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Yunanistan ve 
Yugoslavya 
anlaşması 

Harp gürilltüleri arasında sulh 
hazırlıklan da eksik olmuyor. lld 
taraf bugünü kazanmaya çalışır
ken yannı peylemeği de unutmu
yor. Yarınki düzene ilişkin bu 
tasarlamaların en az değeri, sonu 
gelmez gibi görünen bu fırtına 
ortasında, insana durgun ve ra
hat günlerin tadını unutturma-

Singapur 
etrafındaki 

tehlike 
artıyor 

Times burasının 
muhafazası için her 
fedakarlığın göze 

alınacağını söylüyor 

nıasıclır. Londra 16 (A.A.) -- Times ga-

Refah vapuru 
hadisesinin tahkikatı 
Büyük Mille t Mec lisi dün beş kişilik 

bir e n cümen s e ç ti, e ncümen 
hemen çahşmağa başladı 

BU • SA.BA R K I 

Birmanya'da 
çarpışmalar 

başladı 

P asifikte müttefiklerin 
iıbirliği için yeni bir 

karar verildi 

Londra 17 {AA.) - B.B.C.: Cenubt 
Blrmanya'da ve Siyam hududunda 
İngiliz kuvvetleri ile Japonlar a.msın
da çarpışmalar olmuştıır. 

TELGBA.PLA.B 

Amerika 

donanmasının 

muvaffakiyeti 

3 Japon nakliye gemisile 
2 büyük şilebi 

batırıldı 

Uzak sulh devrini hatırlatan zetesi, başmakalesinde Malezyada
bu hazırlıklar arasında bizde ki durum hakkında şöyle yazıyoT: 
_ yakınlıgvı bakımından_ aHi.ka <Japonların kuşatma ve sıkı m

1
uhha-

. sara usulünü kabul ettikleri an aşı • 
uyandıranı Londrada, Yunanıs- yor. Singapurun vahimleşen ve da· Encümen Üyeleri soldan ııra ile Recep Pekf!.'. Fuad Sirmen, 
tan ve Yugoslavya Krallan tara- ha artan bir tehlikeye maruz bulun- Kemal Tengİl'fenk, Fikret Sday, Münir Caid 

İngiliz tayyareleri, Blrmanya'da b\r 
düşman hava meydanına t.o.arruz et
mişler, birçok düşman tayynrelcrlnl 

Yusuf hasam uğratmışlar, bir zırhlı treni-

Londra 17 (A.A.) - B.B.C.: Resmt 
blr Amerikan tebllğl A~a sularında
ki Amerikan donanmasının 3 Japon 
nakliye gemisi ile 2 btlyük Japon şi
leblnl batırmışlardır. Hnı'bln b~lan
gıcındanberi Amerikalıların batır
dıkları Japon tkaret gemllerlnln 
adedi 24 ü bulmuştur. 

fından imzalanan bir Balkan an- duğu keyfiyetini azımııamamaksızın .. 
la.pnasıdır. İki komşu devlet, bu makul ıekilde ıu tahminde buluna- .Ank~ 16 <!~lefo~la) - Bu-
anıaşma ile bir nevi federasyon, biliriz ki, mücadele, düımanın d~ha y~k Mılle.t M~~disı bugun saat 15 ~e 

. . . • tam surette hazırlanmıt mevzıler reıa ıvekıllennden B. Şemseddın 
yanı bırlık devlet temelı kuruyor- karşısında buluamaaı niebetinde ol· Günaltay'ın riyasetinde toplanmış· 

Milli Şef 
Dün bir müddet 

Mecliste çalışhlar 

lar. Yunanistanla Yugoslavyanın dukça başka bir mahiyet alacak ve tır. Ruznamede Refah hadisesi tah· 
Genel Kurmayları ve maliyeleri düşman daha geniş bir topçu ateşi· kikatı hakkındaki Ba,vekalet tezke
blr olarak iki memleket arasında ne maruz bulunacaktır. Düıman ağ- resi vardı. Başvekil, Millt Müdafaa, 
gümrükle; ya kalkacak, ya hafif- le~i ihtimal ıimdiye kadar kar~.ıl~.ı- ~iraa~. lk~t, A~liye, Sıhhi.ye, .Na-
U k ikti dl l d • b. li~l tıgı müdafaadan çok daha buyuk fuı, Gumruk, Jnhısarlar Vekıllen de -

yece ' sa a an a ış ır g bir müdafaaya raslayacaktır. toplantıda hazır bulunmuşlardır. Ankara 16 (Telefonla) 
ve para birliği olacak, parlamen- İleri hareketi ne kadar hızlı olur- Okunan Başvekalet tezkeresi ile, Reisicümlııs ismet İnönü bueün 
tolar birbirlerile sıkı dcğ'i ve do- sa olsun şurasını itiraf etmek lazım· haklarında Refah vapuru hadisesi saat 16 ya doiru Biiyük Millet 
kunmada bulunacaklar. Gelen dır ki, biz, hiç bir zaman kıtalarımı- dolayısile amme davası açılan bazı Meclisine selerek hmuai daire-
haberler ik. devlet arasındaki bu za çok üstün kuvvetlere karşı kati kimselerle birlikte sabık Milli Mü· terinde bir müddet çalıfnııflar· 

• 
1 

. k muharebe vermeği düşünmedik. dafaa Vekili B. Saffet Arıkan, eski dar. 
anlnşman_ın. ılerlde . ~;~rulaca Singapurun bizim için ifade ettiği Münakalat Vekili B. Cev~et Kerim l, J 
daha genış Balkan Bırlıgme e~s kıymet ve Japonlar için arzettiği de- lncedayı haklarında tahkıkat yapıl- selenin tedkiki için 5 kişilik bir he· 
olacağını da anlatır şekildedir. ğer 0 derecedir ki, bu üssü muhafa- ması lazım geldiği cihetle .. Meclis~e yetin Meclisçe intihap edilmt'ai la· 

Bu düşünceler bize yabancı za için kati mücadele bahis mevzuu bu hususta icap eden ~~saad~nın zım geldiğini söylemiş ve MecGsi 
değildir. Bu harpten önce ve olduğu zaman muhtemel fedakM-,verilm~i için bir karar ıttıhazı ıste- buna davet etmiştir. Bütün mebus-
böyle bir harbin Balkanlara bu- lıkTla.r artık akklla ~~tir~~e~e~.>. . niyordu. B lar reyini vermiştir. Refah hadisesi-

ımes ma a e11xıı şoy e ıtmyor: Bu tezkere okunduktan sonra · . hk"k ed k b k. Tk cüme• 
laşmasına engel olmıık kaygısile cBu muharebe, ağır ve müşküldür. Yusuf Kemal Tengirşenk söz alarak ru taB ıR ec~ k eı ~11 f eK 1 
Balkanlarda tam bir anlaşma ve jFakat tam ve kayıtsız şartsız bir ce· dedi ki: n~ · 

5
e
1
cep F e der

5
, . usu M-e~a.' 

k 1 ıl ı • d . Fıkret ı ay ua ırmen, unır beraber çalışma olwuna varma earet e yap ması azım ır.> - Teşkilatı Esasıye lunununa Ç w 

1
. ~ld.kl • l 1 t 

v J · ı • h k . b' b • . b . · H .ıgı m aeçı ı en an aşı mış ır. 
için Türkiye canla brujla ugraş- apon ı erı are eti gör.e ır m~ us1;1n ıstıcva ı 11..çın de- Meclis gelecek toplantısını pazar· 

· · d b I a 16 (A A ) o · yeti Umumıyemn karan azım ır. . nııştı. Bu ışın ne en aşarım - Tokyo . . - omeı a·· l I I d b. b h k tesı yapacaktır. 
· h d b"td· ·ili 1 5 oy e mese e er e ıc me us a • dığını düşlinüp konuşmak zama- a1ansına cep e en ı ır yor: k d f b"I d' 1 • J k 1 • ın an eragat etse ı e ın eınmez. Encümen çalıtmağa nı ya geçmiş, ya gelmemiştir. :1cr sonkanunda hl aponk.ll uMvvlet endne Çünkü bu hak ferdi değildir. Mec-

. . mensup zır 1 teş ı er a ezya a kk d B" l h . d. ba .. ladı halde şimdi sırası değıldır. J h .1• . . . 1 düş- tisin ha ı ır. ınnena ey şım ı :ı:-
. o or vı ayetıne . gırmıı er ve a ılacak i Meclisin Dahili Nizam-

Türkiye bir Balkan devletı ol- manı şiddetle takıp ederek ana yol Y P • ş.b. b ı·zamnamcnin . .. d ) namesı mucı ınce, u n 
mnk bakımından harbin buralara (Devamı sahife 2 ıutun 6 a 1 7o nci ve mütealcip maddelerine 
kadar ge1memeslne nasıl çalış- göre, hareket ederek laZJm gelen 
tıy~a. sulh gerçekleştiği gün Av- C' J k şeyleri yapmaktır. . .. 

Ankara 16 (Telefonla) - Öğrendl
ğlmlze göre, Refah h!\dlses1 hakkın
da tahkikatta bulunmak üzere Mcc
lisce intihap edilen 5 klşlllk heyet 
derhal vazlfeslne ~lamıştır. 

rupanın bu kısmında sürekli bir I' e e metı Bun~an sonra B. Şe?1~eddıın Gun· 
barışın yerleşmesi için ayni gay- altay:__n_ı_za_m_n_am ..... e_m_u_cı_h_ın_c_e_b_u_m_e· _ _ <_D_e_v_aını __ s_ah_if_e_2_ı_ü_tun __ 6_d_a_) 

retıerl esirgcmiyecektir. Bitaraf Hindistanında 
kaldığımız bu harpte ittifak ve 
dostluklarımızın temeltaşını. ya
nnkl Balknnlann emniyeti ve 
istiklali teşkil ediyor. Reisicüm-

Ja~n tayyareleri bir çok 
yerleri bombaladılar 

Vurguncular ve ev kiraları 
Ticaret Vekaleti, mühim esasları ihtiva eden 

bazı projeler hazırladı 

ne de hücum ederek lokomotifi tah
rip eylemişlerdir. 

Singapura Japon 
ilerleyişi devamda 

Vchy 17 (A.A.) - O.F.İ.: Malakada 
Japon ilerlleylşl devam ediyor. Ja.
ponlar, cenubunda Singapurıın bu
lunduğu Johor eyaletılne girml.şlerdlr. 
Son da.klkada ~ ajan.sının teb-
11.ğlne göre Japon esas zırhlı kuvvet
leri, cenuba doğru Uertlemlfler, Ma-

Felemenk Hlndl.starundan ve Flll
pln'lerden, Tarakan adasının zaptı 
esnasında 1k1 Japon torpidosunun ba
tınldığuıı bildiren Felemenk resın1 
tebliği Ue Japonların F!llplndekt 
Amerikan mevzilerine arasız ha.v& 
hücumlan yaptıklanndan başka h&
ber yoktur. 

--------------~ 

Sovyet ileri 
hareketi 

la.kanın garp sahilinde faaliyette bu- Londra 17 (Radyo sant 7.15 de) 
lunan Japon akıncı müfrezeleri, mü- Dün g~ yansı Moskovn'da ncşrcdt
hhn nıevkller zaptetml.şlerdir. Diğer len resml Rus tebllii: 
JaPon müfrezeleri Kelas cenubunda Kıtaatımzı, dün llerflcnıclerle de
İngUlzlere ağır zayiat verdlnnişler- vam etmişler, blrQOk kes.J.mlerde diiş
d!r. manın mukabil taarruz.lannı pilskür

Singapur 17 {AA.) - Dihı Avus
tralyalılar, yaptıkları ilk çarpışmada 
Japonlara 250 kişi zayiat verdirmiş
ler, altı Japon tanlu da tahrip et
mişlerdir. Vaziyet müphemdir. General 
Povnallın muhnrebeyi nerede kabul 
edeceği belll değildir. 

Singapur cephesinde 
Londra 17 CA.A.) - B.B.C.: Pa.sl

terek kendisine ağır zaylnt vcrdlr
ml§ler ve bazı yerleri geri almışlar
dır. 14 tayyare kaybetmemize muka
bil 45 Alman tayyaresini tahrip ettik. 

Resml tebllğe ek bir tebliğe gö~ 
Ruslar, geçen hafta. Kiror kasabasını 
gerl aldık.lan zruna.n 36 lokomotif, 110 
vagon, yirml beşi cephane, dlğcrl ~rt 

sökülmüş tal'Yare aks'.ımlyle dolu 55 
kamyon ele geçirmişlerdir. 

fikte müttefiklerin sıkı iş-birliği yap- Londra 17 <AA.) - BBC.: Mo., ko
malan için yeni kararlar verllmlştlr. va'da çıknn l{ızıl Yıldız c:ız. .. tesi, Rus
Avustralya Ba,.cıvekUI B. Curtln mut- yada hareUtın rnuvnrrakıyetıe lnkl
tefiklerln Pasifik harp sahnesini dl- şa!ma dair bir mn.knle yazmıştır, Rus 
~rlerlne tercih ett4kleı1nl yalanla- kuvvetleri yüzlerce köyü ceri alm14-
mıştır. 15 sonk..l\nundanberl Avustnıl- lnr, bir kesimde Alm:.ln h:ıt11'nnı ynr
yrı. askerleri, Malaya'da, yorgun Hind m~lar ve düşmanın ştddet!l hücum
ve İngiliz kuvvetleri yerine Japonlar- l:ınna rağmen takibe devam etm ,ş
la çarpışmn~a başlamışlardır. Şlmdi- lerdlr. 
ye kndar müessir bir hava himayesi Mojalsk'e karşı Rus tehdidi artıyor. 
olmaması yüzünden Japonlar kolay- Moskova radyosu, Şarki Ukrayn:ı.'da 
lıkla llerliyebllmlŞlerdl. mühim bir şchrln çevrildiğini ve bu 

Slngapurdan gelen bir mesajda. şehrin zaptı birkaç günlük mesele ol
dün düşmanın münakaIAtına ağır duğunu bildiriyordu. Bu şehrin, Har
hava hücumlan yapılmıştır. Dü.şman kot olması muhtemeldir. Geri alınan 
tayyareleri, Singapura yaptıkları yerlerde 57 fabrika ile:,~meğe başla
akınlarda bombalannı gen~ bir mıştır. 210 fabrika d:ı tşlemeğe b* 
bölgeye atmışlardır. hasarat pek az- lamak üzeredir 
dır. En ·az bir d~an tayyaresi dü- ============--==:z 
şürülm~tür. hur İsmet İnönü, Türkiyenin bu Batavia 16 (AA.) _Felemenk 

emelini, Millet Meclisindeki nu- Hindistanı umumi karargahının teb- Ankara 16 {Telefonla) - Ticaret Vekaleti yiyecek v-e giyecek h 
tuklarında açıkça söylemişlerdir. !iği: 1 o avcı tayyaresi tarafından hi- maddeleri üzerinde vurgunculuk yapanlar ve ev kiralarını arttıran~ Mi ver ·ve 
Almanya ile aramızdaki dostluk maye edilen 26 düşman bomba tay- hakkında mühim esaslan ihtiva eden bazı projeler hazırlamıttır. A~ 

:..•kkaCiie.-s 

ilk tecrübeden 
alınacak der• bağlarının Balkan milletlerinin yaresi dün Amboin'e taarruz etmit- d ev sahipleri ile kiracılar arasındaki münasebetler de yem Amerı·ka 

h . . . .klAl· d"" ·· · - tir. Atılan ağır çaptaki bombalar ~~laanaabag"lanmaktadır. Mevzuubahs projeler muaddel Milli Korun· ümyet. ve ıstı a ı uşuncesı us- .k. ı_ · . . ..1.. .. b. ı_· . . ..._ r 
1 

h I! •• d ted Karneli ntand .. far ilk günden-
.. .. _ .. . _. . n ı ı '"lfının o umune on ır ıuılllln ya- ma kanunu ile "'akından alakalı o duğundan mu teut encumen e • d 1 ti • -Y 

tune dugumlendıgı bıllnmeye ralanmasına sebep olmuı ve askeri J ev e erı beri ekmeklerini zahmet.sizce alıyor-
blr hakikat değildir. Bunun için- bina ve hedeflerde haaar yapmıştır. kik edilmektedir. . lar. Fll'dllarda kalabalık kalmadı. 
dir ki Balkan devletleri arasında Dün sabah dokuz dütman bomba 1 • d k Fam cameklnlannda, bakkallarda 
eskisinden daha sıkı bir iş bera- tayyareıi, Borneonun doğu kıyısın- Aylıklara zam zmır e arne Konferansta mihverle bol ekmek var. 

d B l'k P .. .. t et münasebatın kesilmesi l>una mukabil karnelerin daid· bertiği lüzumunun nihayet anla- ~ . a 1 
• apan uaaune ~arruz - muı itinde t..n bir intizam temin 

şıldığmı gösteren her hadise bizi ~ş~~ı!:::taH:::~:~:~1:y:s1:::~= Ankara 16 (Telefonla) - Me- İmıir 16 (Telefonla) - E~lt kar- teklif edildi edilemedi. Halkm bütün ihtarlara 
se l d . · d 1 ı_l apılması hak- nelerinin tevzihıe pazar gününden ... ı;_.n. L-- •ara yap•·:.. rna&nas•• V n ırır. yalannın iki Japon torpi osunu ha• mur ayı,. arına zam Y . ·-~·~ nı-uu ~· ... 

Ywıanistan ve Yugoslavya tırdıkları öğrenilmiştir. kındaki layiha encümende tedkık ltlbaren başlanacaktır. Bu hu.swıtakl. · Londra 17 (A.A.) - B. B. C.: hücum, karne usulünün bir an evvel 
d·ımoktedir u . .:Lanın Meclisin vllayet ve belediye tebl!ğleri yarınki Amerikan devletlerinin Rio dö Ja· tatbik.ini icab ettirdi. t, çok aceleye krallan arasında imzalanan an- ....................................... e ı · ,.... ' ı 

pazartesi ruznamesine alınacağı ve gazetelerde çıkacaktır. Kartlann ha- nerio' da akdettikleri konferansta geldiği İçin, herkesin karnesi vak· 
laşma, bugün için pratik değeri birliğin daha yakın bir hedefi ol- 0 gün müzakere edileceği kuvvetli zırlanmasında memur ve talebe 

600 
dün bütün Amerikan devletlerinin tinde verilemedi. 

olınıvan, sulhtan sonraki zaman- mak gerektir. Bu da, ayni işgal bir ihtimal dahilindedir. kişi çalışıyor. Yann ak§am bütün ha- mihver ile siy.asi . m~n~ebetleri~i ı Ancak bu ilk tecrü~e~en. istifade 
lan göz önünde tutan bir vesika- felfilcetine uğramış iki komşu A nkara 16 {Telefonla) - Dev· zırlıklar bit 1 1 kt kesmeleri teklıf edılmı~tır. Teklıf, ederek fubat kamelaı hıçbır sızılt1-
dır. Londrada da böyle düşünü- memleketin yarın için şimdiden let memurları aylıklarının tevhit ve ö - ~ m ş 0 

aca ır. konferansa iştirak eden 21 Ameri· 1 ya meydan bıralanıyacak ,ekilde 
numuzdekt aydan ltlbaren halka kan devletinden 18 i tarafından ilti- tam bir intizıun içinde ve vaktinde 

lüyor. Fakat hiç bir hareket bo- birlikte çalışmalarına ve bilhas- teadülü hakkmdaki kanuna bağlı tevzi edilecek kartlar ısıe renkli ola- zam edilmiştir. Konferansın teklifi halka dağıtılmalıdır. Ayın ıon gün. 
şuna olmıyacağına göre, Vaşing- sa sulh masasın.da haklarını ve cedvelin Adliye Vekaleti kısmında cak ve isme yazılı olmıyacaktır. kabul edeceği sanılmaktadır. i lerini beklemeden hazırlığa bası..._. 
tonda Yunanistan ve Yugoslavya 1 Isteklerini birlik olarak ileri sür- değişiklik yapılmasına dair kanun Bugün bazı fınnlann çıkardığı ek- Şimdiye kadar çekingen görünen malı ve ay bitmeden enesi ayın kar-
ile beraber 26 devletin imzaladığı 1 melerine hazı.rlık sayılabilir. layihası hükumet tarafından Meclise mekler tahllle verildi ve daha. iyi çı- Arjantin Cümhuriyetinin daha sıkı ' neleri vatandaşlara verilmit olmaı .. 
anlaşmadan sonra yapılan bu Necmeddin Sadak gönderilmiıtir. karmaları için tedbir alındı. 1 bir işbirliğine temayülü belirmiştir. 1 dar. 

hiç . . . . . ...... .. . .. . ... ...... ... .. . ... .. . . ........................•......•....... ...................... .... ............. \ - Evet, bcled"_, e temizlik i~le-
• rin.e. hic ehemmivet vennıvor .. . 
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Geceki ve Bu Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 16 (A.A.) - .Alma.n orduları 

t>a.c?kumandanlığının tebliği: Doğu 
cephesinin merkez ve şımal k.es1mle
J'inde muharebeler devam etmektedir. 
Cephenin ~al kesim.inde diişrnanm 
ehemmiyetli süvari kuvvetlerire yap
tığı bir taarruza. karşı bir Alman pi
yade bölüğü 14 sonk.3.nunda. şiddetli 
ınuharebelerden sonra ehemm1yetll 

Libya' da 
Almanların 

yeni cephesi 
Cephe bir bataklığa 

(iayaruyor, ucu tanklarla 
müdafaa ediliyor 

bi7 mevki işgal ~tıniş, lO top, b~ Londra 16 (AA.) - Reuter 

Karne dağıtllması 
dün tamamlandı 
Şubattan itibaren Çatalca, Silivri 
ve Kartal kazalarında da ekmek 

karne ile dağıblacak 

Kont 
Ciano'nun 
Buda peşte 
seyahati 

Macaristan Baıvekilinin 
~erdiği ziyafette 

söylenen nutuklar 
m.ıktarda mitralyO'Z, bomba topu, yuz- • Lib daki h .. uh.-ıL • ........ ~ 
!erce tüfek ve 850 hayvan zaptetmlş- 3•1~ ya . wıuaı m ~ı- ~-~ kada.I bmı8 kAıidffra hMılacak ~ ~ •-
tir. Düşman 1300 den fazla ölü ver- n bildınyor: Ageclabıanın 130 kilo- aımaınıf ba11man1ara. c!ftn de kame Dd ~ fekllde ~ bil- Baclapefte 16 (AA.) - Macar 
Jniştıir. metre batısında Elageiladaki Alman wrllm1f ve bu lıf dün akşam bttl.rll- bama dilı:k:a.t fldJlecıekfılr. Batvekili n Har.ioiye Nazın M. De 

Feodosya ve Kerç clvanndakl ge- rve ltalyan htalan şarkta ve garpta mlştlr. Bu .suıetle mn iki fto git:n. ~ lf l8hlple1'fne wdıeıı ~ PllD Bardosq. dün a.ktam ltalyan Harl-
m1ler üzerine yapılan bava akınları içinden bir tek yol geçen geniş ha- ~de AJemda.r, Sam&t1n gtb1 bhka:f 6kmek haklnnıta. vllAfeCı JmMlm tec!- d.Y• Nazın Kont Oano ıerefine bir 
esnasında 1500 tonilatoluk bir düşman taklıklann ve şimalde denizin hima.- nahiyede karne almak il7ıere bilrola.- 1dkıer yapacaıktır. İt hııımmNm ~ ziyafeti "t'el'miftir. Ziyaf~te 
d:n~~ taşıtı ba_tırı.Imıştır. D~ğer blr yesinde olarak halen çok kuvvetli :m~ mi\t'aeaaıUamı da; arka&ı. fatt>Udne ait ta.llmataamt al!r - A- ibir çok Ma<:ar fiyaai ıal:ıs:iyctleri, 
buyük taşıtla dığer bir muhrip ciddi mevzilerden birini işgal etmektedir- Jllfu'. Dün V&H ve Beledlye bapterlni tasrih edl:yo:a. DG:ıı ım;nta.. Almen fta}y el ·ı ile b. k 
surette hasara. uğratılmllitır. Beyaz ler. Bu mevzi 7 hafta evvel Mım Belıs1 doktor Lttn Kndar ile muavin- m ve beledl19 ftmA<! ~ ıa.,. °"9 

an çı er ır 90 
denizin batı kanalında Stalln sınıfın- . . . . lerl muhtelif semtlerde eJmıek da.ğd.- şe mödüıiinden ve Tfcaret Vel:Aleti dtplomatlar hazır bulunmu~tur. M. 
dan bir buzkıran gemisi birçok bom- hu~u~undan .tard~dıldiklen ta~ten- ma. lflni ve kame verme şek:l.llerln1 ıxrMehruısıslarmdan B. ~ ı,.. De Budossy, yemeğin sonlarına 
balar lsabetlle ciddi surette sakatlan· ~~ l§gal ettilderı ~n kuvvetli mev· tıeftiş etın:ftlerdlr. Dün blr 11rmcı tfraldle bir koıı:ıl1syon toplamm.ış ağır doinı eöylediği bir nutukta, Maca• 
ıruştır. zıdır. Bu kuvvetlerın açık cenahlan l'all muıwlıü B. Mlmed K'lluk.'& mti- ~llerl tefi>lt etnrlşti:r. r.istan ile İtalya arasındaki dostluk. 

