ı ı . , d UU9 • :ı:ı:.: lı: ::..:!..ı::x.:: eld 
y~çmwe --.ua. IHllUIDla ..... ınm endi lehine bir netlceıye ld ki h kkil . ·ı Dandını> ve cAzarya> da Ahme * Beyazıt clvannda oturan ve ma- c.... _n•namamlf, .,............ • 

d~ Paul Cbabaa'm aöllerdeki nilü- bağlanmasını temin için sorgu hW- o tu· a.nnı a e ıspa.t ~tti er.Z Vefik Pap'nın piyeı adapte etmek- karna fabrikasında amele Mmtafa edememit, dördüncü selememi,tir, 
ferleri andD'an modellerine benzet mJne 150 lira rüşvet teklif etm.lttlr. kıncı ay clakatı Cenın> ve c a- .. d•W• k d ti . b--L. ha dun- fabrikada çal..,rJı:en saı1o elini ~inc:iliii de kapamamq • Bu te'kllf karşısında hAk1m ~ Hüs- C:...kl bi d . . te goater ıgı u re nın ...- • .,,- a ... 
tiiim yengemiz... ~~~~ C~> mek . rer per eaıru kımdan dijer iki parlak örneğidir. makarna kesmete mahsul makineye Kaçmcı olmut biliyOC" musunuz? 

Meier delikanlı buna iyice tutul- nll Aydmlı derhal zabıt varaJı:ıul Ja- goB~ · c .orebn' • :sıht~~ıd~ı ive 
1 

1619 da doian ve liae tahsilini Jı:aptırmqtır. • Muatafaııın il~ parma- On yedinci! •. 
mut. avuç dolusu para Yeclİrmİf. :;:ıcm:m:;~u::.::~ Ander- ~kıçare> nın ır ea neaına ın e- ı Franaada yaptıiı için garp temata tı parea]anmı,.tır. Yar&lı Cerrahpa- Evet hakiki Sarlo, Sarlo';ra bea-
Bir taraftan cpqazade. terbiyesi, Asllye blrlncl ceza mahkemesinde · . . . . . · lhayabm ve temap edebiyatsu ya-ı fa hastanesine kaldınlrn]fttr. 11e1ne müaabakumcla on ;redinciliie 
bir taraftan büyük fanteziler isteyen me§hut suç kanununa tevflka.n An- Bu pıyealerın aeçılmeaıne eaık olan kından bilen Ahmed Vefik Pap * Feriköy clvannda kurdele fab- d~ ... 
bu atlan eritici İsrafı· neticede ar- deryanın muhakemesi yapılım, ve düşüncenin kurulan tiyatromuza ilk Babıali tercüme odaeında baılamak, rikasında çalı.san Enver sat elini ma.- J, anlatıhnca Şarloya sormatlar: 
kadqUDJz, kıaa zama~ İçinde kül r.ııçu sabit görlilmüştfir. Ancak, hl- emeği geçenlerin, .. namlarını. hayırla 1 nazırlıklar, sefirlik, meclie reisliği kineye kaptınn11, şahadet parmağı - Ne o? .. Yoksa taklid, halüki 
kömür oldu. kimin reddetmesi ü7.erl!M! rüşvet ver- yactettirmek oldugunu tahmın ko- gibi memuriyetlerle devam etmek, kopmuştur. Enver hastaneye kaldı- sanattan daha mı zor?., 

Yalnız maddeten değil, manen me suçunun tekemmül etmeml..ş ol- laydır. Hepsini matinelerin muayyen nihayet başıvekilliğe yükselmek su- rılmıştır Sarlo cevap vermq: 
d ması göz önünde tutularak Ander- m ·· ddetine sıgw dırmak için olacak ilk ' 1 d h l"f h. t} 1 * Afffp adında bir kadın zabıt.aya H Bil"'-' F-'·-t 

e..... . ya dört a ha""'4 de h 1 te .k~ . . b' d . . t · ıı reti e yur umuza mu te ı ı~mı· e er \ müracaatla ayni evde ldracı olan kail' a)"D'... -11... ._ ~-
şıtiyorduk: nın Y .., ... ne ve r a v- ı ı pıyeaın ırer per esını emsı e yaptıktan sonra Bursada valı ık et- k d H im 11 ._ ___ H dl ıd olmak o kadar berbad bir 

·kitine kara.r verllml.şttr . ._ .f d'l k d 'w d 1 . M un uracı ~ e Ani..,.. ıı.nı ye • ı..: .. L_ı__ • d" • 
«-Zevcesi kendisini terkebnİf .. •, · ıırtı a ~. ~ ere· . ıg~r .per e e~.ın ~ev- mi~ ve orada bir tiyatro kurup o- ve kızı Nerimanın kendlslle kavga e- feYJDI(. --. . musa~>:a ırır. ığun 

«- K~~le mecbur kaldığı memuri- zuu .. hulasa c<l.ılmıftı. H er uç. pıyes liere'in adapte ve tercüme ettiği derek üçü bir olup döğ"düklerlnl ye bu halde: ~endı kendum. bile laklicl et-
Y~~~e d~11 t.ut!uramamış. ııı . «-Ver- Tramvay ile giderken de .uç m~htelıf memleket d~vasını 

1 
eserlerini oyna.tar~k tiyatromuza da ı yüzden hn_:n~e ~ul.undu~ liç aylık mek ıçı~~en gel~ecli:.. • 

dıg1 1rarıp istidalard1m ve cinleri .. teşrıh edıyordu. clskatı Cenın> bu o;ı büyük hizmetı yaprnı~tır. çocuğunu duşurduWnli lddla etmt.,Ur. Taklıdm en guzeli bile maanın 
blafma toplamak için yapbfl ayin- ÇOp arabasına çarparak aalcim Adetin doiurabileceği fena-

1 
ilk oynanan cMeraki>nin yani 1 Bu iddia uzerlne tahkikata b:ı.şlan- yüzünü buruşturuyor. 

lerden çıldU"dıl"t kati tekilde anla-ı yaralandı lıkları göstc~me~te, ~Za~~ne Şı~- 1 cLe Malade lmaginaire> in bir per- ınıştır. Hikmet Feridun E.a 
tdmlf ... :t. «- Aklına esiyor, seya· Faron Balcıyan adında blrl dün lan> 0 devar zuppdıklerı~ı t~sv~r desi Ahmed Vefik Pap'yı bütün "* Orta.köyde tiltun .?eı>os11nda ça- -"'-... ' .. "111111111
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hallere çıkıyor; ıonra, yollarda ıon oalatasaraydan Sirkeciye gelmekte etmekte ... tam olarak te~·~~ ed.ılmıf manasile sahnede canlandırdı. cMe- l1§3J1 Ah~ed evvelld _gun kısmen e~I- Topkapı Fıkaraperver 
meteliğin..: kadar aarfetmit. batti olan bfr tramvr.yın basamağına. asıl- o~an. c<?.o.~e~ek> de bu kotu an ane- raki> nin zamana ve ıahıslann ı:ih- mlş kar ilz'!rlnde yürürken dl1'mlif, cemiyetinin fakirlere 
Palt k tm b' b-' mış kalabalık olduğund n 1çer1ye nın ıçyuzunu meydaaa çıkarmakta niyetin . uygun olan lieanı o kadar sat bacağlle sağ Jı:olu kınlmıftır. Ah-

osunu, tap asını ıa q ır u- ' 'd. H .. ·· d ı· ı b · med Beyotıu hutaneslne kaldırıl- yardımı d alıı:u • • d.. •· glrememişUr. ı ı . er uçu e tez 1 0 an u pıyes· kıvrak ki insan dinle~ğe doyama· 
me, m (Bn.I perqdan,, ttBerıul onduyo:)- Tramvay MeşruUyet caddesinden krden dün olduğu kadar bugün de lyor, mı~tır. Şehriml2dekl hayır cemiyetıert ara-

Uf... u ama un. una ım. 1 k 'b d 1 • d sında geni• "a"•-"'sil te yüz ed di onn geçerken Faron Balcıyan yolun kena- a ınaca ı ret ers erı var ır. cMera.ki> den sonra Teodor Ka- ldhali.t ve ihracat birlik- "' ,.. ~·.. e ma en 
~ Uf, 1 d 1 bu eski rmda bulunan blr çöp arabasına çar- Birer güzide uker olan Hasan sap Efendinin, Molicre'in cSgana- Topkapı fıkaraperver cemiyeti, mll-

arka:-.:.:anba~ :d Ya:~ diittü parak sol te.Jça kemiği kınlml§tır. Bedrettin ve Rifat eyi-erle, Güllü 1
1
relle> adlı eserinden adaptıe ettiği. lerinin senelik toplantıııı ~=ü~~~to~ö~~~üH=n!~~:-

0 'un d u ul u k"t _ .. !--e· Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldınl- Agop Tiyatrosu komitesi azasından ci,killi Memo> su oynandı. İstanbul ithallt ve ihracat blrllk-
• a mı nası mes u tı-•un• • mıştır 1 k f .1 , 1 .. 1• h' j nasebetlle 12 lktnclkô.nun salı günü 

ıc' r ininkini de l(İzli tutacajun. Bir · 0 m~ 81 atı e tıyatromuza ~· 1 ı~- Sahibi olduğu cDiyojen>, cÇın• lerlntn senelik umumi heyet toplan- 300 fakire on ~r kllo kömür, birer 
remiz uyduralım: Faraza Aynok ka- Hasköy cinayeti faili 5 metı de d?.k~nmuı ?.lan Nurı ~~yın 1 gıtaklı Tatar>, cHayal> gibi mizaht tılanna başlanmıştır. Toplantılar, bu kllo şeker, yanmşar kllo tereya#ı ft 
aabaeı... hatıraları onunde hurmetle egılıyo· ı ve cİstikbal. gibi eiya.si gazetelerlıe ayın sonuna kadar bttlrtlecektlr. sabun, 1kişer kilo fasulye, nohut, 

Bir da.t, bu kurban bayramı iki- sene, 3 aya mahkum oldu rum. gazetecı1ik alemimizde de mühim bulgur, patates davıtacaktır. 
mizi de davet etti. Bir evde bulut· Bir müddet evvel Hasköy civarında cBiçare> adh eserinden seçilerek l bir mevki eahibi olan Teodor Ka-1 QkuyUCU Doktor Galip Hakkının aUeat meıv-
tuk. Yemek yedik. W atttk. sarhoşluk ytnünden çıkan kavgada oynatılan küçük eahne tiyatro~uz~ sap Er-endi hakkında yazık ki mal<l· ı lılt okutmak için aarfedeceğt parayı 
Eınfuna da arkad&fınuz y&fm• arkada§ı Kadriyi bıçakla öldüren 

1 
kuranlardan biri olan Nuri Beyın tı- m:.ıtı1mız yok gibidir. m e ktU plBrl =y:e:= ::=:~ tızere mllea-

dan büyilk 1ıöriinüyordu. Çok öne- T~köprillü motörcü Sal!.hln muha- yatronun ayni zamanda bir lisan in- c ıkilli Memo> çok güzel adapte Bu ÇOlt hayırlı müessese~ yapıla-
lenmif, Yirmi yı.ldanberi göremedi- kemesi dün lklnci ağır ceza mah.ke- kdibına da alet olabileceğini ne gü- edilmit olduğundan bütün ıeyirci- cak diler teberriller yardımın genlf-
iün ba dostu pek deii..mt bulm1q- mesinde bltlrllmlşttr. Salibin s~u zel anladığını ve eahneden bir kürsü lerde genit bir alaka uyandırcl'ı. Francala ve•ikamiz tllmestnl temin edecektir. 
ban. Nerede 0 eski tıldıiı? Şimdi ~it olmUf, Kadrlnln t~hrlld goz gibi lisanımızın aadeleşmeııi lüzumu- Tam olarak. ıeyrettiğimiz üçüncü 
luuJbalı bir dükkancı kılığındaydı. onünde tutularak beş sene u2 ay ağır nu müdafaaya kalktığs:n görmekle esıer Ali Beyin ~Ayar Ham_zu ~ var, fakat her gün 
Fakat ecdadından -·· ve kendi ~apse hlzkonulmtl rlnasında ve hmuebbedb en sevindim Hele bu müdafaanın bu- yani cl....ea Fourberıee de Scapın• dı. francala alamıyoruz 

·~~· - ... mme me e en ma rum ıra- · . . ı d 1 Ali B · k 1 hayatı uzuntuıc...·nca edin:ı-:. .nn. kıl k nmı-+ı gün için de giındelık mevzu ar an ey byatromuzun uru uıuna 
KU ........ ·- masına arar ver &9V r. 1 • h k c··ıı·· A T. t '- 't • aönniitlüiil her hareketinden belliy- biri olan lisanı eade eştırme are et- u u ~op . .. ıy~ ro9U ~~m•.esı 

di Zekiaı cfedinl(ıt yapan bir rad- lerinde1ı tam yetmit sene evvel ya- ı azası aıfati1e bılfiıl hızmet etmıı, bu-
yo ll'IDİ. sönüp canlanıyordu. Kih Çanta kapan 2 kişi p·ldığını öğrenmekle heyecanlan- , nunla da kalmıyarak o zaman ak-
İnce nükt.ler yapıyor. kah bie bek- yakalandı dım. törleroe tellffuı: deni vermiı büyük 
lemedilrN-iz A ' :, ___ I 1 Kilfecilllı: yapan iıımaıı ve Ali a4- ••• bir tiyatro iflğımızdır. cAyar Ham-

--·· ve mana ç-..n mu T ·11 • d d'li r.üç sözler aöylii;rordu. Gözümüzün lannda Ud Jdfl, KurtulU§ta Yokuş- Türk Tiyatroıu Tarihi emsı en 
1 
za~ nın. a ~pte e ı 1 ta~~ ve lisanı 

öntinde. bir rüya karsqumı canlan- ba§t 80kağında oturan Atllynha adın- eserinin üçüncU program•.~. b~ ayın 1 :'lı Beym ~!atroyu ne '!,uzel anladı
cl· :-acal tablolar çiziyordu. daki kadın gece evine giderken önil- iH· cumartesi gilnü aeıyrettıgımız Mo-

1 
g~nın, ~~ ~zel kavradıgının parlak 

Nakarat halinde diline .,elesenı ne çıkmışlar, bir adres sormak ba- liere'in cMerakb, clıkilli Memo> hır deltlidır. 
ettiii .öz& biran :rine tekrarladı• haııeslle )'allına ~p kadının ve cAyar Hamzn adlı üç eseridir. ! Her ÜÇ ıeaerin adapte olmuı, fa· 

c- Bulamadan! Bnlamad...;b elinden çaııtam.m kaparak kaçmış- Her üçü de ilk defa olarak 1672 - kat lisan ve tekil itibarile blriz farlc-
JaMır Kadn.ın bağırması l\rerlne . . • d • J •• t • • il w ._ - Nedir bal•nuıdıjm ?... y~ poll.slcr AU Ue İsınalll yaka- 16 7 3 tıyatr., mevsımın e, yanı , ar gos enneaı tiyatro e ull'l'atanwr-

- Bimn AJl'Olc... lanutlardır. Çanta llhlblne iade cCeveze Berber> den tam beı aene n~ız~ ve eser adapte ~tmek iatiyen-
(Vl - Nu) edllznlf, İsmail ve Ali mahkemeye sonra Güllü Agop Tiyatro•u aahne- , lenmıı:e de güzel bir mukaye.e mM-

( Dnum sahife 4 eibm 4 de) verllınlflerdlr. sinde temsil ediJmitlerdir. (De.mm sahife 7 a6bm 2 de) 

Bay Amcaya göre ... 

l 

Hastalığuru2ıd.an do~ hUk.d
met tablblnln muayenell berine 
francala almamıza rubsat verll
ml.şt1. Elimizde de 212G6 ye 21251 
numaralı vesikalar mevcuddur. Bu 
veslk:ıı.larla ald oldutu Galata 
francala fınnmdan her gl1n 
250 şer gram francala •imam•• 
icap edlyor. Balbultl her ctbı mtı
racaat ettittmız halde bble an
cak tk1 günde blr defa llO ter ııram 
francala verllmektedlr. Ne p.
palım? l'ehml ft Bariye 

Hayırlı bir müsamere 
ve güzel bir tetebbüı 
Yardıınsevenler e«ntyeti Beıf<>lhl 

3ubes1 tarafından huılatı kahraman 
erlerimize kışlık flfY& ve hedlyeler 
tedarlldne ta.hsla olunmak üzde 
llı.inclkA.nunun 13 tıncn sah günll alt
p..mı saat D da Be:JORlunda Franam 
tiyatrosunda bir mtısıı.nıere tertip 
edllınlfUr. 

Müsamerede güzide ve kıymetli .. 
natklrlanmız Mfaıeyyen Senarla. Ml
nlr Nureddln tarafından mubtellf gtl
seı besteler tapzın1 edllecetı gibi. 
bayan Merallın talebelert tarafmdaa 
da güzel danalar )'&l>ılacaktır. 

Muhteftm haJtımmn bu mtlıııame
reye iftl.r&k edeoelı:lertnı Dm1d ede
riz. 

Yaya biıunek kabil deiil bay Amca... dedim. yürüdüm... orada durmadı. haydı baıka du-
- Baktım ki bizim oradan tram· J ... Bari aşaiıki duraktan bineyim 1 ... Fakat bu •efer ~e tramvaylar l raial ... 

. . • Gelcelelim oradan da 
iim tram•ay ıreçmiyormuı. 
eaki duraja döndüm 1 ••• 

iatedi-l .. • Akıai gibi o durak.ta da benim I 8. A. - Ceçmit oleun doat~ 
ırene beklediğim tramHy1n kapılan açıl-ıbüyük bir tehlib atlatnupml ... 

• mı,yonnUf. Haydi ba,U duraial... - Ne tehlilcelİ) ... 
8. A. - Seni aylak bir aened 

anıp 7akalıyabilirlerdi ı ... 
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.\\! ~~IOJın~DA\\. Gaib belde 

M.IM. 

Eski 
gazeteler 

8un1ardan bir ço1' 
suretle İstifade edilebilir 

Her evde okunan gazeteleri 
paket sarmak için saklamak Ade
ti vardır. Evde fazla gazete top
lanınca bunları bir çok yerde 
kullanarak istifade etmek müm
kündür. 

