
Bolu üzerinden geçecek yeni 
bir hatla Ankara - lstanbul 
yolculuğu 7 saate inecektir 

Sapan ve uç demiri imali 
için lzmire 20 ton lama 

demiri verildi 
' 
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Japonlar 
Birmanya'da 
ilerliyorlar 

Öncüleri Pegu ·• Prom 
ayrılı§ yolu üzerine 

kadar vardılar 

Hindistan'ın 
işbirliği 

için şartı 
Diğer dominyonlar gibi 

muamele görmesini 
istiyor 

Mandalay 10 (A.A.) - Rango• Saygun 10 (AA.) - Rangonun 
nun kaybını bildiren askeri tebliğ zaptı ile Birm.anya yolunun kapabl
ıöyle demektedir: Rangon tahliye mumdan ibaret olan birinci Japon 
edilmi~r. Doklar, petrol tufiyeha- hedefi tahakkuk etmiİft:İr. Uzak do
neleri ve fabrikalaT da ta§ınılmayan ğu mahfilleri, bugiin mUhaTebenin. 
makinalada bütün tesisler tamamen belki de katt olabilecek yeni bir ... fi. 
tahrip edilmi~leTdir. Hafif düşman haya girdiğini ve bunun bqlıca Aml
d,vriyeleTi Pegu - Prom aynlış yo- linin Hint millet-inin muhuamatt.a 
lu üzerinde Tankka,yanda görülmüş- alacağı durum olduğunu söylemek 
)erdir. D~manın hafüf rnukavemeıti tedirler. Hint ve Müslüman idared
bu sabah savulmuş ve geri çekilme )erinin Hindietanın müttefik memle
hareketimiı: muvaffakiyetle bitiril• ketlerk itbirliği yapmak için Büyük 
miştir. 2ritanya Dommyonlarile mWıavi ee-

Londr.a 1 O (~.A.) - Amera.an viyede muamele görmeii ilk pıt 
kaynaklarından öğrenildiğine göre olarak esne sürdükleri malt1mdur. 
Birmanyada Pegu dolaylarında tec- .• • . .. 
rid edilmiş bulunan İngiÜz kıtaları ~ellu ye teknik ~ heyet gond~ 
general Alexanders'in büyük kuv- ~~e h~ar ver.en. Bi~lqik. ~erib 
vetlt:rile birleımek üzere Japon kıta- hüldbneti,. İng~lt~reyı Hin~a. 
ları arasından kendilerine yol açı- metnrtf ~r hurnyet v-ennek ıçİD. 
yorlar. General Alexanders bu bü- kandınnaga çalıtmaktadıT. 
yük kuvvetleri Prome • Rangon yo- Diğer taraftan Çunk..inc radyosu 
lu bo;-nca Japon hatlarına geçmeie da Hint milletine. Çintilerin yaptılı. 
muvaffak olmuşlardır. Muharebe- gjbi, mü,terek davaya faal bir ıur• 
ler fiddetlidir. Ve iki taarruz yapıl- te müzaheret etmeği dileıyıen bir Jıi. 
mıştır. tap yapmaktadır. Çin radyolU fÖT· 

Sidney 10 (A.A.) - Bqvekil le diyor: cHirM!atan ancak bu suret
M. Courtin ıöyle demiştir: Bundan le ebedt hürriyotini Jca.zanabilecek-

(Devamı sabite 2, aüt\lll 6 da) tir.> 

Yol vergisi kanu
nu değlştirillyor 

Layihada yol vergisi miktarı mali 
arttırılmaktadır kabiliyete göre 

BU 
• 

S.&.BA~a .. s-ı 

Cebelüttarığa 

Alman hücu
mu yakın mı? 
Bir Japon generali, kati 

Ankara 11 (Telefonla) - Bugün m.eriyettıe olan 7ol veq:ili b· J • 
nunwıtın milatacel yol ve köpTüterin inta ve mütemadi tamirlerine da.- darbe ngıltereye yakın· 
lıa ziyade imkln verecek tekilde dıe~e.I i~ Nafia VeltllJii;lnıııe da indirilecek diyor yem bir kanun projesi haı;ırlanmı,tır. 

Y ea.i proje eski !)"Ol vergiainıe göre ham aa.I. tedbkf... i.tift 
etmdcle beraber vergi miktarlan, yol td>dt..indem istifade derecd~ 
rine nisbet edilmek 8Ul'etile değiıtiriler* malt kabiliyedere tıör• 
çoğaltiJın.akta ıve bazı ıartlar albnda lcaduılıua da tepnil edilmekıedir. 
Projede diğer mühim bir hususiyet de yürllılüktc olan kanunda m.vaıl 
bedent mükejlefiyete mukabil Nafia V dcil~ OcretW it temmi _.. 
da. konullDJI o1mudır. 

Ecnebi devletlerle 
ticari anlaşmalar 

Bir Bulgar lieyeti Ankaraya geldi, yakin'da dn bir 
Macar heyeti gelecektir. lniçre heyeti ile 

müzakerelere devam ediliyor 

VldıJ' 11 (AA.) - O.Pi: Japon 
Haml)'e Neza:re~ len.ZJln da!re8l. reltıl 
maJor g~ral Kat.o demlftlr ti: 
-İngllte~ t:att dart>eyt yakında 

1ndl.receğU. Almanya, pek ytı.kında 
Ce'belilttanğı alacaktır. Pasifik Osle
rtmlze yapılacak münferit hftcumlar, 
bizi korkuta.mu. 

Birmanya' da 

Japon ilerleyişi 

Rangonun garbindeki 
limanlar da tabliye 

ediliyor 

• V1eJa7 11 CA...A.> - O.F.1: Japonlar 
Anbra 10 (Telefonla) - fıTiç- kiye .....da ticart mlk>-~ B1rm&nyada Uertıemete devam edl-

M ticM'et he,'eıli de müzakereief de- arttırıp bir taraftan ibra~ OfYUIUD yor. Rangonmı 100 ldlometl'e fhnalln• 
etmektedir Ya.kında bir anlat· mahreçter tembı ederkm memlelr.e- de Thara.vaddy'ye varmışlardır. İn

vam ., • • . edir te mOmkGn mertebe fazla idud ewa- glllzler, Rangonun 130 Jtllometre gar
maya vanlacaııı Gmit edılmekt • • getirtm.eğ..: de büyük~ ehemmi- bl.nıde blr Umanı tahll~ ve orada-

Diğer taraftan Butcar Devlet ban- et vermektedir. kl mıat te6lsatı ta.hı1be bqlam~ 
kuı umum müdOrünUn reisliği altın- y Diğer taTaftan bildirildiğine g8re. dır. Vaşfngtıonda mn aylarda, Çlne 
daki bir Bulgar ticaret heyeti, bazı uzun :mmandanbed devam e<len. n ihtı~ yetecek adat mühim 
temaslar yapmak üzere Ankaraya Alman • Türk ticaret muabedesiniıı malzeme aevkıya.~ .. :!~ıJdÇığıln~ ~~ 

1 . . ÇoL k b. d b" ___ ._,_ fa l'--d b!...!..ı _w1 gon yolundan ._... e g....,.,. ge ıruıtir. &: ya ın ır zam.aııı a ır en --. m -.mı an ınıu t"'l"'-Y ba.şka 11.:ı da bulundulu beyan edll-
Macar heyeti de ıehrimixe gele- ~en tft fiat meseleeıi tıı:erinde de melt~. r 
cektir. nihat bir anlatml!P vanlme.n uzak 

TBL&BAPLAB 

Rus yada 
muharebeler 

devamda 
Kalinin ve Harkof 

bölgelerinde bazı 
köyler geri alındı 

Londra 11 CA.A.) - B.B C.: Dl1ıı 
gece yarısı Moskovada n~redllen res
mi Rus tebliğine göre dü~an. bul 
meskOn noktalardan tardedllm1f ?e 
aRu" zayiata uğramlftır. Pazrutesı gil
nil Ruslar, 12 tayyare ktı.ybetm~er, 
buna mukabll 30 düşman tıı.yyarestnl 
truırlp eylemL§lerdlr. 

Londra 11 (A.A.) - B.B C.: Gayri 
resmi kaynaklardan alınruı malüma
ta gare muhetılf bölgelerde, ezcfun
le Kallnln, Harkot keslmlerlndıe .,. 
da.ha cenupta Rw Uerleylşl devam 
ediyor. Kallnlrı'de Almanların üç mu
kabil ta.amızu p!l-*iirtülmlı.,tür. Bul 
köyler gerl alınmıştır. Harkot bölge
alnde aon bet günde cereyan eden 
muharebelerde Ru.ıılar vaziyeUerinl 
düseltml§lerdlr. Bir bölgede 1200 Al
man öldü.ı1llmfii1;ür. il töyiin gen alın
dılı lddla ediliyor. 

Mah.!ur ıs ncı Alman ordusunu kur
tarma Qmıtıerl azalıyor. Zira mah
surlann vaztyetı vabhn~ştyor. 

Ruıyaya levazım 
sevkinde rüchan hakkı 
Londra 11 (A.A.) - B.B.C.: Unlte4 

Press'e göre Birleşik Amerika, Odünç 
klra.la.ma kanunu muclbhıce levazım 

sevkinde RU&Y1LY& rilchan halda 'Veı11-
dlğlni alA.ndarlara ve bütün şlrketıe
re tebl!~ etm\ştlr. 

Azıh iki haydut 
lzmirde ·yakalandı 
Borsada şoför Hüseyini boğan Hulôsi 

ile Hatayda bir polisi yaralayan 

Amerika, F ransaya 250 -1 ı ·1· ı· ı k 
R J A •k mı yon ngı ız ıra ı US - 8p0n merl anın yiyeeek munzam Larp tahsisatı 

HülcUmet. ecnel>t devletlerle Tilı'· değildir. 

T evfiğin tevkifi çok heyecanlı oldu h b. mu hu··cum Londra 11 (A.A.) - ir4;mz :V.all~ ar 1 • go••ndermiyecek Nazın Klngsley Wood Avam kamara-
v !llll& 250milyonİngiliz11.ralık munzam 

hakkakmış hazırhgı Londra 11 (AA~ - B.B.C.: Aınert- ~~l e~~tıı::=lrı l~:. 
İımir ıo (Telefonla) - İzmir za- makta ve bu ~yı soym.a.k için. o 1ca harlciyt müsteşıan B. Sumnet: evveline nazaran harı> masraflanrun 

bıta.sı bugün tki sabıkalıyı yakala- sırada. Hatayda bulunan ve yakalan- Son gun'' lerde Sovyetler Pasifigm"' • bab cenubuna weues, Vichy hükillnetlyle bir anlat- iki buçuk mısu a.rttıtını söylemiştir. 
m~ır. Bunlardan biri, İstanbullu dığmı blldlrctttım dlQ'er sabıkalı TeT- kıt.da: Am rlk 
§Oför Hulüsl (diğer adı Malatyalı fik Kurulu ııe muhabere halttıde idi. Birliği ile İngiltere dalgalar halinde Ame- mıı.y& vanluıcay& t e anm. Londra 10 (A.A.) - Reemea 
Siileyman) dır. öteki sabıkalı da Ha- Nlha,.et Hat.a.yh Tevfik Kurulu da Jik rik ld""'. Şlmall Atrlkada.ki Franm: Urnanlal'l- bildirildiğim göre, son altı hafta 
taylı Tevtık Kurulu'dur. son günlerde i:zmlre gelmiş, hır.slzbk arasında gergin an kuvveti ge ıgı na yiyecek sevkıyatını kesecetinl 3ÖY- içinde ıiıilli müdafaa masraflara gün-

Hulüsl, vaktlle İstanbulda Cerrah- lçln hazırlan<bklan ve kaçmak Uza- olduğu bildiriliyor haber veriliyor lem.lf. Va.Tlrıgtonun VlchJ hülcC.m&- de 14 lY.ıçUk milyon İngiliz lirasını 
p~da: ölümle tehdit ettiği fırıncı re de köylil elbiseel tedarik etm1f tinden bazı meseleler hattında 2zabat bulmaktadır. Harp İngi•tereye gün-
?i;ırlnln para kasasından 600 lira çal- bulunduktan halde ya.blanmışlardır. Çunkins 1 O (A.A.) _ Çin Hari· istem'• lae de eeulı bil! CeTa9 aJ&.. de 12 buçuk milyon 8terlinge mal 
nıı_,, tutulmuş, 7 sene hapse ~~üm Üzerlerinde tab{uıcala.r ve kurşun • N eti ö - il dyo ile yapı- N8T)'orlt 10 (A.A.) - New-Yoık T1- • ohnakıadır. 
olmuş iki sene evvel de Uskudar cıye ozar • zcua ra mea gaze~ V8.flngtoın muhabtrl, madıtuu lllve etmlft,tr. 
h ~ 1 d k t So Es dolu dört şarjör bulunan bu sabıka- lan fU aözleri söylemiştir· Alınan Pearle Ha.tt>our'a -- -piliuı taar-
klşeaphi eslnd en alçmışradı. Mnalarat al- lılann, kahvede oturur1cen sivil polis- malU.mata göre ilkbaharda 

0

Rusya ile ruzdanbert biriken t:ru;~ Pa&iflk 
re g en suçu, 0 a Y 1 ler ta.rafından yakalanmaları çcık k Hindistan hakkinda Bir İngiliz mebuıu, tah· 

Süleyman adına tedarik ettiği sahte h 1 lm sabıkalıl sllA.hla JaJ>OO.VU arasında muharebe muha - ılenlz1n1n batı cenubımda .Japonlara 
bir nüfus cüzdanını kullanarak tüc- rı:1:Ca!~1~1:~ da a~ ~ ka1ttır. Moaltovaya yeni bir Japon hücum etmek tçtn bu bölae1'8 oldukoa Cburchill'in beyanati kikat yapılmasını istiyor 
carlık yapın~. Akhisar kazasına gel- bulamamışlardır Kahvede maznun- elçisi gönderilmesi, Hawai taa~~- büyük Amerlbn kunetlerkıl dalga- Lonclra 11 (A.A.) _ MtııırGhb kır- Vlchy 11 CA..A.) _ O:F j.: Londra-
müs ve bir kereste tüccannm yanında larla slvll pollsl~r arasında müthl.ş zundan pek az evvel müzakere. !Çın lar halinde geıtirdllclertnl b11dU1JO!'. d11n blldlrlld.iğlne göre Avam tam.ara.-
bir milddc~ çalışmıştır .. Sabıkalı bir bir boğufma olmuştur. Japonya tarafından B. Kurusunun Bu muhablt dlyO!' ti: du B. Krlps, ~ B. Ohurdı1llln 
gece bu tüccarın ma~azasında.kl ka- . Amerikaya gönderilmesimı benzer. Dentz, hava kunetıertıe kara hti- Avam kamarasınm ön~ top- anda bir ml'bus Malezya ve Blrıgapur 
saya anahtar uydurarak 4900 lira çal- Şimdi de yakalanan 1.kincı sabık.alı, Stokbolm 10 (A.A.) _ «Svena- cum Jctaıanndan mtırekkep olan bu lantıand& H1nd.ll!lıt.8ll meeelesl hak- felAkeUett mOaebblplertnı ~ 
mış radyoyu do. alarak g.ttın!.ştl. Er- Hataylı Tevfik Kurulu hakkında. blr k.a Da bladeb azeteeinin Londra tecemmtııer huınııd talJm görmlUJ olup t:mdt. beyanatta. bultmacalmı ~e- tçın blr tah1ribt Jı:omı3yonu kurulma.-
zurum ve Adannda bir milddet doia- az malftmat vereyim: Bu .sabıkalı, uh t_ ~. b ı!Jı h b i ver- kuvvetll blt tbtlmale göre, Blrlettk mu ,_._,•tir. 
şan suçlu Bursa.da şoför Hü.Seytn Hatayda. blr pollsl tabanca Jnıi'şunlle m aı::.1~1 u aa fU a er mUletlerin mftdafaa roli\ntı yakında m.1$lr. -...;<""9 

adında blrtnı, elde ettiği iki kifl Ue yaralayan, kendlsl de S yertnoon yara mektedir ..•• Japonlan mQdafaa. durum.una. IOta-- 11111111111111111ıuı1111u111111111111111111111111111111Hı1111111111111111• .. 
beraber, parasına tam'a ederek bot- alan ve v:ıktile İstanbulda O&Iata Son zamanlarda SovyetleT .Bırlıgı cak olan bir şekle tahvil edecekler-
muş ve cesed1n1 de kuyuya atmıştı. postaneısı veznedan Hiıeey1n Hilsnüyft ile Büyük. Britanya aruında bir ger- dtr. 
Suçlu ljundan sonra ortadan kaybol- parasına tam'an öldüren Abdullah lle ginlik olmUfbU'. Sovyetler harbe faal 
mU§, fakat .suç arkadaşl!'n Yakalana.- birlllrte hap!Ane duvannı delerek olarak i,tirabe devam için harpten 
ra.Ic Bursa adliyesince mahkum ol- kaçan Tevtllc Kuruludur. sonran için bazı garantiler istemek
muşlardı. ~İki sabıkalının yakında İstanbul& tedir. Bu garantileri diğer müttefik-

Macar kabinesi 
teıekkül etti Hulılsl lkl buçUk aydır İzmirde ke- gonderll~lert muht.emeldlr. TalıJd- ler Atlan~ demecinin bazı hüküm· 

reste taclrt Hllmlnln yanında çalış- kata devam edlllyor 
1 

• --'- b 1 _'-tadır Badapflfte 10 (A.A.) - Kalla7 btl-
=::::aı::-=================-=-=-===am~· --=--===• erme a,. .. m ve a11rı u maa: . kumetı fU wretle tefetktll etmiftlr: 

.. :l.kka•Ie.-a Bu suretle lngikere biribirinden B&fVekll: Nftcola de Kallay, ayni 
fena iki ıeyi seçmek zorundadr: Y~ zamanda muvakkaten Hariciye Ne
muhtaç olduğu müttefı"k Sovyeb zaretlnl idare edecektir. Da.bWJe Na.-

Halkın inanı ve güveni en büyük kuvvettir kaybetmek yahut da diğer m~lletle- zın: Mereaztıee Pısher, Harbiye Nuı
re kartı giriftiği taahhütlere ıhanet n: ~eraı Bart2ıa. Adllye Kuın: 

Sav&fıp dö~en milletler dÜfma- Çok aeçmedi, Japonlar Cava ada· etmek. Radocaa.y, Mal.lye ve ~ Muin{ 
nı yendikçe övünürlec. Bant ve lfÜ- •mı da aldılar. Orada da doksan bet Amerikan büyük elçiei Wwan'ın Remelyt Schneller, T1c~ ve Bn~ 
ven "'inde yqayan Devletler.-~ b~ e.İr ellerine lreçmİf. Oraya çıkan Vafingtona gitmesi iıte 1:>u mesele :ı Na.ıın: Va.rp., İ&tt Mamn: om97 
bndilerine tar.ı inan arbp ~iJ_erı ;!."'man ordusunun o eairl•den da- ile ilgili göiülüyor. Büyljk Britanya. vaı:~:n'r.!a~~am:.~ 
bü.yüdükçe onurlanırlar. T..-kiye az oldufu muhakkak., Oraya ba· her hangi bir 1tarar almadan önce. ron Da.niet ~ • 
bunlardandır, bunların bafmda' P' raya bu ~adar aak• nİçİııı Yliddı? Amerikalı müttefiki ile iıti~rede · 
lir. . . Madem ki Yliddı. neci• döviitme- buhmrnalc: ~r 

Ortalıktaki karlfatalıiı biçe sayan diler ve ölmediler? --·-- Kanadadan lngiltereye 
~· hükUnı~e bugiin &~i. · Y~ Bu, bö,~ ~~ ~ lfÖ• Essen yino bombalandi takviye kuvvetleri geldi 
ııç.m ~e okadar ınanıyor ve ~vemy~r alamıyan bD' tlD"lu bayat d--.ünce.i I.ondra 11 CA.A.> _ İng1l1z ta~ Londra ıı (A.A.) _ ıcaz..adadan 
ki pıyasaya çıkarılan on milyon li- tarzıdır. lert gece Esen .,. Rbuıtı fabrllt&larını İngU~ muhtelif mu1lara. meuup 
raldc demiryolu tabvilab iki giinde filipin adalannda çarplfUl Japon yeniden bomb&rdmiaıı eylemişlerdir. takvıye Jrunetlert gelmlft1r. 
ıatılıvenr.İş, on bet milyon da olsa kuvvetleri kumandanı general Na-,. _________________________ , 

lıemen satılacakınıt. mura '>irkac balta geçtiii halde, 

PERiLi KONAK Böyle bir durum. bugiinkü kötü diif~ı yenememİ4 olmumı onuru
ve belirsiz dünya ahvali İçinde değ- na rediremeım,. «harakiri• yap11111, 
me zengİ•l devletlerin harcı değil- yani hançerle karmm dCflllİf. Bu da, 
dir. ,et'ft uğruna, bot sayılan bir ö~e. E · -
J ki türlü hayat düşünüşü göz kırpmadan kıyabilmek kabil.,... , il büyük heyecan ve ali.ka ile okuyacaiiniz 

Japonlar kısa zamanda Singapura tidir. • • zabita romanidir 
P.diler, yetnrit bin esir aldılar. Bu Hayata değer vennenm bu ild -! p k 
kadar aıkerin çarplfmadan ve ölü- tarzı ölç~~D kartıl~~~-~ e yakında AKŞAM sütunlannda 
mü aöııe almadan teslim olutuna ... ile Yenilsinin sebep}.,...~ .._ ~~~~~--------------------~! olm.-w. -= 

• 

- Bir gaze'tti yer bakalım küçük, Japonlar bugün hangi ada,a 
ÇJknntJaT?I.. ~ 



8ahlf t 1 A1'ŞAM 11 Mart 1942 

( Dibi. Geceki ve Bu Sabahki. llaberler ) 
1 Harp tebliğleri 1 

Alman tebliği 
Berlln 10 (A.A.) - Alman O'Mulan 

llq'lnmUUlda.nl$ıım tebllği: 

Madagaskar' 
ın müdafaası 

Fransa buraya altı hafif 
muharebe gem.isi 

göndermİ§ 
fark cephestnde dtıfman dlln de 

Jd91:>1r mavaffak1yet elde edemeden 
taarruzlanna devam ~- Merltez 
baımlnde orduya mensup teşkUJer 
n hOcum tıtaıan biıkaç hat Uzerln- Vaşington 10 (AA.) - Vqing
de tademeıenm.ıo olan mevzllerl düş- bon diplomatik mahfillerinde bir kaç 
manın anudane mukavemct1ne rağ- hafta evvel Dakardan Madagaska
me.n yamıı.§lardır. Sovyetler d&ı ~2 ra müteveccihen altı Fransız hafif 
tayyare tayt>etm~erdlr. Blr tek Al- mı.lharehe gcmisüıin be.r&et ettiği 
man tayyaresi dönmemJştir. teyit edl1mektedir. 

Aima.n dcn.1z kuvvetleri tarafından Birlqi.k Amerika hükumetinin, 
eımaı buz denizinde yapılıın harekAt F fl h cketl · hak-
esnaamda muhrlplertmız AyJlar a.da- '-~ızV.1ch7 is :f·x.: en. 
• clvannda b!r Sovyet ticaret va.pu- ~moa ~ Y ~ . t. ı": teminata 
runu batırmıŞlard.ır. Bu hnl'&ket et>- memnunıyet Tencı hiç hır cevap al
nasında İngllWerln torpllle mtlceh- madıiı ~anılmaktadu. V"ıdıy hüku
bez üç tayyarcsi dll§D.rülmüştUr. meti, Amerika gıda maddeleri ve 
şlmall Afr'llta.da. her ikl tnraf kşelf diğer malzeme göndermeğe devam 

&.aılyetıerlnde bulunm\l§tur. Av ve ettiği takdirde Fransız filosunun ha.
muharebe ta.yyarelerl toplu bir halde reketleri hatdtmda Vaşingtona ma
tnııunan İng111z kıt.alarmı d$tmışlar IUınat venneği kabul edebileceğini 
fld1 Slrena.lkte ve İ.skenderfyenln bildirmiştir. 
p.rbinde bazı hava. :meydanlanna ta- F LfiLA-~~' ··zü 

etmışlerd1r Tobruk Umanın- rannz n ~. ıo geçen ııC'V-
::':emırıı bulun~ b{iytt bir ticaret layatın durdurulması yüzündeın \csı
Tapuru bir bomba Ue ~ hasara ut- disiıü artık böyle bir taahhUt1e bağ-
ra~ır. lı görmemektedir. 

Ya.ptlan ha.va bombardımanla.rı ne- Madagııskann himayesi mC9Cleai-
tı.cestnde Malt& ha.Ta meydanla.nnın ne ait olu.Jr. Vichy' nin a1dıiı duru
~erı cldd! hasara uıtratıl.mıftu. mun, Almanyanın bu istikamette 

Afrlltanm garp .sah1ll açıtmda fa- her hangi lnr Japon hareketine mu• 
allyette bulunan Alınan denlzaltılan hatif olmasından ıileri ge1diği ve ha 
t1s1 petrol gemls1 olmak fızere cema.n itıôarla Madagaskann Hint Okya-
2'1,000 tonluk dOrt dfişman npurunu da bi J ü ü ı_ _ 1~ ı 
bı.tı 1 rdır nu.un r apon u naane ge -
tn~: ~ba. tayyareleri dfin gece mesinden endi§e edilmeme.i IUnn 

DURUMU 

Birmanya'da Mandalay'a karşı 
ileri hareketi başladı 

Japonlar Yeni Gine'ye yeniden kuvvetler 
çıkardılar - Amerika Avustralya'ya 

asker g8nderiyor 

• 
Uzak doğuda ı ettiğin<J.en Avuetralya mUd.afaa 

tedbirleri almaktadır. Amerika da 
ATUııtra:lya',.a aııker c&w!eriyor. 

7'ilipiır.'lcn3ıc yakmc4 mUha
ftlbenıin kızışması bekleniyor. 
Japonlar, Singapm'u zaptcııtmŞ 
olan gmeral Y amqita·yı bınaya 
kumandan göncleımifle:rdir. Dt
ğer taraftan adaya yeni kuvvetler 
de çıkanldığı bildiriliyor. 
Doğu cephesi: 

Ziya Gökalpın 
külliyatı 

Baabnlmaaı iıi için bir 
heyet tetkil edildi 

Ziya Gökalp"ın bütün eserlerini 
toplayıp baatırmak üzere Tilrk Ta
rih Kurumu tarafından bir heyet 

ı tıqkı1 odilmiııtir. Bu heyet Ordu me
busu Ali Canip Yöntem. KUtahya 

1 mebuea Sadri .Ertmı, Di)-aıba]ar 
mebmu Veli Gayret, profeeZSr Ha
lim sabit. profesör Z,iyaccldin Fah
ri, liıse muallimlcıinden Hateıni Se
nih ,.. Ali Nüzhet' den mürddtept'.ir. 
Heyete Ziya Gökalp•m Dariilfünun• 
da muavini Nec:meddin Sadak rcit
I:ik eanelttecl.ir. 