15/16 sonkanun gecesi sa~ ta.yya- eJlerinde mevcut bütün tanklarla raeaat ederek elinde 900 küsur ek- Komisyon ~it ettiği cıedveıi bn miiııasebetlerini hatırlatmış ve de-
ya.relerlmJz İngllterenln dogu kıyısın- muhafaza eclilmektedir. mek kaldıf;mdarı flt.A.yet e\ınJŞ ~ B. gÜn vlllyete getJreeekttr. Vll!.yet de · ki: 
dakl. Uman tesislerini bombalam.ışlal'- İki Alman zırhlı fırkasından ka- Aıhmed de bayatla.yan e'kmeklerhı hl- tallma.tname şümulü harlctııde kala> cBugün Macaristan yeniden sil~-dır. Yüksek fınnlara birçok bomba- lanlardan --L daha taze kuvvetler :ııer ktıro.ş no1csa.n t'latıa. }'fne ta.rne d& gördükleri Jfler :?Oraıctr ?O~ L ---' tı M : t · d" a 
1 

isab t t 
1 

t· ,....,.._ u'kaıbill _ ~•-a. _ _ na sanımış r. acarıs an, f1l1l ıye 
ar e e m ş ır. olan fngiliz zırhlı kuvvetleri, Cokle- m nu'7 MhlllM.lll=-~·ni blldlr- eı olen posta m~, aıcıamıor- kad d "' d li tehd" ed 

Afrika şimalinde düşman dcniz ve tream efradı 1sko al frat Kin mJ.ştil'. eü, telefoncu ve çöpçüler gibi ~-- ar ogu . an. g~ P ~t. en yı-
kara kuvvetleri vasıtasile Sollum ke- ?Y . ı e. ve . gs ~ aldığımıza. göre, 911 ba.şı.ndan den kimlerin daha. '150 gram ebnek bctlık ve dinsızlık zebMtısıne karşı 
slm!nde Alınan ve İtalyan üslerini Dragonıı askerlen şmıdı Elagıeilayı !lıt'!b&ren kame re?iM flf -rerllecek: ve alabileceklerini tesblt ~ ve bu ke>ymak İçin bir çok defa yapbğı gİ· 
bombalamağa devam etmiştir. Batı ı:ravaş yavaş kuşatıyorlar. bn fişler fi2Jerlnde gram ~. htısrurta. Tlearet VekAletl neııcftnde bi bugün <le Avrupa medeniyetinin 
Sirenalk'de ehemmiyetli hlçbit ~- Bu kıtalar, eahil 'boyunca ~den Her fiş dört parçadan mü-rettep ola.- tıeşebbüste bulunaea.ktlr. müdafaası için büyük müttefikleri 
ket olmamıştır. Alman Stukalan Jle makineli vruırtalann geçebileceği ye-- caittır. Bu su'i'etle lokantada y~ek 1'ta.nıtiul vllAyetfne batlı bulunan .kalya Te Almanıyanın yanıbaşında 
savaş tayyareltrl düşmanın taşıt kol- g&ne yolun bozukluğundan dolayı yıyenıer bımlardan bir veya. Dt.t par- Çlltalcn., Silivri ve Kartal Jamda.nn- ttıöcadele ediyor. Bugün. müşterek 
l~nnı ve Sirenaik'de Marsa Matnıh ıııkıntı içinde ve Almanlarm Ageda-~ vererek o miktar elmıek ala.- da. kame ile teıvzıat tJStJl1l bu • w.eri e~e etmek için eski askeri 
cıvannda hava alanlannı bombala.- biadan çekilmeden evveL döktilkle- blleeeklerd.Ut. Bu UBal lokanta.Ja. gi- içinde ta.tbllc aln~. Vim~ ı:neziyetlerim.ize güvenerek yemden 
mışlaroır. - ri binlerce maynm ortuından geçe- dıenlerl bemberlerinde .ıonek t.e.şı.mak 1 §Ql>e.ttan itibaren bmala.ıdıı. da. Jı:ar- birlikte çarpışıyoruz.> 

Malta adasındaki du.şman hıwa a- rek k .. 
1 

. "nd •
1 1 

_,_ ldllfettnden kurtaracaktır. ne uBUlünün tatb!ki ~ 1bım gelen . .w. lıı.nlarile tahkimatına karşı yapılan dir1° guç §al't ar ıçı e ı er ~CK.~ Tlcaretı VekAletl ta.ralmda.n hazır- hasm'lıkla.rm yapılmMım l!bdaı1a- Kont Cıano da verdıgı cevapta 
mutad taarruzlara gece ve gündüz bte k~~ı Al~anların Agedabıada laınacak yeni fl§ler bustıs1 .,., renkli l'!& emretmfşttr. a ltaıyan - Macar dostluğu üzeriııde 
muvaffakiyetle devam edilmiştir. Al- ıra ın;; an yüzleree tuzak ıtEa8lnda tMar etmiş ve §Unlan söylemi~tir: 
man taşıt tayyareleri 13 sonkanunda. el süreni öldürecek kadar ktnVeııli cBa dostl k he ltal 
Akdeniz üstünde kendilerine taarruz infilak mJ?delerini ihtiva eden de.- Alman ve y .A· dış politikas u 1 :eza~:;. ~an 
etmek lstiyen ikl düşman cmuhrlp11 mek V&sabun taklidi maddeler pek enı vrupanın bir" .. t ~n ~ . tim\ ll arın haAn 
tayyaresini düşürmüşlerdir. çoktur. . ısını C§ e ~ r. ı ar ve a-

Ingiliz bombardıman tayyareler! ı • • . .., • ltalyan ek 0 nomı•I_ dıseler, bu dostlugu ancak d~ha .fa.z-
dün gece Almanya şlınallnde Emden ngilız teblıgı • Q R la sılda§tırmış ve kuvvetlenrunmştır. 
Uc k1yı koyundaki diğer yerleri bom- Kahire l6 (A.A.) _ Orta Şalk fn- Büyük müttefı1cimiz A1manyanın 
bo.lrımışları:lır. Sivil halk arasında. ö- giliz mnum.1 karargA.bmm tetıllğl: d ı h • yanııbaşında yaptığımız harp, geç-
len ve yaralananlar vardır. üç İngi- Dün Agella. çevresinde az değişılkllk onanma arı Ce reSl mit asırlarda Macaristanm büyük bir 
Uz bombardıman tayyaresi düşürül- olduğu blldirllın.iştir. Kıyı boyımca. ' i~irakil.e !Yapılan mücadeleleri hatır• 

Moskovada 
barikatlar 
kaldırılıyor 

Halk, J>arikatlara lüzum 
kalmadığını görmekten 

memnuniyet duyuyor 

Moskova 16 (A.A.) - İki ay e~l 
A1m.an ta.amızu Uzerine Moekovadaı 
d$tle inşa edilen ba.rlkatlarm kal
dmlınasına. ba§Ianmıştır. Bu faaliyeti 
gören Moskova. halkı artık barlkatıa.
rm vüetıdüna lüzmn. kalma.dlğmı gör
mekten memn unlyet dm"Jllaktadır. 

Moskova 16 CA.A.) - Gece neşre
dilen Sovyet tebliği: 

16 sonka.nunda kıtala.rımız llerlcmi
~ devam ederek Alman fw;lstı kıta• 
lanrun mukavemetini kırmışlardır. 

BJrkaç kesimde düşmanın yaptığı 
mukabil taarruzlar ağır zayiatla. ge
ri püskürtülmüştür. Birliklerimiz bir 
kaç meskün mahal :işgal etmb;lerdir. 

15 sonkanunda. 41 Alman tayyaresi 
ta.hrlp edilml.ştir. 14 Sovyet tayyaresi 
kayıptır. 

Cezaire 1000 Fransız 
harp esiri geldi 

Cezair 16 (AA.) - 400 ü yer
li asker olmak üzere 1.000 Fraı:ısız 
harp esiri Marsilya yolu ile Alman~ 
yadan buraya gelmiştir. Esirler Ce
zairde törenle karşılanmıştır. 

Hindistan 
başkumandanlıği 

Loındra 17 (AA) - B. B. C.: 
Geıneral Waıvell'in yerine Hindistan 
ordusu başkumandanlığına general 
Ailen Hartly tayin edilmiştir. 

Singapur etrafın
dakitelılike artıyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
mü~ür. ilerliyen seyyar 1ı::uvvetıer.lmizın hare- labyor. Şimru de ananeleri muhafa-

ketı m~llerle dolu al"a2lideki şiddet- İki tarafın bqkuman- Alman lktisad Naziri, za etmek ve Bolşeyjkliğin garp mil- üzerinde kaçmakta bulunan takrl-
11 mtı1tavemet yüzünden atır olmak- danları arasında bir buhrandan korku Jetleri cemaati içine gimıesile ağu ben 600 İskoçyalı askeri dağılmış-

Şose ve 
köprüler 

İnşaat için Nafia Vekil
liği emrine her yıl 5 
milyon lira verilecek 

tadır. bir darbe veya Avrupanın manevi lardır. 
Düşma.n ileri kıt.alanınıza :tarşıı. çok görüşme yapıldı olmıyacağını söylüyor birllğni yeniden kurmak maksadile Yine 15 sonkanunda batı kesi· 

büyük hava faaliyeti göstermişse de bir çarpışmaya kablmış bulunuyo- minde kıyıda sevkulceyşi bir nokta 
avcı tayyarelerimizin hima~sl sa.ye- • İşgal eden diğer Japon müfrezeleri 
sinde kayıplannuz hafif oım~..+-.·"'". Berlın 16 (AA.) - D. N. B. : Berlin 16 (AA.) - Yeni Av- ruz. .. . .... 
Bu arada. hava kuyvetıerlmiz, d~ Salahiyetli bir kaynaktan bildirili- rupanın ekonomik çehresi mevzulu Dun~a tarilrinde, genışlığı ve ~eh~:l:~h~~:o~uT~:Jl~::~1ict~:;~ını 
muvasala hatıanna taarruza. devam yor: 15 sonkanun günü deniz harp bir konferans veren İktisao Nazın uzunlugu bakımından memleketle-et.ınlşlerd!r. ' ,kuvvetleri haş.k~mutanı 'büyük ami- Dok.tor Funk. Avrupa milletlen·nm rinuzın.· •• şimdiy .. e k.a. d_ ar yaptığı harp-. B Bangkok 

16 
(A.A) - D.N.B. ~ 

ı 1 d b k. il angkok Times. 'e bildirildiğine gÖ· 
Halfaya çevresinde, -ı-...ı~ barekAta, ra1 Raeder ıle talya deniz harp te.rihin dönüm noktD-nda bu'---. er _ıçın e ugun :u -e mukayese edi-~ ..... Hl.il J h l k ba k b h re, on birinci lngiliz tiimeninin tah· 

l§tirak etme kü.zere hÜ1'1 Fransız kuv- kuvvetleri kurmay ba,.kanı ve dev· duklanm ve gelece1-teki ekonom: .. ~n e 1 ece ş a ir arp misali yok-" ,.. ..-~ F k başl rihi sırasında tümceneral Ht.:!ton ile 
vetıeri gelmiş bulunmaktadır. Her 1lrl et müsteşarı donanma amirali Ri- (müşterek iş) ve (serbee iktiııad) ~~· a at, angıcı .. bu. derec_e 1 O subay esir aJı..,mıştır. Bir çok as· 

Ank:ua 16 (Telefonla) - Nafia Ve- tarafta da tekrar topçu faallyeti ol- cardi arasında Garmischde bir gö- gibi başlı~a iki vaafı olacağını izah yukse~ ve ~ d~rece kat~ hı~ mahı- kerler ormanlıkları terketıtıişler ve 
killiği "OSe ve ko-pnı-ıer ın"~<>at• mu-te- muştur. rüşme yapılmıştır. ebni"tir. Doktor Funk Avrupanın yet gostermış hır harp Ş'lmQfye ka- k d"l · d 1 " ,,.... • " d l y en ı enn en tes im olmuşlardır. 
nlıhltler!ne dair bir kanun projesi .s.~ı ~ir zihniyet içinde geçen kömür, demir ve alümiAyomla iaşe ar ya~~ m~mıştı~. ıll~rdaınberi Düşman muharebe meydanında yüz· 
hazırlamıştır. Vekilllk, bu projeyl. ç ,· n ı ı· ı e . goruşmekrı esnasında iki ba•komu- maddelerine -- - '!k oldug~ una iıaret Avrupa uzerıne çokmek uzere ha- 1 k rl n " JIMllJ I So d 1 erce amyon 'Ve tank bırakmıştır. 
gelecek senelere g<ıçlci şooe ve köpril- tan, müşterek düşmana karşı yapı- ettikten ııonra §ark seferinin de bu- zır .~?mış . .vyet or u ar~n~n teşkil A 
ler yapılma taahhütlerine a.lt ve me- lacak hareketlere devam için lüzum- lunınayan diğer maddeleri temin ettig:ı. teh~ıdı yok etmek ıçın çarpı- vustralyalılar harbe 
rlyetteki kanunun müddeti bitmek mu va ff ak 1 yetı• lu işbirliği prensipinde tam bir an• edeceğini bdirtmiç ve lotanın bu şırken, aynı zamanda demokrat girdiler 
üzere olduğunu göz önüne alarak ha- laşmaya vardıklarını müşahede ey• suretle buhranlardan korkusu olm.ı- dcvletlerl-e de kar§llaşıyoruz ve bun- Canbera 16 (A.A.) - Malezya• 
7.ırlamıştır. Projeye göre, şose ve leın;Qleı-dir "' .1,. . . lan y-enmeğe hazırlanıyoruz _ı " J h h b 
köprüler 1.çin Nafia. Vekilliği emrine Ch kin 

16 
A -. · tyacagını ı ıııve etıruştir. · Odn ge en ve arp a erlerini bil· 

JM?r yıl 5 milyon lira. verilecektir. ve- ık ung~g ( .A.) - Jap~n Batırılan İngiliz gemileri • . t • • Biz, Macarlann ve ltalyanlann, diren yeni raporlardan bahseden 
kllHk 

5 
milyon lira.ye. kadar taahhli.- uvvetlerı Clıan~h3: muha~ebes~- Berlin 16 (AA ) _ O N B Hındıstan da yanlış şayıa s:ılah arkadaşı olarak, fedakarlıkta Başvekil M. Curtin Avustralyalıla• 

. . den sonra tam hır ncat halindedır- · · · · · ık } kif kard--'·k' h" · il " h ·· M de gırlşebllecektir. Fazlası içln Icra 1 B k eti hal 11 o kil ajansı bildiriyor: İngiltere amirıı.Ilık ç aran ar tev ~l ıssı e yaphgımız u mu- nn alezya batı kesimlerinde mü· 
Vekilleri Heyetinden müsaade alacak- er. u uvv ;r en °· dairesi perşembe günü Y b" ·- d"l ki c.adeleye, Almanya, Japonya ve di- kemmel muharebe ettikleriıni ve va• 
tır. Bu harcama müddeti yeni pro- metre da.hP. doguda bulunuyorlar. y tla t •]iz d . k atlp ~ .neşkl'I e ı ece er ğer müttefik devletlerle birlikte üze- ziyete el koymu<> b·ılundukla ... ını 

, H vilA . • r d ki J a ngı emz uvve ennın 8.• Ka to • " ' Je ile 1952 yılına kada.r '\l'e 15 sene unan ayetı şıına ın e apou yıplan hakkı d Al "dd" l n n 16 CA.A.) (D.N.B.): Kaikd .. runize aldığımız tarihi vazifeye sa- ııöylerniştir. Başveki! buna rağmen, 
müddetle kabul edllmekted.ir. taarruzu tamamen iflas ehn:....:r. h l ._"__~.. ma .. n

1 
.. ı ıa] an- ta.dan bildirildiğine göre, Ka.lldita _u_ '-•- halde ••rııılmaz hır· azı"mle J • -..~ m aya mıtlVWU Ve gu unç o arak polis} ile milis kuvvetleri yanlış ı:ift• dl& ı:nr _ _ı w.""' B" . . . f rapor ann vazi~eti gÜÇ olarak gÖs• 

.. Ç~ 16 (AA.) - Cuma gü- vasıflandırınıştır. İngiliz amirallik :vetıer çıkaran her Hintliyi tevkif et- evam ~.ecegı~. ızım ı?D za er- terdiklerini ilave etmiştir. 

Vergi işi 
nu nefl'edılen Çm resmi tebliği: dairesi ıöyle demektedir: mek emrlııi almışlardır, ~ "!e dunya 1Ç1n haklı bır .ııulhten Singapur'a hava akınlarİ 
YunandaHva,yangşim.alinekar- cAlnıanlar 1sonkanun1942 ta· emınız. Tokyo 16 (AA.)-İmparntor· 

gt cepheden yapılan Jicldetli Çin ta- ril:Une kadar İngiliz deniz kuvvetle- T • • t • • t F• ı • • 1 Juk umumi karargahı bildiriyor: 
Bütçe encümeni bir mad- arruzlan d1'Vam etmektedir. Japon rinden 44 zırhlı, 20 tayyare gemisi, u un sa ışı 1 ıpın erde Dün Japon tayyareleri, Singapur 

denin tefsirine lüzum ~e ~ol~~ın yollan keıaiLerek l 58_ kruvazör~ . 138 muhrip, ve 95 üssüne bir akın yaparak gün ortası 
•• • mıha edilmıştir. Changırha muhare- deruzallı gemısı batırdıklarını iddia 4 üncü defa hücumda bulunmuşlar-

gormedı besinden sonra yapılan temizleme ediyorlar. Bu rakamlar fngiliz bah- İki günde 12 mily;on Japonlar müstahkem dır. Bu hücumda 14 diişman tayya• 
J ameliyemnde yeniden 1300 Japon riye kuvvetlerinin pek üstünde bu- kil • Davito ada!;ını da resi düşürülmü~ ve yerde tahrip edil· 

Aıık:ır:ı 16 (Tel1.ı.onla) - FcvkalA- daha esir alınmış ve esirlerin mik· lunmaktadır.> oyu geçtı miştir. Hücum esnasında Selatar çev• 

sl
demlvnzlyet dolaylSile bazı vergi ve re- tan bu suretle 2300 e çıkmı.,tır D. N. B. a1'ansı bu beyanata kar- aldılar · b b 1 k ere ?,S.m yapılmasına ve bazı D k d fazl J .. · l k 

1 
k . .. reın om a anmış ve as eri tesisler-

maddelerln m-keııenyet o san an a apon motörlü şt ı o ara §Unları ıla.ve eder: cAI- İzmir 16 (Telefonla) - bi g5n de yangınlar çıkarılmı11tır. Japoaılnr 
alınmasına dal: olan ka.nun~7:1c~ arabasıw tahrip edilmiştir. Muharebe-- man askeri tebliğleri 3 eylül 19 39 zarfında Ege tütün piyasasında. ııe.tJ.- Tokyo l6 CA.A.) - Domeı ıı.ja.nsınn tarafından düşürülen 14 tayyaı:cden 
madd~sl ile muvakkat birinci madde- de maglup olan Japon kıtaları dö- dan 31 ilkkanun 1941 tarihine ka- lan tütün miktarı 12 mUyoo. ldloyo. gön?, Japon kuvvetleri Manllanın şi- yedisi T h h t d ·· küntül · · 1 -

1 
dar k 

4 
1 k k b ı İn li geçm.l.§tir. Flatla.r '10-145 ..,....,..,_ ara.- maJ batısındaki Subie koyunun giriş •. ' e ga ayyare mey "anı us• 

sı hükümlerinin hudut ve şümulüniiıı ennın top anmasına ueva.ın atı o ara ay o an gi z sni"-da olup llk gü.rdtü sevı;;i~ı.ı.- noktasındaki müstahkem ~to ada- tunae cer~~an e~en ~ava duellola• 
tefsir yolu lle tavzihi hakkında Baş- olunmaktadır. muharebe gemilerinin aşağıdakiler• faza etmektedir Köylüler aıtış ve sım almışlardır. Burada 16 ağır top nnda ıve dıger 7 aı ,;ı,ynı tayyare mey-
vekıllet tezkeresi alakalı encümenler- Japon tebliği den ibaret olduğunu bildirmiştir: ftat vazlyıatın~ meımnu:OO~rle.r. Re- e?e geçjrllmlştiı'. İşgal genç bir su- danında yerde tahrip edilmİ§tİr. 
den geçerek h.?Yetl umwnlyeye sevk 2 zırhlı, 4 tayyare gemisi, 1 7 kru- b yı :w f edilmişttr Butçe encümeni bu hu- 6anghay 16 (A.AJ - Merkez Çin- vazör 62 hr' 42 _ı • 1 koltenin kısa blr zamanda. ~n a e. ne er tarafından ya.p~ 

t 
· • deki J'a,...,.., ...... mn1 ,,.., _ _.,,.,... 24 n~." • mu ıp ve uenıza tı '"'"tılac'n5. •-'--•- ..,.,,_..,_tedir tlll' 

sus. ak! mazbatasında. şöyle demekte- kaıuııı&";:-.,,::-'.,,..n ş-...-tr.uııtau .......- gemisi. Bunlara askeri İtalyan teb- ..... "'1:;• WUUll.l.ll ~ • • • 
dJr. ~ .. ~ a.ngşa amızu- r-ı . d . Akhisar 16 (A.A.) - Dün ~ıla.n ıti- Yüksek iktisad ve 

cYa1>1lan tedkikat neıtıcesinde, diğer nlDl. sona eroJgini bildirmiştir. Japon ıg enn le ~~np edi:d~~eri bildi"?· tün piyasası ha.raretlldtr. Bir günd.~ 

Refah vapuru 
hadisesi encümenlerin mütalealanna ta.mamile k:ıtalan, 30 Çımgking tihnenfnl ez- len 22 n~ kruva~oru, 14 muhrıp flatla.n 70 ıı~ 145 a.ramn<ie. olmak il- ticaret mektebinin 

iştlrak edilerek 8 inci maddenin da- dikten ~nra hareket üslerine doğru v~ 4.0 demzaltı genusi de ilave eclil- zere iki. m!Jyon kilo tütün sat&lmaf- 59 uncu yıldönümü 
hllde imal edilen e.,yaya. ve muvakkat geri Çf'l~mişleroJ.r. Ya.rı resmi §ayi- 1I11ftir.> m-7 y •• Yftksek: İlttmad ve 'nearet mekte- (Baş tarafı 1 ~~e~ 
=~~ ma;::,

1 
h:,ı:ün:.ı~. ı~ ::"' .=;ı:." 59 bin aı•"' 1950 Bir çocuk babaıinin Fethiye ıe <-> - ..._ _. .,_ -.tuonnım .. uneu ,,ı-tı- en:n1n'i.:1asm, .,....., ..,..., 

mrasında vergiye tAbl tutulmt"• da.- tabancasile yaralandı lan 65-120 a:msında devam ediyor. mii miln~betile di1n saa.t 14. de mesi muhtemeldir. :sneümen. tai:ıi:t--hin oy Şbndlye kadar 60 bin kilo aatıı~. mektebin suıtana.brneddek.1 bhıasmda Jcat ya.pılmasma melıa.l olduğu~ 
mamulat stoklarına. da §Amil ol- Bir duvar yıkıldi enkaz İzmir 16 (Telefonla) - Seyıdi- bir mera.sfm yapılnuftır. kında blr Jcararı l'Crd.W. takdiJ'de m:utt.. 

duğunu kanun! metinler vnzıhan ifa- I d k l k' iköyde Belediye zabıta memuru Ha- K · --1·- Merasimi mektep mü.dü:rli ~ 'Ve tellt bir eneümen ~ilecf.k 110 ba _,,,_, 
de etmekte oldu~an her iki cJJ:ıe- a bn a a an adın ... ~ d- t _J k. wl '- - "b ıymetli ~malan1e __ ,..,,._1 ..... _ ... ..ft..a.~ ..... 4 ..r.~ ~ tın tıefslrlne mahal YQktur ....... ın or yaşınua ı og u oa asının .....,..,........., n ıu.- uır ......,.~ ya.ptı:k- ~u.ıın:n aabık Veldlle:rJ. ~* 

----- .» kurtarıldı - tabancasını !kurcalarken, tabanca lfürk tarihine hizmet tan ~nra Yüksek İktısad 1'B Tlca.ret Ta!ıkika.ta. memur olan erıcömen btfı. 
Şeriye mahkemeleri KUçükpazarda. Hacıkadm caddesin- ateş almış, çocuk ağır yaralanmı§tır. edenler mektebinin mruı.rlf -.e tktısaıd1 ~- lrlimetin bO.tü:n ves&W:nden tstıf~ 

de 13 numarada. Emine adındıı.kl ka.- l . . . t:ımmfa §imdiye kadar oyııad.$ l'Olü ve istediği ewa.n ft1ı".ıyed ~ 
nr.illeri müzeye veriliyor dm dün evinde otururken yağmurlar- zmırde iki talebe . :Ankara 16 (AA) ... - Türk Taı- tebarüz ettl.rınLştir. cektl.r. Yine bu eneiimen Vetillel:i Jar. 

İDnir f 6 (Telefonla) - 1327 se-- dan ıslanan duvar birdenbire yıkıl- . paviyonu a ılı o rilı Kurumu ~anhPıdan: Müdllrden .sonra. eöz ala.n bazı pro- tıcvap edece~ gibi hıı.rlçten ~ 
nesinden evvelki tıenelere ait Şeny" e ınıştır. Emine enkaz aıtıntl:ı. kalmış- t • 

16 
(T l fy lap Y r

1 
• . Kıymetli çalış~larile Türk tari- fesör ve doçentler de meR.tebln ylik- Ştthlt ve el:ı1ı1 hlbre olaraık d.!lllemtk 

hk ı tır. ..ızmır . e e. on. > .. - mur.~ hıne yaptık1an hizmetten dolayı t sek kıymeti hakkında sık sık alkış- saıahlyetinl hatzdir. 
nıa eme eri sicillerinin Adliye Ve- T k M f C b k - J.8- l hlt :b 1 -" 1 1şl rdJ laleti . . 1 .. l '] Hddlseyi haber alan zalnta ve itJ:a- ur aan emıyeti m ız, dıge- tanbul eski eserleri koruma encüıne- anan a e er "°Y em e r. Müte- Refah h!\dlseeinln Dl.vam Aıııeı 
. ~ıınl emny e mluze. ere ven me- !.ye yetişerek enkaz kaldırıımı,, Emi- ıi erkek talebeye ait olmak üzere ni azasından Bay Efdaleddin ve Or~ a'kiben mektep tedris heyeti ve dar tevdi edilip edllmiyeceğl hattındai 

smew aş .a?mıştır: zı:ıu: _Aydın v_e oo çıkanlnu~ır. İyi bir tesadüf ese- Talebe yurdu olarak iki büyük pav· du mebaııu Bay Aü Canip Yöntem vetlflel' otomobillerle Taksim gazln<>- şimdlden bir feY söylenemes. Bımun 
Mugla 'V'llaye~lenrıd~kı sıcıller lzmırJ r1 olarak .Emmeye hiçbir ıey olma- yon binası inşa ettirecektir. Şimdiki Türk Tarih Kurumunun asli Ü eUwi- sun~ ~itn:1şle~r. Gazinoda mektebin ıçin rnc encümenlc-rln bl:r brar ves-
müzesine verılccektir. mıştır. binalaı- talebeye UEi gelmemektedir. ne aeçilmi .. }erdir. _y g yıldönumu mun~tlle bir ç~ ziya- mesl l~zımdır. Bu husustaki netice 

,, feti verilmiştir. · yakın bir zamanda be111 olacaktır. 
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Birkaç zarnandU' kafam: ------·---
Tanıdığım bir doktorla geçen gi.;n 

sokakta karşılaştık. O !:>ir hasta• • 
1 dan dönüyordu. Otomobilini sav· 
tnlfb. Yaya yÜrümek istiyordu. Ga· 

«- Niçin 'u Türkiyedeki gen.İt d 11 k I' 'J 
balk tabakalarının, köylünün haya·t ne en yu se ıyor 1 
tını yazamıyoruz?» mevzuiJe uğra· 
ııyor. 

Esasen bunu, diğer ftkrala.rıl!lda 
da belli etmişimdir. 

Hatta bir an safiyetle f(iyle diye
cek oldum: 

- Rica ederim! ... Burada, İstan· 
bulda bulunmıyan ne varsa bana 
ıösterin ... Görmediğim, bilmediğim 
bir tandU' ekmeğinin pifiriliti mi 7 ... 
Kadmlarm elJeı-ine bezleı- sarıp ha
muru kızgın çömleğin cüdarlanDll 
yaplfbrma.aı bizim büyük tehir ba· 
yatunızdan ayn bir özellibe onu bi
le saatlerce seyretmek istiyorum. .. 
fakat bende yavat yavat töyle bir 
kanaat uyanmafa bafladı: Türk.iye
nin ,urumda ve buraamda ne var· 
aa, hemen hemen hepsini latanbul 
kendi smırları içine toplaırufbr. Sı· 

Belediye patatesten pasta 
yapılmasının yasak 

edilmesini istedi 

Belediye lktısad mildürlüğü son 
günlerde patates ve pirinç ttatıann
da. görillen yükselmenin sebeplerini 
araştırmap bıujam.ıştır. 
Şimdiye kadar yapılan tedklkler, 

büyük pasta JmalAthanelerlnin, pasta 
lmallnde 1rullanmak ü:ıııere genlf mik
yıı.sta patates stoklan yapt~nı gl56-
tenni§tlr. 

Bu vaziyet k9.11ısında belediye An.
karaya müracaat ederek her şekilde 
imal edilmlf pastaların sa.tlflllın ya.
sak edilmesini istemiştir. 

vas'm, Hopa'nın, Adana'nın, Van'm KÜÇÜK HABERLER 
İnsanları ıibi, adetleri de lstanbulda 
muhassala haline gelmittir. 

