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A vustralya'ya 
taarruz 

başhyor mu? 

Sir Cripps 
Hindistana 
hareket etti 

Dünkü kupa macı 
• 

BU SABAHKİ 'l'ELGILA.FLAB 
~-----------------

G a I atasa ray, Fener- Manşta kısa 

bir deniz 
muharebesi 

Sovyet 
cephesinde 

tebeddül yok !Ja ponlar Avuıtralya'ya 
pek yakın bir adaya 
aıker çıkardılar 

Kadın ve çocuklar 
kendi arzularile 

Domba y' dan ayrılıyorlar 

bahçeyi 5 - O yendi 

' Yeni Delhi 15 (A.A.) - Japon tay· Londra 16 (A.A.) - Slr Sta.fford 
rarclert, Avustralynnın şımallndeld Cripps Hlndıstruıa gitmek fizere Lon
o.dalıın bombardıman ediyorlar Ja- dradnn aynlını§tır. 
ponlıır Avuskalynnın Thtırsday nda- Bumbar 13 lA.A.) - Bingapur dilf-
.ama o.sıcer ~ıkannışlardır. tükten mmra bıı,;ot tıutınıar ve ço-

Lonclra 15 <A.A.) - Yenl Gine ada.- cuklar kendi nrzularlyle Bombayı 
.sının ııçığındıı şaııka d<:!gru gtden blr terketmlşlerdlr. üıı gündenbert işçUe
;.Japon tnoou gorüım~tur. rhı allelcrl de şc:hltden uzatıaraıc-

Sanen ıs (A.A.l - Ameıiknn ga- tadırlnr. Btnıunla beraber her sene 
cetelerl Yeni Ginenin şarkında ve bu mevsimde blıwk nilelerin bura
Salomon adalan nçığında görülen dan aynlclıkbn blldlrllmektecUr. 
J'apon tilosundan bahisle Japonların Birmanya' da durum 
:Yenl zelnnd:ı lstlkametlnde harekete -
gcçmış gibi görünerek müttefik deniz Saygon 15 (A.A.) .- Bt: ~ 

2,5 dakika süren çarpİ§
mada iki Alman hücum 

botu batırıldı 

Loadra 15 CA.AJ - Amirallıltn 

tebıııtne göre İngiliz deniz ktm'Ctl~ri, 
dlkı ~ dotmad&n ~vveı Ma~ta 
haflf düşman kuvvetlerine raslamış
lai'dır. 

Dün gece yarısı Rua 
tebliği bunu 

bildir iyor 

Londra 16 <RııdYo saat 7 ,15 de) -
Dün gece yansı , Moskovada neşredi
len Rus rebll~I: 

Cephede mühim blr deCişlkllk ol
mnmıştır. 

1ruvvetıerlnl bural:ı.m çekmek, bu su- meınbamdan blldlrlldıtine gore J -
retle Yeni Glne'nln cenubuntıa'ld pon taıırruzu devam ctmettedlr. Tan
Moresby limanını kolııycn ele [!eçlr- gu bölgesinde Peg\lllun ştmallndıe Galatasarayın üçüncü r otil 

M\lharebe 2~ dakika siirmüş ve bir 
düşman torpıt ınotömotu havaya uçu
rulmUf, blr 1.klnclsl de b!l.tınlmı~t1r. 

Kuvvetılerimiz, mytat vermem\şt.lr. 

Ha.sarat pek hafiftir. 

Londra 16 (A-A.) - B.B.C.: Resmi 
Rus t.ebllğl cephede esaslı bir değlşlk
llk olmadığını bUdlrlyorsa da Rus tnz
ylklnln devam ettlğlnl gösteren Cıllla
reıer vardır. Kızıl Yıldız gazetesinin 
iddlnSJna göre, Alınan hattan yanl
dıktan sonr:t, amlannda'ltl blrllk ve 
lnslcam borulmuştur. Kızıl Yıldız, 
Harkofun kurtuluş saatinin yaklaştı
Rını, Hark:of dahlllnde mııyn ve el 
bombalan kullanan Rus çctelerlnln 
taallyette bulunduğunu lddla edlyor. 

" muharebeler cereynn etmektedir. [Yazısı spor ıwımınmıdadırl 

"Ruslar bu 
yaz imha 

edilecekler,, 

uıeık istedl~lertn.t yn;ıyorlar. • Lonılra 15 CA.A.> _ Blrmo.nya'ya 

Y enı Gıne ye yenı Amerika ve Çln'den çok mlkdard& :11m--------=------=--=ıı=ı=ıı-=--=-====-=======• Birmanyada 
Japon ilerlemesi 

kuvvetler gid iyor takviye kıtalıı.n gelmt,tır. Çln'ln ştm-
" dl slldh altında 5 mllpm askeri var-

Saygoo fo (A.A > - Jnponlnr, A- dır. ıo milyon asker de talim ~dlll
vustral~·ayı tecrit için faallyetıertne yor 
tın.raretıe devam etmektedirler. zan- Hı•nt hava kuvvetler i 
nedlldlğlne göre C3vruıın Işgıılile ser-
hes kalnn Jnpon kuvvetleri Yeni GI- baıkumandanının 
nedekt Jnpon kırolarını t.akvlye ede-
blleceklerdlr. Bu ad3da Japonlar demeçi 
muhtelif ihraç noktal:ınnda vaz!y-Ct- Yeni Delh i 15 (A.A.) - Hint ha.va 

Finlandiya' da 
kesilen saçlar 

toplanacak 
lerlnl sn~lamln.ştırmalttndırlnr. Bu kuvvetleri b:ı.şkuma.ndanı hava Mare
aabah Avustmlyn hava km"•etıcrl şali Pe!rsy, gnzctccllcre llk demecinde Bunlarla kuma§ dokuna
Yenı Gineye nkınlnr yapmışlnr ve ild Blrmıuıyn durumundan sfiltfınet ve 
Japon nv tnvynreslnl dilşunnuşlerdlr. ltlmntl:ı bahsetmiş ve demlştlr ld: 
Avustralya'ya Amerikan Blrnınnyadakl dunım, ootı cenup 

• • Pnslflğtndeki durumdan pek bn.,ıta.-

cak, kumaılar harp 
malullerine verilecek 

askerı geldı dır. Çünkü da.ha bidaydte havalarda 
Sidney ıs (A.AJ - Binlerce Ame- üstünlültü ele geçirdik. Hehinlô 15 (A.A.) - Fin hüku· 

rlk.ıh nskerl tn.şıynn ilk vapur kafi- Pelrsy, Amertkan gönüllü tayyare- m•t makr.mtan, bütün berıbcr salon
Jeııl uç batta evvel Avtl.)'tralyaya gel- ellerini övmüş, .. bn Amerika. gönilllü- ıa _ ... da &3.çlann toptanmasını emret
miştir. Amerikan kıtalan meçhul bir _lerl ve İngiliz hnva kuvvetleri Blr- mişlerdiı. Bu awetle senede hlr kaç 
Umanda ctzııce knrnya çıkatılmıştu. manya seferinin başındnnbert 200 Ja- .1 1a1 t la v •• it 
Kntne blrknç Japon tanrruzuna kar- pon tnyyarest tahrip ebnüşlerdir. mı yon ~ saç op nacagı um 
01 koymak zorunda knlmış ve dilşmıı- Kendi kayıptan 42 tayyaredlr.• de- ecfılme~edır. Bu saçlarla ::rapılacak 
nın birkaç tayyaresini ve gemlsinl dikten sonr:ı sözlerine şöyle devnm bazı e\bıse lcııımlan ~·ela harp ma· 
tahrip etmiştir. Amerikan vn,:>urla'- etmiştir ~ lôll•rine dağıh1acalttır. • 
nndan hiçbirine bir şey olmamış, hiç Size şunu da soyUyebWrim ki hava 
bir nırker ynrnlaıunam14tır. kuvvetıetimlzin bugün 1ç1nde bulun- Seylan adası 
Avustralya, acele yaTdım duldan şartlar, Bhmanya seferinin 

• • başladığı mmana nazaran son derece 
ıstiyor daha iyldlr. Takviye tuvveUerl daha Vaziyetin müıtaceliyeti 

Stokholm 15 (A.A.) - Anıs~ralya- süratlc celiyor. Ve plAnlanmız hız- k d k .. •d 
nm Londra Buyük Elç.lst: cıHlndls- Io.ndırılmaktadır. arııaın a a s erı ı areye 
tanla Avustrnlyaya derhal tnlcvlye İngiliz tayyareleri ve AmerUtan verildi 
kıtnl:ın gönderilmesi lflzımdır. İngll- tayyareleri düşmanmk11ere falkttr. _ -
tcreden ve Amerlkadan acele yardım Fert olnnı.k klll'il karşıya dlişmnnda.n Londra J 5 (A.A.) - Hülcfunet 
beki-emek hnkkımızdır11 dem~lr. korkumuz yoktıır. Bntı cenup Pasl- tarafından resınen haber verildiğine 

lUelbourn 15 (A.A.) - Felemenk flğlnde sayı balcımından çok a.oıı.ıtı o- göre. vaziyetin müıtacoliyeti dolayı
Hlndlstanı vall muııvlnl Van Mooct Iaralc çarpıştık. Eter d(i.şınanla mü- .1 Büyüle D 'tan 8 hükumeti Sey· 
demiştir ki: ııMiltteflklerin harp ma- savı şartlar altında ka.rşıla.şacalt ~ e nSe Y_ B _,, ' d 
kine.sl h!ll\ çok ynvaş lljUyar. Bu se- olursak onu ~rnalardan kova.billr1z. 1~.n ·~~mm. . ~lan a,_.uma~ anı 
heple Felemenk Hlndlstanını kurtar- Dil~aru azırnsamıyorum. Japon ha- rü.tbeımı haız bir ıu'bayın yüksek 
mak kabll değildir. Bir kısım nster- vacılan ç-Olc 1yl tallın görmüş ve çok kontrolu al~ma konulmasına karar 
lerlmlzln Avustralynyıı. gelerek bura- iyi tensik edllmlştlr. Muharebede bir vermiftir. ·Bu vazifeyi ifaya ''İsami· 
da muhıırebeyc devam etmesi için teşebbüs, intizam ve dlslplin nümu- ral Sir Ccoffrey Layton tayin edil
emir v:rdlm. Şimdi :a~rruza geç- nesi olmuşlardır. Ja.ponlann bava- mittir. Bu hölgedelci ıiv:il, aakeri ma
mek, duşmanı mevzllttinden çıknr- tarda. gösterdltıert ces:ı.ret mukem- kamlarla hava ve deniz makamlan 
maı: znmnnı celmlştir.• meldir, onun emriı.dc bulunacaktır. Kuman· 

J._ondra 15 (A.A.) - Jn.ponlarn ka.r- P~lrsy, Hindlsta.nın mildafaasuıa. dan, Seylan'ın müdafaasından, mül-
ll koymak için Avustrnlyalılnnn elln- sözü getirerek dılşmanın taarruzunu ki ıve skert tedbirlerin tanziminden 
de 380 bln klşt vardır. Amerikalılar beklemekle ikWıt. cd.Qıııbeceğinl ~- 1 ı 'kt 
da yardımda bu~unacnktır. Bu ordu, lcmiş, chaml düşmanın kendi memle- mesu o_a_ca _ _ ı_r. ___ _ _ 
'1~nn PaB!fiktc karşılııştılknn en 'ketlne. .Taponyaya cötll~lz· de· 
bllyl!k kuvvettir. mlştlr. 

Marmara' da 
iki motör 
çarpıştı 

Yunanistanda 
Bul~arl<ırın 
_yağmacılığı 

Şehri mininde 
dünkü cerh 

Muza ffer, içki aleminden 
sonra ekmek bıçağile 

ağır yaralandı 

B. Hitler kahramanlar 
hatırası gününün kut· 
lanmaıında bir nutuk 
ıöyliyerek böyle dedi 

Japon kuvvetleri üç 
koldan ilerJiyorJar 

Vich7 16 (A.A.) - O.Fi: Bl.muuı
yada Japon ileri hareketi 6ç koldan 
devam edl:vor. Blr kol İradavı nehri
nin garblndekl deltada. ikinci bir kol 
Rnngonun şhnall gal'b!slnde, diğer blr 
kol da daha cenupta llerilemektedlr. 
Bltta.ng'ın yukarı mecrasında & ha
rekfı.t lnklşat :tıalindedlr. 

Izvestlnnın muh:ırrlrl, Harkof böl
gesinde vaziyetin Ruslar lehhıdc 1nkl
pt ettJğinl, Oreı - Harko! bölgesinde 
anudaoe çarpış.ınalardn Almanlıı.ra 

nRır darbeler Lndlrildlğinl, Ruslııra 

teslim olan Almanlnnn günden ~une 
çoğaldığını Ueri .surü:vor. 

St.araya Russa'da çenbcrlenmlş olan 
16 ncı Alınan ordusuun tedrici surette 
imhasına devnm ediliyor. 

İzvestla. gazetesi, burada mnhsur Al
man kuvvetinin kaçacak yeri olmadı
ğını, teslim olmayı reddeden blrllkle
rtn imha edllece~lnl yazıyor. 

Rualıır, 7 ncı Sovyet muhafız tilme
nlnln he-zlmetc uğratıldılh hakkınds
kl Alman iddiasını tekzip cdlyarlLU". 