Kışın soğuk günlerde ve bu kö
mür buhranında evdeki kömür 
tozu ve gazete ka.ğıdı, kese kA.ğıdı 
gibi şeylerden istifade ederek ka
lıp kömürü yapılabilir. 

Eski gazete ve kese k!ğıtıarını 
almalı. Boş bir leğenin içine bir 
kat kağıt bir kat kömür tozu ko
yarak leğenin dörtte ücünü dol
durmalı. Üzerine bol su dökmeli 
ve bir hafta leğeni böylece bırak
malı. 

Bir hafta içinde leğendeki kA.
ğıt, kömür tozu ve su hamur ha
line gelir. Bu hamurdan sabun 
kalıbı gibi kalıplar yahut yumur
ta şeklinde yuvarlaklar yapmalı, 
dizerek kurumağ'a. bırakmalı. 

Bunlar adi kömür gibi yanar ve 
hemen hemen ayni harareti ve
rir. 

bluzlar ' Yün •• orme (Bat tarafı 3 üncü sahifede) 
- Camın. orası burası ya ••• 
- Doğru... Burası da Ayııok. •. 

Fakat benimki deiiL. Başka bir 
Aynok olacak... Eslôsi bambaika 
yıerdi... Benim atlanın, arab~ 
konağım, oşaklarun, dadılarını. Ja. 
lalanın ve sarı saçlı, mavi gözlü 
8e't"gİJ.im vardı... Onu aramağa çıkı
yorum. •• Bu telıirdea kaçtığım onun 
içindir... Benim Aynok'umıı bala
bilmek için, dağ, taş, dere, tepe ge
z:İyonun. •• Bulamıyorum. •• Bulama
dnn! Bulamadım! ..• 

Koskoca bir romanm, giizel bir I 
hikayenin. manzmn bir piyesin mev- , 
m çekirdeğini tetkil edebilecek ne 1 
pıinuıe bir delilik!... ı 

On binlerce kişi tarafından tekrar tekrar görülen ve Şarkm Ses Kralı 

Abdiilva D 

MESUD GÜNLER 
Daha bir kaç gün yalnız 

TAKSiM sinemasında 
gösterlleoeğinden bu son güniemen istifa.de edip f1lm1 görünüz. 

ABDtlLVEBAP bu filmde altı şarkı söyllyerek ~kın erlfilmez Wıfıti 
dest.an.mı. ıztıra.p ve scvginlıı sönmeyen ate.'.lı.erlni illiht sesi Ue teren
nüm etmekte ve Şarkın ~Ses Kraliçesi ESMEllAN ile birlikte de 

LEYLA lle l\IECNUN'un en güzel parçalarını o'kumakta.dır. 

Türkçe sözlü ve Arapça ıarkılı 
olan bu film uzun olduğundan ta.ma.m seans saatlerinde gelmeleri 

muhtel'em mu.,terllerden rica olunur. 
Sean.sla.r: 11.46 - 2,,15 - 4.30 - '1,35 - 9 Gözlerinin içine dikkatle bakı- , 

y-ordum. Zeka ve bunaklak kanfığı ı=======================~ bo dİrnaR' saluöinin biraz da latife ~ 
mi ettiğini bir türlü anlayanuyor
dum. Fakat düşünÜyordum ki. Ay
nok'u araması yalnız sözde kalma
mq.. o muhayyel beldenin peşinden 
boa kırlarda do~ darmut. 

·~:,r. 

Dandan sonra: 
«- Şu dünyanın işleri bir nizama 

gine., yollar açıJaa. Ant barışa ka
vupak da Avnrpaya giban. .• > di
yenleri duyunca, artık. aklıma hep 
La eski ve biçare arkadaşım gele
cektir. 

Galiba, eski Aynok gibi, eski Av-

İstanbul Sinemacıhğının en büyük Rekoru 

M E lL E K'te 
gösterilmekte olan 

L A K ONG A 
ŞAHESERLER ŞAHESERİNDEDİR. 

Baş rollerde: 

M iCKEY ROONEY 
rupayı da. bir maddi ve ~vi JUDY GARLAND - PAUL WİTl\fAN ve Orkestralan 
harabenin ortasında mumla. f8111· ' ... 
danla aramak icabedectik. Avnıpa, ..,. Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

__ , 
bizim bildiiinıizden bamhqka bir 11//j--------------------~ diyar olacak. .• 

(Va • Nu} 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BUGVN MATİNELERDEN İTİBAREN KADIKÖY 

O P E R A Sinemasında 
Gazete kağıdının soğuğa karşı Yeşilay müsameresi Güzelliği ve beyecam dillerde destan olan, ha.ftaıa.rda.nberl bek.-

gayet iyi muhafaza ettiği malum- Yeşilay Kurumundan: 13 1klnclka.- ledl~iz LAURENCE OLİVİER ve MERLE OBERN'tn yarattı.klan 
nlr...n~• 21 d ~ li emsalsiz aşk filmi dur. Yağmurlu havalarda ayak- mm salı ........_... ... saat e ~........,er -

kabı içine konulan bir kaç kat tq sinemasında Mün1r Nureddin, Şe- - ~ A M EY~~ n A ş llA' 
hir tlyatroBu ve Naşid özcanm işti- '1!:::::fl 16 ~ U ~ 17'-

gazete kağıdı ayaklan soğuktan ra.1dle fevkal~de bir müsamere tertip.-------------------------.. 
muhafaza eder. edilmiştir. Davetiyeler her gün ce- 12/111>42 Paza.rtıesi günü ak.şamı 

miyetln Sıtkecldeki merkezinden ve M u· • N .• R N u R E D D .• N Cok soğuk havalarda fanile . .. . v • • sinema gişesinden alnıablllr. 
ile gömlek arasına sırta ve göğü- Yün onne bluzlar kışın en çok herkesm yaptıgı bır ıştir. Hiçbir maddi menraat gözetmeden 

ve a.rlca.da.şlıın kOI'l"ffl1n1n biletlerini şimdiden tedarik edlnlz. se plastron gibi konulan gazete sevilen elbiselerden btridir. Bu Resimde görülen bluz, iki renk bu müsameremlze ift1rak eden bütün 
kağıdı üşümeğe mani olur. sene yeni yün bulup bluz örmek yünden tığ iğnesi ile örülmüştür. sanatürlara. şimdiden teşekkür ede-

K l 1 tel 1 . .. pek az kimseye nasip olmuştur. Beden bir renk, kollar baska riz. ~ r 
aryo a ann somye erı uze- d b ski b uzJ .. kü nkte dl K ll .. .. d -----------ık . t ffTh Ü . bir Ev e ulunan e 1 an so p re n r. o ann yunun en 

rıne gaze e yaJ'~r. zenne .. . 
ı:ı t"' ld kt ilt k yıkadıktan sonra tekrar ormek bluza iki su işlenmiştır. ur u açı ı an sonra ş e onur- -

Bugün S O M E R Sinemasında 
Mutlaka görmeniz IAzıın gelen çok güzel bir filim! 

sa somye daha yumuşak gelir. Kıymet Alçın 
Bir otele gidildiği zaman her- Zey t in 1 MtlşKCLLERE CEVAP 1 

kesin yattığı şilte üzerine yat- Mesut Selen 
maktan tiksinen kimselerin te- • Yafsız, et susu'Z sebze çorbası E V L E N D l L E R 
miz çarşaf altına ve şilte üzerine ez nı e s 1 LAlell, Kamıran Ş.: Yağsız, et SU5UZ 8/1 /1942 İstanbul 

. sebze çorbası şu suretle yapılır: 
gazete yayarak yatmaları kabil- Misafirlere pastalar, torteıer Bir avuç pirinç, iki patates, iki iri 
dir. Gazete şilte ile çarşaf arasın- ikram etmek güç bir iş oldu. havuç, orta boy bir kök kereviz, koku- TEŞEKKÜR 

Cenubi adalann silıramiz giizelliği ... 
Gök yüzünün kadınlannın giizclliği ... 

Havay'in musikisini, şarkılannı, kitaralarwı ve aşkını gösteı-en 

HAVAV GECEILIERü~ 
Baş rollerde: John Brovvns ve Mary Carlisle 

da bir rn~amba vazifesini görür. Tatlı veya tuzlu sandviçler bun- sundan hoşlanırsanız, bir pımsa. lle bir Kerim ve Mustafa Milar'm vaü- Bugün sruat ı de tenzilatlı matine 

Gazetelerin cam silmek ayna ı · · t tm v b ı dı Bu 18.han~. yaprag-ı. alınız. Sebzeleri ince desi ve Neob Fazıl Kısıtküreğin a.._~=========================4~ . . .: arın yennı U aga aşa · ve küçuk parçalara doğradı:ktan sonra büyük validesi Nefise Milar'ın ce- ..,.. .,. 
parlatmak ıçın kullanıldıgı her- gün tarif edecegımv · iz zeytin ez- blrı,.,,,. su yıkannuş pirinçle beraber 

........... naze merasimine iştirak eden ve re-
kesçe malümdur. Kışın soğuk mesi pek nefis ve yeni bir tertip· bol su ile ateşe lwylı.nuz. Kola.~ca ~- essürlerini telgraf ve mek.tup]a bil-
ha valarda mutfakta taşla.r üze- tir l1r bir hale gelinceye kadar uç dort diren bütün yakınianna karşı, mer-
• . · saat kaynatmız. Sonra. ke1'girden veya. 

rme yayılan gazeteler hasır vazı- Bir miktar etli siyah zeytinin 1 prepiireden geçfrlniz. humenin ailesi en candan teşekkür-
fesini görür. çekirdeklerini çıkarmalı. Temiz · Bu püre koyu ise biraz su 11.Ave ede- leriııi iblağ eder. 

Ga:ı:eteleri küçük, dört köşe bir havan içersine koyarak zey- rek' çorba kıvamına getiriniz. Sulu 1se _ ___ M_E_V_L_Ü_D ___ _ 
~~ı~ i b. biraz suyunu çektirerek çıooba. gibi 

parçalara ayırarak buıuuel ve ır tinlerin üzerine kılçığı çıkarılmış olunca tuz lldve ediniz. sıcak sıcak 
kutuda saklamalı. Havagazı bir kaç ançüvez, bir çay kaşığı sofraya çıkarınız. Yerken limon suyu dev~:;;~~ a~;:1! d~==~ler lıçln-
ocaklarında kibrit yerine bu k!- hardal bir çay kaşığı konyak. ilave ediniz. ZEYNEP BAYRAKTAK'm 
ğıtıan kullanmak mümkündür. birer t~tam toz halinde kekik ile ' ~ürekkepli kalem için mürekkep ölümünün kırkıncı gününe t.esadüf 
Yanan bir ocakta bu bükülmüş tefne ilave etmeli gi.i2'elce döv- Üsküdar, F ... Ç.: Dolma. ta.rem için eden 13/1/942 saıı gilı:iü ötle nama.-

.. • kullanılan mureltekbt evde yapmak zmdan .smıra Nişa.ntqı Teşvikıye ça.-
kağıdı tutuşturarak başka ocagı meli. kablıdlr. Alelt\de mavı mürettep ıçıne mll şerifinde ruhuna lıedlye edilmek 
yakmak çok kolaydır. Bunlar ezilince üzerine azar gllser1n ka~ırmat: ldfidlr. 100 gram üzere Mevlldl Nd>evi otutturulacalm

azar zeytinyağ\ akıtarak dövmek- müretebe so gram gell&ertn klfü:llr. dan aile dostlarımız ve a.mı eden. din 
Mürekkep şişeslnhı aRzt sıkı ka~tıla.- kard~lerirniz davetlidir. 

Kırışıklığa karşı te devam etmeU. Krema haline rak saklanmalıdır. G:fRtn.t OSMAN BAYRAKTAR 
badem aütü gelince biraz limon suyu kanştır-

yü d kı klık 1 ya malı. Bu havyar ezmesi gibi bir Yüzdeki çatlaklar için 
z e nşı o mamam, -

1 
b b 

hut varsa izalesi için badem sü- şey 0 ur. . . .. a sit İr ilaç 
t .. .. k iyi t iri ardır İnce kesilip kızartılmış t!smer Yuzdeld çatla.klan ve kırmızı-
unun ço es v . ekm k .. rine b · ~~- u lıkl ~rte · Jl 

Geceleri yatarken yüzü güzelce e uze u ezmeyı ~uuııe ~n gq-o n bas1t bir il;:ıç: 

te . ledikt 11A ürü" • tabaklara dizmeli. Pek nefıs olur. Bır çorba kaşığı halis bal içine 
mız en sonra şu ı:a.Ç s -

1.. ldd f das ·· üı·· beş damla limon suyu kanştır-
urse c en ay 1 gor ur. Beyazlaşan siyah Yü · 

40 gram tatlı bademle 10 gram • • malı. re masaj yaparak sür-
acı bademi mermer yahut porse- eldıv~nlen n~sıl me~. 

Milyoola:r aarfedilmit 1>42 nbl 
mnaZ'lNl\ hAr1lmsı. 

ALTIN YILDIZ 
ALİCE FAY • DON AMECH 

1 MARMARA 1 da 
zaferle devam ediyor. len havanda mümkün olduğu tamır etmelı? Bır çeyrek sonra ılık su ile yı-

ka.dar ince dövmeli. Bu badem Siyah deri eldivenlerin aşma- kamalı. ~---------•"' 
tzmesi gibi olmalıdır. İçersine rak beyazı göründüğü zaman El k bukl · l - İSTANBULDA -

· · .. . ağı . 1 ah Çin ma a an ve saç a r 
300 gram ıyı gül suyu ve 2 gram zeytın y içersıne s Y Elma, kabukl yulmadan Heybetler veren Filim! 
(teinture de benjoin) ilave etme- mürekkebi karıştırmalı, ve bum· ,,,.,. .... m-- 1 asıkn 

1 
so m> .. 

. . ldl n1 . be 1 1 rine .r""' ..... u'>'t: sac ar aşır, 6 -- ve Yarım milyona yakın :insa-
li, kanştırmalı ve bır şışeye dol- e ve enn ya.z aşan yer e parlak olur . nın beş hafta müddetle akın 
durmalı. Kullanılacağı zaman hafifçe sürmeli. Eldivenler siyah =====·========= 
C:!aima şişeyi çalkalamalıdır. ve parlak olur. Mesut bir Nikah halinde seyrettiği 

İstanbuhm günlerdenberl alkışladığı şahane film. 

Tabiatın şahlanan bir isyanı •.• 
Sanatın yükselen bir abidesi... 

Renklerin bezendiği en giizel tablo ... 

OOROTHY LAMOUR 'un süslediği en nefis şaheser ... 

TA Y F UN 
Bugün L A L E SiNEMASINDA 

"---- Bugün Mat 1 de fensilAth matine ____ ,, 

BAYAN TALAT ARITAN İLE 
DOKTOR ESAD GVLLtJGiL 

Bugün saat 15 de Beyoğlu evlenme 
memurluğunda nikAh me~ri 
güzide davetliler a:rasında. ıcra edlle
ce'kttr. Her iki gence sa.adetler dileriz. 

ŞEHİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepebaşı Dram kwnında 

GilndG2: saat 16,30 da 
Tlrk Tiyatrosu tarihi matiılleleri 

Gece saat 20,30 da 
O KADIN 

:lııtwlı caddesl K~dl kı$Plll\da 
G1lndtız aeı&t 14 de 
ÇOCUK OYtlNU) 
Gece saat ~,so da 

OTtlN ICINDE OYUN 

VATERLO 
KöPRUSU 

Türkçe kopyası 

Alemdar ve MiHi 
S.inemalaımda son günlerine 

yetişi.Diz. 

Yaratanlar: 

ROBERT TA YLOR -
VIVlAN LEICH 

Bu salı akşarr ı SÜMER sıneması 
(ALTIN SERİSİ) nJn en büyük filmi olup 

C H A R L E S B O Y E R S' in 
MAR GA R E T SUL L A V AN 
ne beraber ya.ra.ttlkla.rı Te bugüne kadar gördüğümüz filmlerin en 

ldast ve en müessiri 

BACK STREET 
~rioi 1aıltd.lm ile ıeret duya,r.M~ru zevce ve qJon sayesinde J.&
§lll.1aD metrea .. Ghien~ a§lk wıtıa.yat... gibi kuvvetli bir mevzuu da 

olan bu 1'11mln görOI.rne&l hassaten tavsiye olunur. 

Bugün ELHAMRA Sinemasında 

FERHAD ile ŞiRİN 
Türkçe IÖZIÜ n prkıh büyük Şark filmi 

Şarkılar: NUMAN - SUZAN - GtizlN - SEMİHA 
Aynca: RAKKASE TAMARA 
Bugün saat 1 de tenzilith matine 

• 
1 PEK Muazzam bir Filinin son 2 günü 

TÜRKÇE SÖZLÜ SİNEMASINDA 

Baru.niirreşid 'in 
Gözdesi 

Tarihin en. büyük ve en kanlı macerası ... 
Muazzam ~eler ... Zengin ve ihtişamlı saraylar_ 
Yerü şarkıJan ve Müzik - Yeni ve Nefis şarkılar 

SAOETTiN KAYNAK - MüZEYYAN SENAR 
Bugün saat 13 de tenzilatlı matine 

Yann akşam saat 9 da yeni film 

,L CHARL CHAN: KaranlıkŞehir1m 
Bu harbin başlarında geçen ınüthiş bir sergüzeşt 

Heyecanla.. Merakla .. Hayretle görülecek sahneler 



1 İSTANBUL HAYATI 1 

----~ö 1 

z dil ve yabancı ........ SOZÜN GELiŞ 
Hileli edebiyat 

Ş air Melllı Cevdet bir roman yazıyor. İsmi c(Barem kanu
nu» olacakınış. Baremin on birinci derecesinden bir küçük 

lnenıunm hayatı ve aşklannı anlatan bu roman yukandaki 
isimle piyasaya çıktığı zaman ilk müşterilerinin hukukcular 
o1acağını kendisine söyledim. Avukatlar vu eseri barem kanunu 
§e?hi zannederek bir gün lazım olur diişüncesile satın alıp el
bette ki okumadan kütüphanelerine yerleştireceklerinden satışın 
mun müddet devam edeceğini ilave ettim. O gülerek: 

- Zat.en benim de bütün ümidim onlarda, diye cevap verdi, 
fakat dalgın hukukçular katiyen işlerine yaramıyacak olan bu 
eserin ilk basunmı bitirmeğ·e muvaffak olurlar da ikinci basımı 
Yapılmak icap ederse bu sefer kitaba, üzerinde büyük harflerle 
(Barem kanunu - Edebi, milli roman) ibareleri yazılı bir band 
g'eÇinneyi düşünüyorum. Büsbütün hukukçulara yüklenmek 
abes olmaz mı?ı> 

Edebi eserlere edebi olduklannı belli etmeyecek isimler tak
mak bir modadır sanıyonıın. Daha düne kadar, yeni çıknuya 
ba.şlıyan «Yaptı> isimli bir mecmuayı tütüncü dükkaniannm 
carnekanıannda gördükçe onun mimarlarla mühendisler tara
fından çıl{anlan bir inşaat dergisi olduğundan şiiphe etmiyor· 
dum. Meğer içinde şiirler, hikayeler bulunan edebi bir mecmua 
imiş. «Ağaç» iqimli edebi mecmuada uzun müddet ziraat hevesi
ni arttırmaya çalışan bir gayret mahsulü sanılmıştı. Halbuki bir 
~air tarafından çıkarılıyordu. Zannedersem bu modanın başı da 
odur. 