Heyet toplanarak çalı,malanna 
hatlamıştır. zq.. Gökalp·m basıl
mıı nya basılme.m11 bütün eeerlerf
ni toplayarak k<llliyat La1indıe bu
tıracak ve eserin baflllA Zba Gök
alp h~mda bir tedh'k yazacal:br. 

Sıhhiye Vekili 
Dün Aydından Muilaya 

hareket etti 

AJdm 1 O (AA) - Siıhat ve 
içtima! Muavenet Vekili Dobor Hu
lllsi Alat.q bu aLa'h Nuiliy-e gel-

Kısa reportajlar 

Bütün pazar yerleri 
nasıl olmalı 1 

Konyada, Selçuk camii denen 
taribt binanın yanında bil;yük ve 
murabba bir arsaya, bina teme
lini. yahut da açık hava ôyatro
eunu 111ndıran beton bir yapı ya
pılım§. latanbollular, - satıcılar 
yokken n ıiçerisi tem.izlenmi~ 
ken - buraya geldildcri vakit: 

- Nedir acaba) - diye hay
:rette kalıyoilar. 

En modem mahallcJerimizde, 
meseliı talimhanede pazarlar so
kağın ortasına kurulup alemi ra
ha.taız ve ortalığı berbat ediyor. 
Halbuki bu bahsettiğim.iz yer. 
ne rnantıkt, ne muvafık: Etrafı 
alÇ&k <Juvarlarla çevn1i. Dört 
kötcS:mde birer kapısı var. Tuğ· 
la ayaklı, gen.iş ve alçak beton 
mualann altmo., satıcılar küfe
lerini saklayacaklar. Üstüne de 
mallannı eerecekler. Bu atand·. 
lann arasındaki eokakçıklardan 
mü~teriler ~erbe~çe gelip geçe
biliyor. 

Bir muvafık ansa tedarik ede· 
rdt tdırimizdcki bütün pazar 
yerlerini buralara nakıletmdt 
maballi beled-iyderce güç bir teY 
olma.sa gerektir. 

Esnaftan üçer kunıı, ~r 
kur~ toplamak wretile bu arsa· 
nm parası da çıkar. 

prt>1 Almnnyada. bazı mahallere ta- goldiği cöyl~edir. 
arruz etmlşlerdlr. sıvn ahali arasm
da ölenler ve ynrala.nanlar vardn'. 
B1r dfişman tayyan!ll!1 dü..o:ürillmiişUlr. 

Malta 24 saat durmadan 
bombardıman edildi 

Binnanyada Rımgon ve Pegu•
yu alan Japon lcuvıvetleri ,imdi 
tima1e, Manda!ay•a doğnı ilerle• 
meğe l>aıılamııılardrr. Mandalay'ı 
ahrlaraa Çıin yolUllu tamamaı ka
payacaldanlu. Çünkü Rarıgon 
dü~t olmakla beraber Mütte
fikler Ka1küta.dan Mandalay va-
81taaile Çin• e levanın gönderebi
lirler. KııJküta ite Manda!~ ara• 
eında muntazam bir yol yapılma-
11na epeyce nman """el 1-tlan· 
mıştı. Bu yolun üçte biri bitmi,. 
tir. Yazın. Mrıüz tamamlllftlllA• 
mış olM\ kwrmla.rd~ da Manda
lay' a kııdar gitmek, oradan Bir
manya yolunu takip etmek ka· 
bildir. Mar.dalay z:apte<lilirae Çm'
in Birmanya yoluyla levazım al
maınna imkan kalmıyacaktır. Hi.n
datım'dan Tibet tlzerinden çm·e 
bllr yol yapı1mamıa h~lanmı§Sa 
da bu yolun bitmesi ~ aenelCT 
ister. 

Doğu cePbeUnde Rae ta.a.mmı 
devam ediyor. Rm tebliği bazı 
Jrasa'bıılann 1teri alındığım bildir
mc'ktedir. Londn.. Saaja ~sa'· 
da meıltcıde Rzev - Orel - Via.z
ma mıntduında, cenupta Kura:lt
Harkof arasında Sovyetlem mu
rufl&iyetler ka:ı:andikJ.rmıı bil\. 
diriyor. Almanlar iee RUI hücum• 
lannın tardodi1d.iğini, Ruslann 
hiç bir muvaffaldyet ıltazanama
dıklannı 1-ıaher veri,ool'lar. Son 
Alman tebliği m-eı'kezde 'bir kaç 
kademe ilzerinde Rus mevzileri
nin yanldığını biJdiriyor. 

~ Te kendisine iltihak eden Aydın ~-----------"' 
valisi Sa.ha Çitak ile beraber Kara-

S t t bl•v • Valetta 10 (A.A.) - Alman • 
ovye e ıgt lta\ran hava b-nooetlerl dOn 24 ııaat 

Yeni Gine' ye Japonlar yemden 
kuvvet .çıhnrııılerdır. Adanın ti· 
maline çıkmıı olen Japon 'kuvvet• 
leı:inin cenu'ba doinı ilerlemeğe 
ha,laıihklıım tahmin edilebilir. 1n· 
&i}Wer Jeponların adaya çOk bü
yük kuvvet çılumlıltlannı eö}'iü
yorlar. Burwlan Japonlann .da· 
nm Utilıaına çabuk beşa-rmaJc m~ 
di1c?eıi aıdot>lmalrtaclır. 

Laöyada: 

cam :kazamıa aitmit orada t.dldk 
Te tefd,lerde bulunduktan. LaDan 
iılteklerini d.inledikten eoara tduar 
Nazı1liye aTdet ederek burada da 
tedıdk To teftiolerdo bulımdulttan 
aoı •.. Afyon tr~ Aydına ro1mir 
tıir. Geceyi istuyondaki vqonlann
da geçiren Dolctor HulO.l Alaıat bu 
aabah Pa:. 'ti müfettiti Mvcüa mebu
su Doktor Rıza Lewıenle beraber 

Yardım sevenler 
cemiyeti Moskova 10 CA.A.) - Sovyet tebll- ıdlren bir a'kmla Maltayı durmadan 

ttne et.: Mmez oephe81n<fe yapılan botd>alamlfbr. İngiliz aT tayyarele
lt1 glinlllk bir muharebe n«lcesindt ıi E.mlasız Jaanyet ga.termitJerdir. 
Bovyet kıtal&n 2009 Alman nba7 ve H.ar h&fiftir. imanca tdefat udu. 
erini Y<* dm.l§lerdlr. Bu muhaı'ebe ili dilfm.ı.a tayyarMİ do,ürülmilftilr. 
neticesinde btrD.ç baba ~al edil- lndiz tayyard.inden ebilc. yolctar. 
mtş ve Nar.iler pek btiyü miktarlarda. 

l..i>ya da dununda değq.itlik 
yoktur. Bütün harp hardtltı d&Y· 
riye lnrrvetl«inin ~9"' faali,ı. 
tinden T• tayyarelerin UÇUllarm
dan ibarettir. lngiliz -~ 
Binp..:i n TırabJaau bombanh-
man etmiflerdir. AIDMm ta~ 
leıri de Ma1ta71 24 a.at taat..az 
bombardanan etmişlerdir. 

MuilaG-a lıııreket etmiıtir. 

İkinci umumi kongre 
dün Ankarada toplandi 

lwp mabıemeet b.Jbetmı§lerdir. J 
Banlann aıuuıda. ~edilen cm. Te apo n 
apttıd!Jen bet top nrdır. Bu cep-

Yeni Gine•mn fna1i Aın.tral· 
ya'yı doğrudan doğruya 1ıdldit 

Ankal'a 10 (A.A.) - Bayın Ba.yan 
Mevht>e İnöntlniln ytibek hlına.J'tle4 
rinde bulanan y~nıer cemı4 
,.etln.ln genel ınretııest uru.:ı wnmn! 
:tongreai bugün toplanm.ı.ştır, Nl7.am• 
namesinde be.zı tadlllttan sonra 15 
tlfllik 11Dlum.1 merkez hqeU aeçllmif, 
büyüklerimize tazim ve ba~lılık tel· 
grafları çallmes1ne ft Anb.rn va.
ll.'d:ne teşe'kktir edlltne!lne tarar ve
r1lmlştlr. 

henin bafka bir kestmınde mn.stah-

1
. • 

tem bir meme ~ yapılan b1r ta- m eza 1m1 
arnız da muvo.ffak olmuştur. Bu ta- Reisicümhur Yeni hatlar 

Riom 
mahkemesi arruz emıumda btr miktar top. tank. 

ıdper topu, otomatik tMek ve cephane 
abmnıştır. Bir mlktn!:' d~an ute
.rt t.sfr edilmiştir. 

Amerikan tebliği 
Vaşington 10 (A.A.) - Hıırl>lY9 Na

mhğınm t.eb~I : 
.Hant bir .Japon kruvazörtı Cebu 

adasında ayni tsmUle olan~ 'bam
hrdını.an t~tır. BM8.l' harutlr. 

Hindistan'da 
tevkifler 

ileri Blok reisini polis 
tevkif etti 

B. Eden Japonlarin 
Hong. Kong mezalimini Dün Birlefik devletlerin Ankara • İstanbul 

mecliae anlatti yeni büyük elçisini yolculuğu 7 - 8 ıaate 

Dünkü cebe B. Blum'u.n 
ıorguawıa tahıia edildi 

ı.-cıra 10 <A.A.> _ BugÜD &flLlı- kabul etti inecek R1om 10 CA.A.> _ Bngtmltt ~ Bir İngiliz tayyaresi 
dü1 .resınt i:ngUız demeci neşredll- , Leon Blmn'un :1sUcmıbına tı&blıAa edil- bir İsveç vapuruna çarpti 
mlftlr: , Ankara 1 O (A.A) - Cümhur- Ankara 10 (Telefonla) - Ankara. - Jlllft1.t. Kendisinden mllH mOdataa 

tngw.z safımet\, fkmC Kon8 dD. huneiSi lamet lnönü. bugün eaat 16 fstanbtil anuımdak1 tren :poluııtı kı- ~ ııamrh olan om ....wk hatt.a11 Stoldıolm 1 O (AA.) - BaltıJC: 
~ g!denleıtn aııeıermt g&lmün- da Çar.kaya ltö,k.lerinde Biıleııik saltınak mAksadlle JaPl]an etQdler Ye nMIIlleketın mnc:ıa.taası Jıc1n yapı- denizinde kısa bir irtifadan uçan bir 
de tutarak. her tilrlü tOPbeı'i orta- d_ıetJ · • b "" ,,_._ 1 • • k e- sona. ermek üzeredlt. lan .ha:mlJtlara engel olan OcreW lngiliz keşif ta.yyareai Almanyac:Lın 
dan taıdıracelı: ınahlyette haberlerle csvı enn yau uyu:&. e çaaı e 5 An"kanı. İstanbul ı mezuııfyıet1er haJdcında.k1 kanunu n1 ls 
teeyyilıd etmeden eTI"el, Ja.ponlann llnı Steinhardt'ı k&bul et:rniflerdir. sat - &l'Ulnda.kl me· in tata>1k etUğl eoruJ:muşbır - gelen 'Ve Goleburg'a gidC111 bh veç 
-ı:r,..,. ... Kong'da .,,...p•·~•an m-•ımı 01:-..::k -L.i, Cümhuneisimize itimat- ey1~7-3 saate indirecek yeni hat ç • tk.aret gem~'ine çarpmıştır. Tnyya• 
~ ~- ı.=ı WAJ .uU\)'u ~ Bolu uzerlndcn g~ccciktJr. Reis, 038 senesi hazlranmda. Fran- • _ı.. • ••• 

neşretmek tstemmnıı,tır. Fakat ma.- narncWni takdim oylemi.,tir. .Hattnı inşam için lAzım olan mal- sanm bulunduğu va.z!yctl.n bet aha- re .. ateş almış ve deruz? o~u§tur. 
aıeset bu mezalimin ppıldığmdan Hariciye Veldli Şükrii Saraçoğlu, zementn mfihtm bir tmnı hazırdır. da lımal~tm tekslfl için hilldlınettn Murct.tebr.ttan yalnız bır kı§ı kurtu• 
artık 1Uphe edilemez. Şlmdl tngnız ka.bulde bulunmuştur. Devlet tarafllıd1ln tstlmlft.ki lA.zım ge- elinden gelen gayretleri sa.rtet.mesinl 1abilmi~tir. laveç gemisin~ bir hasal' 
hO'k1lınetln1n elinde Hong Kong'dan Büyük elçi. Çankaya köfitüne ge- len bazı köy evlerllo eşhasa ait arazl emrett1ğlnt ehemmtyetıe knydetn~ olmamışbr. 
kaçma~n muva.tfa.k olan ve mezaUml lişindc vıo köşkten hareketinde mu• tesbit edllmlşttr. Dof;nıda.n do{truya t4r. Halbuki 21/ 6/ 936 da 1f aaatlerlnl --------
gözlulle g0ren p.h1tıerın demeçleri ıu törenle eeıe.mıanmışbr. devlete rut bulunan arazmın snraue ıcırıca ındlren iş kanunu Çlkanlmı§- J I 

8
. 

mevcuttur. Bu fahltlerln ıtadelerı - ıtesv'lycslne başlanılacatı tahmin o- tır. apon ar ırman-
Japon ordusmıun Hong Kong'da ırk Ank "l"" • •d lunmaktaclır. Blum, ıntlluı.ba.t tarlh1 olan 23/ 4/ 
,.. renk tamı gmetıneDizfn hnrp t- ara vı ayetı varı at 935 1le iktidar menııne <geçtl.R'! tarih d .

1 1
. I 

' 
D---Lok 1 o (A.A.) - Kalküta alrleıüuı ve slvU lıa.lkn Dr§I, g37 de bütçesi 2,982,813 lira Ceyhan taştı olan 4/!/936 arasında earraut ttze- ya a 1 er ıyor ar 
~· Nan.tin :ta.tllAmı esnasında. bütün Ankara 11 (Tcietonla) _ Ankara rınde hiçbir tazyik ya.pmadııtmı ı»y-

~yoa~ . dün -ven!!ği bir hane:~ medenl;yet dllııya.smm netret.1n1 kal- rllAyeU umumt mecUs1, vllAyet itiz- A 10 Ceyhan ehr1 yata~ lem1ttlr. Blum 4/61937 den 18/ 1/ 988 (Baştarafı ı inci sahifede) 
corc Hindistan etlen Blok> reısı dırnn ayni balt>n.rlıklan ynpmışlar- metlerini ilgilendiren ,b,erle 942 vlıA- na - n m- tnrlhlne kndnr Başvekllet muavhill-
_.:ı Sa dul Si d- Hindistan <Sır ~ dan ~ 12 köyün arazisi sular al- tında bulunmuş olan Ohautemps üze- böyle bütün günlük harp faaliycıt.1C"" 
.aunr r ng ım m . 1n y~t fi •~- fizerlnN dekl ~!,~,!!:,1!1~ ~da kalmıştır. Vllı\Yet. ını baSkm~a rinde ~' .. "'lr V""'"'"e nü.tuzunu kullan- rini bildiren bir tebliğ neşredilecek· milli müdafaMı kanumına tevfikan Tes'blt olunduğuna. göre, gUJz o?- dlin valLüUi B. evzat ~a.u.uue><W ..... Ue;rıtVll.ll köylere yurdun eldplerl guu- A~ " 74"" • B · · h""'-A • h 
lngiliz polisi tarafından tevkif edil- dusundan 50 ıM>ay ve erin elleri ve r sllğlnde yaptı~ı top1antıda b itir- der.nrl.ştlr. madı!ını iddia etm~. tı~. u. yem sıstem, ~ı;~meti e cm• 

· · ayaklan bağlıınmış ve bunlar. bu su- mlştlr Villl.yetlm!z 942 }'11ı va.rıdat - _ Blum. .Avusturyanın llhakı e.masın- mıyetli ha11> habulenm neş,retmek• 
~.ır. bh Oh d B retle 81lngiileıım1ştlr. Gene te.sb t o- blH"es·ı 2 982 813 lira olara'k t'esblt Kültürparkta asarı atika da m~ olduğu partlde bilyfik bir ten menetmiyecektir. 

c leri Blok> Su as an rn o- lunduğuno. göre, oehrln teslim ol.m.n- " ""' ' ' •• • ıl k Fnı.nm blri!ğl hareketi. vücude -getir-
• tıı.rafndan tesia edilen kongrenin mndan ıo .wlt SOIU'a d.ah1 yo.mlılat edlJmlştır. muzesı aç aca mek 1stedltlnl söylemiş fakat başka Cambe.Ta ı o (A.A.) - Avus• 
radikal biT ihtiliıl gnıpudur. Serdar hA.1~ kırlarda. bulunuyor ve Japonlar J • '...1 11 k • "}" İzmir 10 (Tele!onltı) - 1zınır En- nutuklar husule get1rdlğ!m tesiri uacya hav kuvvetleri timdi Yeni 
Sardul Sing bu grupun Hinıi.i:standa oıruert gömmekte lmt!na edJyordu. zınırue pu u ıma ı t.cmnsyoruı.ı :ruannn yetlştir1lmek 11- 1z:ı.lo ettı, demt,.<:Ur. Ginedeki üslerden Avustralya• bf· 
98.ğ eli mesabc9ıde idi. Gene te.sblt olunduğuna göre. AGyalı 1zrnir 1 O (Telefonla) - Ekim ve uro Kültilr parkta bir !s!n a.tlka - Hususi kanunların slllh 1mnlft. - uım tehdit eden Japonlara taarruz 

Bu müuı.aebetle Bangkok' wı Hint ve Avrupalı kadınlann nn.muslannn istihsali arttırmak için yaptırılacak milzesl hışa ed.lleceld.ir. Mfi2ıen1n et- tını geelkt1nncdlği k&.no.atındcytm. için bütün imkanlanm ku1lanmak vo 
mahfillerinde j~aret edildiğine göre,, hllcum edllml§ 'Ve kadınlar ronrn öl- pulluk v.: eapan uç <lemirlcri imalin- ra.fınd!ı. muhtcllf hal"ILbelerde ve yer- dem.lştir. P.rocram vaktinden evvel müdafuadn kalmamak emrini almı~ 
Bo , . bey . Hindistanda dilrO.lm~tür. Nihayet bütün bir Cin de ku11anı1mak üzere Ziraat Veka· lel'de bulunmuş mhna.rt eski eserler çıkarılmıştır. Fmnsaya. e,µmiyetinl la.rdır 

~,. nm. annamesı . • ln- mahallesi, ıUmum1 blr mahnlle.t hnll- let:ince Karabük Demir ve Çelik bulunacakttr. Bunln.rın fhnd.lden tan- temin kaygısının 1ca.p ettırd1ğ1. Sllft.h - · 
~'-..Jcüıb" ler b~~ ~~ v_e n ne konulmuştur. fabrik.alarmdıı.n temin edilen 20 ton Einıtne ~- M2 fna.r hazır- lan vermemekle 1ttiha."ll edlllyonım. Japonlar Yeni Ginye'ye 
~ ır ilyan nareıı;etmm 6n ne Londra ıo (A.A.) - Bnrlctye Na.zı- lama demiri 3000 lirahk tahsiaat llıkla.nna. beled.lye .fen heyeti taratın- Badeoe F.ransaya. nelet verd1ğim1 ha-
pçımek iç.in Boxe ile alakalı hareh- n B. Edeli, bugGn Avam kamarasında na ~:~ B I d tı I dan devam olunmaktadır. tırlıı.tmak 1stcrtm. yeniden asker 
lln teffcrini tevkif etmek. zorunda .laponlarm Hang Kong'da J11..ptıkla.n vı yete ge~ur .••• un ar er ! . Blum, Oenelkurnıny tanı.fmdan ve-
blrnprdır. Bozo·mn karde,i Sa- mezalim hattın.da, bugün neşredilen puTiuk ve uç wdemm ımal eden mu- İngıltereden vagon, loko- nlen c1' mIIyarlık plA.n• ıanue anı- çıkardılar 
nııt Şandra Bozenin geçen lllilnun- ramt dem~ ee:ı.m üzerin.den l.zahat buess~IC'te <lagı~ılmabad~:. Vek&.le! motif ve kamyon geldi 1a.n J>1Anı mecııse bl>ul etttrd1ğlnt Sidney 1 O (A.A.) - Japon. ıbıv-
da a:vtif edildiği .... uıa mahpus nrmı.,t.lr. ıuen mu'btelıf IDJl\taguara tevr:ı ·- ~lenl!f Te demiştir ki~ • y: . Gincd La ' • 95 ikJ 
J,ulunduiu bu milnuebetle hatırla· B. Eden, re.mı! demeçt otud~ edecek. zirllt iibnaa.li arttırmak iç.in ~~ ~.~eıetoola.) - ~~- Bu 'J"&PbRtm heı'brude m'Mı1m b!r "'9tllo en d, d F.~ ~ nın. a:-:: " 

.aa.ro. dc~r k1. çalı~acnktu 18 ~-1 ...........,. vagon ve - itttr metre ga m a ın en e -..un• 
Wmaktad1T. Avam knma~da böyle b!r de- . lel'den bir kısmı.daha. celmlştir. Bun- BI'.am bundan 8CRUtL Baa. cephesi- dl <lefa olarak M\er çıhnmolardır. 

meç yapmak zorunda. bulunmak, çok Yazlık ekim için tolium Iann montaJ amellyesl blter bitmez .nln ta.rihçes!n1 J"Slllilll, cllmburlyetçl Fmac'hafen.in küçük bir hava lima• 
ı. 1- l li t' acı:tıı bir şeydir. Bu demeçten Ava.m ha.tıanmızda çal..ıştınbnasına bafla- blr Na.zır olarak hareikt ett.ttınt ve • . . • 

veç ~ra ına ame ya kamarası, memleket ve bfıttin dUnya Kandıradan bir mektup :aldık. Bun- nacaktır. Diğer tarnttan mmı.ı.m Jntlhabat ile g&Wrllen styaret.ı. takip ıu ve -orta tonaıaa gemılcmı gırebi-
yapıldı 1çtn sarih surette 1k1 netice çıkmakta- ~en ~~:k :;:ı~n J:~: ~t de gelınişttr. ey~ lftlharta. roylem~. Ame- leceğ.i bir liman vardır. Karaya çı• 

8tokholm 1 O (A.A.) - Böbrek dır. sefert>crlJğlnde kOyll>.ye tohumluğun 1 le sm:ı!ı te.rofmd:ı.n tahmil edilen bir kanlan kuvvederin miktarı h.akkınoa 
ameliyatı ccc;ircn ~ Knlının mU: 1 - J apon ktıvvetıertntn y(lksek vnktlle ye~Urllmesı ı~cıır. Yazlık Bandırmada tütün s1yaut kullnndığuu eöyli~ m um. ela henüz tafsilat yoktur. Japonlarll\ 
a.,.t doktorları apgıdaki bültenı clvıı.nmertllk hlslerlle meşbu bulun- cklmln C""" knlmnması için tohumun • ld bir hfilr:Omet .şe!i, makD.mınm 1 p et- , . 
.._ .__1_1 __ .J!- K al 1.:.. tta dt$ı haldtındnk1 J apon iddiası ıtrenç ~,..rt - .. ft _,...1.,.1 pıya.aası açı ı tırd1ğ1 znrurctıerl de mt\drik bu un- Por1 • M oresby ye yem bir akın ynP." 
-.reu~<llr: r , ame .. ,.a n en geç m.a sonuntı. ....,.u.o.r .1"'~"'9""... , 
1ıonra gilnünU iyi geçirmiştir. Sıhhi bir rlyakArlıkhr. meısl lAzımdır. Bunun temln1n1 hfildl- Bandırma <Aksam) - Mn.rmara. tO- duğunu llfıve eylemt,,-t!r. tıklan öğrenilmiştir. 
ı.___ . et . id" Na- 2 - Dü§IDanm tamrunlle ma~lftp metten temermı ecıerlz.t tfuı mıntn'nsma dn.hll bulunan Gö-
lllUTUffiU memnumy vene ır. cd.llmesı l~Zm".dır. ne:nd<! 941 mah!uUi tnt1lnleı1n sa.tl- 5 uh S "' Japonlar Cebu'yu 

bombardıman etti 
ba: ve hararet normnldır. Milli liberal Perey Harrls ~u 5Wlll D • d d• ~'tın ~lanmıştır. Piyasada. lnhisa:tln.r 00 m taç ırp çocugu 

sormuştur: erı atan ar ızasyonu 1res1nden m aadn. 4 firmn tütün ıaı- lsviçre'ye gidecek 
A çores adalarına Porte

kiz askeri gidiyor 
Lhbon 10 (A.A.) - Açores adala

rma gl.tm k üz r lr ~ k r knfilc 1 
ı.tmn vapuru llc L ...bon •. n hareket 
etmiştir. 

Harlclye Nazın, bu mezalimden Ankaro. 10 C'l1 ·~tonla) - Ticaret maktadır İlk füı.tler bu ha.va.Ude Budapeşt 1 o (AA) _ Bcı yüz Va§İngotn 1 o (A.A.) _ Harbt .. 
yalnız Jnpon ordusunun d e@l, fn.kn.t Vekalet! blr den sta.ndnrdlzasyonu şimdlyo kadar gör01meml.ş derecede 'h 5 ğu . ·k kı d t 
J npon imparatorunun, hükftmettnın kurımı.k knrorını n.lırnştır. Bn mak-~ o!dultundan 91fçl sa~lardruı °!u atç 1~ l,ocu ku:l ::ı·ı n ~/- ye Nezareti bildiriyor: Bir Japon 
ve bütUn Japon milletinin m "sul ol- sntıa devam eden t.et.klklcr tnmrun- tevı.-aIMc memnundur. ~e tarKh:ı~ u • . \'i: . · ırl hafif buvazörü Cebu adnsmda kl
duğıınu s:ırlh surette blldl.recck m i? Innmak ilY.credlr. Kamnn ta.U>Wne 2150 bln tno tadn.r ta.hm1n edilen vıçre ç cemmyet.i .ışga in a ru isimli mahalli bombardım~ 

B. Eden şu cevabı vcrı;ııl~lr: pek yol:ındn. ieÇ~ ~eltte- re'!ooltcden ~ye ~ 10 '*1 Jı:llo... makam1arı anuıınd.a bu meı.'%\1 etra- : . . . 
- Muh ·knk kl boylcdlr. dlr. . km ~ hnda blr anlaFDA yapılml§tı.r. ctmi~tir. Ha.sarat ehemnuyetaizdir. 