Rerlin 15 CA.A.) - B. HiLler Ber
linde ordu müzesinde harp kDJllla
manlan hf\tıro.sınm taıızı 1ç1n ya.pı
lrı.n merasimde ezcümle §unlan söyle-

m:ıır~ bırıncı defa ;y1ne bumda me- Cenubi pasifikte Bir lngiliz generalı 
Çinde öldü rasim ya.pıldıft r.aman, Alınan mllletl --

ve onun ordusu, yıllarea eıu.rM sltın· ff k '"' h h'• ) 
da tutulduktan .-:>nra. Atmanyanıa are at ava ucum arı· 
hilrrlyetl ve gelecett itin datnunla- na inhisar etti 
rile yeniden milcadel~ girlşmil bu- Koming civarında feci 

bir tayyare kazaıı oldu Junuyardu. Ne Almanyanın iktidar· 
stzlıiı, ne de kendlshıe yükletilen se
falet onlan memnun ve tes1dn etınl
yordu. Şlmdl Frnnaada blr mubüıl· 
me cereyan ediyor. Bu muhakemenin 
başlıca. vasfı, söylenen sözlerden hiç 
blrlnde bu harbin mesullyetlnden 
bahsedllmlyerek sa.dece haıt>e yet.ar 
derecede hazırııuıılmamı.ş olmasından 
bahsedllmeslndedlr. Blzlm itin an
lllJllmaz blr şey olan bu zihniyet, 
daha zlyade bu yenı hamin aeıbeple
rlnl ortaya koymaktadır. 

Londra 16 (A.A.) - B.B.C.: cenubi 
Pasifikte Yeni Gine havaJl.sinoo ha.- - --
reko.t, hnva hUcumlanna lnhtsa.r et- Londra 16 (A.A.) - B. B. C. c 
mlşttr. Miltteflk tayyareler, Ja.poo Çinddci lnlgiliz askeri heyeti re.UI 
nakllye gemllerme hücum ebm\!Jl.er ve tümgeneral Donnia, Çinde bir tayya
bll'çokla.nnı batırmışlardır re kazası neticesinde ölmüştür. 1 2 

Vleby 18 (A.A.) - O.J'i.: .Japonla- lcirilik o1an tayyare Kuming civann• 
nn cenubi Pasiflkte hareketlıerl, da düıımüıtür. içinde bulunan iki 
Avustraıyanın Amerika ne MUV88&• Amerikan subay ile Çinin V&fİng
la.sını ke.smeğe matulbur. Şlmdl Heb- tondaki maliye mü,.aviri de ölenltıl' 
t1dee ve Fljl adalan tehllteıye dlif· ansındadır. 
m~e~tr. 

Yeni tip Alman 

tayyareleri 

Brezilyada 
nümayişler 

1918 de harpten mesuı olan İnglllz 
Fransız ve Amerikan devlet ad:unlan 
Vaşlngtonda toplanarak artık Alman
yaya hiçbir hakle kalkınmak ve lkb.
sadi n hattA sl1&11t başilca dünya 
devletlerine muadil blr hizaya ert.,
mek 1mk!'mının verilmemesi gibi de
lice bir karar almı~lardır. ifte bu 
karardan. Atmanyaoın miitareke gü- L . d h • d Zabıta, Mihver aleyhtar• 
niinde11berı tabi ıuttU#U bUtUn h&k- enıngra cep eıın e l k ·ı"h kull 
sızlık ve sefaletler doğmuştur. ·ık d f f l arına artı aı a an• 

Führer, bundan ımıra Almanya için 1 e a aa iyete geçtiler mak mecburiyetinde 
bu mütareke ile hasıl olan durumun k 1 
yalnız slyas1 ve askeri şerefslzllkle a mııtır 
kalmadığım, bilhassa 1ktısadl bakım- Londra 16 (A.A.) - ~· B. ~ı - - -
dan öldürücü olduRunu, fakn.t orta So"!~ Havacılık gazot~ne g~~ Madrid 15 (A.A.) - D. N. B. ı 

Motörlerden bir i batti, 
mürettebattan iki kiti 

boğuldu 

Yunan Başvekili, vazi
yetin vahimleıebilece· 

ğini bildirdi 

Avnıp:ının en kuvveuı mllletleı1nden U'Jll tip A~n ta~·arelen. ~ın- Rio de Janeiro'dan haber verildiğin• 
biri olan Alman milletinin bu lktısadi gTad . ceph~ınde ılk ~e~ faalıyeıtc göre, Brezllya zabıtası Mihver aley
çökme.slnln dilşmııntanna saadet ge- geçnn~lerdır. Bu yena tip tayyare. hindcı yapılan nümayiıler münasebe
tirmedlğinl, mcmıetetıerdekl 4s1z 115 MCPerchmidt olup, 109 Met- tile, nümayjK-ilere kar§ı silah kullan
adedlnln Almanyadakinl de geçtiği- serchmidt• e nazaran daha eüratli ve mak mecburiyetinde kalmı~r Bir 
nl, ~ncak bu halin da.hl ekserisi ya- daha kuvvetli silahlarla mücehhez· çok lciınsele· yaralanmııtır Bir• çok 

Dün akşam üzeri Şehremlninde bir ~~dı ol:n şe~rin idaresindeki eskt dir. Fakat hu tayyarenin manevra yayalar, nü~yişçilerin hücumuna 
yaralama vaknsJ. olm~ur. R~lm~~da~:- :ı1a;rruığa kAfl geldi- kabiliyeti az olduğu için, uzun eürm uğramamalı: için sokaklarda Amcri-

Dun sabah, saat 00., buçuk rad-
delerinde Marmarad:ı. blr deniz kn.- Londra 15 (A.A.) - Daily He
llaSl olmuş, neticede lld Jdtl bolul- r~~d g:uctesinin Kahire muhabirine 
muştur. gore, Yunan Baıvelciü general Ço-

Yapılıın tahkikata göre ım•elltl gece lakoğk, Y unanütanın Bulgar kıta· 
llmanımır.dan Mudanyay& hnreket lan tarafından iHa)İnj protesto için 
Men kaptıı.n Hakkı Tarmın Dinçer Berüne gitmiıti. İtalyanlar büyük 
motörll. Hayırsız adıı.lann 7 mil açı- şehirleri iıgal ederken Bulgarlar da 
tında birdenbire bir motör~ karşı- köyleri yağma ediyor. Bulgarlar da
la.gmıştır. Ani blr kazaya meydan ha şimdiden Makedonya ve Trakya
vemıemek 1~1n kaptanlar manevra ya kerıdi vatandaılarını yerleştirme· 
J&Pml§larsa da yine Ud motör, baş v ba t B J d •-· y 
b bl dlnn k•A k rtul şt ge § amıştır. ura ar au unan-
aşa n c .,.,n u amamı ır. , ~- b 

Mudanyadan kalkıp Istanbula gel- lılar kovu:maxta ve u suretle Bul-
meıtte bulunan cem:ıl knptanm lda- gar çoğunluğu kurulmak istenme'kıe
reslndekt Knrnk~ motöru, 10 dakika dir • ..-:;eneral Çolakoğlu, Y.u!'anista· 
içinde batmıştır. Bntnn motörün nın gltgido daha ziyade lngılız taraf
tayf lan denize dökulmilşlerse de tan olduğu ve durumun vnhimleşe· 
diğer motör murettab:ıtı tnrn.fından bileceğini Berline bildirmşitir. 
kurtarllmışlardır. -

8 
] . b.. .. k 

Yalnız, maalesef, Karakuş tayfalıı- Japonyanın er ın uyu 
nnd:ın Ineboıuıu 30 yaşında Ahmet elçisi ne diyor? 
De kardeşi 15 yaşında ~dzım buluna- Stoklıolm 15 (A.A.) _ Jn.poııya'nın 
m11mıştır. Her iki motfüde ~de ~r Berl!n elçisi genernl Osh!ma mlhve
tlşl vardı. Kurtıılnnlur, dun şehri- rln bu sene galip geleceğini ve yeni 
mlze geUrllcr('k ifadeleri n!ınm~tır. 1 k 1 11- öylemiştlr Ye-
Adll tn.hklkat ıüd:lclumuml mua- n ımmın uru :lene.mı 8 

1· , · ı ı ı.A ı •tya.si ve lktlsad o.a-
• lnlcrlnden B. F •hınl el koym~tur. ~~~ aıı....-r • .. 

Şehremninde '1'a.şkos:ıpta San Musıı. ' un ann Almnny:ıdıı. hava muharebelerine giri~ememek· kan. lspanyol ve Portekiz bayrakla· 
mahallesinde 25 nwna.ralı evde otu· (Dev&mJ sahife 2 sütün S de) tedir. rile dola~mıılardır 
ran Suphi ismlnde birisi, Mehlnmdet, 1111111111111111111 1 1 1111111111, 11111 1111111111.,11 11 11111111 1111111111111111111111111111111111 .. 1111

.",-....... _ .. _ 

Zekeriya, Muzaffer ve Rıza ısın c-
ld aı'kndnşlıı.nm bir lçltl eğlentisi 
yapmak üzere evine davet etmiştir. Bu 
toplantıya Mehmedin kansı H:ıUce 
lle Muzafferin slit ktu'deşl AZlze de 
lştlrü: etmlşlerdlr. Eğlence diln öğle 
üzeri b:ışl&m~. akşama kndar devanı 
ebmiştır. 

Bundan sonra bitL~lkteki P.vlerlne 
çekilen Mehmet Ue tansı Hatice, bir 
iddiaya göre Muuıfierln tecavuzüne 
u~ışlardu'. Mehmet pollse haber 1 venneık tızere evden çıkınca Muzaffer, 
knpıyı zorlamış ve eve girerek Hı:ıtıce
ye sarkıntılıkta. bulunmak ıstemtstır. 
Bunun Uzerine Hatice, eline cec;lrd!ğl 
ekmek bıç:ığı ile Muz:ıf!ert omuzun
dan ve goğsünden ~ır surette y:ır.ı
lam.ı.ştır. Yaratı, ifade ıteremıyecek 
blr halde Haseki hastant'sine Icaldı
nlm~tır. 

Fnkat yaralının süt kardeş! Azize
nin iradesine balcılıma. Muznfferl, 
ev sahibi Suphlnbı t~iklyle Zekerl
yn yaralam14tır. Zekeriya, kaçtı~ Jçin 
aranmaktadır. Ta.lık.lkata devam 
olwunaıttadll. 

Şehir ziraati: 

Weumı .. 



Sahife 2 AKŞAM 16 Mart 1942 

Diin Gecek· rler 

1 Harp tebliğleri 
Alman tebliği 

1 Amerika' da 
başkumandan

lık isteniyor .Berlin 15 CA.A.) - Alman ordulan 
lıa§klımandanl$nın tebliği: 

Donetz ecphC!fnln bir tesim.lnde 
Alınan kıtalan, düşman müdafaa 
hattını §lddctll blr mukavemete ve 
br fırtınalarına roğmen ya~r
dır. Birçok esir alınDUI, toplar ve 
türlü ç:ı.ııta piyade ı;llfıblan z:ıptedll
mlştir. Bol~llı:: kayıplan gene çok 
Jiiksek olmuştur. Kuvveuı bomba 
ft Stukn tayyaresi tc§ldllert. dün blr-
ırtnt takip eden dnl~lar hnllnde 
düşmanın zırhlı vıı.sıtalannı ve kıta 
topluluklannı bombalam~lardır. Dllş
man tayyare karfıknyma babrrala
rına tam isabetler oldutu clirfilmüş
tilr. Sovyct muvasala hatlan ve 
gnrlnn blrblr!nl laktp eden akınlara 
hedef olmo~ur. Lokomotltıer ve 
trenler tahrip edllmt~lr. Dem!lj'Ol
lan kesRmtş ve kullanılmaz blr hale 
telmlştlr. 

Cümburreisinin me lek· 
ten yetişmiş olmadıği 

ileri sürülüyor 

IA>ndrn 15 CA.A.) - Bllr Fran&ız 
ajansı, Amerltndald busus1 mllha
bh1 Perttnnx•ın n.şn~dald telsrnflru 
neştetmektedfr: · 

Amerlb Birleşik devıetıert rclsl. 
anayasa gCrt'ğtnce, Amerlkn tııvvet
lert ba§kumnndamdır -ve bu sı!a.tıa 
relsln çok geniş saUı.hlyetlert vaı'llır. 
Fnkat anayas&dakt 1:0ilmUITcls1 as
keri otoritenin :tn.ynat'ldır. Bunu 1s
tedlğ1ne dcvredeblleceğl gibi harbin 
güdilmünü bizzat üzerine nlıı.blllr ve
ya turmayla.r anı.sındak1 ihtllAflarda 
batem11k :yapnbllln ~ ne de
mektlr? 
Şimdiye kadar büyük stratejt mc.se

Ielertnde en son sözü Rooscvelt ne 
Churchm ve onun harp kabinesi roy
l~şttr. Bu yiW!en de bazı it.Iraz 
Be31Cr.I. yükne1mlştlr. Bunlar anayasa
nm böyle haıii harfine tefalr edil
me.sine ıtlrnz etmekte ve yanında or-

Alman t.c§klllcrlntn sklet merkez! 
bmen gölü elvan ldl. Burada Sov
ycUer pike bombnrdıman tnyyare.lerl
ntn taallyett netlces'lnde kanlı kayıp
lar vermiş!erdlr. Bu tayyarelerden 
b1rlnfn yaptı~ hücum, fuıemll bh' ın..~ 
merkezine tevcih edılm1ştir. Malzeme 
depolnn ve harekete hazır <f..omobol 
tollan is:ıbctlere uRnımıştır. Hbnnye 
servtsine mensup Alman avcı tayyn.
relerl bu kesimde 18 Sovyet tayyaresi du ve donanma şefierhıtn bulunacağı 
1.'!i\şürmfışlerdlr. Diğer blr tayyare, bir milli müdafaa nnzınnın veya bir 
tarşikoyına topçusunun nteşlle tahrip :ısker Wl§kunınndanınm tny1nint 1s-
ednmtştlr. tıyorlar. 