Sonra, gene bir gün gazetede «0 beyaz bir kuştu. Heryerde 
arayınız> diye bir ilan gördüğüm 7.8.Dlan. eşi az bulunur kıymetli 
bir kuşun kafesten kaçıp gitmiş olduğu zahabma kapılmış ve 
1Um.ın altındaki rakamdan bu kuşu bulana 50 kuruş mükafat 
veriliyor sanmıştun. Oysa ki bu da tanınmış şair Orhan Seyfinin 
son eseri imiş. 

Eger bugün üzerinde tavukçuluk, duvarlar, kuştüyü, kılıç 
balığı, devedikeni, yassı kadayıf gibi ibareler yazılı bir kitap ve
ya mecmua görürseniz bir an bunların edebi olabileceklerini dü
şününüz. Para.mu edebi esere kaptırmak istemiyorsanız pek dik· 
katli davranmanız lazım! Şevket Rado 

Kar kuyusu/ 
Bir muharrir, Va.kıt refikimizin 

tas-vibine mazhar olan mühim bir 
teklifte bulundu!.. Teklif, aşağı 
l'\lkan şöyleydi: 

«Hazır. aokak.lan:mu: buz ve 
kar yığınlariJ.e dolmuşken bunları 
lı:aldınp denize atmryahm. Dede
lerimizin yaptıkları gibi kuyular 
l:a21p içine dolduralım. Amonyak 
tedarikinin güç olduğu ~u sıralar
da Yazın buzsuz kalmayız .. > 

Sayılı iktisat doktorlarunıza 
Parnıak ısırtacak bir buluş! .. 

Fakat, dedelerimiz gibi kuyular 

Saat 

kazıp buz ıak.lamaktansa amon
yak elde etmek için çareler dü· 
ıünmek 'bugünkü fen ve medeni
yet anlamına daha uygun olsa ge
rektir. 

Kapanan yollar 
Son fırhna Bursa ile Mudany.?

aıasındaki otobüs ve tren yolları
m da kapatmııJ. Yollardan birinin 
ancak evıvelki gün açılabileceği 
hir ajanrı telgrafile bildiriliyordu. 

Bu yol lc.apanması, ilk bakışta 
oklukça uzun görünüyor. Fakat 
düşünmeli ki henüz Eminönü-Be
bek yolu layıkile açılmış değildir!. 

farkları 

kelimeler 
Son zamaıllarda gençler arasın· 

da sa.lgm halinde bir argo merakı 
ba.Padı. Dikkat ediniz; bir şey nals:
lederken çok kere cemi edatı ve hal 
sigasile, ağızları dolu dolu lmııutu· 
yorlar. Mesela: «Bu sabah evden 
çıktığından yollar kardan kapanmış, 

Haftanın mühi~ harp 
hareketleri ve mana a ı 

tramvay da çok kalabalıkb. Zorluk- 1 - Libyada: lYazan: 
la bindim» diyecek yerde: «Evden . • 
çıkıyoruz. 1rarıan yara yara istasyo- Mihver kuvvetleri B'.sıgazinin ce- M. Şevkı Yazman 
na geliyoruz, tramvay dursun diye nubundaki A.gedabiada bir müddet ı 
bekliyen enayilerden evvel bir ath- billedikten sonra birdenbire kıendi- akla gelemez. Binaenaleyh biz gaüp 
yoruz, soluğu Taksimde alıyoruz.» Iiklerinden tekrar garba doğru ricat bir ilıtimal ile yakın günlerde Km

ötedenberi en fasih T"1irk.çe, ~ etmeğe başladılar. Anlaşılıyor ki mın çetin harpkre sahne olacağını 
tanbul şivesile koDUŞulandır. Vakti- Mihver henüz beklediği takviyeyi zannecliyoruz. Vakıa bu harpler 
le bazı semtlerde hal sİgasmda alGlllanlıştır ve İngiliz üstünlüğü ba~ Şark cephesinin mukadderatını bu
«Y» )eri bazfederek «geliyorum» ye- ki olduğu iç.in Mihver Başkınnan- günden tayin etmiyecektir. Fakat 
rine, «geloonnn» ve «ki» yerine d~lığ~. hassaten gerisinin kesilmesi illı:.bahara hazırlanan her iki taraf 
«ku» teklinde bozuk şive teliffuz· mümkun olan bu mmtakada muha· için doe kati netice zamanı geldiği 
lan vartl·. Bilhassa bwılardan birin- r~ey..: ~naşmamıştu. vaki, iyi bir durumda bulanmak en 
cisi. kon1QD18 zarafetinde ifratın te- lngilizler ikinci darbeyi vurmak esa.sh vazifed.ir. 
sirinden doğuyordu. Buaün bu bo- için hıeı- halde geriden nakliyatı 3 _ Uzak Şarkta. 
zuk:luklara nulanmıyor. Gel gele- bekliyorlardı ve lhazırlanı:yorlardı. • 

vad.a üstüııliı°k elde eden Japonlar 
kara ordusu bakımından zaten bu 
mıtlıtakanın en hol kuvrvetlerine sa
hip olduklarından lıer tarafa yayılı
yorlar, daha 'bir hayli müddet de 
yayılacaklardır. 

Bunda şaşacak bir §ey yok. An
cak son günlerde Malayanın garp 
sahiline Japonlann müteaddit ihraç• 
lar yapması cidden şaymıı hayrettir. 
Bizim tahmin ettiğimiz Hind deni
zinde Japonların deniz kuvvetleri 
bulunmadığı veya hiç değilse bu
rada bir Japon deniz üstünlüğün-
den bahsolunacağıdır. Buna rağ
men ve Singapuıdan ancak 1 00 • 1iın • bir taraftan yabancı kelimeleri Bu arada gerilerinde mahsur kalan Harekat mukadder olan 

ah~ ö.z Türkçeyi kökleştirmek İc;:İn mevzilerinden Bardiayı temizlemi§"" takip ediyo.-. Yani denizde 
uğrafU'ken, diğer taraftan dilde bir lerdi, Sollum vıe Halfaya boğazı 
bapboı'l-_!- kargaşalık göze çarpı- mıntakasımn da temizlemesine gi-

ııeyrını 1 5 O mil ötede bu ihraçlarıın vukua 
ve ha- gelmesi cidden şaşılacak ~eylerdir. 

yor. Konu~ diline anlamı belirsiz rişmiş ~ulunuyor~a:dı. Geri ~~Üy~
kelinıeler, çirkin argolar; yazı diline tın emın olması ıçın bu temızlık la· 
tasrifleri bilinmiyen Frenkçe sözler zundı. "--'--~~.--~~.-. .. .nt~~-·~~~~~ 

Annabella lObindolar 
tazminat verecek 

karışıyor, Sekiz, dokm yaşmdaki . Anlaşılıyor ki ~-eneral Romm~l 
ilk tahsil çocukları da mekteplerde bu ustalık daha gostermek ve İngı
büyük sınıflardakilerden. evde ağa- lizlerin ikinci .a~ılma ha:ırlığını b~· 
beylerinden duyduldannı pek tabii şa çıkarmak ıçın evvela Agedabıa 
olarak taklid ediyorlar. Hele bazı da durdu ve.~~. atılma yaklaşır.!ak
ııir.em .. ::ardalri bozuk tercemeler ço-ılaşmaz ~en~ı!ıgı~~en b~ mevzıı bı
cuklarunızm konuşma dili üzerine raktı. Şımd.i lngılızler ryıne hasımla-

büyük tesir yapıyor. Bugiin o körpe " nnın harekatına tabi olarak başka M hk A •k d b •• •• k 
dimağlarda yereden bu bozukluğu bir yıerde duralamak ve hazırlık a eme merı a a uyu 
ileride düzelbnenin zorluğunu i~ yapmak zaruretini duyacaklar. Me-

edemeyiz Bazı semtlerde ilkmektep safelerin büyüklüğü kafi hazırlık ve b • 1 A k • ı k • d • ı d • 
talebelerlııin ağzında «Aktüalite» nakliyat yapmadan saldırmayı im- 1 r a a a 1 e ta 1 p e 1 1 
«Enteressan» ıo «Anonnab cEner: kansız kılmaktadır. 
jik» cNeV!'ast~nilu gibi 'Frenkçe Mihver kuvvetlerinin bundan son• Fransız sinema 
k~eler duyuyoruz. Bu gidişle, gÜ· ra duralama yeri Libya çölünün baş- yı~dm Annehella, 
nün birinde biribirlerile anlaşamıyan l~ngıç noktas_ı olan .A.gehila. olab~- N~vyork'ta aley
çapraşık dilli bir nesil tü......,ecek. lir. Burada bır yanlarını deruZ'C', di- hin _.1 __ b" d•. 

·-,, - nl ··1 d k h e a~ ır a ger ya arını ço e ayayara mu a- b. · d 
• n ___ alanında dızg· ans· ı0z bll'• kelı· b bil. l M f"h b .,_" va ae cesın e on uasmı • re e rvere ır er. aama ı u ~tu b" d l t · t 
me uydurmacılığı aldı, yürüdü. Ye- mevki arasındaki mesafe az oldu- m 0 • ar az;:1k~a 
ni çıkan eserlerde ayni manaya ge- ğundan bu mevzideki harbin de :e~m~g~ ma .. ~:'1 
len çeşit çeşit yeni sözlerle karşda- kati mahiyette olması beklenemez. ~m~ştir: B-~~n 
fdıyor. Hala «Maarif müdürülüğü» Rommel'in İngilizlere bit müddet .. ıl:aua bu;ı- ~k 
ile «Kültür direktörlüğü» meselesi daha hazırlık yaptırdıktan ve vakit ~ .. aka uyandıran 
halledilmedi. «Kültür Bakanlığı» m geçirttikten soma geri çekilmesi ve a;anm A me~zr1u kald1rdıkcc «Maarif Vekaleti» ni ka· asıl müdafaa mevziiaıi daha şimdi- şu ur: nna. e. a 
bul ettik. O Vekaletin şubesi.oe kİ{nİ den Libya çölünün garp kenarında Aneukaya gıttik
yerde «Kültür direktörlüğü», kimi (Agehiladan takriben 500 kilomet- ten so~a ~om~ 
yerde «Maarif müdürlüğü» denili- re ötede) jntihap etmiş bulunması ~unter ısmınde bu 
yor. Coc::uklanmıza bunun hangisini mümkündür. s~msada anla_şmış, 
öğreteceğiz? •. «Genel direktör»ü mü Çünkü Trablusgarptaki bütün ~~ar da ~ırçok 
kabul ettik; «Umum müdür» ü mü? Mihver kuvvetlerinin (Bingaziden filımler çevrrmek 
Anadolunun ayrı ayrı semtlerinde geri çt:kil~ler ve kısmen Tunus hu- için Annabella na
balk - dan birçok kelimeler der- dudundakiler) bu muharebeye işti- mına mukaveleler 
li ~lerinde genel dile alınma· rak et.me<>İ kabil olduğu gibi İngi· yapmıştır. Fransız 
vyoruzd : c;: k ·· ilen· Fakat lizle:· 500 kilometrelik bir çöl içeri· 
ga eger ço ~e var. .1 "k l kil. k arti : bu eımada 
bmılar, y&ZJ dilimde, geçici bir ll'i· ırinde menzı ve ı ma teş ah u-
safirlilden sonra kayboluyorlar. rarak düşmanların<> çatacaklarından Hollivut'un en çok 

• .. •w• • • • dah.ı müşkül bir vazi~tte harbet- sevilen genç aıtist• 
Millı benligmuze uygun yem hır mek zorunda kalacaklardır Bilhas- }C'rinden Tyrone 

~il ::u;.JY?ruz. ~unun birçok d~işik- sa Alman zırhlı birlikleri fazla ak- Power ile tanışa-
likJer gec;:mnes.ı ve zamanla gelışme- ·f ı ı ·ı· ı · ··ı · · deki • b'·d' Fak .. d L--id . tı o ursa ngı ız erın ço ıçersın rak evlenc)jöfoden, ııı ta u ır. at, ote e oe:r e ebıl l ·ı · k ak e • . • yan arına ve gerı erme arşı :s:ı 
olmıyanlarm dolu dı.zgın uydurma- _ '- 1 h l b"ü l filim çevirmekten Ja:POnya, Amerika.ya harp m.n ettt- A.mıerik.a. ve İrıgl.ltere ile harp ball. cılıkl . kin .. yaparaK on an ırpa aya ı r er ve 

11 ?.a.lna.t), Berlinde pua.r g&:ı.d olup Japnr:ıJann d~ gtbl pazartesi günü k arm.::~ Çll'ld _ argbalonun ve~ T~~- her halde hareketlerini yavaşlatırlar. vazgeçmi§tir. Sim.
la.at 23 idi. Halbuki Toleyo'da. gün pa.- sa.balı sa.at 6 da değil, pazar &iinll ~-:-: gı ~--uguk 

1
• de, ~us ıçm Akdenizdeki nakliyat güçlüğü do- s \r hu yüzden bir 

aattesi, saat de sabah idi. Demek ltl saa.t 16 da.dır. ~en ya1MU1cı e unelerm boz· layısile kafi derecede ikmal aevkl- c:>k zararlara uğ-
:"t?ut>a saatue Japon saati ara.smda Yine .Ja.ponlann mütteftklere harp gunculuklanna göz yummamak ge-- yah yapamıyan Mihver kuvvetleri, d ~ d bah. 

1 8&.a.tlik farlt ft!'d.ır. Nevyork saati nan ettlğ:l an, San Fmn.slslro'da. saat rek... Cemal Refik manevra ile bu noksanı telafiye ça- ra ıgın an ıs e 
ise, bir kaç saat daha. geridir. Ameft 13 ve Ha.YaiY adala.nnda 10,30 u gös- )ışıyor. mahkemeye baş 
lika gazeıeıertne göre, Ja.ponya.nm termiştlr. K lb kt • d . ··ı ·· ' .ırmuş, -4 7 bin 

a ae esın en o um 2 - Şark cephesinde: dolar tavninat .istemiştir. Awaebe: 'a Ye koeut TJl'Olle Power 
8 1 ki fil • İstanbul ::.dliye başmüfe~liğl ba.ş Muhakeme günü salon birçok me· u gar krah ile ÇOCU arının mı katibi Fehmi Orta. dün sabah adll- Şark cephesinde muharebe baı- raklılarla dolmuştur. Annabella sa- - Evet. gittim. 

Bulgar kralı Ue çocWtla.ımtıı 8ofya. meon'un ismi vedlm.lftl Bu1ga.r tari
:arındaatt Vra:na .sarayında. bir gün- hine göre, altm. devri denen ~ sı-

k ha:ratı fllıne a.Iımn~tır. FUm .ses- meon"nun mmanmda. Bulgarlsta.n 
lıdir. Kral 90Cukla.nrun ders ~- Kara.denizden hemen Adrlya.tlk sahll
lılrı, srıor yapına.laı1 ve küçiMt vellahd lerlne ve cenupta da Akdepdze ve İs
Drens Sinıun Tırnovskl'nin askerler ta.nbul surlarma kadar ıızamyormuş. 
ara&nda geçlrdltl :zamanlar hep fil- Kralın tızmm fsml ~ Lu.lza.'· 
lrıe allmnıştır. Veliahda, B1zanslarda.ıı ·dır. FUl.m, ya.tmıda 8ofyada 1'e biltün 
~el mevcut buhmduğu lleri sü:rü1en. metı:OOket slnemalannda. halka. göste
eakl büyilk Bulga!'lst.Q.nm çan sı- rllecektlr. 

Yatakta okumak zararlı 
-..] __ ., 

mıu.ır., 

ta Şimdiye kadar p doktorlan ya.tak- malıdır. 
le okumanın zararlı olduğunu söyler- ():ık Jdmseler geceıerı ya.takta oku-

?di. Şimdi, bazı kayıtlara fiaGıet et- ' 
lbet S\lretll takta okum.a.mn .. mağı severler. Fakat bazı kimseler de 
Jert e, ya goz.. yatakta birkaç aa.tır okuduktan sonra 
itin Yornuyacağı anl~. Btmun uyurlar. Geceleyin uya.nanı.ar tekrar 

evvela ziyanın elve~li olması IA.- olmmamalıdırlar. Çünk tıu, gözler için 
:_ındır. Ziya, gözleri gölgelendirm.eden zararlıdır. Bu ta.k.dirde yatakta. ve ka.-

tabı aydınlatmalıdır. En iyisl., yastık ranlıktıa istirahat etnıe!!_I; da.ha doğru
atkaYa dikllerek baş üzerinde bir dur. Geceleyin uyanıp da. !ki.tap ak:u
~SS!per va.zlyetlnde ol~lı, fa.kat yanlar ertem salba.h ııtç uyumamış gl.bl 
0 

unan §eye düşen ziyayı kapatma- ve yorgun olarak kalkarlar. 

