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lstanbul • Ankara güreş 

takımları şubatta 

şehrimizde güreşecek 

Sıhhat memurJarile ebeler 
bare n kanunu hükumlerine 

tabi tutu'acaklar 
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lngiliz 
Başvekilinin 

mühim nutku 
Sebat edersek vaziyet 

yalanda teraine 
d&ıecektir 

B. Claurchill itimacl reyi 
i•tecli ~ Rooaevelt'in 
harbi •onuna kaclar 
götürmelı idediiini 

aöyletli 

Londra 27 (A.A.) - Başvekil B. 
OhurchlU bugtin Avam kamarasında 
brr nutuk söylemiştir. Baf\'elcil de
miştir ki: 

cAvam kamarasının itlmad reyi 
nrerek bana yardım etmeslnl lsU
rorum. Uzak Şarktan fena haberler 
pllyor. Daha cok fena haberler ala
~ zannPdlyorum. Her teY pek 

Malezya' da 
Japon ileri 

hareketi 
İngilizler Singapur'a 40 

kilometredeki Kulai 
bölgesine çekiliyorlar 

1 
Memurlara zam 

esasları • • • 
proıesının 

Meclia Parti grupunun dünkü içtimaında bazi 
deiiıikliklerle kabul olundu, ücret veya maaıh 
memur ve müatabdemlerden 3 den fazla çocuiu 

olanlara her çocuk bqına aynca · 
2.5 lira verilecektir 

fena gittlll için ve en fena haberleri Slnppar 27 <A.A.> - Uzak Şark 
beklemek llzım ~ldll\ için itimadı- İngllbı umumi ıcararsA.hmm .ıeblllln- ı ~ h nızı ısuyorum. ~e dennı:v0r ıcı: Mal8Q& cepbeehıde ı..B.yi a bugün Mecliste görüşül~cek 

Ge en sene Almanyadan tayyare ınıııuz kuvvetleri Jemaloanı fimalin-

t
ç , esı de dllfmanla temu ballndedlrler. 

• BU S&BA. .. H .. K.,.I 

Birmany;ıda 

lngiliz ricali 
İnailizler Moulmein 
cenubunda bir tehri 

botaltblar 

'l'EL&B..A.PL.A.B 

Sovyet 
ileri hareketi 

Alman mukabil taarng. 

lanna rağmen Ruslar 
ilerliyorlar 

........ 28 (AA) - mnn.n,a'dü:I l.eadra • (A.A.) - B.B.C.: 1tm 
baret&& devam eeıtnektedlr. tzıcws. teblllfne l&e Rular Ueri ~ 
ıer lıloulmenln'bı cenuband& lıler- lertnl durduımalı: .. ihtiyat bnel-
111l'J1 bofıa1tmqlarcbr. ıertnı ııame 80.rmelertnı ~ Al· 

!nstUs ıanareıert KaTJmıwö - vı- man mulıaftmetfnt kırarak lledle
paftf'dl 70lunu banp uoilftldlllaıdlr. mele d8ftlll etmlflerdlr. 

DQn a-.ı Kublfef'tıen pim I* 'f•ba 28 (A.A.) - O.Pi: Bltmuı- habere itin Rualar. B8toın.J'& hada• 
ya da Moulmebl eehıt -1ne Japon danda 180 tllometn bir m81afeJ9 
UerUeytşl devam edytro. plınlflerdtf. 

Banpok 28 (A.A.> _ O.P.İ.: Bir- Londra 21 (RadJo T,15 de) - naa 
manya hfttdmet merbllnla Rangon tıtaatımıs, dilpnanm mubbU tad

rmılannı plılktlrter* taamızlanna 
şehrlnıden Mandala.Ja'Ja DKllı)e tek- den.m e1m1f1er .,. buı 19rlerl 1911 
rar bqlamnıftır. almıflardır. 

Malezya'da 
muharebe 

Vaşingtonda 
askeri meclis 

ile nglltereye gelen Heas ln vazif , Ki •-rhltam'da d-..... pl- Aımra 27 (A.A.) - C. H. P. ,olunm .. ..._ 
bazı mahfillerle temu etmek ve Hlt- uang ve ~.. -· • • -·-· ... • 
!erle Allcenabane bir sulh yapılmul 7&de kunetıerhıe pllce bombardıman- Meclia Gnıpu Umumi Heyeti 27 /1 / Ruznammin diier maddelerini 
imkanını temin eylemektl. Jarla ve mltralyös bficumlartle mnte- 1942 ..ı. aünll Mat 15 te r• vekili tetkil eden latanhul mel>usa aeueral Japonlara söre lnsiliz 

1 
rd üçte madlfen JUdıın etmlftlr. Batıdül Trabzon mebmu Hu.. Saka'mn Klzun ıc.ral>ekir

0

in yabancı mllba- 1 h !---L- B 
cLibyada Romme ;: =':!' yol izerinde Senaaruld clnnnda NWiiinde topludl. • at. bült--cle l.tikW ha.bine dair ao cena mın ~b • ROOlevelte yardım 

Reiaicümhur 

llıctal yaralanmış, e r .., veya çarplfDl&lar cereJaD eCim1fUr Bura- Cel.eain acat.ı üteüip ...._... __ ,__ L k ilm • ed k 
Öldilrü1JnQftQr. Lfbyad&tl Alman ka- larda İnglllz Ye Hlntll JıcıtaJar• haretf.- L~ ·~ m J&.fl.. -. t~ 1-Makmdakl tM• - 1' ece 
yıplan İngiliz kayıplarının üç mlall- çen top11U1bp ait zabit IJi __ .. riliae Batnki1 Dr. Refik S.,.clam 
dlr An k k küçük bir üstünlükle ta iştirak et.mektedlrler. okunduktan eonra memur Ye milatah tarafuadma _,,... ........_ ._ Eekife-
,..;.diyeca ~r Rommeli yenmete TolrJe 27 (A.A.) - Tokyo Nlfl Nlfl demlere Yerilecek fevkallch zam hir m-.... Emin SuK"aa ı....w Vlelly 21 CA.A.> - O.Pi: llaleQ&'- Londra il <A.A.> - B.B.C.: V&flnC-

pzeteaı ulcerl bir membadan alcfılı L-LI- -'-'-' L-- ıa..:L •• ı c::...ı..:- Ti --~-' __ L_ L da Jdft« eJ&Iettnde muhaNbeler de- taa'da altelt ___ ,_.___ B. e___. 
muvaffak olduk. haberlere da,anarak ,udllı bir JUi- n-.11;1na11&1 ~un •7uıumm muza• ..,._... ..,atr-• -~ &ODUl nm. edlJ'OI' Japan teblllbae dN tn- .m~~ ~-

,tıcı buçuk sene süren harpten aon- dıl. dlJor ti: kereeine sevilmit Ye bu lıuwta aöz btr piyeee dair t.elmılDe de Maarif sms .,. .;..ınnm nnaıı ~ u. ti Jal'dnn elımek ilen loer ıın.m. 
ra ancak flmdt tutunmata bqlıJonıs. Dtıtman Slnppaıa b11ft11 ı.,bol- alan hatiplerin mfital&alan clinlm· Vekili tarafmdan Yerilen cenpla lrtılba&ı JrwenlfUr. ft AmerUcan tlçler kurm&7 mblUerta-
Ştmdl yoluqıuzu görmete NtJıuhk n mq nmrlle ~. clibeD aonra kanan llJibaamm e8M ba mevn berinde .as alan hatip- ı....... • (A.A.) - BJLO.: MaJ-.. elen mtlrelı:bp bir &lbd ııqet bııd-
her za~nklnd n ziyade l&fert göre- (0..- ....,. ı .._ ı .. ) premipled .,._ cl ...... ede bbul ~ ..... 2 ..... 8 ela) Ja'da ftllJet clddl:)eUld m•fasa ._ mattur. tnstDs ft AmeılLaa kanmW 
btılyoruz. mettedlr. Mubanl:Mıler ......,.._ 

cLlbJad&kl İnglllz zayiatı ölil, ya- • • ,100 kllometre flmall ~e JcllD ıae,etlerl arumcla Dınf ~ baR 

~~p. ::.:ılara.:::defıa::.! Almanlar ıkr lnh· mad lerı·nı·n !°~sinin cenubunda cereyan ::ıı Ue B. aıurctım baDedt-

blr dfir'M• Dl'fl hlOblr DllWl .. 

:'.dei!:ıa~m:~t ::=: mukabil taar- f Hind sulannda 
denizaltılar :ı::,1:1c~:-n ::~ı;ıJ:ı:1:. ruza· geçtı·ıer iati arttırılmıyacak 

g'Jterede tank lmalAtı lkt misline ç*-
m:~·Clmette he tüılu değişiJclik ya- Ankarada istlfçiligv in önüne Vich- aöre Rommell!- n= ~~~:-:ı ı:: 
pılması aleyhindeyim. Noksanlar nr- Almanlar bir mukabil ·.T- • ID ret semlsln• taamm etmlftlr. Toıpll-
Q bunlardan ben mesuıüm. tngWs 1 R. • -•- eÇ k t dbı·rıe 1 d taarruzu devam edi•or ıenen b1.ı1ııct pml derhal batauttar. 

Libyada mühim 
değişiklik yok 

ve Avustralya matbuatının bir lcJa- taarruza J8YI tlBIU"&r g ece e r a ın 1 1 
ttlnct ıem1 pe1ı: )'akm meafeden ıo. 

nımın hoşnutsuzluklannı teakln lçla geri aldılar &teşlne tutulmut ve )'akılllllflır. ıı... 
neden başkalarına kabahati yüklemek • ....,. 28 (A.A.) - B.B.C.: Ll>Ja ml demeçlere göre, her 1k1 gemı hU9 
Generalleri, tayyareleri ve uıterled ~ 27 (Telefon!•> -.Mem- ılü hallere >:elteneceklere karp ka- cephellnde eh bir '* mabemell 1;afJmatı& ldl. 
nlcin ıetelemet mecburlyetJnde kala- S_.ltelw 2'1 (A.A.) - (0.l'i>: ._ leketiD bazı merkezlennde bilhuaa nunlamı ea tiddetll hikUmlerini tat- • _ _., ... emmlJıeUl 4elltMı' BataYla 2'1 (A.A.> - Reuıer ajma-
yım" miD bir membadan alman biberlere Ankara .,.. latanbulda baza inhisar bik.te ula ter..ddüd ıı&•termiyecek· ,ntur. &I ..... ha• lcunetlert, faali- nm haber verdlllne g6re Mah•r bo-

P arı Harbour a y pılan Japon ta- g6re, SoYJet tunetlıert RJfte glmılt- maddelerinin meeell tuz. kibrit ve tir. JetlertDe den.m eder* dftptMul deh- lalmda bir .Japon pm.l 1ı:atUflllnla 
arruzu flmdikl halde Birleflk Amıerl- lene de Almanlar Japbklan fiddeW eairenin bulunl'mamaa Ye 6atlerin Bundaa 'lııatb timdililr. mü.tacel tet11 DJl&t verdlmı.lfler ft Jklerce bombardımanı esnumda bir dGpaa 
kanın Pasifik donanmasını mefi6c; bir bir mukabil taarruz neticesinde bmı- .. •tacaiı balt'anda bazı pyialann v"' pratik bi. tedbir olmak iizere tapt 'YUlta1annı tahrfp etadf1erdlr. sıdılımnm battılı aıqıedllmstedlr. 
hale getlrm r :r;Ju~da deniz üstün- lan tehrln blr1ı:a.o Jcllometre ftmallne dolapnu.. üzerine en nllbiyettar mahallt hülr.6met bir takım tedbirler VlehJ' 21 <AA.> _ O.P J.: Llbla'd& F•li • d 1 b• J...a._ 
!ütü Amerika ve Ing ltereden muva.k- at1Illflardır. Bu mukabil taarruzun makamlardan ;raptajun tahkikabn almaktadır Bu tedbirlen nazaran 

1 pın e ya DiZ ır DO&ı. 
katen Japonyaya geçmiştir. Bm;e>t yeglne hedefi RJn eehrlnt kurtar- neticeei tuduı: Ankara tu.ilr•mn süalük il~ pneral RommAtl'ln kftmenc!eendald Amerikalılann 
ağır kayıplara uğramamız muhtemel- mattan ibe.ret dellldL 06rlbılte 16- Hiik.Gm~ inhinr maddelerine d.m fazla lıltif mal mani m1lmr bnetl.t taamll:l&rma cll- linci kaldı 
dlr Fakat sebat edecek olursak va· re, bu hareketin hedefi vıuma. o.- 'd fi 1 . -'--- ba'-L- d l----L . . PP uma ftlll edborlar. e e 
zty t yalı:ındll ter ine dlhıecetttr. rtne kapanacak olan~ -ı ko- aa at~ arta.- .... 11;1U~ • c. W1DM1& JÇm .~ no~ ma• 'Ykb7 28-0F.t: l'llipln'de bllııa-

Birle lJc milletler arasında görüf- lunu keam.etU. Alman kıtalan aJl1l al;dmlf ~rr.~r~!...~ktur: B~tün vill· ~Ja.elY":f. Pll'IDÇ Ye emaali pla Portekiz devlet tefi Lmon adaaında Japonlar Batanp.'Ja 
meler içln anlaşma 11ınlacaktır t.Pa- zamanda Moaalık ye 8ull!ı1çl bölge.o ~ ere &AD erıı:ıçcue ınbiur mad- ma enııd• t. bulprdan da :ra- F ank n .. flddetle taarruz etmlfierdlr. ,..,,.,. 
mnt Mecllsb nin Loiıdracl& mı. -- lerlnde lt1 mukabil taarrula pçımlt- deled sönderilmekte .... baUan her nm kilodan. eipıa .... klwitı- ,.ı- r o e sorltecek Batanga phr1 ile dalmm itPl edD
- V~ mı ıopıenae&11 hedt lerdlr. Bu ikinci mubbll taanııswı tiirlü ihtiyaca temia edilmektedir. nm bir• bbadaa fala •blmemea Uüen 28 (A.A.) - O.P J.: Wz dıltnl biltln 1U1lll&dlnm Amerlta• 
brarJ......-fW. A~ .. Ye- Dk hedefleri flmllde ıwtntn, cenup- Tütiiın vo kibrit glai inhisar madde- ba~al Ye kooperdfl.re teWil edil- deTlet ,.ıı 8alaar. lllııddd'e lldn* blar tıtrafmdan tablQıe edllllbıl w 
nl Zelanda, Vqingtona 4taraftardu'. ta Kalupdır. Bu ltl ~ m11ftf- leri:a.on ı.a.u.ı ,.ıa..ıu tarafmclan ie- mit. •tan n alular hakkında b- • Ameriblılarm elbHle JU1}s bir nolt-
Bu busu.ata B Roo.tevelt'le muhabete falc ohana derba1 1111 mlblm nMlce tif .mlmeel baracla tamam• ,.enis s:wat takibata sirifileceli ~ pn..t l'nllllD Qa lirle e rtUr tama. JaDl Oolı911*w adacllmlll aı-
ballnd8"lm Avustralya •e Yeni Ze· elde edllmlf olacaktlr: tellkki edilmekte •• bu maddeler tir. IOll adamıda laponJar Batalıp'J& dılmı bUcUri10r. 

landamn harp tablneslnde bulunma- 1 - oataJtov ile Kolm arunda b1r ıu.. zamanLuda kullanılmadıiı tak- Tahmin edildiiüa• lire. 'ba .uı -------------------------
lan bbal edilmiştir. yarma haretett Jl.PUl RUllarm elde dirde bozulac:aklanndan netice iti• ])Gtün tehirlerimizde tatbik edilecek· 

AvustralJa krtaları, memle1ı:.etıerlnt ettltlerl strateJUc tlltOnltlk c1ddl bir barile eahipl.W. beyhude lir za• tir. ~ hUmflzdeki günlerde 
mOdalaa fçln geri dönmet fstjyorlana tehllJcQe d°'8Cettlr. QGnJcl ba te- rara sireceii afiUr tellkki edilmek- Milli konuuaa k•unuua eon tadi
bunlara mümanaat edllml7eeetur. A- simde bulunan Ru kıtaıan JllldaD teclir. l&b Mecu. umumi heyetince kabul 
merııı:a De Avustralyanm ve Yenl ze- çevrllnutlt lld bir t.eblDı:e Jr:aqumda Bazı ~lann olduiu sihi. bazı edJlir ediJma evı. dalü kilerlerinde 
landanın emniyetini arttınnat lc;ID, Jcalmıt olacatlardır. • hususi --L=-lann da ·--• f • bul ddel 1.._L, __ _ 
tedbirler alıyoruz v.e en fJl JOllardaD ~ umuuu men aati unan ma er ~da heya.-
bu memleketlere t&Jmye tıtaıan, 11• 2 - Moltova llınlDdetl cephe, flDl- nazan ıtibare ahm7arak. hudbinane DUDeJ'• tAb1 tutnlaceklu. qnca a.t 
ıthlar ve techlat g&ıclerlJOrQS. :en ~ve~ tehdit •- Lareketle1' bul'Mla tok menfi tesir- bukınlar :r•Plhnak --Oe tBPheli 

Amerttan tayyareleri tncuıs ada- en e ec • ler .a:randırmaktadar. Hükamet ba .., kilerleri ·~. 
tarının mlldafauına ve AlmaııJQa Şlmal palmlnde 8oYJft memblla-
brtı J&palaeat taarruzlara ittifak e- ruıdalı Terilen ma16mata ıOn. Al- lnmltere- L--L-
ClecetıenUr. Mühim miktarda mu- manJaruı VoltoY nebrlnln IUP llhl- -.• .T - ~ 
sam Amedtan tuvvetlert ıellp .__..,_ lbuletk menllert JUllmll " Raalar Ame..!1-- - 1-- ti • 
adalannda lstuyonlar teala ed~ bu nehrin IUP ahllln'ae !M>fqrad drabauuua IUllYT ek en 
ıerdlr. lltibmetlnde 20 t11ometn tadar ııer- p ece 

Rooseveltten ayrıldığım zaman ell- lemlflerdlr. IAa4ra 21 CA.A.> - B.B.C.: IJldıD 
mı tunetle sıktı Ye bana pn1an Çudovonun flmall ııarblllnde Pt.- İrlan.da'Ja l&lderUen Amerlbn tuT
t6Yledl: ıHer ne bahasına oluna ol- ptna meTJcll Rularuı eUnde bulun- Yetlerlnden batta blıloc* .Amelilı:.aD 
l1Ul bu muharebeyi sonuna tadar IÖ- maktadır. Cenupta 'l'tmoçenlm tuT- tuvvetıeıt İngtlten'Je daha gelecektlr. 
ttrecettz. • vetıeri <>ıele kaJ1I taarrazlarma de- ................ _ .. - ... - .... .. 

Başvekil 
Doktor Refik Saydam 
25 ıubatta bir nutuk 

IÖy)iyecek 

Felemenk Hindis
tanma takviye 

Tam etmektedirler. Diler cllı*en .. Ak k a e I e .. . 
Stotholme gelesı haberlere dre, au- Ankara 2'l (Telefonla) - öntmtls-
lar Bartofun .10 t:Uometre cenubu T 'J deJcl tubat &JUUD 21 inde llaltevlert-
tarldslnde Donet:ıl geçmete muvaffak ramvay iuare.i fimcli- nln kurul'llf\1D11D amel detıl:yell ıcut-
olmUflardır. l}lmdl Btallno De Har- den laasırlanmalı lanacütır. Bu mtnuebetle :et.tvekll 
kof Yolunun :yansında bulunan İsJum doktor Reflk Sa~ llaDcevtnde 

kuvvetleri ctvannda bulunmattadırlar. Birçok olmllmw Betldaı ...... ::~.açı' nuttu verm..a betıenmette-
Lo Berlln 27 <A.A.) - D.N.B. aJamı tinde topı....m. olmuı idnden 

ndra 28 CA.A.) - B.B.C.: Japon- aakerl taynaktan ötreniJor· 28 son- • • ": 
1ann Oo eün evvel uter 9ıtarnııf oı- klnun sabahı Alman av tanareıert 12 ° tarafa Wiyen tnm•.,.Jar cluma Barbam mürettebabndan 
duklan Rabaul mıntabsmd& Avua- &>vJet tanarest dOfürmtlflerdlr. Btl- bleWlcbr. - Wr de Ze,nep • • 
tralya ubı1erl ılddeW bir mutave- tin Alman tayyareleri tı.ıerlne ••det Hmum ko·slrd•• Bet8data nakli 300 kip kurtarıldı 
met göıiterlyorlar. BataTya rad1oea- etmlflerdlr. 28 110nklnunda Alman .............. ~ ,......... ı..tra 21 (A.A.) - Atdentsde dilf-
na röre Pelement Hindi tanına mtl· • .,.., tananıert 1*oçıa fiDıal kıJı- .......... ......... "911 _....._ man ~ netloeıdnde batauf olan 

ıı,ooo tıcın1* btrbam 11 lılmm ı 100 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Erenköy köşklerinin 
nıimari tarzi 

Hepimiz birden: 
- A ne sevimli yer ... • dedik. 
Sonra, her adımda: 
- Cidden bo, ... Cidden iyi düşü· 

nÜİm.Üf .•• İyi tertiplenmif... gibi say· 
ba,ar- kopardık. 

•.. :f. '~ 

Demir parmaklıklı kap1amdan gi
rince, bahçesinde. iki yanı. ön safta 
lavanta çiçekli. daha arkasında taf
laınlı bir yol vardı. Taflanların ardm· 
rla, sebzeler, meyvalar yetiştiriliyor. 
Bir riizgir tulumbası görünüyor. 
Tarblı. çimli, çiçekli bir meydancığa 
çıkıyorsunuz. Burada. çam ağaçlan 
ve diğer meyvasız süs ağaçlan. Bir
kaç tahta kanape. Koca bir havuz. 
İçinde kırmızı balıklar. Evin ön mer· 
divenlerinin aksi suya vuruyor. Bina, 
arsa zemininin tam ortasındadır. Ar
ka sahaya geçtiniz mi, kümeslerde 
tavuklar, kazlar, ördekler. Ahırda 
sütl• bir inek Köşede bir gÜvercin
lilc. Karşıda çıkrıklı bir kuyu. Ta öte
de bir de mükemmel tenis kordu. 

Dönüp ev'> .nı-elim. Kapının ya· 
nmda, kim bilir geçen nesilde ki
min tarafından atılan bir çekirdek
ten bası) olmuş hissini veren bir erile 
~•-• ki, pliruıız bir ,ekilde büyiiyü
vermi4 ve kesrneP,-e kimsenin eli var
mamış. 

Camekan bi:- kapıdan sofaya gİri· 
yorsunuz. Bu ne ferahlık böyle ••• 
Asri evlerin boğuculuğu yok. Geniş• 
l?k enliJik, yükseklik, renk ve aşık 
bolluğu. Kar~. terafın iki kat boyun· 
dairi pencerelerinden bahçenin yeşil· 
liiö görünmekle beraber, çifte mer
divenle yukarı da çıkılıyor. O katta 
C::1 burada olduğu gibi. bütün kapı· 
lar sofaya acılmakta. Sofa, ayni za• 
manda salon rolünü oy:nıyabiliyor. 