------ _-- _........_ - --- - - - - - - - - -
------~ - - - - - - - - ......:. ---= --~-:.. -~,. - _-_ -

11 Mart 1942 

~KŞAMDANAKŞAMA 1 ~---~--mmıamır:mımm1:2&~::m111--1111m=ımıılimii~&m--.-.m 
·~;.4 ...... ' - - - --·-~ 

Kerpiç binalar 

Orta Anadoluda bir ev• davet 
~ilmittim. Binanın tekli. bilJıusa 
imim duvariarila, dikkatbni çekti. 
ıetmit betlik bir ihtiyar olan"' ... 
lılbine sordum ı 

- Siz mi yaptırdınıs7 ,_, . 
- Hayır. biiyük pederden ...... 

madll'. N 
- o.,.ıeyse kaç senelik yapı? • 

'deninb? 
- Pek o kadar eski deiiL .. Dok-

tan ~senelik. .. • dedi. 
- Ki.gir mi? 
- Hayır. kerpiç. .. 
Halbuki dl4Mdan bakınca pek ta· 

tafatlı dmuyordu. Beyaz badanalar. 
arasında kalm tahta kornWer gÖl'6-

• • b" bina. DÜyor. Güler yÜzlü, fll"lll D' " 
Bir asırlık ömrüne rağmen hiç de es-
kimiş değil. • 

«Kerpiç bina» denince, ıimdİY• 
kadar, nazanmda hep o yiirelder 
,.cısı, toprak yığını köyler canlanırd!" 
Ka.sabalann iç sokaklannda da bi
fa.z daha ballıca fakat gene de ~~ 
sukala yapılar. kerpiç hakkındaki m
tibaum tamamlıyordu. Şimdi ise, 
bunım üzerimde bıraktığı tesir bam· 
başkayd.. • 

- Görünüte göre betondan bile 
iyi. 

Karşıdaki kü1üstür kübik köfkü 
gösterdiler: 

- Bddı.r yapıldıydı. Duvarlan 
çatladı. Sahibi. bizimkine bakarak 
le geçiriyor: Ne kafa~ bendeki. •• 
Ne yanl14 etmişim •.• diyor. Her hal
de o binanın ömrü bizimki kadar 
ilei6ldir. 

- Duvarlarınız kaim... 70 - 80 
santim va.· ••• Görünüte nazaran böy
le bir kerpiç bina, yÜz sene daha da· 
yanabilir. 

Nakil vasıtalan 

Y apilacak zammin 
niıbeti tetkik ediliyor 

• . •.l-• 1 _ ,._-,. • 

Yunanistamn teşekkürü 
Yunan kilisesi reisi monsenyör 

Damaskinos'un Atina muhabirimize 
beyanatı 

J 

:oon ötleden ııonra belediyede vaıı 
ve Belediye Reisi. B. Dok'tm' L'Mö 
Kll'darın retsll~ altında m11h1m btr 
taplantı yapılmıştır. Be~ re!a 
muavini B. Rlfa.t Yenal, muhasebe 
mftdürft B. Mümtaz Ac&r ve diler be- Atina l . (HU8u.t m~abirimiz- Bereket venrin doat Türk hüku· 
ledlye datre mMllrlerinJn ~tırak et- den) - Atıma.ya ıelen bil' gazete- metinin Kızılay vasıta.iille yiyecek 
tiği btı toplantıda 942 mall yılı bele- cinin gözüne çarpan en acıklı man• göndermeğe karal' 'Vermesi, bizi bu 
diye ve vUA.yet bfttçes1 g~r\lşülmt\.t- zara doat Yunan milletinin çektiği. Üm'İt.eİz va7iyetten 1ı:urtarclL Bu sa
tllt'. büyük açlık ve sefalettir. Yunan mil· yede yiyecek azlığmdan dolayı, mu· 

Öğrendiğimize göre bütçe üzerinde- Jetinin yiyecek bakımmdan bu acık- kavemeti günden güne azalan hal· 
ki son tetkikler bu hafta ~inde ta- lı ve feci haH, en lcab yürekkri bile kın büyük bir kısmı yaşayabilmiştir. 
mamlanacak ve büt.Qenln 15 martta. acındıracak derecede bar.iz ve Fakat Yun an milletinin f ela.ket ve 
belediye daiml encümeninde müzake- açıkbr. mihneti.eri bitmemiş gorunl.l(Y'Or. 
re.sine başlanacaktır. B h ta b' tr fi ı· t Ç"nk" K rtul '--- 1 •-
BÜ~" ıı.... ,__ __,_ -'···-dil u uaus ıra:z e a ı ma uma µ u u uşun uc:»ıına ge en :ıı;a.-

...,.e açııı.1.ul A.ApauLllA m.......,_ e _ ,_ __ •- Tii L L _ n___ bildi k b' · ilci .ı' • • .ı 
ehrtmlzde nakil va.sıtalan tarllelerl- a.ınıaı& ve TA nw.ıu~a rme za, ız.ı evve enoışe vencı uuru• 
~e yeniden zam yapılma~ karar ve- iç.in Yunanlı.tan bqpaskopow mon- ma. yeniden düşürdü. Çünkü bizzat 
rlldl~lnl yazmış.tık. Beledi.ye muha- ıenyör D.aınaWnos'u ziya.ret etmeği gördüğünüz gibi, benim ve Yunan 
sebe mlldt\rlü~ zam n1sbetlert üze- münasip gördüm. halkım korumak iç.in bıize bu ağır 
rlnde retlrlkler yapmaktadır. y ıman kilisesinin tefi, kend~ini işte yardım hususunda hi9 bir fusa.b 

görmeğe gittiğim zaman ruhani rnec- kaçırmayan i§gal malı:amlannın bü• 
İaşe miisteşari valiyi 1.isiın toplantısına riyaset ediyordu. tün gayrd:}erıne rağmen bükfunet 

• • Kartmu alıralmaz, beni derhal ka- makamları. Atina ve Pire •okakla-
zıyaret etti bul etmek nezaketinde bulundu ve rında. açlıktan ölenleri ve yan öl-

Şehrimlzd~ bulunan iaşe m~teşa.rı fU beyanatta. buhmdu: müşleri rop lam.aktan başka bir şey 
B. Şükr11 Sölanensüer dQn öğleden c- Dost Türk e.fkan umumiyesi- yapamıyol'lar. 
evvel vllAyette Vali ve Belediye Reisi • b. .. ·1· zı •• .. k f s· t '- · ed · t-1 T" ,_, 
d kto L

"'t"' .......... i ~ t,..,ı.,u- nm ır mumemı ı ue goruşme ır• - ızo eoıır eynn....., urıuye 
o r 11 u ~uah z ya.1..-ı. e .. .....,.ı..u:. ban d•x.: d -' l T h"k• · ba.t K rtu1 Bu ziyaret esnasında. şehrin umumt ea.tını a ver ı5.n en o.o ayı an- u umeti an u uş vapurunun 

iaşe vaziyeti görü.,ülmtıştllr. rıya şükrederim. Ruhani reisi hulun- yerine başka bir vapur ikame et-
duğum Yunan miDet:inin P.11 derin mişttlr, bu yeni vapur da bugünler· 

Zeynephanım konağında minnet v .! ~ükra.nlannı, Türk mille- de gelece1ctir. 
dün ke~if yapıldi t!İne bildirmek istiyorum.> - Rica ederim şu noktayı belir· 

tİniverslte Fen fakültesi bJ.nası Monsenyör DamukSıos'un bu iyi tin.iz. Yıman milleti, Türkiyenin bu 
yangını etrafında milddeiumumtllk 1'.abulündeın cesaret alarak kendisine gÜzel jestini asla unuta.mıyacaktır. 
tahlclkata devam etmektedir. Sultan- fil auall aordınn. Yunan millotıi, ruhant tefi IY'a8ıtasile 
a.hmetı blrlncl sulh ce-za hll.klm1 B. - Kurtuluş ıvıapuru yiyecek getir- Türk.iye hükömet:inden İstanbul • Pi· 
Reşlt Nomer, müdde1umum1 muavlnl mezden evvel Yım.anistann ve bil- re hattına ikinci bir vapur tahsis et• 
B. Necatı Kütükçii~lu ve belediye ha:ıea Atin.a iıe Pirenin iaşe vaziyeti. mesinl rica ediyor. Çiinkü tdk bir 
müfettişlerinden müteşe'k:'kll bir heyet nasıldı) vapur, Yunan milletinin iptida! ih· 
dün Zeynep hanım konağına giderek _ Geçen Ma.Y» veHaz:irandanbe- tiyaçlamu temin obneğe ytı:lmez. Ba-
yanguı yerinde keşif ya.pmışt1r. d,yiyecek kıtlığı hiaaedilm~ğe haşla.- husus, ıimdiye kadar ihtiyaçlarım 
..En~az arasında.kl ateş tamamlle mlt'b. Fakat yemiş ve bilhassa üzüm kendiliklerinden te:mi.n etmiş olan 

st~ldkürülm~ ve du~a_:!:~ !!:,1!::;a. bolluğu hu yiyecek kıtlığını telafi vilayetler.den de rnüetacel yardım 
eu ı esi gv.:.ı.eren ""~"11.UJ.ar J ................ ~ - ~. d Es El ö t!..- • k. tal ı . ı d y mil olduğundan k~l! heyetl etraflı tet- ecııyor u. . e o e yayeyım . ı, ':e- ~en~ ıp .. ~nı7 unan : 

kitler yapmıştır. Bu ~ neticesi. çen llkteşnnden itı'baren yemışler ıle lel!.inın asıl Turk :m.ılletino v-e kendi: 
blr raporla mtlddelumum1Uğe bildtrl- üzümler tamamen tükenince, vazi- ne layık olan hükilmetine bu foıcı 
leccktlr. yet elldişe verici bir safhaya girdi. anlarımızda bize göaterdilderi yar-

Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Kıt- dundan dolayı minılet ve şük.ranla
lıktan ve açhktan bilhassa. çocuklar nnı gazeten.iz vasıtasilıe bitdinnenizi 

Gazi köprüsü 

Boya tamamlanmadılCça 
kat'i kabul muamelesi 

yapılmıyacak 

Bundan birkaç sene evvel T"dırki
yeye Jullen Bryan isminde meşb~ 
bir sinemacı gelmİf ti. Dünyayı dola
tan bu adam. ber memlekette, uma 
filimler çekerek bir nevi röportaj ya
pı.yordu. 

Jullen Bryan Ank.arada Matbml 
umum müdürlüğünüa ve birçok kim

Ga.zl köprüstinnn. muva5k1lt kabul ıeler.in yardımı ile iürkiyeye dair 
muamelesi esnasında, kl5ıprft:n1ln bazı de biiyiik bir röportaj filmi çekmİfd 
noksanlan görülmüş, bu noksanlar Hatti bunun İçin kendisine buaml 
tamamlanmadıkça. katt kabul mua- bir müsaade verilmit ve Ebedi Şefiııa 
melesin.in yapıla.mıyacaR't mlltıeahhlt giindelik hayatına dair birçok ~ 
firmaya. blldirllmiştl. neleri filme çekmeğe muvaffak oı. 

Müteahhit köprünün notsanl~, ~tu. 
boya kısmı milstesna o1m.a.lc. ınıere • • 
tamamlamıştı. Köprüye vurulacak Julien Bryan bu suretle b~ok 
boya da Alman hükfı.metintn mUsa.e.- ~eketJ~e ~~doküman filiml«i 
desile şehrimize getlrilmtştir. vucuda getinn .. ti. 

Firma dün belediyeye müracaat Başka men\leketlerde bu gibi ı... 
ederek, boyanın yazdan evvel sürfile- kiki seyahat fil.imlerine halle afk. 
mlyecetını, fakat ~hrUmze getirilmiş musiki, dam. polis, gangster, koY.. 
bulunması dolayıslle, katı kabul mu- boy, harp filimleri kadar, hatta on
ameIC'SJ.nin yapıln~ı lsteml.§tlr. lardan çok daha fazla rağbet göate-

Beledlye, boyalar köp~ vurulma- • B b" • • !1- L.•-• 
dıkç.a nrmanın bu tsteğlnhı kabulüne nyor. u 11 n~ mı~ aft:, ,.._ 

!mkAn görülemlyeceğlnl cevap olarak gayet dikkate deger bw tanda coi
blldlrmlşth'. rafya dersidir. Fevk.ali-de merakh-

dU" da... Çünkü rahat. yumuşak, 11• 

KÜÇÜK HABERLER 
cak bir sinema koltuğunda adeta ... 
yahat edersinix. Uzak bir memleke--------------tin hakild sokaklarmdan geç«. ha-* Brezilyadan memleketlm.1ze ham kiki tiplerini görününüx. 

kauçuk getlrllmesl için htikihnete bir . , • 
teklif yapılmıştır. TeklU etrafında .. Julıen Bryan m h~. ~?O dakika 
tetkik ve temaslara devam edilmekte- •urıer. Zaten bu sermm mm de meso-
dir la «90 dakikada filanca memleket..• 

..A_,_ la tir .... Ve İnıan 90 dakika içinde de * Topkapı sarayında.ki ww.ı.u.ı.- .wıle- ııeyrettiği memleket hakkında bir fi. 
rinde çalışan tbnmlm Kazan adında lcir __ L!L" labilir B ~'-- ek-
bir işçl dlin kurulan iskele tizerlnde saıııoı 0 • u zat n.unııs ç 
tamir yaparken rnftva.zenestnı. ıtaybe- mek için seçtiği memleketlerde fU iki 
derek di1şnıit..~. başından w bltçolı: ~den. birini arar: Ya o memleket· 
yerlerinden ağır yaralanmı.,t.ır. İbra- t.e inamlmıyacak derecede büyiik bir 
htm Esnaf hastanesine Jc:aldınlıruştır. terakki hamlesi olmuştur. Yahut o * Ortaköy civarında Emek apartı- memlekec h&l8 inamlmıyacak der~ 
ma.runın tklncl kat oca.lı: bacasından cede İptidai ve vahtt bir halde yqa. 
yangm çık:ml~. kıvılcımlar Uçllncü maktadır. Bunlardan biri oimu.a 
katta oturıı.n Ojen!ntn oduına sıçra- Julien Bryan'ı alakadar etmek kaba 
yara.k yataklarını tutuştumıuşsa. da değildir. Meseli onun serisinde Tür
yetlşen. 1tfalyıı tarafından a.tıeş s5n- kiyeye ait filim: cYenideın doğaa 
dürülmli.§tllr. memleket: Türkiye. .. > adını taft-* Para piyesi müna.sebeWe B. yordu. 
Necip Fazılın dava. o.çtıtmda.n ba- Onun bir de buaünlerde Japon ta.
hisle ona atfen neşredilen yazılarda arnız1anna uğnyan c yeni Gine• ye 
şahsına hakaret edlldlğlnt llert allren ait böyle röportaj filmini seyretmif. 
muharrir B. Yaşar Çtmen dtln müd- tim Bu filimi • kild•w• • • 
deiumumillğe müracaatla CQmhurl- •• · • er sesaız çe ıgı ıçın 
yet, İkdam, Son Telgraf p.zeteleri ve gosterilirken Bryan, karanlıkta bal-

- Niçin iki yÜz olmasın? •. - de-
diler. - Buraya gelirken Selçuk ca• 
misini ziyaret etmemiş miydik? Esas 
hallan sapsağlam dmuyoır •.• Halbu· 
ki Osmanlılıktan önce le$İs edilmİf.. •• 
Ve ınihayet, büHin Mezopotamya 
eserleri, bütüı. mihi hat medeniyeti 
pişmiş toprak medeniyetidir... Ker
piç ise, samanla yuğrulmut, gün~te 
kurutulmuş topraktır... Bundan iyi 
duvarlar yapılsa, zamanla tqlaşıyor, 
cidden mükemmel oluyor... M~eli 
'11 hızirn ev, kışın sıcak, yazın serin 
tutar. Umwni manzarasında da se
kalet yoktu-·. Biraz daha itine.im, 
Eermisi niçin olmasm? 

Sanatkar Naşid hasta 
5evlmll sa.natkAr Naşit, fazla yor

gunluktan dolayı Bakırköy hastane
sJ.nde tedıı.vl altına. alınmıştır. Kıy
metli artiste acele şita temenni ede
:r1z. 

ve ihtiyarlar arasında bir çok kişi tekrar rica ederim. 
ölüyordu. 

Türk tiyatrosu m~u.ası aleyhlerine ka: 
A. Paiaio. hakaret davası açın.ıştır. Evrak tet- - Şu gördüğünüz yer filancadır! •• 

kik edilmektedir. Diye «Al gözüm seyreyle! .. » üsa• 

Beton, kagir, tuğla, ahşap, ker· 
piç ..• 

Bunlar, makbullükleri itibarile, 
tabiidir ki beton en baıta olmak üze
re tasnif edilir. Kerpiç de en sona ka
lır. Fakat diğer cihetten itinalı ya
pılmış bir kerpiç binanın kötü bir be
tondan ali olduğuna ben şahsan ka
llaat getirdim. 

İhtikar mahkemeleri 
yakında açılıyor 

Milli Korunma Kanununun son tıı.
dll!tlı oekllle tııtblk mevıcıtne gl.nnes! 
üzerine bazı vll!yetler meyanında b
tanbulda da tktsı gümrük binasında. 
ve blr1 Üsklldarda a.çılmasına kara.r 
verilen ihtl.kAr mahkemelerinin ha-

Kerpic;:i.n nasd yapddığını da sey- zırlıklan ikmal edllm~tr. Usküdar
l'ettim: Bir su kenarında, paçaları dakl mahkeme Üskiidar adliye binası. 
aıvayorlar. Kürekle çamuro yuğur- içinde açılacaktır. Muhakeme sa.
~ uktan sonra, üzerine bir miktar sa• lonlıı.nnın tefrlşl ~l tamamlanmıştır. 
man döküyorlar. Müstatil haneleri Tek hAklmll olacak bu mahkemelerde 
olan - petekvari _ bir kalıbın birer başkAtlp, üçer kAtlp ve birer 
içine bu mo.cunu dolduruyorlar. Ka- mübaolr tayin edilecektir. 

w • 1 Hazırlıklann bitti!ti milddeiumum.!-
lıbı yukarı doımı çekıp a m~a., yer- llk taratında.tı Vek!'ılet& bildlrllını.,tır. 
CI.! koca ~oca (altı yahut .~ekız tane) H!kl.mler ve kA.tlpler tayin edildikten 
yq kerpıçler kalıyor. Guneş kurut- sonra mahkemt>ler faaliyete geçecek
tu muydu. iste bu iptidai tuğlalarla, tlr 
anlattığım bina yapılıyor. · 

İnşaat bill!'isi olmıyan üç beş kişi Fener yangıni tahkikati 
yan yana &;elince kerpiç bir abli'. bir 
kulübe becerir. Lakin tabii. öylesi, Fener patrikhanesi yangını müna-
bir şeye benzemez. İnsanda: «Ker- sebetile, hasta olduğu tçln mahkeme-

ye gelemiyen, p:ı.trlk B. Benyamlnlıı 
piç menedilmelidir. Bir sekaletin şahit sıratlle evinde 1fade31nin alm
önüne geçilmelidir!» kanaati hasıl masına karo.i' verllm~tı. 
olur. Netekim tu kanaat umıım:ileş- Birine! ağır ceza mahkemesi aza.
miştir. Fakat sanırım, batalı bir gö- sından B. R~im Ba.şolun na.lbliğt 
rlQ: Kerpiç binanm da fennisi, iyisi, altında müddelumumt mua.vlnl B. 
pratiği behemehal olacak. ' Bilhas- Ziya. Yazgan, Jdtlp B. Ragıp, blr mü.
sa - ağaçs1Z, taşsız sahalarda ve bu baş.!r ve maznu.ı:ı metropolitlerin ve
malzeme buhranında - bunun teı- kUierlnden müteşek.k:U bir heyet dün 
viki bile lazım. Münevver sınıfın: patrik B. Benyam.1nln patrtk'.ha.nedekt 
«İyi kerpiç bina föyle yapılır!& diye lkametgA.hına. gltmlşler, yangın et
halka yol göstermesi, propaganda rafında şahit sıfatl!e Uades1ni almış
yaprnuı icap eder. lardır. Alınan ifade evrakı muhake-

Kerpiçle intaat, vaktile bir -...at- menin gelecek celsesJ.nde mahkemede 
mıt; batta yijksek bir sanatmq. Son- okunacaktır. 
ra •ereddi etmİf. Bize iJaah veren ••••••••••••••••••••••••••••••••••••-• 
bu mütereddi seklidir. Eskiden den tartlanna aöre, dütii:nülecelr: menu
alarak yepveni usul toprak bina in- ı... anamda oba gerektir. 
p.abnlll ihyası, bizim memldc:et (VA. Ntl) 

Rakı sofrasın-
daki cinayet 

Suçlu hakarete uğradı
ğından ne yapbğıni 
bilmediğini söylüyor 

Unkapanında evinde rakı eğlentisi 
yaptıkları şettğl bıçakla. öldü.ren 
Hakkının muhakemesine dU.n iklnci 
aA"ır ceza mahkemesinde başla.n~
tır. Hakkı mahkemede suçunu itlraf 
ederek şunları s6yleml..ştlr: 

- Arkadaşım Etremle bir meyha
nede rakı içiyorduk.. o sırada pen
cerenin önünden şefi.it geçti va Ek
rem onu da ça~d.ı. Hep beraber 
orada lçtlkten sonra. şerik kendi evi
ne gttmemlzl ~ledi ve meyba.neden 
çıkıp Şeflğin evine gittik. Orada 
Dilber ve Fatma. adlarında. l.k1 de ks.
dın vardı. Evde aofra kurup tekrar 
içerken Şefik mezenin tıı~ndlğl.nı 
görünce gidip ın.eu a.ı.manu sôyledi, 
ben reddedince hiddetlenerek küfür 

Okuyucu 
mektupları 

T okatliyan otelinin 
yanındaki durak 

TokaWya.n otellnln ya.n tarafı· 
na tesadüf eden BOkak, du:ra.lı: 
mahalll olduh için bllt11n nakil 
vasıtalan buradan geçer. TaDile
rln g(lrült&llııe ı,oförlerln vt 
siipr11nt11 yl)k a.rabala.nnm gürtll
tfilerı de munzam olunca, b\ll'BQ. 
blr lfk.enoe ınahalll haltnl alıyor. 
otıeı ve l!JJka.k saJdn.lert taratm.-

dan beledıyeye verilen ve oo l.ma
yı ihtiva eden ıstida, müdtırıer
den ~ Ertuğrul'un. hlınmeti Ut 
bir mftddet tes1rlni ~ise 
de devamı ka'bll olm.amıftır. Du
rak mal:ıalli için en milnaslp yer, 
e3k1 Gala.tuara.y Jı:ara.kolmıun ol
duğu yerdir. Bu suretle. bu clvar 
hem bil' meydana Jca.V1JŞtll', hem 
de oo1aı.1ı: saktnlm azapt&ı kur
tul.mut olur. 

Eıslct at.a.şemillterlerden 
Faik Arif Başol 

* Hüseyin kaptanın idaresindeki lile izahat verimi. Yeni Cin~ ~ılınl 
Allahkerlm motörii Şileden odun başladığı zamaın, Bryan. seyircilere 
yüklü olarak limana gelirken Anado- twıları anlatb: 
lukava~ açıklarında tay!ad.a.n Şileli «BugÜn yeryÜzÜnün en iptidai, en 
Tahsin motörilıı yelkenlnl lndlnnelı: biiyük vaıı.et halinde kalan yeri Ye
lstemiş ve müvazeneruıı Jı:aj'l>ederek ni Gine'dir. Dünyann her tarafında 
denize d~p bolulmu~ur. Yapı.lıı.n yamyamlık yavaş yava.o kaybo)duğa 
aramalara. ra~ım Ta.hsfntn cesedi halde burada bili bütün fiddetile 
bulunamamıştır. deva.ın etmektedir. Şimdi ,u perde 

üstünde cördüğünüs ve ancak beldea 
İhtikar suçundan ~ sazlarla örtülü kadmlar için 
mahkfun olanlal' diinyan!11 en iştiha verici yemeği bir 

Fazla fia.tla mangal 1ı:i5mt1rtl satan beyu ımanm >:-i~ bu~ud~rt ... 
İsrall İsmail asliye ıtıncl ceza Perdede Yem Gine adeta mucl. 
~:.mıde muhakeme ed.llm1.şler- hince yalnız belden aşağılar sazlarla 
drl. Bunlardan İsralUn otuıı nra., t&- örtülmiq insanlar görünüyoı-du. S.. 
mallln beş J.Jra. pata. cea.sı. Memele- londa bir de}qet fuılbsı işitildi. Jm
rlne ve kOOııürlerln mQsadereslne lı:a- Jien Bryan'm sesi devam etti: 
ra.r verllmlştlr. - Bunlar yüzlerini korkunçlq. 

Ka.11>lt tht.lkAtı ya.pııuı Mustafa brmak için bunm deliklerinin kanabo 
adında blrlnin muhakemesi aonunda larmı delerler ve oralara birer küçük 
suçu sablt görüld~den em Ura pa.- iman kemiği parçası takarlar " 
ra cezam ödeme-slne kan.r verllmif.- ömürlerinin sonuna kadar böyle ge
tir. KB.49.r peynlr11hWtArı J&pm.aktan zerler ••• 
maznun Yani adm.d& btrl J9ı]ca.lana- ~c:iler md ·· ertil 
rak mahkemeye verllınl§tlr. '7Cdyu. __ .ı_ aras • urp er .,.. 

sa evanıua: 

- Evlerini vüksek ağaçların tep .. 
İzmir den koyun ainde kuran Yeni Gine'liler birer vı-
getirilecek mi? laın sessDliii ~daldan dala geçe-1• 

Yapılan tetkikler netıceıı1ııde İzmir ve~ üstünden. ~ağıdan ı:e-
ha.valls1nde y1rm1 bet bin toyun bu- çen dupruınlarınm üzerine atlarlar ... 

etti, evJ.nden kovdu. Kadınların ya- H lundultu anlaşılııuştu' !'atat bmırde Onlan yok ederler ... 
nında. bu hak.aııet cıuumı sıktı. Za.- avagazı saatleri et natıan İstanbula · naaruı daha cYeni Gine• Y• ait bin bir çetila 
ten fazla lçtAğlın rakı.dan da sarh~ Bazuk hava.gazı saatlert :yO.zOn&ın yük.sek olduğundan bugtblldl p.rt1ar hayvani.ana kadar bütün t.a.failltile 
olmuştum.. Şeflk bent d.ı.Şa.nya a.t- havagam oht;etlert ile milşterller ara- altında. bu koyunla.nn İ.stıalı.bula ~ MYl'ettiiiıniz filim bitti. İtt.e bu .. 
mak: ~re hücum edince kendimi sında. ~ lhtUA.fla.r gltt1.k'9e ~- tirllmesi mümkün görülememektedir. rada seyjn:iler arumdan boyn..a 
kaybettim ve bıçatmu çektim. Bun- k•-A·- İstanbul kasa.plan burada. d& et 11- _.__ kravataıs b--• dik bir kol.il 

b
"-"""ntm. rna wı.uu;o. BelediJeye ........ , .. _ bası 7~ -ı-

dan sonra ne oldu~u uıul.Jv ..,__ atlan yeniden arttmldılı taltd1rde bu _._ talmıq. siyah ceketli - .. Yr 
milra.caatlardaıı havagam aaatıe.rının --~-ı·rda.n bir 1n ..........__._ula 

7
-- ·-Şetllt kan içinde fel'tt yuvarıanmca .... v,._....smının .llJ(&lJ&1 rahip sahneye miadı ve aeslendis 

aklım başım& geldi. korkudan ıraçı.p az sarfiyat J&.Zdılı. 1ddla&Ue, SU f1r- gettrllebllecetını Uert stıımeıktıed1rler. - Medent imanlar y . Cin.,. 
.... _ lretlerinhı mft$ertıerden fazla -- Haber aldıtımız& nuarm. kasap- • enı 

o civarda. bir evin ahlnn& saklanu.w.<- istedikleri ,,....._ la.rdan mtıteşeıan blr ~ bugthı r.e zaman elltrini m::atacaldar? .• Me-
Ertesl sabah bekçiler ve polisler beni h u:ıla.§l]maktadır. Beled!fe 1qe ma.teşannı slya.?'8t ederet h- deni diinya ne uman bura ile .U.. 
ahırda yakaladılar. avansı. f!rketlertnın ba flldldeki mirden koyun retırmelert tçın et ft- kadar oı.c.kT .. ıt 

Şahitlerin d1nlemn.e:ııl lçln muh&· 1.steklertn. kulR ulmun•ınnı alt.- atl&nnm arttınlmMmJ ~:lif ede- Hikmet Feridun F.. 
keme başta gün~ buıüa.IUl]ftır. ka.d.a.rlara blld.lım1ttlr. ceklet'dlr. (Denmı uhJfe S .Utan 3 de) 

Bay Amcaya göre ... 