. Bulgaristanda Maliye memurlarına 
sarhoşluk yasak 

yedek! vazifesi başına gelmiş, biraz layalıdanheri Ruslar heaabına en de ıve zayif bir tuvaletle mahke- - Kocası d~ birlilc.te miydi? 
şonra pul almak üzere adliye vezne- başanlı muharebe şüphe!liz Kıırım me salonuna girmiş, sorulan sualle- _ Hayır, değildi. 
sine gitmiştir. Fehm1 Orta elinde yanmad~ma yaptıkları ihraçlardır. re şu cevaplan vermiştir: Annabella kendini toplayarak 
pullarla !~eden çı1f,tığı sırada bir- Çünkü bu ihraçlar ancak kara, deniz 
denbire ı;ı;renne fenalık gelmiş, kori- ve hava kuvvetlerSıin çok mükıem- - B. Hurıter'le iş etrafında ko- acele şunları ilave etmiştir: 
dora düşup bayılıruştır. Adliye dok- mel bir plana tevfikan ve müştere· nuştuğumuzu hayal mayal hatırlıyo- - Buenos Aires'te amcam1'l kız
ıoru B . Enver Karan tarafından. tık k "d ·ı ·· k.. 1 rum. Bu konuşma esnasında bazı ka- ları vardır. Onları görmegv e gittim. 
ted -'si. ıldıkta.n ~~~~a..n. ken sev ve 1 a:resı e mum un o • 

a;v• ya.p sonra Oı.uıUVJJ - ·b· b "b' h k l · ğıtlan imza etmiş olmaldığım da He"""i evlidiTler. İçlerinden birinin le Cerrahpaşe. h.astane8ine gönderli- dugu gı ~ u gı ~ . are et. enn v~u- r--

miŞSe de Fehml Orta. Yolda ölmiı.,tür. ıvaffak olması ıçın de hiç degılse muhtemeldir. Ben imza ettiğim ka.- altı çocuğu vardır ... 
K~ndlstnın kalb sr-ırt'estnden öldüğü mevzii olarak harekat sahasında ha- ğıtlan okumam. Bunun için ne imza Davacının avukatı son izahatı din-
anlaşılmıştır. va üstünlüğü şarttır. Hava üstünlü- ettiğimi bilmiyorum. lememiş ve iti ağır sözleri söylemiş· 

ğü V'eya hiç değilse iyi bir hava hi- Davacının avukatı şu suali sor- tir: 
Struma vapurundaki mayesi temin etmeden en kuvvetli muştur: - Kocasını bırakarak Buenos 

harp gemilerinin hile harekata giriş- - O zamandarı:beri radyoda hiç- Aires"e gidiyor da neden fiüm çe-
muaevilere yiyecek mesinin ne felaketli ne.ticeler verdi- bir şey söylemediniz mi"> virmiyor~ ... 

verilecek ğini Malaya sahilinde batan İngiliz - İki defa bir peynir müessesesi, Bu sözler üzerine Annabella ye-
Blr aya yakın bir dan.her! saffıhup gemileri göstermiştir. En bir defa bfr sabun markası, rinden kalkmış. avukata yaklaşarak 

llmanımı'21d.a demirli b= Pana- güzel pike tayyarelerine malik ol- iki defa da şimdi hatırlıyamadığım yavaşça omuzuna vurmuş ve: 
ma bandıralı Stnıma. vapurundaki duldan malum olan Alman hava şeyler için reklam mahiyetinde söz- _ Bnaz daha Sısaflı olunuz!. .. 
750 museviye ylycce'k verilmesi husu- kuvvetleri karşısında Kının sahille- ler söyledim. demi,tir. Bu söz1er herkesi güldür-
sunda Ticaret VeUletlnden emir rinıe asker çıkarmak, ikmal yapmak - fümun için para aldınız mı? müş, avukat da sesini kesmiştir. 
gelmiştir. Transitı olarak Flllstlne ve hunlan geriden beslemek cidden _ Aldım. 
gidecek bu kafileye icap eden gıda mühim bir seıv>k ve idare işidir. RU8- _Filim ne için çevirmiyorsunuz? Mahkeme neticede Annabella"yı 
maddeleri Kızılay tarafından verile- ların küçük birlikler dahilindoe no _ Çünkü evlendim... Fikrimce 1 O bin dolar tazminat vermeğe 
cektlr. çetin harp ettiklerini ibiliyoruz. Sov- bir kadın her şeyden evvel kocası mahkUın etmiştir. 

yetler için yeni ve mühim olan Kı· ve evi ile uğraşmalıdır. İşte hen de ================ 
nm ihracı gibi kara muharebesi ba· bunu yapıyorum. İstanbullu kayakçılar Bir ardiyede gizli eıya 
knnındaın en çıetin bir iş başarabil- AnnabelJa, evvelce Fransız artist- b 

Bulgar Maliye Nazın D. Bojllov §11 nasında ve gerek işe, vazifeye gıellrk.eıı melerinden dolayı sevk ve idarede ]eri Jean Murat ve Albert Prejan ile ugün geliyor 
etnlnıaıneyı neştettlrmlştir: ne miktarda olursa. olsun, alkollil içki- dey~!:ı~ t!:~:ır~ gösterdikleri inkişaftır. evlenmişti. O zamanlar filim çevir- Kayak sporu yapmak üzere Uluda-

bulundu 

..,. Almanl ı_ har '-~ k -· b ak h B · · · ğa giden İstanbullu knynkçılann a.v-- « ıaşadı!Pmız ..,, zamanlar, her Bul- ıer ı,.,.,.,elerlnl yasak e~ Bu ya-~ bulunmuştur. Suçlu adllyeye ann ou e.ıı;.= arşısın- megı ır mamış . unl.Wl JÇın şım-
..... r Y"' y... f k 1 eli ·· ıed·-· ·· 1 k. ı_ l · · ck:tte bindikleri trer..in Mudanyayn ....,,_ vatnnd~ının vazifesini görürken ~r~ m· ...... alif hareket edeoleıı azledll- verilecektır. da passi a malan beklenemez. soy ıgı soz er es -ı :Koca arı ıçın 
""' aı .-.e... "" k b "d k ı d -·ıd· F gelirken yoldan çıktığı ve bunun için lb ç lŞtnnsı, disipline riayet etmesi mekle oezalandınlaeaklardir. İş hart- Muk.abelt: gecikmiş olsa bile ergeç pe oşa gı ece şey er egı ı. a- geciktikleri anla~lm.L'itır. İstanbullu 
\.._!Jndır. Devlet hlzmctlnde bulunan- F b h mühim kuvvetler ile bu muharebe- kat avukat buna temas etmemiş, d ~ ~ 
--uı. clnd d hoş olduğu ~en. Maliye ener a ç kayakçılara riyaset e en pro.c.sor t~ nuıı~ ve devlete kar§ı daha. e e sar . .. . e • ye müdah.ııleleri muhakkak gıbidir. yalnız §Unlan söylemiştir: doktor Muhterem Gökmen h'tanbul 
d% a Ç&lı§malan ırızunrur. Bunun için memuru derhal azledlliI'. agaçlandırılaca.IC Ahi takdirde Roatofu kaybetmek- - Radyoda para alarak çalışıyor Beden terbiyesi müdilrlüğüne çektiği 
bıa::- ;:~!~~;anında içki k.ulla.nma- Emlrn~n1.n ifasına.,~ mütet- İsfıanbul beled~ ll'ened>a:lıoe :Ya- le sağ yanlannda meydana getirdik- da filim çevirmek için neden çalış- bir telgrafla kayakçılann hep inin 

i t:lşler1, şefler dikkat edece!dıerdlr. Buıç- l'lmadamnı aiaçlandırmala karar leri zaaf Kırııııın aukutile büsbütün mıyor) ... Sonra şu noktayı anlamak sıhhatte olduğunu ve bugün saat 19 
be ~~~und~n dolayı, Maliye Nezareti- luyu sııklıyan ve fıhba.r etnı:i:yen A.m1r- vernrlşt!r. Feneıt>ab;eye bu fJe11Q Jçbı- artar. Sonra hıu teıhükeyi '5nleyem.i- istiyorum: Son zamanlarda Buenos da şehrimire gelecek vapurla harek<:t 

_._ ___ b_ü_tün __ nı_e_m_ur __ ıa.ra._- ..;g;..e_rek_lş..;....es-_ _ 1eı: __ d_e_a..:ym __ surıe __ tıı_e_azı __ edll_ecdE:Ur ___ ~_....:....d_e_sooo __ ~...;....-dlıkll __ ec_ ektlr. ______ ....._.ecelı:="'-bdar ~flam1.1 olmaları da Aires'e aitti mi). edeceklerini bildirm!§tlr. 
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lbillyoMum. Liklnbude.-cedeğllL Lıg maçları .ıSevgill Leylacığun, 
Sana mektup yazacağımı vadetti- Şimdi beraber olduğumuz zaman ona. Tefrika No. 7 Yazan: İSKENDER F. SER 

ğim halde, uzwı zamandan.beri bunu d:ıha dikkatle bakıyordum. Kafirin lk • • d U 
yapamadım. Sakın ihmale uğradığını ensesi, hattıA kulaklarının biçimi, bur- f nCI evrem Sabakalanna yann - Bu dağl.Dlk milleti blrleştJ.rmek yav~ görüyot, anlıyordu. Yolda.' 
vey:ı unutuldu~unu bir an için aklın- nu, ağ21 ne kadar güzel ve birlbirlerine F b h İ d d b I ve yeni bir .J.a.ponya kurebllmek 1ç1n ctt günün sa.bahıydı. Geminin 
dan geçirme ... Hayır ... Bwılann hiçbl- ne k:ıdar ahenkli idi. Hayır, hayır... ener a Ç9 S a 1 n a aş an JyOf. bir yılı çok mu görüyorsun? Bu nıüd- cak direğinde takılıp kala.o bilyü 
rlne imkiin yoktur. Sadece verdiğin Kocam e~kiden bu derece y~,:ıklı, bu Haftan 1 n mu· . h 1 m maçı Beş·ı ktaşl a det içinde yapabllec$mlz 1.şlerln en kenin bir ucunu rüzıgann şi 
adresi k::ıybetmlslm. Budalalığıma ba- derece guzel bir ndam değildi ... Vakit millıimmi, Slnga.pUl'da.ki mütegallibe- den kimse kurtaramıyordu. R · 
ğ~şla. nonoşum. Şimdi bu kısa mukad- geçtikçe güzelleşiyordu. P~_n:ıte rasla.- IStanbUISpOr arasında yapılacak lerle cenkleşmekola..caktu". Hattiı. lcap vurdukça yelkenin atırlığı ge 
dımeden sonra bent dinle ... Son mek- dığımız blr eski ahbabın sozu de ben- ederse daha fula da k::ı.lacağız ora.- teknesini suya yatırıyordu, de 
tubuna adres koyduğun için sana der- deki bu kan~ti kuvvetlendlro:l. Bu da. tehlikesi artıyordu. Yamada .., 
hal yazıyorum... dostumuzu uzun zamandanberi gör- Bir ay isti.ra.ha.tten sonra. 1ld haft.a rimiz bu ka.rşllaşnalard.D..n. büyük b1r - Benim bir endişem var. mıştı: 

Mektubunun ortalarına doğru bana memlştlk ... Parlste birdenbire karşı- evvel başlaması icap eden ik:lncl dev- Uıtifade temin edemediler. - Nedir o?.. · - Bu adalar arasından bunca: 
şu.nlo.rı soruyorsun: o:Nasıl gene eskisi !aşmamız tuhaf otdu. Eski ahbap, ko- re lig ma.çla.rı.nın, hava.I.a.rm b<Yzukııı- Birinci devreyi başta. nihayetlendi- - Singapurdaki Çinliler.. 

1 dır geçip giderim. Bu kadar ş! 
gibi diınyanın en mesud kadını sen cama: ğu yüzün~en teehhüre uğmm.ası fut- ren m.aıo.m dört klübümüzden -Ga- - O bir avuç mahlf.ıkta.n korku- rüzgara ve böyle bir yelken oyu 
misin? .. Kocanla gene sanki b!rkaç - Birader, bizim bildiğimiz, mua.y- bol memklılarmı blr hayli üz.düğü, Iatasaray müstesna- diğer üçünü lur mu? Bize engel olurlarsa, hepsini raslamadım, diYordu. 
saat evvel gerdeğe girmiş gibi delice- yen bir zamandan sonra seneler insa- fakat buna mukabil ya{;'lln bol ka.rJll yarın sahad.:ı gönnek 1mkAnı elde kılıçtan geçirlrtz. Fakat, bana. öyle Hamdun güvertede kota,tın 
sine sev~lyor musınıuz? .. ıı diyorsun. nı ihtiyarlatır ... Her yıl insan çehresi.- kayak sporcularını sev1nd1rdl.ğl mu- edilecektir. Ancak bu maçlardan geliyor ki, biz Singapurdakl Çinliler- alay ediyor ve: 

!çimdeki en büyük sızının üstüne ne çizgiler çizerek uzaklaşır ... Halbuki hakkaktır. sonra tatilden hangisllıin fayda.lan- den çok istifade edeceğiz. Zira onlar, - Haydl gemi su alıyor. Şu y 
bastın Leylacıgım. Evet, yakın zama- sende aksi olmuş. Sanki her sene yü- Futbol mevsiminde böyle bir buçuk dığı, hangisinin zarar gördüğü hak- Portekizlilerden çok zulüm ve işken- nl kurtaracak Yok mu içinizde? 
na kadar dünyanın en mesud kadını zünden bir çizgiyi :ılıp götürnıü.ş!. .. ay gl.bl uzun blr za.ma.n !utbolden kında bir kanaat edinmek kaıbil ola- ce görüyorlar .. Çinlileri himaye eder- Diye söyleniyordu. Sanc:ık 
olarak kendimi görürdüm. Buna hıç Sonra tuhaf bir şey söyllyeyim mi? .. mahrum kalan mera.kWar. ellerinden caktır. sek, bize yardım ederler .. ve hizmeti- nin tepesine çıkmak gayretin! g· 
şüphe etmiyorum. Lakin şimdi iş çok Sen eskiden de yakı.şıklı bir adamdın marpucu alınan nargile tiryakilerine Haftanın en mühim maçını yapa- mize sadakatle çalışırlar. renlerin luımlelen boşa gidlyord 
değ!.';ti. amma bu derecede değil!.. Adeta ya{!- döndüler. Içlerine ben de dahil ol- cak olan Beşlk~lılann ilk: devrede ••• Korsan gemsinde çevikliğile 

Seninle mekteptenberi arkadaşız. Ve lılık sana gençlikten çok yara.~. duğum. halde ya.kından tanıdığım bir Feneı'bahçeye karşı olan hükmen Gemiyi kurtaran nı.ış olan Kava - Mura'dan da ya 
bilirsin kl senden hiçblr şey saklamam Güzelle~mişsin !.. dedi. çok zevat stadlarda geçirmeğe al~tı- mağlubiyetten mütevellid puan k.a.- deniz kartalı bekliyenlertn ümidi boşa gitmişti. 
Bu seter de içlmdekilerlni birer birer Kocam, bu sözleri ehemmiyet bile ğımız tatil günlerini evde geçimıe·k yıplaruıı bu devrede tela.ti etmek az- mada: 
anlatacağım sevgili nonoşum. Ha}'lr. vermeden dinliyordu amma, ben hiç mecburlyeUnde 'kalınca. .\la..o;lmıa dön- mile çaıı.acaklan cihetle bütün kar- Singapur yolundayız. - Tehlike var ... 
artıl( ben dünyanın en mesud kadını öyle deii;lldim. Mütemadiyen Hakkının dük. Ne ahbap ziyaretleri ve ne de şıia§malarına azami ehemmiyeti ve- Yamada'nm gemisinde Japonlar Diye bağırdı. O dakikaya ka 
d-eğilim ... Ve bunun garip sebebini de yüzünü tedklk edip duruyordum. Eski sinema, tiyatro oonelerin verdiği iti- rerek çıkmaları beklenmektedir. Bil- için tehlikell bir adamla karşı karşı- ğukkanlılığmı muhafaza eden 1 
sana söyliyeyim. ahbabımızın sözü doğru idi. yadın yerint tutmadı. Ve nargilesini hassa Beşikt~lıların en müşkül an- ya bulunuyoruz: Haındun. Bu adam dun birdenbire ortaya atıldı ve bl 

Kocam giinden güne güzelleşiyor!.. Seyahatten İstanbula dönüşte Feri- ar:ı.yan tiryakiler gibi futbol sa.ytkla- lard.a gösterdikleri. enerjinin nelene Malai'dir .. mi.islümandır. Malai mü.s- lan gibl, direğe sarılarak, ta te 
Şlmdl sen bu satırları okuyunca mu- deye rasiadık. Bili:·sin değil mi? .. Beni dık durduk. kadir olduğu tecrübe ile sabit; oldu- lümanıarı bu civardaki adalarda bü- kadar çıktı. Kava - Mura hayretle 

hakkak ki gülecek ve kendi kendine çok sever ve aramızdan su sızmaz... ~undan bu devre maçlarında Beşik- YÜk b'r yekfuı tutar. Mai1Ulerin (21 kıyor. fakat: 
!joyle mmld~nacnk;m: cıBu da deı.l Yalnız onun tuhaf bir tablati vardır. Futbol aleyhtarları duymasın anıa t.aşlılardan çok şeyler ümid edilir. sahil k•smında oturanları merd, vu- - Sen o koca gövdenle bır şey Y 
mi sanki'.' .. Kccası güzelleşiyor diye Damdan dı.işer gibi laf söyJ.emesi... Bir futbolsuz geçen tatil günleri bir ş."!ye Ilk devrenin birkaç ~ında Hakkı rucu ve kavgacı olurlar. Hamdun, mazsın! 
bir kadının bedbaht olmasının mana- avam tablrlle, hiç tartası turtası yok- benzemiyor. Bütiin haftasını kapalı gibi Türkiyenin nadir yetiştirdiği en Borneo adasında bir cinayet t,llyerek Diye söyleniyordu. Direğin te 
sı var mıdu ?.D... tur ... Bir şeyin a'.(ltna gelmesile 13.kır- yerlerde çalışmakla geçlren bizlerin kıymetli futbolcu-:u:ndan mahrum ol- Portekizli1erin eJlnden kurtulmak den bir uğultu aksetti: 