Dt:m.in girdiiimiz camekin.lı kapı· 
nın üzerinde Pf".nİf bir balkon var. 
Buraya ayak bastını.: mı, çiçekli sar• 

t<tık bürümÜ!'I oyma]ı tahtaların 
arasında ve bahçedeki ağaçların 

lizerinden ho~ bir manzara göriiyor .. 
sunuz. Balkonda hasır koltuklar var. 
Oturup başınızı dinJiyebilirsiniz. 

Alt kat, salonlardan, yemek oda· 
ıından, munzam ofis ve mutfaktan 
mürekkeptir. Yazı odası ve kütüp· 
hane buradadır. Üst katta yatak 
odaları var. Tavan arası hizmetçilere 
ve r'epo eşyaya mahsus. 

Hava gazı 
Cuma sabahından iti~ 

ren 7 .. 13 ve 19 • 22 
ar asında verilecek 

İ.sta.n.btıl beledlyes.1. cuma günü Sll
bahında.n itibaren havagazı taıhdldaı
tının ta.tblklne başl.arunamn kararlıW
tırmıştır. Şe'.hr& havagazının verilme 
saa.tıert dün belecUye ma.klne şubesi 
nıüdürlüRü tarafından tedıit ve ha.va 
gazı ~ketlerine tebllt olunmuştur. 
Kara.rlaştınlan şekle n.aza.ra.n hava 

gazı saba.hlan saat 7 den 13 ve ak
şamlan 19 dan 22 ye klldar verilecek 
günün ve gecentn diğer saatlerinde 
havagazı bulunmayacaktır. 
Ha.vagazının kesildi~ saatlerde d8 

şebekede, ha.va.gazı borulanna hava 
girmemesl için çok alçalt tazyikll gaz 
bulunacaktır. Fakat bun1In y~ 
rak kullanılması, ta.zyikln azlığından 
içine hava. karışması ibtlmall dolayı~ 
sile tehlikeli olacaktır. 

Bu itibarla şehre gaz verilmeclljtl 
saatlerde havagazı musluklnnnı ka
palı tutmak lA.zıındır. 

Elektrik sarfiyatından 
tasarruf 

Elektrik cereyanında.n tasarruf et
mek için tedbirler alınıyor. Şimdilik 

umumt tenvirat üçte bir derecesinde 
azaltılmıştır. Tramvay seferlerinin 
günün muayyen saatlerine hasrl ve 
evlerde sarfiyatın azaltılması mesele
si de tedkik ediliyor. 

Fırıncllar 

Beyoğlundaki tirket 

tasfiye ediliyor 

Beyoğlu fırıncılar şirketi, şirketin 
tı>..stıyestne karar ve~tlr. Be:Y<>ğlu, 
İstanbul ve Üsküdar semt1ıerlnde bi
rer şl.rket vardır. Bu mıntakalarda.ki 
fırınlar bu şir'ketlere ba~lıdır. İafEl 
müdürlfiğü, -eskiden olduğu g1bJ 
şıı;tetlere değil- fırınlara un verm.e
ğe ba.,ladığından şlrk.etlerln vaziyeti 
sarsıln;µş ve şirketler fınnlan taıbdlt 
edememek mevkline düşmüşlerdir. 

Şubat ekmek kartlari 

. hakkında vilayetin 

tebliği 
İstanbul Vilıiyctinden: 

Medeniyet kurbanları ... 

Elektrikli f ramvaym Lanua 
salatahkları üzerinde tesiri! 

Şeker satışı 

Son zam üzerine yüzde 
25 azalacağı tahmin 

ediliyor 

Kinlerden, ihtiraslardan 
k b . d ,,, uza ır a a ... .•. 

Bir gün meşhur İngifu: roma!'~·~• 
ı Robert Louis Stevenson doktora 
1 
gitti. Muayene oldu. Doktor kendi
sine: 

- Y orguns•Jnuz. .• Dinleruneğe 
muhtaçsınız... Azami sükün, i.zmni 

-·- istirahat! .• Ben siz.in yerinizde olsam 
Belediye iktısad müdürlüğü şehri- yeryüzünde yalnız ve sadece kuş ka· 

mlzde bakkalann aylık şeker satışla- nı.tlarının çırpmbsa işitilen bir yere 
rını tesbit etmeğe başlamtştır. Bak- cekilirim... Öyle bir yer ki, biltün 
kallat cemiyetinden, aylık §eker sa- ;ıısanlardan medeniyetten, ihtiras· 
tışlarma alt bir liste istenmlş ve bak- ' fardan kin.İerden., hatta mümkünse 
kallar cemiyeti bu listeyi hazırlayarak kl cİ ak b · 
belediye lktısad müdürlü~ne vermiş- 4 t ~ ... aoeduz L. ırd yere

0
··• Wild' 

tir. . 
1 

nKuız eotyabn a , scar . . • 
Şimdiye kadar y:ı.pılan tedkiklerden .er ve Thornaı H~dy lerle ~ırli~de 

nnla!'ıılclığına göre şehrlmlroe ayda sayılan meşhur edıp, bunun uzerıne 
_ Biz medeniyet kurbanJYlZ, me- llizumlu şeyler yetlştlrmek mümkün ik1 ntllyon kilo şeker sarfedlliyor. son dünya haritasını zihninde canla.ndı-

lstanbulda iyi bir bostanın 
kirası: 550 lira ... 

denlyetl.. değil mi? .. Meseld. patates... zamların ~ker sar!iyatmı yü7.de rarak: 
İhtiyar bahçıvan uzak.tan, caddeden - Selmi flatlerlnin, bostan mah- yirmi beş nisbetlnde a"altacağı t.ah- - Evet, diyor, medeniyettten, 

geçen tramvayı pa.rmağiyle göstererek sullcrinln pahalı olmasının en bü- mln olunmaktadır. ihtiraslardan ve insanlardan m:ık bir 
ilave ettl: yük sebebi İstanbulda.ki bostan kıtlığı .öğrendiğimize göre, bu ay başında~ yere gitmek lazım! .. Yaln12 ve sade

ve bostan ldr.alannm çok yüksek ol- itibaren bakkallara satış nlsbetlerı ce k~ kanatlarının hı.sırtı.sa işitilen 
- İşte bizi mahveden şey: Elektrıkll masıclır. Bugün İstanbulda bahçı- dahilinde şeker verilecektir. Her b' N es· olabilir? 

tramvay! .. Herkes bllir kl İsta.ııbudlun vanlık yapmak 1stıyen yüzlerce kl.ş.1 bakkalın s.attı~ı şek-er miktarı bak- tr .Jerb··· er i indeki ·h~ritada bir 
tamam 17 taM meşhur şeyi var ır ... vardır. Fakat bunlann hiçblrl bos- kallar cemıyetl He belediye lktıs:ıd e ~ınuı ç . 
Bu 17 meşhur şey1n en başında cU.n- tan bulamıyorlar. Bir bostanın klra- müdürlüitü tarafından tesbit olw1a- noktacıga nazarları pek :uvade takı· 
ganın hiyam sayılır,_ Eskiden sala.- ya verlleceğl isitildiğl zaman yüz kişi caktır. lıyor ... Gözleri parlıyor •.. lşte aradı-
talık yemek için Yeşllköyden. Adalar- birden tallp çıkıyor. Kapkaparun !i:ıtı ğı yer ... İşte ancak kuş kanallarının 
dan IAnga. bo.5tanlanna inenleri bili- arttıranın üstünde kalıyor. Peştema- İaşe müdürlüğü çay h~şırtısmı ve bazan da ~iddetle ezen 
rim. 35 - 40 seme evvel meşhur Lfı.ng!l Jlyc teklif ediyorlar. Bunun için hic; d .... b l d futına1arın giirültüsünü dinliyehile-
bostanlannın salatalıklan göriilecek bir bostan kiracı.sız k:Umıyor. L:'l.kln agıtmağa aş a 1 ceği sakdı Cennet köşesi!.. Etrafı 
şeydi. Salatalığı 1k1 parm.ağınla. şoyle gelgelellm kiralar çok yüksekllr... İaşe müdı.irlilğii dünden itibaren 

1 
d d 

1 
ak 

1 
l il 

tutup da işaret parmağınl3. ortasına çay dağıtmağa başlamıştır. Çay, lçln- mercan ar an a g ıran ar a çevr -
doğru vurdun mu? .. ıÇıt• diye değdi· Bahçıvan ilerideki bir bostanı gös- de değirmeni olup da çekirdek kah- .niş bir takım ada1ar ... Samoa ada-
ğin yerden kopuverirdi ve ortasında. tererek: veyi öğüten kahvecllerle öteden beri ları !... Bundan daha münasibi can 
yalnız bir tek çekirdek sırası vardı. - İ§te şu bostanın klrası 550 lira- cay satan dük.kAnlara verilmektedir. sağlığı! .. 
1. t , __ ... Aıı-.. " t :;.M·· ·· ? dır... Ben burası içln 450 llra. verl- M-hur romancı hemen ••terini ş e o A..<M,ıa.r... 0~ına go ""'""un mu... -.. -. 
Kağıd helvası gibi kıtır kıtır dağılır- rim! .. Her sene: .. Acaba. kiralan yük- Bı·r çuval sabun tasfiye ediyor ve doğru Samoa'ya. .. 
dı. Bostana gelip ortalanndan dôıt seltecekler mi?• diye yürek metine Orada kendinr: bir ev yaptırıyor, 
uzun dilime ayırdıklan salat::ı.lıklal'- uğnıyorduk. Bereket versin kl kiralar I ölüncev., kadar burada yalnız ku, 
dan tıeş, altı. hattA daha fazla yly€ıı- kanunu imdadımıza. yetişti. Sonra bl- lcarıat!arının buırtmnı dinliyor ..• Va· 
lr1 bilirim. .. Hem de bunlar öyle ablll"· zim de aldıklarımız pahalı ... Mesela Çalmamış, taşımak için · kıa hazan bu Cennet gibi adada cok 
Cubur insanlar deıı;.ıllerdl. Halt vaktl ben bu sene sarmısaih 60 kuruştan almıı;. '· 1m ad B 

ı:.• de.ki. 1h ı ~ ,iddetli fırtınalar o akt ır. un-
fevkalA.de yerinde zevkine, saf asına alıp diktim. Harp zamanın t -, lar.n gÜ.r ~tüs · ı büyiiktür ... Lakin 
düşkün kimselerdi. 35 senedenberi o yaçları ~ıyacaJc patates gibl şey-
sala.talıklar masal oldu. Ortadan kdk- ler1 ekmeye gelince bizim bostanla.- Burhaneddin adında blrt Asmaal- Stevenson, tabiatin sesini pek sev· 
tı. .. sebep? .. Elektrl.kll tramvay!.. runız zaten küçüktür. Onun için biz tında Fikrinin dükkanına sokularak mektedir. Romancı bu adayı o kadar 

Ll. hly 1 .. in !ek 'ÇQk çabuk yetL~ ve hem.<'n bostan- kapının önünde duran bir çuval sa- ıükfuıet verici bulmUŞtur ki: 
trikl~~~v:r ~:sırı:ıe~lr~et~ir~ dan ~dınlıp yerine ~a. şey dlkl- bunu sırtlayıp kaçmağa başlamı.ştır. - Ben öldükten sonra da burada 
.... _ clıy.,yı 1 in 1htl -•·• len öteberi yet~tdrmeğe mecburuz. Etraftan görenler yetişerek Burhanı lw.lacağun! .. P ni ha adalara gömü-
--.vrıyama 5ı.m ç yan me.<LAJ.a y 1 b. · dik ğlm1z l to 3.k 
dinllYordum O söızleıinc şöyle devam an ızmn ece şey er pr - yakalamışlar, sa.bun çuvalı elinden nüz ... diye vasiyet ediyor ... 
ttı. · ta uzun m{iddet kalnı.amal1, bostanı almarak kendisi polise teslim edllmi4- Romancını.ı bu vasiyeti yerine ge-

e · çok zaman meşmıl etmemen .. yok.sa tir. Dün Sultanalımed birinci sulh tiriliyor. Cünkü Stevenson öldükten 
- Tünel açıldıkta.n sonra. Yüksek- biz bostanın kirasını bile ödiyeme- ceza mahkemeslnde Burhanın muha-

ka.Idın.ın esnafı ne hale girdi biliyor- yiz ... Şimdi ektiklerimiz öyledir. Ma- kemesi yapılmış, kendisi suçunu inkir sonra da kus kanatlarının lıışı.rtdan 
sunuz? .. Atlı tramvayla beraber da rul, salata, sofnn, sarnusak. turp. edPrek: ı..rıuında yatmak niyetinde idi. 
Langa hiyarlan tarihe kanştL .. Ne idl maydanô'Z.. bunlar bostanın çabuk _ Ben usta bir yankeslclylm. Böyle Evet, ku, l·anatlannın hıtırtılln· 
o atlı tramvay zamanında L~nga. Y\?· gelip çabuk glden misafirleridir... hırsızlıklara tenezzül etmem. Sabun dan bqka bir sey ititilmiyen. ihtiraa-
nikaPL Yedlkule bostanlarının hali?., İ 1 bi d taş k .. b lardan. kinlerd-en uzak bir ada! •• Li-
0 ko"rpeclk sala.tal.ıklar, o gQ"'bekli ma- stanbul halkı en çok çuva ını r a am una uzere a- • b 

1 
b. 

na vermişti, yakaladılar. kin b~n ıçin u ne tat ı ar ma-
rullar, o d<>lgun tavriyle. o zümrtıd neye rağbet ediyor? . Demiştir. Burhamn beş gün hap- sal! .• Ne eski bir hayal! .. 
gibi salataıarl.. Atlı tramvay işlerken sıne karar verllm~tlr. Geçen gün bütün dünya ajanslan 
biz şehir bostancılan gübronln en bü- -İstanbul halkı en çok neye rağbet Samoa'lar üzerinde müth.İf tayyare 
yük yükünü 10-0 paraya alırdık .. : Hem ediyor ... En tazla ne satarsınız?. KÜÇÜK HABERLER b;,mbardımanlan yapıldığından hah· 

Orta kat odalarından biri ıslahata 
tabi tutulma,: Mükemmel bir yıkan
ma ve tuvaJet dairesi haline sokul
muş. Banyonun, lavabonun, "bide ve 
saireuin albna çİni döşenm.İf. Fakat 
zeminin diğer taraflarına linolium 
mqambası serili. Bumuzlar, askıda 
asılı rluruyor. Bir masanın üzerinde 
mütemmim tuvalet maJzemesi. Ha· 
mamdan çıkınca istirahat etmek için, 
beyaz kılıflı bir şezlong. Her birinde 
endam aynası otan lake beyaz çama
çır dolapları kar,ılıklı duruyor. Du· 
varlarm su aı;.ramıuı muhtemel yer

de ne gübre!.. Araba da. pek çoktu. _ Biz miden marul, domates ve --------------
Sokaklar zat:::1 gübre dolu... Olt atlı salatalıkla --inirdik... ~ın da uı. scdiyorlardL 

1 - Şubat ekmek kartlan tevzii 1 -~ K '---atin~ .. ·- hu·..ı.....ıf Sırrı' dt tramvayın :ı.hınna araba an dol- mart sonuna kadn.r karnıbaharla... * Abdülkadir adında. bl.rl dün Bey- Uf KAD -&&O&U .,..ınn. ••• 
hitam bulmuştur. durt ... Dünyanın ltiç bir tarafında Amma bostancının geçimi marul, do- oi!lwıda bir fırının önünde şüphell acaba bombardıman Rürültüleri ara· 

2 - Tevzi işi memurl.::r ve sokak belki bu kadar tıol gübre olamazdı. mates, saıatalıkla çıkardı ... Ta.bil 50• vaziyette dolaşır'ken pollsler ya.kala· ıuıda bu.ıJarı işitmeğe imkan var 
mümes.9llert vasıtasile y:-ptl~tır. Bunun içln hlyarlardan tut da soğan, ğan. taze sarımsak da yardımcılık mı.şiar, üzeri aranınca ekmek almak mıdır? .• Kinlerden. ihtiraslardan ve 
Buna ra~men pek az dahi olsa. şu- samıısa.ğa kadar bol gübre lle pek iyl ederdi... Gelgelcl!.m son za.ın:ınlarda üzere fırına gelen Hıı.flde adında blr gürültülerden uzak ada !!t .• 
bat kartını alamıyan vatandaşların yetişirdi. Elektrikll tramvay çıkar İstanbul tar:ıfı pek marul yemez ol· kadının cebinden çaldığı sekiz tane 
nü!wı cüzdanlan ve Ununusanl ek- çıkmaz İstanbulda öyle ıbir gübre kıt- du. Bak Beyoğlu marula d.nha rağbet ekmek karncslle 871 k~ ve yinn1 
mele kartlarının hüviy&t kısımlarlle lığı ba.şlruiı kl hiç sorma ... Par;ı.nla. ediyor ... Son senelerde en çok satılan gram esrar bulunmuştur. Abdüıkadlr 
bu ayın 30 uncu günü akşamına ka- gübre bulamazsın!.. Ah atlı tramvay! .. {.eyi söylesem §a49.rsınız, hl~ ümld et- adliyeye teslim edilmiştir. 
dar ika.met ettikleri nahiye müdür- • b ki mezsinlz ... Maydanoz!.. Eskiden roay- * Ahmed ve Ali adlarında iki sa-
lüklerlne müracaatları ll!n olunur. · Bır ostanın rası: danozlan, günlerce satamaz, pörsütür bıkalı Karagüınrük clvannda blr du-

lerindu çiniler ••• 
Belediye memurları Aşağıda ofis bulunmasına, buz 

dolabı, erzak dolaplan ve saireninjkooperatifi sermayesini 
orada dttnnası&uı rağmen, orta katta 
da bir ince kiler tertip edWnif. arttırıyor 
Anahtarı evin hanunmda. Burada İstanbul belediyesi memurlar koo-
en seçme peynirler, zeytinler. reçel· peratlflnin teışkUat ve semıayeslni 
ler, ~ucuklar, L:utu kutu, kavanoz ka· genişletmeğe karar verdiğini yazrru,g-
vano:z:, hevenk hevenk... tık. 

Odaların münasip noktalarında Öğrendiğim.ize göre, kooperatif ser-
lngiliz koltukları var. Diğer münasip mayes1, yenlden kooperatılfe glrmek 
yerlerde ise, Üzerlerinde ince şilteler 1stlyecek azala'rln taa.hhütıerllıe arttı
ve 'uvar yasbkları bulunan kö,e nlacak.tır. İstanbul belediyesine bağ
ıninderleri: Dededen kalmış; üzerle· lı, elektrik, tramvay, tünel umum 
rine yeni kmn~ geçirilm4: tamir mildürlüğile, sular idaresi memurları 
görm~ler. da kooperatife girmek için müracaat 

yapmışlardır. 
Radyo, telefon. kalorifer; hatta 

küfüpbane oda::ında. sonradan, Tramvay idaresi memurları aza. 
köşk boyanırken ilave edilmif bir kaydolunmak suretile kooperatife 
ıömine. Amma, öyle baştan savma, şimdiden 40 bin liralık yeni varidat 
i~kembei kübradan yaoılnuf değil; temin etm.1.şlerdlr. 
bir mimara. bizim milli ocaklar ÜS· Bugünlerde kooperat.ır wnuml he-
lubunda yaphnlmıt. 

•.Y.• yeti toplanarak 1sti!a eden ldare he
yeti yerine yenlstnl seçecektir. Öğren

Görülüyor ki, eskiden alıftığumz diğlmlze göre yeni idare heyeti tama.
ve sonradan benimseyip sevd.iğimia 
ne vana hepsinin gilzel bir uyuşma-

(Va - Ntı) 
(Devamı sahife 4, sütun 3 de) 

men tüccarlardan mürekkep olacak
tır. Kooperatl!in lsın1 de cİstanbul 
Memurlar Kooperatırı. olarak değ~
tlrllecektir. 

550 1• ı ve bostanın kenanna dökerdik ... Şim- var kovuğunda esrar içerlerken cür-
ıra. •• ın 1 ........ ,.1 rd di maydanoz herkesin sevglllsl oldu... mü meşhut hal de yaka ~a ır. 

İnsanlaruı te.kAm.ülleri için atılan Evvelce yemeklere daha nu az ko- Üzerlerinde 90 gram esrar bulunmu.ş
adnnların hakikaten pek garip ve lılç yarlardı? .. Şimdi daha. mı çok koyu- tur. Esrarkeşler mahkemeye verU
n.kla. gelmedik netıceıerı oluyor. Me- yorlar? .. BUmlyonım. Kırmızı turpa m.lşlerdlr. 
sela elektrikli tramvayın LAnga. sala.- da rağbet fazladır. * Geceleyin Beyoğlunda manav 
talıkları üzerine tıeslrt!.. Kırk yıl dü· _ Belkl vitamin meselesi!.,. Bedrlyeniıı dükkAn kepengin1 kırarak 
şünsem bunu akıl edemıeroim. Bulun- bir çuval kestane çalıp kaçarken ya.-
duğum yer tamamlyle karlarla. örtü- Böyle söyledilcteın sonra bostana kalanan Yaşar ve Ali a.d.Jannda. 1k1 
ıü genıa bir bostanın k"narrnda, -ı. baktım. Adeta. bir vitamin madenin- -ı~ 

"i ~· ıu.1o d i çocuk adliyeye verıı ... ~ter, tevkif e-
nl mini. fakat tertem.ız bir bahçıvan e bir vitamin kayna~ında, v tamı- u ı ı rdi 

nln tarlasında. idim. Bugün bostan d m ş e r. 
kuliibesl... Kırlentlerle süslenıniş: ot denilen yer modem tıbba çok şey * vatman Ahmedin ldaresl.ndek.1 75 
mlnderll, ot yastıklı b~ sedir ... 1Krı.r,.ı- borçludur. Herkese çiçek yerine seb- numaralı Maçka tramvayı dün İstlk
kl tarafta mini mln~ bır. radyo ... Evet ze yetı.,tlrmeyi tavsiye ettlğimlz şu lAl caddesinden geçerken Müyesser 
radyo, bah?ıv~n kulUbesıne kadar so- j Slrada cbosta.:ıu en ehemmiyetle ele adında bir çocuğa çarparak başından 
kulmuş.. ıhtıyar balı~ıvan burada. alınacak bir mevzudur. Bugün yeryil- ve vücudünün bil'ÇOk yerlerinden ağır 
gelinler, oğullar, kızlar ve damadlar- zünde yalnız yeşllllkl& beslenen yerler yaralamıştır. 
dan müre.ıtkep kalabalık bir aile ara- olduğunu unutmıyalım. Harp iktlsa.- Müyesser, çocuk hastane&lne kaldı
sında ya.~ıyor... Rum şivesiyle konu- d.iyn.tı lçlnde bostanın da çok mühim rılmı.ş, vatman Ahmed yakalanarak 
şuyorlar, hep birden ~°::tanda çalışı- roller! vardır. tahkikata. başlanmıştır. 
yorlar ... Ve mesud görünuyorlar ... Pen- Hlllk vit 1n1 bol bost..a uhsulü- 32 numnralı Topkapı tramvayı dün 
cereden bakılınca. tarhlar arasındaki . am . n m Sirkeciye gellrken .Aksaraşda Ordu 
su yollan üzerine dik.llm~ karnıba- nü cacaba?• dly& düşünmeden ve hlç caddesinde şoför Şevkinin otomoblll 
harların karlar içinden çı~ yap- bir ha.sta.lıktan lrorkmadan ucuz ve ile çarpışmıştır. Tramvayla. otomobl
ra.klan görünüyor ... Uza.kta dildüğünii bol bulabllmelldir. Un ön kısımlan pa.rçalll.Il.IIl1'. nüfWJ-
öttürerek geçen bir tren... Vagonla- Aynlu1ren 1htlyar bahçıvana sor- ça zayiat olmamıştır. 
rın üstü tamam.lyle kar!.. Acayip fa.- d~: * 'tl'nıverslte hukuk fnldlltesi vestl-
kat gilzel bir manza.ra... - Bu ~ki tnahsul nasıl? yerinde talebeden Dervlşln paltoolle 

İhtiyar bahçıvana soruyorum: - Kl§ ınahsulünü mesell lmrmba.- şa.pkamnı çalan Yusu.fun BQJ.ta.naJ:ı-
- Sebze aleIQmum yeşillik çok pa- harlan soluk ya•ktJ.~ a.mma baharlık- med blrtnci sulh ceza ı:n.al*eme.<ılnde 

halı ... Bunun sebebi nedir?.. Sonra. lar ve ya.zlıklanmız iyi olur tnşallalıl. mu.lıa.Jremest yapı.Jm.ış. suçu sa.bit gö-
meselı\ İstanbul bostanla.nnda.. harı> dedl. rüldUA'ünden altı ay hapsine karar 
zamanındaki ihtiyaçları ka.rşılıyacak Bikm9' Fe.ridu.n Es verilerek tevkif edllın.4ttr. 