Keyif verıcı içkilerin tadı 

kaçtı gibi geliyor bana bay sa ... 
Amca ... 

Eskiden bir şeye kafam kız-, ... s.ıkıntımı gidermek için he- ... Bir şeye sevinir gibi olsam. .. I ... Yeni zamlardan sonra böyle B. A. - Elbette! .. Verilecek 
men sıgara paketine sanhrd1m! ... Bir buçuk şişe ile keyfimi arttı- keyifienebillr miyim dersin?.. zammın yurt müdafaasına yan. 

nrdım... yaca~ diisünmek kMU 



San Marino Amerika' ya 
harp ilan etti! 

Dünyanın en küçük ve en eski cümhuriyeti hukukan 
Iıveç, Türkiye ve Bulgaristanla harp halindedir 

San Marino'da ,ato, kasabadan bir ıöriinüf, yeni seçilen naipler tatodan çıkıyorlar 

Son günlerde muharip devletler tarilııin.de yeni Lük6metin tdtli Cüm· Lrken bu küçük hü.kCiınet unutulou
ti'Utna yeni bir hük\\met ka.blniıfbr. bmiyet olarak bbul edıilmittir. On ğundan, San Marino, harp ilin etti
Bu hükUmet San Marino Cümhuri- yedind .aaırda bir Kanunu esaat ha- ği meınleketlerin lıiç.birisile sulh ya
:petidir. Saa Marino, İtalyanın orta· zırlanmııtır. O zamandanberi bu b.- pama.ınıftır. Bugün huh&an laveç1e 
91llda küçüle bir mem.ldccttir. Umu· nun tatbik ediliyor. harp hatıindedir. Fak.at iki hükOme· 
mt harpte İtalya ve müttefiklerinin Saın Marino'da Arringo adı veri- tin de bundan haberi yoktur. Hatta 
yanınd~ yer. ~lmıştL Bu h~rpte de len bir mnumt meclis vardır. 21 ya- geç.en aene bir~r fabrl 'kon50loe bile 
kalya ılc bırlikte çarpışmaga karar §Ult seçen her erkek bu mecliste t.ıyıı. etmişlerdL 
.e~ ve İtalya ~~be &~~ ~ ir.adır. Umumt meclia altı ayda bir Sa.'\ Marino, Umumi harbe lalya 
k_T~"C karıı h.arp .ilan ebniftir. Şmı· toplanarak 60 D,ilıik bir meclil .e- ile birlikte gir~. cepheye 3 z.abit, 
di de Arnenlı:a ıle İtalya arasında çer. Meclis de kendi arumdan 2 na- 95 neferden mürekkep bir kuvvet 
muh rebe . ?aılaym~ AmerikaY_a İp Y 12 iza intilıap eder. Bunlar altı göndermifti. Küçük Cümhuriy~ Al
karn harp ılan etmege karar v~ ay müddetle hük6.met.i idare edener manya, Avusturya • Macaristan, 
"Ye b~ k.nr.ıı..r~t geçen hafta Amerika- ve meclUe hesap verirler. Türkiye ve Bulgariırtan'a harp il;ın 
)'a bıldırmııtır. San M · • k · · V n d Sa 

arıno nun manzarası ço ct:rnııtı. ersay •U.l(lU esnuın a n 
San Marino, lt.lyanın prk ea.hilin- güzeldir. Küçük Cümhuıiyet topra.k- Mamo unutulduğunda.n, bu hüku-

de. Adri~atik ~~z.ine ~akan 75.0 lanndan geniıt bir ova, uzakta Adri· met yukanda saydığımız de-;letlerle 
metre yu~scklıgınde bır . tepenm yatik sörünür. Ovada bir ~yyare harp halinde k.almııtır. Yalnız hal· 
tiz nnde.d r. Mesaham ~.ı ~metre :mqdanı ~dır. San Marino da u- 'Y'ft, Almanyanın yanında yer aldığı 
kare, nufu 12,500 du~: Bır ~~ kerlik mecburi değildir. Sulh zama- zaman San Marino da Almanya ile 
n:etrc murabbaına 204 nufus du~u- nında poÜS vazifeaini görmek üzere birlikte harp cdebilmc!lc için, acele 
fünclAn ~u.rası Avrupanın en kala- 39 zabit ve 950 nefe.rderı mürekkep , • hükCiınctle harp haline nihayet 
balık yerıdır. •ilahlı bir kuvvet bulunur. 16 yqın· vermitô. 

San Marino, Avrupada en eski dan 6S yaıına kadar her erkek ica- San M . h kuk T'· k" ·ı 
C- h · · B 1600 b d )-L • ..d f w cını.o, u an ur ıye ı e um unyettır. urası sene- ın a mem ~eti mu a aaya çagın- eı· l h ~ _ı _ _ı,_ 1936 d l 1-
d b · ·· t kil N }L- 1 b"I"'- B ,__,, "''- Cü"mh . . b an ıarp arıncııccur. a ta t.n en nu a ı ya§JYor. apo cun a ııır. u KUÇU&. unyetin ay· _,_ ,_ ]c b. T- ,_ 1 
t 1 • •h ·w • b ,_Ü ,,,_ w n.ı '-- ''- 1..-. yaaa neoatat o uyan ır urx: ta e-ta ya}, ı 'l .a ettıgı z.amaa u .. ç~ ragı Uı:& oıanq; yansı ,uÇ,.az., yansı b ,_ _,_ ,_ L _,_

1 
__ -1 _ _ıı_,ı_l 

ı k · ) tın w t -ı _. · •-• d .. __ 4_1_ • K e ıoazı nıou&tloilr n&1U1.tnc;ıa tcoıu&. er-mem c et; ış a e ege enCZ%U .,.,. mavı -.ı P4'J'Ça an mun:&.-.eptir. a- d :ı... 1 ____ ,_ •• b ı-.ı- • 
· h A l Jy l __ ,_ _ _ı_ :L::...::ı.. :1_, riht d e 'DUftHl~ uzere u mem c:ge.e 

1 
me.ını!I. tta tn .ıı.nm zaranna o a- saoaa.a 'Du.Y ...... ıoır ta f&to var ır. • . _ı- h _ı· S 

' S M · • · 1 '- • Bu '-üı-"' d • __ _._..,__ gımnce oupnan te aa91 o.ye an n · an anno yu gen11 etmex: Wte- 1"1181 n Kumet &ll'aMJU. M . ' h d--_ı d _,_ lm 
· · F k k"" ··k h""'- • ~ b arın o u uuu 1f1na çu.an ıştı. D"'ışt r. a at uçu UKum..... unu Sa M • ' h 

kabul ctmemistir. n armo nun arp O 2:a.man bütün dünya gazeteleri bu 
hadisedeın bah!et~. San Ma.rino 
~rndi yeni 'harp ilaı. ettoiği rnü.ttefik
lp zümresinden ba'" lsve. Türkiye 

idare ıekli halinde bulunduğu 
devletler San Marino hükumeti. Dalmaçya

clan kaçan Marino adında bir tqc;ı 
tarafından kurulm~. 3 e)lul 301 

DOCU M 

San Marino ,Dndiye kadar birçok ve Bu~ariatan'la elin harp halinde 
harplere ginniftir. Falcat sulh yapı- bulunuyor. 

Gaz t c. nrka.d~anmızdan B. Bı!ıat 1 
Altan'ın blr kızı dünyaya ge1m.lştlr. 
Arkada ımızı toorlk. yavruya uzun ve 
mesut ömfirler dileriz. 

KADIKÖY HALE 
Sineausında 

2nci 
Hafta 

Jleyecanlar Haftası! ... 

Rl Gt'.N latinelerden itibaren 

ALKAZAR'da 
Z Royük P'Hm Btrdaı: 

Merak 'c heyecan uyandıracak 
cinai filmlerin en fev1ca1Ade61 

1 • Sokak Kurtları 
CHARLES BICKFORD -

HARRY CAREY 

Kalblerl tc hır ed rtk buyuk 
macera, m r kla t.aldp olunaca.k 
buyuk: b r sergüzeŞt, mevzuunda 
k n ve intikamın esrar dolu tıln 
bir vat a ı i !enen cinayet ve 

delıı tıer filmi 

2- INTiKAM 
KOŞUSU 

J HNY MACK BRAWN 
BOB BAKER 

2 b u k ... • oy artistin en son 
t kl.ın buyü'k Amerikan 

.Aann ı:ıetıenen hlrltıı.sı 

TAYFUN 
Blftan baş renkli 

DORE'nlY LAMOUR 

KADIKÖY 

OPERA SiDmlaamda 

MUnir Nureddin 
KONSERi 
16 Mart Puarteai sünü 

Şehir tiyatroau temsilleri 
Tepebqa Dram tı.smmda 

Gece aat 20.30 da 

PARA 
Yazan: Neelp Faı.ıl Kısakilrek 

İstltlll caddesi Komedi kısmında 
Oündfu: saat. 14 de 

ÇOCUK OJ'UMU 
Gece saat 20;30 da 

OKSE ... SÜKSE 

HalkımıMa.n Rica: İzdlba.ma. 
mahal yoktur." 

Alemdar ve 
Milli de 

HarlkulAde bir :ratb* mu::har 
olan -.e akınlanmızın lılUap 

haddlrrt doldurup tatıran Dl.bt 
wsıı:R 

DEMiR MASKE 
4T(}B][ÇB) 

AYRICA: Istanbulun fim.dlye 
bdar sftmıedll\ .,. bqlı bqma 

muazıBam bir nım olan 

SON ŞAHiT 
İlA.ve olunarak 

Bqinden WhareA 

Gösterllecdrtlr. 

lliikifaUı mukavemet koşusu * eanyer Halkevlnden; ı - Spor österi!ecektir 
§Ubem1z tarafından tertip edilen sert 
haltnde ınulc:avernet kofUlarının 6 tı- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıometre olan eçtmcWil 15 mart 1942 tefek.kfillere a.ynca. lı:uıpa hediye edile
puar g(lnü saat 12 de Bilyilkdere ne cekttr. 

l 
TanbJa a.ra.smda ıyapılacaktır. 1 - Büyijkdereden -" 9,tel te ba-

2 - Derece &!anlara madaln "1'i- relmet ~ npurla totuya )"et)flle-'----------r ıeoett sıt>ı .. - aı.ıetıe ıp.1ıtll ecım bUU. 

Cinsi ahlak 
Eminönü Halkevinde 

dikkate değer bir 
'konferans 

Tıp fa.ktlltem profesörlerinden dok
f:or TevtU: .Remz1 Kazancıgll evvelki 
~ ı:mın&ıt\ B.aJkey1 alonunda 
cOtnııd. ahlAh mevzuu etrafında. d1k
bte "'8Zl bit IDıfet'&Dlll yemılftl.r. 
StJcm, b&lkonUD.& t&dsr tıamamlle 
doim'IJI, batıl b1r kıBmı dlnley1c1ler 
otumcak yer bulamamıoI&rdU'. 

Profe9ör konferaıı.mnda. cin.si alılA.lt 
m.Melflısln1 etn.flı bl.r aurette tetkik 
~lr. Doktor TevtUc Remzi Xa
a.ncıgll aıertne bqla?ken: 

cC1ns1 ha.yata aıt umum1 meseleleri 
lllılW lamı cepbes!nden tetkik et
mek ı.tıyonım.. C1Mt haya.tt&n 

ÇENBERLiTAŞ Sinemasında 
Bugün Matinelerden itibaren 

1 - A§k Filmlerinin Şahane Yıldızı 

MARLENE DiETRiCH 
tarafından yaratılan ye Singapurda geçen 

7GÜNAHKARLAR 
2 - Me\'Slm.Jn en feD ve en güzel Komedilerinin kahramanı 

BANS RUHMANN n Dilber... Zarif... BERTA FEİLER 

BIRL.EŞEN KALPLER 
OC* baJılıedtUr. tnsan d'Ofünmeğe Blflan nihayete kadar baş döndürücü bir macera ... Şen ... ve 
bqlaya.lıdaııbert bul ııslabat merak- x.ı eli bir ı·ı 
hlan, roman, tıyatro muharrirleri, ~-ll'!~~~~~!..~e~5:en::c:__:~ı~m:_~~~~~~~-· 
yeni olan.ık atnemacılar ... Bütün bun-
lar clnl1 baya.tın cepbelerlni g(ıster
meRe çah§ırlar. Bu b.nfık meseleyi 
kendimce halletmeğe ,çalıp.catım ...• 
demiştir. 
Konferansçı bundan sonra. c!nsanıı 

denilen varlığı gen ~ntlne alm~ ve 
bımun cinsl 1ns1yaklannı, clnst ahlA.
tmı birer birer tetkik etm1ştlı'. Ço
ctikluk, gençlik, buIOt, evllll:k devir
Jıerl iberlnde a.yn ayn durmuştur. 

Bundan bqıka izdivaç meselele.tlne 
yatından temas eden genç Allın cÇo
cub bahsini 1ncellyerek: cTablatta 
nesli uzatmak gayedir. Zevk gaye 
değflcllr.• demiştir. 

Profesör cKanun ve cınsı haya.t• 
meseleslnl de lnceleml§tır. Bundan 
bah.sederkıen: •Kanunlar clnsl mtına-
81!bet.1 tanzlın edt:vorıar, fa.kat esas 
insanın bu sahada. kendi kend!a1nl. 
tanzim etmesidir. Tenaslill hayatı 
tanımalı, onun teccllllerlnt hayatı
mızda tetkik etmeliyiz.• 
Konferansın sonunda Tevfik Rem

zi Kazancıgtı uzun uzun alkı§lanmış
tır. 

lzmirde et fiatle. 11. 

hmlr (Aqaml - Burada koyun 
ettnın kilosu 120, kuzu ettnı:n 130 ku
:nışıa sat.ılmata baf)a.nmıştır. Koyun 
ve kuzu etınin yüaellftyle müva.zi 
olarak balık etleri de yübelmlştlr 
Ketal 100 - 120, levrek 150 - 170, çi
pura balığı da. l 80 ~tan satılıyar. 
Blr ay sonra et ve balık tiatlertnln dü
~~i tahnıhı ediliyor. ----

TIBBI MVSAMERE 
Haydarpaşa asıkerl hastanesinin 

beşinci tıbbl müsamerel'll. 10/3/942 salı 
günü 004 tabip alooy operatör Zahit 
Tolun'wı re!Bllğlnde toplanmış ve • 
aşağıdaki vakalar takdim edUmııt.tr. 

ı - HaTSal&do. tnklpf eden hu
raçlı apandtalt.ıer Te rntal 1&kla te
da vl (Operatör Cemll Baydtır). 

2 - Bir gÖ'L konttizyon va.kası. <Göz 
miltehassm Süreyya Gördüren). 

3 - Bir nadir tenasftll sul şekil. 
(Bevllye mfitehassısı Dr. S:ıdetun To
sun). 

4 Amplyemlerln dahill tedavlsi. 
(Dr. Ziya 0öıem). 

Bu akşam 

iPEK 
Sinemasında 

Sentnln tek TVRK FiLMİ 

NEcU - Blni - SAMİ - SAİD -
KANİ ye BEHZAT 

Numaralı k'oltuklar emnden 

aldınlmalıdır. Tel: 44289 

J.tanbuJun milnevveır aildlerine muhte,em gala 

BCTtlN D'VNYADA ŞÖHRET TUFANLARI YARATMIŞ 
Romanı mil.yonJarca baımhnıt ve memleketimizde de :ilk de.fa aayın 
RFZZAN EMİN YALMAN tarafın<lan Türkçeye çevrilmif modem 

dünyanm en bUyUılt e<W>t pheaeri Filmler tacı: 

REBEKA 
Matinelerden itibaren başladı. 

DlK:KA T: Ba Gala mÜMmerembıde il&rve o1arak geçen sene Pa
Nte ölümU. bUtün dllnyaya neyecan venni~ olan 

Aarm yegane <l&hi be.teUn PADEREVSKi'nin 
P i Y A N O K O N S E R 'inde 

(Liıııt, Macar Senfonilıi ve Betoven) den en yüksek ilahi 
parçalar d3ınleyecdt1._iıiiıei.inııııiııi.z •. _____ _. 

ı:B:,:ug;!.:ü::nı-Fi.a_tlere_:u._m _yolctu-r.-1 MARMARA' da 

ARJANTiNA 
cLA KONGA> dan daha aiiael olan yeaine Film. 

Yakında M E L E K' te 

Bugün MELEK Sinemasında 
Senen.in en nefU, en mükemmd ve en güzel 

AŞK RUYASI 
Şaheserinin 

2 nci ZAFER HAFTASI BAŞLIYOR 

Leslie Howard ve lngrıd Bergman 
tarafından ilahi bir tarzda ~ratılan ihtira.ala dolu çılgın bir aşkın 

romanı Nef• afk, musiki ve yi.iksok heyecan şaheseridir. 

ŞARK 
Sinemasında 

Yarın ak§am 
Büyük Şeref Galaaı 

olarak 
Amerlkadan 1enı avdet edenG.W.Pabst in ilk y:ıptıp büyük 

Biyülc ye dahi Rejisör SÜPER Filmi 
Bitim t&dınl&nn, tfJmlerkıde en küçük blr aşkın tatlı hfltırası yaşıya.n
lum can ve ronrucıen aevecet ve takdir edece-tıert beşerl ihtlrasla.rın 
en unutulmaz ıstırabı_. Bit Udının ta~ı hayatı_. Ölmez b!r sevginin 

ELiM BİR SERGÜZEŞT!: 

ARTiST IZTIRABI 
u.ARABACININ KJZh filminin unutuhnaz de.bakir Yıldızı 

DiLDE KRABL • BENRY PAITEN ve KATHE DARSH'in 
M"' teret:en tem.sll ettıklert emsalsiz ve eşsiz heserleri. 

Pek u blan amaarah yerlerinbi hcmt!n aldırın.ıs. 
Ta.EroN:tmo 

A Z A K ~7.:. T U R A N 
Bugün Matinelerden itibaren: 

-1-
eartm milyonlarca t.neu>mı tes
hil iden etaneıeı- cDJan. B&tıl 
tut.atlar tuaıerının ıılb1r " 

efwnla c!olu. 

Bt!YtJK llACEllAL.AB MHIU 

-2-
cGÖRt.!NMİYEN ADAMIN A"Ydeti 
cGÖBt1NMİYEN .&DAMIN İatl
bnm fllmlerlıı1 gôlpdıe buatan 
18Denln en he,ecanlı, en korkunç 

dehfetler filmi. 

FERHAT HLEKTRiKLi 
ll~ ŞiRiN A O A M 
Tirkçe södi - Türk Malklll 

Jlerka, Heyecan T• heyecanlar 
Romanı. 

Yer bulmak için tam .eam saatlerinde gelmelidir. 



Şöhret mesleki! 
Bir merm bir 'kıifiye, aahiıbiae 

lllbret b.zandınnuı tabiidir. Ve 
.. öyle bir Mıklı, dört bqı mıa· 
amr bir ıötlreıttir ki kiruieııUı Üt 
fq demeğc dili -..rmaz. Bir pll'· 

lııınta taç gibi ...tübinin batında· 
llıarannadan, paalanmaıdan. &Dür 
lııoygıca pıril<lar, durur. 

Fakııwt yeni çıkan eeerler uaoı· 
da, kahil olduiu bdar çıc>k kiti
,.. ıöJıret kazandrranlara raala· 
myor. 

MeeeP. ıu Hamlet piyesi, -teke· 
pirin dilinden tür'lı:çeyoe çevri}jp 
eılhneye, oradan da mahkemeye 
.,elinc.c rre bir sonuca vann<:J11l 
bıdar az insanm adı mı duyuldu)· 
Hatta bu İfte ~irdem çcık tin 
alanlar oldu 1 .. 

cPara> piyesi de ayl'Ü yolu tut· 
mu§ görünüyor. Tıpk1 cHamkt> 
de olduğu gibi bunda da mesele
ye her gün bir kaç yeni ismin ka· 
1"1flığ1 görülüyor. 

Bu o demektir ki, aaltnc:la bü· 
yük bir ,öhreti olan bir me-eieye 
bnp.rak kolayca ,öhret elde et
mdt merakı gitgide bir meslek 
halini alıyor t ' 

Şalak! 
Bir gazetenin ba§makaleainde 

cŞafalc ne zaman aölı:ecek} ~ 
diye 90ruluyor. Bir başrrudtaleye 
konu olan §afağın berkesin biJ.cli-

• ve ctulu> 7erine k.ulanılaa ta· 
.. ~ elbet bıkdir buyu
Mlar. Bu phıik, po'Mtika galkleri· 
llİll ,.Iaiı ı .. 

Anc* böyle bir plaktan bah
aec:Ht:i:riten cŞalak ne zaman a&
lııecek '? > değil de cŞa.falt ne :ıta· 
™ atacak)> denilıındiJdi 1 Zira 
bu dmıya boiufmasmm ı.ona er
me.i :iç6rt mutWca Ki tara.iten 
birinin pes demesi, yani ici taraf
t.Mı birinde fllfağın atması ge
rektir! 
Yardım! 
Yardımeevenler cemiyeti To

bdiyan ealonlannda. Sarıyer ba
yanlannm di§lerinden mürekkep 
bir 9CJ'flİ ~· Sergi~ ko
nıaeak eserler hem görülecek, hem 
de -.nn ahnabı1ecekmiş. 

Y ardımseven\er cemiyetinin 
hÖIY'le hayırlı bir ite ön ayak ol· 
maıaı daha ba,ka teşebbüslere bir 
bqlangıç olabilir mi acaba. dzye 
düşündük. 

MC!i9eli1 halkın - ülhas.aa. gi
yeceğe dair - :ihtiyacı olan hir 
çok ,eylerden mürd&ep eergiler, 
ut1' yerleri kurmak gibi 1.. 

Bu. cemiyet besab1na bir ka
zanç temin edeceği :ke.dar halkın 
aldanmadan, ihtikarcı eline <lüş
meden alı~ veri{t etmesini de te· 
min edeceği için Yardımsevenlcr 
ceınıiyctinin mak.sa.tlarma uygun 
bir yardan iPdir sanıyoruz. 

IST ANBUL HAYA Ti 

Küçük bayan 
çif çi olmuş! 

Doatumla kaloriler radyatörüne 
,_ı.mnıt. dereden tepeden konu
pıyOl"duk Koridorda kıvrak, ahenkli 
bir sa duyuldu: 

- Fat.ot... Falooof... Hadi. be
nim kumamı, küreiimi bUll"la. 

Oda kap1S1 açıldı. dommıun on 
aekiz yatlarmdaki km nete içinde 
baJiorarak girdi: 

iyi hir ~:;: b=:=:·m=~= Almanya bu kuvv~!ten istifade 
~~ .r~ ~7oı!..~CW:: edecek gibi gorünüyor 
i-1 mi?. 