A<kta böyle söyled;ğlni kulaklarımla dı halinde a~zından çılonası bir olur. yegane tatil gününde kavgasız gü- duğu halde pek iyi neticeler alan si- için Filipinlere kaçmıştı. - Çekilin güverteden ... 
işitiyor gibiyır;ı. Uıkin aldanıyorsw1 Bu sefer bizi görünce, Feride ba.na rültüsüz olmı:.k ş::ırtlle güzel bir fut- yah beyazlılar, ikinci devre maçla.- Manila'ya gelince korsanlığa baş- Denireiler etrafa kaçı.ştılar. 
L~>ld . Hallmı sana Sı"tır satır anlat- ne dese beğenirsin: bol maçı seyretmek için stadlara koş- rının tamanunda bu el~manını oyna.- ladı, küçük adal:ır arasında bir hayli Hamdun, birdenbire sancak 
tır; .. ,1 ve senin de ounl:ırı birer blrer mamızın ve temiz hava alarak. bi_r tacağından takunın bilha.>"" gol ı.n_ vurguoi:ır yaptı ve nihayet Japon ır- deki çengele takılan yelkene a 

- Ş~kerim kocana iyi göz kulak ol, h ft ı f •~ ff """ ........ ı okıı , .. tııı uıman ne kadıır qrnıldı•0-;.;_n 1 a a ık .ena -..::ne _üstl'n cığerlerı- biliyeti artaca~ muhakkaktır. Yarın kından «Ti - Ph• ile tanıştı ve anlaş- ye ken çengıelden kurtuldu ve yelk 
" vallnhi elinden kaparlar... 1 1 f 5ı r"rr.., k•ın... m z tas .ı.ye etmemizin_ sa_ğlık bakı- kuvvetli blr rakip karş1sında ilk im- tı: onun avenesi arasına girdi. Por- ucuna sarılan Hamdun yelkenle 

Ben bunu şakaya aldım ve sordum: d 1 b Si"n bımim H9klcı ile nasıl evl"ndiği- mm an luzum u hatti ıhtıyaç duyu-, tihanım verecek olan .Beşikta.şlılıı.n tekizlller onu çok aradılar, Flliplnde- er bir balonla iner gibi güvcr 
ınl :ış::-ğ'ı yukarı bilir.::in. Onunla ara- - Sebep? lan bir iş olduğ.~ kanaatindeyim. Ne 1 bu maçta ilk devredekt alınan neti- ki İspanyol valisine 'haber gönderdi- düştü. 
mırd:ı ı:..,~ d:3nciürcn, her türlü makul -- Onn ne olmuş bilmiyorum ki... Si- ise havaların dıızelmesinln imdadı- 1 celcre nazaran avantajlı germek la- ler, para teklif ettiler; fa.kat Fi.tipin Korsanlar hep bir ağızcl:ın: 
ve nnr tıki f'~Y!·~ri insana tamamile nema artistlerine benzerni.ş!.. Masal- mıza yetiştllt'lnl bir buçuk aylık has- zımdır. v:ılisi Hamdunu bulduramadı. o. Ma- · - Yaşasın Hamdun ... Bizi bat 
un uttur::ıı bh' r şk vardı. Een onun ya- lardal:i güzelliklerilc meşhur Peri pa- retten sonra iklncı devre maçlarına j Diğer taraftan İstanbulsporlular l1ila'da başka isimle tanınmı.ştı. tehlikesinden kurtardı. 
n.nda. 0 benim kar:;:mda her şeyi bir riişahlarının en küçük oğuUanna dön- yarın yalnız Fenerbahçe ~~ad1~1da, son zamanlarda çok verimli bir ekip Tl - Pi ondan çok memmı.ndu. Diye bağrışırken, Hamdun, düş 
taraf:ı bırakı.·dık. Dunya bize _ se- müş! .. Gizli bir güzellik macunu mu b~şlanacağı.nı meraklılara muJdelıye- halinde göründüklerindeıı yarmki Singapur yolunda Yamada.ya Hamdu- yerde.n fırladı ve yelkenin ucunu 
nln r,~ı~ scvdiğm bir ::ı.rgo He '.lÖyllye- buldu, nedir? .. Her halde onda bir şey- bıllrim. karşıl~manın çetin geçeceği muhak- nun meziyetlerinden, vuruculuktaki ğln dibine sımsıkı bağladı. Ham 
yim Vl' gdlrd!. ler var!.. •o kaktır. ~nç elemanlardan kurulan meharetinden uzun uzadıya. bahsetti: bu işi o kadar çabuk ve o ak.dar k 

S. nki yeryi'ızünii Asya, Avrupa, Af- Ferldenin de sö:ıü doğru idi. Bilirsin Futbol ajanlığı tarafından bu ha!- san slyah~ılar P.ek ihmale gelir bir - Borneolu Hamdun bizim çok işi- yapmıştı ki, gemi teknesi birde 
rlka. Amerik::: Avu.stı-alya gibi kıtalar ki kocam fotoğraf meraklısıdır. Ve sık taki maçların yapılıp yapılamı;racal'l kuvvet olmadığından Be.şikta.jlıların mize yanyacak. Her gittiğimiz yerde eski müvazenesini bulunca. Yam 
teşkil etmiyordu; her şey ikiml~den sık fotoğraf çektirir .. Geçenlerde P..klı- hakkında dün stadlarda tedkikatta çok dikkat etmesi lazımdır. Ufak. bir Malailerle karşı.La...c;acağız. Ham.dun koşarak Hamdunun alnından öp 
ibaırW: O ve beıı! .. Işte hepsi 'bu ka- ma bir şey geldi. Kocamm yazıhanesi- bulunulmuş ve neticede taııniratta.nl lakayıtlan neticeyi derhal değl..ştire- aramızda bulundukça bütün Çin sa- mecbur kaldı. 
darı . ni açtım. Ve onun bir sürü fotoğrafını sonra ya~an karın Şeref stadının ~illr ki üstün bir v:ıziyete geçen genç hlllerindekl Malailerden yardım gö- Korsan reisi, maiyetindeki a 

Arad!l!l bunca sene gectiği için lu- dı§arı çıkardım. toprak.lannı çok yumuş.attığı ve Tutanbulsporlulardan bu üstünlüğü rebiliriz rın nadiren - yani bu gibi yarar 
zum'<tıZ yere tevazu d.ı ~östermiyece- Bw1ları büyük bir dikkatle ve tarih maçlar yapıldığı takdirde saha.nın ı kurtarabilmek çoj_{ zor ve hatta im- Yamada ilerisini gören, derin dti.ıü- rını gördükçe - alnından öperdi. 
ğlm. !kimiz do güz~ldtk. Hatta cok sırasile yan yana dizdim. Ne dersin? bo7.Ulacağı göz önünde tutularak bu- kansızdır. nen ve en uzak ihtimaller için önce- nından öpülen adam, gemide bü 
güz I~i,k ... E·~rnbrr çi.ktığımız zaman Tarihler! ilerledikçe kocamın fotoğ- radalfi maçlann tehirlle yalnız F.:- Günün diğer karşılaşmalarında ve- den tedbir alan bir adamdı. Hamdu- bir imtiyaz sahibi olur, diğerlerin 
sanki geııçligi biz tcmsll ediyorduk. rafları güzelleşi~'ordu. Onun gittikçe nerbahçe stadındaki birinci küme fanın Taksime, Fenerbahçenin Süley- nu o da sevmiş ve: «Bl?..e gel'Çekten farklı yaşardı. Vurgunlarda her 
Baslar bize doğru çevrilıyordu. Kaç yakışiklı bir adam olduğunu bu yan maçlarının yapılmasına k..ı.ra.r veril- maniyeye galip gelmeleri normal ne- böyle bir adam lil.zımdır.11 deml.şti. :!'azla pay alır ve arkada.1lan onun 
kere şu cüml"yi kulnklanınızia L'}'itti- yann dizilen fotoğraflardan derhal miştir. ticelerdir. Blit.ün tıl'kıınlarımıza ikin- 1',akat Ti .. Pi ile konuştuktan sonra tırını sayardı. 
ğlmlzi biliriz: :ml:ımak mümkündü. Eski senelere Fikstüre göııe, Fener stadında Ve- ci devre mıı.r.lnnnda mu ~a!fakivetler kendi kendine şöyle düşündü: Koca gemide reis tarafından al 

- Ne güzel çifti .. Blrıbirlerlne ne tıazaran çc-hr~sine başka bir mana, fa _ Taksim, Fcnerbahçe _ Süleyma- dileı·iz. • - Hamdun çok zeki ve anlayışlı blr dan Öpülen Kava. - Mura'dan b 
kadn rln yakı mı..,lar!.. başka bir ifade. başka bir halavet gel- niye, Bcslktaş _ Ista.nbulspor maç- ş:ı.~ı 'l'l..:ZCA."'11 adam. Kendi minctınl çok seviyor. kimse yoktu. Şlmdl, onun kıskan 

H .• kalen JJ r!blıimlze fevkalii.dJ mlşti. Bakışln dah:ı olgunlaşmış, daha lan yapılac2ktır. Bu karşıla.,'111ıalar •Japonlara s1dakatif' hizmet edeceğin- Malai denizcisinin alnı öpülmüıjt 
yak ~ yorduk. zek.ileşmlştJ. Sonra fevka!B.de genç içinde hl<: şiıphesiz en mühlın mııç Maçların progı-arnı d.~n ş~pheliyim. Oü~iin birinde bü- Bütün korsanlar: 

N l y>et h"J, ·::>r~un. evJmdik ... Sa- kalmıştı. Bilirsin, o spor da yapar. Bir birinci plllnda gelen klüpl~rden ol- ? .. .. tuıı Çın ve Japon sahıl!erlndeki Mal&l - Canımızı kurtardın .. Biraz 
adet C:olu .!'?ncl r -haydi bir par~a da kere vücudu tamamlle gençti... Sonra malan ha..'>-ebile Beşiktaş ile İstanbul- ll/1!~4~ pazar gunu yapıLıcak lig müslümanlarını istiklale teşvik etme- köpek balıklanna yem olnc:ıktık. 
edcb yat yapıırak soyliyey:m - eks- hınzır çok güzel vücutludur da!.. spor arasındaki m~tır. • maçları. si muhtemeldir. Ona karşı cok lhti- tığın oAllahıı seni konı.c::un. 
pres sürntlle get'!yordu. Çok mesud- o sanki iyi malzemeden yapılmış Fe~erbahçe stadı: Saa~ 11 Vefa - yatlı davranmalıyız · Diyerek Hamdunun etrarını sa 
duk. H"rke-s bize gıpta ile bakıyordu. pek dayanıklı çıkmış ve hiç bozulma- Bir aylık L;t!raıhat devreı;!.nden son- Taksım H: .. A. Adem. ~lamı, Reşad, Yamada bu şüphelerinden kimseye ken Kava - Mura uzaktan bu ba 
Evet pP.k o l'.adar ..,,.,11gin değild':... mıştı S" "le b" ık ra ı,-ahaya çıl:acak olan klüplerimiziıı saat 13 Suleymaniye - Fenerbahçe bahsetmedi • malan duyarak fena halde slnirl 

,,... ..,,. . .n~ r ırer parça yum:ıı~a.c kad d .. h. b' 1 H: Adnan, Şekip, NeJ:ı.d, saat 14,45 . 1 . d Y 
Belk; ikimiz de, tabii ayrı ayrı gayet krem gibi yüzüne sürünerek geçip git- rosun a mu ırn ır deği.şiklik 0 a- , .. ,ıı.. yor ve c::ın en amadaya kızıYor 

Ca11-ını tahmı' etmem kl b ... h b' B~taş - Istanbul~r H: Şazi, Fe- H d · · i zengin b•rer izdivaç yapabilirdik. Fa.- mişti. Önümdeki fotoğraflardan gözle~ 5 n ıe e era=r ır ridun. Necdet. ''""" am un ıyı b r denizci idi. Yolda Hamdun korsan gemisinde A. 
k t b .. 1.. .. .. h 1 i d A 1 1 buçuk aylık dinlenme sporcular üze- iki gün geçti. Bu kısa zaman içinde Kava Muray ki 1 i 'bl a ız gon unıı!Zlın ava.sına uymağı r m ayır ım. ynaya. g tt m. Bir de ln i Şeref stadında.ki maçlar tebir edil- - a ra P gem /1 gı 
tercih etınlştik. Ve bundan bir an icln !tendi yüzüme baktım. Hiç şüphesiz r de Yi bir tesir yapt•ğından :m.."I';- miştir. Hamdunun gözüne çarpan Kava - gün içinde büyük yararlıklar göst 
olsun, pişmanlık duymadık!.. - ben artık ne esklsl kadar genç, ve ne lara yeni bir enerji ile başlanacağı Muranın şımarıkça hareketleri bu rek kendini tanıtmıştı. 

Liikin srın yıllnı- içinde hiç ümid et- de eskisi kadar güzeldim. ve bu yÜ?:den sıkı çekL.,<mıelere şahit Güreş müsabakaları müslüman korsanın içinde Yam.ada.- Fillpinden gelen Ti - Pi bile o 
mecUğlm bir raziyet kıırsısında. kal- Yılların geçmesi bana. kaybettirmiş, olacağımız muhakckaktır. Jıstanhul Güreş ajanlığından: nın dü.şündiiğü ve endlşe ettiği iıhti- üç gün içinde böyle bir imtyaza e 
dun. ona da blla.kıs kazandımı.Lştı. Ve hfila Bir buçuk aylık tatıilde İngiliz Tecrübesizi-er arasında Crekoro- rasların uyanmasına vesUe olmu.ştu. oluşuna hiddetleniyor, fa.kat klı 

Bııııu döl't sene evvel uzun bir NYa- da bu garlp vaziyet deıva.m ediyorou. maçlan dolayısUe yalnız ~nerba.hçe ba 1 Irava - Mura, Hamdun lle hiç bir bir şey söyllyemlyordu. 
hat r~nasın•:la ::ınladım. Bu yolculukta. Ben kaybetmekteyim; o da kazan- Ue Galata.sarny talcımlannı sa.hada men güreş müsa ka arı 11 / 1 /942 bakımdan ölçülemezdi. Kava - Mura, Kava _ .. Mura biraz sonra Yam 
genç bir e~n bl k1dın g:ı'7,eteci ile ah- makta... görebildik. Bunlardan ayn olarak pazar günü Güreş klübünün Kum- Hamdwıun yanında çok cılız, çelim- ile konuşurken: 
~a~ olmııRluk Cok cazibeli, şirin bir Senelerce evvel beraber yazı ya.na, muhtelif klüpler kupa maçları dola- kapı ııubesinde yapılacaktır. 11 den siz kalıyordu. Üstelik Ka.v:ı - Mura - Koca aslan! dedi - Görüyo 

a uıdı. Gazete-;! kin nizimle mül:lkat :ıyni hizada Yola. çıkm:ı.ştı.k. Lakin ne yısile blrbirlle karşılıl.ştı ise de kuv- 12 ye kadar tartı yapılacak ve saat dessas blr gençtıl. Onun en büy'.lk ki, yeryüzünde senden daha ku 
yapma!: istedi Lfıkin p~k garlp sual- vetler arasında büyük farklar oldu- 14 de müsabakalar başlryacaktır. meziyeti, bir kadına karşı çok cazip 
le" soruyordu. Bir aralık bana dön- ~·a.zık ld artık ben kendlsine adım uy- ğundan bllha.~ ba4ta giden klüple- 2 kilo toJ.eraGls vardır. görünü'}Ü idi; yakı.şıklı bir delikan- pehlivanlar da ~ış. Ham.dun 

duramıyordum. ~ri de kalıyordum. ı dı i d .. l Ad l kendini korumalısın~ di\ ~: ınnnn111111111111111H1111an11•n111111111111111111111111111111111111111118 ıy ; ses e guze di. a ar arasın-
Halbukl o da yürümesini inadına hız- da çok sefer yaptığı için sulan, rüz- Yamada kaşlarını çatarak ho 

- Bütiin Tılrk erkı>klerl kocaııız ka- ıandırıyordu. Dün ik1 münasebetsiz komşunun pırıl pırıl yanan cildini parmaklanmla garları iyi tanıyor ve gemiyi muva!- dandı: 
dar güzel midir? .. dedi.. Hatt:l bazan bizden ba.lısedilil'k.en: şod·u·y:le konuştuklarını işittim. Biri sor- buruşturuvereceğlm... Amma buna fakıyetıe idare -"diyordu. Fa.kat, bu 

Şaşırmıştım. Gülüm.ı;~lm ve ta.bll~ hakk d '" . - Ne güzel kocası var... un a yok mu? .. Mızıkçılık etti... engin ve tehlikeli denizlerde korsan-
(Arkası v 

- Öyledirler ... dedim. _Kocası ne yakı.şıklı adam!.. - Hangi Şaziye? .. Kocası güzel Şa- Bert.ber ihtiyarlıyacaktık. Biriblrlmize 1ık yapabilmek içlıı 1:nı meziyetler 
Lakin bund:ın sonra baktım; evet, gibi fısıltılar bile işitmekteyim. Bu ziye hanım mı? böyle söz verm!.ştlk. Ben sözümde dur- kafi değildi. Bir k:ıptanın ayni za-

r2J Muhit denizindeki 
bulunan müslünıan (Malal = 
Jais) ler otuz beş milyon kadar t 
min edilmektedir. Malailerin n 
ke-zi o zaman (Borneo) aıfasıydı. 
nu; bu adada iki buçuk milyon 
fazla müslüman Malô.i vardu. 

koca!~ dlkktı ti uzerlne çekecek derece- sözler esld cNe güzel çttt. .. Birtblrine GörüYorsıın ya ... Benim ismim artık dum. O yapmadı ... İhtyarlamadı... manda güçlli kuvvetli, sert, yırtıcı ve 
de guz:ı. yakı~~klı bir erkekti. Ve bu-ı ne kadar yara.şml.§lar!ıt cümlesinin ye- «Kocası gilzel Şaziye! .. ~!.. Bu beni si- Mektubumu burada kesiyorum ... ~uvvetli bir adam olması da gerekti. 
rada bırçok gıızel k:ıdın bakı~larının rlni aldı. Geçenlerde bizim apartıma,- nir!mden çıldırtıyor Çünkü dı.o;;anda güzel rruzıkçmın ayak Işte Hamdun bu evsafı t~ıyan kor-
onun üzerlnde durduğunu farkettım. na. bir kadın ta.,ındı. Onun da. ism.1 be- Şimdi Haklaya da fena halde kızma- sesleri var ... Şimdi içer! glrebUir...... kunç bir deniz kartalıydı. 