Bay Amcaya göre ... 

.. ·vv 

Hikmet Feridun F... 

Karilerimizin 
mektupları 

lı takip edenlere 

nezaketle muamele 

etmelidir 

-
Bir mülk.ün vergt?nden dolayı 

haciz ihbarı üzerine l.ld.ncl taksit 
vergiyi yatırman Galata. tahsil 
şu'be.s1.ne adamımı gönderm.iştim, 
Birinci taksitlıı yatırılmadığı ve 
kaydlnln açık olduğu iddiası üze
rine birinci wkstte ald makbuzu. 
kaydln1 kapatmak üzere istem.lş
ıer. Bizzat makbuzu alarak kaycU 

kapatmak üzere götür.düm. 'tl'ze
rinde 1.7.ah:ıt vermeğe baş.la.dun. 
Tahsil şefinden: ıFazla izahat& 
lilzum yok, a.n.Iıyoruz.• ifadesiyle 
mukabele gördüm.. İzahatı dcrln
le.ştlrmek hususundaki :ıs.ranm 
üzerin de memurlar müvacebesln-

de: ıSen. dells1n galiba?» diye ha
karete uğradım. Bir mükellefin 
bu suretle hakarelie uğraması dot
nı mudur? Bu hususta aifık.ad.a.r 
makamların nazarı dlkkatlnt 
celbedertm. Bedri 

- Gazetelerde ne kadar çok ... Şwılara bak: (Kordon saat-! 
saat reklftmı var bay Amca... !erinden ~mayınız..) · 

... (Ekspres markasına dikkati >.j -· (Buda batmu, karada §81-ı ... Daha neler de neleri.. Anla-ı B. A. - Çoğalır a, havagazı 
m&f Tapon saati~):: şıl.an saate d'ti§künler çoğalıyor ... saate, tramvay saate, hamamlar 

• 
1 saate binecek deni.Yor! 



(...._ ____ D_E __ N __ n_z ____ __,) AK;=:::k~e~':~ 
Amerika sahillerinde Alman 

denizalfllannm faaliyeti 
Alman denizalblarınm Amerika kara aularina 

kadar sokulmaları vapur seferlerini sekteye 
uğratacak, kafile teşkilatına lüzum gösterecektir 

mimari tar•zı 

(Baş tarah 3 İİDcÜ aahitede) 

11. Fakat Türk karakteri kaybolma
Dllf: Bixim çocukluğumuzun «Eren· 
köy kötlderi:a nelen biri. Lımaaun 
ihtiyacma gÖre ıslaha tabi lubıl11n11. 

••• 
Yeni yapılan binalar arasında İs

kandinav mimarisi taJdid edilcl.iiini 
görüyoruz da, ,u bizim memleketin 
göbeğinde doğmuş olan aliyülila 
«F.ren!;öy köıkü ihmal ediliyor. 

Alman denizalh gemilerinin Amc- ' kalma müddeti bittabi ziyadeleşir. Yazıktır. Halbuki hu köşkler ne KÜ· 
--''- ahill . d f--1=- ·kı . Maah U • h z~ bir ev teklidir. 
~a s. erın ~ CMLU.Ye~e geçti en- ~ g~en_ mumı.. ~te Yalnız eskiden bozma ISlah edil-
nı ve ılk harekatta hayli muvaffakı- A.nerika ıalı:illerinde harekata gon· · l • • değil • ruhla "d 
yet elde ettiklerini ajanslardan du- derilen Alman denizaltılarının gidiş Ilt1'ılermıl ·d~ •• = en 

F·ıh - '-"- Al A eı · 1 · d d '-'1 lmak ·· b.. yap mış arını • connegı 1r ne >:uyo.ruz. ı cuoa.a • man!a me· v_~ g ıf en : anu ~ uzere .u- kadar ..ırzu eder. 
nka ıle muhasım vazryete gırmezden tün ae!~r muddetlen 40 • 45 gün .... 
evvel Alman denizaltılarının Ameri· sürmüştür. 
lı:a sah.illerind~ harekatta bulunması Bir ahbabnn derdi ki: 
bahis mevzuu olamazdı. Fakat Al- Denizaltı goemilerinin taşıdıkları - 10 numara alacak bir yemeği 

tc rpido silahı mahdut olduğundan, kötü kaplar içinde kötü bir sofrada 
manya ile Amerika arasında harp ~ 1 · d k akl ·· d ·ı . -'· 7 • .1A ed·ı · Al d . 1 1 us enn en ço uz ara gon en en Yt:OJAlense, numara olacak LD' ye-
ı an ı ınce, man enıza h arlC\ın d · 1 1 · d -· • • b" .......!-• •• •• -'·ani 

f 1. I . b ki . enıza tı ann aynı zaınan a mayn mel{D1 ıyı ır •~Q.10 onume iti& -
er geç aa ıyete geçme en e enı- •(Ah il d \_~ dilm · t-~ ed • 

d D · 1 h :ı...=_: affak eı a ı e e teçroz e esı nazarı m.asını ~ enın. 
yor u. enıza tı arll'illln muv ı- •...::ı... l M h ]d· k' Al D - d 

• • A • • nwara a mır. u teme ır ı; - ogru ur. 
yet şartlarından hın ve hatta ıen mu- d · altd N k F·IAd f. Net_ı_!__ 10 b" .-&: · · . h kA d.. ah.il . maıı enız an evyor , ı a oe ı· eauo DIDlllll'a ır ıerv-.. 
' mı_nhı arek ~tı A ukımd a~ ds dı .. oenne ya, Boston, Halifaks gibi büyük ve kübik •P•rtunanda heba etmekten-
tevcı etme tır. çı enız e uşma- . lek l. .. l · d .. k ·· ( luk • L-ad bo-

b 1 k 
. . .. . ış ıman on enne mayn o mur se, ve ço çocugu pgr- a g-

nı uma ıçın aramak kulfetıne kat· I -di B 1 d·- b" ·f · d r -'-a----) 7 ----• b. .L-L 

J ak . . k - li e. r. un arın ıger ır vazı esoı e . -uuwa , DUIDanUI ır raaoı yu-
anm tar.sa, onu gınp çı tıgı man d.. hill · d ki k hl l k k d tarifi Er--•-·· k- ,...,,_ .. l . 1 b ki . k I k d . uşman sa enn e a o an .es- .vı a lfeçftl am:oy oş .. uın-

on -.nr.ue. e _ _ eyıp ya a ama ecu· mektir. de~ tercih edeeek akıl ve 
zaltı tabıyesının baılıca rnevzuunu . . iz' salüj)l • ek ktur 
tC§kil eder. Bu tabiye düşmanı hiç Alman deruzaltılannın Amerika ~ en P ço • • • 
beklemediği bir anda gaf.il avlamak, kara aulanna kadar ıokulmalarmın • • nerede? .. : Bu mimari nı-

- Am .k d . kl:..... b··-.. ::1- ,., ~1 nısyana terkedilır? :r 1i baakına ugratmak esasına daya- en an enız na uyatına UyUA. (Va - NG) 
nır. Gerçi bu baskının semeresi bida- zararı olduğu gibi. gerek İngiltere 
yette büyü~: olabilirse de, sonraları ve İslanda adaaına vuku bulan nak- ~------------~ 
denizaltılara l:arşı mücadele tedbir- liyatı IV'C gerek iç kabotaj hattında-
]('zin~ıı teşkilatlandırılması nisbetinde ki aeyrüseferi aekteye uğrattığı mu
tehl ike azalır. Limandan denize açı- hakkaktır. Artık bu 3ahillerde de 
lan her gemide rnüretebat az çok konvoy (kafile) teşkilatının tatbiki 
hayat şı.r...itini değiştirmekten müte• zaruret halini almış olup bu yüzden 
veli:~ muvakkat bir acemiliğe maruz nakliyatta büyük teehhürler olacağı 
kalclığı goibi, uzun bir seferden son- gibi, diğer taraftan birçok Amerikan 
ra, limana yaklaşan gemi müretteba- harp gem.ilerinin nakliyatı emniyete 
h da çekilen zahmet ve me§B.kkatle- almak işine tahsis edilmek auretile 
r: ı sona erdiği mülahazasile lakaydi- Pasifik harbine İştirak edememesini 
ye sapar ve yorgunluğu da dikkat intaç edecektir. Bu itibarla Almanya 
hassasına azaltır. iş~ bu hallerdir ki; harp ortağı olan Japonyaya bilvasıta 
denizaltı gemisine muvaffakıyet mühim bir yardımda bulunmaktadır. 
vadeden müsait fırsatlar hazırlar. Önümüzdeki aylarda ve bilhassa 
Ş .. yet Almar. denizaltıları Amerika yaz mevsiminde Amerikan nakliya-
11ahillerinde yekCınu 125,000 tonu tının daha ziyade izac; edilebilmesi, 
bulan 18 vapur batır<lılarsa, bu ne· Almanların bu sulara fazla miktarda 
t1cer. in alınmasında yukarıdaki se- denizaltı gemisi göndermek imkinı
heple.ı.1 de dahlü tesiri olduğu mu- tıa bağlı olduğu gibi, Amerikan aa
haH.aktır. j rullerin~ ~~kal eden bu denizal~ı 

Alman denizaltılaJlllJn Amerika tehlike.sının azaltılması da, Amen
'Ye K;ınada sahillerinde gemi torpil- kan ~onanmasının bunlarla mücad~- 1 Lmege başlamaları şaşılacak bir şey le i§ıne fazla aveı ve karakol gemı· 
olmasa gerektir. Almanlar geçen leri tahsis edebilmesine vabestedir .. 
Umum haıple de Amerıka sahille·\ A. B. 
riı:c denizaltılı:.: göndererek Ameri- --===--========-====== 
ka 1 s~mi tonajına hayli zayiat ver-

1 
"" b J 

dir:r. işlerdi. Bahusus o zamanın deni- Beyoglu c. H. P. a osu 
zc.lııları !,ugünkülerin yanında daha 1 C. H. P .. Beyoğlu kaza idare heye-
6.Z kifayetli olduklan gihi, ]ngillzle-1 tinin, Parti mensuplarlle dostıları te
rin '·ontrolunda bulunan Matıt bo- reflne tertip eylediği balo Sl/ 1/ 942 cu
frızından geçemediklerınden, Ame· I m.a.rteslda rlla~1r Takatllyananbesalonla-
.k l ·ı · · ı · d d l nı:ı ve ecek.. · B1r ayd ri ~-n aya, ngı tera:ıın '1ma ın en o a- 1..... komite b lon ....... ....ı.. -"-

k . k cb . . d ·d·ı ~ a un -~ ....... ve &,,. 

Çarşı kapı 

AZAK 
sinemasında 

T~lefoo: 235i2 

BUGÜN Ma:::n 
2 btiyü« ftlm birden: 

1- HAYAY 
GECELERi 

Uzak Şarlcta 8B&det ve reı:a.tı. 
beidesi cBAVAY• m ş11r dolu iil
:telertnde güzeran etnıif geıo.ç ve 
dilber, kibar sanatk~rları, ba.
yanlann ~tiraldle vücuda. gelıJrl4 
enma.lslz neş'e Te gençlik nımı. 

2-SON DOGOŞ 
EDWARD 

G. ROBiNSON 
tara gıtme me ıırıyetın e ı 1 er. zel olma.on 1~ bütün tedbirleri al-
Haı:.._;.i bugün Amerikan sularında mJ,ftı.r. Hisıd, he~ fevk:alAde güzel 

Ea .. liyette bulunan Alman denizalh- 1 Bu balodan menfaat temini mev
ları h er bakımda., mükemmel ol- zu bahis olmadığı için bilet sa.tılına
rr.akla Learber, işgal altındaki Batı maktadır. Balo münhasıran davetll-
Fransrı limanlarından (Brest, Bor- tere mahsustur. 
do, Ş~ rburg gibı) istifade ederek --------------
/'. m cri:c yolunu hayli kısaltmışlar- T E Ş E K K Ü R 
dı ö. 

Kana da ve Amerika sahillerinde 
foa liyette bufunacı. ednizalblarm adet 
v ' cesametler= hakkında kati bir şey 
söy lenemezse de evvelenUrde bu kış 
11ylat tnda Atlantiği aşarak üsten 
mahıum bir vaziyette harekat yapa• 
cak botların asgari 1500 ton radde
ıinde büyük tipten oldukları ve Ka
nadr. ile Amerik.anın şark sahille ri• 
ni.1 vüsal'İ ve bu sahillerdeki mühim 
limanla .. ın çokluğu göz önünde tutu
larak hareka tta bulunatl denizaltı sa
y13mın l O dan aşağı olmadığı tah• 
min edilmektedir. 

A caba bu deniuıltılar Amerikaya 
k:ıç günde gid ebilirler ve harekat 
sahasında n ıı kadar müddet kalabi
lirler? Alman işgali altındaki Batı 
Fransa limanlarile Nevyork arasın· 
daki meııafe takriben 3150 nUl oklu
i"n göre, denizalh gemisi ıu üstün
de 1 O mil süratle bu mesafeyi 13 
günde kateder. Gayri müsait hava 

Kızını, sevtılll eşim, biricik karde
§im, a.zJ.z annnemiz Mürşide Kmal'm 
ebedi lcayıblyle uğradığmuz derin yü
rek ac:ı.sını gerek bizzat ve gere-k tel
graI ve mektupla paylaşmap koşan 
ve taziyette bulunan muhterem dost
Ja.nmız;, hakikatli hısım ve akraba
mız, kadirşinas arlmd..aş ve meslck
da.şlanmıza ve havanın şiddet ve mu
halefetine ra~n cena:ı.e törenine bi
tırak ederek medfenine kadar omuz
lan ilzerlnde teşyi zahmetinde btlt~
nan necip zevata, ka.br.unan asıter
lertbize ayn &yn teşekktlr bOrcumuzu 
öc!emeğe teeetrllriimüz ve iztırab1-
ID121 mani olduğundan bu e.cıklı ka
yıbımız ka.rşım.nda. gösterilen şe:fikat ve 
lruıan.lyetten dolayı hepsine ka~ min
nettarlığımızı, teşekkilrlerlmizl açık 
olarak sunmamıza. sayın gazetenizin 
taV886Utunu rica ederiz. 

Annesi: ŞaDnıet Ertirk, kardeşoi: 
ihsıln Ertiirk, eşi Mehnıed Kuıal. kızı 
:N'anınnisa Uraz, danıaclı Sa.lihaddin 
Uru, o~U&rı Burlıaneddln-Kınat, 

Taeeddin Kmal. 
şeraitinden dolayı takriben 3 günlük -------------
bir gecikme dahili hesap edildiği ASKERLiK iŞLERi 
takdirde gidiş seyrüsefer günü 16 yı Eminönü yeı-li As. Ş. Bşk. den: 
bulur. Aıvdet seyri İçin de ayni müd- P. AIJ. Tğm. Al1 Rıza oR. İsmail H.a.kkı 
det kabul edilirse denizalb gemisinin 319 (39941). 
Nevyork önün~ hiç duramadan yal- P. Tğm. Kimm Na.mi oğ. Mübeccel 
ııız gidiş gelişi için 32 gün ister. 32G (43888). 
Bu müddet za:-fınd.a denizalh gem.isi. P. Tftm. İBmaJl Hakkı og. Asım Ak· 
mahrukatının takriben yansını sar- -,Ol 326 ('5815). 
feder. Mürettebat için azami ilci ay· P. T~ Ahmet Oem1l oğ. Ali SamLh 

lılc yi)"Ccek, içecek alabildiği kabul 328~45~ Mansu oğ Aziz 
328 edilirse, harekat aahaoıda hir aydan <44ılYİ7> · r · 

fazla k~bil~ce~ine ihtimal verile- Lv. A,. '11m- Bekir Sıtkı oğ. Fahret 
mez. Meger lci hır Alman korsan ge- tin S32 (53800) 

nüsindc ve yahut gizli bir üsten Tbb. 'l1m- Kcgork of. Nazara.k 329 
(moesela Atlantiktek.i Fransız adala- (335 - 764) 

maceralar filmi. 

AL KAZAR 
Bugün 

Matinelerden itibaren 
Pek büyük maddt feda.kArlıklaJ'la. 
suretı mahsuaada. Ameribdan 

cetlrllen ~eaeı1er şaheeeri: 

ALKAPON 
Yüzü Damgall Adam 
Orijinal (İngilizce) yenı kopyası 

Habaset Ye haJdutlatun ika etti
ği faciaların en tii:rler ürperticisi... 
İnsan havsala ye 1:eJdisııım. e:rlfe
miyeeeti kanlı ihtiras ve cina
yetler ... Yılmaz ıanıster cesare
Unln pddar, korlnmç ve hele
canlı timsali ... 
S beynelm1lel artistin m~ 

tıeımlller1 n.1dan) ihtiyaçlan temin edilsin. Bu ımvtyet cü:zdanlaı1le birlikte ~ 
takdirde denizalh gemisinin cephede 1'e gelmeleri f1An olunur. 

PAUL BORiS 

DDl!...BIERD] MUNi KARLOF r YAYLA 
"- Pek yakında ELHAM RA'da ~Ge-o-rg_e_s_R_a_ft,,, 

w 

Bugün 
Matıneleıüen itlbaten 
~ 

TURAN 
Mev!llmhı f.ld büyük ~ 

tllmJ birden: 

Şimdlyıe tadar görülen Korsan 
Filmlilerbıtn en gilzell en ııe,-e... 
canlısı. Konıanlarm lmı:ıJı p.r
pışmfila.n MU~ w heyecanlı 
saıhnelerle d<ılu mııamam Pllım.l 

1-YEŞIL 
KORSAN iN 

KIZI 
Türkçe sözlü 

Götülmemişı k.a.n1ı mücadele ve 
eıntr:lkala.r~. Korsanların lıor
kunç; yağma ve 98PU1culukla.n. 
Bütün gençll~ ·~edecek 
büyük Film..~ 

2-GENÇLiK 
GUNAHI 

CEClLlA PARKER • 
ERIC LINDEN 

t.ara.rmda.n fevkalAde bir tarz.. 
da. yaratılan ve bütün l!eYirclleıi 
merak ve heyecandan tltrotıece:lt. 
Htssl. ve içthnal bii,ytlk eŞ l'9 
Jhtlı'as FllmJ. ı ı den Itfbaren de
vamlı mattnerer. 

Bitin İSTANBUL baDrmm 
aDaşlaı!lfı 

RE BEKA 
Ş:ıheserler §8heı8er1 

MELEK 
Sinemasında 

Em8alm bir muvatfaldyeıUe 
devam edl70r. 

Seanslar: 1,30 - 4. - 8,30 ye 9 da 
Bagiln yalnm mat.tnelerCle 

l PEK' te 

IEBİB TİYATROSU Temsilleri 
Tepebqı Dram tısmuıda 

Gece saat 20,SO da. 
Y A.ŞADlmMIZ DEVİR 

İatlltlA.l caddesi Komedi .kısmında 
Gündüz .saat H de 
ÇOCUK OTIJNU 
Gece saat 20,30 da 
tscı KIZ 

MARMARA da 
. 

Asın 2 Mueaam 
Filmi: 

1- Btıtün dünyaşa yaıi bir debA 
günqt olarak dôlmUIJ ~: 

EBEDi MELODi 
Yara tanlar: 

Luna Turner • 
Richard Carlaoa -

SAHTE YILDIZ 
BUG'VN B&IUDL 

nunuaanı 1942 

1411--Bu akşam saat 9 da---... 

i PEK sinemasında 
Geoeın sene tehJ')mizde büyük bir rağbet gören 

dEVtMr.t BAYD11T• tabeserintn sonu. .• 

SEViNILI HA YDUT'un 
iNTIKANll 

BAttın ~ muazmm Ahneli!t-- Mütıhiş bir sergiizıe§t... Herkesi 
heyecandan Utreteceıı: bir mevzu. Baş Rollerde: 

ffENRi FONDA - JACKIE COOPER 
Numaralı koltuklar bugün emebden aldırılabilir. Telefon: ~9 

Şa4 aa.r&şlannın gQ&ler tamaftttıcı debdebe ve ihti§o.ımım görünüz.. 
Tarfb1n en bnh qlc ... TiiMçe filmlerin en l!hiltlsl.-

HAR U NORREŞl D'i n GÖZDESi 
MUSİKİ: 6ARK.ll.AR: 

Sadettin Kaynak Müzeyyen Senar 
DİKKAT: Bu milsterma. tılın yalnız bir hafta gösterilecektir .. 

BUG'VN ELHAMRA Sinemumda --.. 
8enıenJn en neş'eli fllm1 - 2 aa.a.t it:ahkalıa. Çapanoğlunun em.saısız 

macerası.. tekrar t.ek:ıv görülecek nefls fum. 

coş K u N ç 1 R AK TÜRKÇESÖZLtl 

Pa.ri&in en meflı.ur komedi artistleri 
DUVALLES - FLORELLE • ALERME • MONA GOYA 

AYRICA: Camba.zlar - Moskova ve Leningra.d'm yüzlerce cambaz
&.. lardain ve muhtelif hayvanlar~ müreklrep meşhur cambazhanesl 
- CTURKÇE) 

Yann aksam S A R A Y sinqmas,nda 
.. Sevimli JönprOOıiyer 

TYRONE 
POWER'in 

LINDA DARNEL 
ve 

BASIL RATHBONE 
ne beraber yara.ttJ#1 tahramane ve 
~e bilyijk sergüzeşt 

ZORUNUN 
iŞARETi 

Eğlendirici, göz tama.ştıncı p.yanı hayret fllıminin ilk h-aeSi mü.nasetı~tUc 
GALA SUARESt Yarın için yerlerinizi evvelden aldırınız. - ,, 

Blr tayya.re kazasında ölen büyük. dehl\kar yıldız 

CAROLE LOMBARD'ın 
en am ve en güzel tllmi 

Aşk Muharebesi 
Bu hafta SÜMER sinem.asında 

Büyük. muvaffaltiyetle gösteriliyor. 