Amerika'da verilen 
eker kısılıyor 

Vaşington 15 {A.A.) - Adam başı
na ha1tnda 12 ons olarnk d!ı.ğıblnn 
fl*er mtkda.rınm celeceık ay 1ndl.rile
~ı tnhmtn edilmektedir. 

lran'da nüfuz 
bölgeleri 

Sovyetlerle İngiltere 
arasında 'bir anla§ma 

yapılmış 

Bu tekllfl d teklemek 1çln llert sil
rülen ~Y ehliyet meselcsidl!'. Cümhur
relslnfn meslekten yetişme btr asker 
veya bir dcntzct olmadı~. bundan 
bqka. sırası ve Sdarl a'ğır bir yO.k al
tında bulunduğu ve kumandanlı~ 
§u vtTa bn :onınsıar nnı.smda. bö1ilm 
götilmıtyec~ lddla edilmektedir. 

Doğu 

cephesinde 
'Orel'in şimal doğuaunda 

ıiddetli muharebeler 
oluyor 

HA c:ı lP DU~UMU ! "Ruslar bu yaz 

imha edilecekler,, 

A t ı ,. ' A ? (Baştarafı 1 inci sahifede} 

vus raya ya me- ~ ~~=~~~arp~ç~~~= 

Malta'ya 
büyük hava 

akınları 

-rikan askerleri geldi \1 ::-=.~Er.:..;:::ı: 
çıkanlmnsı karan İngllteredc, Fran
sa® ve bilhassa Amertkada 935 v<ı 
936 yıllannın biltiln yahudl mahfll
Icrl ve onia.rın siyasi ortnklan tnra.-

Ada üzerinde çarpışma• 
lar oldu, bir kaç 

tayyare dütürüldü 
Japonlar Avustralya'nın Amerika 
ile muvasalasını kesmek istiyorlar 
Uzak doğudaı 

Avustrnly~a ka~ı peli yakın· 
dn taarruz bekleniyor. Dün ge
len haberlere göre Japonlar Ye
ni Cine :ile Avustralya arasında
ki T orres boğazında 'llıurıııday 
adasına asker çıkannıılardır. Bu 
ada Av.ııstralyanın bir paJ'ÇSfiı
dır. Avustralya topral:larile ara
.sı .aneıik 40 - 45 ikilomctredir. 
Burası Avustralyayn karıı bare
!kct için ibir atlama tap vnzifesi
ni gör ;leccği gibi Japoı:llann 
T orres boğazını konu ol etmck
rini tle temin eyliyecektir. 

Dün ge]en ha.'berler J aponl • 
n:ı Yeni zdandıcya kar§l taar
nızlan ihtimalinden d.c bahsedi
yor. Yeni Zelandn Avustrnlya
nın ceı;.ubunda, yani bugünkü 
harı. ıınhnelerinden çok uzak.ta
dır. Bunun İçin buraya kıırıı ge· 
ıiş mi!cyasta bir ihareket pek ko

lay değild:&. Maamafih Japon· 
lann buralarda ibnzı üsler ele 
geçirerek Avusmı.lyay.ı ccnup
tnn da muhasam altına almağa 
ve Amerika yardımını kesmeğe 
hllopnaları ihtimali vardır. 

Japonlar Yeni Ginede hnre
ketlerini gcnişletmi§lerdir. Cava 
adasından bir kmm kuvvetlerin 
btın1ya tllJlm!ığı ve y.alı::ında 
adanın cenubundaki Moresby li· 
mnnma ~ulr§ı bir taarruz yapı]
.ması muhtemel olduğu bildinli-
yor. 

Müttefikler Avustralyanın mü
dafonsı için tedb'ir alıyorlar. 
Amcrr"kado.n Avustrnlyaya as
ker yüklü bir çok gemiler gcl
ıniJtir. Maamafih Avuatralyanın 
bu yardımı Ufi görmediği, da· 
ha esaslı müzaheret medİğj l\D• 

la~lmaktadır. AvustnJy , ada
mn Fınalinde bazı ycrlerjn bo
pltılmasına h.rar venniştlr. 

Birmanyad J pon kuvvetleri 
Sittang ve lravady vadilerini 
takip ederdt ileri iluı.rcketine 
ckvam ediyorlar. Eau•kuvvet• 
k:r Rı:ngona 1 00 Jcilomctre me
safededir. Fe.kat %ım1ı lcuvvet
l~n çok <laha _şimnle gittı1deri 
hnber veriliyor. 

Doğu cephesinde: 

Bütün cephe :boyunca. bilhna
ıın Doneç havzasında ıiddetli 
muharebeler olmaktadır. Dünkü 
Sovyet ıtebljğj durumda dcği
§ik1ik olmadığım bildiriyordu. 

Ahnanlar Orel mmtal:.asında 
~detli muharebeler olduğunu, 
bütün Rus t arruıı:lannın, nğır 
zayiat verdirilerek pimkürtüldü
ğüı:ü }uıber veriyorlar. 

· Libyada: 

Topçu kuvvetleri arasında 
çok §iddctli bir topçu <lüellmıu. 
kq.if müfrezeleri arasında çar• 
pı~alar ve teyyare akmlan ol· 

fından vcrllmt§tlr. Bunn. binaen, bu Malta ıs CA.A.> - cwıuı.rt.em güntt 
g{in, :nlda'blmı§ ve bu dar anır bh• ne§1'edllen tebliğde b1r gece evvel 
surette :msğlUp olmuş :muıetıerJn lt- Malta.ya ik1 hara tc.nrruzu }1LPlldıAJ 
hamlannm yeni hrubl.n ll.mlll olanla.- kaydedilmektedir. CUmarWsl snbahı 
nn şuursuz mıı.ks.ı.tııı.rı 67.ttbıde de ll, MUıvcr avcıları Mllıver bom1>:ı. tayya• 
münhnsıran :ihmal edilen askeri ha- releri gelinceye kadar İngiliz nvcıın~ 
r:ırl klar tizerJnde ıtoplnn.mruıı gUrl ıecl nnı yormak 1ç1n sa.hU fi%eı1nde do-
btr manuraya tahlt oluyoruz. Jıışna ta baş1nmışla.rdır. Bomb:ı.rdı. 
Alın:ı.nyanın sllAhsızlanmn. v an- mnn tipinde bir Yunkers 88 lle bit 

laşma. ba!kmdald bütfin tet:ıınertnln Messerschmldt hava mtidnfaa. batar
reddtnden g()lln:ı, Alınan mlllcthıln ns- yalan tarafından )ran:il&nmıştır. Sa
~r1 hazırlığının kendl.&1 1çln neden hilde bulunan müşahitler tayya.rect• 
btr zaruret olduğunu bu anıapımaz ve :ıerln havaya Gtladıklannı görmil§ltt• 
garip rllıntyet göstennektedtr. Al.mnn dlr. Daha sonra Sp1lfire tayyattlerl 
mtnet1 bu bazırlı'ğı 'kend.l hürrt tln1 4 MeMt"rscbmidt tayyaresinin Ost n• 
1.klnCl blr snldınnayn. karşı 1914-1918 atıl~ardır. Düşman tnyynrelerln· 
harblndeıdnden daha muvatfaldyet.?l den blrlntn denize düşt.U ü znnne
bir ınırette koı:ıcruık :için yapmıştır. dilme tedlr. 

940 da toplandlğunız zaman, iklncl Öğleden sonra bir deniz tayyar 
perdede gnllp kalacatmuza ~dik. 11d Mesı:e:rrehmldt'e hfıcum etmIJ 
Gerçekten dnha 941 martında n.rkll- bunlardan bh1nt hamr::ı. uf;ra\imı tr. 
mızda. btr yıllık mücadelenin ncUce- 4 Mcssenıchmldt, den:ı: tnyyarcslnt 
lerlnl bır.ıkı:yordulc. Bu netlcc!er ta- arkadan huewn etml.şlecse de bu t;ay .. 
r1hte emsalslz bir ölçüdedir. Avru- yare hasara uğramndan •urtulmag.A 
parun §imal ve ha.tısı, kıt.anın düş- muvaffak olmuştur. Bu m harcbrler 
manı olan kuvvetlerden kınt:ınlmış- Ye da:h3. blrçok muh<>rebclcr netlcc
tır. Van ellerinden allllllll4 olanlnnn sinde btr sivil hnfıfçe ynnı.l:ı.nmıştır. 
bu mevcudiyet mücadelesinde sadık SlvUlere alt binalan!.."\ cbemmlyeWa 
arkadaşımız olan İtalya. yanı ba~ı- hasarlar vard,r. 
mızda yer almış bulunuyordu. İngiltere'ye hava akını 

Fakat bütün ~unla.r, mukadderatın f;{)ndra 15 (AA.) _ Bava NemreU-
blze e milttefiklerlmlze biten yıl nln tebliği: Dlin gece İn.gllterenln cc-
1ç_tnde başarmak lmkftnını verdiği nubu garbi kısmı üzerinden uçan bir 
yuksek işin yanında. ~ilk kalmakta- kaç tayyare iki mnhnlle bomba at• 
dı!. Diişmnnlarmuzın banrlıklanııı nuşlo.r Ye :üçüncü bir nınhalle mllr:ı.l· 
buUin ge!l l~ ile <f1md1 l)lçd>U.lyo- yöz a~ı ile tanınız et.m ıerolr. xım .. 
ruz. ~ maJ'ltslzrnle ynhudl ika:pttn- se yaralanmamıştır. mıt;ar '\'Oktur. 
JWnln toallsyonuna blltün v~ M ·· • d 
meydıı.nlannda muzaffer b1r surette anş uzerın e 
meydan <ıkumnk fmklnını Yermiş. ol- Londra 15 ( A.A.) - Dün a1i 
mumdan dola.yı Allııhn te~kkür 4ldi- Manş denin iistünde bir hava muha· 
yonıı:.:. rebesi o1mu~ ve 9 düşman av tayya .. 

Bundan sonra B. Hltıer, geçlrtıen resinin tahrip edildiği te:sblt olun-
kışm orta ve doltu Avrup:ıda. 140 yıl- ö-ı- _ı d L--'-- b" ... __ . .__l ""..rı.1 tdd tll 1. •• old muştur. :g eo~ sonm a ,~ ır 
~· guıu en en e - u- h ek d d""' b" •d-
Runu ve Almnn ve milttefik askerlerin ar et esnasın a ıger ır uşman 
bu suretle dôrt •Ydır sıkı blr 1mt1hnn av tan-areııi düıürülmüıtür. Bu su
f;CÇ1rerck ~J{thlnnnın ıvek değerle- zctle dün dü~m~ın 1 O tnnarcsi tclı-

Lorulr1. ıs (A.A.} - Tdemon
dial: Sovyetler Birliğiyle Büyük Bri
tanya arasında lrandaki nüfuz böl-

c d 
11 h b • rint bütün dünyaya göstemıiş bulmı- rip edilmi~ bulunuyor. lngfüz:lerin 

Berlin 15 (A.A. - Orel'in ş)mnl ava i en, z mu are esı dultlannı ve tst!k!>alde geçlr1lccek im- hiç byi:ıı yoktur. 
doğusundn §lddetll mu.hn.rebeler olu- tlhanlarm ne olursa olsun geçlrllen - -
yor. Düşman kendisine muvaffakıyet :iınWımıdan herhalde dnha kolay -at-
tcmın etmeyen tııarruzıarına devam K l ·ı • L M la.tılncaitmdan nrtı"' k1m!lenln ffipbe Libya' da 

geleriniıı tahdidine dair bir Mlqma 
aktedümi,tir. 

etmektedir. Lentngrad kesiminde Al- ar§ı aşan gemı erın evsao - üttefik ctmı~ını .söyleru . söı.lerlne şöyle 
mnnlar Sovyet mcvzllerlnl muvafta- donanmaGJna mensup batan gemiler devam eylemiştlr: 

tran'da asilerle 
kıyetle bombardıman etmışlcrdir. Rus • Alman harbi Hür Fransızların bir 

muvaffalayeti 
bildiriliyor 

Londra 15 (AA) - &IA.hlyettar hold c+-..nıw ,,,,., ton, • ., mll "'"ol. • c941 de zaferll Balknn muluı.l'Cbe-
blr m-"'ıı.d.... ~nd tne ,.st-.. 1a...,....1:ı.r ıtara!mdan Cavn'yn. .o.sker ~u- ...,,., ...., ., ., 

ı =ı.., .... vt>•~... .,u~ ~ .&inden .ııonrn Alnuın ordusu Rus Uıp-
çarpışma aT Wazına.'yı tçlne lılan çember g1ttlkçe ~lmnsına başlnnmuı üzerine Ca- tnne. 102 lik tqp), (1375 tonluk diğer 