Vakıa. ben H'.1kkının gü?.el olduğunu nimki glbt Şaziye... ğa başladım ... Mümkün olsa o kafirin, Hikmet Feridun Es Yamada onun meziyetlerini ya.va.ş 
!:e_ 

EY KADER ' nız. u;ahkemeye başvurursunuz. O Atmaca, hiddetinden köpürerek atar atmaz Selim efendi, kendisini müddet dayanamıyarak işlerini 
• zaman bu müracaatın size kaça mal cevap verdi: tanıdı: rakıp gittiler. 

olacağmı anle.raınız. - Adam sen de, elimi sallasam - Ne oldunuz kızını, üç sene var l\bliha cevap vereli: 
Aşk ve macera romanı Meliha, Atmacanın bu küstah söz- ellisi, kolumu sallasam tellisi. ki. sizi görmüyorum. - Beni korkutan vazifemin ag 
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Meliha, bu kararı verdikten sonra 
günlük i~lerine başladı. Evvela iş
lemiş gündeliklerini almak için At
macanın İstiklal caddesindeki dülr.
kl\mna uğradı. Atmaca, vezneye 
yeni bj: kız almıştı. Bu tahminen 25 
yaşınd•. saçları san boyalı. son de
reee serbes bir kızdı. Hal ve tavrın
da Atmaca. ile pek iyi anlaııtıiı belli 
idi. 

MeliLa, vezneye yaklaşır yaklaıı
nıaz, halefi tarafından derhal tanm· 
dı. 

- Meliha hanım siz misiniz diye 
ıordu. 

- Evet, 
- İşlemiş gündeliklerinizi almak 

i~in r ıi geldiniz'? 
- Evet. 

- Hesap hazırdır , işlemiş on bet 
günJeliğir.!z bulunduğuna göre ala
cağını..: iki lira tutar. 

YaJııı .. o kadar mı'? 

- Patromm size iılememi;; olan 

lerine cevap vermeğe tenezzül bile Meliha, Atmacanın dükkanından - Yolum bu tarafa diifmedi de lığı değil<Ii. Eğer Recai bey mağaı 
Nakleden: (Vi • Nd) etmeci', sadece yüzüne nefret ve is- çıktıktan ıoı:tra yeni bir jş bulmak uğramadım. sını satmamış olsaydı, oradan hiç cı 

tiltrah ile baktıktan sonra kıza :için nereye baııvuracağını düşünü- - Kendinize iş mi anyorsunuz'? rılmazdım. 
on bet gündeliği de verm.esi lilzun d;;.ndü: yordu. Recai beyin mağazas111a gir- - Evet. - Recai beyin halefi kim'? 
gelir demelc istiyorsunuz değil mi'? - On beş gündeliğimi rveriniz. me~den evvel, bir çok iş bulma ida- - Recai beyle geçinemediniz mD - Atmaca! 

- Evet. - Kaıbul ediyor musunuz} rehanesine başvurmuştu. Şimdi bu - Recai bey, dükkanını başka- - Herifi çok iyi bilirim, küstıı 
- Fakat siz, patrona haber ver- - Evet. idıart"haneleri, birer birer zihninden sına sattı. terbiyesL herifin biri. Her hal 

rneder.. iıı:i bırakıp gittiniz. Bu sebep-. - O halde ıu makbuzu imzala- geçiriyor, fakat bunlann aağlam teY• - Ya öyle mi} Bunu bilmiyor- sonu iyi olmıyacak. Atmaca, si 
ten dolayı patron eize geri kalan yınız. ler olmadığını görüyordu. Kızcağız. dum. hüsı.:.ihal kağıdl vermedi mi"> 
on beı gündeliği v.enniyor. - Pekala. hangi idarehaneye başvuracağını dü- - Recai beyin lıalefile anlaıama- - Kendisinden istemedim. 

- Ya 6ylo mi'? • Melı1ıa, kalemi eline aldı, vezne- şünürkCTI, lııtikamet iş bulma idare- dığım için o dükkandan aıyTıldmı. - Dem.ak işinizi bırakıp çıktınıı 
Yen. veznedar k.1%, bu hususta hiç dar kızın uzattığı makbuzu imza- 1'ıınesi aklına geldi. Bu miles&eeeyi, ııl:ı:den yeni bir it aramaia geldim. - Ço~ doğru k~şfettiniz. 

bir mütalaada bulunmadı: ladıktan ıonra iki lir..,-ı alarak At- Selim efendi namında özü, .özü - Anladım kızım. Selim efendi, başını kaşımaı 
- Patr011.un emri bu. Parayı i.- macarun yüzüne balı:malı:nzın kapıya doğru, yüzü sevimli bir .ihtiyar idare Seliın efendi, düıüncey.e dalmıştı. df"V?.ı. ediyordu. Melihaya yeni 1 

ter1eniz alır, isterseniz almazıımıı:. doğru yürüdil. edi}·ordu. Meliha, ihtiyarın düıünceli halini if bulmak istediği aşikardl. Melihaı 
itte k.endisi de geldi. Atmaca, yeni veznedara: Meliha, heıyhude yere öbür ida• görerek kendisini sevindirebilecek bulacağı yer de namuslu bir mü; 

Hakikaten yeni veznedar kızın - Cakasını görüyor musunuz, rehanelere başvunnıyac~ doğruca bir cevap alamıyacağından korku- sese olmak gerekti. Nihayet yüzüne 
dediği gibi, Atmaca lam 0 sırada dedi .Cebinde Üç lirası bile bulun- Sdiın efendiye gidecdtti. İstikamet yordu. bir tebessüm belirdi: 
mağrur bir eda ile dükkana giriyoT- madığı halde, kendisini küçük dağ• idarehanesi, MahmudpafA. civarında Selün efmıdi: - Acele bir it mi istiyorsunuz; 
du. Melihanın, veznenin yanında lan yara.muş sanıyor. bir han içinde bulunuyordu. Meliha, - Kızım, zamanlar pek fena, it - Eveti 
durduğunu görünce, doğruca yanı- - Arkaısından istediğinizi .öyli- Yükıtokkudırımdan &§ağı indi, Köp- yok, güç yok, d«li. Maamafih sana - Bilmem işinize gelir mi} Ma 
na sokuldu ve başından §A.pltuını yebilininiz. fakat eiz de pek iyi hi- rüyü yürüyerek geçti ve istikamet bir iı bulmağa uğraşacağım. Her mudpapnın üst tarafında, Mehmı 
çıkarmağa lüzum görmek.sizin, kü.1- lirsiniz ki. çok güzeldir. Arzu etse it lbulma evinin bulunduğu hana halde, senin gibi namuslu bir kızı Yılmaz beyin çamaşır dikim fabı 
tah bir eda ile: ceplerini altın liralarla doklurabilir. girdi. işsiz bırakmıyacağım. Halinizden, kası var. Burası çok namuslu l 

- Sizi tekrar burada göreceğimi - Yüzü pek ıolgu.n, damarlar.-ı• Selim efendi, l.anın loı bir oda- vaziyetinizden Recai efendinin dük· y .:rdir. Buradan on adım öteded 
zannetmiyordum. Hesabınızı az nu da bir damla kan bile yok. ınnda. eski bir yazıhanenin önünde kanında fazla yorulduğunuz goru- Kime sorsanız, yerini göster 
görüyorsun~~ Eğer bei-enmİyona• _Şimdiki lilÜz:ellik tipi bu. oturarak s.igarasım aanyordu. Meli· lüyor. Doğrusu orada işiniz çok gÜç 

ba, odaauı eDiğindeD içeriye adımmı .idi. Selefleriniz dıe yorgunluğa uzun (Arkan var) 
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Karlı sokaklarda 
yaya yürümekten 
daha büyük sıkın
tılar göreceğiz 

Türk tiyatrosu ta
rihi matinelerinde 

(Bat tarafı 3 6ndl sahifede) 

ı.uu bazırlamJ§ oluyor. Bunc:lası isti· 
fadeyi ihmal etmemeliyiz. 

Bu veUle ile umumiyet ltil)an1e 
CB-. tarafı t inci sahifede) adapte eserler hakkındaki kanaati· 

gitgide azaldığını medeni DıU.. mı de buraya ilave edeyim: Şüphe 
Yaçlanınızın kısıİdığını görece-- yok ki ba,ka ~ild~n !firk~e ~er 
ac_ nakletmek tehlikeli bu tqebbuse 
5u;, Harp sürdükçe hükfunet giripııekti •• Çünkü bayahmıza, milli 
tedbirlerini arttıracak, her tedbir heyecanlanmıza. jçtimat yaralarmu· 
'tatandaşlara yeni üzüntüler, ye- za, hülisa bütün varlığımıza yabancı 
ili kısıntılar yükleyecektir. Fakat kala~ •. baıka bir ~11~ bafk.a bi~ 
bütün bunları söylenerek ve sız.. muhitin, batk.a bir z~kin m~sul_u 
lan - . ' _ olan eserlerden umumıyetle biç bır 

~rak değil, kan serinliği ve istifademiz olamaz. Y abuz yeter ki 
gonul hoşluğu ile karşılayacağız. adapte edilen e9erler bu tamifin ha
lieran düşüneceğiz ki sıkıntı "Ve ricinde kalabilen; her ub. hıer zih. 
darlık dediğimiz şeyler bugünkü niyete. ber seciyeye uyııun olan 
dunya ölçüsünde saad~t ve bol- es~Jerden . o~un. ~ir~ ~ işaret 
lukt etbgımız gıbı Molıere m butun eser· 

ur. Memleketimiz, Avrupaıun )erinin en biriz vasfı da ber zevke, 
ne en zengin, ne en medeni yurdu- ber zihniyete, ber seciyeye uygun 
dur. Fakat öyle oldu ki bu kış kı- olması değil midir~ O bütün eser· 
Yamette, hAlA. doyuncaya kadar l~rindAe hasislik, .. be~l!k.. uka~aı;:· 
Yenebilen, ışık altında ve sıcak nyakarlık, merd~~rizlik sibi • 
b' sanları her h~gı milletten olursa 
ır yerde barınılan tek memleket oLun birbirinden ayıran kuaurlan in· 

burası kaldı. Avrupadan gelen oeliyerek meydana çıkarmaktadır. 
haberler tüyler ürperticidir. En Derhal ilave edelim ki Moliere'in 
tengtn, en medeni ülkelerde aç- \:undan kasdi ancalt inaanları birbi
lıktan ve soğuktan insanlar ölü- rine tanıtmaktır. lnaanlann ancak 
Yor Eski -

1 
fah t ctmiye. halinde ya,ıyabilıeceklerine 

ın · eg ence ve se e kani olduğundan Moliere ilter ki in-
emleketıeri var ki oralarda sanlar birbirlerini tanısınlar, aevsin· 

karga ve fare, herkesin her za- ler, birbirlerine: yardım etsinler, ria
ına.n bulamadığı yiyecekler sıra- yet göstersinler, insani hareketler• 
sına !!irdl den kaçınmasınlar, aıerbe9 olsunlar, 

Hiç"ş ... h k k1 h )' i e şu"k- zayıflara hilmile muamele etıinler, 
r t up e yo a ım z onlara kardetlik göstersinler, hayata 
e mek borcu, hiç blrşeyden şi- birbirleri için istifadeli ve cazip bir 

kftyet etmemek vazifestnl doğur- şelcil ıverebj)sinler. 
ınaz. Ancak her işte değer biçen lıte Moliere bütün insanlığa bu 
Ölçulerimizl dünden değil bugün- d:işüncelerini vazetmek istediği için
den almalıyız ve bu ölçüleri yann dir ::i ahini yapanlara, fenalara, tü
daha d d w iştinneğe daraltma- redilere, tarlatanlara, haaialere, •of-

a eg • tala.a ıiddetle hücum etmektedir. 
ya alışmalıyız. l-lçb.:r eserinde mukadd• Myıla-

Dünya tarihinin eşini görme- bilecek mevzulara temu etmediği 
diği bir kargaşalık ortasındayız. balde Moliere ayni zamanda adeta 
Bu belAyı birbirimize sıkıntılar- bir din vazüdir. Çünkü mübalagasız 
da ' h yi k"tü bütün dünya ona fikren meıbuttur. 

n şik:A.yet ederek, erşe o On tahl'I .w. h' '-- f'L' ı b" ld un ı etligı ıaıer, uur er U• 
are edilir göstererek değU, ola- tün milletlerde müıtereken heyecan 

nuı kaçınılmaz olduğuna birbiri- uyandırmaktadır. 
11ıizi inandırarak, bozgunculuğu Ea-ı. Moliere'in debuı bütün 
kırarak güveni arttırarak daha milletlerin ruhuna hiikiın olmakta-
kolay aiıatablliriz. dır. Jnunlılt daiına on?~ ilhamlan 

13 b' "dm albndadar. Onun gayeaı ıae, tekrar 
u bir zaruret ve ır 1 an edelim, birbirlerine benzerliklerini 

:meselesidir. Zaruret, çünkü ola- göetererek insanları birbirlerine bai· 
ll1n ve olacağın daha iyisi, daha lama.ktan batk.a bir ıey değı1dir. Ve 
bolu artık geçmişte kaldı. İdman, bu makaatladır ki ~oliere eaerle~
~a yarın harp yangını bizim de mevzua ve vak aya w ehemmıyıet 
Çatım da rabllir. Ona imdi- vermez: Aıı~ yarattıgı ~ıal:8ra 
de ızı sa § . ehemmıyot voenr. Onlann hepsı bıreı 

n all§lllak, hazırlanmak da bır tiptir. O bu tiplerin, mücerret mahi-
'tazifedlr, yett>e kalmamaları için, kollarından 

Necmeddin Sadak tutup hayatın ortasına atar ki, çır· 

Sovyetler
Japonya 

pınıp durmalarile tam ya~ıyan birer 
mahlUlt olduklarını göaterainler. 

Moliere'in bu üç eıerinde yarabp 
ıahneye attığı phısları ibretle bir 
daha gördüm ve bu hakikati bir de
fa daha kavradım. 

••• 
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y..ı lı:ltaplar: 

Günlük Borsa Llim Amiklopediai 
- - Cüz 7 t afndkl'aan 1NI 

" 7 /J 983 Tlrk borcu ı. JI. m 
> 5 1938 tkramJ1eD 
• 5 1933 1kram1ye11 Erpn1 
• T 1934 Slvaa-Erınmmı I 
» > 193' Sivas-Erzurum 2-1 
• '1 1941 Demlryolu isUkrazı 
• 2 1932 Hazine bonoları 
• • 1935 Hazine bonolan 
> • 1938 hazine bonolan 

A. Demlryolu tahvlli I - II 
A. Demlryollan tahvllt m 
A. Demiryolu mtimessll 1eDeı 
T.C. Merkez l:enkası 
T. İş bankası nama muharrert 
T. İş be.nka.BJ (hamile alt) 
T. İş bankası mtımessll bt.s. 
A. Deaılryollan şlrkeU (" llO) 
A. Demlryollan .şirketi C-X. 100) 
Eskihisar çimento 
Kredi l'ons!Y.e 1903 

• > 1911 
> > Amortl 

ı.. K. :tstant:ruı ttniveıllitesl ~ı J'a-
2UO tültell tarafmdan nepd]mekte olan 
J0.25 tsıtu:n .Aıısiklopedlsl'nin. , :ncl cld -
Sl,90 DU§tır. Bu fasf'küliln Siklet meıt::ıezln1 
2l.05 Arabistan maddesi teft1l etın.ektedlr. 
19.'18 Amblstan cop;rafyası, tnıihl, ed~ 
19,75 ve kültürü hakkındaki maınmat r.a.-

ltOCOlt iLANLAR 
Pftblldıl alnalln clnUm 

mtıddetJnce gayrJ mua17en gtın
lerde haftada ltt TeJa 1lt defa 
neşredllecektlr. 