Dünyanın en kuvvetli bir heyecanım ıluynıağa, en esraren~lz 

T&k'alarmı görmeie hazırlanınız .. 

Yann aksam L a o e Sinemasın~a 
P AULETTE GODARD - BoB HOr'E'in 

Yaratttğı 

Perili Köşk 
Bütün kalblerı korkudan durduran... Bütün g&zleri heyeeanln perdeye 
ballayan ... Bfttün göıoüllere qkın ateşini saran ... Göz yaşını kahkaha.ya. 

oev1ren ha.klld bir şaheserdir. 
Nuınarah :rerleri.lıJzi Jatfen fimdiden kap:ıtmız. Telefon: 43595 

.llJ••••Büti.n i8'!rANBUı. b•lkınm ııeve lleVe .eyredeeeli ft eandan allnşlayacap 2 şaheser .. ••••raı.. 

BUG"VN ÇEMBERLiTAŞ BUGİlN 

Matinelerclen Matinelerden 
itibaren SiNEMASINDA. Telefon: 22513 itibaren 

ıı-.-ı:-.. 

IŞbnc!iye lı::adar İstanbul muhitinde tertip olunan programlann en şahanesıl 

-1- -2-
:Konıa.nm intikamı - Kara Korsan, SOB.K.OF T9 

:KapU.a BLOD filmJerlne abbre olarak ,..pılan 
Sinema sevederin h~an, takdir ve iftiharla 

göreeekleri büyük bir aşk dranıı 

MAZ • 
1 

• 
1 Yeşll Korsan 

::~~~~~ MaUd~~!~~!$!~~~~~ .... il 
h maceıa1&nnı.. 8l!ıDm9 qt1anm. lrJı.nlı lhtı.rasıanru elem ve ıztırnp çeken ve saadeti için çırpınan bir 

tMv!r eden b ma .ınema. romanı. 'kadının he ecanlı, bü "k a k, ıztırnp H ihtlrns faciı::. •. 
Bftyük fedakirhkla takdim edilen bu iki şaheseri sayın halkımıza wwl 

hassaten tavsi e ederiz. 



ihtikar keyfi! 
Bir kısım vatandaşlar Sultan· 

ahmet'te uydurduğu ıeye Ayaaof
ya'da inananlara döndüler. cFa· 
lan §ey pa.halanac.akmışl> diye 
vehme düşüp ortaya biı nvayet 
atan adam. biraz sonra bu rivaye
te kendim kaptınp •oluğu ç.a111-

da, pazarda alıyor. 
Gerçi, istifçilik edenlere karşı 

açılan mücadeleyi öğııenclikten 
monra yaptığının açıkgözlülük de
ğil, kapalıgözlülük olduğunu an• 
lıyor amma iş işten geçmiş, kileri
•. :: birkac çuval pirinç, birkaç ean
elık şeker, birkaç teneke yağ atmıf 
bulunuyor. 

Ankarada 5 000 paket kibrit ıs
tok eden adam bunun ıen parlak 
örneğidir. Bir kı'"britin bile koca 
bir mahalleyi yakabildiği mu:hu
k.a.k iken 5000 paket kibritin bir 
insanı mahıvetmesi. işten bile de· 
ğ.ildir. 

Netelcim, hük\ımetin koyduğu 
cezalar da bunu gösteriyor. 

So;ı 1:anlerin bu olaylan fU fık. 
rayı hatırlatıyor: 

Ramazan akpmlanndan birin
de, iftara yirmi dakika kala, bir 
oruçlu zat, açlıktan, susuzluktan, 
aigarasızlılıdan •ersem bhı halde 
evine g.idiyormuş. Yolda eemer 
.atan bir adamla kar§ılaşmlf. B~ 
qağı, on yukarı pazarlığa gİri§• 
mişler ve uyuıımuşlar. Oruçlu zat 
aayın11 paralan, alm11 semeri aır
bna, do~ evel •• 

Sofra bapnda ıkocamıı bakliyea 
Lamm ,..km: • 

- Bu ue efendi} demif, Efen
dide eurat bir kanf: 

-Hiç. demiı. -.naL Alıd& 
ifte ... 

- Peki amma 1m:im ne atm:au 
Tar, ne Cfeiimid .• Semeri neden 
aldm} 

Oruç, efendinin ba§ına büabll· 
tün vurmuş; 

- 0nıç keyfi bu hanım. ~ 
parlamış, Plan ne yaptığm1 bili
yor mu? •. 

Bu oruç keyfi gibi. galiba bir 
Cle ihl!ikar keyfi olacak ki buna 
kapılanlar da ne yaptıklanmn 
farkında olmuyorlar l 

Teşekkür 
Abidin Daver, kuzuların keail

memesi ıl:ıalı:kmdaki teklifine ilgi 
ııöaterdiği ve Eki aylılı::tan küçük 
kuzuların kesilm'Cllleaine karar 
verdiği için belediyeye tC§ekkür 
ediyor. 

Son günlerde büyük. itler bqa
ra..-ı belediyemizin bu kad.ar buit 
bir it için tqekkür beklemediğiDe 
fÜphe yoktur. Msi takdirde be
l~i;yede Nepiyat büroau goibi bir 
ele <Teşekkür ve E.atağfirullah 
bürosu:> açmak lbmıgelir ki bu 
ayn bir tahmat, ayn bir teıtkilat 
jpdirl 

Bu kuzu qinde tqelküre halt 
kaz.anan biri varsa, o da bay Abi
din Daver·dir. Teşekküre borçlu 
olanlar da minimini .kuzular!.. 

lSTANBOC HAYATI 

Mes'ud adam 

Harpte teşebbUsDn kudreti Büyük Çin filozofu Koınıfüaii&: 
«.Saadet, İmar..ıa balandaia ha,_. 
t.ua ze.k alabilmeUdir ·• di,,aır. Fa· 
kat. basünlrii cemiyet laayatmda be
ter hınmın ıa.kmbiı u.adeti. -itiJe-ma bir mefhum haline getİrmİştir. ,.. ................................................................................... .,_ ...... ...... 

::ı~:·~~ ı!:s!= Hareket serbestliği veren çöl harpleri 
t:";:e~~~:U-=.,= kendi sanatını göstermesine en müsaid 

komutanın 
olan yerdir 

bir rol oynuyor. Hukuk mabksnele- ......................................................... ______________ ..... 

rini doldaran kabank dosyalı :bo- Harpte maddi üatünljiiüniiD bil- Yazan: mü,terek hareketi temin edememe-
şaoma dival.an. saadet telikkiaind.e- yük rolünü kimse i:nkir edemez. He- ainden ileri gelmiştir. Binaenaleyh 
ki ölçüsüzlüiün, ne büyük ae1a1et )'l· ıe trugünkü malzeme harplerinde M. Sevki Yazman koruutanın teşebbüs kudreti ve aııı-
kmtılaima sebebiyet verdiğini bütün muvaffakiyet için bu üstünlük p:rt- ma kahiliyıeti emrinaeki birliklerin 
çıpl.aklığile gösteriyor. tır. Ancak bizzat bu 1939 / 42 nar- Çöl bubi biraz da gece hamine kabiliyetine dayanmalı, ve kendi te-

Hakim. gene kadma aorarı binde dahi muvaffakiyetin münha- benzer. Meçhuller vıeı bin'bir ihtimal ~bbüsü ile birliklerinin kab.i.liyetini 
- Kocanızdan niçin ayrılmak İg.. uran bu malzeme üatüıolüğjyle elde içerisinde aaklmuı ordu eğer en ufak ayarlamalıdır. Ancak ibu sayededir 

tiyonmıuz?.. edilemiyeceğine ve basaatan Şimali birlwderiDe ka.Gal' tefebhüs kudreti• Li eırf manevi kuvvetleııe dayanan 
Aldığı cevap hep ıudur: Afrika gibi bambaşka prtlan haiz ne n tek baflll& kaldığı zaman ela- zaferler elde edilebiür. 

• - Efendim. geçinemiyonı&. Çün· sahalardaki harplerde orduların ma- h! harbi ıkıaca ve stratejinin taleple- H··ıA · h 1 da.ki b k 
,_,, k L-· 'ud ed • A Ela · d l u asa gem§ aa a ar are et 
K.U, oaım. UC'DI mes ernıyor. nevı vası rının, yetipne erece e- rine gÖre idare edecek kabiliyete h 1 . .. .. l 

- Saadetinize ne gı"bi engeller rinin ve bilhassa komutanlık sanati- lik 1 ğil. --L clıef arp erı motor ve surat unsur arın-
? ___ ,,. . ..,,_,_ • n:a ue se ~ a taflrll veya dan iltifadıe imkanlanm içlerinde 

var • MeıRJ&.. run ne mullllll rolkr oynayabilece- kuvıvetlerini bir aıaya toplayamaz. 
- Şey ... Naad anlatayon? •• Ev· ğine dair general Romme1'in aon Hiç bir zaman Romrnel'den daha4az ııa:kla?ıkl.-ınndan ~er tarafı daya)~ 

lendiiimiz; giindenberi meaad ola- harekatı güzel misaller V'l!rdi. müt~is ve cesur olduğunu zan- meıvzı veya nehirler etrafındaki 
madun itte •. , Bedbahtım... 18 Tqrirıiaani 194 l ele İngilizler netmediğimiz lıngim]erin sabık seki~ harplet"den daha ziyade komutanın 

Kekeler. yutkunur. mesud olama· güzel hir tert.iple Mısır - Libya bu- zinc.i ordu komutanı general Cunning sanatını göetermes.ine e1verişlidir. 
yifmm ·~ini izah. f()yle d~; d_~d~~da mevzi almıı ve sağ yam ham'ın 18 Teşrinisanide başlayan ce- Böyle aahalarda hu hasletleri haiz 
bedbahthğmı ancak bırkaç asabı haç- çol ıçınde asılı duran Mihver kuv- aur hareketinin muvaffak ohnaınası- IComutanlar ümit edilmedik netice-
kırık ve iki damla gÖzy8'ı ile ifade vetlni aleyhine taarruza. geçtiği ıva· iun eebebi birlilderi anuımda bu ler elde edebiljyorlu 
edebw:Jir. Çünkü, muhayyilesini br· kit hiç değilse tank kuvvetleri ibala- · 
malıyım saadet mefhumunun aerap- mmdan hayli üatün oldukları bilini
tan farkı yokbu, hududunu kendisi yordu (~u üstünlüği_i üç misli olara.k. 
de çizemez. Bunun umumi ahlak rakamlandıranlar bile vardı). Bır 
üzerindeki yıkıcı t~ pek tabii ki eene evvelsi ayni mevzide yer almış 
cemiyet bünyesine çok büyük dar· olan İtalyan ordusu kendisinden çok 
beler indirir. az İngiliz kuvvetlerinin hundan da.

Fransızlar yılan ballklarının 
akmım bekliyorlar Hemen hepimiz darbanesel halin- ba az kuşatıcı bir hareketi ka1')1· 

de: «Mihneti kendine zevketmedir sın<la kuvvetlerinin üçte ikisini kar 
ilemd.... hiiner; gamu şadii felek betmişti. Fakat bu defa tm mevzide 
böyle gelir, böyle gider.> beytini iki tümen tahmin edilen Alman or-

~ ~~ ~t~~I 
tekrarlar dururuz. Fakat tatbikabn· dusunun ve bu kuvvetler başında 

n 4ô 
4 

N L d• muvaffak olabilenlerimiz devede da değerli bir komu.tanın bulunuşu 
v --...- ~ [!; . o o · O o kulak bile uyılama.z. vaziyeti deiiştirdi ve buradaki M.i.h-

- G •· tr d bir k ver ordusunun mühim kısmını bu 

Bu balık sayesinde bir çok açların 
karınlarının doyacağını ümid ediyorlar 

ec;ekuln akgun • ~ayoldum.a .. ~~- kıskaç lan kurtardı. Mister Churhill' • 

B 1 a'rst d k.. k d ·ı f to la ıyor may.l mn JKDnun . k d anl ki 24 T Har.biıı devama bütün garp mem· Yılan balıkları, Atlaıı Okyanusu• 
U g J an a Ope en er p D de kıyafetleri ve Yatlan biribirinden ~ .nut 'dun Alan l ıynızk _ı,1 • • et· leketleriııde ve bilh:ısaa Fıamada nun eö:heğioe, bir gece karanlığıında. 

_ _ L...~- n __ 'I ___ _._.._. f '---' .___k rınısanı e man ar enQJJerını çıen- l Dal l 
Bulgari.standa. ki'ııpek derllerlnden edeceklerdlr. Köpeklerln öldurülmesi •~SIZ. ~Ull'IDUIUll oruuuı KtD et-

0 
d k kla kal k fiddetli nkmb ara Mıhebjyet vermdt· varırlar. ga ar, dağ yüksekliğin-

lltd.fade edilmesi~ bir topl&ntl ya- tallma.tnamesl de baytarlık dalres1 lenlen. bademe olduktan anlqdı· d ~el ~rt;rr:ıa ~ıA ~ark .; tediT. Framnzlar lifi miktarda yiye- dedir. Rüzgar ortalığa alt üst ediyor. 
pılmıştır. Toplantıda Tleareı Nem- ıa.ra.tından ham1BlllJ'O'l'. utro pze- yor. hk tramvayla vazife hllfUlll Kİ· ~ ng:ı:h~rı ~ up e ece ~ eek bulamryorlar. Ekmek, hububat, Gid-ccekleri yere varan yılan balık
ıetl ve deri sana.yii mUmemlllert bu- tesl. bu miln~le diyor tl: diyorlar. Sanhanbkta plllmlllklanm :yete ~ 60 

•• ut!~! ve ~ et kıttır. FıanıızJ.r, et kıtlığını, aahil lan, kayıplara karışırlar; üç ay sonra 
lunmuftur. cLazı.ı..msuz köpeklere miızahcret et- hohhyarak konu~ birinin ırö• ge~er;I Auc.hınle~ .. ın 1m;.3ı:ı~a.J:e-ı 8•- kıyılannda, nehirlerde -ve nehir ağız- ilkbahar başlangıcında Aıvırupa ve 

Toplantılarda, serseri kfıpekleı1ıı aıek doğru ve yerinde değild::H-~~ lerinin içi gül&yor; ötekinin inadma yesdın ke vda.~y~t .. uze e 1 ı~bbr. akılu• lannda balık avlamakla telafi etme- Amerikadan hareket etmiş olan dişi 
toplatıııruı.sı ve sat.ilik köpeklerin se.- hassa bir ~ ufağram 1ı•••>c..u ..... k--• talı ra a en ısını goııteren ve u v . 
tın alınması kararlaş~tır. Bul- edileceği bu zamanlarda.. Köpeklerln '""'an ça yor. almaz vaziyetleri hazırlayan münba- ge ~lı~ıyorlar. Bu mevsım, Fransız ve erkek !:fılan balıklan Sargasscr 
p.rlsta.nda. üç buçuk :rnllyon ~ mdürülmesile, dert elde edllmesl e- - Eeey, ne var, ne yok? Naaıhm sıran Almanlar tarafındaki kuman- aahıll~~ yılan balıklarının akını denizinde buluşurlar, buraya yumur· 
n:rdır. Bu k~er. 1ıhtlyaçt&n faz- bemm1~tll sUn?tte artacütl.r» balcalmı, rahat mısın?.. danlık sar.ati olduğunu zikre hacet mevsum~. ~v~u~1ılar, yılan balık- talannı bırakırlar. Yumuıtadan çı• ,,_..__ ---t Ne2llll"ett "9'e dert sa• v-;;.....k derileri ııa.tı tesbtt edil.dl- _ P•rak Allah ••kına canım Bu kt !arından tuılu turlu yemekler yapar• itan :yıla· balık.lan, sağ kalırlarsa, 
~. .."' .... "' ....... _ ..., • yo ur. 1 1 · · d '-- li 1 O l 5 k d d 1 
nayii mtıdürlüğü erkAnı, k6pek deri- ğinde, lüzumsuz köpeklerin .satın dünyada bDe rahatlık var mı?.. Halfaya - Sollum mevzi~nde tutu- ar vve et er~.nın son ~rece ~uvvet - 8ene soınra te rar oğ uk an 
lerl natmı, k6pek sahiplerine 11l.n alınıma8ına. batlannca.kıu. Y--'- x.__._ •• l Halimi" Al l B' .. '--- oldugunu soylerler. Bır Framıu: ga- yel"C dönmek üzere, Avrupa ve _ ~. "'>''° 80y ane. - nama.yan man ar m~azıyı una- . ,_ bal ki hakk d 1~" Am rik ·ıı . v .. 

Ö b • _:.:w:... tı • •• '-!' k'" .. al k k ı._ k'ld.l T hl zetesı 'OU ı ar ın a fU maıu- e a aahı e1111ne dogru goçe baş-
ı •• "le len "şl I" m ...-..-. uu yus ILllO omur .. ara cenuva çe ı ı er ve ra uıı . 1 ti 1 ev mı __ .._ od d ç-•- .::.ı..:~~ h d d ~ 1 ~_ı, mab verıyor: lar ar . • __...... anum a var. u-.......,. garp u u una varaı ar. VM .. aı .. 

Bulgari.standa. Pem1k kasabasında. defalar taBbth ~1 vadetmiş- aç, Açlk da kalnuyonaa, bancLm ötesi muhtelif aynaJdar Mihv1kuvvet• Yılan balıklan, sonteşrının ortala- Akdenizin yılan balıkları, yurr."..lr· 
Marly'ka At. "I'soneft 1sınindıe bir :ta.- 11/e de n.adlnl b2r ttlritı yertııe getir-! dJ can uğbğı. N.,.. rahat olmaya- ]erinin Şif:nali Afrikada y ' i takvi- nndan i~'baren Norveçt~ Tron.djem- talarıoı nereye bırakmağa giderler? 
dm kueası K1rll. iv. Zagof ve ta;vmı>e- mem!J}tlr. cakımtan7- yeler aldık.lannı bildiriyor. Bu doğ- den Afrık.ada Port - Etıenne limanı- Cebelüttarık boğazından geçeKk 
dıerl aleytnde Sotya nuı.h.keme.stnde bir Bu sebeple bıdın, aldatüdığını, do- _Ben kömiir alamadan. Bak.hm ru olabilir. Fakat rakama mü.stıenit na hdar Avrupanın garp luyılanna Atlantiğe mi acılırlar, yoksa Doğu 
dava. açmıştır. Bu da.vaya göre, Ma- la.ndınldığını tıert sUrerek dava. aç- ne yapacağız? Demek sen halinden lngiliz haberlerine göre Mjhver kuv· alan ederJ.er. Bunlar, muazzam sürü· Akdenizde bunlann yumurtlamaşına 
rtYka. b.nmıt .arette birlncl defa, mıftu'. navamn tnıgilnleroe bakıl.m&- memnuıısan?.. vetleri şimdiye kadar 65000-70000 ler balinde gezerle ... ve biIOu.a ır- müsait bir yer mi vardır} Bu, beJ:i 
lDri1 Zagof ile evlenmiş ve bu ..S.vaç- AD& bqla.mmştıı' Ka.dın phld ola.- Ötek' • d daldannd th b" kişi zayiat vermişler, yani kuvvetle- mak ve nelıfr aiızlarmı ararlar. Çün- değilclir. 
tan bir çocuklan olmuştur. Evlller. rak Ma.rlYk& 'I\!Jon. Penük ka3el>asl .. ının. u. . • ata b' te- rinin ü k ikisini kaybetmişlerd·;r. O kü yılan bahklan, tatlı ve ılık auya .. . 
IJ1 ;:ıçlnerek mesud yqamJtlar, füaı ...... -..oı.-....-.. ~ ~p?d.e i bessum belirdı. ellermı u~: h ld çl k l b b dahi bayılırlar. Henuz aydınlanmamış hır sır da-

kocuı K1r1l ll; det1l toca-nm ölen 1Uli kocam:ım baba.sa olan İvan zs.- h Bet fU UUW'dıdu. ~ ·.:~ hır ustünlük temın ettigı kolay kolay Yılan balıkları, katıyen gundüzlerı ten s0ı..ıra annelerle babalar ne olu-
Mr gün tadın nleome nrabnda ._,..._.__. e 1

' _Çok "'k"···· ded• Şimd" • ~ _e a ınan u~et ~v· era er 1 . .. .. . ha vardır: Yılan balıkları çiftlt:itik· 

brdeşi S1ıoyço ile evİendirlldiğj.n1 aıı- gof'u eöstermııstir. d~~lab7e sene aonra teka~ kabul edilemez. meydana çıkmaılar: 1şıktan kaçar- yorlar? Bunların bir daha görünmc-
Jamı§tır. öı11 ne evlenmek Bulgari.standa I d .: da . . r Tam bu esnada general Rom· lar, karanlık ycrlerı severler. Yılan mek üzere oıtadan ka:J boldukları 

Bunun --rıne ~Ja ... ~. flmdlye Jı:ada.r görülmem.iş bir bA.dlse 
0 mıca a ek. Deahaay ~-betO ara mel'in ancak on gün evvelsi bıral..tı- balıklarının Fransız sahillerine akın muhakkaktır Bunlar ilk rocuklukla-= ......,...,,,., _...,._ J>IU"• l'eçece ne__......_ za· k k ttiv· b · d balık la b · .,, 

bu yanlı.şın düzeltilmesini derbal Jco- olduAımdaıı davjf. büyük alA.k.a uyan- dün rahat d laca· ğı araziye arşı yenid~ ve ço ener· e gı ~ m~ e çı r,v un- nnı geçİnnİ4 oldukları Okyanusun 
euından "8temlf, kocam da. m11t.ee.ddit dı.muştır. ~ E_!amn en -ı:-. bütün~ .. ama o jik bir taarruza geçtiğini görüyoruz. lardbD azamı mıktarda avlamaga ça• müthi§.derinliklcrine dalarak orada 

.. ~- vue yan g....., yorgun• T h. 1 dık bi lııırlar 
)akları çıkar ~ Bund büyük aarruz ıç umuma r zaman- · .. mı ölüyorlar? Kahveden kumaş t d • o1 ~ aa c1a baıııadığ: için lngilizleri gafil av- lıısantar, asırlarca muddet yılan . 