Üzerinde yün lskoç kuınuanclan • Fran51ı: donanmuunn Oran' da ı gilter-*n :büyük mikyaataki hazır- raklama devresine girccek:tir. 
•t•ii büzmdi cepleri köriildü Ulta Da.kına uğnyan gemilerinden Dun· llk.larma raimen, Amerika harbü* Maamafiı Franaız donanmaaınm 
bir tf'rzi elinden çıktiı besbeİıi bir kerque zırhlmnın Toulon'a gelmesi sona erdirernemeaine aıebep olmak· iltihalrile yeniden canlanacak olan 
ceket belinde ipek ,aldan bir im- ve inıası yanın kalan 35,000 tonluk tadır. İtalyan donanmasının faaliyete ~ 
tak ~bir külot puıt.alon. süsJü yün Jean Bart dritnotunun inp.sna Al- Almanlar taı:afından zaptodilcn çerek Şarki Akdenize akınlar yap• 
çor~lar çank taklidi zarif pabuç- manlar tara.fından müsaade e<lilme.ai Franaız donanmMo1nın İtalyan donan- mas1 ...e bu arada lakeındcriyeddU 
lar baf:nda biraz sola çarpılarak f.İmdiye kadar harp harici it.alan bu ma.~na iltihakile mevcudu aagarl lngi}iz donanmuım baskına uğrat
çehresme çapkın bir eda veren ,ık donanmaya Almanyanın el atması yedi dritnot ıve yedi ağır kruvazöre maya çallfl?lat'l muhtemeldir. 
bir kasket podösiiet eldivenlerini endişesini belirtti. Filhakika Alman· baliğ olacak Mihver .donanması İs· Hulasa; Frana1z donanma.sının 
sol eline .dm

11 
parmaldar manikür· ya bir taraftan kendi donanmuını kenJeriye ve Cebelüttankta bulu- Akdeniz harbi için ehemmiyetli bir 

lü dudaklar r:ı;ıu. kirpikler rimelli. ana vatan ıulanna toparken, <liğer nan İngiliz filolannın icaıbmda hirlq· unaur olduğunu takdir eden Alman• 
'_ t,te dedi• bu ekim elbisem. taraftan Fransız harp gemüerinin mcalne mani olmakla beraber, pyet ya, Franaaya kabul ettirdiği mütare

Bu kumaşİan buİuncaya kadar neler toplanmasına müsaade etmekle, üalerinden uz.aklaşacak olurlaraa bu ke ;artlarında, bu donanmanın ken• 
çektim. Tenimle bir hafta mağaza Önümü~dek.i yaz aylarında deniz filoları ayn ayrı muharebeye icbar diôıe teslimini tezammün eden bir 
mağaza dolaıtık. Bir de mahsulü cephes~ndı;ın. de .. ""8lı .faaJ.iyete .geç· cdc.rck hayli hırpalıyabilir. Fakat Al- kayıt bulunmamaama rağmen, bu 
toplama zamanı buat elbisesi ı&zun. melı: nıyetmı goatermı~e bcnzıyor. ~a.nlann Fransız donanmuma lutın lı:uvvetten Wtifade -edec~ gibi gÖ· 

Bakalun onun kumaımı nasıl bula· Malum olduğu üzere, Almanyanın :ıptıdaeında el koymalen llzımdı. rünmektedir. Bu niyet fiiliyat NM• 
cağız?.. lngiltereye karşı zayıf olan tarafı do- Çünlı:ü hu donanma.yı haıbe hazırla- sına geçene, Akdenizdelı:i lı:uVl\-et 

Hayretle kar,ımdaki çifçi dilberini nanmasındadır ve bu sebepten de- yıncaya kadar yaz aıcaklan gelip ça· nisbeti Mihver lehine hayli düzelc-
süzerken dabnışım; pamuklu basJ'D4• nizlerde kaçamak harp yapmaktadır. ta~~bi uzun bir du· ce:ktir. A. B. 
dan kırk yamalı entarm, rengi ~ İtalyan donanması ise, Mden.izde , • • ~ iSGiiiiiiniiıA::i ' 