Dclbi 15 (A.A.) _ Britanova: darnlma'ktadır. Ruslar en mtıhlm va BUlamıda miltteflk ve Japon ge- btr Inglllz mullrlbf). Pope (Amert- raJclarmın cnglnllklerlnde llerlemcğc 
lıaa hükumeti M edinin §imal ve kuvvetlerini cenupt& kullanmakta mllerl anısında btr muharebe olmuş- kan, 1100 ton, 35 mil yol, 4 tene ba§lamı§tır. T:uihtc mlsll olnuy:ı.n 

iseler de v1---· evi ... 4.,ln tu. Bu .harbin en büyük den1E muha- 102 lik top). iKorteruı.er tipi S Felc- mferler elde edilmiştir. Ordular, blr- .. 
cenup krsmılnunda b.ilerin göster· t1k1arı h:ı~t~~:eı..~1~~= rebesl olan Cava ~:ı.rp1flllMl hı:ı.kkm- menk toJ'l)ldo muhrlbl 0316 ton, 35 blrt ardmd:ı.n omular 1•oketm~. sonrn LondraA 15 (A.!".) - Hur Fr ~ 
d:ı1deri faaliyetleri durdunnağa mu- nadında bulunan Nlklttnka'yı za.pret- ela gelen ilk: Japon tebli~leri n.ıitte- mtı yol, 4 tane 120 llk top) . başka. küt.lckrlc karşı~. 4 ay- sız ı:numı knmrg:-~'· Uby .da. Hur 

lfnk olmuştur. Kürt baydutlan bll· tikleri teeyyüt etmemt:tıt. Şlmnldc fiklmn 6 lmmızör, 8 to:l>l.do muh- Bu donanm:ı.nın knı;şılaştığı Japon da, cephenin dcrlnllğt ve geıı:.şll~i 1U- Fransız kuvvctlernun yeru bır mu· 
nlard.ıı muvaıala hatlanm keamişler• bükilm s'limı §iddeUl knr :rırtınalan rlbl, 'l denhaltı, ı top çeker. ı mayn nemtıerl hnkkmda kaU malümn.t rot- ba.rlle tnrihte cörlilmc:n btr cephe vaffokiyetini bildiriyor. V d.iiek.ber
dir. Şarki lranda haydut çeteleri ikü- Jntalann b:ı.reketıcrlne mo.nt olmnıct!!. gemisi batınldıf,•ını, kcndli rlnln ya!- tur. İngllb:- Amerlknn tebliği Jnpoın fızerlnde mwı.zzam hir :Yol kesll::nt,ştir. de bir İta}ynn karakolu Hür Fransız 
çük n c: ri kuvvetler tarafından da- ve faaliyet kn.yn.klı keşif müfrezeleri- nl% 1 nınyn ccm1s1 ka}'bettiklerln\, bir fflosundn N:.eht 1plnde 2 Furutaka Nlhnyet kış mutndda.n hnftaınn:ıı ev- müfr~eleri tarafından ele geçini• 
ğıtılmış ve çete reisleri Meı}ıedin §İ· ne tnhls:ır ctnıt-'ktedlt. toiptdo muhrlplerhıln de h1ıfifçc ha- tipinde müteaddit krtıvazli~ler ruı.m veı başlamış ve dfi§mm dört ay mu- mi tir. 
maHndek. -dağlara kaçmak mcd>uri- 11 • l d sam uğradığını blldlrtyordu. lknrrar.:örler ve .ıs to?1>1dO mubrlh! bu- ikadd.er:ı.tmı <lcğ'lştlnn~e teşebbüs Kahire 15 (AA.) - Orta Şark 
y..:t.inde kalmışlardır. yer gerı a ın l Oava. deniz muhnrebesl hakkıt:.dn. lunduğunu blldlrlyor. 1çln zaman bulmuştur. Bu, Alman lı.gtiliz tC:.lii{i: Bugün te'krar sav 

.- . . • • Sivaatopol 15 (A.A.) - lzvcstia evvelki ..-.. :t ..... nız ve A?nerikn. h'3.- "achl 10 bhı tonluk: :niJr knı~r- ordusunun 1812 de NnpolYoJln mu- k •• k 11 _,_ -' ·· k 11 
D - h ik k d .,, ......... ...,iti k-""der olı-.. .,._.bete ux.-.un .. aın ... , eş.: . ·o arımız..ı.u_ .• ou:m. n o .. arı 
~e:r c:ı etten 1 1 ar ın emrı gazetesi muhkbiri bildiriyor: Kırım- kQmetıc.rt ~ından blrblrln1n ayni dilr, yolu 33 mll. s.Ufıhlnn 10 tane ..... •w• ....... ı;• .. .,-&....... d k b ük bi d 1-

ltında bulanan Horasan' daki asiler da çete ha..ıı...·1 ,..pan 1. _ ,,_ mu·· L-z-''e· bir tebll)I. n~n ... t..+ı... Bıı tebliğe 233 ı~ 6 tane 120 llktir. Bu gemiler zanneden Kremlin §dlerlnln a::m nrnııın a ço uy - r topçu ue T rn .1- o.ııı.ıı; ın: c:ı 0 ...,,, • .......-u"""'" iimldi idi. loau olmll§ ve dü~'ltun en az bir 
urbatih. ydıui, Ferman ve Furba- ri 36 çnrpışmad mühimmat yüklü göre mütte!ikler 5 kruvaz.ôr, 8 torpl- çok muhe1u.alı knıvazlir1crdlr. Deniz- Alman ve-müttefik ıwkttlert bısan t nkı ~:y harici ılmmtır. Ha,-. 

• cam·da zaptettikleıi mevziler- 56 bmyon tahrip ve yiyecek taşıyan do muhr:lbi kaybetmışlerdlr. J'apon· riltılarn lt::ı.rşı husust terUbntlnn var- lruvvet.mın fistü.'lde gao.-retJerle bu kuıv'\·ctlerimi% bu barcketlcr.c gme 
d~ı kovularak Knlainadari civarın- 3 kafileyi imha etmişlerdir. Bunlar 2a.rm bir •l?r k:ruvazijrli ıve b1r tor- dır. Furutakn 7,100 tonluktur. Yolu lmUhanı ,geçlrd1. Bu :vnşta Rusla.- yardımd bu1urımuşlardır. 
aa;J ormanlara 'VC dağlık araziye ~uca i60 ki~ bar.bedernjy.ecdc pldo muhripler! bıı~. Dlğer 33 m11, le.hlan 6 ta.ne .203 lük, 4 tan nn bu kadar ınsan kAyı'bı \""ererek fe- ...................................... . 
kaçınlmı 'lardır. Bir müdaet için Ho· bale koymll§tur. bazı Ja.pon gcmllerlnc de ısat>eUer ol- 120 ! da.kArlık yapmnla.nnın askerlik ba.- kıı.U olarak aklın bı ktlncakt.1r. A-
rasan haydu.tlan Mqhedin şimal ve muş, bUlllar ateş alnu§lardır. Eu ge- .Tapon donanm:ı.smda Atago E1steml lnnundan do~ru mu, ynnlış mı, ol- mcrlkn reistntn y~k nrzusmuı. ve 
~arhında hulunnıı bö]gelerin büyük ~ StokbNy!ıoJm 1 S (A.~. ~ - !?ı_~b~a- ~~:~cd111,.,., l:Jrtr tımunın da b ttığ;i blr knıvnzl>r bulunduğu dn. bUd1r1ll- duğımu ~lkl blıitaç ay 1,.lnde t.nrlh onlill dUnyasına Alnınn mnıet.t tama-
b k ı d uca eter ""Zetcs nın mwıa ır c ...,_.,,. ~., yor. Bu lltruvazör'lerln hacmi D8SO • ir ısmmı e1lerinde Wıun umıu§- o- 1 sn · kaydedecektir. Fıı.kn.t muh:ı!dtak olan mile kayıtsızdır. Fnltnı Alınanynyı 

la ühim. • la h '-- gö~ ıRuslıır Smolens'k ~ Viaı.ma Cava denlz muharebesi.ne müttefik- ton, yollan 33 mll, sll!.\.hlan 10 tane bl 
Jıd~e m • , _ dirımuvasa atınTını yo!ı:nun fimnlinde I 1 yeri gci ru- krtn o sularda.ki bütün tuvv ... Jcrt iş- 203 Hlk, 6 tane 120 ilktir. Müttefikle- r şey vardır ki, o do., bu kı§ Alnıan ve bllluıssa Avrupayı kendl lhtıyaç-

t ıt. ebnışrcr . mı_ştır. Leningı-ad cephesinde Ruslar t1rAk etmiştir. Bunlar dü.smıı.nm ık&- :rhı b:ı.tırdOOD.nnı blkflrdlklerı b'u- askerlerlni ycnmcğe muvu1fa.k olamı- ıannn. göre tc~tıan<lı~ yn.nt 
Eskı ŞMı zamanında gadre uğra- 39 clayanak noktasını ıtnhnp" ctm•"· raya asker çıkn.rınnsınn ma.nt olmak vaz5rün bunlı..rdan lınnglsine men- yan BolşcvU· Ot'dtıl:uımn önilmftr.dPJd dünyn.mızın yerine ba.:t]m bJr dllııya. y .. n Kaşkay ve Kakitari bhileleri 1 di Al la b btı. • b ak içln denize nçıl~ ve Japon gemi- sup oldtır;u biltnmlyor. ~!z ~~dır~ v!ı~cc::~ ::=u~~ln de-J .rme-k 1ddlası nktm 

m nı Ln.ldannın tanınmasmı ist~ : ~ mtın r ~ taey a ır - lcrlyle kaJ1tla§lnca. ilstün :ıı:uvvetıetlc Cava deniz muharebesinde Japon- zulilm harekctJerln! tnnıchğrnuz Bol- Tersine olnra.k bu büste ken di 
mektcclirler. Bunlann Teis1eri ea1cj ' · :.:1:'e tutuşa.rok neticede hepsi lnr ağu top 1tiba.rlylc bUyü!t bir tls- şevilt devi bundan böyle Avnıpanın dünyası yıkılacaktır. A\'"I'UPlloYl Bol-
ŞOb zamanır.da ellerindm :almmı~ ır. Wnlüğc ınallk.tllcr. Maa.maflh mütte- f~l ovnlannn. ayn'k b:ısrıırunt.lıdır. şev!zm vasıtasllc cez:ılnndımuılt mak-
olan topraltl:ı.nn geri ven1mcsini ve Londra' da :Mfittcnk dorummn_şu gcmllcrden fil: ~mlleroen bir Jwmının dcnlzal- Bu b!zhn rıa.mlınru: mhnlrolr. sa.dınn. <gelince, evvelce ~e 1ledlf;lm 
bbi1dcr üzerindeki otoritderinİn mürettepU: Exeter <~>. Hustmı tılar t~!ınd.'.ın bat~'l ıanlaşıl- Şu anda. ıheplmfz yıt!,:ı.dığıınız da- cll>1 ron kurban bel de bl:r.l.at Jren-
~c:ndiJ...ri:ı > iadesini · ıemc'ktedirleır. {Amerlka.n) .ağır kruva.zorlerl,yle Perth maktndır. kltanın büyükl\iğ(hıü liliısedlyoruz dlnl en ziyade Bolşerlnnc .. erm~ olan 

Lenl•n ha-tırası ~~lf)•m:av~ lv~ De ~~~ Batan 5 kruva.zörun ha.cm1 S7150 Yeni bir dünyn kurulm:ııt yolunchdır: <devret olacaktır . .B Alman mll .. 
o an a vn re • 4 & .. • dlr. Torpldo muhrlpleri de bunn. m.- Bir taraftan W$J A<j1!.3llldn kı~r- ıet.ı, :mevcud!yet.ınln ~ :t.ehll-

1 Amerikan, 3 Felemenk torpido muh- ve edilirse müttefiklerin 42 b1n ton tılmış. tnhk1r ~ve t?P!ıı Almnn keSi obı bu hayvan! o la\.rııa Macaristan da 
su baskını 

22 nahiye su albnda 
kaldı, 1000 d n fazla 

ev yıkıldı 

40seneevveloturduğu 
eve levha kondu 

Londra 15 (A.A.) - Bugün 
Londranıın mahaJlelerindcn biri olan 
Holford Şuare Finshury'dc ~in'in 
lbun<lan 40 acne evvel oturduğu eve 
bir lev:ha konulmuvtur. Sovyet Rus· 
yanın Londm elçisinin refikası Mm. 
Mıuskl, levhanın çılı' tör "ni ynp-

Budapqte t 5 (A.A.) - Macar nu§ ve e]çıi bu münasebetle aöyle<liği 
ovasınd karlann erime&i yüzünden blr nutul-ta Lcnin°i cAsırl nn yetiş· 
.1000 der. fazla ev yikı1mı,, 22 nahi- tircliği ço1;: 'büyü adamlardan biTb 
.. au altında kalmış, 100,000 arpan diJ a vasıflandırmı§tır. Elçi, dtm~ 
cen~liğinde ekilmiş nrnı.iy:i sular bas-, tir ki: 
a.ı§hr. Bütür. Seget bölgesi su altın- cBu ıİHırn memleketler.imiz ara· 
dadır. Şimdiye kadnr :insanca telefat ında müşterek oüşmonımıza kar§l 
Mhcri yoktur. Tahliye edilen halka zafer kaunmamız için lüzumlu olan 
yardım e'mek ve salgın bir hastalık dostıluğu perçinleyecek. ve harpten 
ibtimal::U önlemek için bütün ted· sonra dah. sıkı b!r d birliiin.i huır-
birlu dıı.mıştır. ı lıyacaktır.> 

ribl. hncm1nde Cemi kaybeWklerı ~1- ve İtalymı mUJEftlerl gibi ısn.dcn koyabilmek lçln bu preusibhı ntmet-
~:.ap-Okrun doruı.nmas Nnc.hl Uı>i iki hr. Bu ıremııertn ar.ısmda. bulunan boğlılımış olan kllıhrrumı.n Jnpon mu- lert hakkmdıı. yeter dcrcced lt!ln· 
_.r va7.örle birçok orta, agm ve Exeter knıvnzöril muharebCnln 1pU- !etı denizde. tn.nı.da. ve h:ı.w.da. de- lanmış bulunma.kt.ndlr. 
h:ı.fi! kruvıızörden, 13 torpido muhrl- dala.nnda. Admlral von Bpeo A1nwı mokrnsl .knlderln1 1lknrkcn bll: de :nıten büyük yılla c1n.ha 
btn~ mtirekkeptı. - cep zırhlıstyle muva.f!akıyetl1 lb1T mu- Avro_pada bu ıntaya gcıçek t:sf.ııan:ıınt oımıymı fuıftmilzd-Okl l'ıh 