. aaa et mı ur.•• ladığını b..ı ilk hareketi Mihverin bir balıklarınıp nasıl ürediklerini bir tür- Şurası muhakkaktır kı, yılan balık-
Kahve msmleketl olan Bre&llyada denllen zift gibi. bir madde yapılma.k- learşaaındakinin yÜZÜ büsbütün keşif taarruzu la a.k tavsif etmele-- lü lteşfedememişlerdir. En nihayet lan, a.bloka ve mukabil abloka din-

ka.hve tıa.tıerlnin yülcseltllm~ ~~ tadır. Bu madde6en de bhve çıryal- ~tu, bqmı sallıya sallıya ho· rinden anlıyorU:. ~u gafil avlanma• Danimarkalı profesör Schmidt. yap- l~iyerelt Atlas Okyanusı:nda sahil-
tıonlarc& ka.hveler1n dıenl.ze dôkfilduğü lan yapılmam. için lı:umaf lmal olun- murdandı: nın net:icesi ln T 1 . . nri olma- tığı uzun tedkilder cıeticesinde yılan lıerı 'bulunan memlclc.etlenn kıyılan-

.. .,.,, -'""1•ıs.. ma2ırukat olarak kul ma.ktadır gı ız er ıçın .,, • b d k'l 'b' .,....,_ ,, ......... ""'6•• - • - Eh, senin İfİn tıknı.nda demek- dı. Bir defa Bingazi cenuıbundaki balığının üreme sırrmı aydınlatmştır. na u sene e geçen sene ı er gı ı 
Jaıııldığı ve asfalt gibi Yollarm d6- Son on senedenberl Brerz:llya.dan ıse- tir. Ve lakin, bizim tekaütlüğümüz lıngiliz hazırlığının ve üıılerinin talı· Yılan balıkları, Atlantik Okyanusu- bol bol akın et.mişler 'ıe !iyec:k sı-
fElllil.Csinde kullanıldığı blldlrlllyordu, nede va.sati olarak '10 milyon çuval yok. Elimiz ayağımız tuttuğu kadar rip edileceğine ve Mjhver tebli~leri- nun ortasında kain sargasses denizin- ~kıntısı çeken mılyo~lar~ msanın aç• 
fakat kahveden ~ yapıldıRı du- ka.lmı ihraç olmımaktadı.r. Alfm1' k1ld- çalııacaiız, ondan sonrası dL.. nin verdi:'ri rakamlar dog-ru ise !ngi- de ürerler. Bu denizin suları Golf lıklarını az çok hafıfktmışlerdir. 

logram kahve &la.n beher ~al 32 - A _.__ "' St · •· · ·ı k "' · yulmamıştı. logram lta.f Ut maddesi yerlyonnuş. .rLOU1d6'1 tamamladı: liz zırhlı kuvvetleri araamda vücude . rım ın. tesırı e sıca tır. ourası cıns 
Şhndl Brezilyada. tabrikalarda ıu- Bunmı tçtn~ ti Bredlyada kahve - Allah kerimdir canım. Kendini getirdikleri hoşluklardan bilistifade cıns dıenız mahl\ıklarile doludur. Yı- Bolu'da kayak 

müsabakası 
smnsuz kahve artıklanndan cKatellb çuvalı kunıqı ımaıı llertlemiştlr. ne ÜZÜyonun ?.. süratli bir hareketle Barka istikame- lan balıkları, denizin 300 - 400 met-

Keııdi kendime, oh, dedim. işte tinde ilerleyerek Bingazi ve Der· re derinliklerinde ilkbahara doğru 

Mekteplerde Oparlo
• • r ırömlekaiz çobanın saadeti kadar saf, ne havalisini ilk merhalede eline ge- çiftleşirler; milyonlarca ve m\Jyon- Bolu (Ak:j.a.m) - Beden Terbi~sl 

temiz. ihtirasla hulannıaınq bir saa· c;ireceklerine ihtimal vermek doğru !arca küçücük balık yumurtalan, ılık umum müdürlftt'linün hazırlamaktı\ 
Op:ırlör, mlkrofoo günlük hayatı- veı:diklerl dersleri, veya taı&benl.n öğ- det telakkisi. Evinde çoluğuna çocu- olur. sularda aallıı.nıp durur. Bir müddet bulunduğu Türkiye kayak blrlnelllklc-

mmia gittikçe yayılmaktadır. Amerl- retmenıere cevabım d1n11yorlar. Hatta, ğwı.4 temin ettiği ve -•---- kendisi· Bugünkü kuvvetle hu münbit sa· ıonı:a bu yumurt.acık.lar açılır, içle- ri müsaba.kalarma iştirak edecc-k ka-
-..uu b d k' h l d f cık k dl k B l yak.çılan seçmek iizere geçen pazar 

knda birçok mekteplerde sınıflara. 1ca.p ettiği zaman müdür odamndan nin de yan gelip oturacağı sıcak oda- bayı ve ura a ı ava üs erini ele rın en u d ur ar çı ar. un at günü Jjehrlmlzde, merkez ve kazaların 
mlkrofon ve oparlör konmuştur. Bu ıf öğre1ım talebe ' c:Urektlt nın rahatini dü,ünerek aiinJük Çra- geçirmenin harp bakımından ha.iz büyüdükten sonra kısmen Avrupaya, iştlrakiyle Bölge kayak müsabakaları 
teslsa.t sayesin~e .. mektep müdürleri, mı a, ene, ye ve- bmı bic~ sayıyor; bet M!llıe ~ yİr· olduğu ehemmiyet aöz götürmez. kı.,men dıe Amerika sahillerine gö- yapılmşıtır. Müsabaka. !:Ok müsait 
oturduklan ı:,ıudur od~d& ~dik- ~. Bil tesiBa.t Alman mek- mi beıs lira ile tekaiit edilince kavıı- Fakat bizim asıl tebarüz ettirmek çederler. şartılar içinde, Eolu'ya (48) kilomet
lerı zaman ani olarak öğretmenlerin teplerinde de tatbik edllmekted.lr. cağı saadetin aevki ile ıimdichn dün- istıediğimiz bizzat düşmanın (Mister Tatlı sularda yaşıyan yJan balık- relik mesafede bulunan Karaçnlılık 
ı11111111111111111n1111111111111nı11111111nnınn11nnı11nı11n111111111H yavı tos penbe sörii,yor. Cburc.hül'in) dahi övdüğü bir komu.. ları, denizdekilerin yavrulan mıdır?, sırtlannda yapılmıştır. İniş ve mu-

Nuri Bakkalba•ımn Şuna itiraf etmek 1imn ki· bugün tanın cesard o1e te~ebbüa kudretinin Hayır, bilakis ırmaJdarda, derelerde ka.vemet o~a&: üzere 1kl la.sımdan Fazla karla kalem satanı 
bir tacir muhakeme 

ediliyor 

:r •• •• iki lokm~ bir hırka ile ~ ne& bir or?uya neler kazandırabileceği- yapyan tatlı su yılan balı.klan, d~ize tba.ret olan bu mü!abakaya. 10 knyak-
vef atı Konyada buyük edecek devirde değiliz. Ancak ibti· dir. Fılha:kika burada Mihver için açılarak ve binlercıe kilometrelik. me< Çl iştlrM~ etınlşt.lr 

teeaaür uyandırdı rasların tatkınlığma 1ıem vundarak, üstünlük olarak bundan başka bir safeyi katederek, Atlantik ortasına Tam bir intimm ve kayak vezki ha-
Konya mahabirtmlsdeıı: KDrıyanın ..-ıeJ.11en hayattan zevk almaia ca- Jf'Y ~wikretmeğe imklın yoktuT. gitmişler ve ora1arda yumurtlamıı- va.sı içinde yapılan müsabaka neıtlce-

Kırt:ı.siye tlca.retı yapan Levi adın- tanınmış ~hslJ'Ctlerinden Nuri BU-~ ba•atta munff-L-..-a.- ....,.) Dıger harp ahnelerinde de her tardır, sinde, inişte: Şeref Erdem (Bolu) bl-
d& blrl. beş bin tane mürekkepli ka- kal'b 1rde " .....,._.. z- aJci k rlncl, Seyfeddin Er,'llan (Gerede) ı.kl-.-
lem satarak meşru klirdan ta2la b~.ş a.tm~~ vefatı, bu şeb büyük açacaiı aı'bi, hem fenli, hem içtimai v 't en.clia.ini gösterebilecek olan Göç. yalnız yılan !balıklarına mah- el ve Ta.ki t:ayır (Bolu) üçüncü gel-
bln rekiz llr:ı. gayri meşru mentaa.t bir t.eessur uyandı~. Merhum, alıl8km yiikaelmeünde en büyük hu haslet burada daha biriz olarak SW1 değ!Jdir. Daha birçok balık nevi· mlşlerdlr. On k:llometrcllk mukave-
temın etmek su .. undan yakalana_,.,. ~l de~~~·1 bir fmutin1~1!!: ... ~!:t imil olacaimı da mmtwıaın.:Jnn.. gü:ııo çarpıyor. Zira bizzat Şimali leri, mevsimine göre, bir yerden haı- ~tte de gene Şeref Erdem (Bolu) 

"' "-~ ,,_ nm -- men aa d"" ................ ...., ..,,,_ AL..!L- · · · • · ,,__ ı_ __ ı._· - d F k yıl b adliyeye verilmiştir. ayni zamanla be Mımda enı.Ieke' Cemal Relik ™ arazımıwı ıvazıyeti ve muna- ıw. vır yere goçe er. a at an a- birinci, Taki Çayır (Bolu) ikinci, Mu.s-
Dün asliye ikinci cez.'\ ma.hkeme- tın haynnı gör C:ünde bul:dunn: - reb~ tarzı ela buna miieaittir. Hare- lık]arınm göçü genişlik ve büyüklük tata Çonkar (Gerede) üçüncü olmuş-

81nde Levinln muhakemesi yap~ tur. Nuri 'Ba·klralbaş, mııh1tlııe : ketı <lU:d~ıacak m~ ~r. Ta- i~rile diğer balıklann g~le~~ lardır. 
br. Bu celsede müddeiumumi lddia- fi. da.bna. A.licenal:>an~ davranmış bir Et alım ve aahmı amızu onlryecek mevziler tutulamaz. golgede bırakır. Bunlar, kendilerını l Müsabakalarda ya.kın kaza ve na-
nan:eslni okuyarak maznunun binler- zat olduğu 1ç1n Konyalılar araısmda kontrol ediliyor Tutulsa dahi b11Dun ~~. v~ akmtıya ~:>ır~lur~, ara.sıra toplana• hiyelerden gelen birçok seylrcl ve 
oe Iıra gayrı meşru Ur ten\ln ettiği ve memleltetlm.izcre iş J'&Ptltı btitlln Bele<U ti! tt1tlert .F1al M aolundaıı dolapnal;. p.yrmıumkun rak ve buibıulenne yapışarak koca- heveslrftr kayakçılar da bulunmuş-
sa.bit olduğundan Mllll Korunma Ka- bölgelerde ism1llin dalma muhabbet tabe ~e ~leri dfhı t>'IJ&: dı.iildir. O halde burada luup har- man kütleler teşkil ederler. Geçtik~ la d 
nununun 59 uncu maddesinin blrinci ve elemle anıla.eağma. ~e yoktur. baibtan ftlba.renu ı:ı:ıezf>a!ıada\1 • .:ı kl~ yalnız ail&hm durdurucu kud- leri yerlerde deniz kaynasır durur. ı r ır. 
fı~rasına tevfikan ağır para ve sür- ıtederdide aflesl:n1 tuf1et edeı:rk. RAtı.mIN kOJJ.trole tl8flamışbıl. Bu itl- nmne dayanarak muzaffer olmanın Bunlar eeceleri seyahat ederler, gün· Vallm1z B. Ahmed Durmuş Evren-
gun cezalarına çarptınlmasnu iste- Allah rahmet ey!es1n. baıia m~a bQtftn almı 
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ısıı.tım imkim yok.tur. Bu ge.ııif eah.a muzaf- düzleri saklanırlar. Yirmi dört saat· 1 dilek, yanmda. vilA.y~t J.a~darma alay 

mlştir. fer olmaaı . . k alabil.ı:=. t 30 kil ___ c k _ ~ 1 ı kumandanı belediye reısı ve emniyet * Şehzadebatı clva.rmdıa .&bdullamn muameleleıi bu memarlarm huzıı- . ıçm ~~ .. u.at!i• .! omeır.~ ~caaıe atcaer er. ~miri olduğu halde müsaıba.ka maho.l-
Mahkeme, maznunun tevkifine len.- loka.ntasmdan dün gece YIUl8Dl Olk· l'UDda. ~ Bu tontıdleria:ı ne hareket .erbem.ı vo motör saye- Yolda, daha huyük bahkların hücu• lir.e gelmiş ve yarı.'1an sonuna kadar 

rar vererek bazı hususlann tıı.hklkl mlf, lokantanın bJr tam Jmdlıkta.n et eıa.tlllannda Dıt'1cA.ra 1'e f!8* :rtHt• ııinde muvaffald;yet fBDlll vermekte- muna uğradıkları cihetle, yumurtla· takip ederek derece -alanlan tebrik 
için muhakemeyi. ba.,ka ı;üne bırak- sonra sOndl\rtDmtişt1ir. Y~ n,e..l eekl1ltne mAD1 ~ Mbm1Pı g1w:ı .. dir. it Lu ~den ,.. bu pastan ma yerine gidenlerin miktarı, ııiabe- ve kayakçıları bu memleket işinde 
mışt~ den oatı~ t:a.hklk edJDıQıı:. m&kfadR • bilmektoc:ü. ten azdır. te§vlk ~ştir. 
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~IER AKŞAM 
BİR HİKAYE lhlamur ağacı ... 

Yanımda. bast.onuna dayana daya.-rcm.ın altına kadar iOWrdüm. Buradn. 
na yürüyen ihtJya.ra s:>rdum: bir tahta sıra val'dı. :bı~ her gQn-

- Gene ıhlamur ağaemın altı.o& kil glbl bu sıraya ottı!'du.. B1r mııı. 
mı?.. det derin derin nefes alarak :yorgun-
Ko~wnun buruşuk yüzünde ta.Uı luğunu dinledi. 

bir gülümseme dolaştı ve tltrek se:ll İ.şte bu e.mada pek garip bir PlıJ 
ile cevap verdi: cilklcatime ı;a.rııtı. .APcın aıttna. çl-

- Tabii oraya... Ben başka. nereye menlerden üç tane - e!llkiden arp 
giderim k.1?. işareti dediğimiz - şu 1.;aret lroa.ul- Stüdyolann 50 kilometre içerde bir 

e- Yolda üritlerin gazabı.na. uğro.
yuuz.. ftı dalgalar aııı.mnd& parçala
nıp geberlnlz. Sizi bil' daha. limaru
DUZda ve sularımızda, görmlyellm ... 

Yamada bu sesleri duydu, fak.at bir 
ftYler anlıyamadı 

- Lakin hava biraz serince de... muştu: X 
_ zarar yok ... Gün~ var, ısmınm... E\·et hani gazetelerde çıJı::a.n. resım- yere 

Bem bilirsiniz ki gitmesem olmaz... lerde cinayetlerin 1şlend1RI oda1ai'l 
Bir kere adet edinmişim lıjte... gösteren çaprazJ.a.m..a; işareti.. Feb.t 

Thtiyar, slyatlkll bacağını sürükliye çlmendıen ... Hem de üç tane!~ Bil;yilk 

nakledileceğinden bahsolunuyor 
- Ti - Pli Bu heri!ler bize: c.Yo

lunuz açık olsun .. • mu diyorla.r? 
Diye sordu. Ti - Pi yerWerin dilin

den anladığı için dişlıerlni gıcırdatı
yordu. Fakat, gemi bir kere yelken
lerini çeıkınl.ş. yola. düzülmüştü. Tl-Pi 
bunları Ya.madaya anlatacak olursa, 
reisin fena halde canı sıkılacak ve 
belki de liırumda durup bu heriflere 
hn.ddint blldirmeğe kalkışacaktı. O 
zaman iş uzayacak, deniz üslünde 
yerlilerle büyük bir kavgaya tutuşa
caklardı. Ti-Pi bu ihtimalleri düşiıne
rek, San Korsnmı bir şey söylemedi. 

surükliye tı\ ilerideki thlamur ağacına büyük! .. 
doğru yürüyordu. İhtiyar benim bu ~etlere dilı:b.~ 

Aııa~ı yuknn bütun oomt halkı onun le baktnğımı göriince hatlf t.ertlp lcı
mac rasını biliyorduk. Ihtiynrın ha- znrdı ve bunlardan birlnl bana gö.9-
yatında ıhlamur ağacının pek mUhlm tererek: 
bir mcvk.U vardı. :mısta ve bitkin ıuı.- - O işaretin bulundugu yer benim 
llnde bile günde hiç değilse bir sa.at için çok mühf.mdlr. Sevdiğim kadın 
1.."a<iar zamanını bu ağacın altında ekseriya. tam orada. dururdu. Dn.1ma. 
geçiriyordu. Eğer odasından çı.kanu- ayaklannın d.eltdiği o yere çlmenler
yncak derecede mecalsiz olursa. o za- den zarp şlııretl yıı,pt~- dedi. 
man bahçe tarn!ındanki yatak odası- Hd.tırnlara bu derece sadak.ate 
nın penceresinden gmlermi bu bü- hayran olmakla. beraber gene sor
yuk ve asır göımüş ağaca dıkcr, ona dum · 
.saatlerce şefkaUe bıı!mrdı. -=- Ya otekl zarp işareti? .. 

'.1: hakkak ki ihtiyar ağaçla, ihtiyar - O da sevgtlhni llk defa kucak.la-
in .. nın arnsında bir tak:m gizli ve dığım yer... Hıı.yatımın en tath 
e roren~!z ba~lar vardı. nnmı o 1k1 karışlık toprnğın üstünde 

ı' it f 

fJt'tır~~ 

Korsan gemL~i epeyce uzun süren 
• körfez ağzından çı.k.a.ra.k, tam karşı

sında bir kule gibi yük.selen Natona 
adası doğruluğu.na gıtmeğe başladı. 

Bir saat k.adl\r böylece yolW1a devam 
eden San kor.san gemisi blraz sonra 
Natona adasının cenup burnundan 
aşağı.ya doğru dümenkırdı ve Sln
gapur yolunu tuttu. 

Nihayet bir gün yüzü bu.1nburuşuk geçirdim. Nasıl işaret koymam ora.-
ve ırtı art k 1.ambuıla~m~ komşum ya?.. * 
ban" bu nl'l.,cm h::ıynt nçi:lld buyuk - Üçuncıi işaretı?.. Tak ... ko :ırka küpeştede Ud halat 
eh 1miy t ni ,şöyle nnlattı: Thtiyann yüzünde bir hüzün bu- yığınının ara.sına oturmuş, etraftaki 

:Su lhtlyaı- ıhlamur ağacının be- lutu doalştı: küçük adalan seyre dalmıştı. Gcml-
nı·m ıAı'n n" "' mek oldux.unu •·~tıuen - O da birlikte ron daJdkamızı ge- . 

' .- "' ı; ~ J deki korsanlar arı gıbl a..şağı yukarı 
t ::ıvvur cdı?r.:'?" iziniz Bahçemdeki çirdiğimlz yer_, Ayrılığa. aid son sa.h- koşuyorlar ve işlerine dört el ile .,arıl-
bu a1aç benim hı?r şeyimdir. Onun nelerimiz om.da geçt.1... Hollivut'un meşhur bulvan dıklarmı fi'len de gösterlyorlıırdı. 
dallarının altına anc:ık bir mııbedc _$1- işte üç ış:ıret ve onların mtı..n.aıa.n!.. Yamada. maiyctJ.ne kendlnl çok sev-
rer ,glbl hürmetle sokulurum .. Ve her ~;ır;~::ı~:ai1~~~ ~a;: Aıncn1Uı.ni'n fıar1le girmesi Holü- !erdi. Şimdi blSln t>uakmişJardır. dlrmlşti. Fılıpin'den aldığı gem!cller 
ı:un bir müddet burad!\ oturup eski bu a-gncın altında otururken ~.lr vut'ta tesirini gösetrdi. Birçok genç Süt çok içiliyor, unlu ,eyler çok ye- de ona pek çabuk ısııunı.şlard.ı. Yama-
gunleriml, gıenrlik senelerimi, haya- ....,..,,,_ u~· ,_ .. k d da sı.rasmda. çok sert sırasında da 

"ldı. :Müthfn bir zatilrrie.- O!tt1 bi- artistler eilah albna almmıJtır." Bu niliyor; vücut ince ·gıne es.ımı a ar • • t•mın en mesud, en beyecaıtlı anhrı- .. "l -~ merhametli ve b"ba :ı.n bir ... da.nıdı 
nı n. cun-u-rum·· . çare.. yu"zden stüdyolarda bir tenhalJC var- erumun.iyet verilmemektedir. Harp .. c .. · 

d d b . Onun sözlerinden hiç kimse kocun-
Cıinkü gençliğimin en buyük mace- Ve ihtiyar ıhlamur ağacı bir m.üd- dır. Kadın artistlerden de çoğu bir zamanında herkes ıvücu un a ır maz, ona kor.ı;anlarda.n hiç biri 'dn 

rıwı onun diblnde geçmiştir. Evet ben det yapnyalruz kaldı .• Faka.t n.Lhayet vazıfe de:runte etmiştir. Mesela Joa.n parça ihtiyat et -vıe yağ bulunmasını b::ığlnmazdı. 
bu ihtiyar ıhlamura bfiyük bir a.,k kôşke komşumun varis.len taşındı.- Cravford ha.staıhalacı. Hady Lam.ar istiyor. Takako etrafına dalgın dalgın ba
hf\tı~nsııe bağlıyım... Elli sene eVV1ll B~n!a~ kalabalık btr aile idi, pek gt1- gönüllü ıoför olm111tur' Conatance Harold Lloyd kendisini kınırken, dire~ tepesinde yatpa.lı-
sevdtğlm g~nç kndınln ilk defa. bu rült.ucu insanlardı. Bahçe meraklun B tt ·· -ıı.. f" y ı_ut sıgınw ak r yan yelkenlerin ara..:;ından yu··k.selen 

idiler ... Ömürleri, günleri bahçede ge- ~~ne .. gonu u !0 .or, a 11
• • anga,· e etti. 

ağ::ıcın altında bulu:;tuk. Ondnn son- rlyordu... mufıetti#i .. o.lmak. ıstiyor ... I~ vazıfeıye bir ses duydu: 
ra hemen hemen her gece ıhlamurun ,.. _L_ nif lan d-k Seaiz filim zama.runın meıhur ar- o.- İpleri biraz :ı.şağı.dıı.n geriniz .. 
dall" rınm altı bizim en tatlı, en he- Bir akşam İstanbuldan ltö~ dön4lil- manam u orma gor u ten son- ti.ati Harold Uoyd eeeli filim çıktık- rüzgar şlddetleniyor .. 11 

Yeca ılı dnk!ka!anmızı gedro &imiz ğüm zaman blzlm sakln sa.yfi~ ra bunlardan hangisinin daha şık ol- --L b·---'- fil' · T k •· b d 1 .. ,0 kal 
hnvasında de~li bir heyecan dal- duğunu ıve kendi&ine daha iyi gitti- ~ sonra .anı;a.11; ~:m;~. ım çe':'ır- a a.-.o unu uyunca ~ını · -

yer oldu. Ağaç bizi, dallardan kollan gası dolaştığını hayretle gördüm. ğinj tedkik edecek ve o zaman kara· ~t sonra. iften çekilmitti .. Harold u~ dırdı: 
ile aylarca himayesine almı.ş glbi leli. Bir müddet e•"""'l ölen knırn•umun rını verecektir. Digy er "'ldızlardan birkaç mil.yon. dol.a.tlı:k b.ır. servetı - O n~? ! Bu, Hamdunun sesin~ 
Birbirimize sorardık: • "' ~ "· dı Artiat b dd ah benziyor. Acaba iyileşti mi?! 