lamıı yarık topuklu ayaklan, adale- ru olacak durumda degıldır. gJ 
zarmış plvarı, çanJdan d1$U1Y• fır. ·~giliz donanmasının ha;~~tına ma· lAs k e rl 1 k IB !IS\ h .• s Be r·ı~ 

~~~~ı 
leri namlaımıs kalın parmaklı, fil· Almanya İngiltereyi deniz.altı gc-

4 O N I! L il D kin damarlı elleri, yırblc yemeni ile mil eril~ aıkırtırdığı kadar denizüstü 5 3 
"!!!!! ~ 8 

!!!!!' 

<> :\ [~J(.3l!:ı(.3~ 0 0 o aanlı y~ yağız çehresi. mismn kuvvetlerile de tdıdit ehnek ister. N k t 
~ - _ ~I~ il~ Anadolu çifçisinin ha· Bınıun için ~on~nm~ını ~viye et· orveçe çı ar ma ne 

h 1 k yali goalerimde canlandı. Omuzla. mek mccburıyetındedir. Mihver dev· 
Yılanların ze r ne arşı aşı nn.1a kazma kürek, -11annc1a ço-

1
1et1erinm mühim olarak m deni% f d • d b•ı• ? 

Avrupada zıehirli yılanların en çok kadar zehirli yılanlann ~atını ted- cuk lmnd~": bell~e elonek cep~csi .. var?~r. Bun~rd~n biri At.· ay a tem ın e e ) ) r 
lıialunduğu tak Hınıa.tan- kik eden filimler B~lyada ve çıkmlan, önlerinde oküzlede tarla lantık, otdcia Akdcnızcür. Fransız e 

mm a Hmdi.tanda ~mliyordu. Şimdi yoUannda çok ruladliun Kesl.n donaumaaı Mihverin eline g~ 
du. Bu. ~lard~n hal~ı ko~acak harp dolayısııe bu uzak memleket· budan. H~ ablalan diiıt~or• takdirde A!ltdeniz cephesinin, yani Anglo SU.onların A~ kara- 1 Yazan: 1 
811 yetiftinndc için KalınoLYJCalmHır· lere Leyetlcr göndamelc mümkün ~~· Gene kam kabkaı...ile irkil- İtalyan dona.ımaaınm ku~~enecF c- ~-erd~,~·~dan ~ M. ~evki Yazman 
ftlıt ıchrinde bir fabrika ~uru Uf'" olmadığından, bundan eonra Avru- on: • • • ği tabiidir. Zira Akdeıb.cie&.J ran• . UfUJlU ez. . • _ ~ _ 

·'- _-' t L<-t"l H t" - Kıyafebm pek b~unuza sitti nz donanm.uının Cebdüttanktan barpt-edıirler: ibu nokta daıma bahıs 
tur. panm s;aruınoa aDUt ı e ırva uı· liba. N ıl b" k"" ı·• :L..: ol ,_ ud A '- A 

0 
f h-~ z.cb" l" l ga as , tam r oyu ç .. ~ • geçirilerek Alman donamaaını taıı;.· mevzu ur. ncaıı;. vrupa.nın nere· air olacak derecede '\"el'imli olması 

Aıvnıpada en iyi yılan ap.aı u a t . . tr ı yı an yuvaama gön- muşum değil mi?... v:i:7e etmesi mevzuubahis olamaz. Şu aine asker çıkanlır veya ç&anlmalı- da çok fijphelidir. 
,._da bnal edilmektedir. Şimdiye denkcektır. - Evet. dedim; elbiseniz 5?" .~ halde Fransız donanmasından Mih· dır) Bu nokta münab.p. e.dilehilir. Bir defa çıkartma yeri Nan-ile ij. 

K ö mu rd en kum aşı 1 zel. Bir kıyafet balosunda birincibgı vcrb i.!Jtifade imkanı yalr:nz Ak<leni- Harp kaidderi, bu çıkartmanın manwıdan yukandn olamaz. Çünkü 
kazanmanız muhakkak. FakaL.. ze inhisar edecektir. Manş sahillerine yapılmasını kap bura.dan daha şimalde Rusya ile de-

Kuınat yapmağa mahaua •.ıni ip- iu gibi, güve de bu gibi kwnaşlara T~la ıöziimü kesti: Fransız donanmastna Almanların ettirir. Çün.kü bu suretle bir taraftan miryol ve hatta doğru dürüst yol 
lıi\.lere ait yeni kqifler, harp dolayı- ~~fmamaktadır. Bu lrumqlar a~i - Aman, noksan bir yeri mi var. el koyduğu kabul edildiğine göre, l~kereye en yakm hava üakri ele irtibatı olmadğı gibi, aahiUcrin don-
ıııile çok ilerlemi,tir. Son bulunan apege ~azaran el~tn1ı: ve ~~retın Allah a.lana söyleyiniz, lamamlıya acaba bu vaka, harbin den.iz cephe- ~eçirilcrelt İngiliz adal.nnrı hava ma tehlikesi de her vakit mevcuttur. 
1U11t iplik maden kömüründen istih- gıeçmesıne daha zıyade man:idır. yun. 11 · .. · d . ._ · t • 1 h 1 emniyeti dde cdilmi. di<>er yandan Narvilc veya daha cenupta çıkartma _-' 1 ek ecl" Bund l • • . . .• . . • . . en uzenn e ne gN>ı cmr er usu e •y, .. • 
-1 eoi m t sr. an yap1 an Yen.ı aunı ıplik tahıı ıpek ve pa· - Hayır. Kıyafetiniz çifçiden getirir) Buna ce;;~p vermezden ev- da Alımanyaya en ya'kn yoldan va· y-pınc.ı. d.a ortaya İsveç meselesi gı· 
kumaş muşabma gibi olup içine su muk gibi hafiftir. Bunlar ancak 270 nokaan değil. çok fazla. Senelerce vel Fransız donanmıuıırun bugünkü nlınut olur. ıriyor. Yani doğrudan doğruya Al· 
aıeçmcz, ayni zamanda yanmaz. Hi· derece lıararetıle erimekte olduğun· Anadoluda dola.lım. ıizin sribi çİf· ı mevcudunu gözden geçirmek lizmı- Bilindiği üzere hilen M~ sahil· man ifgali altındaki memleketler 
mu:lann tahribatmaan muwı oldu- dan beınen bemen yanmaz. çiye biç r~~ • . <ırr. Toulon limamnda buluncluiu lerilıin Alman1ar elinde ~mum- üzcrinder: Ruayaya '·anlamıyor. j • 

D 11 • lf 1 1 d 1 ? O~ ~ laa. ...,ı.n iblla haber verilen Fransız don~ dan dolayı Almanlar lngıltcreye 1veç .ise. bitarafttr ve her halde h n-
I n VBZ 8 er ne r ile cililannut. ~aw:, ~ ~ Dunkerque, Straabourg ve Provenceı yapbkl.n hava ealclırunlannda bom- ai tarafı. : gelir.e gelain, kendi mem· 

Dil, bir çoklanmmn zannettiği gi- dikten M>?lra yutmaktadsr. Daha bir- na kumayı. küreli aetirda. Çifçi dritnotlan ile dördü ağır ve üçü ha- ba tayyareler.ini korumtıık için. bun- leketini, bitaraflığını ihlal eden bir 
~ yalntz 

80
-. 80-y'--~e yaramaz. k h 1 dili--=-; bu ;. ;..,;,, bayan: fil olmak üzere yedi kruvazör, bir larm )"Rllında lllV tayyareleri gönder- harekete lı:ar11 cephe alacaktır. 

-. ... """'~ ço ayvan ar, ... __ ..,. .,..... Ad" •· deci" .-:.ı· Ar .ı~'-'- · h-1.l- E • --Lh~ B Yalnız insanlarda d2J, ko~ . • - ıyo, ı; .KRAIYOl"UID.. • tayyare gemisi, 20 muhrip ''e 25 u:MaCn -oc:. meaa cnm UZA& gın· undan baıka Norveç aahillenn• 
için kullanılıyor. MaamaSh ilk in· kullanırlar. Bazı baıyvanlarda dil di· kad&fllll Cezrnilenn bahçesinde denizaltı gemisinden ibarc:ıt olduğu dan, İngilizlıcr Almanya üzerine gön- den Rusya ile irtibat tesisi için 1500 

lr.eınli olup, bmıunla gıdalannı çiğne· ekim yapa~. Dün sabah çiçekle- söylenmektedir. Dritnotlaıdan biri dcrdilderi bombardıman tayyardc- kilomehelik bir deniz yolu üzer"nde 
anlann dillerini konutma aleti ola· yip yutuyorlar. tık ineanlarlll dille· ri söküp attık. Bugiin de patates. no· eski iae de, di<7er ikisi Almanlann rinin yanında av tayyarderi gönde-1 g~ c:lemz nakliyatını yapmalı:, on· 
nk deiiJ, bir temizlik lleti olarak ekmek • • v ., .ı '- d d 800 ) 000 kil lııullandilclan ııwıbaJchkm. inek, bu- rinde, çok e.iki zamanlarda böyle m· hut, mercimek IÇlll topr~ Sclııunhoıwt sınıfı 26,000 ronluık remiyorlar. Bu sebepten ae çoa. mü· an sonra a - · om lre 
sün gıdaaını dili ile yakalayıp, çiğne- kenler Ouıluadaiu :r:annedihnekt.ir. kazacağız. BahÇSYan da yardun edı- drltnotlan ayannda modern gemi· msir ob.ı gündüz bombardımanlan genişliğinde karayı. ~ga.1 ederr.~ 
~=~~~;=:;::;::::~~~;;=::;=:;:~~~~~=-==,~=~ Y'W· lerdir. Dakar'dalci 35,000 tonluk yapamıyorla. T Norveç - Lweç • Fmlcındıya erew•ı 
i: lil&UrA: iMi e; t-S1R ~h-. Kazmasına, kiireii.u ommlayıp ka· Richelieu dritnotunun düm~ ve Vakıa bu aebepler İngilizlerin üzerinden Sovyetlerle birleşmek ge• 
ıı .ı.. paclan çalmrken büyük a.baa sircli, pem·arıderinddci hasar tamir eocül- ilkbaharla beraber ve Almanlann rdcecekhr. Bu geni, mıntakanın ; -

söal~ iialinden aarip ı-ıa.•ar- miş ise, bunu da Almanlann oradan Şark4 taarruza geçtikleri zamanda galinde .lvyet ordusundan pek ) r• 

k ki d la bU" miiddet torunmnı aibdiilden kaçırarak Almanyaya 8 etirmeleri. çıkartma yapmalarmı icap ettirirse dım beldenemez. Leningracl timalın-K ültür ayna anınız a spor 90nra ~ .alladı: • yahut Japon donanmaaına iltihak de ibu ta.ime k.Nlar lngilizlerin Manw- 1 ddci cephenin yolsuz ve demir-
- Fesublı-._naJlah. Tonmmmm ~- etmek ü~e Singapura götünneleri ta lıa.va üstünlüğü temin etmelui yollarının kcailmiş bulunması achcp· 

Çamlıca • Kızöğretmene, Cümhuriyet de 
Erenköye mağlup oldu 

yatrocu olacq'I aklımdan seçmezdi. ihtimal dahilindedir. ıüpheli olduğundan, böyık bir hare- lcrindCll'I, buralarda timdikinden da· 
Bİiim nde mi oymyacalonuz? F kete geçmeleri beklcncmrız. Kaldı ha büyük bir Sovyet ordusu yığınağı 
C~ dilberinin bhkahafl aaloau lin~ahız donarvn~ı Almanlann 1ııi Mant ...mHcri hayli tahkim edil· yap.lamaz. Bugiinkü orduyu »c Al· 

em)atb: ~ de i~ sayılır bu ~~ 0~~: mit bulancluiundan, ufak tefek bava manla.r ve Fjn)indiyalılar pekili tu-
... • • ... - Ne t,9a&roea büJiik IMıha ? .• gsn a~ ~an. donam~e rliii mmnlüklerile de burası zorlan111naz. 11.:0iliyor. O halde uzun bir deniz yo-

Kız.ögretmenın voleybol f(Jlflpıyonlaia Cönnib• ._7 Cifçi oldmn ben- yapar ··t1t-~t4e ~ ~- Bu da olınayınca ikinci d«ecede ve lu üzerinden nakli~t yaparak Nor· 
tahakk•k etti ~ aibne. diye MD Mr wamıD ~İu hu I a.uuzyd!e ~ niebeten kolayca diğCT bir yere ç1- vcç sahillerine çıkmak, bu nakliyah 

_________ __:• aö~ www7dwa? itte. ı... de &l nıd ey ~L' de" ana va-'- k.artma yapılmuı düfÜlıüılmdc ge- hava ve denizaltı taaTTUZlanndan 
_:..__r. • L-.-L&.- c--!I....!- 09U an en a& l&.1 ritDOt ayıraraa; _, __ .! • No • _ 'LL 1m • • d lı k _J_ d 

ı.taımuı Maarif :Uilıdadülil ~ :N.UOan <N&an> BaJl'IJe, Mili· ...-.• ...... YI ---uuı. -- Akdeniz fil ~ etmek rQDD.lftlr. rvcçm ~ ge csının evam surette oruma&, sonra a 
" ~ bilrosu tarafmdaıı km mek- ba&, lJmran, lfeMlaa,' Raaiu. ~e çifdlik J'&PIYOl'UL Pata· bur:'ycıtinr-'.::ı.r be eeıbep- birinci 1ebebi loour. karaya çıkıruf bu kuV'Y'Cllerle Nor• 
ıtıplerl ara.sında tertip edilen 't'Oley- O--.._: Jhrimllsa, (kaptım), te.. nohut, mercimek, daha nel• ::ben: Ati ,:ı ,....;:; ı.ıu h" İkinci aebıe.p daha mülüındir. Bu vıeç, ~·cç, f"mlindiya erazisinde bü
ı.oı maçla.nna dim Emhı&l.iı Jimnaa- Ba7riilmlıla, Jfl9elA, Necil, Numl,., neler ekeceiiz. ~ h a d · H" d~ ı ~ cL.. Sovyet Rusya ile ni9bekn en yük saha.lan harben jKal ederek 
t1,t aJoııund& devam ~. lllbrrem. O ~ büyiik baba bafmı tralyaenmve d:::. e .. 

1
dn f--~".ıe ~ enmı ve em ktaa yoldan irtibat tesisi~ Sovyetlerle birleımck pek de ltolay 

,...__._, .. _, _.....,, -'-'- dört •-1·--- ilk enlan takımla- ·-"---L ---11mcf _, _ _.. • ..... mu a ~a ~ dir B !l!L:b-'- d Alman! K E - •• •• 
--- .._..... IJaw<>M. ~--- .....,.T.._ ..-u an -•= kül.ta v a 25 F d • ltı . u v.: anar a ann a • gorunmuyor. 

tabm aruında cıMı:ıalll 'ff a.Jmecak nn bkblrlDi ~ ~- Ba - A lamn! Sen o weııcimeii ao- a •. ~ ~ r.~nsız ~nıza Ira.ya iiacrine yapaa&ln eldınm lngiliz Ye Fransızlar ltarple daha 
neticelerin pmplyoın}atu kM&naeM arada her 1111 tıaratm lıeyecanlı o::a ı.da elrm•ıkd. ~ pi19iımı ·.; ~111uh eben. mu~eb~~ At- 'IDUYaffakolur da Sovyetlerin ~ bu it.dar angaje olmadan, bol kuv-
mettebi meydaııa ~ ~ lu J'&Pllan ~~ ap .. ,. clMa çak ile ,__... duk m·nm':ı b" •ıne d~~ ol- ,_ petroHerile irtibatı ke.ilir9e du- ~lere malik iken dahi Norveç se-
.. bahlmmııa IÜOn& tılJlıbe ft mual- olQoıda. ......,..._.... ...-- J'IL- Cemal Refik ça mu ır yar nn t eder. nımlar göçleıteıeektir Bu y~e ferinde karpla,nklan güçlükler ma-
JD}erden mit ,. "' btiıJtk bir bJ&- pılMı ayılar lllr aTal* ,.,.,,ıan '1-8 Fransız dooanma8ile takviye celi· So 1 _..ı.. d - · ..ı....=ı ____ _ı__ '"- ..ı n __ , k l · · k 
"'1llm tınpl•nm•ama aebep cılmiJltııl. flllll'ete ,.urc. 8on1a1'S dolnı KB .... ., ...... ı .. noıniiii ... IHMllii lecek kalyan dona Alması. yYetlcr ıoı;.uıue ognı ...:gu, - nun<Jar. vanz uvvet cnnm ve na -

<JQuM Dk ~ :Bıeulıly ne Bltellwn .,,,._ ~ cu1ı İ . d 
1
• eeYk "d • alt nmus doiru cephe alvaklardv. Hatta Al· liye vultalaruıın hayti azaldaiı bir 

ClmhmtJıet Jı.eı.t ......... ,.ıttı. l"hlmM --ade> ~ b6tim okla zmır M&D O ID& takımı dan :..d: ~a ı.:ya!9" 7-: manlar biraz deLa gayret ıö.terip za.rnancla bunlarda büyük kayıplan 
Adnan ilmm ldaN eCtfll ba Jlda- .,. ilk .-U 111'1 ~. iıanlr (M:pm) - :hımtr B'allleTl ~ bn ~ :;gı •:: Vo)p &,..dan fimate doiru iler· göze alm!lk da pek akılkin deiilclir. 
(IMaya ıannıar fa bdro De t*nU9- ttıınal •t ... ,.,, ... Kıs~ cemeı wtıat laohmıt. ......., • ntta ~ ~ r.::_L!L lerlene, ikmal yollan .... doğru Soma yalnız Nol!ftÇ Ye J.v.eçiD l>ü· 
llıal'dı. ~: WIDIGl'i aamcta 08l'Qlm etU • ~ mil~ nmxloDna tül- • oynar. r1.111w deiiJ, fimale doiru olmıw s-ele- ,.iılr. lmanl.nnı inal ile de Jt \,itmi-
IMıeJIA, NemYe. lleila., ndnı& bir or-dazı ..an. w HaJrl1'8- nn, şeref Nacı otndsıdn ıetdltnde ~el onluımıun Mınn 6atili et>- ailir. Bu "Mlliyette ~)erin "'"· ~ bir de Balblc denizi me• 
~ Xftlle. 11111 JÜ'ı!I* JdcadeJe blJm,.U a-~ 88lonunda. ttı b:maer ftllDlt- meaııe engel olan yec&.ıe ed:>ep, harbe dolay.iıe lnPıiz yük- - _... • • Ç""nılrii hbndinavya 

ClmhmlJet: &emahai. JftUI, Df.. JllSinde ba putlr1de1111 DwıarM Ur. H&ık, ~lerlmtJıl ~ llıal;yadan Libyaya ilılımildiii kadar ~Oe.am edehimelıeri = Y.nm=: So~ Ruqayw Fin-
...,, Jlmll&, ._.,., BaJrinnlııa. Lat+eat nl:lııllll Jnllflp ecımete m11... tıalıdlr etımtt&tr. Reel Olnctw'ln bea- mahıeme ff aaker geçirileman'9idir. • ldeı Anele> s.boa ~ ~ - inden 'bi Jewti- tdt de. 

tık ..ti BreüGflller d1lbe. ~ ....,_ oldlılar. tılledll1 ,....ıar, Mil - ...,..., Halbuki Afriluwla her ne pahuına :n~ bulunmaları ikmal al . olu i:' tara1wı' -L---~-
~ 11111 bıraJldıl&r. :tıdncl. - Bite•.- lııer' wn cıldwılu parc;ası P belen~. olana ol.un .. ...__ '" - .... , ~ or .. 
•çok mı.,.~ olc!U. Jt&r- ll>l B&1d1'e baft;a olmllc '-e _._ . . . • ~ ~-.~- -ı-. lbmclır. Şimal Baz denizi d111Hm aobımlannı imlılllie diıier ta.a 
ld*h bir tekilde 7'&Pllan ~ oru- hai ... tJ'wıan, 9n= ....... Mllrun- ıı ---· • 11 letleli ~hayatı dwuaaa;yeıti baDdir. .... ıı...c:IMi limanw k&fi .-.ııez. raftan da bu hareketin ... ı ınNwclt 
- ...nlnl aıUül)ClldU. S8'bı .nı- niı!la. n Heoll mUrilffıı* oldular. ..-- .. ~- a __ Milı~ orclulan Alnbdan ablclıiı Bapnkfi nziyette lıanlerm bmJme- olan Soy:yet Ruay&,a ilmıal naldiya-
llırma dolra bl;Jtk l»!r enerji &(ıne- DbH pllıbeııleıı .._ B:n .,.._ ...aird~ l:ııir 7and.ı Sicilya. öte Iİ bb.il olduktan batka uma samMl ti ~a Ufi gelemea. O balde 
- ~tı• ~ '*1'al' mmln ~ ,.. a •l\J'lm s· hdh ,...dan Tunm .... t..tt& Cer.Ur -- doınmut ibulunmalarmdan istifa- ll(1'nca Baltık üzeı•wlen de merkez 
lllleın1lk ettiler ... bu pe.ıiılJl de 15/13 iktndtlll ~ etadıfltı. 'Bıı .... ır ra.. • ~-ınna maraz kalaeaiı ..,., de imlblan da maıhcMılur. Da- eevliyatı aerekir. HaLıW elde ettik· 
"-ııard Clımlnn119t D8eı!ılnl mal- IDlll'd1 ~ R ••ıl!leı t9nıdist•ın ~e ile aı laea llMI- u emin l.bndinaT limanlaın tize- leri ileler ve iiltün deniz kuv'Yederi 
lep ettner. ~ Nemtdenln ttserlnde tılı' dellfltllt Jlll*;8k -- (S.. tanlı 3 Bıaci n}"'a••> ~ :rola olan Akdeniz ~ bir rinden, fima]dem Sıotıetlerle irtibat dola)'l9ile Almanlann l>aııa müsaade 
fitler!, ~ 8emabathı hf1ettıe c:lePdh'· gali Kıs~ Gueteltrcle Yeni GiDe bsrAw• ~ ~i a1ırveba demüxle İD8liz tıııeıiıi .. ~. Noneçe •rtma etmiyecekleri atikardır. Bu noktalar :U ~=a: ~ s&1lııf lı:a- =a~ :ı.n ~ Beden clııir lılıfailb .a.,rmc:ıa. .-ç .,.._ bMtimiyet:i mutlak olanak teeaüa ır.eaehıi ıi ona,.a .,,_. ee mühim göz önünde tutulunca Norveçe çı• 
OibıQn 1khıc1 ve mühim ~ teltJtjıe5l llltetmen~ ba,.aıı Jıfesadet Mli h'•ianda çmLıch. eder. Bu neticelerin l.ıcik-eye ne .ı,ep de filmimizce ba 01- gerek- brtma iti de düşmanı f&flrtmak '\'e 

mas Kız l!lretmen ne Çamlıca. ara- Savert tebrik ~en lo aıenedenberl 1'te medeni ......._r 7UDJ'em'a• bü,.ıük ınenlaıııtler temin edeceğini tir. kuvvetlerim dağıtmak için tevessül 
mıda idi. Adnan Akmm ha.kemlltı tnı mektepleti 'YOle~ 41iWDPboolu- ad· • elleriai ... tbl.rı.. Ve ille aöylemeğe hacet 10lrtur. Mlınrin Aiteak Norveçe çıkartma Ye bu edilmiş bir manevra gibi görünüyor. 
altmda ya.p1la.n bu karşılaşmaya ta- tunu eHnde bolund•ran Çamhcalıla- mtak medaU dm.ya ora ile alilaıd•lıAkdenizıe h&ldm olmak c:lüfiincelini v.-ta ile So~t Rusya ile :irtibat Bu gibi manevralaT ise ancıılc tatbik 
tınılar ftJ tekflde çıkml§lardır. Kız ra pgmlf olllln deriz. . -.ı... Hem de ....ıı... lrir tarafa l>trakarak ha denizi yalnız teıBııi de li\rimizce, koley olmad1iı kabiliyetleri niebel'inde it KÖrebi· 
ötretmen: fAZI TeMaa Hikmet Feridan F.. ~ naıklıiıYabna bpMmaaı irile in- gı"'bi. harbin Ce\ eyanı üzerinde m~· 1 lirler. 



[ := ~~ı Yağmurlu gün ] 1 R ~.~,:;.:O J 
··------~••••••,••••••••••••-•' 12..SO Program, 12.33 Karışık şarkı 
Mağazanın paydos zamanı geJ.m.if, teldi! edecekti. Fakat trun m~as1yle ve tllrküler, 12.45 Ajans haberleri, 

hattı\ geçmışti bile ... Tezgfthtar kızl&r parasız bir erkek bu kadar yağmurlu 13.00 Şarkı ve türküler, 18.03 Dans 
son mü.şterllere göstermek ilııere c;ı- bir günde hoşuna giden blr kadım orkestrası, 18.45 Ziraat Tn.kvlml, 18.55 
kardıklan ipekli çoraptan, !pekll ka- nereye götürebilirdi ki? .. Ah bu ya#- Konuşma, 19.10 Şnrkı ve tfırküler, 
dın çıunaşırlannı, eldlvenlerl. uzun, murı ... Sanki AH Remzinin içine ya- 19.30 Ajans haberl~ri, 19.50 Karışık 
dapdaracık kutulara. yerleştirip tek- tı.Yordu, 1çlne... şarla ve türküler, 20.15 Radyo gaze
rar eski yerlerine koyuyorlardı. Ka- Bu sırada mağazanın önündeki u- tesı, 20.45 Bir hallı: türküsü öğrenl;-o
sad iti genç kadın hesa.plannı d b~t~- faltta Meta oda kadar blly(llc, koJU nız, 21.00 Konuşma, 21.15 Fasıl he
mı.,, kUçük aynasını çıkarmış, u a - lacivert bir otomobil durdu. yatı, 21.45 Rl.ya.setlcümhur bandosu, 
larını boyuyordu. • Zenginliğe, paraya ka.rf1 göze çat- 22.30 Ajans haberleri ve borsalar. 

Faknt hlç kimSCde, her gün bu pay- pacalr: derecede !htl.raslı olan Ferhun- Yann sabahki program 
dos znmanında görülen te~ gö;ı;e de derln bir hayranlıkla. 1ç1nl çektl: 7.30 Program, 7.33 Müzik (Pl.), 7.45 
çarpmıyordu. Çünkü dıµnda bar- - Aman otomobile bakınız... diye .Ajaru haberleri, 8.00 .Mllzik (Pl.), 
dııklıı.rdan boşanırcasına yağmur baş- mırıldandı... 8.15 Evin saati. 
ıamıştı. Halbuki sabahleyin hava. çok Bir bıı.şk.a. tezg!ı.lıta.r kız ilave etti: 
güzel olduğu için hepsi lnce elbise· - İşte insanın olunca böylesi ol- M I Z 
lerle gelmişlerdi. Şimdi bu şakır şa- malı ... Fakat otomobilin 1çln.dekt k:a.- B U L M A C A 
kır yağmurun altında nuıl dönecek- dının şıklığına ve güzelllğlne ba.lc.
lerinl düşünüyorlardı. Havcmın bu nız! .. Ya boynundald kür.le ... 
munaDebetslzllğine en ziyade canı sı- Levanın dail."eS1nde çall§!Ul güzel 
kılan erkek kumaşlan dıılreslnde ça- Leylft. mırıldandı: 
lış:ın All Remzi ldi. zaten yağmurlu - Van kedisi glb1 kadın! .. 
havalardan nefret ederdi. Böyle in- Hakikaten otomobilin içindeki :ıı::a.-
cecik elbiselerle eve gldlnceye kadat dın çok güzeldi ve Leyl§.mn dediıtı 
klmbUlr nasıl ıslanacaktı. gibi insana. Van kedisini de hatırla.-

Bunun lçln Ali Rcmz1 henüz ke- tıyordu. Onda uzaktan h!ssedllen bl.r 
penklerl lndirllmeınlş olan büyillc yumuşaklık vardı. 
camın önünde duruyor, sıkıntılı ba- Bu sırada. otomobWn şoförü yerln
kışlarla. dışarısını, yağmuru seyredl- den çıktı. Mağazanın yansı ind.lrll
yordu. Işte dönme 7.allUUU oldutu mlş kepengine yaklaştı. Ve burayı 
lçin tramvaylar klınb11lr ne kadar vuı-mağ"a. b~ladı. Mağaza bekçlst ka.
kalab:ılıktı. Böyle havalarda tramvay pıya yaklaşarak şoföre sotdu: 
ara.b:ılannda hissedilen ıslak kuma.ş - Ne istiyorsunuz? .. 
kokusu fıdet:ı bumuna kadar gell- Şoför ce\•ap verdi: 
yordu. - Burada. Ali Remzi bey va.~-

Genç tezgahtar oğle pııydosundan- All Remzi hayretler 1çlnde idi. Şlm· 
beri slgara lçm"mlştı. Cebinden sigara dl yanya. ~ı:dar 1ndlrilmlş kepengin 
pa.ketlni çıkardı. Mağazanın kapısın- altından süzulerek içeriye giren şo
dakl kepenk yarıya kadar indlrlldiğl forün etrafını sarmışlardı. Herkes 
için artık müşteri tılAn gelemezdi. ona merakla bakıyordu. Ali Remzl: 
Bunun için tezgdhtarlar tstedlklerl - Aradığınız adam bcn1m-. Bir tJl!Y 
gib. hareket edeblllrlerdl. All Remzi m1 söyllyeceksinlz? .. dedt. 
bu sırn.dıı. yanına yakln~ıı.n Pakizeyc Şoför hürmetle: 
de paketini uzattı. Bu nm.bal5.j servi- - .:~nnıme!endb slz1 atmağa gel-
slnde çalış:ın sevimli bir kadındı. Tır- diler. Otomobilde bekliyorlar ... 
naklanna pek meraklı idt. Harlkuıa- AH Reınzl hayretler içinde: 
de güzel elleriyle her gün müşteri- - Beni ml? .. dedi. 
ıerc alt yüzlerce paket s:ırai'dı. sanki - Evet slzl... Ali Remzi bey siz de-
annesi bu balmumundan em genç ğll mlsl.ntz? .. 
kadını paket ~rmak için dllnyaya - Benim amma!. 
geUrmlştı. Bu Lşte şaşılacak bir me- Etrafındakller, ma~ arka.d:ı..şla.n 
haretı vardı. Hiç kimse onun kadar onu büyük bir şaşkınlıkla ted.kl.k: 
giizel ve onun kadar ça.bUk pa.ket ya- ediyorlardı. 
p:ım:ızdı. Müşteriye aıt blr çift ter- AH Remzı şapkasını alarak m~w 
llk yahut birkaç metre kumaş veya za~a.'l çıktı. Otomoblle yakl~tı. 
ipekli çamıı.şular, yanı ne alınırsa Içerldekl genç kadın g!lHlmsiyerek 
birkaç sanlye içinde, onun marlfetll kendisine kapıyı açtı: 
parmaklan arasında açık ma.vl kMıt- - Sizi alıp blze götürmete geldim 
Jara bürürıürdü. Bu esnada sicim ma- Ali Remzi bey ... dedi, sıkıyorsunuz de
karası hızla. dönerdi. Pa.klze, paketin ~ ml? Mnıtazndn işiniz blttl sanı
tplni bağladıktan sonra, kendisine nm... Otomoblle glrsenlz e... Islana
mahsus bir hnreketıe ~!cimi kopan- c:ı.ksınız · 
,. rlrdl. Genç kadın o kadar güzeldi ve dı-

Ali Remzi onun kocnslyle anc:ı.k blr şandakl şlddctll yağmura. göre oto
ay ya.şadı~ı ve sonra dul kaldığını mobilin 1ç1 o kadar cazipti kl Ali 
b llyordu. Genç kadınlıı. nralannda. Re.mzl başını eğerek girdi. Her halde 
nynl mn.ğaznda. çalışmaktan doğan bunda bir yanlışlık olmıyaca.ktı. 
ark daşlıktan fazlaca bir samimiyet Çiinicü kadın kmdls1n1 ismiyle ça~ı
vardı. Ve bu samimiyetin de Wıho. nyordu. ve çalıştığı mağa7.ada.n ge
çok ileriye gidebileceği anlaşılıyordu. llp alıyordu. Şu halde bir ba$DSına 

Pakize, All Remzinin uzattığı kutu- benzetilmlş olmak 1htlmall fll~n yok
dan, güzel elleriyle bir sigara alır- tu. 

ı 

2 
3 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

Soldan safa ve yukandan :ışağ't: 
ı - Yüze gülücülük. 
2 - So~uktan müteessir etmemeli. 
3 - Rütbe sahibidir. 
4 - Tersi özenmedlr - Bir cins fa

sulye. 
5 - Tersi vapurdur. 
6 - Ters1 coşkını akan sudur -

Tersi maden parlatan blr 115.çtır. 
ı - Tersi eşya bölümüdür. 
8 - Blr Ermeni allesl. 
9 - Tersi rarnUya crk!nı - Bina 

yapılaca.k ernzl. 
10 - Bir kandil geces! - Kamer. 

Geçen bulmacam12 
Soldan safa n yukarıdan aıµğı: 
ı - Salıpazarı, 2 - Avanakııdam, 

3 - LA.hana, Neb, 4 - Inaycı.bnıt..'\, 
5 - Panama, R. S .• 6 - Akabat, Güz, 
7 - za, Name, 8 - Adnırgab, 9 -
Raetsüm, Sl, iO - Inıba, zehir. 

* Sarıyer Halkevlnden: 15/ 3/ 1942 
pazar günü s:ınt 15,30 da. yüksek ziraat 
mühendisi o.sınan Özba.ş tarafından 
zirai konferans verllecektir. Temsil 
kolumuz (Bir doktorun ödevi) piyesi
ni oynıyacaktır. 

*Eminönü Halkevinden: 11 3/ 1942 
çarşamba günü saat (18) de Evimizde 
İstanbul fınlversitesl profesörlerinden 
Vcrnon I.egg tarnfından (Maden kö
mürü ve kimyevi 1stlhsaliitıl mev
zuunda bir konrcrans verlkcek ve 
konferanstan evvel maden kömllrü 
hakkında blr film gösterilecektir. Bu 
toplantıya g!~ sert>estır. 

Son s:ıdraııınlar ve C.'lşvckiller 
Uçüncü cilt 

Maktul şehzadeler, Tanzimat Ma.11-
ye N:ızırlan gibl Osmanlı Türltler1 ta

1 SiN&iPuR KoısANLARı) 
rihini alA.kalandıran eserlerle kendini Tetrlka No. 44 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 
tanıtan ve blrlncl ve lklnci ciltlerlni 
bundan evvel n~retmekle ron zaman - Biz onunla evlenmeğe Jaı.ra.r Seni lt12ldınnıı.k 1stem.1§tlın. İşte o kato 
tarihini aydınlatan Mehmet Zekl verdik, diyordu, Yanuı.d&. ıellr gelmn dar .. 
Piı.knlın bu defa. da. ıSon sadmzamlo.r lblrl~eceğlz. Hamdun ~ yakasını bı?akit VI 
ve Ba.şvekWerıı adlı eserinin üçilnell Za:ngo hiddetlendi: hızlı hızlı soluyarak odasına dllındA. 
clldlnl bastırmıştır. Bu cilt tıc diğer lk1 - Yamada.tun buroya kadar gele- U§ak onu bu suretle a.vutmamıı ol.-
cnt gib\ sa.draz:ı.mm haya.tını 1htlva bileceğinden emin nıl.s1n? saydı, Hamdun, belk1 de sultanm. ya.-
etmektedir: Hamdi paşa. Ahmet ve- - Şüphe.siz.. sultan ona ha.ber nına. kadar gidecekt.1. Öy!e yapmıt 
tık paşa, Sadık paşa. gönder<ll. İlk fırsatta em1n1m ıcı bu- olsaydı, tendls11ç1n çok fena olacaJdL 

ötekiler gib\ bunlann hayatı da 
dikkatle tedlrlke de~r. Çünklt hepsi
nin zamanında mühim h~dlseler ce