Mutteflk donnnmnsını ~ eden hnrebe yapan gcml tdi. vareccı: olan csa.sıan kııruYonız. Kfil- ederken, kahramrı.nla.rmmı 
gem.ilerin evsafı gudur: tilrlerl :re ı:nlışmnllll'lle en yWa;ek de· ıtıtitiln :fedaürlıklıın boe:ı gt 

Excter: uacmı 8.390 tml, :yolu S2 Adanad At tü k .. .. ~erde olnn yüz milyonlarca ınsmun ;oe1dlde aziın1c :ımahm. 
mU, lm§lıcn mIUlılan 6 tane 203 lük, a a r gunu beynelmllel yahudi 6Uikast~ılanruı. t~- Cşhedeki nskerlcr, yu 

bilyuk 
Utal 

onlı:.rm 
:tyccek 

4 tane 102 llk top Adana 15 (AA.~ - Atntüık.ün b1 o1ma.sma. tahnmmfil cdam.eytz. vo ltn.dml:ı.r: 
Huston: Bıı.c.m1 9,050 ton, l'\'.>lu S3 Adancı.ya :ay.ak bastıkları günün yir- Bundan dolayıdır ki, GU tek hal Mukn.dderntın bim Ot'Y 

mil, başlıca s!la.blnn 9 tane 203 lük, minc:i yı1dönllmü bu büyük tS- sureu val'dır : B:mş t.ııU 'Sllretite E:l1- oltll"Ea olsun mücadele :rillan. her te-
4 tane 127 llk top. Ta-ıle kutlanmış ,-e A anıtına lanmen.yn k.ndıır, ranı bu bnn§ :ye rağmen, ibutrlinkti 

Pertıh: Hacını '7;040 ton, yolu 32,6 lenld le Bu nk dtt;ınn.rilarl ytikedillnceye bdn.r bu neticesi olıu:a:k olan m ve mulmd-
mıı, b:ışlıca atlahlan 8 tane 152 llk. k Ik ~ d Arun~rkur. etil ']~ br.ır, 1914-1018 httblnin, nnsyannl des b:ırış dcvrlnden dneıa tısa. oıa-
8 to.ne 102 llk tov. a evın e tatu gec yapı a sosyalist hnrckcikrbı!n Olmdlld caktır. Bu ~. erlerlm1z1n ~ 

Java: Hacmi 6,670 ton, yolu S2 mll, c:ı.ktrr. h:ut>ln bizden JstedJ{(l ve bundan son- m11lctln bütün ta'balı:1a.nn:m fean.t.Ar-
ba.f}ıca .slll'ıblan ıo tnno 150 llk top. Ad d k• ııı. ~ tstcn.ecek ıo!nn :redakJirb'klann lıklan hesaba. katı 6lll'Ctllo he~ 

De Ruyter: Hacını 6,000 ton, yolu ana a e ım karşılığıdır. iba.Jomdan hn.kkıı.nlyetıı kılmak, nruJ-

s2 mu, baş}J(n SUA.hlan 'l ıtane 150 Jllc seferberliği ~ mllletlcrhı hayat ta1'Zl Al- ~·ona.l ı;ooyallst <1evıctlnln mw:;~:UU.lw 
top. . nuın mtlleUnı llgllcndtrmtz. Bnnun~o. vazifesidir. Çünkü ıbtitiin .öl leı'. 

TolJ)!do muhrfplcrl: Jupiter dngt- Adana I~ (A.A.) - Manada beraber kıtn dışındn bazı devlct.ıer ebedi Alman mlllctı milş~ AlmDll 
Uz, 1690 ton, 38 mıı yol, e tane 120 llk &mı acfeıberJ.n hararetli bjy aa!ha· aramz bir surette A.\TU})a 1ntasınm ®vlctl, büyl}k Almr.n;vn ve ~tamll 
top), ElcJ.trn. (tnglllz. 137' bı 35.5 dadır. Bu yıl ovach munum olarak vo bilhassa mtllettmltJn lŞ?crtnc len- .mllletıerlnln dılha iyi ıbiı' ~yoU 
mu :;oı. 'taıle 120 Ut top), ~- 20.000 Jıçi daha caJ1~m. nşma:ta ,alJlıyorlıı.r. Eu ~Oiler ~ ı&mütlerdlr. 

• 
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---
«Makine devril ... Makineli vaa· 

talar.... deniyordu. Biltün kıym~ f 
onlara veriliyordu. Almanlar. süvan 
birlildt;rini lağvederek. bmdar ara· 
smda yalnız bir tanesini aembolik 
tarzda muhafaza ettiler. Ankara 
radyosunda dinlediğimize göre, Rua
lar, memleketlerinin prtlannı dik
kate alarak, eski t~tı olduğu P 
bi alıkoymuşlar. Petrolün donduiu 
ender soğukluktaki bu kıl zarfında 
Rus taarruzu bilhassa atlarm alam 
sayesinde inkişaf etmİfrnİJ. 

Rusların xırhlı otomobile karii ab 
ileri sürdükleri ,u garabetlerle dolu 
1942 de, yeni bir acayiplik de Ja
ponlarm tank yerine fili ~aı:ebe 
bayvar.ı olarak ihya etmelen. AJUW 
telgraftan içinde küçük bir haber 
v&ll'dı: Uzak Doiu cihangrleri. bas
tıkları vaıı.i adalan tararken sü· 
rüyle filleri de yakalıyorlar, cenk 
arkadllfı olarak kullanıyorlarmaf. Bu 
da, )'t'J'li halk üzerinde tesirli ~lu
yonnut. Hem dini b&lamdan (Zll'Bt 
biı·çok prldılarca fil mukaddes say· 
1ır 1) ; beı de bu hayvanın cüssesi, 
hfoybeti bakımından. 

A.ap - Bizans savqlannda «Rwn 
a1 '1İıt, Türk • Bizans karşılaşmala
,.,nda top, 1914 - 1918 Cihan har· 
ri.nde tank nasıl müeuir ve dehtet 
nılar bi.P(.r silah halinde ortalığı biri
birine kattıysa, tarihin birçok çarpıt· 
malarınd11 da askeri filler aynj su· 
rette lıarp talihinin dej{işmesinde 
amil olmuttur. 

Kuran'daki «Elemlere» sure.İn• 
den de cAıhabı Fib in Arap kıta
sına kurku saldığını, ancak Ebabil 
ku ları mucizesile afetin "önüne ge
çildiiini öğreniyonız. 

tr.,nLlar, Yunan üzerine yürürler· 
l<en, beraberlerinde Akdeniz hallcau 
ürküntii içinde bırakan filler de se
timü,lerdi. 

imar işleri 
Şimdilik planlar 

hazırlanacak, ileride 
tatbik edilecek 

- inhisarlar Vekili bazı sigara Bu, tiryakilerden çok hc\Csli-
çe itlerir:in kaldırılacağını söyliiyor leri ta aya düıürae gerektir! .. 
bay Amca ... 

.A BI Ş A M 

Bay Amcaya göre ... 

Salııfe 3 

Bir gazetecilik 
dersi 

Bu sene sayfiyelere rağbet f~ır. 
Adada, Anadolu ynkasındıı., Boğazın 
yuknn kısınılannda şimdiden btrçot 
s:ı.y:tlyeler tutulınuşt.ur. 

* Eyilp Halkevinden: Şubelerlml
zl.n scnellk ~eri bu nym )'1rml 
1k1ncl pazar. g(inil yapılacatıncıaa 
Azalarımızın o gün saa~ on dörtte Evt.
mlzde bulunmalan rica olunur. 

bir otı;ı bile )•akıp içen adamdır... duman ol.u.ıl.. ter bir olmuı. ı.ter Pin. tiryaltilcre bilmiyorum amma evvela aramız-
.. · Çünkü tiryaki, icabında kuru 1 ... Yeter ki on. plifurdetccek bir 1 ... Bu bakımdan ııgara çqidi i.s· ı B. A - Hangi çefitlcr kalkacak 

~ aolirl.. dan fU otlama çqidi kalksa iyi ola· 
cakt. .• 
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l~ağ~ ~ahçe ve :! .. ~iraat!J 
Balkon arda sebze yetiştirilebilir 

f TARiHTEN SAHiFELER ) 
Fat·h Sultan Mehmet ve 

harabati şair Melih1 Balkon ve taraçalarda çiçek Yetir koymak icap eder. Yahut gübre bw-
1iımeğe all§tllt~ olanlar bu eene yaz· lamananız topn.p l:dru kum .,.. 
... mah.ul yeliftinnelc için ~ene bu- mancal k&m&ril ktllü b.n,hrabilirli-
-1ardan iatifade eclcbilirkı-. lBaiı. Diz. O zaman. lwımm'!ftÖen kibar91l J'a.Uh 8ultan Mehmet &llmllc ..... Ol a.sı.r ... mtüar, atam4a 
a.ıhçe.i olmıyan a• aile balkon. ta· lııiç •1mua ~ Bç .W. Nadan itlerle mftn.beb«'9n bof'l9"trdL IC•· • •illUl blmadıl 
saca n pencceılerinde çiçek ptiı- 9'bre .,.o.ti O. .W.....,. llzaa P- dill de ~De ~ ederdi. OWll b.· 
tireedtlerine bq on k&k en bnTedi lec&tir. dar pJre ~t bellamlfb. .Blr dn )leUblııkı BecleıltAode f&l9I> 
pyec.ek :nwklelen.d.. .lan ç.erez- Bu gı°' i kapların içinde .ı bi y.etif- Bilan tcıdtstnı Jı:m1ıran ilfaler1n .. ~t 'H .-zs,p «Wnlalll'JDl mGll1l• 
ilk ıebzekri yeti,ıiımelidirler. ..!-"1 -'-ilecek .Lzeler .rr.11 --'-~ d&Q. 7&11.t illllflhw tlWır .,. tıu&• -..ıılann ~ w;teım J'lattb'• du· 

~ • • ~ leda4eh do1a11 ~UDlan pnmdaıı J'Wdular. 
Balıkon, pencse Ye taraçawda dır: Domatelbı aırl1c n br cimleıi. uzaklqtırdıat. ~dırdı~ oıur ıse PacUşh kızdı. Melihly1 oelbed«ret 
~ )'diftinnek .;;in. bib'tlk ..bı· plllthcwn, !biber, kır fa.ity..ı, tere de ıtıza.r ve necı..aıııt berine mö&a· *8bditle:rle &mtl ol4'*11:& •lln• bdeb 
lar, pz teneketıi, küçük &;11ar. uılı- ota. -~ ._ eoi-. ,...tl aıaha ı~ 'ftk1 oımum. alm&m1lk ,.. taraı> ıı.-emek bere 
....ı.n ~ kualu. port.ltal "'• ..ı.ta. man.J. :turp, bez~ aaae- Blr defa b1r beyUne ~ atzmı ıt6vbe •Wrd1. Bundan aonra pire tım 
.. er ancbklan Pbi kaplar ~· r.v· dıir. Diier aeb-.ler derin '" cenit yer cevalılıle doldurdutu müsalılbt p.1r ,.rap nrlne b.tl~ dt._~a
Yeli biru .akta "'7& lk:iranit bniı. •edikleri • . lb sibi k lar . . d 'Ve11yeddln ..ele Ahmet ~ blr necll~re Te prap atımla.ra ...,....... et· 

En mükemmel Cazların .•• En yeni Dansların . .. En güzel kndın

lann... &ı zengin sahnolcrin ... En nefi ŞarkılnrIQ ..• ilahi renk
lerin .•• Gözler ltnmaştıncı . .. Ruhlar olmıyıcı . .. 

ARJANTiNA 
BETT~ GRABLE • DON AMECHE • 

CARMEN MYRANDA 
Seneıün cl.AKONCA> dan .cüz.el yegane !ilmi 

18 MART ÇARSAMBA AKŞAMI 

.. E L E K SinemasJnm :zafer tacı olaca'ftir. 

... B&letler fimdiden .atılma'.'ktadır. 