Fakat bunmı eaL: eskiliği kadar * Birkaç gün evvel kıskançlık yü-
- zünden Kanlıcada kansı Sulhlyeyi 

da köhne ve yanlıt bir nazariye ol· tabanca ve bıçakla yaralayıp öldüren 
duiunu, bqkasmm ihtarına hacet şoför muavini Saidin meşhut suç yo
knlmaksızın, gene kendiliiimden an• lu ne muhakemesine 1ldncl a~r cem 
lıyordum. Sitlide oturup Erenköy mahkemesinde başlanml§tır. Said 
bi&e hakkile tasvir edilmez! Nerede mahkemede, karısının kendisine lha
kalmı, ki, bölge bölge biıllerce Ana· net ettlğl.nl ileri sürerek tevil yolu Ue 
dolu köyij... suçunu itlrnf etmiştir. Şahltlerln 

«- Peki... - diye düıünmekte dinlenmesi için muhakeme başka gü
devam ediyorum •• Ben, mesela fık- ne bırakılmıştır. 
ralanmda az cok latanbulun bayat * Slpahl ocağı senelik umumi he
tezahürlttini anlatabiliyorum. Kalı yet toplantısını yarın saat 17 de mer-

kez binasında yııpacaktır. 
senelik ömrümde defalarla Anado· * Istanbul 1aşe müdürlüğüne mün-
luya manen girmeğe, orada bir müd· ha.sıran yüksek tahsil mezunu dakU
det yaşıyarak, kasaba ve köylerimizi ıo ve memurlar alınaca'ktır. İmtlha
de yazılarıma geç,irmeğe yeltendim. nın önümüzdeki pazartesi günü yapı
Anuna, olamadı. Bunu yalnız ben lacatp haber verllmektedlr. 
yapamanıq deii)im. Galiba hiçbir * Evvelce beraber yaşayıp ayrıldı
mubarririm' ~ gereği gibi bqarama· gı Muzaffer adındaki kadını bir ~ 
dı. Niçin?:ıt gün evvel Kasıır.paşada bıçakla ya-

Bu cnİçİnıt in cevabmı bulmak ralayan ve Muzafferin dostu Ganiyi 
r: .\ksadile cköylüyü tasvir edebil· de öldüren Ahmed adliyeye verilmlf
ıru.. onun nıbun. ırirebilmit• diye tir. Üçllncll sorgu Mk1m1 tarafından 
dünvada ün alan, mesela Tolatoy'u Ahmed sorguya çekllerek tevkif edll-

~tır. 
bir kere de başka bir gözle okuya· * Bcyojtlunda Fehminln dükkl-
Ylm ! dedim. nından blr konsol saati çalan İsmall 

Diğer bir yazımda da bahsettiğim dün muhakeme edilml.ş ,kırk gün 
tu «Kazakları. romanını 1renç~· hapse mahkilm olmuştur. 
de bir defa okuduium halde, ,imdi * Münhal bulunan Başvekalet a.r-
tekrar inceledim. şlv dairesi müdürlüğüne Evranos kay-

Tolatoy orada, kendini cOleninıt makamı Kemal Tunay tayin edllmlf
falıaiyetine büründünnüttiir. Mo.- tir. 
kovanın kumar ve kadın ilemindea ithalat ve ihracat birlik
bezmit olan bu delikanlı, askeri bir 
vazifeyle ve minen yeniletmek ıibi lerinin senelik toplanbıı 
romantik hislerle, hayalinde taaav· İthalAt ve ihracat blrllk.lerlnJn se
YUr ettiii Kafkaayaya sicliyor. Bam- nelik umwnl heyet toplantıları denm 
L-- etmektedir. 
--.ka bir tabiat. bamb-.ka bir ba- Dlln tıttlk ve yapalı ihracat blrll-
yat ortaamda kalıyor; ve bu .,. tinde toplantı yapılDUf, yenl idare 
ınubitini anlatarak dünya edebiyatı· heyeti .seçllmlftlr. 
na maledebiliyor. Hububat birlltlnde yapılan senelik 

- Bmıca edibimiz, Anadolunun umumi heyet toplantısında da eek1 
bunca yerlerine "'idip oturdu da, nİ· idare heyetl, bir aza dell.flkllkltl ne 
çin ayni ,eyi yapamadı? • nm ceva· !bka edilmiştir. 
bını ,öyle buldıun: 1 Değiştirilen B. Hüseyin Vafi yerine 

Ol • Kafk d d"" elı' ı! Ali Kara seçilmiştir. 
enın, uya a ıger ' aru 

arkad .. larırun muhitini mmnla, fe-
nerle aramamı,, bilakis onlardan Karilerimizin 
k.ıçmlf, yerli balkın aruma karıt· 
mlf, tam rni.nasile onlar gibi yqa• mektuplara 
~lir. Sanının Tolıtoy'un sım bu· 0 

radada. Geı-çi pek güç taklit edilir Kadıköy vapuru ve 
bir 11r ! Bunu bizim nesil başarama· ı 
aa bile, bizden sonrakiler üstesinden 1 talebe pasoları 
gelirler diye belirtmek istedim. ----

A vrupada tahsil gidenler ara.sın- ' Ka.dıköyünde oturan Güzel Sa-
da lisan öj(renio istifade edenleı-, an· ı natıar ak.a.demlsl talebesinden 29 
cak kendi milleltaflarının dar züm· imza ile bir mektup aldık. Bunda 
relerinden kurtularak, yerli ehali geceleri saat ylmı1 ikiden sonra 

talebeye paso bileti verllmediğln-
arasına karıpnlardır. Allah rahmet den şlk5.yet ediliyor: cGeceleyln 
eylesin, Pariste bir ressam Galip bey Uyntro ve sinemaya gitmek veya 
vardı. Kuk sene oturmuf, yalnız 

1 

bir akrabamızı ziyaret etmek ne-
Türklerle ülfet etmif, iki cümle den kabil olmasın?• denlllyor. 

YAŞADIÖIMIZ DEViR 
c Yaşadığımız Devin 1 bir piyes mev- Sahnenhı A81 ruhu bu kayda boyun 

zuu yapmayı akıllarına. ~tirenle!' el- eğmedl~den brllere öğreWmek ın
bette seyircilere bundan daha iy1sln1 zumu hissedilen bu huSU3a ~ 
vereıru!Zler. Çllnkll bu piyesin. mevzuu biraz evvel işaret cttiıtım kıvamsızlık 
güzeldir. Hem de pek güzel Fakat bir g1dertıememiş oluyor. Sahnede canlı 
piyes mevzuu olarak değll; belki bir du.ran ölüleri, her dakika biraz daha 
roman, bir büyük hlkAye mevzuu ola- canı çekilerek bir ölü !haline ~len 
rak. anayı gören seyircilere de bunun ak-
Yukarıdakl &bundan da.ha lyis1nl sini düşündürecek ortada hiç bir şey 

veremezler• lhtArazl kaydını da. yalnız yok. 
mevzu ile araınm!a. htç bir mesafenin Piyesin ba:ınd.an sonuna kadar hls
bıralnlmaDU§ olmasına. ve bu yalan- solunan umunll alf\taya gelince onurı 
lı.lc yüzünden rüyet zaviyemlzln biraz da menbamı g!istereylm: Piyeste kur
daralmış ve mevzudan ibrette istlfa- ca1anan fikirler. İçinde yqadığunız 
demiz azalmış bulundu~ lf9,ret lçln buhranlı devirlerin manzarasını, bü
koyuyorum. tfon cephelerllc, aydınlatan fikirler bu 

Sahneye konması bile başlı başına piyeste sıralanır.ıştır. 
bir mesele olan bu piyesin mevzuWlu Sahnede görülen her hangi bir piyes 
roman hallnde okuyanlar beğenme- glbl, mevzuu kavn.dığım, cüınlelerin
mezllk edemezlerse de, sahnede dinli- deki ifadeyi duydujtum, ita.de ettiği 
yenler, epeyce cazip taranan oldu- f'klrlerl sezdiğim her hangi bir piyes 
ğw1dan, belki de lstemtye lstem!ye, gibi se~ttlğlm cYı>.şadığımız Devir• 
bPğenmeme-zllk edeceklerdir. hakkında işte bu sebeplerden dolayı 

Çünkü hayal ve hakikatin nispet.siz J;ı>ı:de kıvamsız bir piyes olduğu ka
bir şekilde esere katılması, iki k~tup- naatı uyandı. sonra piyesin müellllt 
tan gelen fikirlerin aynı .~hemm_ı.yetıe Karı Çapeo'k.'in bir Çek olduğunu ve 
l!ade olunması plye<-..e muthlş bır kı- muztnrlp nılllttinin bir sembolü ha
vamsızlık vermektedir. llne gelerek onu canlandırmak üzere 

Fikriml daha kolayca ifade için kaleml eline aldığını düşündum. İçim 
mevzuu hülasa edeyim: 817Jadı. Ne olurdu Çapek mevzuu ile 

Piyesln kahramanı bir «Ana• dır kl bir piyes değil bir büyük hikaye yaz
kocasını, müdafaa halinde bulun?u~u s:ı.ydı dedim. Yine düşündüm. Tlynt
mevzide yaralanıp işkencelerle oldu- roya dalına yenlllk sokmak ıstiyen ve 
rüldü~ü h_alde, bir hücum :ı.nında ş~- yenilik yapmak için her şey ynpılahl
hit duşmuş sanmaktadır. Beş evla- ıeceğinl farzeden müelliflerin bir çoıtu 
dından birt ~ıbbl bir keşif ynpabll- gözümün önüne geldi. Avnngard tanı 
mek için kendınc hastalık ıışılnyan ve tıyatrolarda neler neler görülmeml.ş
derdintn devasını bulmadan ölen. bir tlr! o zaman anladım ki bu plyes 
doktordur. Iklncls1 bir rekor peşmde sahnemizde müdafııa cttdğl zıd fiklr
U~;lrkcn düşüp koln kanadı kın~an v; ler glbl derin akisler uyandıracak. 
muvaffak oldujtu tesblt edllenuyecc.ı.: 
olan bir tayyarecldir. Üçüncti ve dor
düncll çocuklar, blrl halka hiırriyet 
ve müsavat vermek, istlyıen, diğeri de 
tesis edilecek yeni nizamlarla halkı 
idareye kalkışan ve bu uğurda ölen 
ikizlerdir. Artıl: ananın bir tek evladı 
kalm11tır. EvlAUannın ckafalannın 
içine büyüle şeyler koydu.lcça kendin
den aynldıkla.nnıa acı tecrübelerle 
görmüş olan l\na bu son evlAdını ken
dme saklamak arzusundadır. Fakat 
bu muhaU temenni olduğundan zavallı 
ananın bu son arzusu da. kuvveder. 
fille çıkmıyacak, ortalı~ı kasıp kavu
ran felAket seli karşısında ana son 
evladını da, ellle bir sllA.h vererek 
dünya cehenneminin lçlne yolhya
cıı.ktır. 

Kitleyi müt.ehaasls etmek. onu dü
şündürmek, ona yükseltici fikirler 
kazandırmak tiyatro için çoılt asil bir 
gayedir, Yeter ld bu gayeye vanlmak 
için kullanılan vaaıtalarda da biraz 
n.salet bulut18UD. 

Piyesin bafUlda üç ayn cümle ha
linde üç defa tıekrarlandıtı 1~ln üze
rinde ısrarla durulduğu sezilen şöyle 
bir 9Ö'L var: <1Her şeyi bir yere değil_ 
her teYl yerli yerine değil, her şeyi 
yakıştığı yere koymalı.• 

Ölmeden evvelki şeklllerinl muhafa
za ederek yıışıy:ıntarla senli benli ko
nuşmak üzere dünyaya gelen ölüler 
bir sahıı~de yak!§tıkları yerde midir
ler? 

Muhsin Ertuitrul bu derece gayri 
ta.bli bir vaziyeti tablilcştlnnek eme
me didişmiş durmuş. Muvaffak da ol
muş. Mesel& l!flklan kararan sahnede 
birdenbire blr reslın aydullanıyor. 
Sonra yavaş yıı,vıış resim kararırken 
resmin aslı meydana çıkıyor. Fakat 
yine mcseln piyeste ölümü taze oldu
~undan henüz resmi bulunm·ya.n 
kahrtıman içeri gelince vazlyı>t değı
şiyor. Ananın cŞlmdi sen de ml ol
dün ?• suallne pi~ yeniden. bu defa 
ibüooütun, bir gayri tnblillk havasına 
btirfınüyor. 

Bir kısım seyircllcr buna modem 
bl.r melodram dlylp geçecekler. Bu su
retle dinlerken bile piyese numarasını 
vermiş bulunacaklar. 

Bir kısım seyirciler ise piyesteki kü
çük büyük bütun buluşlara, hepsi de 
büyiık olmak tnrtlle, birer sıfat taka
rak eseri yüeelt.mete çalıfacaJtlar. 
cYaşadığımız Devir• maruf tablrlle 

tutarsa, Muhsin Ertıılrulun ve oyunu 
lle ona can ve gomilden yardım eden 
Nevylrenln eseri seyircilere beğendir
mek· için sarfettlklerl gayretleri unu
turcasına bir gayretle. göklere çıkarı
lacak. 

Bil!ar.ı: Muhsl.nin ve Neyyireniıı 
gayretlerine rağmen eser be~enilmi
yecck olursa kabahat khnln olablllr, 
halkın olacak. tNe güzel bir eserdi, 
ne güzel de oynandı. Fakat. halk onu 
lc&vnyamadı, tutmadı • denecek. Her
kes muradına erecek. 

Eser muvaffak olursa buna Ahmed 
Muhip Drana.s'm tercüı:neslndekl kud
retin de bir dahli olacatıru nlveyi 
unutmıyayı.m. Piyesin ilanı cidden 
çok iWJel. 

c Ya,radıtunız Devir• in tenuılll de 
cidden çok güzeldi. Neyyire ananın 
sonsuz ıztıraplarile gözümüzün 'önün
de insaniyetin bir tıı.msall gibi canlan
dı. Onun hıçkınklan sanki ölen ev
lfıtlanna değil, birbirlerini öldünncğe 
susamış insanlar içindi. 

Suavl Tedü_ Avni Dllllgil, Talnt AI
tcmel, Hadi Hün, Srunl Ayano~lu, Kft.
ni Kıpçak, hatt.A. programda ismi geç
mlyen kısa rollle Mahmud Moralı 
rollerini çok güzel oynadılar. Piyeste 
rolü olan radyo da canlı idi. 

-·- Jiba biraz da canı sıkılmı tı. Bir ıı· 

Dün de bir çok kimseler lık bana şöyle derd yandı: 

mahku"m edildi - A:ıizim, biz doktorlar, mek ep 
muallimlerine be."lZerİz; hııstalarımız 
da talebeye. .. Mesela bir muallimin 

Kömür ihtikarı yapan komurcü Os- gayet çal~an talebesi vardır. Vet'İ· 
man Sıddık, tıraş ma.klnesi ihtikAn len vameleri günü gününe yapar, 
ynpan Sofi, soba borusu bileziği '\."e -iefterlerini muntazam tutar, e:ı.ber
boya lhtlkAn yapan nalbur Adel lenecek ,eyleri iyiden iyiye akhna 
sabun ihtikarı yapan Saniye, makara yerlettirir, siz ona «Dersinizi iki de
~htlkArı yapan Ar<iaş, beyaz peynir fa okuyunun dersiniz.. O dört defa 
ihtikAn yapan bakkal Llgor. sattı~ :>kw Bö J b" çal)fk talebe mu-
maı içln fatura vermemek suret.ile 1 . ·• . Y e ır an 
ihtikar yapan manifaturacı Nesim ~~ ne kadar memnun eder de
asllye ikinci ceza mahkemesinde mu- iil mı··· 
halrıeme edilmlfler, yirmi beşer lira Doktorların da bu çal&fkan talebe
para cezası ödemelerine ve dükkA.n- yi babrlatan butalan vardır. Meae
lannın birer hafta kapatılmasına ka- 1i onlara perhiz tavsiye edeniniz; 
rar verHmiştlr. «tunu. ,unu fUDU yemiyeceksiniz .. » 

Yüksek flatıa kWldura çivisi satan dersiniz, aiızlarma bile koymazlar. 
Vartohinln muhakemesi yapılmlf, Hatta kendilerine cpek zararı yok· 
kırk lira para cezası ödemesine ve on tur .. ıt diye gösterdiğiniz ufak tefek 
iki gün dükk~nının kapatılmasına müaaadelerden bile katiyen istifade 
karar verllmlştır. etmezler ... Onlara bir yqama rejimi 
Karışık kahveyi halis kahve diye çizeniniz. Harfi harfine, hatta fu

yiıksek flatla satan bak.kal Hristo, laaile tatbik ederler. «Hiç deiilae 
adliyeye verilmiş, sorgusu yap:larak ıaat onda yatmalısınız,, diye tavsiye 
tevkif edılmiştlr. edersiniz. saat dokuz buçukta yor-

Hüseyin ve Mahmud adlarında iki ıranın lıltına ginniflerdir. Ve nihayet 
tacire 480 liralık manlfaturayı 1200 bir giin Relir bu çalJfmaların u ve
llraya satmaktan mazmın manlfatu- ya çok meyvalannı toplarlar. 
racı Kamll ne tczgahtıır Must:ı.fanın İ$te çalıfkan bir talebenin mualli-
nıuhakemelerl dün asliye lklncl ceza 
mahkemesinde yapılmış. muddeiumu- mine verdiği zevk ve ceurel kadar, 
mi iddianamesini okuyarak marnun- bu kabil hastalar da bizi memnun 
ıarın sürgün cezasına çarptınlmala- eder ... Tenbel, haylaz talebeleri an
rını istemiştir. dıran hastalarımız. da vardi!.:.--

Dıik.kiınında 84 top siyah saten bu
lunduğu halde lhUkfır kasdlle bunla
rı satışa çıkannamakta.n maznun 
manifaturacı Ohanesin muhakemesi 
dün yapılmıştır. Muddeluınuml bu
nun da sürgün ceza.sına çarptırılma
sını, ayrıca yalan şahit bulmaktan 
da tecziyesine ve bu davada yalan 
ş:ıhltılk yapmaktan mamun Suren 
Benyamln ve Sergisin de cezalandırıl
nıalannı lstemL§tlr. Bu ilet davanın 
karan verllmek üzere muhakeme 
başka gune bırakılmıştır. 

Havagazı borusu neden 
patlamıı? 

«Artık $U sigarayı azaltsanız» 
dersmiz. Günd~ iki Üç paketi silip 
süpürür. «Alkol yasak !ıt deniniL 
Çilingir sofrasından kalkmaz. cGe
celeri erken yatacakaınıu diye ten· 
bib edersiniz: evine sabaha kartı dö-
ner ••• 

Sonra mühim bir benzeyia nokta
aa daha VU' ki, bu bizleri pek üzer. 
Mcaeli mual.lim bilir ki. fiJanc:a ta
lebesi gecelere~ çalıtır. Hatti. buan 
sabahlara kadar batına kitapların
dan kaldannaz. Lüin son derece 
çallfkan olmasına raimen nafiledir. 
İatidadı yoktur. Okuduklarım kafaa 
almaz, ve smıfını 1reçemıes ... 

Aksarayda Kemalpaşa mahallesin- Maalesef bizim de böyle baataJ.t-
de oturan ve havagazı borusWlun nm varcl ... Bütün perbizlai yapar, 
patlamas: netlcealnde 21ehlrlenerett ö- -=-..ı:.ı:.:-:- re,::-e elincl- -1..ı:z.: L-_ 
len Servet isminde bir kadının ölüm ~....... _.. _. __.. ... -
sebepleri hakkında 'l>cledlye fen he- dar, hatti fazla.aile 1rayret ed•. Tels· 
yeti müdürlü~ü tahkikat yapmakta- mal tavsiyelerini harfi harfine yapar. 
dır. Likin ıel ıelelim bir tiirlü iyi ola· 
Şimdiye kadar alman neticelere mu.. bütün hüsnü niyetine raimea 

nazaran havacazı borusu, yanın- onlal da yukanda anlalbiaa talelte 
dan geçen lAtpmm rutubeti yllzünden tipi ıibi iyi olmaia istidadı y~ ... 
patlaml§tır. Bu itibarla, gaz boru- Çallfbiı balde mufta dön.. talel.e 
sunu JAğımın çok yakınından ~çlren hocasına ne kadar üzene. bu kabil 
ev sahibi suçlu gôrülmettedlr. Bele- hastalar da bizim için öyledir ... • 
diye fen heyeti müdürlülil bu husus-
ta hazırladığı bir raporu müddelu- Bu sarada doktorun 1rödai karp-
mumillğe gönderecektir. ki kaldınmdan geçen bir adama 

ilişti: 
Dl~er taraftan belediye, yeni yapı-

lacak inşaatta havagazı borulannın - İtte, dedi, gayetle haylh bir 
la~ımlardan uzak olmasına azamı talebe ... 
derecede dikkat edilmesini alakadar
lara blldlrmlştlr. 

Bir kadının önüne çıkan 
4 sarhoı muhakeme 

ediliyor 

Ve onu yanma çaiırdı. Elindeki 
sig"arayı ifaret ederek: 

- ~llab... Ben size menet
memit miydim? .. 

Adam, imtiluıında sorulan aualia 
cevabmı bilmiyen bir talebe gibi ta
~ırdı: 

- Şey, doktorcuium !.. diye ke
keledi.. durdu. 

Biz tekrar yolumuza devam ed~ 
ken, sordıun: 

- Bu talebeniz kaç senedir böyle 
haylizlık ediyor? .. 

İbrahim, Ali, İsmail ve İbrahim ad
lannda dört kişi evvelki gece sarho~ 
olarak Çemberlltnşta bir gazinoya 
gitmişler, geç vakit gazinodan çık
tıktan sonra evine gitmek fuıere o ci
vardaki knranlık bir sokağa giren 
aynl gazinoda hanendiı Cemile adın
daki kadının önüne çıkmışlardır. 

Bunlardan Ali, Cemilenin kolundan -_Tamam 11 senet.. Hani çaI.,. 
Fransızca konuf&mazdı. Hatta de
vam ettiği kahvehanenin garsonuna!~---·---------"" 
Türkçe öğretmitti. ı isek lzrnirde. Tank İbni Ziyad gibi 

Bizim de ekserimizin Anadoluda 1 gemileri yakamıyoruz. Moskova ile 
bulunmamız, itte bu ressam Galip bütün alakaları keaeı-ek Kazaklar 
beyin Pariste yqamasına benziyor. tarzında Y8'1Y&n Olenin'e benziye

Bu mahzuru önlemek 1çln olacak 
müelllf annenln etrafını alan 11ölün
lcrln blrcr hortlak gibi değil, bllA.kis 
eski yuvalarında aile ışıttı etrafında 
tatlı ve emin bir hayat suren tabii su-

tutarak zorla süriıklemcğe kalkışmış madıgı halde her sene sınıf g~ 
ve ellndeki çantasını almıştır. Kadı-1 talebelet" olur ya. ••• bunlara bemi

Selim Nüzhet Gerçek nın bağırması üzerine polisler yetl.şe-ı yor ... Fakat bU' gun muhakkak ld 
rek hepslnl yakala.nu§tır. cemilenin zekasına fazla ırüvenip dersleri ae

Kuru baklaya narh · çantası bulunup içindeki paralarla. rercık top atan çocuğun ü:ıb,etine 

Piyes bütün ağırlığına rağmen se
yirciler! pek yormuyor. Yinnlşer da
klkalık iki perde arasından sonra saat 
yirmi lkl kırk beşte Uyatrodan ayn-
1:.rl,eıı seyircilerin dimağı henüz duy
<!uklannı ve hlssettlklerlnl düşünecek 
ve muhalreme edebilecek kudrette bu
lunuyor. Ve bu suretle daha evvel 
bahsettiğim kıva.msızlıklan bile haz
me lmkrm hasıl oluyor. 

Sirkeye karıtmıyan zeytinyağı gibi, miyonız. 
apayrı bir hayat... Adeta bir koloni Biz bunu yapamadık. 
hayab... Kendi aramızda tavla... Haleflerimize bu zaafanm itiraf 
Kendi aramızda tehir münevverle- etmek istedim. 
rine has bubaballer, nükteler, dedi· ... Gerçi bizim neaildatl•r da be-
lroclular ... Ciamimiz burada, fikrimiz niia ö1müt deiillerdir. 
Ankara, yahut lstanbulda. bmirli 1 (Vi. • Nü) 

rette gidip gelen canlı insanlar gibi 
telnkkl ve temsil edilmelidir. Onlar 
hayatınrında olduğu gibi görünmek
tedirler. Zira annelerinin dimağında 
hllA yQ.§8.rnaktadırlar. Yalnız şu ma
nAda ölmllştllrler: Çünkll artık anne
leri onlan b>llannm arasına alamaz. 
Hem de onlar biz yqıya.n mahliıkla.r
dan biraz da.ha az gilrültih eden 
rnahıtUdardır diyor. 

kendisine verilmiştir. ~ıyacaktır ... ı. 
konacak suçlular diln adliyeye vertlmlşler, Doktor sustu. Biz bayata ahlmca 

Suıta.nahmed lldncl sulh cem mahire- artık mektebi arkanmda btraktait-Fiat Murakabe Komisyonu önll
müzdeld 1çtlmalarmdan birinde kuru 
baklaya perakende nam koyacaktır. 
Toprak Mahsulleri arısı, hükıimetın 
el koydutu kuru baklaları toptan nam 
üzerinden almaktadır. 

mesinde sorguya ~kllml.flerdlr . mızı sanıyoruz. Halbuki mektep 
Mahkeme bunlardan Allyl tevkif talebelik baksanna, ö"mrönııiiaıilııl3 

etml.ş, dl~rlert hakkında gayri mev· sonuna kadar süriip sidiyOfDUlf. .. 
kuf olarak tahkikat yapılmasına ka
rar vemılştlr. Hikmet f eridun Ea 

Bay Amcaya göre ... 

- Sokaklara afifler asarak halka! . . . Bence aaıl mesele aaidan )'İi· ı 
öiretilecek belediye nizamlannı pek rümeii... ' 
merA ediyorum bay Amca ... 

• .. .)'erleri kirletmemeii ... 

1 
... Gürültü etmemeii tavaiye et-ı B. A - Hatta, duvarlara uua

mekte dejil, bunları tatbik edebil- cak afitleıi 24 eaat aailam tut&bil• 
nuıktel.. . mekt-el ... 



Portakal 
Kıı mevsiminin güzel 
kokulu sıhhi meyvasi 

Kış meyvalan arasında porta
kal güzel kokusu, şekli ve bllh~ 
1a rengi ile insana neşe verir. 

Portakalın insanlara devamlı 

gençlik ve güzellik vermek şonre
U vardır. Vitamini pek bol oldu
ğu için (sıhhat mcyvası) ismi de 
verilmiştir. Olgun bir portakal 
Jçindeki vitaminden maada şe
keri itibarile vücudü kuvvet.ıen
dirlr. Kolayca hazmolduğ'u için 
mideyi hiç yormadan besler. İçin
de yağlı madde yoktur. Bu se
beple şişmanlatmaz. 
Şişmanlamak isteyenler için 

bir taze yumurta, bir kaşık bal 
Ye bir iki portakal suyu bir arada 
çırpılır ve içilirse az zamanda çok 
istifade edilir. 

Portakal müdrirdlr. Böbrekle-
rin işlemesine yardım eder ve 
vücuttaki asit ürikin (hamızı 

bevil) çıkmasını temin eder. Art
ritizme karşı en tesirli ilaçtır. 