Yann gece hava kıırordıktan bahçesi önünde meraklı bir kalaba- çoğu hastahakıcı olmağa karar ver- ".'ar · .'r n:ıu et ıstır a~ ~t- Sonra birden kendi kendine güldü: 
bir s:ı.at sonra değil mi?.. hk görze çarpıy-0rdu. Yanlanna ~ miştir. bkten ~oıırba ~ır şırket kŞU:~~ fılım - İyileşse bile hemen dl.rek tepe-

- Evet ... Gene burada bizim ıhla- tun. Her kaf&do.n bir aes çlkcyordu. Yaşlan kırktan yukan olan ve yapmaga aş amıştır. u tin ser- sine çıkablllr mi? 
murun altında... Bizim bekçl bir aralık bana f\Ullan . dil'k aaltere alınmıyan erkek ar- mayesinin dörtte üçü kend.isimndi. Fakat bu oos, Haındunun sesine ne 

- Ala ... Geç kalma anuna!.. anlattı: r:ıer; de birer vazife verilmi!ltir Rejisörlüğü de kendisi yapıyordu. kadar da benziyordu. 

Filipin'li aslan, Japon 
kedisini ürküttü! 

Na.tona burnunu dönmüşler ve Kö
ııingden bir hayli uzakia~ardı. 
Borneo şimdi uzaktan müthiş bir kap
lumba~a heybeti ile kapkara ve çolı: 
korku.nç görünü:yordu. Hava çok sı
caktı. buralarda rütubet, havn dere
cesi kadar yüksek oldu6rundan, insan 
terleyince. vücudünün adeta. bir zamk 
tabakaslyle sanlınış gibi yapl§tığını 
hissediyordu. Terden kurtulmanın im
anı yoktu. 

Takako babasının yanından ayrıl
d:.ktan sonra. tekrar eski yerine, iki 
balat yığını arasına gidip otumılL5tu. 
Korsanın kızı. Hamdunu Iyllcşt.lktcn 

sonra, bir kere yakından görmok is
tiyordu. İşte, Hamdun dıı nlhayet 
yelkrnlcrin lplerinl iyice bağhyarnk, 
direk tepesinden iniyordu. 

Hamduna, korsan gemisinde. arka.
da.sları «Filiplnli aslan:. derlerdl. Fa
kat Hamdun her zaman :ıslan ola
rak kalmaz, bazan da tılki gibi görü
nür, tUki rolü oynamaktan zevk du
yardı. 

Hamdun tllkileştiği zaman çok 
dessas bir adam olurdu. Yelkenlı?ıin 
tepesinden arka küpeşt~ye doğru kn
yaı ken de Hamdunun bu tün tilkiliği 
üzerinde idi. O, yelkenlerin üstiinde:ı 
gemlnln ortasına da inebilirdi.. hal
buki, direğin tepesinden Tnkakoyu 
görmüş, onun oturduğu tarafa do~ru 
kayıvermişti. 

Tnkaklo, müslümaı:ı. korsanır, blr
d<.>n bire tcpcd<'n inişini görünce şa
şırdı: 

- Biı·denbirc nereden çıktın? dedL 
Hazreti Adem'in Serendlp dağına inişi 
gibi, d1reğin tepesinden dü.'}.-nec~n 
nru;ıl indin? 

- Adam sen de.. biz böyle inlşli!re 
::ılışığız. 

- Ril7.gf.r çok şlddcU.i değil mı? 
- Rüzgar. fırtına 1 .. uıa vız gelır. 

Benim göğsüm kayalardan serttir .. 
rüzgarlar göğruıne çarpıp dağılır n 
ben ayakta. gene düşmeden, sarsıl
madan dlmdik dururum. 
Korsanın kızı gittikçe artan bir şaş

kınlık tçinde bocalıyOT'du. 
- Hastnlığnı geçti m!? diye sordu. 
Hamdun omuzlannı kaldırarak ce

vap verdi: 
- Görüyorsıın ki bir şeyim yok 
Giılerek ilave etti: 

"Bizim ıhlamur!.». Ona bu l.smi - Ha.betinlz var mı?- ~ihtiyar B 1 d L' ,___ "t .:ı· · Harold bu suretle de bir hayli para Dakl'·-1 - tl'- T k-'--- un ar an vır au11mı para~u çu ere . . . . ~r geç "'"e a ı:ı.a.Ulıun me- - Kiiçücük bir sinek, benim gibi 
vermL<;tJ.k. Görüyorsunuz kl cansız blr komşunun her gun gidip albnda. k mili. k'l"h b' k mı gö- kazanm1ştır. Şımdı serveti 25 mılyon rakı artıyordu. dağ yavrusunu kolay kolay yere serer 
nğaç bile bizim maccranıızm içine ka- oturduğu ıhlamur aP<:mın altından arşı te, 1 a na, ır 111 d J k d t h · edili Korsanın kızı dayanamadı, yanıba-

ne çıktı tşittmlz ml? nüllü itfajye hizmletine girmiştir. Ro- oHar a]dar' adi~ . ~?1~· mi sandın? 
nşmıştı. Nlh::ıyet gene bir gece bu ra.kl rd • ald Colm r_ __ Cooper Robert aro şım • sessız rı ım zama- cıından geçen bir kon;:ı.na sordu: - Babam merak etmiştl de. İyileş-
a11.acm altında ayrıldık. SCvd111.im •-- Me a so um. Jı an, ~~ • d · d'~· filimi · ·· ı·· 1 _,_ Şu yelkenin ıe..-..ind- b":ııran 
d~m bir rüzgar alıp zaklarn"' götUr- - Ne çıktı Montgomery, Franchot Tone milil nın. a ç.evır ~gı v en soz u o ~r~ kuşun adı nedir? ,,_ "'"" ~ t.iğlni görünce çok sevinml.şt.lr. 
dü. Fakat •Bizim ıhlamura ~ uzun Bekçi bir elinin l.k.l paı:matmı ka- tqkili.tına yazılmıılardır. Clark yıenıden. ~v.ı~ege karar vennı~r. _ Hamdun ... Onu tanımadın mı?! - Bana bir şey söylemedi amma, 
yıllardnnberi, hattiı. yanın asırdan- ı>atıp .. üçünü açarak cevap verdi: Gable ittap-e hi:mıetine girmiş ve bir ~un IÇln fl~ket namına keınd.ısıle _ Se'Slnl benzettlm amma, hı:ı.:.1;a rnemnunlyetlnl gfulerlndcn okuyo-
bert p~nceremln önünde duruyor. B:ı- - Uç küçük kavanoz altml~ talama kumandan yapılmışhr. bır mukavele ~mzalamıttır. Muk.ave- bir adamın çarçabuk iyileşip ~ başı- rum. 
7.an rüzgilrh havada dallarını hafifçe - Deme!.. J tayyarelerinin ve denjzaltı- Jeyi §İrk.et direktörü sıfatile imza et- na. geçeceğini düşünemedim. Hamdun genç kızın yanına soıı:::ıl-
sallıyarak- eski dostum uzaktan bana - Kendi gözlerimle gördüm. .. Ml- ları=~o~erikanm Pasifik sahille- tiği gibi, artist sıfatile de kendi.si İm• _ Dün, Köşl.ng'll valışl, onun bu clu: 
selflm gönderir. Ben de onsuz yapa- rasçla ılanİhtlb:ı.bQeyih ~rlt.en b~~'!' rinde görülmesi üzerine bütün bu zaHkoymlduttur1:. d • b. fi- sabah lyilcşeccğinl ve ayata, kalka- _sen sevinınedin mi? 
mnm. Bir gün gidip altmda oturma- r... yar er ...... va.IlO'LUD. -w.ue L'll h ·-•- 'I" d'I · aro aynı zaman a yem ır cağını söylememiş miydi? _Bunu bana neden sordun?! - ıe lm ....._ __ , 4 .......... , sara er arp mmuuı;ası ı an e ı mı~ . . . • 
sam i.ızülüyorum. Vaktiyle iklmlz de şoy Ç .en:-'""u çapru;uam& _. ....... er tir. Birçok lloktalar tahltim ediliyor, lım de çevırecektır. Bu f.ı.lmın meıv- Tıı.ka.ko merak ve hayretini yene- _ Öyle ya.. babanın maiyıetlnde 
gençtik. Şimdi beraber ihtiyarladık .. koyıxıuşl~ Bırlncl işaretin altını kaz- 1 l . . zuu casuslarla çarpıp.n hır orkestra medi .. yerinden fırlayıp kalktı .. baba- yüzden faZla denizci var. Bunl:ırdan 
Vakla sevdlX-im kadınla. beraber, ya.- mışla.r ki atzma. kadar dolu btr altm yer yer uçak savan top ar yer eştın- fi · ..._ d sının yanına koşt.u: 6 

. liy So gün). d J ha k v- ıe nın oayatı ır. birinin ölümü seni neden müteessir 
nl üçümüz birlikte 1htlyarlıyab!lirdlk kavanozu!.. Ik.lnclyt kazmı.şlar... Bir or. n er e apon va u M J • ·ı t" - Ha.mdun iyileşti mi, baba? etsin~ Ölümden kurtuluşu da şüph& 
amma olmadı işte... tane da.haf.. Üçüncüyü kazmışlar bir ~tlerinin Holüvut'u bombardıman ar ene ıyı eş 1 Yamada kızına bakmadan cevap 
Komşum sustu ve dunıp benden daha!. Meğer o sevda. maealmm a&ı edeceklerinden bahsedilmiştir. Bu Marlene Dietrich geçen birincitq- verdi: yok ki, seni sevindirecek bir hfı.dlse 

değildir. ayrıldı, Belki de hayatında bir aşk bu hnJş ... • haber telaı uyandırmıştır. Tanınınıt rinde en küçük artist David Games - Evet. Güneşm oğlu onu biz<: ba-
mabedl olarak telfıkkl ettllti bu eski Bekçi sustu ... Yazık! .. K~ ba- yıldızlardan Ann Shıeridan evini hı· ile birlikte bir filim çevirirken bir ğışladı, yavrum! - Ölseydin acırdım, koca aslan! 

da ........ t" ı ---" tekb •·- Ben. mcrd ve cesur insanların ölil-• i'racın altına yalnız, tekbaşına git- şun ,, .... u..<.&.&C .....uua. a.şma ......,. rakarak ~çerilerde bir yerde oturma- kaza geçirmiştir. Marlene kucağsıda _Bu bir mucizedir, ba.ba! KO.~in~'- müne acınm. 
mek istiyordu. lan en son Aşık .. t1P1 olarak yaşıyor- Ra b.aşlamı.şbr. Geceleri her taraf ka- altı aylık David bulunduğu halde gi- Uler çok iyi insanlar. Onlann bu iyl- ·· 

Evime dönduın ve bundan sonra ge- du... Bekçinin sözlertnden sonra bu 1 y ld 1 d iki · d k y f_ d" _ '- 1 - Oyleyse .~imdi koll:ınmı kabar-
ı;eıı günlerde ihtiyarın macerasını tek Aşık öldü gitti... Şlmdl ka.f&.lll/n ran ıktır. ı 1~ ann evam lett en er en ayagıl ,..a11JUI. uşerıı::.v;; *° llğinl unutmıyalım. tarak güleb!l!rlm. Kıl'k yılda bir kere 
blrçqk kimselere anlattı~ını anladım. içinde ihtiyar bir Aşığın cenazesi ya- Trocadero gaıınosu tt$lha o uyor. bacağı km rnışbr. Bu kazada çocu- Biraz ötede ipleri sarmak.la me.şıgul ölümüme acıyacak bir insana. rasla.-

Bahçesinln önünden geçip giderken tı:yor gibi rahatsız oluyorum. Hollivut'taki sinoema tesisatının 50 ğa bir şey olmamıştır. ola.n T1 - Pi ka..,tanm çatarak, Taka- dığ'ım için kcndlmi bahtiyr saymak 
ona uzaktan hayretle bakıyordum. Elli nı'bnet Feridun FA ik.ilometre içeride bir yere nakledile- Marlene, kaza üzerine hastaneye kora baktı. Ti - Pi bu konuşmaya ku- hakkımdır. 
sene ısrarla bir maceranın hii.tırala- ceğinden bahsedilmektedir. bu ha- kaldırılmış, dizi alçrya konmuştur. Jak misafiri olmu.ş ve Takalmnun söz- _ Sen çok garip bir adamsın! 
nna b~lanıp kalmak ve yarım asır ber doğru olmasa bile, bugünkü Artist 3 ay kadar hastanede kaldık- lerint duyunca, kendi kendine .9Öy- _ Ne demek istiyorsun, Takako? 
evvelki bir aşk dekorunu bir mabede Yer değiftİrecek Hollivut"un ea1a Hollivut olmadığı tan sonra iyikşmiftir. Hastanede bu- lendi: Ben ö::ii s&züne uygun, merd blr er-
girer g!bl her gün hürmetle ziyaret muhaklcal:tır. t..:kiden Hollivut'ta lunduğu müddet zarfında hemen bü- - Şu insanlar ne tuhaftır. Bilme- keğim. Yainı7. ne yazık kl, kadınlan 
etmek!.. Muhakkak k.l kom.şwn esk1 kiracılara tavsiye! ıbo~ ·bir yer bulunmazken şimdi kira- tün artistler sık sık kendisini ziyaret dilclıdaer1 ve abnalmk adıklkoa.rı1 şeyhıük:r .i:mlhak- hiç sevmem. 
asırlardan artakalmı" -1 olmıy"n l k b' l w 1 ....._ · 1 dir B''l_ _ b. l'k fi}j kın ne ça u ve ne ay t er N d dl kadı 1 m1 

· v ....., ... Akp.m·ın KOC(}K lLAN· ı ma ar çoga mıftır. .,. .. uı§ er . Jına911a ır ı te ı m erl le E~e ye lilerln b!zl nasıl - e e n.. narı sevmez -
nndıde bir aşık tipi idi.... H. ollivu. fta rn. ühim bir değişiklik .• çevirdiği Gary Cooper, Cl·ive Br.oc. k. vux..·~la~·-··•ar"ınrı ver ..... k--·_..an na.s.ıı sin? 

Bir gün gene onu ıhlamur a.ğııcının LARf m dikkatle okursanız ..._ ,_ l H b IV' h ıh h ft &"-' uuu .... tuıu:.c.ıu 
aıtınn doğru gkleıicen gördiim. 0 ka- artistlenn pernuden vazgeçme erı-

1 
er ert ıars a er a a kendısıne atıp tuttuklarını onlara söylesem, - Evet. Bereket versin kl, bu ge-

dnr bitkin bir halde idi ki pek buyült kendinize en elverifU yurdu dir. Eskiden sinema artistleri vücudu çiçek götürmüşler ve birkaç saat ya· ı eminim ki, Yn.mada tekrar Kö.şln~ mide kadın yok.. 
miişkülfıtla yürüyordu. Koluna. glr- yorulmadan bulabilinirıiz. fazla lbesliyen §eylerden kaçarlar, nında kalmışlardır. Genç Douglas da dönmek ve yerlilerden intikam almak! - Ya ben?!M 
meğe mecbur oldum. Onu sevgili ağa- yiyeceklenne çok fazla dikkat eder- Marlene·yi sık sık ziyaret etmiştir. sevdasına dü..~cektir. (Arka ı v:ır) 
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- Ben hayalperest bir kız değllim, 
dedi: insanın talihine ve mukadde
rat•na boyur. eğmesi lazımdır. Ham
dolsun, şimdi hayatımızdan fika,Ylete 
hakkımız yoktur. Bu baft.a bize güler 
yüz gösterdi. Sadık dostumuz Rüsuhi 
be.vin kazancı arttı. Bugün bize 
burada verdiği ziyafet de bu 
zammın gerefinecür. Onun refahını 
yördükçe biz de seviniyoruz. Bi:zıe o 
kadar bağlı vr. vefakar bir dost ki ... 
Siz Rüsuhi beyi yakından taıuyor 
mu u uz? 

- Uzun senelerdenberi .•• 
- Ben de kendime daha müsait 

hir i" l.ıuldum. Hem~irem Galibe, 
) .ıpt:ğı resimli yelpazeleri bir tacire 
eatmağa başladı. Bundan fazlası can 
aağlığ:. 

~lcliha geniş bir nefes aldı: 
- İstikbalden ümid kesilmez. 
Utif çavuş gülerek cevap verdi: 
- Çok doğru. insan yarının ne 

olacağını bilmez ki .•• 

' 

Nakleden: (VA • Nd) 

V dıbi paşanın eski emir ÇWVUfU, 

Meiiha ile konUfmuından, ümidleri 
kesilmek ıöyle dursun. bilaJcia kuv
vıetl~mniıti. Fakat bunıı genç kızdan 
sa'lıclamııtı. Çünkü zan ve tahmlnind~ 
aldanmış olmasından ve genç kızı 
boş yere ümide düşürmeaindeJt kor• 
kuyordu. Bu .ebepten dolayı, hakiki 
düşüncelerini Melilıadan aaklamağı 
lü?.llmlu görüyordu. 

Rüsuhi ilıe Meliha ve Galibe. Boa.
tanada' da çok iyi bir gün geçirdiler, 
bol bol yeyip eğlendiler. Urif çavuş, 
bu ziya[et için Rüsuhiden katiyen 
para almadı ve geç vakte kadar ada
da alıkoydu. 

Rüsuhi, iki g'C'nÇ kızla beraber, 
adadan aynlacağı sırada, Latif ça
vu~ kendilerine istasyona kadar re
fakat etti ve: 

- Benim de lstanbulda acele bir 
i~inı var; diyerek, ayni treı.>tle f.,.tan
hula geldi. 

Latif çavuı, Haydarpa§a vapurnn-

dan Köprüye çıkınca, Rüsuhiden ve 
iki genç kızdan aynldı. Oradan bir 
tramvaya acla.dığı gibi, doğruca ao
luiu. Nişantaşınd.a Cevdetin kona
ğmda aldı. Konağın .kapısını, ihtiyar 
bir uşak açarak sordu: 

- Kimi iatiyomınuz} 
--Cevdet beyi ... Kendileri bura-

da mı) 
- EYet, içeridedir. 
- Acaba lc«ı<:ÜÖll görebilir mi-

yim} 
- Müaaade ediniz, bu M>l'ayım. 
- Kıendisine, sizi görmelt i.stfyon 

Utif çavuıtur; derseniz. eminim ki 
beni derhal kabul edecek. 

ihtiyar utak, gelenin. efesı.clisinin 
dostlarından Latif çavuş olduğunu 
anlayınca, özür diledi: 

- Affedenıiniz ıefCIKlim, .W ka
ranlıkta tanıyamadım. Sonnağa lü
zum yok. Lutfen içeriye buyurunuz. 

Uşak, Latif çavu'u büyük aalona 
aldıktan sonra, efendisine haber ver
meğe gitti. Cevdet, uşa~tan Latif 
çavuşun geldiğini iştitin~. derhal ye
rinden fırlıyarak aalona koştu, hara
retle e!lerini sıkarak, merakla sordu: 

- HayTOla çavuşum, mühim b.ir 
haber mi getirdinu) 

tirdim. 
- Bu gec~ bende misafir kalır.si· 

nız. 

- Hay bay beyim. 
Cevdet. elpençe divan duran up.

ğa, Utif çavuş .için bir oda hazırla
masını emrettikten sonra. miııafirini, 
hususi ya:nhanıesine götürdü. 

- Sizi dinliyonr.n aziZ'İm, ne ha
berler getirdiniz) 

- Zannuna göre, .iyi bir iz yaka
ladım. 

- Bu iz DalamaA çifli.ğinde mi) 
- Bellci, iz oraya kadar uzaya.bıi-

fü: fakat timdilik Hahz Celile ka· 
dar gitmeie lüzum yolc. 

Cevdet, Latif ça'\'Ufllll kar~aında 
rahat bir koltuğa oturduktan sonra 
fikrini açılı:ça sö-ylew: 

- Fikrime göre_ muammanın 
anahtan kahya Hafırda. 

- Öyle mi zannediyorsunuz) 
- Zan değil, kati kanaatim bu 

1™".rkezde. 
- Sertim de fikrim bu meıic~zde 

beyiın. Eğer zannımızda aldanmıyor
sak, bu aırrt Hafızdan koparacağız. 
Şimdi beni gece yansı adadan bu
raya getiren mühim bir meseleye ge-

- Size !""=~ mübinı bir haber ge· o:ıiyorum. 

- Sizi can kulağile dinliyorum. ların adeta hamileri vaziyetindedir. 
- Bugün Bostanadada bir :ziyaret - Kızlar, güzel mi bari? 

kabul ettim. - Ne diyorsunuz beyim, ben ha· 
- Ne ziyareti bu) yatımda bu kadar güzel ve ıevimU 
- Rüsuhi bey, beni adaya gele- şeyler görmedim. 

rek ziyaret etti. - Bu kızların isimlerini bana söy-
- Onun orada i~i ne} lem ediniz. 
- Hem eğlenmek, bem de lcom- - Büyüğünün adı Meliha imi~ 

şusu olan iki güzel fakir kızı eğlen· - Ne d:ediniz} 
dinnek için bana geldi. - Büyüğünün adı Meliha, küçü-

- iki fakir kız mı d-edlı:rlz:> ğünün Galibe. Babalarının adı da 
- Evet, Güzelbahçe sokağında Ramiz Sadık jmiı. 

Rüsuhi beyin oturduğu evin tavan Cevdet, bu isimleri duyar duy-
katında oturan iki kız. nıaz. çehresi birdenbire sarardı, ye-

- Bu kızlar ne iş yapıyorlar> rinden fırladı. 
_ Büyüğü bir mağaza.da çalışı· Latif çavu~. Cevdetin bu ani d~ 

yor. Bukaç gün evvel çalııtığı dük- !~i~~i~ıti görünce, kendi kendine 
kandan aynlaralt başka bir iıe gir-
mi,, küçüğü ise resimli dpazeler - Bunlar, çok tuhaf adamlar. 

y Meliha, Cev<1etin adını duyar duy. 
yapıp satıyormuş. 1 

- Bu kızl.~rın akrabaları flA maz çehresi sapsan kesi C:Ü; Cevdet 1 an bey de Meliha adını duyar duy· 
var mı) 

- Hayır, öksüz iro~ler. 
- Kaç yaşındalar} 
- Büyüğü takriben 20 - 22, lcü-

çüğU jse 1 8 yaş111da. 
- Rüsuhi beyin bu :iki kıza alaka 

g :ieteııdiğini söylüyordunuz. 

- Evet, bu iki ltı:ı:kardeş, Rüsuhi 
beyin a.ileei yerini tutuyorlar. O, bun-

maz heyecanından yerinden fırladı. 
- Yoksa bu kızları siz de tanıyor 

mu~unuz} 

Cevdet, müphem bir cevap verdi: 
- Belki de. Size sonra anlatırım. 