Hat.umm Miy(& ~abyeti 

AŞK RUYASI 
phut inan yeya ç.ıa1 .ermelidir. Bu- .• çn 11 ap JÇm e gtin k:Jmnt, pap.yı Yedıkulede bapeet.- ıtirdl. 

vuiiai ful amnek n SBç ~,u:ler. tlrm1§ti. ~~ ta1ı: hapWıe.neden Padişahtan b~ 1lbanlarlt. bera· lld,.cJ zar_. Haftuı 
_ :w " ~ ~ . . Bu . ebzderin yeti,tirilmeai. bahçe· meŞhur (Kemn} b.&1des1le 1tıza? Mr gtlnde on bet Mıoa tabllat dalı! 1942 em 1 • • ... F.RED AST. ·t n r,

1
• 

"'1 surede kokicnn ~· :m&ni de .ebxe ~minden faiklı de- edince daJUWDMIUI ...e: abmf olan llellhl, dtı.ı !kMlmit 90· AUU. 
eım.lrtır. Bundmı eonra kaplaıa top· ı:.:u:. Y:aln ...:bı'Ja 4ii _ ~da bu mımet, llsanmda culclar .cU>I. lblrk."t.Ç ciln nefsbıe .-l>re- ARTIE SHA W CAZI'- .. IMİJ'iik KONSF.RI 
nlt do&dumaahdır. Topraiın 1-hçe· .-. ız. ~ v~ ~r bu fesahat var ııce:n J>Qdlphlardnn derek earapsızlıp tahammül .W; Ga-1 PAULE'ITE C ODDARD'm en Wiyük muvaffaJnyeti 
lerı:kn alınımt ba!aça topraiı elmul bplann lboi aihıee ıorebilecdt im Ahmede be.1A Te zeval eı1§eı!ıezl cblde hasret.ile. k1b 'bcm. içti, llh CAZ FIRTINASI 
ll:ı.ımdır. Şayet tarlalardan ıopıak yerde bulunması ve zamanında su· D1yerek Ahmet pqayı seı:be3 lnrak- esrar \'!! atron ıurublle valcit l'l!'Çlr-
setirtmek lazım g~ o zaman, bu lanmac= :için de .u yerilebiJme&i prt· tırmış ve gene lQtıu!lannn JULll et- me~e çnll§tı. 

lopraiın içine bir miktar çüriinriif tir. Ç6nlrü -ku\ıann wyu çabuk •Ü· mtş ldl. Amma p.ra.bın lezreUnt bit f&yde B o L ..-. 1 • d 
loyun, henir ırübrduinden birini zilm T• fidan emux bkbüir. Bl)'ul meslelerde hiç piaya gelm1- bulamadı; f9.l"ll,psıih'k ~e bftytık l ug n a e sınemasın a 

yen, n1oe .htit~. pre:rulerln dert oldu. • ~ • 1 

S b t h ı l Ç• • tıayatıanna hJ.tamıe oaen. Qandarlı Feb.t ~. ~a. c~ ~.. G6n:n1 bir daha ' , iC:miyenler yeniden alJaılamak Sçin bir e __ z_,~.-~ .u ... m_.a. n- _ ·- ___ ım .. ~D yerıne BalU ve M~_t.~rclbt Jk1 vezl- D'...,ı:d~ iç.in meyhaneye ayak bunıa· er • coı::ı-slbi LALE. :re - L--or. 
~· -- ·- ~-,. r~-.-ıtllDl D\.lt:t't4riıi Fatih Bultan makta devam etti. 9"hT.," -V 

. .DJR Çl• mlenme kullanılan nebatlar Mebmedin flLlr UevllnSL Melllıi lle Bogün}erde lltl!e ;rWund&: ~T: Pro~ Jlbe olarak WALI OONEYin reddi harilca-
mllnuebetlerlnde ıösterdlğt t&ham· - Ben f&l'&P kadtıh!nt ellmdıe en Jarııadua FERDINAND ATEŞ POSKOROYOR 

mu .. ddeti· İncı1iz çimi, memleltetimiz.de çok mfll ve miisamaluı. ise ~ılacak. garip Jkıymetll bir cnher g1bl tutar n lllL?S- Bugün ... t J ı de tenzilatlı matine _____ ., 
kullanılan n Pnıen:b1tler için .. rf. bir Mlett!r! bm blr katrasını Cem hazlneelne de-

Bayat olan ıebze tohumlarından edil~ biT tohumdur. Bu çim tobu.: Şalr Mdlhl To'ka.Uıdır Tahsllln1 lk- tıPnez 'iken, ben1m haıkkımda maı-
mahıul yetiıemez. Sebze tohumlan- ma pıyasada kalmamııhr. Bunun ye· mal ~ın İrana gttmtş, ~tada meşhur tın üstüne şarnp döktil) dedlklerlııe 

_.,,~ • L--L _ı._.I L lla - 'L ı· Molla Cil.mi ile d- -rlkl obn.-#u. padl§:ıh hnzretlerl n:lce .fnsanl'IL 
ıun taze Te en fazla iki 9CneınnC11 nne ~a na..L an ıı;u nm... a- ....... .,.... ..,,., Dl •-+•-]) - ,...,,_.,. 
4faha eski olmaması lazımdır. Her zuo adine, en kolayı kuru ot 71ğıl- Fetihten az 1011rn İsta.nbula gelmiş, ye L>Wt>•"" göste • ._,., ... u. 

b larda k di k din bu burada yerleşml§tı Fakat gün ve saatler geçUkçe p-
tohum ayni derecede çimlenme, ya- IIlJf am ar en en e Birçok !enlerde clddi bir ~'Ukul .sn- nı.psızlık canına değiyordu. Rengt u.-
ni yeşerme (intaş) kuvvetini haiz otlardan dö.k~len tohumları topla: ranp ı;oldu. Nihayet cısllhı mizaç ve 
tkğildir. Bazları bir 11endlı1c.tca faz.la ~rak. ekmclidirı Bu tohumlan ye~ı hibl olmuştu. Mahrtl ve mecl1slerde canı alile• için blr çan keşfeUl. 
olun>a . çimlenemexler. Bazılannın bır ~ tohumu olarak kabul edebı- <beyan fenninde bilginler ve şairlerle Şarabı §lnnga lle vilcuduna ihtJkan 

]!...,!_ Şa b ·-L~- ,__ __ 1 mübahase ve mllnnka,,alnrda bulu- etUrmek' 
it! aendilc olması makbul tutulur. ur=. ,.et una lnu.AD 41U unamaz· d h ı lQ tte k f h Ik 
cı -bze tohumlarının ...:mlcnme miid- sa, o :zaman çaynlık.lann ıen aık otlu nur u; e e ga TU u u ar a Bu surcUe eline şarap kade.hl al-
0;>0 .... 1 k hali d derecesinde 'ldl. Me.şhur C6alüıah1 mıyt'.c<ık ve şarap içmemek için ettlll 
deti için yapıhnıı tecrübeler netice- yer erinden taba a 'n e ve top· Ce\•herl> bnştan başa M!ızasmda kil t.ö\'bc de bozulmuş olmlyacaktı! 

San'abn Zafer T&C4 Kudretin ytılmaz lıbidesi •.• 
Sincmacılıtın en büyük muvaffalcıyeti olan: 

Türkçe 

KLEOPATRA 
Pek yakında LALE sinemasında 

.üıdc her aebze tohumunun hami ra~e beraber çıkanlacak çim':1 Blrls1 lken<!lslnden 2ıtr l!l.gnt sorsa, bu Bu şarap şmngn.lıı.n Mclllıt'ye Oylc 

hç aene tueliğini muhafaza eyledi· plik;~nnı ~Y~"ı:·k:Ialıyarak çı• esrcdc bunn alt terltlp ve 1b:ırclerl he- tesir ediyordu k1, csktsındcn hiç 1ax1t-ı ~-••••••••-•••••••••••••••' 
ii tesbit olunmuştur. ÇiçcS. ağaç, m~ ..,3 .. P

1 
,__ a 1 ,~r. 

1 1 
men t'2berdcn okuyuverlrdL sız sarhoş ohzyordu. •• • 

w b b ,__ _ hakli • :llmnıı , llL 'Ye sıcaııı; o an yer er Sözil tatlı, edam hoş bir ş:ı.lrdL :Mellht'ntn bu haltnl görenler: .Yarın SUMER meyva agacı, u uoat, yat gı- • • d . · tiby h • d 
bi 7.iraat nebatlarının da tohumlan 1Ç11I1 e çmı yerme •• a to umu ve· Şair Vcllyeddln zade Ahmet p:ı.- • - MevlAna Mfithl, Hklden carür sınemasın a 
_ . d t -b l lm v çıim yı:ı. fidanı lcultanılabilır. Bu ela bulun· it\ .. envaı mruırllle. maruf o1an Meli- gözü. tut.ar eıı olan bllldr kadeh Jle ıtz a kŞB m 
uz
1 

erlC'I e _edcrud le ~ yap~·~ ıı I e • maDa ya ltanuıfil çimi. yahut .da hi'y1 Sultan Mdmıede tavsiye etm~ llce sohbete bafladı. Evvelce padJfalı 
enme ::lb et~ ~w~ 0 wı~ur konvolarya damelidir. Adalar için idi. Melih! bu suretle Fntthtn meclisi huzurunda tomemete alıdetmıı iken 

k
tur. A •. add9C. t ıı_ mel ~ çını- gazanialar en m&lcbul fidancıklar- husına J'Ol bulmuş, padlpha taknr· gene pirtmÜganı kendLslne pir cdtndl! 

K...diaini &ömteden clinliyecef iniz Enekleri cı)dırtan 

_nm;. mu etı ne •&& aT aevam dır. Bunlarm iter daL bir fidan sibi rUp hasıl ederek mUsahlp olmuş idi. Dlye gaınmazbk ettiler. 
edeb11ır) di1Dlirae kolaylıkla köklalerdt bir Yalnız Melihi'n!n büyük bir kusuru. Mellllinin sarayda. gllrünmeyl.Pn-
Su~narak yetiftirilen ~u~ fasul- aene jçincle etrah ör ter. Cene eac:ak dehşeUl bir tı>t.Ulaı vardı: den z:ı.ten f{lpheye düpnilf olan padl-

ye1er uç sene , 'kurakta yetı,un\e:n lc.ıı: __._r ;..;.. kaz aya:r. denilen etli Sem derecede ayyqtı. Oece, gündüz p.b bu 6krt duyunca, f&1r1 bulup 
l 

_..__ d l8banala 7 "'""" ..,..... .,,. .ıneatllkt.cn mahmur olmalu pelı: getlnnelert ~in etra.ra adamlar aldı. 
l'\I fatıU Yc:&el' ört ~ .'?n liclanlar kullaınlabilir. Bu fidanlar Takfıi olmaz, ınJdesi bir §&rap tüpil cCübbe "Ve destan meyftlrup. aldır-

Görünmeyen Kadın 
hp~ ahı eenc." kannbahar •.• Brük- yum fazla .ulanmağa da muhtaç gibl praptan .hiç boo kalnwıdı1 ŞA- nue, bütün nakdtnt mutrlblere çaldır
ad l~ aort M:De, engmar ~- dejillerdir. Konvolaeyalann sevdiği rapsız gönlü, g&\i açılmaulı: ri>lr mıf• olan Melih! bu :sırada Ta.btüale
ltumu ıki eane. ~~ tol.umu .. uç ya sölge olmalıdır. Çok ıüne,li yer· mllı:tar mest. <>lınqıncn Jtenduyu bll- re dÜ§mÜf lbuhmuyordu. Şara2 ikey· 

n,.:::,__,t ,L---L-&1! -· -'-'·filmini• "-V-W u-. mer..u blkdim edecıeldir. 
Baş rollerde : 

sene, aanmeak ditı ibq eeDe. eocan lert-1e ...e hde AC:lalarda •ö,-e.iz yer- mcz• 1dL Şarap 1çmedlkoe ell. ayal';! file •CO.,U bu~ gelerek: 
VlRGINIA BRUCE • 'IOHN BARRYMORE 

ob "'-! .. .. iki • ~ 
ı t umq ~ aene, aosan arpaagı de :ra11yaıaulu tutmazcb; birkaç kadeh yuvarlama- Eğlendiren bir aık roma~ ... Be&l mmeyen Takalarla dOlu lıir mevzu .. 

aene. lı:UfkOllDlaz tohumu sokiz-=ne. Adalar sibi mca'k mul:ıritler için dıkça bolazından lobnn geçmezdi. Aferinler prabı ciilıen~! 
lı:ırnıızı pııınear ıYedi aene, pathcan ibir de Arap MÇ1 yardır. Bu fidanlar Ekmeksiz olabfllrdl, amma pnıpm I.lnd 01!1111 bouya n kup! 
tohumu )'edi aene, .hM'llÇ tdıumu ela __ ._ ... i.temczlu. Fakat ı.~tan olama3dı. ~ defa cübbeyi, sanRı ,,_. - ...._ me·--an-ı- nmlne toym .. ~u 'Beytini ....,~r. _. _ _ • al-•• olan· 
l.ef aen-=. kerCT.İz tohmnu aeıkiz ..- korktuk.lan için bunlan kıı gelme- M~1~1 gilnlertnde ~·taraf- ıar omm b';"hallle ";~. 
n e, frenle maydanozu tohumu iki ee- de. baalara .dtlederdt •oiuktao larında Ayclmlı Şe)'tı Ruşeni ııe tanıt- .Arayanlardan blrlll Hn611ııl :bQdu
n~ yumrulu maydanoz ancak bir ee- muhafaza etmek limn a elir. Bu o l- mışt1. Gençllğbıde IQmha 1pt.UA hasıl rumda gördü. Bıma. det' ctbt adam 

BENJAMiNO GiGLi 
Bu ~ alqaınmdaa itibaren 

a e, hindiba altı aene. frenle 'hindiba· duk~ 1külfetJi ~İT iştir. etml.ş lten, &0nra zühdüsalAh yolu- hemen f&frl yataladılar, araya 16-
• (cndiv) on .aıe, myar GD eeDe, llU tut.arak pek çOlüannı elrşat. eyle- türdfiler. l 
bbaklann bu çqidi ayni niabette CEVAPLARIM iZ: ~olan bu ft!Yh, 'bulunduğu Azerbay- Mellht, padl§alun huzuruna ~ıka-

SARAT sinemasmda 
~imlenme kuvvetini muhafaza et· can taraflarından '*1 arkada.§1 Me- nldı. · ca.t..ilecek oWa -.in Ye emaalaİz 

Sah le ba- b " k . ., llhl'ye (Bu :n.tu rocur, lehbü şilr nı- Fatih, yüz.il g&ll kıpkumm oJmua 
mez.. z a gı to umu~ .eDC- Dekortikaj ne deme tır. ceyedek? Gelsin, kendi"1ne mUhabbet Melihi'yl ,gördü, kl: 
liJı:ten fazla olmamalıdır. D1,1c:r bü- Kübıh ad Fm o ~ • ıclmından &fk 'arabın 1çfreyhnl Oör- .Ne reftannda 1sUkama, ne a1ifta-
:rü~ ~abaklar on aene çimlenme kuT· • Fruw~ aaerlerde kn:nc~z%ı~ siln, lı:1 sevku bilet, fe'V'kll keyflyet; nn- rmdn fesahat, varı 

Sevdlğım Kadın 
ntım muhafaza ederler. bulmak mümkündür. Maamafih sıl olur!) diye haber gönderm~ KendJ.slne m\lsahlp edlnecek dere- f"."dm i, •• tada eöyliyecektir. 