Portakalda A - B - C - vitamin-

Kapüşonlar ve eşarplı 
şapkalar çok giyiliyor 

Fransa neden 

mütareke istedi? 

Bozgunun 
başhca 

sebebi 

bölg.esini göstererek dedi ki: cBu 
sabahın saat dördünde., burnda, çok 
~ıymetJi bir şefin idare ettiği, gayet 
güzel Lir tümenimiz. 400 Almnrı 
tankının hücumuna uğradı rve hemen 
hemen tamamile mahvoldu.> 

Yazı masasına giderek, haberler 
geldikçe tümenlerin vaziyetini Üzer
lerine kendi eliyle işaret ettiği iki 
büyük kağıdı aldı. 

cDün M. Churchill" e, henüz otuz 
beş tümenimiz olduğunu söylemi§"" 
tim; bugün yirmi beş tümenimiz kal
dı: önümüzdeki günler belki ona 

Baıkumandanlığın vazife inecek. Hem ne tümenl~rı Hepsi, 

ı ... hl l • d k" topu kalmamış bir kaç taburdan 
ve sa a yet erın e l mürekkep bir hale geldi. Bunların 

vuzuhsuzluk... mukavemet etmesini nasıl isters.i
niz?. Acı değil mH 

General (George.a) un genel kur-! Salona g:~~!al Bcsson gi~~· Kah
may:ının yerlepniş okluğu şatoya gi- ramanca doguşen bu mükemmel 
l't!Tken, kapının üstünde, büyük bir asker, kıtalardan bahsederken, göz• 
beyaz mukavvaya yazılı: cŞimali lerinden yaş akıyordu. Hiç bir ümit 
prJd cephesi bnşkomutanı generab olma<lan bunların mahvolmasına 
ibaresini acı ile ok.udum: müsaade etmek insanlığa yakışır 

mıydı? 
Bu feci anda, bozgunun başlıca 

sebeplerinden biri, gözümün önünde General Georgcs, bana: cGene-
fÖy}eoe şekilleniyordu: ral BC88on'u işittiniz ya, dedi, bu sa-

D--k d l - l"h" bah, general Huntziger'i kabul et-
.u<li' uman an ıgın sa a ıyet ve · O d b h ı· ı b" I" 1 · d h 1 k M tım. a, u a ı an ıyamıyor; ırnz 

mDc:ıslaudı!C't ermfıed vuzu sluz u · 1 

1
· evvel general Pretelat telefon etti; 

a ıer tara n an tutu an geaıcra - k b · h k · likl · · · 
G 1. h t"" ı·· - k aşagı yu an enı are ctsız e ıtti• ame ın, er ur u mantıga ay ırı h d" 
1 k ·ıı· "'d f l k am e ıyor. o ara , mı ı mu a aa gene urmay 

reisliği ile kara kuvvetlerinin Başko- Demek ki Üç ordu grupu komuta
mutanlığı vazifelerini birleştirmekte nı, general Weygand" la vıe benimle 
ısrar etmiş ve hatta, general Geor- bir düşünüyor; bu hal daha fazla 
ges'a, cŞimali şarki harekat sahası süremez» 
Başkomutanı> unvanını vermeği bi- Cümhurreisi ve hükumet nezdE-ı
le kabul etmemişti. Halbuki, bu un- de, bütün kuvvetimle teşebbüste 
van, general Georges"a, bilhassa gc- bulunacağımı kendisine vadedinoe, 

leri mevcuttur. Bunun için por- nerallcrini seçmek suretile, filea ku- ellerimi sıkarak bana teşekkür etti. 
takal yemek mikroplu hastalık- Kı.şın riizgA.rlı günlerinde ka- yapılan bu başlığın etrafına kürlt manda etmek imkanını • verecekti General Besson, arabama kadar 
tan korunmağa yardım eder si- Tıpkı genemi Weygaııd ın: cŞarki refakat etti. Kapıyı kaparken, pen-

. . . k ikl' ri drnlann baş.lannda şapkaların konmuştur. Akdeniz harekat snhası Başkomu- cerenin aralı~ından «Bilhassa, Nazır 
rurlere saldnlık venr, em e bir ledi "'epede 2 S k - · d 1 N •. Şim 1• ., durması mese r. ~, - _ap anın uzerın en geçe- tanı> ve genem ogues ın « a ı hazretleri, acele ediniz, acele, ace· 
kuvvetlendirir, dişleri sağlamlaş- taınamiyle başa oturmıyan şapka rek, saçlan ve enseyi örttükten Afrika harekat sahası Başkomutanı> Je.> diyordu. 
tı.nr. rüzgA.nn tesiriyle kolayca baştan sonra çene altında bağlanan unvanını taşıdıkları gibi, bu da on- İşte, büyük karargah.tan böyle ay-

Tatlı ve olgun portakal müley- .. hal i 1 ak 1r1 ... :f • k tikt" larla mütenazır bir unvan olacaktı rıldım. 

Ç. E. K. 
Çocuk Dispanseri 

ve Jtutüphı:ınesi menfaatine 

1942 MÜSAMERESİ 
27 İkinclkıinun sala akşamı 
Bcyoğlunda Şehir Tiyatrosu 

Komedi Kısmında 

ÖLÜM 
Şehrimiz maruf tüccarlarından 

Sirkecide Hornsanclyan hanında tüc
cardan Nuri Ba.kkalbaşı şerlkl ve Zi
raat Bıinkılsı müfct~erinden Mus
tafa Ercl'in babası 

Racızade NURİ EREi, 
dün sabah sektel kalpten lUhmeti 
rahmana kavu..,cmıustur. Cenazesi 17/ 
1/942 bugünkü cumartesi gunü sa.at 
11 de Kurtuluş'dıı Tepeüstünde Ba
ruthane soknJc 113 numaralı hane
sinden kaldınlarak namazı Beynzıt 
cnmllnde öğle namazını müteakip 
eda edilecektir. Cenazesine çelenk ge
tirilmemesi has.saten rica. olunur. 

VEFAT 
İngıllz kültür heyeti Azası, Sarıyer 

Halkcvi ve İst!klıil lisesi İngl117.ce ö5-
retmeni 
Bay VİL YAM FRANSIS 

KRUM 
hirknç zarnandanberf muztarip ol

duğu hastnlıktan kurtulnn:ıyarak 
15/1/1942 perşembe gunü vefat et
miştir. 

Cenaze mernsiml bugun cumarte~i 
sa:ıt 11 de Ynzıcı solrağmdakl İnglllz 
klllseslnde y:ıpılncaktır. 

Funııs cenaze levııznnatı 

Eminönü Halkevinden: 
Eminönü Halkevı Spor şubesinin 

tertip ettiği <Birinci Halk koşusu> 
yarın saat (11) de ynpılacaktır. * Üsküdar Hnlkcvlnden: 18/l/942 
talihine müsadif pazar gunü saat 
15.30 da Evlmlz salonunda cYn.man
dedc Keçeoğlu• tam.fından •Mcvlfı.
na11 mevzulu bir konterans \"Crllece-k
tir. Herkes gclcblllr. 

yindir. Günde tıç dört portakal duşer. Bu e man ° m ve eşarp ~. çın co _p7a ır. Ben, aylardanberi, ordu encüme-
bilhassa. baş ile kulakları muha- 3 - Zıyarete gıdı1ebilen bu ninde ve daha sonra da bu encümen ~--••••••••m••••••••••••••m••,11ııı. 

yenilirse mide ve barsaklar çok f ed k tın k 1 i k ·· k i k kad"f i d yap 1 d A ı· · d b · ·· 3 h ft d b · f b l h lk d aza ere lıSl a ç n apuşon- şap a. pe 1 es n en 1 - a ına yan mec ısın e u tezı mu- a a an erı stan u a ını meste en 
istifade eder. Jar ve eşarplı şapkalar moda ol- ml§tır. Kulakları, saçları ve bo- dafaa ediyordum. M. Daladier'de 

Portakal suyunu içmek sıhhat muştur. yunu muhafaza ettiği için sıcak hiç bir ciddi delil göstermeden ibuna Nefis b 1 r fi 1 mi n son 2 g Ün Ü 
kürü yapmak dernektir. Kışın 1 _ Mantonun kumaşından tutar ve gayet şıktır. muhalif kalmıştı. .. LA K o N G 
portakal yazın limon ayni fay- Bu tezi o zaman Mustcmlek.eler A 
dayı temin eder. Sabah aç kamı- f':lazın oln~ ~· Ma.nde1' ~ izah e.tmiş· 

··-ı ği de tk" saat ev- Lahana ve Karnıbaharın/ J MÜŞKÜLLERE CEVAP 1 tım. Ken<lısı, bcnı tasvıp etmış ve 
na, og e. ~em: n n . 1 

_ istihzalı bir sesle şunu ilfııve eylemiıı-
vel, ve ikindı vakti içılen porta- gazını nasıl çıkarmalı? ti: •:Zanneder misin ki, aziz dostum, 
kal suyu en faydalısıdır. Gece ya- I.Ahananın karnıbnhann ta-1 Diş suyu tertibi lbu bir tesadüf eseridir~ Emin olun 
tarken portakal yemek veya su- . l ' k rt k t f Bursa Molıi.hat D.: Evde ynpılacult ki böyle olması iB'tenmiştir: Muzaf-

mamıy e gazını çı a ma c n ,:ıı0 t rtı 1 rt d b sit f ı k f • l Ga l" yunu içmek doğru değildir. ......., suyu c P e a.rosın a en :ı. er o ursa . za erı genera me ın 
}fi.hanayı geceden yaprak yaprak olanı şudur: kazanmış olacnk şayet işler ters gi-

Bundan başka portakaldan ayıklamalı karnıb~""a.rın yap 250 gram 80 ctcrccelik ispirto, 15 d 1 G, ı· ik d" ;ı_ • , i::li.lı - _ erse, genera ame ın, en ınc uır 
pek çok çeşit reçel, marmelAt, raklan kesilerek olduğu gibi bir gram yeşil anason. 12 gram diş ka- bahane bulacak.> 
tatlı vnpılabı·1·r Kabuklardan ranfll, 7 gram toz tarçın, 5 gram na-

J-
1 

•• _ - tencereye koymalı. ne ruhu alınız. Bunla.n blr şişe içeri- Bu vazife karışıklığı, esasen kor-
§Ckerleme, reçel, likor de yapmak tt haşlıyarak sine koyar.ık ağzını knpadrktan son- kunç neticeler doğurmuştu: General 
mümkündür. z:rtne kaynar su ra başka bir ş~yc mtre ediniz. 1 Georges, Mnjor generalden mah-

Portakal kabuğunda c vitami- kapagıru kapamalı. Dlşlerinlzl sileceğin~ vakit bir bar-ı r_um edilmişti; bunu gen-eral Gamc-

n . e fazla bulunduguv için por- Ertesi sabah bu suyu dökmeli, do.k su içerisine iki uç damla nkıt- im yanr.ıda alıkoymuıtu; bundan 
ı n mak khfldlr b k b.. "k k ~L • il 

tak k b ki nndan 11an temiz su ile ateşe koyarak yumu- ' · aş a, uyu arargllilı .um~.mı e 
alın a u a yap genel kurmayın muhtelif burolan, 

reçel ve şekerleme vitaminler şak oluncaya kadar kaynatmalı. Kabak çekirdeğinden kurabiye iki parçnya bölünmü§tü. 

henu··z bı"lı"nmeden o"nce iştaha Bu suyu da döktükten sonra Özdllek: Ko.bak çekirdeği ile yapı-lan ve acı badem kurabiyesini andı- Kendisine çalışma odası vazifesi-
açrnakla şöhret almJ§lardır. arını edilen tarzda pişirmeli. rnn kurabi~nin tertl.bl şudur: ni gören büyük salona girince gene-

Kinin bulunmıyan yerlerde ~00 gram tuzsuz k.n.ba.k: çekirdeği ral Georges· a teessürümü bildirdim. 

portakal kabuklannı sıtmaya almalı, bunları yıkamalı, kurutmalı. cNe kadar haklı olduğunuzu bil-

MELEK Sinemasında 
Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

~·-------------------------' 
BUG"VN Baştan nihayete kadar lıeJecaıılı 

üPIEK'it<e 

KARANLIK 
ve müthiş sahnelerle dolu 

ŞEHiR 
Baş Rolde: Meşhur Polis Ilatiyesi 

CHARliE CHAN 
Siyillere karşı ilaç Hafitçe atıeşte pembeleşUrdlkten son- mezsiniz.> dedi: ve, o zaman İs-

k~rşı ilaç olarak yedikler! söy~e- Ellerde veya yüzde hasıl olan r~ havanda dövmeli. (Çekirdekler kü- panyada büyük elçi olan mareşal Aynca renkli seyahat ve Mi Ki M AV S Filmleri 
nır. Portakal yaprakları çay gıbt siyilleri geçirtmek güçtür. Tarif çille parç:ılam kınlınca. bırakmalı.) Petain'in kendisine yazdığı mektup- Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 
h0aşlanır, hafif şekerli olarak içi- edecegviıniz ilaç basit olmakla be- Bu çekirdekleri tartıma.it, ayni mikdar ta bu sistemi tenkit etmiş ve bunun • 

inCC toz şeker alnuı.11. Iki yumurtanın d d • v• • •• l" e.k ... ----- n,.. • • • ·---llllD lirse hazma y~rdım eder ve ra- raber on, on beş gün kullanılırsa yalnız alom tartılnn şekerle ve bir evam ~ e':11ıyccegını aoy ıye: ,. BUG'-'·"" HANGi SINE!'ııı"EMAYA GITJ\1ELİ: ,~ 
hat uyku temın eder. iyi netice verir. tuto.m vanllya ne kanştınl:ı.mk telle sabır .ta~sı~esınde bulunmuş oldugu• Berkesin muhakkn.k göreceği haftanın en parlak programı 

---- vurmalı. nu bıldırdı. E L H A M R A S t N E 1\1 A S 1 N D A 
Aspirini çabuk hazm- 125 gram gayet keskin sirke KÖpÜrerck sertıeş;lnce içine dövü- Bilhassa, bu sistemin neticesi olan 

etmek için ne yapmalı? içersine iki limonun yalnız ka- len çekirdekleri k~ırmalı. Yağlan- kumanda ikilibrinin, kendisini. Belçi-
kl t bl h ft b ak mış bir tepsiye çorba kaşığı ne kura- ka muharebe planf' hakkındaki dü-

Baş diş ağrısına, soğuk algın- bu arını a ıp r . a a ır - biye şeklinde dlzmt'll. Orta sıcaklııkta şiWıcelerini bildirmekten na.sıl menet-
bğına karşı aspirin içilir. Fakat malı .. Sonra .. bu .sı.rke~e -~atı~l- fırında pembe oluncaya kadar P~- tiğini hikaye etti. O, Namur -
bazı kimseler aspirin veya onun mış bır pamugu sıyıllerın uzerıne meli. Bruxelles hattından ileri geçmemek 

gibi teskin edici komprimeleri sabah akşam sürmeli. Toz kahveyı· nasıl fikrinde idi, halbuki, gen.eral Ga-
lçtikten sonra midelerinde agı.r" _ melin, ordularımızın düşüncesizce Pamuğu bir kürdan veya kib- muhafaza etmeli? ve bir maceraya atılırcasına Hollan-
hk, hazımsızlık hissederler. Bu rit çöpü üzerine sararak ilaca Toz kahvenin taze ve kokulu daya kadar götüı ülmesini istiyordu. 
gibi komprimeleri kolayca haz- batırmak daha doğrudur. kalması için kahve içersine ince cFakat, bütün bunlar arhk geçti. 
metmek için sıcağa yakın şekerli ...................................... • Bakınız, şimdi ne halde bulunuyo-

pudra ~keri karıştırmalıdır. d l 
SU Yahut hafl·r ıhlamurla içmek i Ti ruz.> iye i ave etti. şm R YATROSU Teımilleri H vd kull l k~"' k 
k ""lldir. er e e anı an tuıVe u- r _ har M ·ı.. da Kral 

n T eb D ... ~ d tu i . b" k h k .. to ~en pte, ve arsıl\7a 
cp aşı mm ......,..,ın a SU çıne ır a ve aşıgı Z Birinci Aleksandr'ın yaıunda almı" 

Y ..., k • • t Gündüz saat 18,30 da .., 
anıga artı ıspır o şeker atarak karıştırmalı. Fazla oldu~u yaraların acıklı izlerini taşı-Türk Tiyatrosu tarihi matineleri 0 

Elde hafif bir yanık olursa ya- Gece saat 20•30 da miktar için, bu ölçü na.zan iti- yan muhteşem asker, ibeni, pencere-
nan yere 90 derecelik ispirtoya bara alınmalı. !erin karşısındaki duvan ba§tanba-
batınlmış pamuk koymak çok YAŞADIGIMIZ DEVİR Bu seker kahveyi tatıılaştır- şa kaplamı§ olan büyük haritanın 
imdir. İspirto su toplanmasına İstiklal caddesi Kom~dl kısmında maz. Yalnız kahve kokusunu çe- önüne gö.türe;:ek m.uazzam muhare-
.. ,.. Gündüz saat 14 de be sahasını gosterdı. 
mani olur. Biraz sonra kaldırıl- ÇOCUK OYUNU> kip muhafaza eder. Bu suretle 
malı, ve bıu:ka hiç bir ilaç yapıl- oece saat 20,30 da hazırlanan kahvenin kutusunun B~.t~? A_lman tümceleri, dör~. köa 

-ı v . şe kuçuk sıyah mukavvalarla goste-
mamalıdır. OYUN iÇiNDE OYUN kapagı ıyice kapanmalıdır. rilmi~i. Bu küçük mukavıvalar, kesif 

Türkçede 3 üncü tab'ı basılan ve bütün dünyada en çok okunan Roman 

REBEKA (RE3ECCA) 
Baş Rollerde: 

LAURENCE OLiVIER - JOAN FONTAINE 
Önümüzdeki P AZARTESI GÜNÜ AKŞAMI SAAT 9 da 

i PEK ve M E L E K Sinema1annda birden 
takdim edilecektir. 

İlk gece için :MELEK'te Loca ve numaralı koltuk, İPEK'te Loca kalmamıştır. Filmin uzunluğu 
do1ayısile seanslar, sair günler: MELEK: 2.45 • 5.45 ve 9 da. İPEK: 1.30 • 4 - 6.30 ve 9 da 
l\tELEK'te müteakip gün1er için dalıi Hususi koltuklar numaralıdır ve evvelden tedarik edilebilir. 

ve sıkışık bir cephe halinde biribiri
nin üzerine iğnelenmiş bulunuyor
du. Bunları, zırhlı tümenleri göste
ren kırmızı mukavvadan tank ifa.ret
leri tamamlıyordu. 

Bunun karşısında, aralarında ge
rU§ boşluklar bulunan küçük beyaz 
mukavvalarla i~ret edilmi§ Fransız 
cephesi, müdııfoa sistemimizdeki 
müteaddit yarıkları ve düşmanın 
kolayca girebileceği çatlakları açık 
olarak gösteriyordu. 

General Georges, artık yekpare
liğini :kaybetmiş ve dü§ınana, mo
törlü vasıtalann1n yardımile birlik
lerimizi çevirmek ve sayısız ıcair al
mak imkiinını vermekte bulunmuş 
olan cephemizin bu parçalanmış ha

İki büyük film birden: 
FERHAD İLE ŞİRİN 1 GANGSTER KADIN 

~ Fransızca scizlü 
Türkçe sözlü ve tarkılı, ııark:ın en MİLBURNE STOSE 
nefis a.ok macerası, mubtqcm 
dekorlar ı~ çevritmi7 büyük Amerikada müt.hlş faclalıı.n 1d:ı.re 

~: Şarkılar eden korklll1ç teşkilfıt, tüyler iir
pcrtici va.katar, merakla görülecek 

NUMAN, GVZiN, sEMtııA SUZAN film. 
AYRICA: Rakkase TAM.ARA tarafından Türkmen mkıslan 

BUGtJN aaat ı de tenzilatlı matine 

Bütün dünyarun sonsuz heye canlarla y~adiğı 3 mühim sene 
~ 

Bugün L A l E perdesinde canlanıyor. 
Kudretlerine eş, güzel llklerlrıc benzer olmayan 

CLAUDETT COLBERT - RAY MILLAND'ın 
hayat verdiği 

AŞK OOÖARKEN 
f&)ıeserl, 1939 - 1942 seneJ~rinln 

Atef.~ Ölüm, Blnblr va.ka. dolu gü nlerlııdc yaşannn İspl!l1ya ha.rbllc 
başlayan, Parlsl.n ~llnden heyecan alan en büyük bir n.şk romanıdır. 

Tele.fon: 43595. Bugiin saat 1 de tenzilatlı matine. 

Emsalsiz His, İhtiras ve Aşk Romanı 

Bugün SüMER sinemasında 
Mutlaka görünüz. Haftanın en güzel f.ilmlıı1 seyretmiş olursu-
nuz. Bugün saat 1 de tenzild.tlı matine. 

line işaret etti. 
Bana parmağiyle Saint - Didier 1 ~--•••••••••••••••••••••••••r 



Ho§ görelim' B • 
azı ayıplar vardır, ufak ve 

tarar.sız da olsa b. ıu·· ı·· h ·· _.,._ ır r u oş go· 
•"1!Dez. 

Mesela lwmızı mürekkıeple 
~ ya~ak, sigaradan sigara 
ile . le, to~e~c açık renk elhiee 
I> gıtJnek gıb1 - bazı kimselerin 

ulgur pilavını, siın.idi bir fantezi ::u.n d~y~ yedikleri - bolluk 
~'CTJnin ortaya çıkardığı bir 

ayıplar! .• 
Halbuki devrimiz aşın tasarruf 

'9-e iktisad d "d" • M . .. k l fb· evn ır. avı mure • 
ile ın bulunmadığı yerde kırmızı 
k e ~ktup Yazmayı, sigara içer-

en ır kibrit ek.sik yakmayı tö-
len ··ı 1 • k vıe §o en erde fazla ince eleyip 
Lun dok~madan işleri oluruna bağ-

ayı ıcab ettiren; hatta bir bu
~ yıllık kahve Mokumuza üç, 
. . yıllık ömür verebilmek için 
lÇıne ..,.,.ba b" ..ı •••• ,, _ ncı ır şeyler katmayı 
'lllUşund"· B uren zamandayız. 
1t u bakımdan, ananeler arasına 
llff~an bazı ad.etleri terıkedip 

ak tefek kuşurları hoQ gönne-
lrıe · · v 

IÇJn sebep yoktur. 

Hazırlık 
B·· .. k ı_ 

uyu .ur fırtınası ufalt tefek 
~rarlar verd· b "yilikl . el ı amına azı ı en 
Le oldu. Herkes kendine göre, 

undan birer ders aklı. 
Belediy'"' · · . ,_ ___ d w ka "mızın yenı .ı=.r· ugu 

~ {la mücadele- te,kilab> da işte 
un ardan biri olsa gerektir! 

~Karla mücadele>, hatıranıza 

ISTANBUL HA~ ATI /~ L_ _ (.jsfe.r':~-
Mektup yerıne \...14' ~) ~ 

csivrisinelde mücadele> yi getir
di. Zira bu iki mücadeleden biri 
İstan:bulYn kış hayatını ne kadar 
,;Jgilendiriyorsa, öbürü de yaz iı.a
yatıoı o kadar alakadar eder. 

yağ, bal B l k h h k a .. ~~s ir hafta 1 arp are atı 
Kar yağmadan nöbetçilerin. 

gö,zcülerio, süpürgecilerin nazı:r
lanmasına ııaaıl lüzum görüldüy
se, haşarat zuhur etmeden .de 
illlçlann, gazların, memurların ha
zırlanmasına Ö\}'leoe önem veril
melidir. 

;:! ~~ıe:::r~;;=· ~l ~= d!u=~~:t~~::~~:::\ 1 M. ŞeYvakzanı· Y: 
111
•man . ı 

yaptıklan tat 1iv1N111Sı biribw erme tma yakla~alanndan dolayı Malez- _ ......., _ 
göndermek mretile nıektuplatıml- yadaki sıcağa rağmen, bu haftaki ._ ___________ .. 

lardll'. Bugiia devletlerara.aı posta harp harekatı her Üç ıahada da çok oldu. Hudutta müdafaa çetin ve 
t~bmn g~liği. cemiyet baya- civcivli oldu, ha.,.li ilerlemeler kay- uzun eürdü, asıl müdafaa ıeıdilecek 
tmda mektubun önemini gÖalerİyor. dedildi, hayli değişiklikler meydana he<lefe doğru gevşedi. Bu hal bizzat 

Bazı kimseler mektuba pelıı; me- geıtiTildi. Ehemmiyet ııraaile gözden müdafaa edilecek hedefin zararına· 
raklıdırlar, Yalan doatlan:laın. akra- geçirdim: dır. Şimdi Japon taarruzlannın bü-

T e§ekkür ! 1 badan maada, birkaç defa gÖriİ§· 1 _ Sark h ind • tün sürat ve şiddetle doğrudan doğ-
tükl • 1...! ___ 1 bil --'-- . cep es e. 

B 'L _ LLah d -' 998 en IUIDM'lel'e e • ._ ...... yaz- T-L ib b" • ruya Singapura çarpması mümkün-
ir ~ n eposunoa maktan zevk alırlar. Cevap verilme- a.ıı;.n en ır buçak aydanl>erı de· dür. Hazırlık kafi dev"ls bu .. zden 

teneke yağ bulunduğunu duydu- ..ı~ hald ~--w- ecl vanı eden Sovyet taarruzları hem gı , e, yu 
nuzaa kim bilir ne kadar öfkelen- ""K• e gene 7....._.._...,. ~ar en- vii8at ve hem ~ şi<ldet iba.k d burruıı da Hong Kong un ilobetine 

H I,___ _, · · ler pek çoktur. Bunun abine olarak .. k k ınun an u "'.7 ayahiür 
m.İşsinizdir} a ıuıı mC!lllaatim mıeLnip yar.maktan b~1ft-yan- en yu se noktruııru buldu. Şimdiye 0 

• 

kendi çıkarma feda eden bu bak· lar, bunu büyiik bir ~~81' kadar yalnız Leniograd, Mojaisk ~ 3 - Şimali Afrika'da: 
~alın ne biç.im vatandaş olduğu- da az değildir. Hatta bi:n zorlukla son !hafta da Kınından bahsedilirken Bellibaşlı çetin savaş Halfaya ho-
na düşünmüş ve yüreklerinizin ka- yazdığı mektubu poataya vermeğe bu hafta İlmen gölü cenuhundaki ğazı etrafında oluyor. Bu boğaz ee· 
tıhğı nisbetinde ona türlü cezalar - • ....::_1 Liod ~..ı· Valday yaylası, Mojaisk'in cenubun- '"en sonbaharda lngı"lizlerin bir dene-

i L b l'-' d k ~emp g ...... erce ceu e K ........ ıren, d " l 
pjçmiş, be o&İ asmış, e g e es- ••t--..J• arf tarih d v• 6 :.. a Orel, Donetz mmtakasında Har- me taarruzuna ugwrayan ve fakat n-mu euıauıyen z ve eA..., en k f . 
mişa:in:izclirl.. b' k t _1_1-11 dır B d o ve en nihayet Azak denizi sahi- gi)izler.e 200 den fazla tanka malo-

ırço aımuuuarını var • en e Ü d ki T 
Hakkınız var. Halk menfaatine, mektup yazmaktan pek h04lananlar- n e aganrog taarruzlarından da la.ı yerdir. Şimdi her tarafı çevrildi-

devlet yasağına bu ka<lar ~orba- d değil. • f kat _ı__.__ ku ve hem de bizzat Alman tebliğlerin- ği, ve bilhassa Sollum kÖ\YÜnÜn düş-
an mı; a , mot::H;l.up o - d hah 

ca karşı durmak ıelbet olur olmaz k ek h id r-t d t e solunmaya başlandı. me3inden sonra denizden de yardım ma p oşuma g er. ~ en os -
suçlardan değildir. tan sık sık mektuplar alıp okumak . Bütün b~ aahal_:ırda az çok Sovyet göremiyeceği için düşmesi mukad-

edildiği anla1ılan mevzün düşüriil• 
mesi için lngiÜzler zırhlı kıtalar kul
lanmak zorunda olduklarından, asıl 
cephede, ~ni Bin gazi • T arblus hu· 
dudundaki mihver mevzilerine karp 
henüz esaslı saldırım yapılamıyor. 