Fakat evvelemirde bu iki kızın haya
buda, ne esrarengiz cihetler buluyor
s~nuz ), 

(Arkuı var) 
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Japonya' da lüks eşya 1 Gibılük Bone lllRADYOI .Kü~ŞıllflifARI~ 
satışı yasak edildi 

Fazla şık gezen kadınlar sokakta 
taarruza uğramak tehlikesine 

maruzdurlar 
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;oln mGllllıııD .... 
bir buçuk ayduab.rt harp Wind .. mak Aı;ia tlddedi Wr ....-ı.- P. T.O. Hı tez !wnhl! 
dir. Fakat dBrt ~ ......_'-"' , .... 'z*· Çvı ... nntW ....,,da T, iıl Mabsı w •aM-
Çm'le mahanbe etmektedir. Japoa- ......_. ...... ...._,.... ..._ T. it buıtuı <hadle an 1. 
p. Çia haJl>I d~ •• Wr sb twnme ı•ı1 ...... ·hadır. . it...,, .. mim 1111 idi. 
demokrM dnı.dede ~ Llb .. -anın aah•i &. D o s Aen ....,. "' •> 
sireceiini d~ ~ ~ ·ı· ..... Dlmllralaa ~ Ul • 
•• t.pillt 7ÇIDJlbr· F·-- .. ~ ecllldi Mn o r ..... 
kan im ...... bu ll....ta ...... ,.. 7 tapiainnl 1940 ._.,nelen fd. Dedi Pr•ı t• 
ayoıı ..._ J~ • ıa ..,.nm • • ını _ _ •• 

Japoll7qa ilk qak ta... ..,.._ _,....,.. ,.... .mı..._, Tadrleria • • ~ llAft'.aa&m &a&1'J!Ga - "1'9- :rıwabu vz llATBAAY.& m.vı::. 
ain ilk Qrendiii .az. dııig ........_ .-. ._.... Mlte..t hu mUhled. ~ ~ K1Q)Clll 1.21 tfDI memıete& halbc 0-. a.JO .RQr.t ldB Bbı.& SATD.m'l'IB - ca. 
7et ycmmı:. mlea•na ..... JW,. bir .-. ................ Fabt btl- Ktllol alım bir sn.mı ., IUQ lira lcreıte bdm llaltal»bm &hm.- lalolt'llDd& fllxta ft ma.ıbaa. 1ttıha.-
ma...;' eoma Nal-.. k-'belıd6. ke..... ...._. tQia ebldftlr. BBt&a O.Mb "•hm nutnot)' :1: cüm. 8m a1dılı __,. Jın.:ıG- mna el'Nıilll bet.onarme 1'Dl b1r bin• 
Jkw • a)'Di .au;,a plR. ıc.Me- .._ ...nv. .........._ lr•IJ•m•,m. Londra a.rtne ı a&ernn l.M bal tilıdı .,. ll1 fotıolı'afl& !lulane edıhktlr. ~ tdareshıe mtıracaat. 
baae ••--'•11. etel 111ı•len ._ ~ ~ ._._ mthlr ~t.. Hnıort tmdne 100 dolar ıauo bq tambean. .-ıtıacaa&. Telefon: 2Dlll. - 11 
hut bakkalkr ...-il oWClan wa ,.... ...., •=•• .,.un°' tOocar lıladltd llntnı ıoe J)Mlllta 12.11'11 DUıl.omAu ... m ~ - ll&'l'Da n BAllUGa - ~ 
bu .kelimeler• qm1 D1zuu t.hllW ~ ~· Blrçk Btotholm tbeı1nt 100 turun I0.'11 .&drw. eıtır eeftldtt Mlnlll Jfo. 111 en.., .. ~ lapmtata ant-
il&n ederler. Y ea.i Dinmı• tıMld ..,.,.. malazlar bpe.,.11 '" bun.- wı ~. 111t1* tlnh e WJa ' odalı, ~ 
mlnemn• lı:iımıe bilmez. Fakat 'ba. laa remıl dalreler 7erletmltm. Vlt- Bta ı.uTÇt AUNJYOB - tenJU lıtr bana &l"UllllMtadır. Akpm"da. 
Doia A-yada 7çabnak---- 7.-i rlnlcde ucal mtıtnuı ewa tletlür AKŞAM aıılMnü trıer. Bentala• Old. lfo. 18- <TasaY> rılmusmıa mincaa.t. - 1 
t..mı&bn ifadmıi 01- gerektir. edilmektedir. Meaell bdm ppkala· da ı.y l'e'nl İfatmsna mlıMad. -1 ltJLTANABMET IDY.DANINDA _ 

E..ltl Japoıı Bapekili prene Koao- n Mp .,.1 model. ..,.._ maron ve 1 CJ SiNiP TAI.ımat _ Btr m- San dıtfll ta.o b,t'fısında pana .. 
797• göre. .Japoalana,... nl $ 1 

,.. .... ma..W ıwısfndıedir. Ga- Abone bedeli la abah aat a den &kpm 1'llLettne denbenazır 88 numaralı blliimum te-
- MziDl'dea. .,.. ne de komBninn- ....ı.e ............ llb ..,aya açdaa tadar znesuı olacak. derl1ldDe nm.- ıdatıı han JDah1ye " lira kira getiren, •ilham •lmıtm. s.lnk Japoa S.,. miloadele, lııalk ~da tok '7i te- Tlıldıe ... w '"9olıılan ..P" ~ &f&lı: reı edecet: " onunla &Jbdatl* ede- tGçtt btr aparbman atıt:Mır. 8 elen 
...eı..:·i Doğu Asyada kunılmak ~ .ıer ~br. Halk. eski .in- Seml1t HOO bnl ftlO Drut 1 - A1 111 strllll tıaıaıma• cet bir PD9 ~ ııt lıılll aDentn 10 a tadar ne müracaat. 
nen yeni nizamı. tö7le tarif etmiftirı ~ abawlı:tea IUIW ~rmUf. e AJbt ftO • HllO • ı - 8*alat. 1htt1acı "faı"dır. Sabeıblan 1-10 T• ak- B&TD& APARTDIAN _ b:ı nt 

cBa l.areketia. ideolojik cılMtta 9olıalı:ı...da tdt kqaletle gezen ka- s Aıbk a • 880 • 1 - Salılbl ftl'. -''- .ı- -• fl,IDlan 11-'1 aruı f1S'18 Ho. ,.. telefcm- a.rtzıe JıııDee bap ~ .,. k.,ua 
py81i. Nmıl. md n diler malJil. dmlu. atetil ı.. M-.1 t,1r Tatanae- 1 A1bk uo • • ~d~a:-J&: ~';. bk ~ la mtlraca.at. - ı olap tramYQ& ue metn meatell 
len ,... 1ııaJkm 'bitin tabablanu Y -:r luafmd. tokatlumalr telılike- 1-------------1 w.dır _ Nota. AllÇI TB OllTA BIZMlrl'Çt AL\JO- l,IGO fua7a a\ıl:ıık: KurtWai Bacı Ah· 
J pon miJ."ı karakt--. realist ula- .. marazdmlu. PO:... mtı>.::=.::.ı:u SID~ I _ J'at)ı11ı:a sahJbL YOR _ AJafranp Ye aldurb p 1J1 met .mahalleat Er Mqdanı No. 3'1. t 
mmı telkfa etmektir. Be»iıetb ....... Toboda w.. .... ipekli k~ ... altı Qblı lMI, IO arhll e - Bir bam.ıs o Oeml tamırtıanea. ,.... '1Ptr - katHtD ~ tllll -
6, tebaanm imparaton bqa iEMile ata almak hkh11.dır. Caıdropla- ıa anaı&ur. - ' - Bıafma •M• ıeUne yqh inalı olan bir &lıçı Te orta b'7:rneıUnl OC* 1JS &IU!flTOll - btanbulun her ııen:-
mükellef olduklan -nzifel. ahakli rmı )'8nilemek ...,,_ ecnebiler. olur. bUen p tunetn t:ıamefttll oJan &inde m1lilıtellt tıaUerde Antandaki 
olarak mutlak Mr Japon ldeolo)W bmatlan Şan .. l'd.a cetirtmek ~ .... lllMmfr: illa 1 - Tem umakWı emlrdlr - M clddt bir lem &n10fUZ. Telefon: fOllOB. mlftert}erı için acele atılık apartı .. 
yaratmaktır.> meburiyetindedirler. Yaa ...... : ':';..., lıtue: lllft tllman. -2 ma.u. dtlktb, ardiye, n, it-. yalı, 

Bu izahat helki Japonlar~ uJa- 16 Eylülde Japooyacla ulr.erleri. ~= 8 - HububU ta.ı -~ .aa D.t&TO.o All&JIOIOS _Öl- 'tillA...ramyor. 
fllaıbilir. F~kec prpliler 1ı;;tn biraz •oi?ktan. ko.~ak iç~ tav-:an günl ~ ıı _ s- 11 emir· BOJ1*- le7e tadar batta b1r Jerde oahN> t.utw addlll Jlo.. 18, Jalrinc1 n• 
muğlakbr. Bir m6ddet orada kalan- tertip edılmittir. O gün keaılen ta...- s. tm. Ol. ot. ltl. Ak. Yat ıo - Zengin dettı - lıllllet. ntJedm ... ra .eıt>u blm '* ~ Antara Zmllk llW BeJOllu tubesl. 
Ja.r, Ja.porıyadn ıörülen yiyecek, ]üka pnlann poet1arı, askerlere eldi~ E. 12.12 1,15 T/11 11,ff 12,80- 1,M Ge\!111 hlmaetım1S Woıa thtiJ&Ç ftl'dır. Taltp olMlann Mtıracau: Telefon: m•rı. - 5 
eva. iptidai madde ulıjuadaa koa- ler n aıcak tutacak kilrkler imaline va.1,32 T,ltl 12,2'115,04 1'1,20 18,54 Boldan 9&fa '"7abnıllm APlı: her sin 1 lle 1 .,..,._. 'flelMmde .&&ANIYO& -İltanbulmı her aem-
for, taşıt vasıtalan ve eilenoe 7ol:- hılMııll Mi'11t'ıth. Y.kuacla ki••.,_• 1 - U.zımolmak, 2 - .laaJtt. Jal.. M•Hlk ....,nda ,_... ~ Unde ber bedelden her ebadda An-
luöundan yeni nizamın m...I oldu- silnil de aeleoeltir. E....n Japon D- İdarehan& Bab&llt elvan • z .. - ...... _ .. t -"""'aJc ı IUDd& l D-1& fe' e;o •• ••& bndül mlftıerBert tein acele satılık 
·- la .:-r Acuausluk 80t&t Ho. 13 ~ - __., .... _ - ıaJ__, • - e&wıerl it-*• _ 1 --. -•. - ........ -e- aranıyor. 

ll..-u anlarlar. net 'Ye oıman r nazumm .... ~e ============= ••- -· il n. se..a..a ' -- - .-uy .. _7,.,.3 , ... "u" .._..,. k ....:_.ı -.O.~- .__,~ 1 --'- 111MU&re. .......... - ..,,, ..... r, - .........____...__...__.,-o.-. ~cı •At 
Almanların kayranı olan Japon· 11:upe ~ ..-~n KaKıln a~br. -.ı ..-.u ..... "" • 0 uu-uı -

"''--- 1...___ ı....:a il b ·· A..A., At. 1 - Jılerbb, Abu, 8 - Ala, 3 - SATILIK EŞYA Aalı:aıa ADWt aaa.n Be1·AA•- .... be-•. Jar, yalnız nazi zihniyetini taklid et• ,-..ur, QUllQD ""°' ç .e ep gö«er- ak l ...._.. ..... ... 
mekk kalmamıılar, fakat eilmce- mittir. 1 -. Orduya eldiwn .ve .yek- Çoc ana an --- Meçhul, 10 - Kantar, Ulu. ltU DEH trhs.&11.D - İituJl)aJda Mlraeaat: Telefon: f15Tl . - 5 

a:iz bir program kabul etmekle ..... kaba ~ ı - K6p~enn. )'eclilc· ----- Balialan/ oıbn ~ sum1el\a 1lıa ,. b- PAJrSİYON .AIWOYO& - Anka-
leri de geçmiılerdir. leri pınncın tuarruf edilm~. 3 - c!'&'fTUma m J:ıedlJ'll nrece- cA'll"Cl.&·Ma b_.nvab dar olan koDetllJonlan ata ahna- rada oturan bir &De kıam lltanbulda 

Japonya'da yemek 
fiatleri 

Kuduzan önilne geçilmesi. tfm?.1 diye aıUl d~lz. ~ -s··ı cMtır. JaaıQc.,..,. taıum '9'& bir bir bg hafta talmat. bere mert.eı 
Remıt otomobiller müstesna. ma- 1fte emniyetle ~iz gil- MlJln'ELIF ESERLER - luefıl7e alt olalımr' ÜIUD J"Mde rahat bir pamtyon &ft1M'. Kalo-

kina ile lfleyea ta11t vuıtalar:nun sel bedlyeler: 9. B, o adnııılne mtlncaa&. · _ 1 rlfer ft ~tat lçhı uamor şart-
- mahrukat olarak odwı kömiiıü Çocuklara Coğrafya KUfllf Ur. Btyiee't bir oda "tlfidlr. Banyo-

y eni nizama ııöre hiçbir tabak ye- kullananlar mü.teana - aeyrüaeleri çoemr AR&Nll A•&llD'oa - ._ 19 ..ııdn alarak •ntlalrtan Te-
mJ.:n kıymeti biz -n'i .,,_......emeli- yuak edilmittir. Talw1er, ayda an~ . kıraatleri K.da asker olana Al hDwnı.• l'tmt tota ......... 1& oftalen 18tlfade edllecektlr. Akfuı· 

"'5' ,.. 0
-.- y- Faile ~i o...... N d R a.Jmaeaktır. CaftaJıollu BelnU. U4. da J[ltt* Din memwna waıuDe <Arı-

tedir, .. .,ah kahvalmuım fiat tarifesi cak 7 galon benzin aarfedebilirler. 1 ec et üıtü IO Bcmlmr\ lanaUwwst:ıae meı. .. & tara> ı1hnuzuna bıah&th Ye &d..U 
1 il .: yemeiininld 2,S ve akpm Halk haki renkte IO brat lt.bad- Ameribya nud mektupla mtıraeaat. - 2 

W• • L! 'L... la-L ~b't --ı.a. M. !affet 35 IUTB&AIARDA - lft"hwentlr 
!:j=~ıu ......, yen ° T-.& -

1 elbiseler siyiyor Tarih öğreniyorum ~,.. Teraldd tarihinde pedaJcıhk, ldm:ıtıpçlllk llll 11 .n;o: K'9lk KOJfl'OUtJ 9MaB ™· 
Tıere:rai. lokaaaa1ud& W. airila- bd Lucuk aenedeubed J.apoııyada Yamn: Aluud Retur, SO Kr. .._ .-.J•h y.._ c.nD ram. tafn.1a da ctdlr1m. .lıdrel: Ak- NIYOB - Beyottu, Ayazpeıp, cu.ı-

~- L~ .-L -"-' • • 'ftftl -rt· AJ[•H• maU.U.. • • an.y l)etf'l'eJ ~ lfo. ı llebm.e' &Ude: Taltalm. - B&d>lye - Tophau -mez. ecnebi evlerinde nadir• bulu- ~. nam r--.te tUOl9e SJYl701'- #- • _. DIÇlll Ye -" lldlrtlclii 11...... -~-..- _._ lu: FM.t 'Mltiln L_..__ --~~ Tllefcm: 20lll, 'U~. _ B
2 

- ..,.. ~ • -..riftrll, 
aur. Yumurta. zeytinyaiı 70ktur. • -- -.uıonaa M. R-..b llO ·-- manaraıı tercih olunur. •AkfUn• 
Kahve arpadmı 7a~. Elt- lib'm .... Wlenen neticeleri veıw- Ylsıle it ....Ut bpoaa UeM ......_ - ._yA - • medel llıılter- u, !'ellllllle ıamJ!. - 1 
melı .aeser .- ~..-k ... pi ...... Ba kuponu bllp s!psdf met- Ha.,.u. <Ahid eo ..... ınaıb ..... ........ lllblar iildiBYl>.E - !JD taUa Jeli1 oıl&-
,renktedir. Kibriti. n tekew 'Yeailta HiikAm&l fkıiformama PYilmesini tıubmuızla. gl!ınder!nenls. kitap ~ ....... WcJyı. vlft W 11 kllla .. lartlmta 11 ye aın:& smdn katmı b&Yl ıru-
Jle ~tedir. Bam etleri. do-~ içia ...-ı ta...ı..M ucak tıatlerlnden Jbie 20 teml1l .. ..._ otıabl9 ~.....,.... • -.. ,.._ wı .,. 1'elaGlll bubman dc-
maz eti ,..enn• •hhyor. Ar ...... tatlı h elbieeııin bU··--- emnt- bak tazanırmıus. 8tparff bedeU- Faal Ahmecl IO •tııl*tır. Mlneaat J'l!l'I ~> bft· na Mlll' $11.P bir n ablıktlı. 
der.ilen tozlu bir taltım maddeler p.. ..... Muma.fa. may4WQ _.. Dl 0 nretle he-.p ederek pde- '- ......_ ~ w ı.... taWt lsU,en. 
rülür. Fuat umumiyelte çikolata ._ için BoaJar h&Ja mftldiır. rtnhıls. 2S k11n11& tam Wr ......a ...W Galata o..ım lllla Jlo. 11 e her gün 
r..~•iazuı çikolata satmaz. D 4 - Kinahlr • Sabi• ad 17 dip ..ıra mkac&K e6eblllr. 

T 
İpaİs .... Vl-N6 il 'l'tılelcm: Gal. - 1 

Taze aüt bir lübtür. oz nya ma- AKŞAM • b ...... Doktor ••••I ~ "......._ V&-Na il 1WUdn - V•'tıwwlt elddMndt 
)'I halde süt hala.a Belediyece ..... c • Defny& B h ddl LOtfi lld -..,_ ..- d&t tat 1benzıe bitin mııoru han AIWOYOB - ,Jlipntaft, ~l 
rilen weikalar mukabilinde aatıl- ROMANLAR. a B n Hikmet Fedchm • s,ı nm=enıa .......,_ Mr ...n- Talıillm charmda tmııs ıaııı 'Ufak blr 
maktadır. Banlu, ,..buz bir INçuk Kurut Vsrnalt K.ac....... .... man •&abktır. D. N. 111. Oü.taa.raJ ~ TUlt&m satmak tst1.,en-
yapadan qaiı ~lara Ttırilr: fa- OPD&TÖR fbtoLOO Va.Nt 2S xa.. apartman ..., ..... 'l'el: -.o. _. ~ ~ fi' Dl ı Mu-
bt bunu da alabilmel için amıenin K&çik bamar V&-NQ 75 JC.rdet Jıratill Vl-NG 21 - ı -"* lf9e'Ure llltlıto#l& mlı:ac~. 1 
aütü, çocı:ğu bealeiiıeğe yetmediğine Kı...air p... Böbrek, mesane. idrar tı1 ..,. • • OSllANBEDN - Meıbll bit 79-
daiı bir doktor raporu ıa.termek Samet Mmtar 71 

1 
lrVZI 7en: rinde dOı1 at a.rtae dlıdtr odal& ~.& - Oözem epartımanı 

l.bırndır. Esuen -.ınıelere çocaklan• Deli Sel&mi izzet IO tenasül yallan hastahtJan AKSAM nıatt... gayet h&ftdar 1ltal: tadlatla apart. bıtıımA Yeni lılfte apartımanı sa-
m mümkün :mertebe uzun mü<idet Yalı Çaplmu m6.!:!!.,.assı.ıa cAKŞAMıt brilerine mah1a1 man J&Pılabllen kArgtr bir n 25.000 ııııttu. KapıclBllla. miiracaat - 2 

emzirmeleri ta.ftiye edilmektedir. Burhan Cahit -.. tA -oı:.d 20 __ .,!! lll'Qa •tahkıılr. D.H. • Oelatasaray OT 
Tramvaylarda ve diğer nakil vasıta- _, Bejoğlu, 49 Bankası k&?'ŞI· z- e l..-ıwaat kupona Elifi apartımaıı llm11Mf 'ftl: 9010. 5 - M EFERRIK 

Bu perdenin arkumda sında. Emir NeTI'UZ IOkağt , ı 
lannda 2 - 3 yafllldaki çocuklarını z. l 40 - aUiKosuz IU\aLJ İŞLER _ Her 
em..;.iren annelere rulamak nadir de- Dliiııa -s Panalya aprt. No. 1. ~-- Doktor •• ... llııl YBŞUÖYDB - :l:ki tat l:leı1ne ye- nevi Jaf;lar temizlenir benaklaştınıır 
iildir. Burhan Cahit 100 Tel. 42203 d1 odalı SOO M2 bahçeli tlrs1r rıhtımı "t9 acılJiı almır Ye ~ mahım.lun• 

Yiyecek yüzünden zeıhirlmme va- Sam.. Km Feth •. Erden oıaıı bir ,ah atıhktır. Phtı 11.000 den CP~den) fenni sabun imali !çın 
kalan iki mial:i artm1Jh1'. Bunun üze- t.bnder Fahreddin 125 Dr A A On Ura. Dll m Glatua.1"1' BZ.- a:pe.rt- orlat &JallJJQr. İ*enclerua Şark Yağ-
rine polis, bapt 'balıklar. çUrümüı • • SlM ur ımm Bnallklf. 'hl : 480lO. - 1 lan sabun fabrikası ustaba.,ısı Kadri. 