SATIJ.I& BAHÇE (1570 • I> - Üs
küdar, Dolancıla.r.: İhsanlJe caddesi 
H0ı. 23. nvkallde nemret, ıra.mvaya, 
plAJa yakın, içinde bostan kuyusu ve 
1ki yüz meyva ağacı yardır. Müracaat: 
Tel.: 60075. - 2 

56.50 manmnzın Uml usul Te mtitalAaları 1 _ İŞ ARIY ANLAR SATILIJ[ ARSA - Nlşa.ntaşı cad-
18.50 dahllinde, birçok yeni. tashih ve 1IA.ve- desi 529 metre murabbaı Mecldiye-
2'7,25 ıerıe tam ve ciddi bir monografi ha.- ESJti YAZITI jyj BhJR.iM -Talı- köyüne nezaretll arsa. satfülrtır. Tcle-
49,25 llne getfrilm1ştlr. Ayrıca '1 ne1 fa.slkillc snım ortadır Daktilodan anlanm. :fon: 22933. - 1 
48.50 papyekuşe Wıerine basılmış 10 levha Saat 11 den ıs e ıaı.dar ~hfa.bUecek -------------------------
e...- da llAve edilmlftir. Bu levhalarda bir it aıtJ'OruD1 Adres" Aqun m&t-

142.- Arap y&ZlSlıllm muhtellf de91rlerdekl 1 · · ı 
12,35 tekAmülünü g&ıiermettte ve ~ za.- baası A. 29. -
12,85 manda meı,hur Tüı1t batta.tlarmm b&- BU&:U& FA&:t1LTES1 - 'l'akbele-

SATILIK AKSA - LA.leli :tram• 
T&y caddesine bir dakllca denlze nazır 
221 metre murabbaı arsa satılıktır. 
Telefon: 22933. - 1 

180,- zı 7azı limetıerlnl de ihtiva etmekte- rtnden bir genç, bel' gibı s - ı saat 
38,50 c:Hr. Mı.mtazam :fasılalarla 1nt1pr edip çatıpnü üzere il aramakt.adır. Ta- :HOBLELİ 1,5 ODALI MtJSTAKiL 
"7,- yatıı.ıda ilk cildi tamamlanacak olan llplertn Akşam'd& V. T. remzine mek- DAİRE- Bllümum konfora haiz bah-
10,55 bu değerli eseri 1ı:arll.erlmJze tavsiye tupla. mtiracan.Uan.. - 2 ı:e içerisinde, Alman sefarethanesi 

110,50 ederiz. Maarif Vek1111ti y&JlDevlertn- bro. yakınında. Ayazpaşa. Çlfte Vav sokak 
108,- de ve btltün kitapçıla.rda bulunur. ALIUNCA, :PBANBIZCA ve ı- ıı Esen apartımanında müstakll biı 
18- ~i 100 ıruru.tUr. Ib.cK LİSANLA& tu: STENOG&AFi 

1:45 • 0 - Ve daktlloya M!wttın ftkıf bir ba- daire Jdralıktır. Tel: 43633· - 1 

~rk ~ı 29,05 KANSER :van it arıyor. •M. O. PelıJIT81llar so- PANSİYOM Aıt&NIYOR - Anıt.-
Külçe altın bir gramı •.14 Yalnız Famanın detll, d6npmn lı:alı No. 1 Ankara• adrellne mira- rada oturan bir aile kışın İstanbulda-

Kupon 

Osmanh banlr!U!J Cbantnot) 3,05 q tamnmıı. kaMer &ıtadlannıdan Dr. caat. - 1 bir kaç hafta kalmak Qere merkel 
Londra iizerlne 1 sterlin 5,2.2 Roussy'nln eseri, Dr. Adnan Uray'ın KAZANÇ KANUNUNA GÖRE - )'erde rahat bir pe.nalyan arıyor. Ka.lo-
Neyyork üzerine 100 dola.r 129,20 kalemlle li.sa.nınum çevrllmlft!r. Yal- rıcaretha.nelerln defterleri, geri tal- rlfer ve yüksek kat için asansör şart. 
Madrld berine 100 pdıleta 12,89 ms hekimleri Te Tıp talebeelııi detıJ., IDll hesaplan }"elli -n eski nmoe eh- tır. Büyucelt bir oda ki.ildir. Banyo-
Stokholm üzerine 100 kuron 30,'15 halkı da tenvire yarayacak olan bu ven natıe yazılır. AJcpm,da mektupla dan ve mahdut olarak mutfaktan ve-
==========:::::ıı:===- eseri harareile tavsiye ederiz. Maarif CK. T.) rüınuzuna. -4 78. ofisten tstlfade edilecektir. Ak§am-

8 U L M A C A M 1 Z Vekllll~nce n""redllen ve Maa.rit Mat- da Küçük llAn memuru vnsıtasllc (An-
baasın~ teml; bir şe4tllde basılan ve ORTA MEKTEP DERECESİNDE - kara> rümuzuna izahatlı ve adresli 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 130 sahife tutan bu eser Maarif Vekil- .ASerllkle ilişiği yok, daktilo bDlr. Hu- mektupla müracaat. - 9 

--1111!1'1-... llğ1 yaymevlerlnde ve btltiin kitapçı- SUBi Teya resmi müesaıe.selerde müna
ı sip bir 1f anyor. Karag\lmr'Qlt Kukie

larda satılmaktadır. Fiatı 175 kuruş- Bip İskender mahalle.si Uncu ~azı 
tur. No. 7. Recep 'ü.stünol. - l 

l R A O Y O l BİK .BAY.AH İŞ A&IYO& - Türkçe, 
Franımea ve .Almanca llBanlarmı blJ.lr, 
makinede gayet seri yazar, clddl bir 
mtiessesede çalışmak mre it anyor. Bugünlı.ii pf'Ol'l'&m 
S. B. rümuzuna 1'111 Pasta ntusuna 
mtlracaaUarı. - 2 

DAİRE ARANIYOR - Maç'ka, Tak
sim, BeyotJunda: 2 - 3 odalı konforlu 
bir daire an.nmaktadır. Tel: 24366. 

-2 

MOBİL YELİ TEMİZ ODA - GalaW. 
Kara.köy, yalan mahallelerde az nü
fwılu alle n~lnde arıyorum. Yemekll 
de olabilir. Ak§amda (Oda) rilmuzuna 
mufassal mektUPla blldlrllmesl. - 2 

13,30: Program, 13.33: Hisarbuaellk 
makamından §8.riolar, 13,'5: Ajana 
haberleri, 14: JUyaaeUcümhur bando
su, 14,50: Saz eaerlerl, _....., ve tilrkü- 2 iŞÇi ARIYANLAR DEVREN SATILIK KUNDURA MA-,...... - liAZASı - Kadıkiıviınün •·ıeıı:: ve kl· 
ıer, 15,30: Rlyutelcümhur fUArmonik ..., - .. 
orkestrasının :ıron.serf, 18,03: Kadınlar- İYİ BİR ERJ[EK ARÇI ABANI- bar .eaıtlnde, modem, ilk, ayda bir
dan ıa.sıı prkılan, ls,.tO: Dana orkeıs- YOR - Temiz, çevik, :tyı bir &hçzya ~ 7ÜZ lira T&ridatı getittn blrlncl 

--ıı.. tra.m, 19: Konupna, 19,15: Dans Oltce.">- Ilı~ vanlır. İatanbul 8a11* Y1udu. mıd lamdul'a matarası 11.Sker.lllt doı&-
Soldan sala n 711bndaa -a -- 19.30 Ajans baberterl 19•46 Ko-- ,Te __ ı_:_20t_07_. ______________ ı )'ıaile aeele satıllktar. Taliplerin M.-
1 - Nakil ftlll&aal • Tenıl dainldlr. ,.._ .......... ~....ı ... de R K -

n ........ ıı-· _.. ____ ...... - ~- ..-.- "'~.,.._,... . . rumuzuna. -2 - Yukarı detil - T8rsl daim zir- ......-. ,.,., ... .__ ,_,... '""' AKTBi8 OLMAK İSTİYEN !da BA- ____ ..;;.... _______ _ 
sidi ler, 20,15: Rad7l Gazetıesi, 18,45: ŞaSı S ,.. 

ve r. ye türküler, 21: Ziraat ~l, 21,10: TAN AllANIYOlt - Lbıe mezunu, 1!.- 'ATIL.o.n DF.PO - Oalatada 351 
3 - B1r nevi iç.ki nuşeden. Ianılan Dinleyici lsteklert, 21.46 : KonU§IDa, nsı mükemmel, §8.hsan güzel, hiçbir metre kare olup Ü7Jerl. Marsllya ltlre-
4 - Tersi makinelerde kul 22: Balon orkest.ıul, 22,30: A,Jane ve tJratroda Oyııaın.aınJf. f&cla ve drun mitl ile örttilfi bulunan betonarme, 

bir maddedir. borsa haberleri, 22,46: Salon orttes- artUt1 olarak bir bQaııı Jdlt" "..,., bl1esı 9eDe4e 3000 Ura ıca:rda bulunan 
5 - Şişe Jaı.pa~ - Gündelikçi kadın. tarsı. lAtJOrum. Ştmdlllk 'ID8lılJ9 7'111 ~ depo UOO liıaJa mtılıkfılr. Tabba 
8 - Merd.henden a.,a~ gidemiyor. verilecektir. Vel181ıı1ıı müreednl •bil Cimlnırl,,et Jne7danı Bm1l.k Han No. 
7 - Milntehip - Kalın siclm. Be•iktaı halkevinde evsafı haiz ve cidden aıtıat olmak ıs- ıı .B1DJü: 7W'duna müracaat. Tele-
8 - İpek fena detıldlr. s •• tlyıenlerln: Bomonti duratı Ebe Kız fcm! 44411.. 
9 - tyı eıblae ne delil- resim ve fotograf aergıaı sokııtı 13/2 de Bürtıaneddtn Tepsi'Je ------------
10 - Yeşillik - Kennıerln yansı - Be§iktnş Halkcvlnden: Genel sek.re- her gün sabahleyin ona 'tadat, ı>amr S - MÜTEFERRİK 

Ademi kabul. terllğin yüksek emirleri dairesinde her günleri akşama kadar müracaatlan. 
Gecal .balm•••• ınizd M -.-..ı __,.__ _._ .._ ._ ':iz Soldan -ıa ,.. ~ _.,, .ene oU!uğu gibi bu sene de Evi e e .. .,....,,.ara ceftP ~~. oaa. ""Gaa. 'BATI - Ehven fiatle 

1 _ U)ııtm•lılıJc. 1 w ~~kue 1012/Jt42 tarihine raslıyan salı günü BİR DAild mtıo (•k, a) Dl- .mfitemmel :tngDls elan desrlerl ve-
3 _Uzaklardan t w (llJdlııl. Alla. 15 ~ Resim ft fotıotra.t serglsı açılacaktır. MAÇ VARDI&- İsteltlUedn Talaitm 1'ecelttlr.. Çok lı:olay ve lerl metocL 
Lahtl 8_~1 _Zar: tz.. BtlJllt bir nlbet Te takdire mazhar Belediye Balı"""' ,,.,_,..,..,da Tatalm cEngllshman:1 rfunuzuna gazeteye mü-

• ' olan genç amat6rleı1m1zhı eeerlerlnin ~ ~,,_. racaaı edllmesl 
8 - Llda, Mara§, 1 - Hal, /49, 10 w derecelerine l6re mflnulp mükAfaUar Vakıf haatanesine mtiracaatıan. - 2 ----------· ---------------
Kenaıtt<i§e. Terllecell Pbl aynea da Ankarada açı- 17 iJA %1 YAŞINDA BiK GBHÇ ıaz FRAHSIZCA - Olarak :rtyufye, fl

AKŞAM 
Abone bedeli 

lacalı: Umu.mı .ergtye a&ıderllere:ıı: de- AMN.IYC)pl _ • .._MJ ~ ..,..._ sik. klDa7a. ıaö1J.7e ve n.an dersleri 
ıece alanlara Parti tarafından mükA- cak bir genç kıza ıtı.tiyaç Tudır. tııa- Terlllr. J1'1atıer uygundur. Evlere de 
tat TerllecetUr. metglbmm merkezi 'f'UIJette o1ması gidilir. Aqam amıet.eshıde M. O. rtı-

Get.lrllecet eserlerin kayıtıa.nna vapur ft8&lr 'ftSl.lte bağlı oJmwnMl Jll\IZ1ID& mektupla müracaat. - ı 
16/1/1942 tarihine tadar devam edlle- p.rttır. Yası De f.stanbul 75'7 pcJlla ku- • 
cektlr. tusuna müracaat. - 2 '!'C11utÇE VEYA FRANSIZCA - Rl-

T •• k H K yazlye, fizik ve lisan dersleri vcrlllr. 
ur ava urumuna MUHASEBE işLE&iNB uınrtu: (Jılektupla evinlae davet edebilirsiniz). 

Senelik HOO lrmuf 2'700 kurut 
teherrü VAKIF Bia MUBAsta IBTtY.aç Adres: İlter, o.lata, Lülecl Hendek 

VAR - Ta1lplerln ~ ilıRııe No. ıa - 1 

Hudud anlaımazlıkları 
haberleri doğru değil 

il Aylık ~ • 1460 • Tth1t Hava Kurumundan: 
Tük Tiyatrosu Tarihi Matineleri 3 Aylık 400 • 800 • İl:mln1 ?emıelt ı.temlyen dört zat ta-

Şehir Tiyatrosunun genç aaıı' atkir· 1 Aylık 150 • • rafmdaı't 5200, Ar'1mldl8 t.lcarethanesl 

atatıdakl adrese müracaatıan. Gala-
ta il net Vakıf Han Mo. 1 CeTdet Cebe. PBANSIZCA LisAN JlttTEHAS. 

la. ı için çok faydalı bir çalııma ze· t-------------.. 1250, Leon Baran 1000, 8lnaer Gralatx>-
mini hazırlamıı oluyor. Posta ttWıadına dahll olmı:yan pulos 500, Hayim 300, Kena.hlm Bali 

Bu ay Yol alan kadın san' atkarla· ecnebi memleketler: 8enel111: 250, Namr 200, KlZlln ftmen 200, 01-
3800, altı •7hlı 1900, tlç a7blı Jod1 150, Yorgt Ketlfollu 150, Refael 

.. ..ı._ 9 (A A ) D · · runızuı en batında Nevin Seval'i 1000 k··-·--. Kondiyotl 150, İaatt '"--- 120, Meh-• -,.o · · - omeı aıan- -'L ecl lim lı•- d beri ---..J " t ______ .... _ .... ..._~ .... ____ _. .... ,,,_ .. 
• b')di . S )Ah' li hfill d ;;u&r e . K ay an o,..--..ıgı med H1mm 100, L6Ui Om7 100, Ab-

1 nyor: a 8 ıyet ma er e bu oyunlann havaaını yaratmakta Telelomanma llqnıabarrir: IOIC5 dillkadir Terbn 100, YOl'Bl TMUkçu-
jÜfahede edildiğine göre, Sovyet - büyük bir muvaffakıyet göneren bu Yan lılla'I: H'flS - idare: IMll otıu 100 Ura tet>errQ etmlfler'dll'· 
;;?,:>)~Lm) Ül\Ue~etleri zikri zaz~rİ dbe• genç ean'atk&nmız pek parlak bir ..., ____ ._ .. _ ... _=_JM'7 _____ ... 
:.•at uı: ere u~~amamııtır. ıra, u istikbale namzettir. Zllltlc!ee it_ X..... tc Çoeak F.sirı'eme Kanma Antant· 
nıur.aaebetJer iki memtekeıt ar~ Erkek aan'atkarlarımızın batında İm öt b:t köy Nabiye Kolandaa: 
lllevcu~ bitaraflık paktına ııöre. ida- Mehmed Karacayı ıve Sait Köknar'ı ~. 12,4o ~~e '1.22 9,47 1~ 1~~ m!!:z ~ =e = i!: 
nıe edilmekte berdevamdır. Son za- zikredeceğioı. Mdımed Karaca cGe- Va. 5,39 '1,28 12,21 H,44 111,69 18,37 zar giintl saat on buçukta Ama.vut-
lnanlarda Japon • Sovyet Dalyan veze B ıh . f ,__)Ad .. l ......._._ ... A ıı 
muahedesi için cereyan eden müza- ~~-·ıtıe cle~.111 . eMvAA a e gudze ~Y: İdarehane Babılll elvan köyde C. H. Partisi me~ yap a.-
lt 1 d ld d'I ·ı 1 ......... . ,,. ... ı ı emo> yu a ıyı A ··-• k .. .. N 13 cağından, aaym Oyelerim1Zhı 1~ada 

ere er eaıasın a e e e ı en ı ere- ov;:.uyor. ~==c=ım= ...... =u==90:•:a:·::o:·===~h:a:zır~b:u~l:unmalan::::.rlea::.:oı:un::ur~ .• , 
meler nazarı dikkate konulmaktadır. Sait Köknar da cŞair Evlenmesi> ..ııı 

1 
Japon ve Sovyet Akıtalan arasında ni iyi oynamııh. cAyar Hamza> yı 

on zamanlard~ guya. hudu.t anlaı· fevkalade oynuyor. Sahnede biraz 
baazlıkla~ı ~ık1tıgı~a t:ır ~eı;n .Y~· daha müteharrik olmağa çalııırsa 
bıJncıd w a eri erade~ Hır b~ Nesının rolünde bir kusur gölgesi bile kal-

e ogru o ma ıgı ar ıye azır- maz. 
lığı mahfillerinde söylenmektedir. Her üç pi}"CS.i oynayan bütün san'. 
Bu rivayetler, ağlebi ihtimal Japon- atkarlar hale.kında ıöylenecek en 
lar tarafından bir aksülamel hareke- d v - h .. • d Hak 
tini tahrik gayesile uydurulmuıtur. kolgru'-~z. er uç e.en_ .~1 ~uva l 

ı maat ıçın can ve gonu U"Cn ça ıı-
J\1uharrİr B Peyami Safa malar.ıa teıekkür ve bu güzel te-

l h
• • l d" ıebbÜ4ıte bir rol ~ynadıklarından do-

a ey ıne açı an ava la,ı kendilerini tıebriktir. 
Son Telgraf ve Ikdam gazetelerinin Selim N&zbet G ek 

lahlbl Kars metıusu B. Ethem İz.zıet •ç 
Benice tarafından, muharrir B. Pe
Yanıı Sara ve Tasviri BtkAr gazetesi 
nıeauuerı aleyhine açılan d&vaya dün 
~Ye altıncı ceıııa mahkemesinde 

Dr. A. Asım Onur 

-.lanllll§tır. Ortaköy 

Ttlrkiye Oftmhurlyetl 

Z i R A A T 8 ,A N K A S 1 
KunılU§ tarlhl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Ttlrk lirası Şube ye 

ajana adedi: 285 
Zirai ve ticari her nevi banim muameleleri 

Para biriktirenlere ZS,800 lira ikramiye ver.iyor. 

it Davanın mevzuu §Udur: Geçen Şe
.~! bayramında çıkan Kızılay gaze
..:.ııl münakasa. neticesinde İkdam 
lllu~slnln ft!ıerinde kalımf, bu Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında. en 
gazete, İkdam müesaeseslnde basıl- Şehiı gürültüsünden uzak bir • 50 ntası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue qatıdetl 

Şifa Yurdu 

- 1 PBOF. ANJEL DERSAııfUİNDEN -__ BA_Y_AN----------------=-- JMld.umuı Fran.sı21CMl sayıt ise bize 
ARAMIYOR- Tapada dok- J'Qlla7ıım. ~ takviye ederiz. Aza

tor m~e~kbere 
Pransı7.Ca bilen, llı:amet Te i8IMl tıe- m1 3 - 4 mevcutlu müşterek dersler 
mbı edihnek eartUe ve b!r mat.ar da icJn &.Jlılt 5 liradır. Bahçekapı tram
mu.t ~. İrt*ltler1a Alı:lam vay )'Olunda BelAmet. hanı. Husu~ 
guetest İlin memurlutuna ndlncaaı- der.ı da.hl ftrlllr, - t 

lan. - 2 ALMANCA DF.RSLERİ - Çocuklara,, 
HİZMETÇİ AUNIYOB _ OrıtalıJı: büyüklere Almanca gramer ve mu

lfl için orta yq!ı çalUJ)auı, tirruırıglz habere dersleri verllir. Kolay metr.J<l
temız 1f yapabilecek.. Hipntq, Tepi- lar sa)'eSb:ıde ti ay zarfında Alm.nca 
kiyede Çlnar caddesi 11 No. Felıml lltretulr. Clhanglr caddesi Güner 
apartnnanma mtıracaat. _ 2 apartımanı No. IO Madam Siftar - 1 

3 - SATILIK EŞYA 
BİR PiYANO - Acele aatılıktır. Ay
nalıçeşme, Atlama sok, 20. Kat 2. Mt
şel. Pazar, pazartest_ Ç8ıl'§a.nlba, cuma: 
Saat 4 - 8. 