Su teresi tohumu 'bq s~. :ıapa· mevwim itiban1e tatbikata geçebil- Melih! de (Eğer onun muhnbbet ltade- cede yilz verdiği, :Dt1fatlar, Uuıanlar 
nak tohumu bq sene, kuru bakJa -'-- ı ___ _.... · lat h 8" hl §al'abm ZC\kU hlletlnl verebilse ettiği plr1n bu Jıallne fl!lla halde tız- ·------ Buaiind• itiltaren mea ma~e eıze an a m: lT• _ 
yedi sene, çnek tohumu üç sene, ye- .._ "-a--·ıı...·ı L 1 _ı_ Ll d ki htzmet parmnğınu koyayım ve ölun· dL Melihl'nhı den17ıe ablarak suda bo-

çoa;. D ı:;c& CI, a;e CDe&. er Var II ...,,.,_ Od d fi.hmm 'binA "-' J f 
.... SUAT PARK SINEMAsINDA 

ıil salata ve marul tobumlan l>q bu ;ı.. a1ıın k.t B .b .... v,,... ar erg eşt~ ue mu.11- ğu masını erman etti. 
• _ n nn yuv yo ur. u K1 1 d1 olayım!) cevnbtnı vererek ~rap Mellht dunnayıp: 

eene, meJC1m~ dort ıene. frenk ea- luıcrvancıklar ne.relerde dol&§Ular ve zevkinin kendlslnce hiçbir zevk ne - Huzurunuzda ahdll peyman ede-
ABDOLVAHAB'ın en güzel lilmi 

Jatası (maı) ikı sene, 'kavun ve kar- ne ile bes!enirkrsc. onların yanlarına! mukayese edfiemlyecı-ğtnl blldlrmlştl. Udenbert elime kadeh almadım. :Ah· 
p uz 6 sene!. plgam tohuı;ıu heı sene, y.akın bir mevkide hayat ıüreder, Blr gün gene irandan selC'Il bir znt dimi bomuı.dıml MES'UT GUNLER 
kuzu kulagı tohumu iki ·~~ d"6e yumurtalarını bırakırlar veya ömür- Melhrye esti ders terlJö Mo11:ı. Ciı.ml- Dlyerek dört kitaba, yilz on dOrt 
otu üç ıene, pırasa tohumu ıkı ıene, lcri bir ıencden far.la ise oralarda ntn hediye olarak gönderdiği btr ese- Stihu!a, al'Şl bama, Kf.bel mrutene- YENİ NEŞRiYAT: 
pazı tohumu altı sene, bezelye tohu· .Ulanırlar. rtnl getirmlştl. Bu zat istanbula gelin- meye yeminler ediyordu. 
mu üç sene, patates totıumu üç sene, Böceklerin baz:Jeı da ağaçlan de- ce, Molla CAnıl gl:bi .ülcmanm sallh· Ancak ıayak tüstilnde duracak hali, 
patates yumrusu aeıkiz ay, turp tohu· lereic. yumurtalarını hu delikter içine l:_rlnden• uıınettltl ,.Mellhlyl, görüş- kendini deriey.lp topla.ma.Ra m~a1! 
mu beı sene donıate. <lört aene. bi- bıra'kular. Meyva ağaçlan,ndan he- tuğü lilemnda.n soruşturmuş ve; yoktlL 
Ler ilci sene.' bamya iki eene, yer d- men bep inin bu küçük dü~manlan - Mellht s:ılAh sahibi ülcma züm- Nlhayet Melllıin1n blrlblrlni tatlp 

h d 
•. . ,_ ~-..:ı B d" la - 1 L resinden değildir. Onu ancak meyhı:ı.- eden yeminleri üzel'ine, padlf&hın 

ması to umu a uç .ene çımıcınme wvaruır. u uıman r agac; ann a;.a· nelerde bulnblllrslnl emrlle t.ava.şi h dd h da 
kudret ve kabiliyetini muhafaza buıdan arasına veya kabuklannın Ce\'nbmı alıruısile Mtllhıyt ~br- §alrln a~ı ko~:d~. am• uzur 
edebilir. altına girerek orn}a yumurtalarım mağn başlnmış ,.c nfuayet blr meyba- Herkeste blr hayreti 

HUKUK GAZF.TESİ 

Cevat. Hakkı Ö2l>ey ta.rafınde.n 
nqredllen Hukuk Gazetes1nln dör-
düneil clldlnln 53/5' numaralı nüsha
ları mt.ıoar etmıJftlr. J3u 1llm pzete
sınt okurlarımıza. ta.vsiye ederlz. 

0 
bıraku1ar. Yumurtalar ilkhahann nede bulumu~u. Şarap kolcusu yolt! 

Cın mısırı ilk eıcaklığı :iJe çatlar ve her birin- - Molla en.mı 11e ders şerttl 1mi§si- Padl§ah bu bale pek merak ettı. İstatistik ım:ı.um mtiaürlftlil bu 
. . ·w· • den birer böcek çıkarak ağ~c~n yeni nlz. Ben Irandan geliyorum. sıu se- Mellhi'den mtuAyemetle, fakat ısrar namd& bir eser netretml§tlr. Memle-

Çia mı.sı.n. ba!diiimiz ean v.e be- ve körpe filizlerini, çiçeklennı, mey- llm lle bu ırlsalestni armağan ediyor. ile dôtnıyu aöylemeslnt 'l&tedi. 1Jtetlm1zde !lk defa olarak neoredllen 
yaz at dı§ı dcrıılen mmrdan başka valannı auaaile tahr.ibe başlarlar. Bil- MellhJ bu sözleri duyunca pek mü- Melihi de: ve (140) sahi!eden ibaret olan bu eser 
lı:üçük, yuvarlakça bir mısırdır. Bu· hana asmalann kabuklan çabuk re~r oldu. Af:lnulta başındı. - Ben ahdlml bozmadım. Ancak \•llAyet.ıer ve kaoZalar 1tlbarl:Vle 1937, 
nun siyahı, sarısı ve beyazı vardır. kallctığı için böceklerin ekserisi bu - Kader beni tl.9lnı füeurt, m:ıu da derdime dennan olsWl, diye bir ho'kmı. 1938 ve 1939 senelerinde 02lim, incir 
Bu mısır esasen Çinden g.-mldiii bbuklann ~tına yumurta bualmlar. salah ve felAha sevketU. Benlm gibi bulup o cana kuvvet Allı hayat Ue 1h· d&hll <>lm&Jı: 1.1?.ere başlıca <•> nevi 
• · b ç· k" ··k t 1 s.ı ibi - f d nl k bukl sul htı.l sahibi birisinin böyle bir rlsa· tJknn cttlm. Bu keyfiyet bana bun-
JÇ~~' ıml a ınd mısı? veya uçdu 1 a- • agaç :: ı av arın b:ı: arlı· leye el sürmesi \'e nnzar etmesi layık dan hnsıl oldu. ıneyvanın at&ç ndedlyle, tahmlnt is
ncu o masan an cın mısırı eI er. nı ~P kaıaınnnga ve u suret e Ckf;ildlr. sı~ olsun! oevabmı verdi. Şatrln lptllt'lsını tat- tihsal m!kdarlarnu ~ aynca mıı· 
un m11ırı hususi smette y.etiştiril- bütün böcek ve yumurtalanm mah· Dlycrek kltnbl geUrentt\tadc etti ve· min için, bulduğu çare, Fatihin ho.,u- halll flatlc.re gö~ bedellerlnt glister· 
mez. Bütün mısır tarlalannda mrkaç I veıtıneğe lüzum vardır. Ağaçların bu _ ~im sonum ırt gCimez! . na gitti. Dotruyu söylediği için Me- mektedlr. 
tohumun karı~roış olmasından dola-

1
suretle icabuk!anmn kaklınlmasına Dlyc gözya~rı dökme"atte fakat şa- lihl'yl aHetU ve bundan sonra bu es- Kltabm baş tarafmdü:i htlAsaya 

yı kendi lt.endıne yetişir. Tanelerinin dckortikaj derler. Kabukların altın- rap kadehini de ~-uvarlamakt.a devam kl müsahiblne m~nedl. :nazaran 1939 aeoesinde yurdumuzda 
küçük olınası, bundan un yapılmut· dan dvkülecdt böcek.yumurtaları ve I etti' Mrllhi lhUyarlııtmda ayık bulundu- tahmlnaı (213lmllyon meyv& ~ncı 
na veya glikoz çlkanlmasına mani· böcekler toplanarak ezilir. Bu işin Meltht, ~ ball bu derecede peri.şan ~ .?emle~~ ~llnde bir asa olmadan mevcut olup bunlardan ton olarak 
dir. Zaten fiati de yirmi beş kanış· mewimi :gelmiftir. Ağaçları muaye· bir ehar:ıbath olmuştu; parlak bir is- ~h·uru~ı:neev1; aknt me6t

1 
olm

1
1ca mey- (2) mlfyon (34) bln ve adet olam'lt 

tan nş:ığı değildir. ne edere1' tedhiT alınl7.. tidat glıpde bijyle ısönmüştül a~ .. ~tı'k e ncd asasız! ~~ derd 1 (limon, portakal ve emsali) (518) mil-
r: 1 ı 1t • · .... ............... . .................... Yaşı daha pek ııerlemtş değll iken ar n re e b r «ıw.OO fanlP bulu- Yo1l meyva 1stlhsal edllmlft,1r. Bil-
-,..n m1ı11rı yanız pat atma açın KÜR M llbi in ,.. d d'· t • yorsa ornya hasır seriyordu'• Jcı tıert 

kullanılır. Patlatılmış mısır lstanbu- TEŞEK ~I gnü ~ztılnh 
5
a lta"S' Mnlmn.mh ışt,st= _ Fntihln bütün s:ıltnnat d~vrln1 ve tün bu meyvalann y:me 

020> 
1 b 1 f .... b. ") lik · d 1 ty' r n .... u n e me .. en ikJn V 1 Si .. milyon llra kadardır. Bu bedelin (47) 

f RADYOI 
B ugüultü Pl'Ol"l'am 

12.30 Program. 12.33 1J&rtı T& tiir
tWel', 12.'5 Ajana haberleri, 13.00 
Şarkı ve Wt.ltiller, 18.03 Dana oı'ke&
trası, 18.45 Zlraa.t Takvtml, 18;55 Fa
aıl heyeU, 19.30 Ajans haberleri, 19.60 
K&.n§lk şarkılar, 20.15 Radyo pzetesl, 
20.45 Bir ma.rş öl'rell!JOrUZ. 11.00 Ko
InlflJUl, 21.15 şa.m ve tii~er. ıua 
Senfoni Ol'kestrası, 22.30 AJ&ns ha.
berlerl ve borsalar. 

Tann sabahki proıram 
7.SO Program, 'l.33 Hafif :program 

CPJ.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 sclı
fon1t parçalar (Pl.), 8.15 Evin Bil.atı. 