Aspd- hir alnet doiuYor 
tıebzeler ve kobnuı etler ymnemek t.kender Falıreddm 80 Q rt&kO• • Y LABORATUVARI BEYOliLUNUN - tyt bir eemthıde - 2 
için halkın dikkat nazarını c;ekmeie Pembe ..,..ı.w1 Hamın altı tat üzerine Jbde bet nndlmarıJı .. ----------..... 
mecbur lr.almlfbr. CCerr&bp&p. hatanecıl baöidJo- ook Mftdar T9 mananJa ~- bir llU!'11rLUUlllZI Al.DiBiNiZ 

Sennet Muhtar 70 ş •t y d ı - o m ldueh Tereyağ, yumurta 'Vfl süt :yoklu.. Bir lradm-:.. 1 a ur u <>tul Kaa, Wrv. ~ ... apa.ıtman 17.000 llıQa aatıltiır. D.11. a,u:telll t.neainl acırea 
fundan .. n J.!iyade ecnebiler müteee- •&İlmi izzet 

20 
ndtlı pHa tallllDert .,. (llrar '131 O&latıuara.y Köşe apartman l!'m- :~:!ı göstermlf olan karllerl-

eir olmaktadır. Japonlar, miilt Y. ""'~- L.1..1__ YUduUe ıeı.elllla ilk ,.....__ Wdt. Tel: 48018. - 1 
._._. -- Şebiı sflrilltüe&nden mak Mr PS - JULE. - K.1t. A.1L -

mekleri olan pirinç, bol olsaydı, bu- Halit Fahri 71 Yerde ~ bir parkua lçiAde de kati teflalll) ,.,.m. lleplla, ~.& - Merked bir J18rde tlç 8.E.G. _ M.K. _ Y.S. _ M• 
D& ehemmiyet bile vermiyeceklerdi. Aık fwı ·a 'H ··-'·- ortamıda fe'Ybll· Tablme Pl•ba Mtllllllk IMtblı tatlı her tatta eter odalı ıt1 tA1gtr teftbD _ N.A.R. _ D.R _ 
Fakat eoll aenelerdıe pirinç mah.ulü- Muazzerz Tala.in IO de ;:anzarah ~le temiz Penb apartıman. Tel: tlll&. n atılıiıiır. ~ l880I Jlfa DJ'f. m KÖ - Kotra_ ş. _ 'MP _ 
alin azlığı 'ft Çinde harbeden Japon _ ı-: LJnmlw, L.d-~ erkek oaıaıa.r., K6'e apMimm -1*11 namlanna gelen ·&lektaphtn lda-
onlulann beslemek için oraya küJU.. Tna Terlı ... Y• -- · - - Tel: aJlo. -1 rehanemiaien aldmnaluı ı11:a 

] -~L da _.ı-''---'· AKŞAM matb·M ilu tlirlG hutelara açık lnuml ~ 
:ret; ıııütar pirinç gölMMl'İancRne • 5

- ------ ----• hemne. S"mirlerinl n yorsun· Aparbman sahipleri! KtJBUÇEŞMEDE- 3111 Mı bir de- 0 unur. 
• ecburiyet görülmesi, ve ziraat il" cAKŞAM> ma..... mablm J.l-a dinleadinnek 'Y• aeb- Bot Uire&erm.ize i7i kinci po anası 42.000 Jira1& atıltiır. Ar- ~İİİİiiiim-;;::-;;:-ii=İİİİ;:. 
lerinde çalışacak ameJıenin azhiı, •on :rlbde 20 temilat kupona anın l'l men mtlmı vardır, vapur Prol. Dr. 
emıelerde göriilen :yiyecek aıkmtıaını bat devriai aeçirmek ilti7en· bulmak IGin cA K $ A M> ID yanqablllr D.1'. m. <Je.la.tasaray KEMAL CENAP 

~- 1 ._. -heu ~ei&a• mUuuH KOçOK iLANLARI ıwlaa -. cloiurmUftur. ~ .. di Japonyadal Köte apar.knan EmlAk1t. Tel: 49010. Lamartin caddesi S. Doğ. 
m-cud pır' ı·nca,0 arpa, yulal ve LI!_ ·-----------· T ...... ı 1 tif•de ediniz. - 1 ~· rıuı- ••••••lııiıı••••.. Palu No. 14, Taksim. Telefon: 
cliçint' den get'irilen maddelale kanı- tfeı.tNiN - Kibar bir muhltınde 43963 Hergüıı ... t 15 - 18. 
bnnaia uğraplıyor. Bu hal tabii hal-' Lokman Hekim ---------------------- aı ta.tı be.rlne altı odalı~ klr-
bn botuna gitmiyor. Fakat fikayete C1r bir ev 10.000 liraya wtıl#H'. D.N. 
c"8Uet eden i.ç gün aç durmağa (Dr. HAFIZ CEMAL) 183 Oalatuaray K6'e ~Em- .. --.Coeuk tleka..,ıam••• 

mablr.t\m edilmekte Te hapiaten çı- Dahiliye mUtehaııiai llk1ş. Tel. • 9010· -
1 Ahmet Akkoyu n ıu 

karkeu: cPirinc; cimi aon zamanlar- ft:a..wL I04 GıU.ATANIN _ ._._._ bir Jtrlııde 
da~ mi):t d~e, keo~ ..,.,,_7vnıı Ü'"-· -rtn• ~,. --- blr Mn•••• __ .. ,__. P·-· La.:. ...,..._.,,. t-••• .. Sl'IC!•e ------ y .... .._. __,... UUAil .-.&~&.I, 
t!c. aonleaktad.. -- -uma - --ti ~&ıjl -- ,..._...._ bina 10.000 liraya •tllıktır. DJf 864 

1aeı al;. 2.5 - 5 Ttılı 22591 • .. ftlGen flatl Wlıtnfl. aı nıette tul& awmt!ııa' t1m1a 0 ., , ,.. .... •Pi , 

Tataıın - Talimhane ftlaa t oa
mara. PMardan maada ber glD 
llıdU, ... -. TR? : ... 
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Sahife 8 

YENi NEŞRiYAT: 

Vç miihhn eser 
Istanbul belediyesi taratındaıı 1 

mühim eser bastınlmıştır. Bunlardan 
birinci& İstanbul şehri rebberld!r. ~ 
tnnbul aehrl rehberinin mühim twmı
nı sokak, cadde ve meyda.nlarmın al-

28 Kanu. ........ 1u 1:>42 

a.be sırasiyle tasnU listeleri teşkil 
eder. Kitabın sonunda. 34 tane renkll 
harita vardır. Eser İstanbultm eski 
bir derdlni kokilnden hnlletmlşttr. Ad
res tarı.n ve ııdre.s lbulunma.s Avnıpa1 
tarza getirilmiştir. Rehberde istan-

• bulun tarihine, cografyasma, a'bldel!
rfne, sanayi, ticaretine, nakil vasıta
larına ve salreye ald Ö'LlÜ bllgfJıer vaz
dır. Qot iyi basılllll4 olan bu eeenn 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
• .flatl bir liradır. Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

icabında giinde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pullu kutulan ısrarla iateyiniz. • 2 - Kapı ve pencere tipleri - İn-

1 patımızın ekseriyet.inde, bllglslzlllc 
dolayıslle. kapı ve pencereıerlm.lzl ga
yet fena ve kullan~ız yaptınnz. Bu 
hali kal'lılamak üzere, beledi,Jece ta
mamen teknik mahiyette bir resim 

• kolleksiyonu vucuda getlrllmlftl.r. 

Fatih lklncl sulh hukuk ma.hkemes1 
satış mem.urlutundan: Fatma Hayri
ye, Avniye, Şevket Cenan, İffet, vıc
danm tasarruflarında buhman 8&
matyada Çıratı Hasan mahallesl Ha-

. , .. . ... . . . ~ 

CiNGENE AŞ.Ki En basitinden en karışıRına kadar, 
biıçok kapı ve pencere plArilan bura
da bulunmaktadır. Eser mühendJs 
ve mimarlar kadar, mühendl.ıt ve mi
mari mekteplerin talebelerlnl, doğra
ma ustalarını, ev yapt1racak ve ta
mir ettirecek herkesi nl~tadar eder. 
Bu eşer de, ifade ettiği kıymeto göre 
pek ucuzdur. 50 kuruşa saıılmaktadır. 

cıkadın caddesi eski 60 - 68 yeni 110 - lırt-:1111111••••••••••••••••••••~~~-.. 108 kapı numaralı bir tanıtı Neoat 

3 - Mimar Sinan - çok bilgili blr 
kalem meşhur Türk mlmannm şahe
~rlerlnl incelemiş Gotik, Renesans, 
Yunan, Roma. Bizans, Arap, Ti1rk ve 
sair mütebelllr mimari üslüplar ve 
eserler arasında mukayeseler yap-
mıııtır. 

Papye ku~e uz rine basılmıs ve bir 
çok engln re mlerle süslenmiş olan 
bu risaleyi herkes lezzetle ıokuyabillr. 
Flati 75 kunıştur. 

bosta.nı bir tara.fı Çıkmaz sok.ak ve 
arkaiı kaymakam Salih menzill ba
zan ölü Emine menzili ve bah~ 
bazan om İsmail Hakkı veresestıe mı
ml hanesi btr ıara.tı müzeyyen haN! 
ve bahçesi tarafı rabU Hacıkadın 
caddeslle mahdut 4486 llra y1mı1 yed.l 
kunış muhammen kıymetıl maa bah
çe ahşap vakıf konak tzalel şüyu zım- j 
nında 313/42 tarihine mllsadlf aaıı 
günü saat 10 dan 11 re kadar mahke- 1 
me başkatiblnln odasında açık arttır
ma suretile Atideki şartlar dairesinde 
ve tapu kaydına göre satılacaktır. o 
günü muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşi nlsbetinl bulduğu takdirde 
ihale edilecek aksi takdirde en çok 

E~erleri Ankara caddesindeki ve arttırn.nın taahhüdü baki kalmak üze
Beyoğlundaki kltaprılarda bulillJlk re 13 3 42 tarihine müsadif cuma 
miımknndür. Ç"mbcrllta..~. Koprulu 1 günu ayni saatte ve ayni mahalde sa
camii arkasındnkl Bc~dlye kıymeUl tışa devam edilerek en çok arttırana 
evrak deposunda bedeli mukitblll alı- ihale edilecektir. Evsafı: İşbu gayri 
nabllm"ktedlr. menkulün kArglr olan zemin katında 

Güzel San'atlar Birliği 
Resim Şubesinden: 

27 1/ 942 toplantısında ekseriyet ol
madığından kongre 3. Şuba~. 942 salı 
gunıi saat 15 de Alay Köıkünde akte
dllcc~kt!r . .h.anın te!lrltıerl. 

RUZNAME: 
1 - Senelik mesai raporu 
2 - Hesabatın tetklkl 
3 - idare Hey'etı seçimi. 

Zayi- - Beyoğlu yerli a.skerUk §11-
besindcn aldıtJ.tn terhls vealkamla. 
birlikte nüfus hüviyet ves!kamı zayl 
ettim, yenisini çıkaracaıtımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 
Kasımp~ Camilkebir Tabakhane 

yokuşu 1/2 Sadeddin oğlu 
HAm!d Sertbakan 317 

Dokuma ustası 
ve 

• • 
ıyı tesviyeci 

aranıyor. 

Taliplerin Kazlı - Çeımede 1 
Mensucat Santral Ltd. 

Şirketin müracaat etsinler. 

koridor yemek odası 2 mutfak 2 ki>= 
murliık 2 odunluk ı inci katta kori
dor bir sofa 1 küçük salon 2 büyük 
2 ki?cük oda 2 hclıi yüklükler ve bal
kon 2 nci katta geniş bir salon 3 oda 
2 küçük oda 2 helA ve yüklükler çatı 
la.tında bir sofa bir hamam mahalli 
çatı arası ve balkon hariçte bahçe 
içinde ayn iki oda mahalleri bodrum 
içinde kuyu ve etrafı duvarla çevrili 
vasi bahçesi vardır. Ahşab blna bah
Qe içinde olup bina ile beraber bah;e 
2180 metre murabbaındadır. TerkM 
ve elektrik vardır. 1 - iot>u gayri 
menkulde müseccel ve gayri mü.seccel 
hak aahiplerlnln l1ln tarlhlnden ıu
baren 15 gün içinde evrakı mtısblte
Jerlle birlikfe müracaatlan IAzımdır. 
Aksi takdirde müseccel hak sahipleri 
paylaşmadan hariç kalırlar. 2 -
Arttırmaya girecekler yüzde yedi bu
çuk nisbetinde pey vereceklerdir. 3 -
Arttırma bedeli peşindir. Memur ka
nuni mehil vereb~lr. 4 - Müşteri be
deli verilen mehil zarfında vermezse 
!hale feahedlleret gayri mckul ye
niden 7 gün müddetle arttırmaya çı
karılarak en çok arttırana llıale edi
lir. Ve aradaki fark ve zarar bllA hll
kilm müşteriden alınır. 5 - İhale ta
rlihne kadar olan vergiler satış bede
llnden ç_ıkarılır. Dellaliye 11~ 20 se
nelik evkaf taviz bedeli müşteriye ait
tir. 6 -Şartname bu günden ıtlbaren 
herkesln görebileceği surette açıktır, 
fazla malumat almalı: isteyenlerin dai
reye müracaatlan lı\zımdır. Satı.t/205 

İstanbul cRADOST • Bulgar hayır cemiyetinden: 
Cemiyetin Umumi Hey'eti senelik lçtlmaına ı. Şubat. 942 tarihinde saat 

15 de Beyoğlunda Ağa Çeşme sokağında 5 numarada aktedeceti UAn olunur. 
RÜZNAME: ı - İdare Hey'etlnln mesal raporu. 2 - Mürakal:ıe He~·u

nln raporu. 3 - Yeni bütçenin tasvibi. 4 - Yeni İdare Hey'etlnln intiha
bı. 5 - Müteferrik mevad. 

Erkmen Cep Sobası 
Kıştan, Kardan, Korku Kalmadı 

Odun, Kömi1r, Elektriğe ihtiyaç yoktur. Alacağınız bir IOba ile öm
rünllz mllddetlnce evde, yatakta, sokakda, daltda ısınırsınız. Bozulmaz 
ve tükenmez: Ateti bedavadır ve muhayyerdir. İktlsad Veklletılndcn 
29S3 No. ve 29/1/Hl tarihli ihtira beratı alınmıftır. 

Basan Deposu ve Şubeleri. Fiatı Z '1..lradır. 

" T. iŞ BANKA Si 
Kür.ük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞ İDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 

z lldncltefrln tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRAMİ~LERI 
J Adet 2000 Liralık 2000.- Lira .. 
.l )) 1000 )) - 3000.- • 
2 )) 750 • - l O- JI 

~ )) 500 • - laOO- » 
10 )) !50 • - 2500.- ,. 
40 » 100 • - 4000.- » 
50 )) 50 JI - 2500.- ,. 

200 )l 25 .,. - 5000.- • 

-HariciVe Ve1<81etinden ~-I._ _______ ..... _,,, 
Hariciye vekaletinin merk z t şkit!'ıtmda 13 üncü dereced n münhal 11 J)evlet Demiryolları ve Limanları işletme ·ı 

200 » 10 )) - 2000.- • 

idari memurluklara müs:ıbn.ka u .. bes memur alınacaktır. Umum idaresi ilanları 
Bu ldart memurlar.o Vek"ılcUe me Jek mırına g" melerlne k unl im-

kAn yoktur ========================================================~ 
Müsabaka imtihanı 9 2 942 pazartc i guıui s at 10 da Harici ·e VekA- Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlkt:ıriarile cinsleri ve elf.-

letinde yapılacak ır. Mfis:ıl:ak:ıya iştirak cd bilmek için tal pl rln memu- slltmJ saatleri aşağıda alt olduğu Jlstesl hizasında yazılı ahşap traversi •r 
rtn kanununun 4 üncii nıadde indekilerden bn ka nşnğıda yazılı cvı>afı da her liste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulılt 
h:ıiz olm::ı.lan 11\zımdır. Ankarada ltl:ıı~ binasında satın alınacaktır. 

1 - Lise mezunu olm:ı.k. Bu işe girmek lstlyenl rln listesi hl.z:ı~ında ya ılı muvakkat temlnat ile 
2 - Muvazzaf askcrıtğlnı ifa edcr0 k ihtiyat sınıfına nakleıi imiş olmak, kanunun tayin ettiği vesika \'e tcklltıerinl ayni cün eksiltme saatinden bir 
3 - Yaşı 30 u tecnvuz e•mem!ş bulıınm k saat evveline kadar komisyon reisliğine vcrnıe!erl lli.zımdır. 
Taliplerin mektep d lpl m la·ı a kerllk ve ikalcrı, hü nüh ı ve hhat Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpa-

şehadctnamc erile hüviyet c zd nlan veya uı t!Pr nl istida ile 4 2 942 tarı- !inda Te "llum ve Sevk Şetılğlnde, Eskişehir, Izmlr ve Sıvasta idare m la-
••••••••••••••••••••••••••••• hine kadar VekAld seli V" m mur n dnlrc> ı umum m ıdurlu~l n t vdl eyl - nıarında davıtılmaktadır. CG 81 

nıeleri \'e mu33.ba.ka günü V ı.:; l tte hazır t- tlunmaları ilan olunur Liste J\fiktatı Beher :ıde- Muvakkat Eksiltme 

Gemlik SunQipek fabrikasına 
5 sanatkar alınacaktır 

Atöl,emize imtihanla 1 TORNACI. 1 KUR$UN KAYNAKÇI, 
ı birinci ....., n:svtn:ct, ületme kmmlannda aeta olarak 
~--üzere 2 S..'at mektelN mezuna •IUMCakbr. 

Halen ukerlikle ilitiii bulunmayan taliplerin evrakile birlikte 
Fabrika Müd .. ' etine müracaati. 

ORTAOKUL TALEBELERi 
Bütüı. derslerinizde aizi her türlü zorluklardan kurtaran 

YARDIMCI KiTAPLAR'mızm 
Üçüncü .. yw çıkh. Her am1f için ayn olan bu kitaplarda Şubat 
ay1nC:.ı okuyacağınız ltütiiıi deraterin izahlan. aorulan cevaplan 
vardır. Fiyab yirmi kuruıtur. Kitapçılardan arayınız. 
Çıkaran: Hay:ıt Ne11İyat Yurdu, PCNta kutuau 4S2, l.tanbul 

POKER 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 
DIKKA T: POKER TRAS 

BIÇAKLARI 

ı;::_ea:;~:.-: 5 K U R U Ş T A N 
fazla ....a..,acaldlr. 

4 - İmUban, Turkçe, Tur ·çe kltab t, Fr:ı.n ızc d n Tur ·r ye te cume No. Adet C t N S t din muhsm· 
men bedela-

teminatı rıan,.. 

ııaatt ve umum! malumattan v ıiacaktır. (257 - 313) 

Gümrükler Muhafaza Genel K. satınalma ko-
misyonundan: 

Muh mmen bed li 
Chu ve mlktan ı.ıra kuruş 

1500 çift pamuk çorap 600 00 

75() tllfek kayıt: 517 5'.l 

1747 çuval dikimi 192 17 

55 takım taptan elbls"st 600 
ve 10 m\lrettebat kaputu 
dikilmesi. 

Ilk teminat 
Ll,.a kuruş 

..ı5 00 

38 82 

14 42 

45 

Ekslltmc guıı 
ve "aatı 

4/Şubatİ942 ça ş mba 
saat 11 de 
4 Şubat '942 çarş mlıa 

s:ı.at 14 de 
4 Şubat 942 çnrşa.mba 
saat 15 de 
4 Şubat 942 çarşamba 
sut ıs de 

Yukarda yazılı dört kalem eşya biz lannda yaz.lı gün ve <-aatlel'de 
pazarlıkla ayn ayn alınacak ve yaptırılacaktır. 

Nümune ve tartnamıeleri komisyonda her gün gorülcli lir. 
İsteklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarlle belli gün ve saatin

de Galata - Mumhane caddesi -54- numaralı dairede bulunan satı.rnlm 
kornlqonunn. gelmeleri. •825• 

Ticaret Vekaleti iç ticaret 
umum müdürlüğünden: 

1 46000 
2 24900 
3 56000 
4 8500 
5 9760 
6 5900 
7 27440 

8 24560 
9 5560 

10 28990 
11 5970 
12 13200 
13 5000 

5000 

14 10500 

Cari hat kayın traversi 
.,. • ) .,. 

• • • • 
• • • ,. 
il • • • 
• .. • • 
• • • • 

Cari hat kayın traversi 
• • • • 
• » • • 
11 !) • • 

Dar hat kayın traversi 
Meııc koprü tra versı 

Basit meşe makas 
traversi 
Mese koprü traversi 

* 

L. Kr. 
4.03 
3.14 
3.41 
4.03 

• 4 30 
3.61 
4.27 

4.27 
3.45 
382 
3.04 
2.05 

10.75 
7.45 

11.93 

Kr. 
1~19 

5159.30 
10798-

2569.13 
3147.60 
1597.43 
7108.44 

6493.56 
1438.65 
6787.09 
1361.16 
2029 50 
5802 50 

'1513.25 

5 2/942 per
ıembe gilntl 

saat 15,30 
dan Jttbaren. 

5/2/942 cu
ma günü sa
at 15,30 dan 
itibaren 

.Muhammen bedeli 55.000 <Elll beş bin> lira olan 50 ton balık yalı 
9 2/ 1942 pazartesi giıtıu saat 15 de kapalı zart usulu ile Ankara'da Idare 
b:nasında toolanan merkez 9-uncu Komisyonunca sntın alın:ı.caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerln 4.000 (Dört bln) llrahk muvakkat teminat .il• 
kDnurun tayin ettiği vesikaları ve telı:llflerln! aynı gün saat 14 e kadar 
adı g ren ICouılsyon ReisllAlne vermeleri la ıındır 

Şartnameler parasız ol:u:ık Ankarn'da Malzeme dairesinden, Haydar-
paşa'da 'fes llum ve S"vk Şelll11 fuden temln olunur (684) Sigorta f.lrketlerinln tertl.$ ve murakabesl hakkındakl 25 IIıı11ir.m 

1927 tarlh ve 1149 sayılı kanunun huküml-erlne tevfikan ruhsatnaınr •. tı:y .1 

ve umumi merkezi İstruıbulda bulunan D ğan Sigorta Turk Anonim Şirk"- Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
tinin Ticaret Kanununa tevfikan teşckkuhı 13/ 12 1941 tarihli sıcllll Tıcarcı I Ze1tlnyn~ ve prlna fnbrlkulaflle sabunhanıelcrd" kullanılan makine, 
Gazeteslle UAn olunduğu ve (500,000) lira itibari sermnve nln (300,000) ll- kazan, ıtıın kaz nı b:ı kı ve bombacy a, taş ezgi takımı, su tulumbalaıı, 
rası tediye edilmiş bulunduğu evrakının tetkikinden a,111aşılmı, ır. 1 Tınn m yon ka ak ve kayı lar muhtt'lit kuturda borular, yağ kalıplan. 

Mezkur kanunun 2, 16 ve 17 nci madd ierl muclblnce verllm l 1 m s:.ıbun kaynatma ka anı ve teferruatı prlnadan yağ ıknrmıya mah us r.ı
gelen evrak ve taahhutnamelerle muaddel 9 ve 10 uncu madc' le ı mucıbl • . 

1 
hazlar s .tın alın cnktır. Bu g bi malzeme i olup ta 

ce sigorta muamelelerinden mut"vellid ta hhütlerln ifasına kar~ılık olmnk t. cakları malz mt'n n adını, marka ını, kabıllyet d ı c lerlnl ve kıymeti " 
üzere verilmesi icap eden teminat tevdi edilmiştir. Turkiye Cüı ıhurlyct ı ın en on kaça v reb lecekl rlni yazılı bir te!tlı! ile Vakıflar Umum .Mudilrlll-
mevcut kanunlarlle yeniden çıkacak kanunlan ve bilcumle nizamname •e gı.ııe müracaat rtmelerl. «447 6341 
talimatnameleri hükumlerl dahlllnde işlerini tedvir etmek ilzere m zkur 
4lrketln Türkiye Cümhurlyetl dahilinde, esas mukavelename n n 4 lin.:iı 
maddesinde yazılı slgorta ~vilerlnden yangın, nakllyat, hayat ve kaza bl
ırorta tısımıarım ifaya mezuniyetini mubeyyln59 sayılı ruhaatnaıııe verıl-

Ankara Harp Akademisi Komutanlığından 
Harp akademisi m tbaası için 84 lira ucrel e bir daktllo ahı acaktır. t... 

teklller n 31 1 942 akşamına kadar Anka .. da 2 No. ıu kıfladn Harp ak de
llUl llll) 