Bir Reuter tebliği, bu son mevziin 
ön ve arkamııı bataklığa, bir yanını 
denize dayadığı, diğer yanında ise 
toplıyabildiği tanklarla bir dayanak 
yaptığını ve binaenaleyh muharebe• 
nin uzunca süreceğini bildiriyor. Fik· 
rimizce çölde bataklıklar gibi yol
lar da muvakkat şeylerdir. Ve bir 
yanını tanklarla himaye etmek, çev
rilmek tehlikesinden masun kalmak 
demek değildir. Buradaki dayanma 
lngilizlerin hanrlıft derecesine ve ge• 
riden nakliyat imkanlarına, nihayet 
bütün zırhlı kuvvetlerini bu makead 
iç.İn toplamış bulunmalarına bağlıdır. 
Yoksa bu koca çöl içinde Rommel"in 
iki tümenlik kuvveti ne kadar yeri 
kapatabilir ki, geçilmez mevziler 
meyd.ana getirsin? Fakat insan, bu çeşit, gözü pek zevkli bir ,eydir ve tikin. cevap yaz- ılerlemelen oldugu muhakkak. Al· derdir. Ancak bu oldukça iyi tahkim 

muhtekirlere teşekkür ebnek ih· mak meselesi olmasa.- man cephesinde yer yer oyuklar ============================== 
tiyacını da duymuyor değil 1.. Geçen gÜn dostum (N O.) ile meydana geldiği, bellibaşlı noktala- ~ti llJlAMI"' FSfü..., fjj ft. 
Çünkü, böyle bir elden 998 tene- k k ...ı_tu b-'L • · çıldı· n ı ve mesela Mojaisk ve Leningrad 

Ont1'ur en m~ p ııınsı a • . . . l ŞI.. lb 
ke yağı sırrediveren adamların _ H deci. Benim Anado- çevırmesını tamam ıyan usse urg 
999, 998 teneke yağı aaklayıp luda bir aa;~ ~ardır. Kendİ$ine nuktalarında w tehlik-eli sivrilikler 

orta.da bir dirhem yağ bırakma- daima mektup gönderirim. Fakat o mekydb~~~ çıbk.tıgıı da ~a§ılıyoAr.lAn- Ankara - lstanbul 
malan da mümkündü 1.. b h' ca utun un ara Yagmen, man 

il ana aç yazmaz. "'d f h ·· · d Demek ki gene :insaflı kiş" er- _ Mademki cevap vermiyor mu a aa attının uzerın e ne mev-

miş.I.. s~~~~~~ ke;:e~e yerinde~~~ :~k~:t~~:~~=:tt~a=~n= Boks m u·ll sabakası : ~· l ~~t~~ ~~· ~~I fırl_a~!;r.: •• ~tuplanma cevap :~:!ıme~~t~ıı;:ı~~~::~:t ~~: ~ O <I verir. Fakat, zarf içinde değil; kutu le Siva.stopol u muh~r~ .eden :'1· 
. 

0 ~ ~ içinde gönderir. man ordusunwı kendi gensıne dogru 
- ır.- - - İzah etti: yapılan hareketten kuşkulanarak bu 

iki şehrin temsili boks takımları 
bu akş&m karşılaşıyor Saxophon'un yUzUncü yıh - Ben ona OD bet gÜnde bir muhasarayı bıraktığı ve çekildiği de 

mektup yazarım. O da bana arasıra g:;rülmüyor. Demek ki Sovyet saldı- Güreş federasyonunun senelllt faa.- çok kuvvetli olduğu söylenmektedir. 
llyet programına. dahil bulmı.a.n An- Ankara. takı.mı:nda daha. fazla Harbiye 
kam. - İstanbul boka müsabakalan İdman yurdunun boksörlerine yer 
bu aıt.şa.nı sa.at 8,30 da. Beyoğlu Kalke- verllm.Lştir. • 

IDn Avrupa, tubat ~ i;.inda Sakao· rikalı zenciler &ak.sofo:ı çalmakta bü- iki tane teneke kutu gönderir. Biri· nmları d~mlı ve şiddetli olmalar~
lii (Saxophonıe) mı icadınm yüzün- yük meharet göstermişlerdir. nin içinde tereyağı. ötekinde bal na, yer yer llerlemeler kayd~lerı
tr> Yılı.ıu bıthyacaktır. Saksofon, Sa.bıofonu icad eıden Belçikalı dolu ne rağmen, operatif (sevkulceyşi) 
6 eyce e:ski ·bir mUBiki lleti olmakla Adolphe Sax'tır. Pariste yerleşmiş _ .. EJı dedim• buna can kurban. ıbir mahiyet alamıyor, tabiye saha· 
i e~~~~· halk al'a$ında pek tanıjunış buılunan bu zat, 1842 de yeni mUS'iki Böylesin; on beş• ııünde bir mektup sında kalıyor. Müdafi ordular elasti· 
--~ ı. Umumt harpten sonra caz- aletini yapmış ve keıı:ıdi ismine iza- değil• haftada bir telgraf çekeeın de lciyetini kay.betmec:Ükçe de şu veya 
re ~a çıktığı zaman biraenbi- fetle buna Saksofon demiştir. yeridir. bu istikametten geriye doğru kırııık-

vı salaııla.nnda yapılacaktır. Ankara. - I.stanbul şehirleri ara.sm-
Bu müsabakalara ııazırlık olmak da. ve temslll mahiyette ynpılncıık 

üzere ~iz boksörleri on beş gün- o!.an bu ka.1:şıl:ı.şnı:ı.l'.a çıkacak bok
denberi muntazaman çalış.maktadır- sorler şu şekilde tesbıt edilnıi9tir; 
ıar. Bokı;örlerin idma.nlanna. şehri- 51 1?Jo sinek sıklet Zeki Ankara -
miz boks teknik komitesi Azalarından Taki Istanbul, 53 kilo horoz sık
~ref Şefik &a.f ve boks ajanı En- ıet Oktay Ankara. - Mch.med İsl:ın
ver nezaret' etmektedirler. bul, 57 k;f lo tüy sıklet Emln Ankar:ı. -

..ı ~nııyet kazanmış ve yalnız} 6 cins saksofon vardır. Bunların Böyle yağlı ballısı her kula nasip !ıklar. ~bluy?1r ve ~akdatdmüdafaa hattı 
""~fon] _ _1 ekk ---'L d d b · b olmaz amma, mektubmı bı'...,ok ç""- esas ıtr an e orerın e uruyor. lak I aı_:;:ıan mür ep caxoan için e soprano, tenor, anton, aso .... ...-

ırn arı bıle teşkil edilmiıtir . .Azne- saksofonlar bilhassa meşhurdur. şitleri vardır. Fakat. posta çantaları Sdaldmmledar bu ·suretle.;e fasılasız• 

Harp zamanında sigara 
içenler çoğahyor 

ri ~ltnanyada, harp başlıyalıdanh~ Şimdi Almanyada tütün W"e sigara 
u,;ıgara, tütün içenler çoğalmışhı. aa.tJcıları müşberilerine adam başına 
I Unıi harpten bir sene evvel, y.a,ri 5 - 6 taneden fazln satamamaktadır· 
913 Yılında A1m d . l..-. lar. 

.. ~ as:ıya a lnsan ~ı- Ç k · ~-=ı- · · h' ı... - senede 194 . "çil' o sıgara ~uesıruın ru ı se-oep· 
tane ııgara ~ ıyor- . H 1 Al 1 

lltlU§. Bu . . w . len vardır. arpten evve man a-
l.&: adet gıtgıde çogalarak. nı- nn içtikleri Brezilya. Havana rve Su-
1.e":t 1932 ~ılıncla 483 eve 1940 ta matra purolar11!ı':', ab1oka .se~~.ile 
~ danı başına 840 sigaraua çık- Almanyaya getirıkmemelen yuzun· 
tiirı,~' Bu suretle halen Almanya, tü- den de Almanyada sigara içenler ço-

ıçenleıin başında gelmektedir. ğalmıştır • 

b . ·· d • il f zlalık bakı ca evam erse, mevzu veya ope-
ır goz en geçır se, a • if ahi d W• "kl"kl 1 

d uhakkak ki b" · iliift tt'- rat m yette egışı ı er o ması 
mm an m ' ınnc ..,,. .. k.. ld w 'b' b 1 d d 
caret mektuplan, ikinciliği aşk mek· mum -~uı_ı o ugu gı ı, un ar an a· 
tupları kazanır. Ne de cicili biciliJeri ha mühım olarak Alman ordusunun 
vardır... Aşığın. buretile yandığı be.har~ ~ad~~ yıpratılması ve huzur 
sevgilisinden gelen zarfı açarken :V'4: sukun ıç.ırı.de hazırlanamam~sı 
duyduğu heyecanı bir dU.ününüz. ıçın dev~m!ı olarak muharebeye ıc
Sahrlan dolduran süslü kelimeler barı kabıldır. Anla§llan Sovyet baş· 
qığm gönül hararetini evvela bir~ komutanlığı da daha ziyade buna 
serinletir. Fakat okudukça tesir de- ehemmiyet vermektedir . 
ğişir. Sevgilinin hayali, satırlar ara· 2 - Uzak Doğu'da: 
sında canlllDJr. Kelimeler. alevli tıq Bu hafta zarfında Japon ilerle
kömüriin • su serpmiş gibi, gönül mesi en yüksek temposunu bulmu.,
at~ini büsbütün parlatır. Aşık kale- tur. Hafta başında Japonların Uzak 
me sarılır. mürekkep damJalarmı Sark harekat saha.sının kalbi haline 
göz Y&Jlarile sulandırarak içinin vol- gelen Singapur'a mesafesi 320 kilo· 
kanını kağıt üzerine döker. Ve 1akİn, ın:etre (Kuala Lampur şehri) kabul 

Geçenlerde seçme mahiyetinde ya
pılan müsabakaya bazı boksörlerin 
iştirak etmeme& ili.erine Ankara. bok
sörlerine karşı çıkanlacak sporcuları 

tesblt etmek üz.ere halta. ortasında 
bir seçim daha yapı.l.ıru.j ve sekiz sık
let üreriOOen bir takım hazırlan
mıştır. 

Ankara boksörlertnin esk1 ve kıy
meuı bok.sörlerdcn Melih ve Danyal 
tarafından çalıştınldığı ve takımın 

Hüsnü Istanbul, 61 kilo hafif s !.k.
ıet Kenan Ankarn. - İsmail İsfanbul, 
66 kilo yan orta. sıklet Halln1 Anka
ra - Hüseyin İstanbul, 72 kilo orta. 
sıklet Mu2laffcr Ankara - Cevdet İs
tanbul, 79 kilo yan ağır sıklet Hayri 
Ankara - Hamid İstanbul, a~r sı'klet 
Nazif Ankaıra - İlyas İstanbul. 

Müsabakalarda boks ~lerine bü~ uk 
hlzmetıerl dokunan csıki idarccile~ 
rlmizin hakem durması temin e<lil· 
miştir. 

Kupa maçları 

bana kalana bugü.nkü aşklarda es- edilirken, hafta s0C1unda bu mesafe 
Boru postası 65 yaşında kisi g~i c°'kunluk,,. hararet Y?k. 120 kilometreye ve hatta, Japon 

li . . . Ferhad m, Kerem ın, Mecnun un kaynaklarından verilen bir haberde, 

Günün mühim karşılaşmalan Fener bahçe 
ile Vefa, Galatasaray ile Kasımpaşa 

klübleri arasında yapılacak 
~va, kara, deniz po5tacılığından postası. tebekea:ı ?aha eklcnmışb. _ ~ _yıuıında ıim~er 5ocuk çok daha yakınlara varıldığı, motör- Fut'bol ajanlıl:ının mevsim bidayc
~elı: daha ıeri bir posta vasıtası da, Ber1ınde°: en §lDl~l n~ktaaına ka oyunu gibı kalıyor. Vaktile k:itep~ı- lü Japon birliklerile 1 OO,OOO kişilik tinde hazırladığı program mucl.blnce 
!h-:.. hıh Plann buro iç.inde taz:rik. edil- dar 11, 7 kilometrelik bi11 mesafeye k.rda cildlerle B.1k mektubu nümu- bir ordunun Sing k ayda. blı1 defa. oynanan kupa maçları-

lışma.kla kabil olur. 
Diğer maçla ı:<la B .:şiktaşm - Gala

ta Gençleri, İstanıbplsponın - Alem
dan kazanmaıa.n nomı:ıldlr. F.ıkat 

bundan evvelki mnçlarda karşıl::ı.ştrk
la.rı birinci ki.ime ta.lnml~""lilı yenen 
ikinci kümeden Galata il<ı Alemda
rın bu karşılaşmada. bütün varlıkla· 
riyle çalışacaklarını da hesaba kat
mak şartiyle oynamak J;i,zımdır. 

;::-t k ek l AO A5 -'- '-ik apur arşısına var- Kard ··r- 1 k 1ru 1 ~ I a.va uvvetile gönckrilmesidir. paket ve m tup ar ., • ., ua.ıı;ı a• neleri sablır ve kapııdırdL Geçenler- mak üzere bulundu v bild" "li nm 0 ına arşı :ııına arma ya.-
~- }' e bir posta Sertinde 1 &66 da d ·· d riJj Halbuki b • lim · l gu ırı yor. nn Feneri>ahçıe stadında devam edi-
... ,a ediJ . a'lgon18 ed-'~;._ d k loru aıkposta- de bmılardan bır tane .e .e geçti.. ngiliz tebüğleri bu hususta bir şey lecektlr. 
.._ h mış ve bwıdan 1 O ıeneson- taısi. e a:ıu&a a sev o unm - «~uhu revan~ naz~ cıvamm» bildir!° ediği için bu haberleri ihtİyat Uzun müddettentcri taınlrat dola-

una 26 kilomtrelik bi11 boru dır, dıye Lft•]ıyor, agdalı cümlelerle sa- kaydıle karşılama1- lazı· m. Ancak ı·n-~ ... yısiyle kapalı bulunan Şeref st:ı.dı t:ı-

Almanyada en eski Tiyatro 
bifeler doluyor. Şimdi bwılan ne ya: ğiliz tebliğleri aksi bir şey de bildir- m.iratın hitam bulmasına rağmen son 
zan anlıyabilir, ne okuyan. Yanı mediklerinden, İU1giliz gazeteleri ise karlar dola.yısiyle henüz oynanac:ık: 
tam ın&nasile, varakı mihri vefa buradaki vaziyetin ve sevku idare- bir vaziyette olmad1'.';:ından bu ha.fta-

(:_,All~anyada en eski qyatıo 1766 ne bu tiyatroda Lesinğ da, eseri 
.... eıp · h. l:i .: :ng şe nnde yapılmışhr. cE:ı- cMina von Bamhelm> oynanısen 

balinde ,eyler... nin fenalığından bahsetmelerinden ki maçların da Fenerba.hç::ı stadın<la Pazar günü yapılacak 
&kiden mekteplerde usulü tab: Japon haberlerinin pek ya~lış olamı: oynanmasına karar verilmi<1tir. kupa maçları 

rir dersinde mektup nümunelen yacağı fikri de hasıl oluyor. Kupa. ma.çla.rına 28 talÔm. l.,wak 
okurduk.. O zamandan hatırım.. da Harekatın ge]1· .. mesı"nden o"y]e an- etmiş ve 20 si mağlup olarak tasfiye- İst Futıbol Ajanlığından: 

"Yatr0 > d--~1 b · Al ~n d =en u tiyatro, - hazır 'buluıımu•tur. Hofman Vag-
~ Ya a ti tr I ı-ıı..- ink. fı "' ' lı~er· d ya 0 ann ı.s a.nı, ıp ner Grilpar.tser gibi maruf Alman 
ti ın e büyük rol oynam~. Bu ' • 1 · _1 '--- • 

Yatroda Şill • . H _1 tl hestek.arlarınuı esıer en ue uu. tiyat· 
tl"'I. • er :mı c ayou ar> w 

kalan b baha ekt e- y Ye uğ'ramUJtır. Yarınki karşılaşma- Fenerbahçe Stnıclı: Snat 9 İ.:.t. 8por .. 
• • • O', ya m p~P ·"'Tı~ laşıhyor ki, yarunadanın şark ve la.rda mağlıip olacak dört takım da- Alemdar: H: Fş-ef, Nurettin, Sadık. 

smı. biç •mut:'"~: « • en ~ • • garp sahillerini takiben ilerl.iyen Ja• ha tasfiyeye uğnyacak ve geri kala- Saat 11 Beşikt~ - G:ıl:ı t:ı. : H : Bü
benm efendun. EvvelA desti terif- ponların önünden çek.ilen İn ·ı· cak dört klüp kupa maclannın dömi- lend, ~t. Rıza. Saa.t. l3 G. Saray • 
lerinizi takbil ile habn nazigin.eleri- kuvvetleri ağlebi ihtimal yarı gdı 1~ final 0""'~1ann1 ..,..,,.pac--'·'-rdır. Altıntuğ: H: H. Galip, Necdet. Mü-

VOn Karlos · . l . d-"...! . 1 roda çalırunı.şbr. ti > aım enn eıu. pıyes e· 
tı; rn~.elJifinin huzurunda oynanmış- Yakında bu en ~ ~an tiyat
le ·. <?ote de bu tiyatroda kendi eser- rotrunun 176 ncı yıldomımu Alman• 
~ teınsilinde bulunmuştur. Ge- yada merasimle kutlanacaktır. 

İ 0Pkapı klübünün 
'l' bisiklet yarışı 

~arın OI>kapı spor Jı::lü.bü ta.rafından 
:?İik:ç-e~t 10,30 da Topkapı De Bü
'lo k:U - ece arasında. yapılmak üzere 
t1" onıetrelik bir bLsfklet .,,...,.,.,, ter .., ecııı,,.,ı. ,,___ -

l3iit .. --ıtir. 
Olan ~n Sı:>orculann Iştlrakl serbes 
tararın~ Yarışta, derece alanlara. kliip 
bı dere an tntikafatıa+ verileceği gl
t:ı.ıonıa cede . en fazJ.a muvaffak olan 
tir. \' da btr kupa hediye edilecek
ftnda anşıar bisiklet ajanlığı t.ara-

n idare edilecektir. 

Okull:r arası futbol 
a .. ınaçları 
l.ı&un Ş f · ok1.ııı ere stadında yapılacak 

~o~1.ı:::~ası :~t.?ol maçları, sll!hanın 
tır. C .. ~.u Yuzucnden tehir edilmiş-
• unun e h I 1 );' t>nerb n eyecan ı karşılaşma-
"~ J.I d ahçe stadında Galatasaray 
Eı.ııu0t''Y arpaşa liseleri arasındaki 
111-ı o. .jaçıdır. Bu maçın büyük bir 
)..ı ·ı l e takip d"I Wo h . d' '-"llı İt H e ı ecegı ta mm e 1• 

lı.ıtıda · b er ik: ta~ırna birinc:_ilik yo-
aşarılar dileriz. 

• • ,_..u....__ l · T afunızd ma a 3 ......... ,, ~ ........,. 
nızı _._. .f!!Y enm. ar an nın fazla anzalı ve manialı olmasın- Yarın Fen-erbahçe stadında istan- eyyet. Saat 14,45 Fencrb:ıhçe - Ve!ıı.: 
sualÇ oklunurük •. ue.b:i~ --!I bu v dan ve esasen kuvvetlerin de az bu- bulspor ile Alemdar, Fenerbahce ile H: Feridun ,~_ı, B-ehae ltln. 

dal o ..!ıı·~laıı . gail ilCllHI :!i lunmasından harekat ıbirliği yapa- Vefa, Beşiktaş ile Galata Ge~çler, Okullar arasr kır 
Voleybol birinciliğini d~' u nr C es ~ Rm;l ntadılar, kendit ... rini takip edenlerin Galatasa.my lle Kasımpaşa. ta.kımlan 
Beyoğluapor kazandı "K"· ema ıe temposuna uyarak, bir kısım ileride karşılaşacaklardır. koşuları 

d.iğer Lsım geride kaldı, 8 ;:ratli ı"ler: Günün en mühim karşılaşması. hiç Okullar arasında tertip edilen ktt 
Eminönü Halk.evi ta.rafından tıert1p D Ü J k l .. fÜpheslz Fenerbahçe - Vefa m~ıdır. 11942 edilen, 25 takımın iştil'Ak ettiği vPıi.ey- Om UZ Q V l yen apon o u, geride kalanlann !kinci derecede mühim olarak da Ga- koşularının 4 üncüsü l 8/ pa· 

bol maçları nillıaıydlenmiş ve blr1nc1 a:.It~eınıbwlya yjanını tehdid etti, önü- latasaray ile Kasımpa.şa m:ıçı gelir. zar günü saat 1 O da Şişli ko~u saha-
kategor1de Beyoğluspo:rl bütün rakip- 13 d b • " nu O§ u an apon zırhlı kuvvetleri Fener'bahçeliler son zam.anlarda. t.a- sında yapılacaktır . 
Jerin.i yenerek mevud kupayı taza.rı- yaşın a ır çocugun de alabildiğine Singapura doğru Jomlannı düzeltmiş ve randıman ala- Bu koşulardan birincisi Arkadaş· 
m.ıştır. kahramanlığı sarktılar. Yoksa şu iki üç gün zarfın- cak bir vaziyete getirmiş oldukl:n:uı- lık koşusu ismi altında ekzersiz ma-

İklnci kategoride Mühendis, üçüncü da .en az 200 kilometrelik bir mesa- dan Vefa. ile yapacakları k.arsılaşııa- hiyetinde yapılmış, ikinci ko,~u 
kategoride Kartal takımlan birinci Gebze ziraat muallimi tarafından ~eahrun alşılm~ bulunması başka türlü ya. avantajlı çıkmaktadırlar. Vefa ta- Haydarpaşa erkek lisesinden Raif 
olmuşlardır. ız o unamaz. K ld ki J kınıı son zamanlarda eski kudretıı Develioğlu kazanmıştır. 3 üncü Ata-
Ayrıca Beyoğlu Hal111!v1 ta.rafından bildiriliyor: Gebze kaza.sına d~n son 30 000 k" il" · a 1 aponlar günlerini aratacak derecede sönük türk ko!!usunu ferd ve takım ttıS!?lİfi 

tertip edilen voleybol birinciliklerinde kıırdan istifade ederek ziraat mücade- . • J§ ık hır İngiliz ordusunu yunI - :ı: 
gene Bcyoğluspor ile Mühendis takım- le teşkilatı ve mükellef avCJ.lar sürek t11a~~ ettiklerfoden bahsettikleri gibi, 0 ar çıkarmaih.-tadır. Bazı kıymetli netic~sinde gene Haydarpaşa lisesi 
lan finale kalm~lardır. Bu mühim avı yapm.ı.§lardır. Bu eısnada. bir~ ıngı]ızler de bu haftanın ·başında dü- oyunculanndtn nıa.hırtını bulunması kazanmıştır. 
maç gelecC'k pazar günü saat 17 de domuz, Nudarlı köyünden 13 J&.flD.da şen Kua1a l..ampur şimalinde böyle tak:ı~n kuvvetin! nzaıtmı.,tır. Ma~- Önümüzdeki pazar günü ( 1 70) 
Beyoğlu Halk.evi salonmıda yapıla- Sıtklfa hücum etmJştll. Sıtkı kırma hfr ıtebltkenin bellıdigıY·nı· v fak t mafih pek ihmale gelecek bir ekip sporcunun iırtirak edeceği okullar 

1k1 _ _ t1 e a olmadığını da. Fenerlilerin hatırdan 4 .. ·· k k b ·· 
caktır. tüfeğile domuzu oldürmüştur. Bu· süra i hareketle İng·ı· k tal ., • .._ _____ , ,:, dır B- 1 b" arası uncu ır oşusunun, Ul:une 

.. r1n d ·-• ll rid b 1 ı ız ı arının yJ..IM<J.J..uı.;.ı.muıarı ..... zım . ey e ır k d 1 . 1 .. h 

G h kal .. nun uze e omw.ıal', e e u unan bu tehlikeyi atlattık] jJ• • düşünoe Fenerlileri dömifinal :rru:ı.ç- a ar a ın~n netıce ere gore eye• 
üret müsa a arı avcılardan Cemilin il2ıeri.ne saldı~ lerdi B.l'mı an etmi§· !arın.dan uzaklaştırabllir ve yeşil be· canlı ola~agı ve Haydarpaşa, Kaba-

Güreş ajanlığı tarafından tecrübeli l:ırdır. Bltkı hemen a'\"Cl bıçağlle bun- Her I ln.n yazlılann tarihinde böyle galebeler taş, Daruşşafaka ve Sanat okulu 
güreşçiler arasında. yapılmak üzere lam hücum et~. 110 :k3loluk bir. do-- da! ne~ 0 ~.sa 0 

• Malaya ya- .myılamıyıı.cak: derecede çoktur. sporculan arasında sonuma kndar 
Grekoromen güreş müsalbalı:alan tel'.- muzun karnını de~ ~ bir do- ~~ . 

1 u.zer:mde~ müdafaa tertlbi.. Günün 1klncl derecedeki mühim devam edecek bir kazanma gıı.yreti
tıp edilmiştir. Ya.nn güNş k:lübünün muz kendtslne sa.pla.ıı._an bı~kla. bb- h ~em.ediği anlaşılıyor. Müda- Jca.rşılıışnasın.da O:ılat.a.sa.roylıların le neticeleneceği tahmin edilebilir. 
Kumkapıdakl şl.lıbesinde yapıla.ea.k Mkte kaçaırken kara. sa.plaıup kalJm§.. . a ısakh.ranlara nazaran pek K&ınnpa.şıayı mağlüp etmesi bcıklenlr- Fakat evvelki ko§ularcln alınan neti
olan müsabakala.iın tn.ttıs1 11 den tır. az da olaa, müdafaa, dayanak nok- se de bu netice kola.ylıkla elde edi- celer göz önünde bulunduruiursa bu 
12 ye kadar devam edecek ve sııa.t Bu T!irk J&VJ!UBUJla, 10 Hrs mükAfat tasma doğru gerilme kuvveti artan Jebileceaı:: bir şey değilcUr. Genç oyun- k d H d !" · · k 
birde güreşlere ba.şlanacaJttır. 2 kilo v.e bir ı>a~t ~ ~ .. ~.d.U· bir Ya\Y' gibi tanzim olunmalıdır Bu- culardıın kurulan Kasımpa~alıları ·oııuyu a ı· ayb. arihpat.şa lı.sesının a-
t l kaıbu di1~1~~1- -•~th• -..Jftt..: k -L • .... zanma.sı ga ıp ır ıma dahiünde-
o erans 1 e ~"""· :UJ.Q ~ .~ ar~oynıa ise bun~ aksi,_mağlu.biyete ul!'ratm:ı.k çok fazla. ç:ı- dir. 