KELEPİR SATILIK BÖLME CAME· 
KAN - Dört kapılı aeklz metre, cllC\lı 
yukarlan iki metre kare çiçekli amo
va camlarile ucuz Te acele satılık. 

MEK'.ftJPLı\RINID Al.J)lllJNIZ 
Gazetemlı idarehanesini aore 

olarak göstermiş olan knrllerl
mlzden 

PR - M.N.E - KK. A H l\Ju
tercim - n .R -. f;; - S.E.G -

MK - A.B.C. 

namlanna gelen m ktupl n 1da
rehanemlzden aldırmaları r ca 
olunur. BahçekaPl Tat ban ikinci kat 38 nu- ._ __________ _,,...,.; 

mara telefon 23043. ASKERLiK lŞLERl 
1918 DEN iTİBAREN - İstanbulda 

çıkan Türkçe gazetelerin bu yıla ka- Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Sube-
dar olan kolleksiJOnlan Mbn alma- mlzde kayıUı 8. smıf Muamele memu
eaktlr. Ekalk veya tamam veya bir rn Mehmed N~~ <Ul - 18> nln acele 
kaç gueteye ait olabm.r .Aqanı ıubeınlze müracaatı. etmediği takdlr
B. B. o adresine mtiraeaat. • _ 8 de 1078 sayılı kanuna. gore muamele 

hi BİR FIKSAT - Yeni bir Pött 
yapılacağı. 

Gri~ uygun :tıatıe .satılıktır. Maç- ZAYİ- 1941 senesinde Tıp fakwte
ka'da Narmanlı Ap. tapıcılanna mü- sinden a1Duf olduğum '370 nwnarall 
racaat. - 4 §Cbekeml kaybettlm, Yenisini alaca

FİAT 500 MODELi OTOMOBİL 
ARANIYOR - Maıpuççular Fevzi 

Rmıdan et*lsinin hükmü yoktur. 

Melahat Belirollu 
Şamlıda Gartıı.. - 4 ------------

:1'tı Bayramdan sonra 'tasviri Et- yerde büyük biı parkın içinde pllna göre 1kro.mlye dağıtılacaktır. 
b lrda. <Kızılay istismar edllemez> diye Te çamların ortaStnda fevk.ala- 4 adet 1.000 llrahk 4.000 lira 100 adet 50 Jlralık 5.000 lira 4 - Kiralık • Sahlık 

r llkra yazan B. Peyami Safa Kı· de güzel manzaralı çok temiz 4 • 500 • !.000 • 120 • 40 • 4.800 • 

ZAYİ - 5/ 11/928 tarihin<le aldığım 
2928 slcll numarıl.ıı amatör otomobil 
ehllyetnameml kaybettim. Yenisln1 
alacağuııdan eskisinin hükmu Yoktur. lılayı •• b-L 1 L d k k zeoo LİRADAN 590,908 LİRAYA KA-

B n neşir ta~ tenkit e~. ve ıyı ~m ı. ~a m, er e 4 • 250 • 1.000 • 160 • 20 • 3.200 • 
· Peyamı sara ve gazc~in me her türlü haatalaıa açık huauai DAR SATILIK EMLAKLER - Müra-auu rı - .o10 • 100 • ... ooo • caat· Ferdi Sel ..... Tü ... Eml .. k B-

b_ e ZeJYad Ebüzziya ve Clıh.ad hastane. Sinirlerini ve worgun· ,. ,. · "'""' ,.,,,, "' urosu. •••••••••••••• Q'ilban dlnl " • n•-- aT H la d kl çin .. _ ~ Galata. ömerablt han 11d.ncl kat fk4 enmlfler, bunlar Kızıla.yın luğunn dintendirmek ve neka· J.aAA : esap nR a paralar bir 8ene 1 de 50 ıu .. dan afB&• Bir yazıhanede ça~ak uzcre 
l!t.ıı: ;e Son Telgraf müessesesi De bat deTilııi ıeçirmek İltiyen•' düşmlyenlere ikramiye Cık tığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. No. 23. Telefon: 42368. - 1 okur yazar bir 
blr 1Ut Benlcenin reklA.mla.nna. lere mabıue yeg&ne mGeaae. Kuralar senede 4 clefa 11eyldl,11 birincikinun, 11 mart ve ANKARA BAHÇELİ EVLER - de AY AN ARANIYOR 
~aaıta olarak tııııanııdıtuıı q- .. _,_._

1 42221 
11 haziran tarihlerinde çekilecektir. devren aa.tılı1c evi ola.nlarm Beyoğlu 80987 veya 20605 Telefon numa-

l.fh~er~. _______ s_, .. _ ..... ..;;.;;.;;;;.;;.~~~------.- 1L-----~~--------~-----------------------...llJ.l!Q!!ta~~ıcu~t~u.su~J22~8!4~n~~~~~~~tlliıiiiiii~:;;,~:::.::...;.=:.:::;...:~iıiiıııı.-~~ 

Naci Oramar 
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BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA VE 
BUTUN AGRILARI DERHAL KESER 
~ v~ nıhaillll ........ • ....... ıttnde 1 ..... ahn•Nllr. 

Gurbetteki 
Kadın 
- Roman -

Türkçeye çeviren : 
MEBRURE Sı\Mt KORAY 

Satış yeri: REMZi KİTABEVİ 

Tasfiye halinde bulunan 
Oalriidar ve Kadıköy 

TORK ANONİM ile sabah, öğle ve akşam 

10 .KAnuı.u.. .. uıı 1942 

..... - VERESiYE 
M:OBILYA 

U- ndel.te fahrlumus aİp.-İf kabul eder. Adres Beyoi 1unda 
.....,.._ lrartmnda GÖNOL Mobilya mağazasına saat birden 

.. •••••• eoma müracaat. Telefon: 43~2 ••••••• 

SU ŞiRKETi Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 
l fü;se senetleri hamillerine lliD 

Tıısrtye heyeti flrkeUn h!saedarla
rını alelU e toplanacak olan umuml 
h oycte davet eder. Mez1c1lr içtima 28 
Şubat 1942 tarihine miisadif perşembe 
günü saat 11 de Galatada Voyvoda 
caddesinde Bahtiyar hanında 49 nu
maralı yazıhıı.ncde yapılacaktır. 

1'1tt7.AKERAT RUZNAMESİ 

KiRALIK 
ve SATILIK 

DALYAN 
Maruf Karaburun dalyanı, 150 

1 . Tasf iye memurlan raporu ile dönüm arul n yolllert ııe bera· 

kanun 194.l t.arihl it.ibarl 1lıe tanzim 

Belsamit.ol 
İdrar yollan ilUhabı, yeni ye eslc1 BELSOÖOKLUOU, Id.rar zortutu. Me
sane n Prostat iltihabı, Sıstlt ve Koll 81.stitlere. B&~t rahataızlıkl&

nna kartı en mtıkemmel bir illç BELSAMİTOL'dur. BBLSAMİTOL tul 
lananlar yubnda yazılı haatalıklardan ı;a!>ut turtuhırl&r. BiitOn Ec
zanelerde bulunur. Satıf deposu: Sami Abu BahçetaP1 İl Banka&ı 

arkasında Rahvancılar sokak No. 5. 

muraklp raporunun olcunmuı, 31 Wc- ber t1ralıt "aatılııkt.ır. 

1 edilen bllimçonun bM!lkl, taaflye MOnea&t: 
memurlannın ı sonlclnun 1941 tart- Ayaapqa Mete CMI. Yent Ap. Nlf&lta veya boya imaline mahMıa bir adet kurutma cUıazı aatuı almak 
hinden 31 Klimınuev:Vel 1941 tarihine iİlllN•o•. ·l·de·Ba·yan-·Bmtne·-·ÖZSilr·-·-- ıateol7or. &URUILUIVECt MEHMET EPENDt MAllTUMLARI 

KURUTMA MAKiNESi ARANIYOR 
SATILIB 0--Z-

Makine balya•ı çayır ve yonca on bin kilo kadar 
Adre.s: İstanbul Ketenciler Kapını Fındık sokak No. 8. Tel: 20549. 

kadar geçen milddet zarfmdaltl mua- Ticarethanesi e mUracaat. 
melat ve idarelerindt'ln dolayı zim- .. •••••••lllliiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiıiiiiiiilll••••••••• Maliye Vekaletinden: metlerJnln ibrası. Bayanlara müjde 

2 - Murakıp ve bir yedek murakıp 

iLONKA 
tayini lle ücretıerlnln tesbltl. 

3 - Bu toplantıda hazır bulunmak 
fstiyen hissedarların Ticaret kanunu
nun 371 lncl maddesine göre toplan
tıdan 11\akal bir hafta evvel h l&se se- •••••••••••••lii 
neUerlnl makbuz mukabilinde Os
manlı Ban1msma. tevdi eylemeleft icap 

ZA Yt 181S No. lu pl1bJı bisikleti 
zayi eylec:Um.. Meztdr plt.bnm hiYanii 
olm&dıt&nı Uln edeıim. eder. 

TASFİYE l\IEMURLA&I :Nvi Malta 

M 
SALONLARINDA 

SAPiTE 
Memleketin kıymettar san'atkirlan bir arada keman: Nubar. 

piyano: Sefile, kanun: Ahmed, kemençe: Aleko, klarnet: Salih, 
cümbiif : Şevket, ney: Gani. Okuyucular: AiYuar - Faruk. 
Bayanlar: Süzan, Nevzat, Semiha, Güzin, Binen, Saniye, Süeyda. 

Hatayın maruf okuyucUıSu 
VAHiT AUNÇE 

ISTANBUL YILDIZLARI 
Büyük revü muvaffakıyetle devam etmektedir. Pek yakında memle
lcette ııimdiye kadar görülmemiı fevkalade b üyük revü müzilı: de

kor kostüm, mizansen. TelefOC'I: 42633 

------NEZLE DlYIP GEÇMEYINlz ..• ----
V creın, Rronııit, Zatürre, Grip, Nezled en Geli r 

GOMENTAL 
Nezleden korur ve nezleyi lc.ökünden ieaer. 

·---- Eczanelerden ısrarla GOMENT AL arayınız. 

Zonguldak kömür havzası sağlık komisyonu 
bqkanlığından 

Doktor, Başhemşire ve hemşire 
aranıyor 

Zonguldak: komür havzasındatl Kandilli hastahanesine 300 lira ücretle 
bir mütehassıs h ekim alınacaktır. cDahlllye mütehassısı tercih olunur.• 

Zonguldak merkez iJçl hastanesine 300 lira ücretli bir ortopedi veya. harı 
clye mütıehassısı, 300 lira ücretle bir clldiye mütehassısı, 100 Ura ücretle blr 1 
ba4 hemşire, 70 llra ücreUe 3 hemşire alınacaktır. 

Talıplerln 20/1/942 tarlh lne· kadar Zonguldakta Havza baf hekimliğine ••• T. 1 Ş B A N K A S 1 
müracaatları illm olunur. (239) 

Karar hülasasıdır 
C 41/3~'H 
Mılli Koı uma kanununa muhalefetten suçlu Asmaaıtında Canbaz han, 

ende.esinde Salepçi dibi 46 numarada sabun ve zeytin yağ! tlcaretlle m~ ' 
M!hal oğlu Kosti Panayotldis hakkında Istanbul Asllye lkl!lcl ceza mahke-1 
nıcsinde cereyan eden muhakemesi neticesinde suçlunun !1111 sabit olduğun
dan, Milli Koruma kanın •ınun 31 ve 59 unc•ı maddeleri mucibince on beş 
gliıı hapsine ve yüz yirmi beş Ura p:ıra cezası ödemesine ve ylrml üç gün 
muddetle dükkanının kapatılmasına ve hüküm katiıeıtlğlnde, ücreti suçlu
ya alt olmak üzere karar hulüsa~ nın Ak.şam gazetesinde n~redllmesine 
12/6/ Sl41 tnrihındC' karar verildi. (250) 

İstanbul Fiat mürakahe komisyonundan 
iıau No. uı. 
İstanbul vu .• )et.i dahilinde odunun çekisi toptan azami 440 kuruş ve 

Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 
KEŞiDELER: 2 Şubat, 4 l\layıs, 3 Ağustos 

! lkinciteşrin t a rihlerinde yapılır. 
1942 İKRAMiYELERl 

1 Adet 2000 J,irah k = 2000.- L ira 
3 » l 000 )) = 3000.- .,. 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
209 

.,. 

.. 

.,. 

• 
• 
• 
• 

750 » 
500 » 
250 » 
100 ,, 

50 » 
25 il 

10 • 

- 1500.- » 

- 1500.- » 

- 2590.- .,. 

- 4000.- • 
- 250().- • 
- 5000.- • 
- 2000.- • 

Gümüş "100,, kuruılukların tedavülden kaldırıl· 
ması hakkında: 

Gil'l~üş bir llrahklıınn darp ve piyasaya kAn miktarda ~ıltanlmuı ibe
rlne 1/21941 tarihinden ltlbaren tedavülden kaldırılmış olan gilmft.e yllıl 
kuruşlul::ların 1/2/941 tarihinden berl yalnız ı:ıal sandıklarlle Türk.ive Cüm
hurlyet Merkez bankasınca ~ Merkez bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat 
bankası şubelerince yapılmakta olan tebdU muamelA.tına 31/1/942 akşamı 
nlhaye~ verllecektır. 'Bu tarihtan sonra mezkür paralar nakit olarak hiçbir 
veçhlle lulbul edUmlyecektlr. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların 31/1/942 akşamına tadar 
bunları mal s:ındıklarlle, Türkiye Cümhuri:t-et Merkez bankasında ve Mer
kez bankası bulunmıynn yerlerde Ziraat bankk.!ı şııbelerlnde tebdıl ettlr-
melerı illln olunur. (8282 - 9838) 

M. M. V. Hava müıteşarlığındanı 
Hava teknik taburu !cin alınacağı iliı.n edilmiş olan makinist ve sair 

sanat&:~rl:ı.nn lüzumu kadan alınmış 1re kadro da dolmuş olduRundan mü
racaat <'dllmemesı ve ilan tarihinden JUbaren yapılacak münıcaııtlann k&-
bul edllmiyer()ğl iltm olunur. c6ı c58t 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 

Denizcilere ilan 
Karadeniz bOğazı Rumellfenerl civarında bulunan Rodyo!ar lnza dola

y,stıe lşlemem<?ktedlr. Pek yakında tamir! yapılacak olan mezkfır ra.dyora-
nn faaliyete ceçtlğl alakadarlara aynca ilan edllecektor. CHı7) 

Ziraat Vekaleti 
Zirai kombinalar kurumu müdürlüğünden 

Zirai kombinalar kurumu müdürlüğilnce Traktör.. Traktör pulluğu. 
Traktör Kiiltüvnt.örü ve Traktör Tohum emme mnkinı:st satın alınacaktır. 

vermek isteyenlerin, rcnnl ve idari şartnameleri, beş llrn. bedel Jtarşı-
lığ!nda mezkür müdtlrıükten alabilecekleri illin olunur. c9530ı d1326ı 

il Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Görüler. Jilzum üzerine 11/1/ 942 tarihli pazar gününden itibaren aşağı
daki banliyö katarlarının işlemedikleri ve arzu edenlerin lstnsyonlardan 
tzahat alabilecelkert 111\n olunur. c155• 

Sirkeciden hareket edenler Çekmece ve Y. köyden hareket edenler 

24 
32 
48 \ 
52 
12 .pazartesi günleri• 

2!; 
37 
51 
l5 

67 .pazar gllnlerl• 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Cinsi Beher kilo 
Lira K. 

Karı.şık 8 pun to sorbon harf 3 30 
10 punto sorbon harf 3 00 
2 punto anterlln 1 50 

Satın alınacak 
tutarı 

Kilo L ira it. 
67 221 10 ) 

210 630 00 ) 
100 150 00 ) 

1001 10 

,. 7,J muyakkaa 
teminat 
Ura JL 

'15 00 

Yukarıda nevl ve mlktan yazıll hurufatın açık eblltmesl 12/l/1H2 Pa
zartesi günü saat 10 da İstanbulda Cağal~lunda Yüksek okullar mlJhud>e
clllğlnde yapılacaktır. İsteklllerin muvakkat pey akQelert makbuzlaıiyle bir
likte ayni günde ve .saatte komisyonda hazır bulunmalan. 

Şartname, Maarif Matbaası Müdürli.i~ünden parasız olarak tedartk olu-
nur. (114'11) 

Türk tarih kurumu için muhtelif cins 
hu ruf at ve hurufat kasası alınacak 

Türk Tarih kurumu baıkanlığından 
i Kurumumuz tarafından kurnlmakta olan matbaa için pazarlıkla muh
i telif cins hurufat ile hurufat kasası ve diğer levazım satın alınacaktır. Mu
I vatkat teminat 1500 liradır. İhale 15 İkincikanun 942 pc~nbe günü .saM 

1 15 te İstanbuld:ı Maarif Matbaasında husuc;I koml9yon huzurunda ya.pıla
caktır. Fenni ~ ı tnameler Istıanbul Arkeoloji müzelerı umum müdürlütün-

peıakende hami 580 kuruşa satılacaktu. (277) 1 
den alınabilir. Taliplerin ihale ııunıi muanen saatıe Maarll Matbaasında 

~--•••••••••••••••••••••••111111" bulunmaları ilan olunur. - · (23f> 