reynn et.mlş, ve bunların bir kısmı 
şimdiye kadar tafsllntlylc an~ılama.
mıştır. Hele l.llm ve irfanını :nwmle
ket ufuklannın haricine kadar yaymış 
bulunan Ahmet Vefik p~nın hayatı 
ciddcıı araştınlmağa lı\yıktır. Basıl
mış ve basılmamış eserlerden baş}ta 
bayancı membalara da müracaat su
retiyle vllcuda getirilen bu eseri, öte
kller gibi, mUncvvcrlerlmlze tavsiye 
ed~rlz. 

KIZILAY l\ffiCMUASI 

Kızılay mecmuasının 4 Uncil sayısı 
da. kuşe Uğıtlı renkll blr kapak için
de çıktı. 

ARKİTEKT (l\limar) 
Bu derginin 125 - 126 ncı sayılan 

ıntı..cmr etmiştir. İçinde Y:l)?ılmlş mü
teaddit blnalann !ot.ogni.fı, pllmları 
ııe başk.ı. memleketlerde mlmart faa
liyete aıt eserler ve meslekt yazılar 
vardır. 

ASKERLİK !ŞLERl 
1 - Tüm. askerlik dairesinden: 

1 - Konya ve Kayseri ııskcr11k mın
ta'ka K. lığı bölgesinden 325, 326 do
g-umlu ihUy:ıt Jn.ndarmnlar. 

2 - Diyarıbakır askerlik mıntaka 
K. lığı bölgesinden 325, 326, 327 do
ğumlu ihtiyat jandarmalar 

3 - Erzurum askerlik mınW.kn K.lı
ğı bölgesinden 325, 326, 328, 329, 330 
ve 331 doğumlu ihtiyat jandnrmalan 
talim ve terb1yf' maksadlle celp ve 
scvkcdlleceklerdlr 

4 - Yukardn. Ulln olunan bölgeler 
halkından olup ta İstanbula yabancı 
şubelerde kayıtlı mükelleflerin he
men kayıtlı olduklan yabancı şubele
re mürıı.caatlatı. 

?I - l\rürac.'l..at etmlyenler hakkında 
kanun! muam"le ynpılac:ı.~ 1111.n olu-
nur. 

J'minönü yerli As. s. nask:lnlığın

dan: 
15 Mart 942 de nlhayetlcne~k olan 

Yd sub:ıy yoklaması için llfrn ed:l
mls günlerde müracaat etmiş ve 
yo'{lnmasını yaptırmnmı.s ol:mnlr 
dahi mllrncaatlnn ve yoklnm:ı. nlhn
yctlne kn<W.r gclmlyenler hakkında 

<1075l snyılı ·anun tatbik edlleceğt 
iltın olunur. rücüncil ilan). 

(f * Kızılay Gölpaz.an şubesinden: 

raya. gelecekUr. Odasına dool\şil, onu fena, lıx>muno 
- Benim ümldlm YQk. Çünktl, Ya.- blr Ald.betle karşılaşmaktan kur

mada tıpkı blr balığa benur- d&- tardı. 
nizdcn uzaklaşınca ynşayamaz. Bu- Ham.dun, Taknko;yu delice sev1y01'-
rası ise denize blr hayU uzaktır. • du. La.kin uş:ı.ıtın dedikleri de boo .,. 

- GeJccc-ktir dedim ya. L!\fı uza.t- mtınasız sözler değildi. O artık sultan
ma .. ~lne git ve sıtma.· s1.neıtı glbl dan da sultanın maiyetindeki klm
lnsanın yıı.kasıruı. yapışma! selerden de §Üphe ediyordu. Zt.

Zango bu sözlerden büsbütün mü- ten bir gece önce rüyasında koı'-
teessir oldu: kunç bir boğanın ~ndlslne saldır-

- Yam.ada buraya gelm.l§ olsa bile. mnsını dıı. - uyanmcıı. - kendi aley
sen onun kızlyle evlm1!mlyeoek.sin.. hlnde tabir etmiş ve: ,Başımda blr 
anladın mı? felliket dolaşıyor.• dem.işti. 

Hamdun başını s:ı.Hıya.rak müstehzi Hamdun odasına döndüğü zaman 
blr tavırla güldU: vücudli titriyor ve yumruklarım sıka-

- Evlenemez miyim? Onu benden rnk : 
kim :ı.yırnbillr?... - Denlıxle Kava. - Mum ile uğr04-

Zango odadan çıknrlren 1kl kel!~ tım. Burada rahat edeceğlml um.-
ne cevap verdi. muştum. Şlmdl de karşunn Cohur sul-

- Sultan Mahmut... tanı çıktı. Ta.kak.oya ne zaman .,. 
Zango rüzgft.r glbl geçip gitti. nerede kavuşacn~ı. onu nasıl t:oı-
H:ımdun kendl kendine mırıldandı: ıanmın arasına alaca~ımı bllmiyo
- Sultan Mahmut çok MU. ve rum. Fa.kat, anladım ''e inandım ti. 

merhameUl bir hükümdardır. Öyle 'korsanın kızı çok af<Lcan, ç.ok belAlı 
olmasaydı, ilk defa tanıdığı ben1m bir mahlükmws. Ne olursa olsun, on• 
gibi şüphell bir ndnma hilrrl.yct ver- seviyorum .. lçlme bir kere şeyt.antıl 
mezdl.. hapse attırır, yahut esir glbt ate§! girdi. Bu ateşi söndürmek be
kullnnırdı. Böyle 1n.s:ıflı bir hüküm- nim elimde de~n. 
dar, benim gibi bir adamın seV"glllslne Hamdun ortalık kararınca.ya kndU 
göz koyacak deıtll yn. odasında söylendi. Etraftan h1ç b!I 

Hamdun o gün odn.sınd::ı a.tyon çe- ses çıkmadığına göre, ~ korıku-
kerek sızdı. sundan kimseye blr şey söylcmedlll 

ve akşama kııdar ~ını yastıktan anlaşılıyordu. 

kaldırmadı. * Hamdun, sultanın 
A~am üstü COhur da~ın arkası- karısına dert yanıyor 

na devrilen gfın~ Hamdunllll pence- Ha.rndWl 0 gece Takakonun suı-
resln~ son pembe golgelerlnl serpmJ.ş- tanla ba.şbaşa kaldığını ve Han _ c1l 
ti. Hnva çok sıcaktı. Hnmdun blr- içtiğini tahmin ediyordu. Hamdun ba. 
denb!re gözlerini a~tı: vaziyet karşısında. hareketsiz kala.-

- Akşam olmuş.. güneş b:ıtıyor. mazdı. Aklına btr kurtul1.L1 çaresi 
Anuna da uyumuşum hal geldi: 
Şnknklannı uğuşturdu: _ Takako geçenlerde bana: ~suı-
- Afyonu biraz f:ıtlaca çe~.. tanın kansı beni kıskanıyarh de

fak:ıt, fena da olmam~. t,lme yarı- ml.ştl. Şlmdl yapılacak blr 1ş var: Sul
yan bir hayll rüya. gördüm. Sultn.n tanın karısını klşkırtmak. 
Mahmut, biz!m kors:Lnın kızına çen- ve ortalık karannca odasından çık
gell takmış, peşinden koşuyordu. Hiç tı.. yavaşça yerde slnerek, sultanın 
hoşuma gltmlyen bir rüya. kansının yattı~ odaya doğru Uerlledl. 

Yav:ı.şç!L yattı~ı yerden kalktı, pen- Hnmdun, Takako;yu, ne P!Lhnsına 
cerenin önünde durdu: olurs~ olsun, sultan Mahmudtm elln-

- Zango bugün bana bir şeyler den kurtarmak 1stıyordu. Kor,,ruım 
söylcmlştl. Ikl uç gündür Taknkonun kızını suıt:ının gözdes1 olarak Coh~ 
vüzünü görmüycrum. Acaba gerçek- sarayında bırakamazdı. 
ten Cohur sulW.nı bu kızı benim elim- Sultanın knnsına gellnce, z:ı.val!I 
den almağa kalkışacak mı? hatun, Takakonun geldiği gündenbert 
Hamdım pencereden bakarken, sa- go üne uyku gtmılyordu. Rahatı ta-

rny uş:ıklannd:ın birinin elinde kil- t 
çitk bir tcsU ne geçtiğini gördii. mamlyle k!ıçmış, iztınıbı sün g<ıçt kçıe 

nrtmıştı. 
- Su mu götürüyorsun? diye sor- Hamdun yavaşça pencereyi tı.kır-

du. dattı. Sultnnın kansı pencereye gel-
Uş:ı.k gözlerini süzerek cevap verdl: dl. Onun dıı bir beklediği vardı caıı-

ken : Otomobile girerken bir aralık göz-
- Aman bugun ne kadar çok iş ol- lerl mağaza tarafına lllşm~U. Tez

du _ Paket yapmaktan yoruldum. sı- glhtar kızlar, arkadaşlan, burunla
clm kopııra kopara parmaklanmın 1ç nı yassıla.ştıracak: derecede cama 
tarafı kesildi. Artık bir da.ha ipleri abanmışlar, kocaman kocaman göz
ellmle koparmıyacağım. Yann bir Jl- lcrle kend.lslne ba.kıyorlardı. All Rem
ıet getireceğim ... Onunla keserim... z1 bu bakışlar karşısında içinde garip 

K O N F E R A N S Ynpılnn teşebbüs fuıerlne kazamızın - Hayır .. su değ"ll. Han - cu (1). ba. Pencereye sokularak: 
- Kime götürüyorsun onu? _sen mlsnl, Mala? diye sordu. Kadıköy Hnlkevlnden: hamiyetli halkının yardımlar!le ns-

11/ 3/ 942 çarşamba saat 20.30 da bay ker knrd~lerlm1ze ıa.,tık hediye ola
mısan Güriln ta'rnfından (Edebiyatı- rnk bir haft:ı içinde Kızılay cemiyeti 
mızda Ömer Seyfettlnln yeri> mev- makbuzlarile tam bin doksan altı lira. 
zulu bir konferans verllecektır. Her- otuz kuruş toplanm111 ve Kızılay vez-

Bundan sonra ikisi ele s1.garalann- bir gurur hl.ssettl. Otomobll kalk
dan birer nefes çekerek dı.şanya bak- mt.'}tı. Ve asfalt yolun Uzerlnde yağ 

kes gelebWr. , nesine teslim edllml.ştır. 
ıınııııınnıumıııımnummaımıııınuııınııınnuuııııııııııınnmırııımıımınmııımımmnııımnımınmıııııııııınımııı• 

tılar. Ya~ur azalacağına şiddetlen- gibi kayıyordu. güzel bir koku yayılı:rordu. Nihayet 
mlştL Pakize: Genç kııdm yüzünde aynl t.a~ı ml- kndın AU Remzi.ye: 

- Eyvahlar olsun ... Geç te kalaca- na. lle: - Siz tıpkı Mebnıreye benzlyorsu-
tım! .. diye mırıldandı. - Sizi hemen tanıdım!.. dtye gtll- nuz! .. dedl. 

AH Remzi ona gülümsiyerek ba.kb.: dü. İşte o mman AU Remzi ı.şı anladı. 
- Yoksa bir randevunuz mu var- Ali Remzi biraz daha ona sokulmuş- Mebrure kız ka.rdeşl !dl va pek zen

dı ? .. dlye sordu. Genç kadın zayıf tu. Meraktan 1çl 1çlnt yiyatdu. Amma gln bir yerde mürebbiye olarak çalı§ı· 
omuzlannı kaldırarak:, yorgun bir da.ha kuvvetli bit hlss1n tesiri altında yurdu. Genç kadın: 
yüz hareketi ile cevap verdi: bulunuyorou. Biraz evvel derhı bir - Ben Mebrureyl QOk sev-erlm. Blll-

- Yok canım• .. Artık bizden öyle can sıkıntısı içinde iken şimdi ken- yom.muz kendlst ablamın yanında 
şeyler geçtl!.. dlslnl bambaşka bir Alemde buluyor- çalışıyor ... H r ha.fta çıkıyor ya .... Bu 

Halbuki . 22 yaşından fazla göster- du. Fena halde slnlrlendlği yağmurun harta biraz hastalanmış... Hatlf bir 
mıyordu. incecik be.ille pek biçlmll yağışında n otomobllin pencere- soğukalitınlığı ... Fakat b!..z bırıı.kma
:takat son derece ufak tefek vucudü lerlne çarpışında bile nrtık bir se- dık. cBarl Reımiyi göreytmı.. dedi. 
ona Adeta b!r mektepli kız hall veri- vlmllllk vardı. Tek m~aslyle o d&- Ben de İstanbul& tnlyordwn. Kendlsl
yordu. Yn.lnız boyalı klrplklerı ve bo- klkadn. hayat fevkalft.de güzeldi ve ya- ne s1zl alıp gettreceıtımı vadettlm. 
yalı dudakları ile elindeki sigara bu ~nıağa. değerdi. Otomobllln kol- Fakat hakl.katen Mebrure 1le slz blr
mekt.epll kız ifadesiyle ga.rlp bir te- tuklan hnrlkulft.de genif ve yumuşalc- blrlnlz.e ne kadar benziyorsunuz!.. 
nt teşkil ediyordu. Eğer yatmur ol- tı. Yanındaki: o.Van Jredlsl gibi ta- Bundan sonra ilave ettl: 
ma"ıı.yth Ali Remzi belki de ilk defa. dını da.n şimdiye kadar ma.tazanm - IAkin Mebrure pek iyi bir kız-
olaro.k Pakizeye beraber çıkınalannı Ievn.nta dalresinde b!le duymadtlt dır. Blrbirimlz:I. pek severiz! .. 

Otomobll şık bir evln önünde dur
du. All Remzi llk defa ya~urlu bir 
günde fskarplnlerlnin altına küçilk 
blr çamur bile bulaşmadan sokaktan 
dönmenin zevkini tadıyordu. 

Ertesi. günü artc.adaşlan onu bü
yük bir merak içinde kal'l}ıladılar. 
Herkes 11otomobllll sevgllb hakkında 
bk şey soruyordu. Ve AU Remzi bü
yük bir gururla bu aşkın tafsilatını 
verdi. Ho.ftalarc:ı., hattl ayla.ren. bu 
hikdycyi anlata anlata. kendi yalanı
na kendi de inanıyordu. 
Artık Pakize de ondan ümldlnl kes

miş muşamba. dairesinde bir adamla 
sevlşmeğe başlamıştı. Mağazada.. hlllA. 
herkes bu devkalA.de nşk macera
sı. ndan bahsediyor, ve yağmurlu 
günlerde Ali Remziye ca:1p bir dal
gınlık geliyor ... 

Hikmet Feridun Es 

- Sultana. Hamdun yavaşça cevap verdi: 
- Sultan Han - cu ioef' ml? Bu, - Ben Mala. değillm, slttil Hllltllm-

Japon slyogonlanna mn.h...onıs blr lçkl- darın misafirlerinden Hnındun .. 

dl:_ Belkl yenl gözde~ için ısmarla- Kadın birdenbire şaşırdı. Demek lıS 
mıştır. o, sihirbaz Maln'yı bekliyordu. Ha.m

dunu pencerede görünce: 
Hamdunun birdenbire garılcrl dön-

- Ne Jstıyorsun? dcdL Odandan nl-
dü: • çln çıktın? 

- Ne dedin.. yeni gözdesi kimdir - Slzlnle dertıeşmeğe egldlm, sltttl 
sultanın? Siz çok tcmız yürekli blr kadınsmıs.. 

- Bilmiyor musun? Seninle bera- bu dakikada kocanız Tıı.ka.ko lle bq-
ber gelen Japon kızı.. başa eğlenirken, s1z bura.da. yalnm 
Uşak bunu söyler söylemez fazla oturuyorsunuz! 

durmadı. yürüdü. Fa.kat. Hamdunun - Kocamın işine k1rn.se karı.şrunaa. 
beyni dönmüştü bir kere.. kendlne o, bir hükümdardır. 
h~klın olamadı, pencereden bahçeye - İyi amma, siz de bir htıkilmdal 
ntıadı ve uşo.ğın peşinden koşup ya- kansısınz! 
kaladı: - Kızarsa, boşar .. sem olurum. Her 

- sen neler söyledin bana- Taka- şeye bu endişe ile tahnmmlll edlyo. 
kodan mı bahsetmek istedin? O, be- rum. 
nim scvglllmdlr .. ve milsta.kbel karım. CArlmsı var> 
Ona. sult:ı.n t;Ö'Z mu koydu? 
Uşak korktu: 

- Ben b!r şey bilmiyorum, aslanım! 
Ben hiç bir şey bilmiyorum. 

- Söylediklerin yalan mı? 
- Evet. Hepsl yalan.. hepsi ~ka. 

(1) Kelimenin aslı: Jluan - Cu'du. 
ilan içkisi yahut hanlara mahsus içki 
demektir. Reng-1 sandır, serttir. V• 
çok pahalıdır. Japonyada ve Çin sa
hilinde buna «aristokrat lçldsh derler. 
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ET K.&DER! dair namuslara üzerine söz vermif" ruz. Her halde ricamızı reddetmez davetli idiler. Bütii> daTetliler, M.. lun uzadığını ıörünce, dayanamada 
ve patronlarına: 

Aşk ve macera 
Tefrika No. 194 

romanı 

lerdir. ve gönlilmüzü kırmazsınız; dedi. ll\ .. :un ve Galibeı..:n siizellik v~ za-
Rüaıh~ bu kuvı büyük b.ir heye- Galibe. Rüsuhin!in ellerini avuçlan raf.eıtlerine hlorran kalı:mt1aıdı. Yd-

can ~nde runliyordu. Reddetmek arasına aldı, ııüzel mavi gözlerini maz biraderlerin büyüğü. niklh me
ve lı:abul etmemek niyetinde bulun- Rü.sulUn.in yaılarla dolu ııözlerine raaiminde Melahanın şahidi a1fatile 

Nakleden: (Vl • NA) duiu bu servete kendisini sahip kı· ~ıkc:rek söze başl .. ..:.: hazır bu.."1nm1.11tur. Düğün ziyafetine 

- Müaadenizl. tu mektubu on· 
yayım, dfyeoek zarfı açtı. 

lan cinayet hattrua, ırözlerinin - P..ica ederim, karan reddetme· davet edilmiı olan ustabatı Hasan. 

Ustabaıı Hasan, meıktubu oku
dukça, yüzü neıeleniyordu. Melih..
nın mektubu ıöyle yazılı idiı 

- Aziz dostum, alh ayd.nberiı nüı yarwn.ı yeieni Perihan hanıma önünde canlanıyordu. Rü.uhinin yintz ve gönlilmü kırmayınız, çünkü sofrada eh rr.utcna yerlerden birine 
halline mC14rU) olduğumuz mühim ve o vefat etm:İf okluiu takdirde la serveti kabul etmemek ve iki hem- s~ seviyorum; dedi. oturtulmuıtu. Meliha, yemekten eon- cAzizim Huan efendi! 
mesele hakkında karannı "Vennelıt öksüz kızına bıra.kmıftl. $imdi Veh· fireye tamamen terketmek huausua• Rt1uh· G:ı.libeyi, kolları arasına r- bir aral.~ el ipret.ile ustabaşıyı Hizmete alınmak için fabrhJ"& 
için burada toplanmıı olan aamimt bi pap.dan kalan eervetin yanaı Me· daltt niyetini MZen Utif çauı ıöze aldı, büyiik bir muhabbet ve teflcat• yanm- çağırarak kendisine bir zarf 
dostlarımızdan daha aal•~-r lihawa ve Galibe banana ıüttir. '- ı _ _,_ mürac-t ettiğim zaman, kabul et-

.. ..,._... 
1 K;anıtı: "' •uı.arak cevap verdi: uzattı: tirmek auretiJe bana büytik bir iyilll 

kimseler görmüyorum. Burada top- Binaenaleyh bu serveti. h•lilutz- - Rica ederim. Rüsuhi bey kabul - Ancak aiz. bana bu "aral'I ka- - Ceva.bnızı behemehal yann ya-n•• Bana ümit ve c-·ret _ 
]anan. dostlanmızın vcreceii karan rile ve cıcı beı ıenedenberi Rü.ulri be-- ediniz. ibul eltirdbilirdintt. Ben de bu pıda :...ırada bekler.im. Çünkli öbür gün clird~; biiyük bir 1&1nimiyet._ Te arl:: 

- hbu! ediyor musunuz? dedi ve aon· yin bir santimine bile el .Unnerne.i Emeldi yüıhap Ragıp bey de öbür kabul ediyorum. balayı .eyaha.tine çıluyoruz.. Ne za- daılık göıterdiniz. Yakında. fabrt-
ra çantasından çıkardığı yazılı bir yüzünden va.ki olan artma ile bera· taraftan atıldı: O ııün Nifanta§.ndaki ıkonakta vo- man döneceii:imiz d ı belli deilildir. kadarı telı:aüdiyenizi btiyCTee, bunca 
kağıdı göstererek: ber, nazım ib'bara alarak, yansının - K.ararımm kabul edeceğinize rilen JJiya.fet büyük bir ne,. ve aa• Müteakiben biraz ötede duran senel* ç.alı,madan eonra hak.kettiil

- Hakem vazifesini gören arka- Melihaya ve Galibe hanıma ait bu· ıöz verdiniz, timdi reddedemezsiniz. r . .imiyet arasında geçti. Sohadan Yılmaz kardeılere yaklqtı: 
d.t~ların verdikleri karar burada ya- lundugwuna karar v~yoruz. Rü.uhinin Cl&b arkadAfl Ali Kadri lial.kılacağı sırada tlbi Refet. RU.u· B di · ·ı·w· ı.:_ niz iati:ahat köfelie çekilmek nı,.. 

1• ~·· - &na göeter 'ğiniz ıyı ıgı ......_- tinde bulunduğunuzu biliyorum. 
zı ıdır. dedi. O sırada Noter Oanif bey ıöze ka- kahya da bu noktainazan teyit ede- hiye hitap ederde: bir za.ma~ unutmıyacağım. Müeaffr' 

Zavallı muharrir, cevap maka- rek: - Ümit ederim ki, bundan sonra ·-nız' de ço·L r- L -A V< m.eeut.tum. Da- Köl' hayatı.na bayıldığınıu bana bir· 
nştı ~ bir köıede aeuiz duran Ril- ) ..... .,.. ~ k ..ı -f ] •• 1 · • • H' mında başını önüne egw di. - Burad:ı toplanmıı olan doatla- da yazı &rınızdan 191e makaleleriniz- nn' a a...1·ada•lanmı dü.;inece~m. Se- ço ~ a ar soy emıftin:ı.z. JUeme ıuhiye hitap ederel': r~ "' v- .... d" )Ak · d Söb 

- O halde karan kabul ediyorau- rınızın gönlünü lı:ıramazaınız, diye den bia mahrum etmezsiniz, dedi. 13.ml..ı.m::ıı lutfen kendilerfine söyl~r- uşen em a ve arazı arasın a 
d k - Bu servetin diğer yansı a.ilenin haykırdı. M civarında Dalaman çifliii vardır. S. nuL eme . .. ·ı b b • - emnuniyetl ... Bundan sonra siniz. 

r:.am ve unvaıu e era er ter an ve ç.ifliğin ~lik geliri 25 _ 30 bin lira 
Cevdet, elinde tuttuğu kağıdı, dos· kanunen s.ize aittir. Binalenale·..ı.. bu Meliha. Gaühen.in elinden tutarak da bu ip fahriyen yapacağım. Gece )arısından sonra, Yılmaz B 'fl'k • _ _ı,... . bil~ 

. . .r•~ • R" h. · - .. ü d d b '- b tutar. u Ç1 ı te :ıatCO"Jgınız ...... yaya koymak için notere uzattıktan m""!.e]e k tt h lled ı ti usu mın onune ge p ur u: ••• biraderler, usta ap Ha.an iıe era· ..c-. esın sure e a ı mıt r. _ huzur rahat ve sülcUnu bulacakaınız. 
ıonr:ı sözüne devamla: ıEmlak ve akarların takırimi, alaka· - Feli.lc.et Te mahrumiyet günle- Temmuzı..1 ortasında Melihanın tut3ta. ne yazılı bulundugunu anla- . '. 

M h V ..:LL' t • • · · • • • Ah · d' · r __ d C ]'be · .ı R" . .L! ·ı · b le naktan ld] A b · · Bu çıfükte yanm asırdanberi ,..,ı,_. - er um <:',[}D'i paıa. \'e.al51· ı d;.r varisler arasınd dostane bir ~ •"Imızın yegane ntinatga ı aız ınız. vov ot, a a nın oe usuna 1 e m- er o ayrı ı ar. Ta a ıçın• &b D • d eıkta ~ 
d n evvel zevcesi Rukiye hanımın kilde yapılacaktır. Burada hazır hu- Size kartı derin ve büyük bir oiiıkran .kah1aı. kıyıldı. l.Jci düğün heraıber haıru.n lcenCÜ.İne V'CTTnit olduğu rnek- haha ervııı damın a em r 
ıhdas etmiş olduğu emri vakii öğ-, lunanlar, bu aile ııırn hakkında hiç borcumuz vardır. Mesut olmamız y..ıpıldı. lttanbulun bütün zengin. Jd. hhnııı -e .disine vermiı olduğu m~· çıvan var ır. 
ren•ıİ~ ve \'asiyetnarııcsindc, scn·eıti- kimseye bir §ey aöylemiyeceklerine iç..iı . sizin de mesut olmanın İ1ıti70· bar ve ..Sl aileleri, bu çifte düiüne malt İçin meraktan çatlıyordu. Y o- (Aı\uı var) 



11 Mart 1942 

1 Günlük Borsa 1 Ziraat V eklletl zirat kombinalar kurumu 
mtldürIUiündenı 

CiM mMtlMel 
BaJT&D palllllu 
Hayran Mlmtrt 

.. 

L. lt Kamım , 
~.22 Ku:nmıummca JUb,rda JU111 ..,_ atın· alm&oütir. Vermek ısee,.n-

llO.'TO letbı mlktıu tıllblt ~ t*lffltrtni mMtırlt\tQmtı. yazı ile blldlrmııateri 
u.ag U&ıı olunur. ctlH• clılh 

I0.'12 

Devlet Deniz Y ollari lıletme 
Müd6rlüğti llanlari 

Umum 

Sabtfe 'T 
= 

Denizyolları iş etmesi 
Kooperatif Şirketi 

İdare l\lecJisinden: 

Mudanya hatb tarifesi Şiıke~miıin t 9-t ı senesi bilanço-
M'tıdaııJa ha.ttmda H/1/D-42 nmartes1 dntınden tUbaftn tatbDr. oluna- sunu tedlcik edecek olan umumi he

ca.t J'tnf tartteye nazaran MudanJaJ'& cumarte.!I 14.00 de paal', puartesl, yeti içtimaı muayyen günde ekser1-
0UPmba 't9 cuma gilnlerl 9.SO de, Mbdaııyadan İ8tanl:nıla cumartıelll 12.00 yet hasıl ohnamasma mebni 26 
v. ıuo da pazar 18.SO da ah 12.00 de perşembe 9.00 da eefer '9-Pllacaktll'. Mart 1942 tarihine müsadif per-

Türkiye Demir ve Çelik F abrlkalari 
Mtleueaeainden 

h.zla ta!s11At için aeerıtemme mtıraeaat oltmması. Telefon: 42362. fCJllba &ünü saat 14 e tehir edil~ 

-----------------------'-
3246 
__ > _ ve Jçtimaın Tophanede Kılavuzluk 

11•415 ırmu -~ MUı 9llerlndıt tnn ııattma w:ıbn JOO w Ballı- Nafia Vekaleti İstanbul Trakya yollan intaat eervisinin bulunduğu seyyahın aalo· 
13.Dft IClsık ı.tuyoınuna bir tnometre m-ıede tltn ruhatımn altında buhman • nunda a.kti takarrür eylemiştir. Or-
1UO ~ 40.000 tm tıreo '*'1 ihracı aoık eblltm&ye konulmuştur. müfettııliğinden: taklann mezkör gÜn ve aaatte hazır 
19.'m l _ Ba"*'«ikta n«onda tesllm ımttbamıMD bedeli 128.000 rGs J1nn1 '613/942 pe~e gftnft BB&t lD de ADk.a.ra ~dıe Ka.braımı.nzade bulunmalan ehemmiyetle rica olu· 
18.'70 .-. btn ttradır. hanında Trakya Yollan ~t mfttet.t.lllllt arttırma ve eblltmıe !to!IWG'onu nur. 

1 - Eblltını 2013/1842 tarlhlnt ml\sadlf cuma &1bı0 -.at 15 de mft- odamnda yollar ihtiyacı 11;;1n ımçı mM~ te.ra.fmdan verllmelt ftrıere Müzakere olwıacak mevat: 
ıuı r lwıte 1'8Plluaktır. beher kilosu !8 kunı$a.n 1343 ade11 kilr* imali &Çllc eksiltmeye tonulmuşt.ur. 1 - Jdare Meclisi raporunun kı 

H ti• u • 1 - ıa.tııı.rlıı -.Utmqe ~ .için muaJımmen bedelin " Buntm 1malJye bedell muhammen! olan 800 l1ranm teminatı altmış l1radır. raaQ. eye MUmJ. f.I 11 ~ meblllı ha~ bir :tıta muva.tbt teminat mektubunu "11& Şartnam.estnı ~rmek n fazla lza.hat almak isteyenler her g1ln mntet- 2 _ Mura.kipler rapo un Ja.. 
ba m.!ktar teminat a.k98111nl ebfltme a.at1nden bir aat nvellne tadar ttfllk kaleıntne müracaat edeblllrler. ru.'ti run 

Yeye davet ı·ıaA nt mfteme.llemD teı.di etm1f ohm.lan J&mndır. İst~Jdfleıin yukarda yazılı gt\n V. IBatte mt\fettl§lfğlnme ,eJmeJ.erl. • 
0 

1941 . hf}!! k 
4 - K.lrev tafı ıtıra.cına aJt §&rlname tallplertne t.tanbulda 8ümtıt>a.nk cntlb :1 - eenesı anço V'e aru 

Ş\ll)tBl MMOrltıl'Qnden Anka.rada B1bn~ank Umum MOdllrlO.Rilnden.. Ka- -------------------------- zarar h«Dbının tedkik ve tasdiki)• 
Brezilya kahvesi l'lll>DUı mft?W! at.ten btW>edel Tf!rlllr. (2G99) Trakya yollan inıaat müfettişliğinden: lclare ınecliıd balarının ibrası. 

T n.-kiye Demı·r ve r-ıı·k Fabrikalan- 2813/9(2 peı:yembe gtlntı ant 15 de bta.nbuıcıa Anb.rıL caddMl Af1!' Bulana mUkafat Türk Anonim u.ı- ~ efıend\ eokaitında Kahraman zade hanındaki cTrakya Yollan fneaat Mll-
Mileueaeıinden fettlşllğb eksiltme toınısyonu odamnda muhammen bedeli «G'TOO> lira ollll Blı kitap 1çln hazırlanmakta. olan 

şirketinden: Boru d&Om illerinde kull&nılmak tnıere (2'0) tan ham rraııt kapalı 
..ıt mal11e 4llııllltmeye lorıulmlJltur. 

Bredlya XahY911 ~ An<mlm flr- ı - Sabamnda vagonda teeılm muhammen beclel1 (7~.000) llrad:ır. 
lııtU h!.med&rlan 11muml beJetı 11 ı - Eblltme 1613/1942 ıarthlne mftsadlf ~ ıonn aat 15 de 
llari H2 ıtınOn.e da.en .alı ctDa •- ndlıeaı nıbıde yapılacUtır. 
• on bette ı.t&nba1d& Bab9*A1>ıda 1 - İstek1Der1n et3f'ltm9'9 ctrebllmeletı 1çkı. tıek1lf mektuplarlle blr
t tlncil Va.kıt banmda tAkı Olrtetbı 1Dıte muhammıen bedelln 410 '1.15 u nilbettnde met>llRı havi muvatb.t temı
ld&N meN.estnd• U:dııedeceli --11k m.t meıttuplannı veya akoeCn1 nllıayet eblltme a&tlnden b1r a&t ene
adl toplantıyı mllteatıp ş~ esu Une kadar mtlealesem.ltıe tevdi etm]f olmalan llzımdll'. 
.ua,veleneme.llıı•: Postada "f'Ukabulacak gıeettmeler muteber ayılmaz. 

' bel macl4• llıl~ eıdJleolıll t - oraııtıe ı.tı prtnaıMler taliplerine İatanlmlda 81hnerbankta, An-
Mra: b1'ada stmıem&nk Ummnt MtkflirlOAilnde ve Xarabi)tte m~ 

Olrk•* at&t.tıd.e JUı1ı muhtellf mev- _b1U.:_bedel ___ -m1.11r __ • __ <2698 __ > ________________ . 

:;ı:,~= := =~ Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müeueaeıi 
ftkf.lethı• btıdlrmete ve Vftiletın Mildürlüğünden: 
mOsudf>a2nl &lmata mecburdur. B&rtın Boluında n Bal'tm ıuyuna tat:rlben 80 metre meafede lr:A1n 

H lae6 madde,. llive ed1lecft :ru1Yatınm a1tmde bulunıan oca.ktaıı Uıraç 'ft lftk edllece'lc 10 000 taı Do-
&) fıkrası: lomlt tqı açık ekslltmeye kcınulmqtur. ' 

eırttet aerma.yestne teaı.t.m .anra ı -~ neonda 1ıeslJm muhammen bedeli cl0.000. elli bin ltradır. 
llUrak edecek ol&n eonebllerln, bu 11- 2 - Elcsll&me 2'1/3/1H2 t:a.rlıbJne miıAdif cuma gtlnQ ııaat 15 de mn-
tlraktn1 kabul e~en e-neı T1ca- emesemtJJde J'&Pllacü:tır. 
"' VetAlethıden mftaade ilWıa1 ı -~ eblltm9J'8 girebtımeıert toın m.ulıammen bedelin " 
etmete mecburdur. T,.5 lu nJebetındek1 meblllı havi blr kıt'a t.emtnat matubmıu veya bu 

•> lakraaı TeUrGııııten imi'& fJ1mt m1bSar temın&t al'.cestnl *811tme -.a.tlnden bir a&t enellM bd&r mtı· 
lll'm&yesine ıştıl.rK et.meal talep idi- ••aemfft tım11 etıırlıl olm•lan lAmndır. 
Jen ecnebi aermayentn ,..ıı:tnu Ttlr- 4 - Dokmlt t&fl lhn.o '" ltV'ld:rıe alt p.rtname tallplertne İstanbulda 
k!J"I etlmh~ fıebe•srn• alt ,.._ Bthner Bank 8&tın alma JılMftrlQğfinden, Anb.ra Sümer Bank Umumi Mü
ttnan öçte bh1n1 hl~ mzmn te- dtlrlftlftnden '9 ltara.bM:te de m0essesem1:.den blll bedel ...erlllr. c2946• 

...a.~ı.r. 

e) Nuaa: llrltet hAm!Une muı'bar
.. r ~ ıaenetıertnbı elden ele deT
dDI htlmtı n1JeUe mGmldln oldutu 
bd&r tü:lp ttıı:ıete ve bu IW'9tle 
181'!D&ytn.1n içte bırtnden faz1•mnm 

Ankara Anonim 
Türk 

Anadolu Anonim 
TORK 

slGORTA ŞÖUCE11NDEN 