Nohutlu işkembe! Gördll lerim, duyduklarım 

Yusuf a u abeyin hikayesi Tefrika No. 11 
BugwıJcrde okuyucularım, mektup- ı kembc yahnisi ..• Acab:ı. Ferhwıde be

lan Ue bana gayet gUZel mevzular nımle alny mı etml.jti?- Niçin sab1-
gönderlyorlar. Dw1 de pek meraklı, hanın yanında «nohutlu 1Şkcml>C 
pek dikkate değer bir mektup ıı.ldını. yahnlsi» nden b:Uısetm!yccektim ld?.. Bende kardeş mardeş, ağabey ma- idadisini, son sınıfında bıraktı. Kava - Murnnın bacn.klannı bağla.-
Okuyucumun bnşında.n geçen hu ha- Aradan blı:iı:aç mman daha ge<;.tl ğ:ı.bey yok. Amca, dayı, nala, teyze Şaşıp :kalıyoruz. Hani son derece mışlar_ ikl yanında. b:ıltalı birer oellAd 
kiki hikn~ beni son derecede alaka- Sa.blha ile dostluğumuz gayet yoluna çocuğu da değildi. Annesi ilk önce çalışkan, müstaiddi. Heni (Mektebi nyakta dunıyor. 
dar ett i. g~I. Hatta onun hakkında mü- akrabadan birile cvlenmi~. adam çok mülkiye) ye girecek, birincilikle çı- Sultan Müslim adamlarına soru-
Mcktub~. aynen kopye ediyorum: hım b:ızı kararlar bıle veımeğc baş- yaşamayıp ölmü~. Kadın sık sık bize kıp altm madalyayı göğsüne takacak, yor: 
. otuz dort yaşındayım ve bGkhrım. Iamı.ştım. .. . gelir, (ayol yengenim) diye bana emsali .bi Ma.be 'ne kiıti olacaktı! - Yamadndan hnlA bir ses yok mu? 

Lfık.ln son :romanlarda mutcnındlyen Yalnız beni uzmesi.ni ~ seviyor- adak ıel ö tür"' gı. . JPJ P . . Kava - Mura sultana cevap veriyor: 
duşündub'"Üm bir şey rnrdır: Evlen- du. Bir türlü kendisiyle b:ıŞb~ Jcnt- PPP P v w-, . An?eeı de ıo• akıl sır erdıremıyor; - Şimdi neredeyse gellr .. merak et-
mek! •. HnttA ô.zami bir sene içinde nuunıza 1mki.\n vemılyordu -.- Yııauf .ag~beyınden çok ço~ derdlı: meyin! 
maceralarla dolu bekar ha.yatından Fak:ı.t ynvaş ynva.ş lre:nd.isinl insa.fa. selamlar getı~dım. 0 .. da ge:ec.okb - Yusufcuğum nazara seldi; ar· - Ben sana sormadım. Adamlarun-
sıyrılıp baba olmağa niyetlenip duru- getirly<>rdum. Bir gün tam benim evi- 2 -nm_a d.erslermden goz açtıgı ıvar tilt olı:unutktan bezdi. Meramı me- la konuşuyorum . 
yorum. Kendim pek ahun şahun.H bir mln civarında Ş)ddetll bir ~ura rr.ı ki} di:.e .?~:1>;11unu, yazışını, ~~- muriyete girmek. Biran evvel ka· Kava - Mura çok hiddetli .. müte
lnsan olmadığım halde, 41Her gönulde tutulduk. Girilecek. sığmncak hiç calarının ovuşunu methede ede bıtı- lemde kıdem peyda eder, yavaş ya- m.adlyen di.şlerlnl gıcırdatarak kendi 
bir aslan yatar.o derler, bir parça bir yer yoktu. Kendishıe: remezdi. vaş ilerlerim diyor. Gel gelelim ufak kendine söyleniyor: 
zor beğenir ada.mımdı.r. Ancak birkaç - Haydi bize girelim!- dedim. İfte Yusuf ağabeyin ağabeyliği katiplilı:l · d h H • Gözü - Bu ne gaflet! Şeytan bana geç-
zamnn giyeceğim bir elbiseyi, bir is- Kısa süren bir tereddüdden sonra buradan; yani dızdığının clızdığı. .,,,, __ ,_..._e"B··.~~l-egclemn:ıy,~r. 1 m~te olup bitenleri nasıl da unuttur-

. b l k d"' H k b 1 tl "'U1U1etı0:~.... u,.._...._r en ar·~amız o sa d ? ı Balık lın k 1 •-k.arpıni ı :_ alır en uzun uzun uşu- a u et . Sevlnelmden eteklerlm zil dıç kapının mSl'ldallığından türeme. ala halbuki 
0 

da olc. u · a a Çııu gemide ba.şka 
nurum. BoylQ bir insanın hayntmın çalıyordu. Benden iki ~aı kadar büyüktü. ' . Y adam mı yoktu? 
sonuna kadar beraber ya.ş.:ıyacağı _onu hemen evime soktum. Bir be- Divanyolundaki (Burlıanı T~rakki) -~ahmetli beş on para bır.:'1"nıştı. Bu .<;ırada. meydana doğru yürüyen 
kadını seçerken nasıl hareket edeceği- k.ii.r evinde ~r zaman g&ae ça.zpan mektebine devam ed al b y- Yıyıp duruyoruz. Hazıra daglar da- eli kesik bir melal gür sesiyle ba--
ni tabii kolaylıkla tasav.-ur edebilir- dağınıklık malumdur. Bereket ve.mtn 1 da esil b er,by nız r ~· yanmaz: artık encamtmız Allaha ğırdı: 
siniz. ki saba.bleyin evden çı..lcarken öte..c rkm ar ann e era er ge ır L .__l f - Adalet ~terim, ya sultan Müs-

P A f d" h.. '"k d ııııa mıı ·· 
Etrafımdakileri bir türlü g&züm beriyi. biraz toplamıştım. bo mant e en ım ntel' ı.uyu a aüd~ '.'usufcuk havalanmaüa bacolamı"· Um! Sol eliml ke.<ten bu adam beni üç 

tutmuyordu. Hanl: .saadette, IU}kta Sabıhayı yumuşııı.k bir koltqa zon usu, ne azame ı, 'oana ve s v • " . ; yıldır Iş;lz bıraktı. Tek el ile kürek 
gıizelliğin büyük bir rolü yoktur.• oturttwn. Arka.sına yastıklar sıkı§tU'- kardeşlerime ne ukaiaydı tarif ede-1 mı, meg~se. Sazan ~olcalc.ta bc;nı go- çekemiyorum.. knyıkçılığı bıraktım. 
derler yn ... Doğrusu ben bu söze pek dım. Kendisini nasıl ağırlay~ mem. Bizi görür görmez ilk lafı: ruyor, yıne .a~etli a~m~t~ı, ba~· Yüz altın vermezlerse, onun da benim 
inanmıyor ve etrafımda azami güul- bılmiyordum. Biraz likör ve çikolata - Mafiillah, yiıne havyar kesi· tan saVTna hır selam ırenp gidıyordu. gibi kolsuz kalmasını isterim. 
llk anyordum. Üç sene evvel bir _gün da ikram ettim ... Etrafa gillümglye- yorsun~! 1 . ~tklığını gönneyi.~ arkasına ~um Aradan çok geçmedi. Sahile inen 
seyıı.hnte çıkan tanıdığım bir ;ı.ıleyl rek bakıyor: Dedım a. bayram, 0 gün de deTS& gıbı ısmarlama koıtum, kolunda ıpek Ri.şka süratıe sarayın önüne geldi. 
uğurlam1ak için şimendifer istasyonu- - Ne ~arip_! .. diyordu, .. ben de blr mi çalışacağız? ... Ardından: astarlı pardesü, ellerinde (podö- İçindeki memur arabadan atladı, sul-
na gttmışllm . bekar evınl boyle tahayyul ederdim!- _Arabi okuyor musunuz? süed) eldiven... tanın önünde diz çöktU: 
Yolcuhığn çıkanlar pek samimi ol- - Çok dajgınık değil mi?. Çek"ne çek' b il k ,. Mı"rasyedı"lı·gve - Yamada istediğimiz parayı ver-

d • bl k k tdi Fe hadi Y Fak t ki b" eksWt 1 me aş ıa ar en, suau vurduğu besbelli; memLş.. para yerin~ bir avuç boncuk 
ugum r nn oca · r t>. - ooo... a san ır !fCY dayar· zavallı aırıneıi de iç yüzü ört basta: 

kansı Ferhunde .. Ikisi ce çok şen ln- gibi... ·(Y 1A k ) ·r f gönderm~. ı:ledi. 
sanlardı. H"le ~rhımdeyl çocuklu- - Öyledir ... Burada mühim bir ll'YY - .ura "!e a yu. :a kabı 1 har • - Bilirsiniz ya. çocukluğunda ol- Sultan Müslim, davacıyı çağırdı: 
ğundanberl tnnırdım. Dllnynnın en eksiktir .. Kadın! .. terden brr mısal getınn 1 duğu gibi hala da pek tokgözlüdür - Altın vennlyorlo.r .. bu boncukları 
"akacı kadını idi Bı.itun bekar evlerinde. bütun be- Duralanz. Sin~i sinsi alaydan ııon- ya v c·· ·1c.· b kabul eder misin? "' .. d vrucub"Um. un aşın ı ı azan 

Benimle beraber onlan seçirm~e kiır odala.nn<la bu müthiş ekslkllk ra otme e: . üç çeyrekcik verdim mi kan~at edi- Diye sordu. Kolu kesik :ı.d:ım bon-
selen birkaç ki5i d;ı.hıı. vardı. Işte Uk derhal go:z:e ÇlU'PQr... - A:yıp ayıp! .. Arabıde (yura , C . cahil . . k . cuklan yere fırlattı: 
defa Sabihayı onların nrn ... ındıı gor- Sabih~ bana mi<;aflr olduğu halde vela yukra) tabiri ( ıtörürsün, oku- j) ~~ t en~j h ' gıy'f' u~mbı ter - Bunlar benim karnımı doyurmaz 
dum Inanır mısın12 ilk dakıkadcı kalktı. Öteyi bc.rlyi düzeltti. Dört beş mazsın) manasına değil mi? (Üt- c ~ e. e~ um~n a .ay. ~ru asını Yamada sizinle alay etm1ş. Adaleti ye-
kendi kendime: • Tst;e bu bdınlıı ev- el hareketivle adeta odanın içine bı.r" ı b ) L l' · • "h · d- '·' l"fi L - .urup bır elbıse '1ıktırtbm: par- rlnl bulsun. · .._.. ., u u -.-e ımessı.ın nı ayetin cıı,;.ı. e ı d ·· ·· .. d .. 
l en bilir im! .. » dedim. derli topluluk gelml§t.l. Bütün bu bilcmiyecek ne var? . : susunu. e sırtına gore uydurtup Dedi. Kava - Mura tltremeğ(! ba.ş· 
Guzelllğl ancak: cHıirlkıı.• kelime.- işleri sırf bir şey Ue meşgul olmak y . da ıçıne eskı feraceden ııllas koydurt- ladı. 

i l i 
.. - . 1n e yme sorgu : t K.. 'I ı k' · Y:ıınada vaktly'e ona · Be in s yle 1f:ıde edıJ ebll rd . Vucudunun in- ~ yaptığı belli idı. A k tas k" .. k iki um. opeıc. er ana o masın, ımın • · cı n , sen 

tizamı Ue, cehresinln ifadesi bimirlne Maamafih sııatıer geçiyordu. Bit' d -
1 

. vhrup~I ~d. ı~ın en uçu de t.vladı varsa Allah anasına ba- bir parmağına beş YÜZ altın verlrlm!ı 
zi 

"d ..... v t ll l k i ttim· ev l'!tı angı en ırr 1 v 1 ı dcml~ti.. Şimdi nasıl oluyor da bir ko-
~k y .. e uym-.u. e gaye zeyg ara ı ona r ca e . B' 1 K d v ,_ . gı~ a~ın ... 
giyinmişti. - Ne olur? .. Yemeği burada bera- ız er ara agın ar~asına neyı O 1 b " , luna karşılık yüz altın vermiyordu? 

Ferhunde ile pek sıkıfıkı a.rkadao ber yiyıellm!- ka.taak diye dü~nürken, o yine du- sıra ar ır gün Kadıköy vapu- Bu işi T:ıkako da mı duymamıştı? 
oldı.:kları konuşmalarından anlaşılı- Israr etti: dak bükiiflerle: runda mirasyedi beyimize rasladım. Kava - Mura ellnln kesileceğini an-
yordu. - Obruı.z geç knlınm... - Teessüf tecsaüfl.. Avrupanın Vapur daha iskelede, yolcu alıyor. !ayınca: 

Benim Sabiha lle gayet alakadar ol- - Pek rica. ederhn-. Hem bak da.- en küçük devleti, me&ahai sathiyes:i ~~nımla:- orta sa~onu~ dışından ve - Sultana söyleyin! dedl. Beni 
duğumu gören Ferhunde bir fırsatı- ha yağmur da dinmedi .. Vr. son dere- : - 7 hektar, nüfusu 15 bin olan (Mo- ı~ı .yanından gen.~e~ ~amaralarına adada serbes bıraksın.. birkn.ç ay ça-
nı bulup yavıuıça bana: ce de şiddetli!.. nak.o) prcnsliğidir. Ondan sonra da gidıyorlar. En swılulerı. alımlılan hşıp bu paraYl tedarik eder ve dava-

- Nasıl? .. Arkadaşım guzel kadın Nlliayet yemeğe JcalmaP l'BZl ol- Avusturya ile İsviçre arasında me- geçerken bik onda, eaki minval üze- cıya veririm. Ellml keser&enız bu size 
değil mi. .. diye sordu. du. Maamafih yıemektıeo sonra da sahai aathiyesi 159 kilometr~ mu- rine yüz buruı,tunnuı. dudalt bük.üş çok tuzluya mal olur. Beni burada 

Bu sozleri başka.sının işitmesi.ne yaiPnur dineceğe pek benr.emiyordu. rabbaı nüfuau 150 bin olan (Lıb- ve her şeyi her görüı: idam etseniz blle, adamlanm bun1.ın 
imkıi y kt ç~ k .. b" Fe h d ll Bir __ ,, ... cı,.&..lha · ' intikamını alırlar .. adaYl a~ verir-

n 0 ll. Un U iZ r un e C .... ~ .._.,, • t t ) r-· r - Zarf mükemmel amma maLruf l"r .. ,...,hntınız ka,.ar. 
vagonun içinde ldlk. Ötıekller trenin - O halde sana yardım edeyim.. enş _ayn prens ıgı ge ır. -. ... .. .. 
önünde Ferhadla konuşuyorlardı. F&ka.t yemeğin var mı? .. diye sordu. Dih dunnuyor da durm~y?r: antipatik! .. Çehre fena değil ıvelakin Sultan Müslim böyle lehdidlere ku-
Ferhundeye· _ LokAnta.daıı get4rt.lyonım ... Ad&- - Hesaptan nereye geldınız? tuvaleti ne bayağı yarabbi!. .. Bunu lak asacak bir insail değildi; kimse-

- Evet, dedim, çok guzel kadın! .. mın yağlan gayet iyl!.. Şu kapıcıyı Cezirleri henüz geçıniıiz amma da geç, fazla çıtkırıldını, fazla çiçek! den korkusu da yoktu. Derhal ceUM-
Onunla tnn~tığuna Ç<>k memnun ol- önderellm, aldırtalım! .. Zaten sabah- fuddin varsa mınldan. Milyonlu, Sonra da ilave: lara emir verdi: 
dum... leyin de eve bir liste bırakmışlar ... milyarlı bir rakam yazıp (CeZJi - Bilirsin ki ötedenberi mü§ltül- - Sol elini bıleğinck?n kesin şu he-

Eski çocukluk arkadaşım gülüınsl- Bundan yemek beğenelim.. mika.hını çılı:ann) deyiverinıe? .. pesendim: kolay kolay adam beğen• rifin .. ! 
k 

T ,_.._,,.. lime 1d v .....,,_ft" Al f b 1t N d Celladlar sultanın emri üzerine yere : ......,....,.,. e a ıtn. e ...... ......_& t tara ı una ıyu. et:'C e en mem. zira enayi değilimi.. 
- Haydi bakalım, l.nşallah bu 14 başladım ... O bir et betenıdl. çetin, en çapraf1k bahis varea onu Aradan bir ilci sene daha g--ti. hemen harekete geçt.ller.. yere bir 

d bı 1 kada 
Be l' ... -. .n t·-.. ~ d edl -... kfıtilk koyup Kava - Murayı tuttular. 

mesu . ~ ev enmeye ! uzanır... n ""ve_,. o ...... ~a. &ram yor- öne ıüriip kurcalamada; hepimizi Bir ak~m Yusuf ağabey bize damla-Blllrsın ki ben seni başgoz etmek dum. Bir aralık g<7zlerime şu lllfU: kızartıp bozartıp mat etmede yıvCTdi Bu sırada. biraz ötede cıteş yakm.ı.ş-
lsterlm. Sabiha hakikaten fevkalMe Nohutlu lı,kembe yaJuıl31!.. B akla rk .. eki . . · lardı, ate~ln üstünde bir çanak l~ln-
bir ka.dındır. Uıkin sen, sen ol, sa.- Farkında olmadan bımu da oku- ayr~ Y ı,ı en . yur erımız - Hangi dağda kurd öldü? Fil~n de bir şeyler kaynıyordu. 
kın onun yanında «nohutlu işkembe dum. Sabiha. 90!1 dereoe sinirli bir oynamaga ~lar~ı.. Yjne c~k~lı ca· derken, bakıyorum. Kurumundan, Kava - Mura kendini güç tutuyor 
yahnlsb nden bahsetme.. halde sordu: kalı karşımıza dilulecek, ımtihana ukalalığından eaer yok. Zayıflama, ve alnından boncuk gibi terler damlı-

Çok şakacı blr kadın ~lduğu için _ Nasıl? .. Ne dedin? çı-lcip terler döktürecek, sonunda sararmış. ' yordu. Adalet yerini bulurken, et• 
Ferhundenln bu sözlerini ciddiye al- Aptal gibi telcrar ettim: ağız çarpıtıp zeklenecek diye. Doğ- Kapıyı kapayıp kartıma oturdu; rafta toplananlar hep birden Arapça 
madım. - Nohutlu t.şkembe yahnlsll.. rusu lazımsa ona içten hınç duyar, derdini döktü: bir şeyler okuyarak bağnşmağa ba~-

- Haydi canım! .. diyerek gulümsc- Ve işte o ııaman Sabiha belli 80ll elimize verseler bir kaıık suda bo- lamıştı. 
dim. O ısrar etti: derece şaşırtan blr hareket yaptı. ğardık. Bir kıza tutulmuı, çılg1ncasına se· Tnm bu sırada celladın baltası indl 

_ ValJahl ciddi söylüyorum.. Sa- Yerinden kalktı: viyrmuf. Donanma gecesi bilmem ve Kava - Muranın sol ell bileğinden 
kın snohutlu işkembe yahnisi» ııl ağ- - .Ben yemeğe Jaıla.mıyacağım... Aradan bir- kaç yıl geçti. Epey lcimi~. bahçesinde görmüşmüş. Cü- koparak yere dliştu. 
zına alma ... Zaten Sabiha ilk nlşanlı- Şim<ii akluna. geldi. .. Mühim blr 1.§Jm m : vkilice ve paralıca olan l>abası zellıgıne, hele mahçup mahcup du- Kavıı. - Mura titredi.. sarsıldı. Yer
sından da bunun için ayrıldı ya! .. va.rdı. Ben gıdlyorum. Allaha ısrna.r- öliir ölmez, ağabey efendi Mercan ruşuna lıayran olup uzaktan peşine lilerden başı sanklı bir adıı.m, ateşte 

Ferhundeden daha fazla Iznhn.t ladık .. Allaha ısmarladık! .. düşmüş. Semtleri Kadıköyü. Artık kaynıyan çanağı alarak mücrimin yn-
nlam.-ıdım. Çunkü otekl ahbaplan da: - Peki ... Fa.kat ~ur? .. Hem baş- Tanrının günü haydi köprüden va- nınn koştu. kesik kolunu bu çana~n 

- Böyle vngonun içine çckilmil başa yemek yemlyccek mi ldlk? 1sıninde pek meşhur bir hastalıktır. pura, haydi Kadıköyüne!.. içine sokup dağladı. 
klml ri ki Bütün doktorlar, bwıu bilirler. Bu B "k' i bl k ı k sı1· · ka e çe ~tlrlyorsunuz? .. diye yn.- _ Gitmeliyim. gltmellyiml. Ku•dilı'nde, D b d . u acı, ı ınc r o e ışı dar 
nımıza geldil"'r. Bahsi ~ıo;.ı..+ırdlk. Ehh S .. ü garip hastalığa. tutulanlar bazı keli- " ere oyun a pıyasa müthlllti. Kava - Mum artık kendini 

b"l"' - ••• eni got reyim öyle ise- mele- ....... A~~ı1: •--Arlar. Bu kelime- miyasa derken kav.naırmı.,Jar, o da Nih et k ldı +~ T ·" """"}">' ....,.,. J-- .. ,, kaybetmişti. Ba.şı sankh adam bir 
ay son ampann çıı. ve tren - ısı.emem... eşekkür edcnm_ yt sevdiklminin ~dan! dşitlnce buna aşık. Bir kaç gün ıkomşuya gi- bezle korsanın kolunu .. ardı ·. 

hareket etti. Sabiha ile trenin arka~ Ben giderim .. .mıdan mendll salladık. Ben bir ''Olu- V itti ... . onlara ka.r§ı duyduk.lan sevgl bir an der gibi yapıp gizlice Kunbağalının - Sultun seni affetti; Allah da 
" e g " Bir daha da. kendislnl içinde tamamlyle kaybolur! .. Mu- Fikirtepesinin tenha kırlarında ba• affetsin. 

nu bulup istasyondrul onunla bera- görmedim' Aklıma Fertı. d ı " ber dönmeğe muvaffak oldum. · ·· un en n hakk~ ki senin SCVb>ilin de bunlar- ba,a vennişler, ölünciye kadar biri- Dedikten sonra geri çeklldJ. Kava -
Beyoğluna c-ıktık. Kendisini evin"' sozlert geldi ... Şaşırdım.- Blr yemek dan bırl... _Bu P~ tuhaf ve inanıl- birlerini seveceklerine yeminler et· Muranın b:ı.ce.klarııu çö7.düler. Kargılı 

.... ismini söylemekle dünyanm en güzel mıyacak bır hastnlıktır. Fa kat doğ- m · 1 F k t ı_ b k ' k" ·1 ı bir muhafız. dellkanlıYı yerden kal-
bdar goturdum. Abbaplığunız işte kadınını kaçırmı.ştıml~ Garip şeyi.. rudur ış er. a a ~ız a ıre, es ı, ası 
bu suretle başladı Bu işteki esrarı senelerce ha.lleğc- y.,tc-·d• kto A""' rl . ,_ .. ,~ bir aile"'Cvladı. Her zaman çıkamaz, dırdı: 

T " ki dl .. ""' o run i[)<llo!e ··· Sız tet~....,- f .. . . - Artık gidebilirsin Nipponlu kah-
..- n mutema yen başımın 1çl:nl medlm. Nlh:ıyet blr doktor a.ıtaıd!lf :nc•e dair birkaç hlldiye yazdınız .. etra tan goren soran olur dıye çekı- rwn 1 ' 

i~nl eden bir şey vardı: Nohutlu iş- bana: bu da. aksi_ Antifetıchisme ... 11 nir tabii. . .. K:~ -Mura çok muztarlptı. Sahile 
kembe yahnisi! .. Evet, nohutlu iş- •- Oooo.- dedi, bu Antlfetichismc Dikmet Feridun F.s (Devamı sahıfe 7 sutun 1 ele) inerken vücudünil sürükler gibl yürü-

- ' 
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yordu. O dakikada. clind<:n ge 
tiin Buronl kıyılannı ate~ vertP 
öç alacaktı. 

- Alacağınız olsun Born 
diyordu. Ben bu denizlerde ~ 
ken, elbette tek el ile de sındeıl 
kam almak fırsatını bulacağll!l
o zamnn, çocuklannıza vannca 
dar hepinizi ateşte yakıı.cağıll! 
Borneo adasında bir tek musl 
bırakmıyacnğım. Bakalım o rP 
gününde tAllah& ınız sizi benlırl 
den kurtariı.bllecek mi? 

Kava - Mura sağ ellni gök~ 
!utlar arasında. ı.şıldıyan .gtl 
uzattı: 

- Ey yeri, göğü yara tan ve Nı 
luları dünyanın en eşref ve 8" 
sanları olarak halk eden giinef
mabud! Senin huzurunda yeaıiD 
rim ki. bu acıyı unutmıynca~ 
Borneo müslüınanlarından in 
alacağım .. sen beni öldürmeden tı' 
satı ver bana! 

Kava .. Mura kesik kof 
gemiye dönüyor 

San Korsanın kızı geminin b9' 
peşteslnden bağırdı: 

- Kava - Mura dönuyor .• Jl\ 
miıJde .. 

Korsanlar güverteye koşuştullJ 
hep birden sevinçle: 

- YRi3SlII Kava - Mura!
Diyerek genç kaptanı sel~ 
Fillpinden gelen Ti - Pi ile Ha.tO' 

bu sırada gemlnln ambarında. tt6 
şuyordu : 

- H::undun; Tnkakonun sesini 
dun mu? 

- Duydwn, Kava - Mum ıcurı 
muş .. geliyor. Haydi biz de çı~ 
guverteyc. 

Hamdun, Ti-Pi'nin kolundan 
- Otur buradn... 
- Ne var? 
- Ne olacak? Sana dlyecekl 

var. 
- Çabuk söyle-
- İşin acele !se sonra. kon~rd 
- Ne demek ıstı yorsun? 
- Zengin olm.anı istlyonmı .. 'Ar 

kadar. 
- Zenglııllk bize Ç<>k uzak, 11' 

dtınl Mabud bizi surunmek lçln 
ratmı~. 

- Um1dinl kesıne, Ti - Pi! Bir 
kikada zengin olmak istemez :mJ$I' 

- !sterim .. 
- O halde al şunlan. 
- Nedir onlar? 
- Bir dizi inci~ 
Ti - Pinin gözleri ı.ştldadı: 
- Çok okıymetu şeyler.. nerel 

buldun bunları? 
- Ta.kakonwı verdiği inciler-
- Ne dedin? Taka.konun inc!lec' 

sultan Müsllme vermedin m1? 
- Sulta.na sahte boncuk yer6 

Bunları senin için sakladım. 
- O halde Kava - Mura na.'Jil ı1 

tuldu? 
- Sultan para ıstlyordu. tnc 

kabul etmlyeceğini blllyordum. 1 
da değiştJ.rdlın. Kava - Murayn 
lince, onun eli nMll olsa kesllec~ 

- Çok iyi yapmış.mı, Hamduıı, ı< 
ke Kava - Muranın başuu vurs:ı!J 
dı da geri dönmeseydi. 

- Umarım ki yalnız kolunu kt.: 
!er. Fa.kat, günün birinde onun b 
m .-urmak sn.na nasip olacak .. 

- Ne demek istediğini anlıy~ 
rum, Hamdun! 

Hamdun yavaşça. Ti - Plnln kul" 
nıı. eğildi: 

- O, Tıı.kakoyu seviyor. Gün!hı 
rinde YtımadaYı öldürüp yerine f 
mek ve bizleri de kopek glbi kull 
mak niyetindedir. 

- Bunu nasıl k<'Şfcttin? 
- Bir gün Takako ile l::onuşurt 

ken .. 
- Vay hain ... Yamada gibi bir 1' 

ranıan öldürülür mü hiç? O Jrı.rtJ 
yn.yı Kvasokus llJ Innn esaret 
ta.hnkkumunden kurtarmak L<;Uyot 

(Arkası vat 

111 Japonca Asilzadeler denıcl' 

ET l~ADER! dınızı da hilnıiyoraunu.r~ Ben bu 
sırrı biliyorum. Bu sırra nüfuz etmek 
için göıterdiğim alaka da. sana kar§ı 
beslediğim sonsuz a~ktan ileri gel· 
mi~tir. Eğer bu sırrı ı;ize kayıtsız ve 
şartsız ifşa etseydim, hiç §Üphesiz 
daha asiline .hareket etmiı olurdum. 
Fakat ben bu asrın çocuğuyum. Sizi 
bir sefilin kasten atmıı olduğu fa.krü 
sefaletten kurtarmak is~orum. Fa· 
ka.t mukid>ilindo ben de mükafatımı 
görmeliyim. Bu mükafat da sizsiniz. 
Bu sırn, ancak bir kaç gün evvel 
öğrendim ve hunu öğrenir öğren
mez, ayaklarına kapanara.k deni iz. 
c:ivacını istiyorum. Siz, hissettiğim 
deTin nedametten ve lremıirenize 
kartı beslediğiniz derin ıefkat ve 
muhabbetten dolayı, ibu ricamı red 
etmemelisiniz. Benimle evlenmekle, 
hemıirenizi, kendiıini yavaı yavaş 
öldürmekte olan falc.irlik ıve sefaletin 
pençeaindesı kuttarmıı olacakıınız. 

onlardan fazla bir mcz.iyetim var· ömrümct: kendimi affetmiyece- ma kayıtsız kaldığını görünce, 

Aşk ve macera romanı 
Tcfr'ika No. 142 

- Bu suçlular nerede) 
..!.. Ben yalnız suçu biliyorum. 

Suçluları değil. 
- Bir suç mu diyorsunuz) 

- &. eti 
- Bu nasıl suç? 
- Sözlerime inanmadıktan sonra 

bu suçu sana ifşa etmekte ne fayda 
\•ar? 

- Sizin gibi baıkaları da bu suçu 
bili) oılar mı? 

- Şimdiye kadar benden bafka 
hiç kimse bu suçu bilmiyor. Fa.kat 
belki de ileride bana tercih ettiğiniz 
kimseler bu ıuçu öğreneceklerdir. 

- Bu suçu meydana çıkarmak· 
tan rıe netice çıkacak? 

- Senin ve hemşiren için pek 
büyük bir servet. Şayed ben auu· 
cak olursam. sana yapılmıı olan 
halc.sızlık hiç bir zaman meydana 
cıkmıyacak . 

Meliha biran düşündü: 
- Demek siz, benim ve Calibe· 

Nakleden: (VA • Nii) 

nin mukadderat.ını elinizde tutuyor
ıunuz. 

- Evet, dediğiniz doğrul 
- Bu sırrı ifşa etmenize mukabil, 

benden, senin ile evlenmemi iıtiyor• 
sun, öyle mi? 

- Bu da doğru 1 
- İnsan aevcüği zaman daha 

alicenap davranır ve sevdiği kimae
yi eaadete götürecek bir sırn ifta 
etmek için prtlar 1'.oımaz. 

- Bu da memkün. Fakat benim 
sana :karşı bealediğim aşk öyle hafin 
bir redde uğnzyor ki, emelime mu
vaffak olmak için elimde bulunan 
bütün kozları kullanmakta kendim· 
de hale görüyorum. Kız kardeşiniz 
Calibeyi seviyorsunuz. Ona karıı bes 
lediğiıniz şefkat ıve muhabbet, İntİ• 
kam duygularınızı auıturmak. lazım· 
dır. Yemin ederim ki hakikati söy• 
lüyorum. Talih, bana saadetinizin 
bağlı bulunduğu bu sun öğre.tmi~tir. 
Siz yalnız ailenizi deiil. hakiki soy-

- Sizin teklifiniz bir pazarlıktan 
baıka birıey d~ğil. 

- Etrafınıza bir göz gezdiriniz. 
Dünyada oluo bitenler, pazarlık.tan 
başka birıey midir? Bugün kendile
rini ba§kalan için feda edecekler 
nerede? Ben de onlardan ne daha 
iyi. ne daha kötiqüm. F altat benim 

dır. O da açık kalble konuıımak, kö- ğim. Senden uğradığım çirkin teca- elde etmek için bir tuzak kurnl 
tü hareketlerimi itiraf etmek ve la· vüz, halli. vücudumt. cayır cayır yak· tan çekinmedim. Benim gibi, lst• 
mire hazır bulunmaktır. tığı halde benden senin ile evlenme· bulun zevk ve sefahet alcmlcrill 

Fahri sesini alçaltarak heyecanla mi istemene nasıl türet ediyorsun} ha~rüneıır olmuo bir adamın sarıl 
sözüne devam et.ti: Bu hülyalara kapılmaktan vaz geçi· aşk ve muhabbetinden bahsctıtl 

- Evet. eize son defa olarak tek- niz. belki siz.: garip görünür. Fakat ıt 
lif ettiğim şey, bir pazarlıktır. Fakat Fahri, son bir gayretle sordu: musum üzerine yemin ederim 
meoru ve namuskiırane bir pazarlık- - Ya Calibe ne olacak? sözlerimde yalMıın zerresi bile y<i 
tır. Bu pazarl&la, bir kadının arzu - Elimizden keldiği kadar siı.yı- tur. Nereye gitsem, ne yapsam, t 
edebileceği bütün saadetlere, mu- m.zla geçineceğiz. Bizi bugüne ka· ı zel hayaliniz beni takip ~diyor. Y' 
habbet. aadakat, refab ve huzura dar koruyan büyük Tann bundan nız sizin için yaşıyorum. Halbuki' 
kavupcaksınız. Fakat beneiz. sizi sonra da nefakamızı ihsan edecek. bana karşı insafsız ve merhrunetl 
helcleyen büyük servete kavuşamı- - Pe:.:.la öyleyse. daıvranıyorsunuz. Artık size yal\fl 
yacaksınız. Tekliflerimi niçin reddet· Fahri, hiddetinden tarhın kenar- m:yacağım. Kendimi daha zi.111 
meli? lanndaki kumları ayaklarile çiğne- küçültmiyeeeğim. Şimdiye kşd' 

Meliha, bir lahza sessiz durdu. yip duruyor •·e dudaklarını kanata· kar§ınızda her fedakarlığı yaprnıJ 
Fahri, bt1nu görünce Melihanın kal- calc derecede ısırıyordu. hazır bulduğunuz bir dostu kaybJ 
bini yumutattığını sandı. Fakat o, Melih:ı, azminden ve kararından yorsunuz. 
ka.ti ve metin , bir aeale Fahrinin bü- dönmüyordu. Bu :lralık Fahriye dö- Meliha, kelimeleri birer birer ti 
tün hülyalannı bir darbede yıktı. nerek sordu: tarak cevap verdi: 

- Biraz evvel :bana bahsettiğiniz - Başka bir diyeceğiniz kaldı - Sözleriniz müphemdir. Biliıl' 
11ervc'li, ne kadar büyük olursa olsun' mı? 1 ki. ben türlü türlü anlamlara ge 
ileri sürdüğünüz ıartlar altında ka· - Sözlerime ve ricalarıma daha cek soözlerden hotlanmam. Sözle 
bul edemem. ne ilave edeyim? Size açık kalple nizde bana karşı yeni bir tehdit ~ 

Fahri: t konuştum. Ik defa sizi Recai beyin yoı-um. 
- _Demde ~on c~vabını~ h~ur dükkanında gördüğüm zaman, kal- - Tahmininiz çok doğru. Ev-1 

ha, d~y~-dt hiddet ~le ı:_ldivenlerın- bimdeın vuruldum. Size karıı besle- de~ilim ya ... Beni ıcveni ıtever, b 
den bın~u yırttı. Meliha amaınsız cle-,diğim hissi ilk zamanlarda geçici den nefret t>denden nefret edencV 
vam edıyordu: sanmıştım. Fakat zaman geçtikçe, nefret ederim. Siz İ9e, benden ıı' 

- VaidleTinize kapıluıaam, bütün sizi ölesiye sevdijimi anladım. Atkı- ret ediyorıunuz. (Arkası ıvar) 
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Gördüklerim, 
uyduklarım 

1 Günlük Borsa 1 
18 :lıdnclk!nun lMJ 

l"ENİ NEŞrtil'.AT: 

Fen ve Tckııik 
Mcmleketı1n bu yeg{ıne fen ve tek

(Baş tarafı G ncı sahifede) 

ec. a· . 
dD' liı• ~zım &§ık bey nh, oflarla sevgi-

% 7,5 933 Tfirk borcu l. ıı. lil. 
> G 1938 ikramlyell 

nik mecmua.mıın on üçü.nen sayısı da 
ı.. K . ıengtn yazılarla. çılmu.ştır. Bu sayı
~.30 da, t.ın ve hart>in l.şbl.rllğl, A. Eln.s-
20.30 tctn'lıı F.s1r ve İzafiyet teorisi, 8.l'Zlil O t MUHASEBECİ - Muhasebe usullc-
21,95 kütlesi, atomların 1stlh:ıles1 gibi btı- K C O K L A N L A R rhıe vakıf, daktilo bllen vo retenms 

SATILIK EV ARANIYOR - Şehrin 
merke"Line yakın bir yerde: (Tcrclhan 
Cihangir, Aynspa.şa, Maçka. Tozkopa
ran glbl semtlerde) deniz gören, için
de terkos, elektrik, hnvngnzı bulunan 
3 odalı müsta'kll, ktı.rgir bir ev nlmak 
.ıstcnlllyor. Yenlcaml Osmanlı banka
sında bay Kemale mektupla müro.
caat. - 2 

eıı •• 11• 1~. hassaslığını, zarifliğini, gece 
CUnduz Edebiyatı cedjdc romanları-

8ys hı okuduğunu, (Rubabı vikeste- yi 
aştan aşağı ezbere aldığını anlattık

- 1 tan sonra, yine o cakalı tavıile de-

• a 1933 lkramlyell Ergnni 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 

19,6S tün nım ve fen müntesiplcJf!ni llg1- Fevka!Ade ahvalin devamı verebilen bir muhasebeci aranıyor. 
lendiren yazılar vardır. milddetlnce gayr! muayyen lfin- Akbaba gazetesine milrncnnt. 

Kupon kll61k 
> , 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 
> T 1941 Demlryolu ıstıkrazı 
• 2 1932 Hazine bonolan 

K~ lül' rf-•- ı •- • eser terde haftada Od yeya llQ defa 
19.80 oy e nı .... çuı o neştedllecektlr. KATİP ARANIYOR - Adll tald-
19,75 Türkiye şe!ker fabrlkalan tarafın- ba.tı yapabllir, avukat yanında. çalış-
66.50 dan köylülerlmiz1 zirai mevzular tı.ze- 1 iŞ ARIY NLAR mış ve askerlikle 111Şğt olma.yan bir 

ın' cll lti: 
ın - Merale etme, onu göstereceğim 

ı • 1935 Hazine bonolan 16.50 rlnde aydınlatmak ve pancar bölge- - A Utip da.ktllo n.lmaca~dn.n tallplc-
27,25 lertnde zlm&thı yilksell!,l_eslne yardım 

;:a. Güç bela kandırdnn ı ıvann 
• > 1938 hazine bonolan 

A. DemJryolu tahvlli I - lI 
A. Demlryollan tahvili m 
A. Demlryolu mümesml senet 
T.C. Merkez bankası 

49,25 etmelı: ftzer& 3 eser bastırılmıştır: HUKUK FAKtJLTESİ - Talebele- l1n Galatada Kefell Bürrlyet ha.nın-
48.!50 1 _ Şek'er pancan ziraat! toprağı rlnden bir genç, her 1fin & _ s saat da S-7 numaralı milracaatıarı llAn ARA.."ilYOB - İstanbulun he.t ı;eme 

tinde muhtelif natıerde Ankanı.dak1 
ınüşterllerı için acele satılık apart.ı-

3 - SATILIK EŞYA ınan, dükkAn, ardiye, ev, kli§k, ynh. 

eı nyer, Çırçır suyuna gideceğiz. 

Rı.ı:ıkü Kadıköy memrelerinden çe-
f.5,- zayıf dilştırür mü?, 2 - Şeker pan- çalışnak ilzcre ıo aramaktadır. Ta- .... o_,ıun;;.....;.u_r.;._ _________ _ 

142.'50 can ziraatı ve münavf?be u.sulil, 3 - llplerln Akşam'da V. T. remzine mek-
41 L 

1Y?r· Alaturka ildde Boğaziçi ia· 
ıJj &elesınde muhakkak bulun! T. 4 bankası nama muharrer 

T. 4 bankası (hamlle alt > 
T. 4 bankası mümesml bls. 

12.40 Zlraatte gübrenin ehemmiyeti ve _tu_p_la_m_üra_· _ca_a_tı_a_n_. ______ , 
vlllll. amnıyor. 

et-
12.90 sunl gübre. KAZANÇ KANUNUNA GÖRE - 1911 DEN İTİBAREN - İstanbulda İstlkl!l caddesi No. 98, b1rlncl kat 

de Ertezi ~ah o aaatte, dediği yer: 
180,- Ticarethanelerin defterleri, geri kal-
26.60 B U L M A C A M 1 Z mış hes:ıplan yeni ve eski Türkçe eh

çıkan Türkçe gazetelerin bu yıla kn.- Ankara Emlil.k simsan Beyo~lu §Ubesl. 
dar olan kolleblyonlan sa.tm alına- Müracaat: ll'elefon: 41571. - ıo 
caktır. Eksik veya. tamam veya bir · " bckleyıp dururken önde saçları 

aarıya boyalı rastık] d"" " l'" tıf ıJO • • ı, u:zgun u, 
. lık hır noşor, yanında yine düz-

ol rm~er, allıklar içinde, zayıf, leylek 
eyı, ferah ferah 23, 28 lik bir taze, 
~ h~ ~irmi adım gerilerinde de bi-
2:.ı .. b m aga eycik çıkageldiler. 
O yapura girdik, güverteye çıktık. 

n ar kadınlar tarafımı. biz de inik 
tent · • dıık~ru 1 Yanındaki kanapeye otur· 

. 1?akikasında bit.işiğiınizden, mani 
trbı makamlı bir ses: 

...., ,-
1 
~andispanyacı 1 Pandispanya-

•• cı .• kı <l" t . pan ıspP.C'lyn ver, parasını 

1 hentdenın öbür tarafındaki saz benizli 
ey en alt 

Anlaşıldı, hoşorun sesi! 
ıl>' B~ dakika geçer geçmez, yine: 

çt Bi -. ~ahveci kahveci, gel buraya! 
bo~e ~~1 .~a~ve pişireceksin amma 
p püklu, bol şekerli olacak! 
arasını da ••t d k. b k D 0 e e ı ey ıverece 1 

aha. ardından: 
rd - Bilatçı hu, bana bak 1 Bu va-

ı>ukda fıstıkçı, knbak çekirdekçi filan 
;şS Y~ mu) Yerimize varıncıya kadar 

•~mız oynamıyacak mı'? ... 
dik zaf tmıynlım, Mesarbumuna in
d · stanbul dışı, tanıdı'lı: korkusu 

laa Yok. dördümüz bir arada araba-
!' tarafına d v •• •• k ı. ogru yurur en no~or 

• tazerun t • • • 
eyzesıymış • yme tuttur-

tna:: nu) ' 

-d Buraya kadar gelmişken da-

h~~ ırnız bizlere Sarıyedn me•hur 
or ""• • v egını yedirtir elbette 1 

~örekçiye girdik. Onlar kafesin 
kr asında, ikimiz önünde, peynirli, 

A. Demlryollan firketl (% 80) 
Kupon kesik 

A. Demlryollan prketl <% 100) 
Kupon kesik 

EskihJsar cimento 
Kredi Fonstye 1903 

44.25 1 2 1 4 5 8 1 8 9 10 

il .. 1911 
• • Amorti 

10.90 
113,50 
107.50 
68.50 

~ --ı-1-1--- 1.ı-
• , Kupon 1,40 

3 -=.·=·=ı-==-
Türk altını 10.65 5 ,- - - -, - -
Kfilce altın bir gramı 4.37 - - - - •• -
Osmanlı bankası (banknot) 1.10 • · • 
Londra ilzerlne 1 sterlin 5.22 7 r-=·: ı - - -
Nevyork üzerine 100 dolar 129.5275 - ~- - - - - -
Mn.drtd üzerine 100 pezeta 12.89 • • B 
s .. to_kh_oı_m_u_·z-erln_e_ı_oo_ku_ro_n __ so_.88..,7

1

5 
19 11ı_ı= = =-ı=~ = 

j R A D Y O 1 ...... '* .. ,... ........... .. 
ı - On bin desimetrelik mesafe 

ölçüsü. Bugünkü proıram 

13.30 Program, 13.33 Şarkı ~ tür
küler, 13.15 Ajans haberleri, 14.00 
Riyasctlciimhur bandosu, 14.60 Şarkı 
vo tüokfiler, 15.30 Rlya.setıcilmhur 

tilftrmanik orkestrası, 18.03 Fasıl he
yeti, 18.40 r>a;ru orkestrnm., 19.00 Ko
nuşma, 19.It5 Müzik (Pl.), 19.30 Ajans 
haberleri, 19.55 Knn§lk §arkı ve tllr
kiiler, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Hi
caz maknmmdan §tU'kılıır, 21.00 Zlrna.t 
Takv1ml, 21.10 Dlnleylcl 1.steklerl, 21.45 
Konuşma., 22.00 Salon Ol'kıestro.sı., 22.30 
Ajans ve borsa hn.berlerJ, 22.45 Salon 
orkestrası. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye Ecnebi 

2 - İtip kakarak - Arasına cU11 
gellrse lamba yerine kullanılır. 

3 - Kokmuş hayvan cı?sedi - İpek 
böceğinin mahsulü. 

4 - Eski zaman sllfıhlnnndnn -
Ismarlama. 

5 - Giyim eşyası. 
6 - Yama - Hisse - Anı.sına •A• 

girerse tersi noksansız demektir. 
7 - Kudret - Bedevi Arapların 

başlığı. 

8 - Başına tıS• gelirse sual demek 
olur - İsttfham l!ihlkasJ. 

9 - Meme vermemek. 
10 - Musevi mezarlığının eski 1.s

ml. 
Geçen ibulmacamı:ı 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 - Boru çiçeği, 2 - Oruç, Kel, 

3 - Ruhani reı.s, 4 - Uçak. Nemli, 
5 - Ecz, 6 - İkinci defa, 7 - Çe
rez değil, 8 - Elem, Eğ, Da, 9 - İr
s!. A11ka. 

ıct 1
1
Yrnd alı börekleri ı.vedik. Bir paraşu-

n olup yolu tuttuk Senelik 1400 kuruı 2700 kuruş 
rd ley h . 8 Aylık 750 il 1450 il 

Güreş klübünün senelik 
kongresi t ze anımda ne neşe, ne ~- s Aylık 400 il 800 • 

ti 
8 1:1; durmad~ı• kahkaha, oarkı, ara 1 Aylık 150 > > 
==~cleı~ g~z_eller mırıldanma. Ta- !-P_os_ta_ı-tt_lh_a_dın_a __ do.h_l_l -olnu--y-n.n--1 1 da ~ e açgız ık.i kulakta, 32 diş mey- ecnebi memleketler: seneliği: 
r ~ n. ırçıra vardık. Kadınlar ka- 3600, aıtı ayiıltı ıooo, üç aylığı 
1 csı~kardına, biz bir ağnç dibine yer- 1000 kuruştur. 
CŞtı • 

İstanbul Güreş Klübünden: 18/l/ 
942 pazar günü saat 11 de ltlübü· 
müziln senelik l'ıdi kongresi klilbün 
Kumknpı merkezlndekl salonunda 
lcr:ı. edileceğinden mukayyet l\zanın 
teşrlnerl rtcn olunur. 

Etraf h h k k Telefonlanmız Başmuharrir: 20565 D kt . ınca ınç, emani Zafira i- , o or 
nın aaz tnk l G • d .. Yazı işleri: 20765 - İdare: 20681 
tu •. ımı ça ıyor... enye og- l\lüdür: 2049'7 

·t· n go;, kaydıracak oldum. Teyzn- ...., ____________ .. F th• E den 
115 

1 
m:ı yelpaz'?•Je, penhe yani gönlüm Zllhlcce 29 - Kasını '71 e 1 r 
en e. mendılle karşıdaki jkj Hünkar 1 s. İm. Gil. Öjt. İkl. Ak. Yat 

~ Ha;;n_ne İşaretler geçmiyor mu'? E. 12,31 2,16 7,17 9,46 12,00 1,36 
IS! g~ şırezadesi de, boyuna ba~. kaş va. 5,37 7 :ı:ı. 12,24 14,51 17,06 18,43 

oz 0Ynatmıyor mu? İdarehane BabıfiU elvan 
H ~anımdakini usulcacık dürttüm. Acımusluk ı;okak No. 13 

ı& k a ·i· görür görmez beti benzi kül 
eaı ıp Yerinden fırlayıverdi. Araba-

Ya at)a,,., 1 . 
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\' .r•P stanbula 1lk kalkacak 
apura ne koşuyoruz ... 

Sermed MUhtar Alua 

Doğum ve kadın hastalık
ları mütehassıslarının 

kongresi 
ko'I'iirk Glnokologt Cemiyeti sencllk 
nu ~Slni dün Beyoıtlunda Tıb Ce
ıa;e binasında yapmıştır. Bu top-

ICq gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için mqbm 

AR SEN 
LUPEN 

86yük ve heyecanlı roman 
ıeriıini okuyunuz 1 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cil!ti..t. 
Beher cildin fiati 80 kurua. 

w 

LABORATUVARI 
[Cerrahpa.§a hatnnesı bakterlyo-
!oğul Kan, idrar, balgam, me
vaddı gaita tahlilleri ve {idrar 
vasıta.c;ile gebeliğin ilk ıünierln
de kati teşhisi) yapılır. Beyoğlu, 
Taksime giderken Meşelik sokağı 

Ferah apartıman. Tel: 40534. 

Bulana mühim 
mükafat 

1ldncl.kAnunun 15 inci günü 
Maçkadan Harbiye ve .ora.dan 
Galatasaray arasında. gül şek
linde pırlnntn. blr broş kaybol
muştur. Bulnn Taksimde, Mete 
caddesinde, Mırnmnr npart. ? 
No. ya teslim ettiği takdirde mU
htm bir mlikfıfat verilecektir. 

ven flatle yazılır. Akşam,da mektupla 
CK. T.) rüınuzuna. - 2 

. 
BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Türkçe, 

Fransızca ve Almanca llsanlannı bilir, 
makinede gayet .sı?ri yazar, ciddi bir 
müessesede çalışmak üzere iş arıyor 
S. B. rümuzuna 176 Posta kutusuna 
ınüracaatıarı. 

AŞÇI İŞ ARIYOR - Ala.franga, ala
turka yemek pLşlrmesinl b!Ur, bonser
vlsl var. Hastane, tabrlkada allooile 
beraber bunn mümasil yer anyor 
Akşam'da AŞ. rumuzuna 

ESKİ TtlRKÇ}.."Yİ AZ BİLEN -
Daktilo ne yazar, 9 dan 15 e -reya 
17,19 a kadar çnlışaıbUlr Türk bayan iş 
arıyor. Akşam'da S. O. S. rümuzunn 
mektupla müracaat. 

YİR:\Iİ BEŞ YAŞDiDA - Klmsesl.7J 
bir Türk kızı.yım, eski yeni okur yam
nm daktilo Rusça blllıim hasta.neler
de çalıştım taşraya giderim. Ak~m·
da cŞ• rümuzuna. mektupla. - 1 

kaç gazıereye aıt olnbll.!.r • Akşam ARANIYOR - İstanbulun her sem-
s. E. G adresine müracaat. - s Un.de her bedelde ve her ebadda. An· 

karada.ki müşterileri için acele satılık 
İYİ BİR FIRSAT - Yenl bir Pötı arsa, bağ, bahçe, sayfiyelik aranıyor. 

Gri kürk uygun flatle ıratıllktır. Maç- İstlklAl cadQ.esi No. 98, birinci kat 
ka'da Narmanlı Ap. knpıcılamıa mü- Ankara EınlAk mm.san Beyoğlu ~ubcsl 
racaat. - 2 Müracaat: 'releton: ·U571. - 10 

FİAT 500 MODELİ OTOMOBİL ANKARA BAHÇELİ EVLER _ de 
ARANIYOR - Marpuççular Fevzi devren satılık evi olanlann Beyoğlu 
Şaınlıda Garbls. - 2 poota lı..-utusu 2284 numaraya tafsUrıt 
DRNiz KÖPF.Öİ KtJRK MANTO- ve şartlnnnı bildirmeleri . 

su SATJLIKTIR - Telefon: 42970 SATJLIK BAHÇE (1570 l'ıl 2) - 'Ü's
__________ ":':"'""_-_2 küdar, Doğancılar İhsaniye caddesi 

KOTRA ARANIYOR - 'O'~ veya No. 23. FeVkalAde nezaret, trrunvnya, 
dört k~iUk yatacak yeri bulunan 1y1 pllija yakın, içinde bostan kuyusu ve 
bir kotra satın nlmnk Usteniyor. Fint 1k1 yüz meyva .ağacı vardır. Mürncant: 
ve tafsll!'ıtı havi teltllflerln Akştı.m·da Tel.: 60075~ 
Kotra rümuzuna mektupla mürncaat. _P_A_N-.S-İ_Y_O_N_A_R_A-~-,1-Y_O_R----An-k-a· 

--------------
1 

rada oturan bir alle kışın istnnbulda 
SATILIK OTOl\lOBİI. - Roynl bir kaç hafta kalmak üzere merkez 

Chrysler 1938 modell 40 bin kllometre yerde rnhnt bir pansiyon arıyor. Kalo
yapmı§ çok iyi kullanılmış bir otomo- rlfer ve yüksek kat için asansör şart
bll satılıktır. Galata Babtlyar Ban 57 tır. Büyücek bir oda kiitldlr. Banyo
No. ya müracaat. - 4 dan ve mahdut olarak mutfaktan ve-

BESAPTAN ANLAR - Oldukça. In- SATTI.IK KELViNATOR MARK& ya ofisten 1stlfade edilecektir. A~am-
glllree bilir ünlversltell bir gmç öğ- da Küçük lll\n memuru vasıtaslle (An· 
leden sonralan çnlşruık için her nevi SU MAKiNESİ -Beyoğlu Kalyoncu kara) rümuzunn izahatlı ve adrf?sll 
iş ara.maktadır. İsteyenlerin Akşam'- Kulluk caddesi 55/1 Liltfl Pertev. mektupla müracaat. - 7 
da Cah1t'e yazmnlnn. -2 

ACELE Bin TAKSİ OTOMOBiLt DAİRE ARANIYOR - Mnçtıı, Tak-
İŞ ARIYORUM - TahsUlm orta- SATIN ALINACAKTJK - Bane1 :ı;e- sim, Beyoğlunda 2 - 3 odalı konforlu 

dır. Muhtelif dairelerde hizmetlerim nenin modeli, adı, kaç kilometre t.şle- bir daire aranmaktadır. Tel: 24366. 
vardır. Ticarethane ve müesseselerde r1nln 
yazı ve hesap işlerinde çalışmak is- dlği, tabelA numarosı, lA.stıkle MOBİLYELİ TEMİZ ODA - Galata 
tlYorwn. Ak.şam'dn B.O rümuzunn. aded ve vazlyeUerl, açık mı, Jca.palı Karaköy, yakın mnh.allel-erde az nü-

- 1 mı, işler mi ve en son flntı Akşa.m'da. fuslu aile nezdinde arıyorum. Yemekli 
------------- Taksi remzhıe yazılmalıdır. - 1 de ola'blllr. Aqamda (Oda) rümuzuna 

ORTA TABSİLİ:U VAR - Askerlik- BEYAZ LAKE KOMPLE YATAK mufassal mektupla blldlrllmesi. 
le ilişiğim yoktur. Ticarethanelerde 
veya buna mümasn lşleroo ve htı6&P ODASI - Ve bir adet ceviz yazıhane KALORiFERLi BİR - 'Üç oda, müs-

Aı. • .,,.,.. acele satılıktır. Ayazpaşa. Çifte Vo.v takll. terclh"~ mobByı:ılı, B"'-'oF.lu -
işlerinde çalı~k istiyorum. ""l'-""" rtım 1 ..... -~ b 
İ.M. _ 1 .sokak 11 Esen apa nnı. - Taksim ve civarında aranmaktadır. 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
BİR JlAİMİ BEKİI\IE (asistana) İD· 

riY.AÇ VARDIR - İsteklilerin Tnkstm 
Belediye Bahçesi karşısında Taksim 
Vakıf hastanesine mürncaatlnn. 