bit adet torna te7dJıı atuı alınması açık ebiltmeye :t:onulm~. 'N guete tARıdına. sanlı çlnl mürek· 
Mukavele, elı:'slltme '" husus! p.rtnnmelerl dairede gOrillebDlr. Mu'fal[- :tebl lle çlsdlmlt altı pnrça reshn dil 

tat teminatı olan c42'7:t 11ra «51>9 Jtutımur. fQrlllm~to.r. Bu ttsmııeı: tlmsenln 
ŞartnamosfnJ görmek 1.steyenler fııpa.t MQfett1fllai bılem.lne ııer IÖll ,. iline J'&l'BmB.Yaca.iından bulanın Gn 

ebiltm.eye gireceklerin de yukanda yazılı gtln ve eaatte ekslltmede lıuhm- lataaray llaesl kapıcısına getırmest 
maJc ~ere mllfettışll~e gelmeleri. c3218• 1'87& s&ıde~ rica olmıur. Bulan 

ayrıca 1&vtnd1rllecektJr. 

Kadıköy ikinci ıulh hukuk hakimliğin'den: 
939/4 
Kimsesiz Olen ve terekesine hAklmllğ1mı7ıce el konulo.n Nazlktıertn mu

ta.~mf oldu~ Kadıkl)yilnde Acıbadem Mecldlye mahallesbıde J!!d:1 Kalfa 
Ceşmes1 Yeni Atıf bey ııotatmda eak1 2-2 yeni 2-2 kap1 No. lu maa bahçe 
evtn açık arttırıma aaretlle satılmasına ka.?ar vertlml§tlr. Mezktr 8'hı ta
mamına yemtnU 1lç ehli vukuf ınarlfetlle 1000 l1ra t:ı:ymet ta.td1r olunmut
tur. Gayri m.enkuUf:n kapı cllıetlnde bir katlı beden dtvarlan kA1tJ1r ahır n 
bt.'lla mutta:nl bir matbah mevcut olup bahçe ortamnda bulunan erin •-

Heyeti U mumiyeye 
Davet ilanı 
Brtzl.lya Ka.h\'esı 

'l'tmK ANONİM ŞİRKETİNDE.~: 

nım btı tArglr, ~ t:a.tı ahfa.ptır. Bu ev alt katta bir tqlık, alda t>f!! oda Btesllya Kahvesi Tüı1t Anonim Şfr 
bir matbnh ufak bir oda, bir helA, btr köm1lrlilk Te ftst :tatta b1r .:>fa üze- bt1 h1-edarlan umumi heyetı 31 
rinde bir helA, Hld blı gusulhane ve yan yana 1lç odadan ibaret olµp bin& Kart 1H2 aününe dil.şeıı salı günü 
'15 metre murabbaı sa.ha üzerinde yapılmıştıl'. Tapu eenedlne nuaran balı· aa.t 10 (on beş) de İ.stanbulda Balı 
çeslle birlikte mecmuu aa:tıası 4000 metre murabbaıdır. Btrlncl artt.ınnuı oeJtapıda 4 tıncll Vakıf hanında tlln 
2613/942 pe~ g{bıft 11&&t g fil 11 e kadar yapılacak o ctın :t:ıymetlnln Şirketin idare merkezinde a.dl auret 
dOrttc tlçünü buhnadıtı aurette en .an arttıranm taahhOdQ betSnde baki te toplanacağından, Şirket esas mu 
t.a.lmak şartUe ı:t1ncl a.r.tt.ınnası 10/4/D-42 cuma rftnil aynı aa.tlerde icra bvtleal mucibince heyeU umumlyeye 
olunacaktır. TalJp olanlann kıymeti muhammenes1ntn ,.a.cse J9d1 bueulu )ftlrM edecek o11uı hlssedarlann hA 
ntsbetlnde ~ ~ ntmnalan llzımdır. Mtıte.ra!tim ftrgller Jtızde blr mil bulunduklan blae se:ıetıerlnt ve 
h.n-cnl harç ııat)f bedelinden çıkanla.caJı: dellAilık resml, to ~llk tavı. n bunu mOıııblt. vesaıtı ~o. gü 
bt'dell, ihale pulu, tntııı:aı muratları mQşterlslne alt ol~. thaıesı Ga- nil!ıden en u bir hafta. evvel Şirket 
tene yapılan mUza,.ede bedeUnl Jedl g{ln zarfında mahkeme 0 •rna tıeTd1 meıtezhıe veya Tilı1dye ~ BankMl 
edecektir. Aksi halde 1haJıe feah olunup blDldlD mtUevelllt zarar T9 ıQan ı.tanbul tubeatne tevdi ederek muka. 
aııdan tazınln ettırtıecektir. İPOtek ahlbı alacaklılar tle <Hter allbdal'!ann bll1nde hlase senetJerlnln adet ve nu 
p.yn menkul ~rlndeki haklann.m huau.sl faiz ,. mun.fa datr lddlal&- :maralannı JDGbeyyln birer duhullye 
rmm evrakı müsblte ne yirmi gtln içinde ma.hkememmı blldlnnelert lbım- tilldı &JmaJan tica olunur. 
dlr. Ab1 halde haklan tapu llcmertıe abtt olmadıkça •tlf bedellıııdelı lltJzAı[zu BUZNAMESt 
hariç .tala.ca.k.lardır. Bu mecburiyet. ırttfa.Jı: bak sahlp!erlne de pmlldlr. Ta-
llp olanların yukanda yazılı glln ve !&atlerde mah1Demem.1Zde bulunma- 1 - idare mecllsi ve murnklp ra 
lan 1lln olunur. c322a• porlannm okunmaaı 

tcmtbi tabU,Jettt bulunan bat1t1 " 
)a h&ml bir pJıea. tnu:ıcaı etmemesi 
lgtıı icap eden tedbirleri almala mee
hntur. 

2 - 1941 senesi bllfınço ve kO.r ve 
Şirk«imizin 1941 ıenesi alelade b M T b :rara.r hesa.blle senel he.sabiye muame 

etrket.1m.lmı lHl ~ alelAlede hı.edarlar Umumt Heyeti aıaiıda iStan UI 8C8r 8 8891 lAtı neta.ylclnln tasdlld ve bu husu., 

Si~orta Şirketindenı 

Me-darlar mnumı heJet1 aplıda yazıL maddeler baliında sörüımek Cemiyeti Hayrtyesı" 't& karar ttt.lhazlle kit.re mecUal ve 
}Wlllı madılrl• hıattında ~ ve karar •Hrmeık Dzere 31 Mut m1U'ak1b1n ibrası 

'4 inci macldeye lllve edilecek a) '" lııarv nımıılc bere il lılut 1942 1942 t.arlıine nıil•adif alı ailnü ... ~ kongre.si 17 ııan JH2 alrof&m aa.t ıı de Cıemlyet ııemfııd olan 1 - ~ mukaveJenamenln 27 ne 
flbua: Şirket her altı aylık btlAnçıo- tarlhlne mtvadif salı dntl aat on at onda Ankarada T'ürlüye İt Ban- Beyotlu İ.st.1klll cad. 108 Lt\Jmemtnırg Ap. 1 No. da toplanaea.k. Rey nnne- maddesi muclblnce 1nhllb.l ~ aza 
.mu taall6t ettıtı devrenin hltamm- blıde Ankarada Ttlr1d:J't İt Ban.kaaı U..1 Umuıp Müdürlüğü binaamda le allhlyetıl olanların mutlaka gelmeleri rlc& olunur. Iıta muvakkaten intihap ecllkn z:ı 
c1uı en lelJ on beş dn sarfında '1'1- Umum MMtırlt\tll blnumda topla- toplanac&br. Şiritet clahili nizamna· RUZNAMEİ Mti'zAKERAT: 1 - Cem1yet1n seçen yıll* raporun okun- tm 1ntllıalımm tasdiki 
-.ret VeJı:lletıne ,&ıderlr. ' 11~~- Şl.4~1 ~ ... n~amA~ men mucihlnco Umumi Heyeto i§ti· 4 - Esas muknvelennmenln 26 ncı 

,, lıbası: Şlıbt. Tıe&ret V~t1 m--..u..-. ll!M\IW.l ,_,~v- 09.,u._ ~"':: rak edecek olan en qağ:ı on biaae ae- !t'Ul ve tasdiki. 2 - Meclisi ldattnin raporlan. 3 - Yent m~lla\ ldaren1l1 ~ mucibince müddetleri nlha 
tan.tından her talep vatı oldul::ça eet: olan en qatı on bJme .eneu&Ue .l!- --L:- ı..ı_ d lamı h&mil h 1ntıııabı. 4 - Teklifler. Jet bulan idare mecllal azalan yer 
~et muamelltı hattında maltın.at '8ıhip hiasedarlann hlmll olduklan DOQille -.u.ıp. nıa:ııe ar • . u- 1er1ne un lntllıabı 
wnnete ed>urd hime .enetıertnt veya bunu mlliıt>lt lunduklan ıhase aenctleruu veya bu· Men k u 1 Eşya Satışı 5 - İdare .mecıtsl azasına verilecek 

m ur. l'«'d!talan topla.nbd&n bir hafta evvel nu mu.bit vem1talan toplantıdan bir 1 ücretin tesblU hakkında karar itti 
el lıkran: Ştmt, tıyatı teeblt edil- A.Dta.Nda Tthti,_, İf Banka.sına ve hafta evvd Ankarada Türkiye İt Beyoilu Dördüncü Sulh Hukuk HaJömliiinden: M2/25 hazı 

memlf m.llatın aa.tq ftyatlannı ve !sta.nt>ulda Yent posta.hane ka~- Bankasına ve İ•tan'bulcla Yenipoata• Tere.keaine mahkemece el konula.n ölü Sani Köee oğluna lııİt Bey- 6 - 1942 senesi için murakip ıntı 
ba fiyatlara esu olan maliyet n kAr da ~ hanındaki Şil"tet Mua.- hane k.artmnda Büyük Kmaciyan o~lu Tak.sim Cumhuriyet meydanında 3 numaralı Köiee oilu apar- ha.bı n tahsis:ıtı hakkınd:.ı. karar ıt 
12ptlannı, bu f'tyatıar ta!ıtınd& •tı- mellt Merkezine tevdi ed~ muta- iaanmdaki ~rket Muamelat Merlce- tnna.runm .. n11m•rah daır· ~ .. J ... bulunan ve rnahkem~-e t-'-lı ed.i- Wıazı 
fa başlamazdan evvel veyahut bqla- bll1nde duhultre lcartıan almnlan • ..., • • ~ -·~ ..-.. "' ,..,_, ~ 7 Dil'. Jd l' ..... A--- _......ra _, .,,..,.. bir ... _,._ ---ın- ua- Ol1Dlur zıno tıevcll ederek m·"'-a.hılınd• du- ,__ 1 - ısCr o.re mec .IO)J az:ılnnna 
W&-.u ..,.. vu .. .....,.. u.-- ~.. an u:~ .. lCll C§ya ar tnahkenııenıiz tarafından açık artbnna ile 141'/942 old··lk· -tbl ı .n. ün 
.. A ----t v-a..ateM-e blldlrl.r Vt mn- . uliye kartları almaları ilan olunur. rih "'6'6 ~· ruznrunen n uç CÜ ~e - ............ _.,.. ..... .. .. , ta ine rnüsa.clif cumartesi gll,ıü -.at 14 de aatılaca.k.tır. Wek.liıe- dördllncü maddeleri mucibince .ı;eçllen 
,.rDnlleyh VekAlet t.a.ra.fmd&n vaki muZAKERAT RUZNAMESİ MOZAKERAT RUZNAMESİ rin yukanda gösteril~ gün ve .aattc mahallinde hazrr bu1unma· idare mecllsi nzalannn da es:ıs mukn 
Olacak tekllflert hftsnü niyetle tellJı:- 1 - lHl aeneslııe aJ.t 14al'e m«llıs1 1 1941 

. . l M lan ilan olunur. (930) velenamenln !8 fncl nınddestnde ı;:ı 
lt.rt Amade bulunur. ff murakıplar raporlan 1lıe bll6.ııço • - eeneaıne art d~ ec:· .. •illiiıiilliiiıiiiİİllllllıiiiım•••••••••••••••• yılan bOttin lzhı ve snlAhlyetlerln ve-

ltl fnef madde fU •metle tac1ll ,.. tf.r Te zarar beaa.pl&nnm okun- l1si n Murakıplar raporlan ıle hi· rilmesı . 
.ıtımlştlr: muı. '"bu:nl&nn tetJdk.,. turibl ne lAnço ve kir ve zarar heeaplarının evlet limanlan iıletme umum müdürlüğünden: -------------

eız,tet .tattutıno.n berha.n'"' b1r idare mecuaı uaıarımn " mura.Jdp- o~~~ ve bunların tedldk ve tas- I§letmcmız anıbarlama ~e merbut :tara ışçuert tefldlltımıza. btr EsNakdJt d,.ee Iran halıları 
81addes1ne muha.llf hareket a• Iaruı ibram. ınbı ılo İdare Meclisi 5.z.alannın ve kısnn i§çl alınacaktır. Afaıtıda g&terllen tera1t1 ha.iz olanlarm vetdtnlarlle 
feııJh1n1 muclp olacalttır. 1 _ 1941 .eeneai tAr ve + .... ...-tüüntın murakıplann ibrası. blrllktc alA.ktı.dar İstanbul §Ubesl anbarlama aervıalne mfiracaatlan. Horasan, Sanık. Keşan, sıne, isfe-

....... ..,. 2 1941 1 - Hüsnll hal Tara.knm cpolJ.sten musaddak olmakD han, ve Buhnra halılan Sandal Be-
Ka.nuna ve "1bu eaa.s mub.velena- tıen!1 hak'kmda brai 1tuı 1le tevzi - ameai Ur ve temettü- 2 - Askerlikle h1ç bir roretle all\kMı ve yqı 45 den yukarı olmaınalr, dest.eninde teşblrdcdlr. Martın 18 

111111'8 mupylr ve ı.tı1 l'lıtceU muclp tarlhln!n tıeıııbitı. ün tevzii hakkında karar itası ile <l2•2> ncı pazartesi günü saat 13,so dn sa-
llın.lbı Wıa.ltkUk1mda T1caret Ve- 1 _ İdare ıneclls1 lk -.et t t~:tl tarihinin tesbiti. .. tılacaktır. 
Wet1 tarafından fesl.h davuı bme eden Em1n Ulucanın ~e ~tth:p 3-Şidı:et dahili nizamnameainin T"" k" D • Ç ı·L F b k 1 M • 
olunur. olunan Cel!l Ataalyun, Şt~etıın da- 12 ndi maddesine tevfikan müddet- Mu·· duu·~ l~~g:u·· ndeemnı·.r ve e IK a ri a arı üessesesı Zayi - 1037 yılında. Çapa. kız öğ-

Jladdelerln ili.vesi ıuretlle mulı:a.ve- hllt n1zamnameainln J7 nc1 maddesi- lcri dolan üç banın yerine diğerle- retmcn okulundan 172 No. lu nldı-
llnamenin tadlllnl mnzakere et.mett M tevnkan keyfiyeti :lntllıa.bmın tas- rinin :intihabı. Irmak - ZOnguldak hnttı güzerg11.lıında Bolkuş istasyonuna takriben tını tnsdlknam mı zayi etUm. Yen 1-

drJd 350 metre me f d t"I -~-- .... dil nt çıkarac rundnn ti lnln hukmft 1bıere heyeti umumlyenln ayni C(ln, . 4 _ Murakıpların .eç.ilmes.i. sa e e u n ruhsatımız nltındo. bulun&.n oc~wuı uıraç e c- kt 192 N d T H 8 aınt ,.erde ve a.a.t OJl beş ottm:ta ffff- • _ şırıı:etı da.l:ı1ll n1zamname.sinin ' T° t K 
323 

cek 10,000 ton çakına n.şı açık eksiltmeye konulmuştur. yo ur. 0
• :ı a 3 

• :ı~l:ın 
bllde olarak toplanmasına idare ııs nen m.adde81ne tevtikan mil<idetıe- 324 ;;cü=~dcl~enut~~nfikan la:~ J. - Bolkuş 1stasyc undo. vngonda teslim muhcmmen bedeli 1:5000011 
meclt.shıce katar verllmt,, oldutun- rt dolan tlç aza.nın yerlne dt~rlei1nin M L'-· ~- 1 •••• ~· d' celll bin• liradır. 
dan. ,erek Şirket n1zamnames1nl, ve Jntıha.bı. re ocu.ı 11ı;a annın gerek ken ı 2 - Eksiltme 23/3/942 tarihine müsad.Jl pnzartesı günü saat l!J de mü-
terebe TJC3ret tanunlDltın Dı*Vad.ı namlanna ve gerek ba~ka firketlerin essesede ynpılacaktır. 
m.ahrusa.!lna tevnkan bu feft:allde 1 - Murakıplann ııeçllmesl. İdare Meclisi hası Teya MüdürÜ sı- 1 - İsteklllerln eksiltmeye gl.robilmelert için muhammen bedelln % '11' 
ıotımaa iştfr&Jc edeoe'k olan h1-edar- 8 - TJcaret kanununun S2S vt 324 fatilo Şirketimizle muamele yapma· nısbetlnde bir mebldRt havı blr kıt'a tcm1nat. mektubunu veyn. bu mlkdnr 
lımıı hAmU bulundukları h1ılıle anet,.. lncft maddelerine te'fffD.n idare !arına müsaade verilmesi. teminat akçestnt ekslltme &ı'l.tlnden bir SMt evveline kadar mtıessesemlze 
llrlnl """° bunu mUı!bit Te.salk1 içti- mıec:ll8l ualanmn retet Dildi tevdi et~ olnıalan lAz:ımdıl'. 
ma rtıııOnde:n en az bir ha.tte. eneı larma. nam- K dık.. ik• . Ih 4 - Qa.k:ma.k taf1 Uıracına ait f8rlrlalne ta.llplerine İstanbulda. Bt\mer 
~ merkezine veya Tll.ı1dye ~ ve Pl'ft ba.aka flıbtlerln tda- a oy ıncı au Bcuık Sa.tmalına. MOdürlQğünden, Antarada sıımer Bank umumt mOdilT-
~ İatan.bul fllbea1n41 tıeTdt ecı.. re mecIJG uuı. veya mMth'11 aratne hukuk hikim]iğinden: l~den, Karabükte mO~en bllft. bedel verilir. c2H4.J 
M mutablllnde btme 119tleılertn1 fltbtıml&le muamele 1ÇDWıılan.na 942/6 
lldıt& ve nwnaralarm.ı mil'beyy1n birer mlsuıde verll.meıd. lta4ıltöyde nh -=ı..,.......,~~ 
dubull7e tllJdı aJmelan rtca olunur. tmıda Aı:ıbra. ote-

llOu.KmiB RUZJfAMSSİ: Tab- Z&Ji - Rhııe ntlfu.s memurlulunde.ıı lind& ölen n :ya.n = 7Uilı oldutu veçhUe .., muka- aJdılm:ı. ntıfu. tıeaere:mı ~ De tarafta. f.otogra.fı 
llıamede tadlllt tcramdır. ım komutanlıllmda.n aldJlım Mkeruk bulunan fa.bsın 

İstanbul Gümrük Muhafaza Deniz 
Mıntaka Komutanlığından: 

Mtlnha.l bulunan mnutanlığımız ftc.retll sa.ndalcılıklanna ta1ıp bulu-
n&nlann Haskö~ bulunan KomutanııRunı.za. mnracaatJan. (2'758> 

Z:ıyi - Rnmı l:ışe müdürluğmden 
almış oldu~ ekmek karnelerini zn
Y1 etum, yenHerinl çıka:racnğundruı 
eskisinin hükmü yoktur. 

3901, 8902, 3903, 3904 
HusC)in Ağaçkan 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senellt 
8 Aylık 

Türkiye Ecnebi 

HOO kul'\13 2'100 kuruş 
'150 > 1450 > te*erem1 ve beraberinde polfatıeıı talıkllm.ta. ~en 

•-• L U L A •-• aldJlım hö.mtııbal tARJdı Ue ıtamet- hüviyeti anlafıla
gO.h vesflaı.ımıı ~ı. ıerı.tıertni rr(:ımıQtır 1 Mlras-

Ezine C. Müddeiumumiliğinden: ~%: 
Beher. paktı 'l.G lru.ru§a sı.tılması 1ca.beden ~ıtı sfga.ııwnı ıe lroru§a 1-------------1 

400 > 800 > 
150 > • 

ÇOCUK AYAKKABILARI 
Dl1nyaea ma.rur bu ~

Jıum nıal.7Jemem ... ioç1.11#1 biı1n
ct muftır. 8ıhh1, çok d.ayaruk}ı 
,. modelleı1 eı,ıs1zdlr; Blr buouk 
18f1Dda.n OD ~ ')'aŞlna. t:a.dar 
çocuklar 1ç1n hazır ve lSillal'ln
ma olarak en lüks,~. çivi-

sta, ayakkıı.bılan yapılır. M .. 'lğn
zam yalnız çocuk ı.,~rl üzerinde 
llıtlsas: yapan Tüı1dyenln btrlclk 
mağazasıdır. 

mhıımm pasajında 

alaca#mıdan sııertnın hOkmti >'Ok- çılarmın tuıh1 
~ fl&ndan ltibnten 
Rıze aand*u nahlyesl Hamldıye 09 8.f lotnde ve- ,_,..__ __ ... 
k'öytl Ali oğlu sefer Ca.n 382 doğumlu ıdka.lar1yle b1rllkte 

h~k1ınl1~lm1ze mürnca.at 
ZQ1 - 'I tiş1llk karnemlzl tnybet.- !!_ n _lın_n_ı_r.;...;... -----~:.:.:..

tık, yenllerlnt nlaca~dan eekllcr1-
n1n hWcmü )'Oktur. 

Orta.köy Ambarltdere 20 No. 
Yuıruf Genç e,.'1 Merzuka 

Zayi - g k14lllk karneınlzi tayt>c.t
~lk. yenllerfn! ala.caRmıızdan aııert
nln hükmü yoktur. 

Orta.kö1 Bahçe ~a.k 441''1 JIQ. da 

ı •tmak suretUe 1180 aayılı mllll lcorunma. bnuı.lllla muhalif b.ardret.ten Po,,ta. ıttlhndıno. dahll olmıyan 
~lu Ezlnenin Marnınt köyünden olup hilen Eztnede h1zm.e~.!ır bulunmı ecnebi memlekeUer: Sencllğl: 
Ahmet ~u 310 doğumlu Hasan Kurt hn.kkmda Ezim? tı311ye ccm mıı.bJre.. 1600, altı aylığı 1900, üç aylı~ 
mesinde yo.pılan duruşma. BOnundn: . ıooo 1...-ııruştur. 

Yukarda. adı geçen suçl un sübutu cürmüne mcb ı1 ha.re.':etlne uyan Teldonlarımn; Ba!\Jnnharrir: 20565 
8'180 sayılı m.llll korunma. truıunmıun değl§ıen 59 uncu maddc.sin1n U~Uncll Tazı ıştc.rl: l?07GS _ id:ıre: 20681 
tı1ansı gm-cğincc 6 11.nı. ağır p:ı.m cezası Jle tecz1yele e karar verilip işbu l\Iüdür: 20.f!l7 
karar kectı1 ilaı.ttyet etımckle rr. ntr kruıunun 83 Oncti mruldes1 ~re ncc 1-------------ı 
1lAn olunur. c2971h 

Ynt 



Sahife 8 

... 

K ASELEllf 

BAŞ, DIŞ, IVEZLE, GRJP, RCMATIZMA 
Ve bütün airilari derltal ,...,.. 

Sıhhiye Veklletinlıı ruhsatını haLlcUc. İcabında StlDdıe 1 b.fe almabW& 

B 

Yeni 

BLAUPUNKT 
RRDYOLARI 

GELMİŞTİR 

•NİJAD SERVEN 
Y.MÜHGNDIS 

GALATA 

NAR Al(o'y AıUA S 

E.., son mod:ı..v .. · ~ 'ık 

N MOBiLYALARINIZI 
Ç şitleri e~ çok ol" 'l 1 ' - bul" da Rıza P.ır. a v"' u~~nda 66 No. 

AHMET FEVZl'nin ASRI MOBILY A 
•~,o - 2'. ndan alırız. 

· M AKS i M 'de 
Her akşam saz hey'etile beraber 

&yanlarımwn gizli tuvaletlerinde kullanacağı gayet aıhlü, ufllk. 
yumupk adet beileridir. 

Her yerde FEMIL ve BAGLARINI arayınız. 

---•İYİ MAAŞLA RİR TiCARETBA.'iEYİ İDARE EDECEK ---· 

BAY AN BİR MEMUR ARANIYOR 
Şn.hsl ve maruf bir ticarethaneyi idare edecek bayan bir memura 

Jhtıyıı.ç vardır. Yüksek ta.hsllll olup u ve çok tlcarethn.neleroe çalıf
mış olanlar (ayanı terclhUr. Şlmdilllı:: l.şlerlmtz az olduğu 1çln hafW:la. 
iki gün tam ve diğer günler saat iklden nltıya tadat devam edllecetc 
Uni~rs1be ve akademi talebelerinden de olnblllr. İntlhnp edilecek me
murn müreffeh mas.o verlllr. Arzu edenler: Galata Posta kutusu 15-05 

•••••- numaraya yazı lle mümcnat edebUlrler •••••ili 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

1 Sili Sladafa Götliren 

PUDRANIZIN 
RENGi 

Hangisidir. 

TECRÜBE 
EDiLECEK • 
EN SON 
REN Ki.ER 

1 O kadında O ıu fena 
renkte bir pudra 
kullanırliır. 

Fena nntte btı pudra, 
7iizünllze •Makyajlı• n ;,. ,. 
ç\rkln bir manzara YCrir • .. ,. • 

ve slzl daha yaşll g5ste
rlr. En uygun rencı bul· 
ınanın )'l'gline çare:t, ytı. 
ıünüziln bir tıı.rafına blr ~ 
renk Ye diğer tarafına ~j 
başka renk pudra tecrübe • .. • • " 
·~tmekUr. Bu tecrübeyi 
hemen bugiln aıze para· 
aız Qlarak göndertlccelt 
Tokalon pudra.sının yeni 
Ye caZlp renklerlle yapı
nız.. Bu yeni renkler, ıa· ...... • 
ıet·modern •e ldeta alh· 
rltnlı bir göz mesabesin
de olan •Cromoscopee C!l 
maklnaslle karı.ştınlmıt- . • ~ 
tır. Bu m:ıldna, renkleri .. • 0 1. 

kU$Urs.ız Ye tam olaralc .. " • ı 
seçer. Artılı: cMakyaJlı• 

blr )'Ü!e tesııdilt ecııımı

yecelı:Ur. Clld Ue imtizaç eden ve t:ıbli 
gtbl görü.nen mükemmel bir pudm• 
dır. Totaıon pudrıı.sı, t'krema köpD.· 
ğü• Ue benıth Ye hususl !)lr usul 
dıı.lreslnde ,lcıu1ştınlm14tır. Bu aa· 
Jede rüzgarlı Ye yaRmurlu bir ha· 
vada bile bütün gün sabit blıt. 
Hemen bugiln Tokalon pudrasını 

tecrübe ediniz ve teninize ne de· 
rece bir cüıellilc: temin ~ı1ece~ln1 
görünüz. 

ÇOCUK LASTiK 
Donları ve Bezleri 

Çok dayanıklı ve mutlak temi
natlıdır. Ancak benzeri lslm
lerlı plyas3ya çıknrılınış olan 
mallard:ın oy· rt t'dt'bllmck tçtn 

marka .. ma dikkat cdıln1clldlr. 

Toptan satış yeri: Sirkeci Demir
kapı, Orhn.nlye c:ıd. No. 30. T el : 
20992, Posta kutusu: 38. İstanbul. 

Siparişler d"'rhal göndcrtlir. 

öğle ve akş m 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 

Dr. Kuzaffer 
Dilem.re 

Dahilt Mstahklar mütchusuı 
K.adıkiy-llabarlye caddesi No. H. 

•••11 Telefon: 605ı8 --

Tanıaeıs fl\ıcu ırtiıtltridtt 
Bayan RITR 

~'"'MllD"J~ 

... ONK& OUULUtC MÜSTAHV.•&TI 
Umuıw ... PO.., I 0.lalAI Abid H•" 11/19 

Blhıııı- "''•"' lllt••l•mı .. tt ••rfuaıid 
111aıaul•ıncla • u ı w ıı ar 

Permanant yaptıracak bayanların naun dlkkaUne: 

HÜSNÜ SÜSLER 
Beş1ktaf Köyiıçlnde eecclerdenberi ça.hıpn" olduğu ciükklndan 

aJM:ıwn1 keieı* ytıni alon açıp ve çalışmakta olduğunu sayın bayan
lara an.ıeyler. B~ Köyiç1 Aynalıfınn bitJ.şlğ1nde No. 18. Blrlnel tat. 

Hüsnü Süsler. •••••••mmm 

Halk B nkası T. A. Şirketi 
Umum Müdürlüğünden: 

Ankara Halk Sandılt T. A. Ş. nln l\lııraıj'ta açacatı aj:ı.ns lçln, 
3659 sa711ı kanun hükümleri dairesinde 

210 LiRA MAAŞLI BİR MÜDÜR 
ve 170 LİRA MAAŞLI BlR MUHASEBECİ 
alınacaktır. Müdürlü.tüne tallp olanlnnn banknlardn mildür, lk1ncl 
mildnt, kontrolör veya mlifettlşllk vazifeleri yapmış olanlan ve mu
hasebeclllte talip olanların da yukanda. ~ geçen mü~tt.a m11-
mas11 vazifelerde bulunmut olmalan ve ~erllkle aldkalan olm:ı.nuw 
şarttır. 

Taliplerin nlhnyet 31 Mart 1942 tnrlhlne k.ndıır An.kanı.dn banka
m.ıs umum mUdllrlütüne müracaat ederek bu hususta daha fazla iza
hat alnı.alan llAn olunur. 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müe11eseıi 
müdürlüğünden: 

Bet kimyager ve on birinci ımıf elektrikçi 
alınacakhr: 

1 - Müessesemiz lçln ihtisas mevkll k.adrolnrında 1stl.hda.m edilmek 
ilzre be,, kimyager veya kim3"ll mühencUsl alınacaktır 

Sanayidıe ç~ olanlar tercih edlllr. 
2 - ıo adet blrlncl sınıf clektrlkcl alınacaktır. Bunlardan Gct1 harlct 

tt-&sat dördü elektrik kablo tcs1sa.tı lle diğer elektrik clhazlan tas1satında, 
üçil de bobinaj ~erinde 13tUıdnm &ı.hibl olacak ve BS(;'Brl on senelik m~ 
ıeıt hayatınn bulunacaktır. Sanat mektebi mezunları 1çln bu mllddet bet 
renedlr. 

Vcrllecek ücret : 
A - Kimyagerlere 3659 numaralı kıınun hükümleri dahilinde ve 1htlsnı 

mevkileri kanununa göre yapılacak lnUbaklıı.nnda lktis:lp edecetJert de
rece maaşı ver1lecektlr. 

B - ElektrlkçUcre bumda yapılncak imtihanda g~..ereoeklerl elıllyet.e 
göre beş liraya. kadar yevmiye verllecektlr. 

Aranılan şerait: 
ı - Fili nskerllk h.lzınetlnl yapmJŞ olmak 
2 - Devlet veya her hangt bir mü~ye mrcbur! hizmet t:ınhhüdll 

bulunmamak 
3 - 45 yaşındıı.n yukan alnde bulunmamak.. 
Tnllpletın .Anlrora.da Sümer Bıı.nk Umumi Müdürlüğilndoo. İstnnbulda 

Sumer B3nk İstanbul şubc.,-lııden ve Kanı.bükte müessese müdilrlüğlinden 
tedrırlk edebt!eceklerl iş talepnamesine aşağıda yazılı \-esn.lkl b3ltlayarak ya 
blzza.t \·eya. posta vasıtns11e en geç 301'3 1942 tnrlhlne kadar mUracn:ı.tıan 
llAn olunur. e3208e 

ı - Nüfus cüzdanı cl9il askerlik yoklamasını hnvı.. 
2 - Polis iyi hnl kA~dı 
3 - H.lzmet vesikası 
4 - Tnhsll vesikası 
5 - 3 boy 8 veslknlı.k fotoğraf. 

Ezine C. Müddeiumumiliğinden: 
Beher paketi sekiz kuruşa satılması icıı.beden Hıı.lk slgıını.smı 12.5 ku

ruşa satmak surctıUe 3780 sayılı milli korunlllj). kanununa muhalif luıreket
ten su~lu Ezlnenln sererşah mahallesinden Hasan oğlu 58 yaşında İsmall 
Blral hakkında Ezine nsllye ce-za mahkemesinde yapılan duruşma sonunda: 

Yukarda ndı r;c~n suçlunun sübutu cürmüne binaen vaki hnreketl 3780 
S."'.yılı milli korunnuı knnununun 59 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına 
uyn.akla kendlstnln 5 Ura ağır para ccznslle tecziyesine kıı.rar ~rlllp işbu 
karar kesbi kntiyet etmekle mezkQr kanunun 63 iıncü maddesl gereğince 
flı\n olunur. c2974. 

Vali ve Belediye Reisliğinden: 
ı - Emniyet 6 ncı şube müdurluğune kayıtlı kamyon ve knmyonct.ıe 

rin 942 senesi fenni mwıyenclerlne 16 Mart/ 1942 tarihinde başlanacaktır. 
2 - Plaka sayısına göre bu muayenelerin yapılacnltlan cünler aşnf;ıdl. 

gösterllm iştir. 
3 - Muayeneye tabi vcsaltten Rumeli yakasında bulwıanl.ar Aksaray 

Tramvay deposunda ve Anadolu ynkMınd!l bulunnnlıır da Kadıkoy ittniyest 
önünde yapılacaktır. 

4 - Tayin edllen gunlcrde muayeneye gelmlyenler hakkındıı ötederı
berl kabul edllm~ olıın ceznt ahUmın tatbik edllecef:l Daimi Encümenla 
513/ 942 tarihli karanna müstenl~en llAn olunur. 

Asnmızda saatler o ka<lar Plfıka snyılım Mua)'ene günleri 
terakki etmiştir ki, tahay-
yül edilmez derecede ufacık 340l llı\ 3500 16 3 942 Pazartesi 

3501 ı. 3600 17 Salı 
şık saatler bile imfıl edil- 3601 • 3700 18 -. Çarşamba 
mektedir. Emsali olmıyan 3701 » 3800 19 :ıı Perşembe 
\e 2nrafeti ayanncla yurdu- 3801 • 3900 20 • Cuma 

3901 » 4000 23 • Pnznrtest 
muzda lıeniiz bir mi 1i hu- 4001 :. 4100 24 • s:ılı 
hmımyan bu minimini ba- 4101 • 4200 25 Çıı.rşnmba. 
yan saatlerini gönp.ek için 4201 • 4325 26 • Perşembe 

3401 • 4325 21 > Cuma 
sayın miişterilerimizin bir ttskudar ve Kadıköy clheUnde bu-
kert• mağazamın şereClen- hınanlar Kadıköy itfaiyesi önllnde 

dirmclerini rica ederiz. - balun~lnr. (3188) 

1 . Selimiye tümen askerlik daireıinden: 
1 Zayi - Istanbul llmanında.n almış 
olduğum 941 senesine alt 94112016 Dairemize bağlı ynbruıcı Kadıköy, Kart.al, Adalar, Şile şubelerinde J&-
No. lu tay!n tezkere.mı zayi ettlm, ye- bar.cı lcayıtıı bulunan 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 doğumlu Jandarma 

ı n lslnl alacnğımda.n eskisi 1 hilk ü j erntı talim için sllfıh altına alınacaklarından acele kayıtlı bulunduklan 
ı yoktur 

11 
n m yabancı askerllk ljUbelcrlne ikamet kfığı(iı ve rıli!t!-'l cUzdnnlarlle beraber 

1 · 1 baş vurmal:ı.n ve bu ilAnın celb yerine kaim olduğundan bllfnm~ ve ~ 
In.ebolu Evren ye koyun de Hallf J vete Jcabet et.mlyenler hakkında askerlik kanunun maddel mahsusasınm 

oğlu Hn.san Çlloğlu tatbik edllect?ğ nln blllnmesl. <2413-3122) 

SiCiLLi K ANiN'ln 22 nci cildi 
Ç 1KT1 

neıtrolunan bilumum kanun. tehir, nizamname, kararname ve Şirayı Devlet kararlarını ihtiva eder. Bedeli cildli 6.5 lira tafra için 7 liradar. 

Sabt yeri: lıtanbul, Ankara caddeai Noı 64 Cihan kitapbaneıi 