17 İLA 21 YAŞINDA UİR GENÇ KIZ 
ı\RANJl'OR - Amballl.j işinde çal~
cak bir genç kıza ihtiyaç vnrdır. İka
metgahının merkezi vaziyette olmn.sı 
vapur vesnlr vesaite bağlı olmamnsı 
şarttır. Ynzı ile İstanbul 757 posta ku
tusuna müracaat. 

:MUDASEBE İŞi.ERİNE RAKKİLE 

1 
\'AKiF RİR l\IURASİBF. iHTİYAÇ 
VAR - Tallplerfn görüşmek üzere 

I aşağıdaki adrese müracnntınn. Gala
ta 6 ncJ Vakıf Ban No. 8 Cevdet Cebe. 

HİZl\lETÇİ ARA?\'lYOlt - Ortalık 
işi i.çln oı:ta y~lı çalışkan, khnseslz 
temiz iş yapabilecek. Nlşantnş, Teşvi
klyede Çinar cnddesl 11 No. Fehmi 
apartınıanına müracaat. 

BİR MUHASİP ARANIYOR - Maaş 
40 liradır. İstnnbuldo. Büyük Post.oha.
ne cad. 5 No. da Gözen müessesesine 
tahriren müracnnt. Şifahi müracaat 
katlyen kabul edilmez. - 2 

ACELE jNGİLİZCt~ MUALLİMİ 
LWl\I - Bilhassa gramer üzerinde 
lfıyıkilc malUmatı olan ecnC'bl veya 
Tfrrk tecrtibell munllim aranıyor. Ak
şam'da N. AR. İngilizce rümuzuna. 

-2 
YEl\IF..R l'APAR - Ev hizmetler! 

blllr, görgüsfine, temizliği.ne güvenir 
bir bayan nnyoruz. Müracaat: istnn-
bnl Kısmet Hn.n No. 12. _ 1 

TURK VE FRANSIZ KLAVİYELİ - Alo}am'da. A.C..E. remzine mektupla. 
Tem.iz kullanılmış bir yazı makinesi mürcaat. - S 
münnsip tintle satın alınacaktır. KALORİFERLi A;RALlK APAR
Daktılo remzine müracaat. - 2 TJMAN - Bebek iskelesi knrşısında 

4 - Kiralık • Sablık 
SATD.IK ARSA - Pa.ngaltı trnm

vay caddesinde (1680) metre kare nr
sa. beher metre 42 lira.ya. Talts1m .Ab
dülhnk Hamid caddcsl No. 23 Boz
kurt. - Emlak. Telefon: 43532. 

SATILIK ARSA - Osmanbeyde 
Ebekız soka~da (400) metre kn.re nr
sa beher metre 22 liraya: Taksim Ab
dülhak BAmld caddesi No. 23 Boz· 
kurt - Eınlfüc. Telefon: 43532. 

SATILIK ARSA - O.sınanbeyde 
müfrez 112, 119, 149 metre kare arsa
lar beher metre 30 liraya. Taksim Ab
d Ulhak BAm!d caddesi No. 23. Boz
kurt - EmlAk. Telefon: 43532. 

SATILIK ARSA - Sö~Uüç~me 
tren istasyonu ile asfalt arasındakl 
7,5 dönüm at:ıçlı arsa 9 bin liraya. 
Taksim Abdülhak Hı\mld caddesi No. 
23. Bozkurt - EmlA.k. Telefon: 43532. 

SATILIK ARSA - Bebek cad~
de deniz kenanndn. (848) metre arsa 
beher metre (85) llraya. Takslm Ab· 
dülhnk Hamid caddesi No. 23. Boz· 
kurt - Emlak. Telefon: 43532. 

SATILIK ARSA - Bey'beUadada 
pU\jda. deniz keruı.nnda 1}20 metre 
arsa beher metre 8 lira. To.ks1nı. Ab
dfilhak Hamid caddesi No. 23. Boz
kurt - Emlfık. Telefon: 43032. 

Şlınşlrynn apnrtıınnnmın beş odalı, 
7 numaralı dalresl df?\·rcn kiralıktır. 
Kirası 37,5 liradır. İçindekilere rniı
racn.at.. - 2 . 

4000 LİRADAN 500,000 LİRAYA KA
DAR SATILIK El\ILAKLER - Miıra
caat: Ferdi Selek Türk EmlAk Buro
su. Galata ömeroblt hnn ikinci kat 
No. 23. Telefon: 42368. s 

MÖBLELİ 1,5 ODALI l\lUSTAKİL 
DAİRE - Bllfunum konforu hnlz bah
çe i9erlsinde Ayazpaş:ı Çl.rte Vav so
kak 11 Esen apartımanında klraltlr
tır. Tel: 43633. - S 

5 - MÜTEFERRiK 
FRANSIZCA - Olarak riyaziye, fi

zik, kimya, tabliye ve llso.n dersleri 
Vf?l'llir. Fiatler uygundur. Evlere de 
gldlllr. Akşam gazetesinde M. 'Ü'. rü
muzuna mektupla mürac:ınt. - 1 

TtffiKÇE \'EYA FRANSJZCA - Rl
yazlye, fizik ve lisan dersler! verilir. 
(Mektupla evinize davet edebllirsln!z). 
Mres: İlter, Galata, Lüiecl HendPk 
No. 108. 

FRANSIZCA LİSAN l\IUTEllAS. 

e 

o 

Çal~l<iıı geçen seneki idare heyetinin 
Jet rna rnp0ru okunnrnk umum1 he
tnlştJ tarafından tasvip ve knbul edil
)' r. Bundan sonra yeni 1da.re he
li~~ fnUhabına. geçllerek, blrlncl rels
t>r it:.· Asını Onur, lklncl relsllklere 
~ dl Gediz ve Nuri Süleyman, 
ııeç~!~ kAUpllğe de Dr. ZJ.yn 'O'stün 

-....,...ı.ır. 

6 Cildlik takımi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbnası 

tel: 20681 

11.' ALNIZ BİR ERKE(İİN EV İŞI.EltİNİ 
Lokman Hekim YAPABiLF.CEK - Bir baya.na llıtıynç 

vnrdır. Tallplertn me'ktupln posta. ku-

SATILm: ARSA - Büyüka.dn Nl
zamdn. Blrlncl sokakta. mfifrez btrc:r 

PROF. ANJEL DERSAN'ESİNDEN -
Evlft.dınızın Fransızcası zayıf ıse bize 
yollayınız. Çabuk tnkvlye ederiz. Aza
mı 3 - 4 mevcutlu müşterek dersler 
lçln aylığı 5 lirndır. Bahçckapı tram
vay yolunda. SelAmct hanı. Hususi 
ders dahi verlllr. - 2 

ve ynnm.şar dönüm 21 parça arsalan- ALMANCA DERSll"Rİ-Çocuklara, 
mızın beher metresi sekiz Ilrn.yn. Aşık- büyüklere Almanca gr..mer ve mu
lar yokuşundaki vıııtı. inşasınn mü- habere dersleri verilir. Kolay met-Od
sald muhtelif eb'nddnki 11 parça ar- ınr .sayesinde 6 ny zarfında Almancn 
salann beher metresı 7 llrad.ır. Tak- öğretlllr. Cihangir caddesi Guner 
slm Abdülhak Hdmld caddCsi No. 23. apartımanı No. 60 Madam Slftar 
Bozkurt - EmlAk. Telefon: 43532. -

' ,, 

; 
J 

Y Y eşilay kongresi Yüzdr yirmi iskonto kupona 

(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassisi 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her afü 2.5 - 5 Tel: 22398 

tusu 1025 Galata, mürac:ıatıarl. -1 

İNGİLİZCE DF.RSLEUİ - Türkçeyi 
da ~~Y kongresi pnzar günü saat 10 
Yıllık önU Balkcvhıde toplnnacaktır. 
daJtto l'U.ı>orlar okunduktan mrua 
alkoı~rnhlm Zatı Öget tamfından 
b!r tebU n verem.ıe alAknsı baklanda. 

g- Ynpılnca.ktır. 

Bu kuponu kesip .ıAKŞAM 
Matbaaeı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
Uzerinden ıize yilzde 20 iskon
to yapılacakhr. 

DAKTİLO ARANIYOR _ Bilro işle
rinden anlıyan, nınkhıcd.c gayet çabuk 
ve doğru yazan bir daktilo nlınııca.ktır. 
Vnzife .her gün sekiz buçuktan a.kşn.m 
sekiz buçuğa kadardır. Yaz mevslmln
de on be~ giln tatil verilir.~ chll

ZAYİ - Kema11ye nüfus memurlu- yete göred.l.r. Ö~leden am.ra. Anka.ta 
ğunıdan aldılım nü.fWJ temremle caddesi 119 numarada M. Raif Ogan 

SATILIK APARTIMANLAR - An- bilen ve İngllizcert iyi öğretcllllır bir 
kara, Beyoğlunda İstanbul clhethıde mntmnzel talebe ve büyüklere ders vc-
5 bin llradan 500 bin llraya kadar her rir, her yere gider. Akşam'da eıÖ.G.ı. 
§eÇit hane han imdlı npartmınnlnı ,_ - 3 

mız sat~ arnedllmektedlr. Takstm l\ltJTEHASSIS BAHÇIVAN - ca-8 k berabeıı Kemaliye as!terllk: §Ube.sin- namına. müre.ce.at. _ 2 

a katların Nazarı Dikkatine: den yerilen a*erlllt tczırercm.1 ve BAYAN ARANIYOR-Taşradadok-
1 . J Eminönü bayancı &Serlik ~e tor muayenehane.sinde çalılroak tızerc 

Abdüllıak BAmıd eaddesı No. 23. Boz- k•-d '-'d kakto llerl kurt _ Emlfı.k Telefon. c 532 _ me ..u n orııu e, s nw ye-
.Ankara ~ Ulu~ veni sıneınn tıştlrmek; çlçf?k soğa.nl:ın ve her nevı 

ttstll No. 2. Telefon: 2303. İstanbul §U- aşı yaptırmak ~~lertn Gnlnta 
besi Ll\lellde derdesti küş:ı.ddır. posta Jı.-utusu 1143 e mürncantlnrı. Tec-Tanı yağlı ve nefia KAŞER PEYN RLERIN ;:,aJ:ı~ı~~re:ıs~r:~ı:-~ bllen, ikamet ve 1aşesl te-

narh fiatinden aabfa arzdtİğİmi bildiririm. ü yoktur edilmek oartlle ve bir miktar da 
rübe için 250 :kuruş alınır. - 1 

_ Adreaı Calata. Ömerabit Han kat 2 No. 15 Telefon: 42275 m 124 dot'Ullllu Keıruı.liyen1n Ergtl mB.DJJ verllceektir. İsteklllerln. Aqam 
köyftnden Eyüp ~u Mustafa Akgül gazetes11lftn memurluğuna. bizl.n.t mü-

UZUNÇARŞINJN EN İYİ YERİN-
DE - Yüzde yedi sağlam kira iki odalı REZiKosuz:KAm.ı işLER - ııer 
1k1 kAglr dükkAn 1ld bin ııro. Akşrun nevi yal:;lnr temizlenir, berrakl~tıı;ııır 
gazetesine mürncant. K. ö. rümuzunn ve acılığı alıriır ve pislik mnhsulun-
mektupla. _ 1 den (Pathıden) fenni sa.bun 1m.all 1ç1n 

ALMANOA LİSANJNA TAMAMİYLE ortak nrnnıyor. İskenderun Şark Yağ-
l>i~ Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden . .------------ =~~!rı~.ne müracaa.t edenlere 
del'8 - DU ve Tnrth - Coğrafya Fakfiltesı ve Blynsnl t>Ugller okulu lıçln bu MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
111."•tnlı içtnde bMtırılaca.k lrltaplann tnb'iyc işleri açık wııtmeye konul- Gazetemiz 1dnrehıı.nC31nl adres 

- ur. olarak göstermif olan knr1ler1-

bıa~ - Bu kitaplar asgaı1 80 l\znm1 200 forma.da.n ibaret olacn.k ve heı: !oır mlzden 

8 
an da asgarı !500 azamı 2000 adet bastınlncaktır. PR - 1'1.N.E. - K.K. A.D. -

fol"ht ... ::_ Kl\ğıt ve kapak kA!hdı Fakülte tarafından verilmek oarıııe boher S.E.G, - ıı.K. - Y.S. - ·Mtl-
--;-uıın ınuhnmınen beOOli 28 llradır. tercim - A.0.E. - N.A.R. -

0 
- İ11ı: teminat asgarl forma Qzcrinden 168 llro.dır. Engllhman - t.A. 29 - D.R 

e - Şa.rtnrunesını görmek isteyenlerin fa'külteye müracaatıan. namlarına gelen mektuplan lda.-
~:-:.~ 31/1/1942 cuma.rtesı gUnü. saat 11 de Ankara. Mek1ıeplel Mu- rehanemlrıden aldırmalan rica 
~e Jaınlacalıru1an taliplerin lha.leden bir 1a&t nvetıne tadar olunur. 

VAKill' _ Gün~ b1rka9 anat çalı§· BOŞ HAN Boş mağaza, otel, lnn sn.bun fabrikası ustabaşısı Ko.clrl. 
mak Wıete blr bn.ynn aranıyor, Milrıı.- &rdlye, yazıhane Gnlatn nhtımı yeni "'"""'.--~~;._ _______ -.....;T 
ca.at 4 üncü Vakıf han ruıma kat yolcu salonu karşısındaki (eski Şarap İNGİLİZCE DERSLER - İngUtcre
No. 6. iskelesi) caddesi No. 5 ~indeki sahi- de tahsil görmüş ve Cambri"'""' ünl-

blne müracaat. - 2 . Yb"' 
HASTA.BAKICI AKANJYOR - Te-. ------------- verslteslnln clnglll2ce F.deb1yat11 1mtl

kl.rdalt memleket !la3tazıc:sino 42,50 SATILIK DVKKA:l'ıı~ - Müsteciri hanlannı geçtikten sonra. senelerce 
lira ücretle tadın hastaba.Jncı a.ımo.- ta.şmya gideceğinden Acele devren ve- lisan öğretmenliği yapmış blıı bayan 
caktır. Son aldıtı bCJMerv1a hilsn.U- r1lccckt1r. Yağ, zahire ve salreyc elve- husus1 ders vermektedir. Ak§:un in
hal tA.tıdı T9 iti totıotrana bMf;ane ı1tll; 110 yol aRzı, iki kattır. Zindan- Cllizce öğretmeni'ne mektupla. mü-

u .No • ..:m. milr.:ıclıat... racaat. - ı 
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EnilDAk ADoco ve 
tn©oO lrDlfil©l Mltllj©l~ll 

Ar.karada doğruluğu sayesinde kazandığı şöhrete müsteniden 
Beyoğlunda açtığı ~besinde gerek Ank:arada ıve gerekse tstanbu
Jun her semtinde emlak almak ve satmak istiyenlere dürüst ieıkilde 
ve son süratle hizmet etmeği vazife bilir ve sayın müııterilerinin 
teşriflerini rica eder. 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki. (Ankara emlak simsar!) 
Merkezi: Ankara Anafartalar caddesi Zafer sokak No. 5/'11 
Telefon: 2406, ŞUBE: Beyoğlu İstiklil caddesi No. 98, Kat:• 1, __ .. _________ Tel: 415'71. 

Taşra m~terilerimiz 1çln pırlantalı ve elmaslı saatlerin ~nı modellerl 
gelm.i§'tlr. Emsall glbi 15 sene teminatlıdır. Ta.şradan sipariş etmek ıstiyen
lera kataloğ gönderilir. Mektupla (İstanbul Posta. Kutusu 184) adresine 
müracaat. 

Da öcıllk, Eskrim, Tenis Klübündan: 
Nizamname mucibince senelik kongremiz l/Şubat/942 cuma.rtesı. günü 

saat 16 da tıoplanaca~ından yeni idar e heyeU seçmek ii2ıere azaların teş

rifleri rlca olunur. 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye pla.nı 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 
2 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRAMİYELERİ 
1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 )) 1000 )\ 3000.- » 

2 )) 750 ,, - 1500.- )) 

3 )) 500 » - 1500.- » 

10 ,, 250 )) - 2500.- )) 

40 » 100 » = 4000.- » 
50 ,, 50 ,, = 2500.- )) 

200 ,, 25 .. - 5000.- » 
?00 )) 10 )) = 2060.- ,, 

r e eki 
Kadın 

- Roman -
Türkçeye çeviren: 

MEBRURE SAMİ KORAY 

Bir bayan it arıyor 
Türkçe. Fransızca ve Almanca 

lisanlarını blllr makinede gayet 
sert yazar, ciddl blr müessesede 
çalışmak üzere 1'J arıyor. S. B. 
rümuzuna 178 .İstıanbul posta ku
tusun amüraca.atlan. 

~· 

~ 
ZAYİ - Rize askerlik şubes.lnden al
dığım ve İ7ımlt ask.erlik: şulbesinde 
mukayyet bulunan askerlik: tezkeremi 
ve beraberJnde Rl.2ıe nüfus memurlu
jtuiıdnn aldı~ım nüfus tezkeremi 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
eskUerinln hükmü yoktur. 

BAŞ, DiŞ9 EZL~, GRiP, ROMATiZM 
E BUTUN AGRILARI DERHAL E E 

Sıhhiye Vekfiletinin nıhsatmı haizdir. İcabında günde 3 kaşe alıntbilir. 

330 doğumlu samı oğlu Hidayet Bilgin 

1 
Yakında çıkıyor. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

imtihanla Memur Alınacak 
ı - Ta.şra teşk.llatımızdak:i münhal memurlyetler lçln İstanbulda. bir 

müsabaka imtihanı açılacaktır. ) 
2 - Bu imtihan: Orta. mektep mezunlan lçin 20/1/942 salı ve ilse me- ı 

zunlan için 21/1/942 çarşamba günü öğleden sonra saat 13 de Sirkecide İn- ll 
hisarlar memurin kursu blnasınd:ı. yapılacaktır. 

3 - Tallp olanlar bir dile:rçe, evrakı müsbıt.e ve blr"fotoğra!la. birlikte 
za:. işleri şubemize müracaat etmelidirler. 

4 - İmtihana. girmek isteyenlerin aşağıda yazılı vasıf ve şartları ha.iz 
olD'..alan lazımdır: 

A - En az orta tahsili bitirmiş olmak, 
B - 18 yaşından aşağı ve 40 y:lŞından yukarı olmamak, 
C - Vazlte itasına. mani bir hali bulunmamak, 
D - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak, 
E - Akrabasından olmayan ikl şahsı referans olarak göstermek, 
F - Askerllğinl yapmış olmak veya. müeccel bulunmak ve bilhassa her 

ikl halde de son yoklamalarını nüfus cüzdanına. kaydettlrm.lş olmak, 
5 - Müracaatlar 19/1/942 günü aqamın:ı kadar kabul edilir. 
6 - İmtihanda kazananlarm muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine göre 

baremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesblt edilerek sıraslle tayinleri ya
pılır. 

7 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün 
zaıfında. kabul ile vazifesi başına gitmeyenlerin ve imtihan haklan iptal 
edilir. (284) 

inşaat i 1an1 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Karabük Demir ve Çelik rabrlkalan snhasında yıı.pılacak ihata dıı

varlan in~atı kapalı zarf Usulile ve vahidl fiyat esaslle eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - İşbu inşa.at ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 51.226,14 liradır. 
3 - Eksiltme evra.kı Arık.arada Sümerbank Muamelat şubesinden 3 lira 

mukabilinde alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 3812 liradır. 
5 - Eksiltme 26/1/942 tarihine müsadit pazartesi günü saat 16 da An-

i karada sumerbank Umum! müdürlüğü inşaat şubesinde yapılacaktır. 
6 - İsteklllerln teklif evrakı meyanında, şimdiye kadar yapmış olduk

lan bu gibi ~ere ve bunların bedellerine firmanın teknik teşkilatının klm
lnden terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına 
dair vesikalar koyacaklardır. ( 

7 - Teklit mektuplarını havl zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank Umumt katipliğine teslim 
olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 1 saat ev· 
veline kadar gelm~ ve zarfın kanuni şekilde kapatılmı~ olması lazımdır. 
Postada va.ki olabUeeek gecikmeler nazan itibara alınmıyacaktır. 

9 - Banka. ihaleyi icrada serbesttir. «159.t cl18• , 

~l ________ ı_s_t_a_n_bu_I __ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i __ il_a_n_Ia_r_ı ________ ı 
Cihangirde K.ılıçaıı paşa. mahallesinin Altınbllezik sokağında 6 ncı ada.

da 200 mebre murabbaı sa.balı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konul
muştur. Tahmin bedell 3834 llra ve ilk teminatı 287 lira 56 kuruştur. Şartna
me Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görillebillr. İhale 21/1/94~ 
çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin. ilk te
minatı makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte D::ı.lml Encü-
mende bulunmaları. (73) 

* Temizlik İşlen hayvanatı için alınacak 100 ton saman ve 216 ton kuru ot 
kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 
20100 lira ve ilk teminatı 1509 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdür
lüğü kaleminde görülebilir. İhale 29/1/ 942 perşembe günü saat 15 de Dai
mi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları. 

1941 yılma alt ticaret odası vesikaları ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer 
ı vesaik ne 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde bazırlayaco;.kları tek
lif mektuplannı ihale günü saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri la-
zınıdır. ~255* 

Sipahi Ocağı idare Hey'eti Riyasetinden: 
Oca~ımızın yıllık kongresi 18/1/942 tarihine tesadüf eden pazar giinü 

saat 17 de Ocak salonlarında toplanacağından sayın Azalarımızın mezkılr 
günde Ocağa. teşrifleri rica olunur. c323• 

Ttirkiye CJümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muaml'lcleıi 

Para biriktirtnlere 28,800 lira ikramiye verjyor. 

Ziraat llankasmda. kumbaralı ve it!barsız tasarruf hesaplarıntla en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa ,.ekilecek kur'a lle a.şağıdakı 

pl:lnn göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ;ıdet 1.000 liralık 4.000 lira 100 mlet ;;o liralık 5.000 lira 
4 )) 500 )) 2.000 • 120 ı> 4 o ,, 4.800 )1 

4 )) 250 )) ı .000 .,. 160 )) 20 )) 3.20!) • 
40 )) ] 00 ı> 4.000 • 

DiKK.ı\1': Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.şcığ: 
düşrniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azla.sile verilecektir. 
Kumlar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarfüierinde çekilecektir. 

Eksiltme ilanı 
Eskişehir Su İşleri 9 uncu şube müdürlüğünden: , 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Eskişehir Su İ/llerl 9 uncu JIUbe müdürlüğü nuntak.ası d:ıhllinde bu

ıwıan Zadiro~lu ve Aliken bataklıklaruıın kurutulması ve bu bataklıklann 
&ıkaryaya mensup olduğu mahalde muvakkat bir bağlama ve su koprüsu 
iıışaatı muhammen keşif bedeli vahidi fiat esası üzerinden «171 - 371 ' fü;L 
«80n kuruştur. 

2 - Eksiltme 6/2/ 942 tarihine ra.slay:ı.n cuma günü saat 15 de Eski• 
şehird~ Su İşleri Dairesi içinde toplanan ek.c;Ut.me komisyonu ı.c. ı ~••ı.~ .1 

kapalı zarf usullle yrıpılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. muka.vele projesi. bayındLrlık işl.?rl 

genel şartnamesi, umum su işleri fenni şartnamesi ile hususi ve fenni 
şartname ve keşi! hulasa cedveli, silsilel fiat cedveli ve projeleri c857) kuruş 
mukabilinde Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğünden alabil!rler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 1çin isteklilerin c9818o llra a59t kuruşlilk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç guu 
evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Eskişehir vilaye
tine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almal:ın ve bu 
vesikaları ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye ~tiı:a.k 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını iklnci maddede yazılı saatten btr 
saat evveline kadar Su İ.şlerl 9 uncu Şube Müdürlüğüne makbuz mukabl-
lind.e vermeleri lazımdır. Postada olan geclkme kabul edilmez. {344) 

Beyoğlu 5 nci Noterliğine 
Gazi Mustafa Kemal paşa caddesinin tanzimi tçin lstlmlıik edllm'?kt8 

olan yerlerden Kıı·kçeşmede Nefer sokağında Belediyenin D. ada 3 harita, 
eski 10 yeni 14-14/1 ve en yeni 14 kapı No. sunda tesbit edilmiş bulunan 
gayri menkule 3710 No. lu kanuna tevfikan takdir edilen 22000 lira kıymet 
bu yerin tapudan alman kaydına göre hlssedan olduğu anl9..)ı1an Mustafaya. 
tebliğ edilmek istenilmiş ise de Noterlikten alınan 18251 yevmiye No. lu maz
ba!.adaki meşrubattan Mustafanın vefat ettiği ve varislerinin kimlerden iba
ret bulunduğunun öğrenUemecllği ve ikametgahlarının tesblt edilememlş or
duğu anlaşı1makl:ı kanunun 11 inci maddesi gereğinet' Mustafa varislerinin 
müddeti kanuniyesi zarfında mahkemeye.Jnüracaatla itiraz etmedlklerl veya. 
tapuda rıza ile takrir vermedikleri takdirde kanunun 18 inci mııddcsinin t::ı.t
bik olunacağının 10 uncu madde hükmünce iki yevmi gazetede neşri. ile U~nı 
muhtevi gazetelerden ikişer nüshasının gönderilmesi rica olunur. 

lstimFık müdürü Ali Yaver Mazal (495) 

Fen fakültesi dekanlığından 
İspençiyari botanik enstitüsüne bir asistan alınacaktır. Fakliltemizin 

eczacı ve ta.bilye ziim.res.i. mezunlarından isteklilerin dekanlığa müracaı:ıtı 
llıln olwıur. {•1$21 