K AD I KÖ Y 

o PE R A Sinemaunda 

Münir Nureddin 
KONSERi 

Bu ak.-m 
un o en sar •t .. ,b.. ır eg ence tir. Sevgili annemin vefatı o ayıs .e dtsıne: el e ı utan Beyazıdın ilk gun- milyon lirası üzüme, na> milyon Ura-

Rumelide patlatılmış mısıra lcıtır 1 acmuza ve cenazesine iştirak eden ve - Sen Q kadar yaşlı değilsin. Dişle- ~e:ını böyle geçirdi. içti ... İçt.ı ... Ta sı :Cmdı•a, (9\ mn""'" Uram eımn"", Şehı"r tı·yatr.,,.•u temaı"llerl 
derler. Bcsleyjci ve bilhassa çocuk- yahut etmek tstcditl halde 1mkfın rtne ne oldu? olunceye kadnr.. e ,,...,.. ~- .,. 
lar için en iyi ve mideye zarar ıver-j btilanuynn yakın veyn uzak akra!>a -ve Diye sonnu5tu da, M<-lihl ırt!cnlen Mcllhi'nin haline acıyanlar ahrette (G) milyon lirası incire, 

5.S milyon 
miycn eğkncelik l»r yemi~ snyıla- dostlanmıza mtnnettarJık dolu teş~- fU beyt ile cevap verm~I: akevser şarnb1le tathlr. edUmesi dun- liraSJ annudn, C4.5> milyon llmsı por- İstiklal caddesi Komedi kısmında 
b·ı· ç· d'W la .-:ı.: tilrlerlmt snnar, hepsine UZWl ömur- sını ke11dls1nden -esirgemedılcrı_. takala afttlr. Gt>ce snnt 20,SO da 

' ır. ın mısın, ıger mısır r KiVi 1 .. il ı i Eser, alakad~rlal'a bC!delslz olarak 
ycti.ıtirilir , e kocanı ile asılarak ku-J er u er m. J\lahrular lehlerine diş bilerdlm Sül t:vma!' Kan i rtcnı 

1 
eehlr T!ytarosu artistlerinden dembedem ı:sbak Istanbul Valisi 'crllmekt-edlr. 

rutu ur. 'l'alit Artemel 
ÖKSE ·ye SOKS E 



SOZON 6EliŞi 
lST ANBUL HAY ATI 

Yıldız havuzunda 
banyo 

liiJlll&IAIMI ~J.şg• t8Fi 
Kupa maçlar1 nihayetlendi 

Sam Amcanın yeni kararları 

Anadolu ajansına Nevyorktan verilen bir habere göre dünya Koca kan futınaımin tipili rüz. 
savaşına kanşalıberi ikide bfr elini cüzdanına sokup harp Prlan ile titreterek aoba ballarına sı· 

..sranan torbasına yeniden bir kaç milyar atan Sam Amca, iuıchiunız ta mevsimde aoiak su 
lauabı alda arar veren bunca dolardan soma eTkek eJblseleri banyosundan bahsetmek münasebet 
:Japışında şu karan alım§: almıyacak amma, pzetel.rde sör-

«A.merlkahlann her kostüm ı..ı.. iki pantalon yaptırma)[ düiüm bir Belediye karan P• botu· Son karşılaşmada Fenerbahçeyi 5 • O 
yenen Galatasaray kupa şampiyonu oldu ~· ma gittiğf ~ menuu feda edane-

lcleti 30 marttan itibaren bırakılacaktır. Pantalonlar kıwık Pfl• diın. 
talı olmıyacak, fantezi eebler ve lmıvue kosttimlerde yelek Y•· t.ta.bul Belediyesi, Yılda..,...,... 
~ıyacaktır. Pardestiler claha kısa olacak. trraklar ft Jmnrase Dm baboeıaindeki ha'YUZU bmıyo ha· 
mıoldnler tamamen kaldınlacaktr.ıı line sobrak balka acmaia karar J'ııt.bol aJa.nlıll t.araıuıdan tettıp ve ftnerlller ıo kSş1 ıı. oyuna dnam burlyeUnde kaldılu. 

mil ~. Hay Allah ruı olsun. O. edllen. kupa m~ .on oY\lllU mecburtytttnde taldıle.r. 
Sam Anıca bu karann temın eaecefl talUl'Uf1a 50 yon melr iri IWediyemD. huiran, tem- din Oem stadında )'&Plldı. K&rfllat- DötmtfNct.1 OALATASAJl.lY OOLV 

libre yilnü harp emrine kOflllU§ bulunuyor. Hmfts kaim rfytmlne, maa Realdlırmda çekecePniz Sllma· manm stt eeıeıt raattp Galataaray - Muradın ~ lle zayıf bl&n 
tuvaletlerine, ipek çoraplarma c)OJnmmadan •c1ece erkek elblsele- b)'1 timcliden dütinerek tedbir .ı. Feneıt>abçe UUlnda obnaa n n•- J'eMr mOdafaa& Galata.saray ümla-

eı:emcıt O.AUTA&ARAY ooLtl 
Oywıun nlhayelh>e ı ~ nz,. 

ken Jtınl bit o.Jatuarq Kınında 
Otlndfüt ile oemu mtlft;ereJıen Fcmer• 
it müdafll'11n &rurndaıı .aittllkleıf 
ıoıııa. b.leye aktılar. Ve GthıdilZÖll 
11kı tfitft \>efbıcl defa olaftılt 1'eMr 
allanna &akıldı. 

cl 1 ticenin tupa tamPl;Jmunu tt.ytn td•· n bl1J.UtldA bocalaznala bqla.dı ve 
lhıhı ötesine ~rtsfne atllan ~lr Jraç 9el'f makasla mey an an ::!:.!:ı~:.~ w~deça end.J-~~o eet buhmm.&81 yUzünden .tadda. malı- bunun neticesi olaııılc Oemll fllu! 
dolduracak kadar ilk madde! IHllDDW .,. .... _ ter1 deneceıc derecede muıuzam bit p.yrettle silrükleditl topu tıUktan 

Zaten ne tarafına dönse ıervet, nereye el matsa altın top- hF~~ ~ ~~b·ar kala.balık tq>l&nımJtı. !'ster kaleslne ha.vale etti. Nuri :ta· 
-~ Ul~I • lo D 1 la ---- ·-- - seyırcııer aruında Vali T• Belediye lecDerden beklenm1yen bir hareketle 

layan genç Sam Amca bu h-y ... , d8k .. "'6 .. mıy n ve m yar ar ınüteahhide ibale edilemecliii 1Çm Relsl doktor Ltltfl Kırdar ne mıu.- bu f{ltü ayakla. Jca.l'Şlladı ve •~çık 
Oyunun bundan eonruında ıa

rateynln mtıcadeltsl neticesiz geçti. 
Ve Ftneruıer uzun bir mma.nd2nbe
r1 uğramadıtlan 5·0 gibi a(ık bir sa· 
yı f.a.rklle Oalatasara.Y,?. matl~p oldu· 
lar. Bu yenll~te kal!cl~rl Nurlnln 
btlylik h1sı!resl vardır. 

'Eski Dilnya lnsaıılannın ne kadar paraya dayanabilece'klerlnl FlOl'J'a plaja iıcılamamat. ucaktan ha· lan tehrlmlzdekl metnısnn blrç:>kla- Hltmıet havadan gelen bu nlmetl ka-
11çer gibidir. Bazı bilyük JrumandanJamı itiraf etmelerhıe rağmen nalıp Mllyo yapmak men F1oryaya n Te Beden tertılyes1 e.rkdnı hazır bu- ı:ırmadı n sıkı bir şütle Oalata.99.ra-
charbl ka2anan paradır» s&ıilnü11 yanlışbğı veya doğruluğu el ridelner kan ter İçinde reriY• dön- lunuyarlardı. yı.n dördüncü goHlnü yaptı. 

.. ı-..ı· o L •• und Mti!a.batta beklendltı kadar heye- Bu eole kadar raklplertne adam 

'

imdi anlaşılacak. mut cruı. zam1m gene uu sut a atıllı d b. cakl _ dert :yanDMflım. canlı oJmanıa.ltla. beraber Gala.tasa· ayıman Fenerliler~ yine gev-
Amerikan erkdtlerlnin el ısecıe yapa an fedaki:rlıga ge· •-'--'ı•or ı..: Beleclıy· e bu sene raylılar 30 gımelDı: raldplerl tatşısın· ,ettııer ve Galatasaray htıcumıa.n 

- bnır tarafı yoktu B ölü diri a ~u :1 mu. da ezici bir falldyet temtn ettiler va Slkltl.itı. Bu mrada. Fenerli İbrahlm 
lince bunun agu a r. u m m savaşın an lat.ıbullu&.a 'ba sıkınbyı çektirmek kendl aralarında. ya.pılan maçlardı\ de a.katıanarak cıktığından ırenerıı-

Ban tımuzılılan bu galebe Te kupa 
p.mplyonluklanndan dolayı tebrtk 

kauınnuş çıkmak Jçln lld tarafın hı.cıanlan çını çıplak soyunma· istemiyor. Sevinip &.lamamak çok nadir elde ettitlert blr derece o- ı~t oYWla 9 tı,11ıe devam etmek mee- eAzi Teoz~n 
ya kadar gidebilir ve hükOmetlcr o vakit incir yaprağını kame nankörlük olur doğrulu. Ancaaak... la.n 5-0 gibl acık bir sayı fartdle de ,.------------------------
mulüne tabi tutmayı dahi düşünebilirler. f1oryaaı. Adalan, Boiamı iki loyuı maçı ve kupa. şamplyonlu~nu u.- [ D E N 1 Z ] 

ederiz. 

Biz Sam Amca filim sanayiinin seyircisi llfatile bir müddet boyJan boya plijlarJa dolu olan lı- zandılar tanbu1 rı"'bi hir tehirde, Yıldız tepe- Müsabakanın ta:fsllitını veriyoruz: ._ __________________________ _, 
90nra beyaz perdede Gary Cooper'i yelek.~, Clarc Gable'ı düz sindeki t.atJı su havuzunu banyo yeri Her lkl klftbün B t&.kımlan arasın· 
paçah pantalon, Robert Taylor'u kısa pardesü ile gönneğe hazır- rapm11ia hir türlü akıl erdiremedik. da yapılan ve Galat.asal"ay B ta'kıml
Janalım n şunu da memnuniyette .-.. ı1m ki ilk defa olarak Bu ba -%.-: ., •• w •• d ık ı,· nın galebcsllc nihayetlenen htı.5l1!1 Zırhh mı, kruvazör mü? .,..._. • Tl12- ~.. uını, arac 11" ka.r§llaşmadan B011m tam saat 1~.SC 
kıyafette onlara uymak «tasarnıra rlayetıı demek olacaktır. feyclir. Banrodan maksat da sadece da takımlar tara.ttnrlannın sürekli 

Şevket Rado soiuk suya dalmak delil, sacal&: laım· alkıştan arasında Mha.ya çıktılar n 
-===================--======== rar üzerinde ~ zİ:yumdan da İs· mutad seremoniden sonra. fU tekilde 

tifade etmektir. Eier, Yılda havuzu· dlzlldller. Galataaara.y: 
Son zmanlarda zırhlı kruvazörler yeniden rağbet 

kazanmağa batladı 

Şikayet 
Yur 39 Halkeı.'"inde çıka-

nlan 39 dergiden biri olan Ulu
dağ Halkevi dergisinde cEaki 
&ıraanır. kayboluşu> başlıklı bir 
yazı okuduk. 

Y:eryijzünün bir çok tabii ıe· 
l>epleıle durmadan değişmesi gi· 
l>i sosyal ve tarihi olay ve mües· 
aeselcrin de böylece değiımek.te 
olduiunu ıhelirten bu yazı, mahal· 
liııe a'İt değerli bir etüt olarak bar 
Jadığı halde cAbdülaziz Bumcya 
ıcldiği zaman hangi evde miaafir 
olmuştur) .. Vefik Pqanın açbğı 
tiyatro nerede idi rve naaıl hi:r 'bi
na idi L Süleyman Nazif hanai 
laiıvede otururdu).. Atatürk ilk 
Buı .. ya geldiği zaman hanci hü· 
l.Wxıet kQnağma ıeref vermiftir~. 
Hondihatun mektebi nasıl bir bi-
11a idi) . .. > gı°bi bir çolt soru ile 
devam edip bir ıiUye.t ecluile bi· 
tjyor. 

Bu soru ve fikiyetlere - yaza
nnm miisaadesıile - bir tane de 
l>iz elr:.liyeceğiz: 

Kime, kimden fiklyet> .•• 
Çünkü bu aorulara cevap ver· 

ıne.i gereken :bir Halkevi T• onun 
eoayal ve kültürel kollandır. 

Mit:: hara ve millt kfiltüne ilci· 
b olan bu ihtiyaçtan lcat§ılayacak 

yer halkevi iı:en o kurulan bir 
dergiııindo bunlann yapılmadığını 
crazmak bilmeyiz ne derece haklı 
bir şik&yettir. 

Hastalığın sebebi! 
Iru sinir doktoru son zaman· 

larcla kadınlar arasında daha çok 
ainir hasta!t görüldüğünü yazı• 
yordu. 

Doktorluk bakımından bunun 
.beliti bir çok < ••• olojib 1i ıe
ibepleri vardır. Fakat lbizim bildi· 
iimiz bir mühim sebep ınu: 

ipek çorap 1 •• 
Bunun sinir haatalıltlan ile ne 

iJsi.i var, demeyin. Ve bir yol 
düfiinün; çiftine {içer beter lira 
verilmiı ve elJe tutulurken bile in· 
Anin yüreiini oynat4111 tül gibi in
ce bir çora!ı insan uzvunun en 
hoyrat yerine aiYİP çı'lcamiak u 
Cıir bozucu mudur) •. 

Ya onlann muhafazuı 1.. 
faemleye otururken. ay&ktan 

CJltanp yerine koyarlcen. ia&arpİ• 
- eokarken. bacaiı bülterk-. 
~k- ~vermek lı:orll~ 
az Iİldr yorucu mudur) •. 

Görülüyor ki ipelc: çorabm ya
.alt edı1mea:i yalnız lctisadi ba-
1mndan de&;l, bir de aağlık bakı· 
•• undan pek ha(Y'ırlı bir iş olacaktır. 

nun etrahnclaki serin aölgeli ağaçlar Omtan - Faruk. Salim • MU8tafa, 
kesilio, zümrüt çayırlar aökülerek Enver. F .. ,rak - Hikmet. Arif, Cemn, 
~ lamı serilecek İse oruuu bil- Günduz, Cuanrer. Zırhlı mı, kruvazör mü~... Bu ziyade çok ağır bir atratejik hataya 
mem. .Aksi takdirde, oramn banyosu Fenerbahçe: Nuri • Murad, Muam· mesde 30 aewıedenber.i bir çolı:: mem- atfediyorlar.) İta~n ağır kruvazör· 
allı yetİlli tatlı ıu Hlıklan l(ibİ ~ ı:,:b·l:~;~i~d. ~ad:~ • Flkrri, lek~ler~o. bilhana fngiltere·de ıid- !eri 1 O bin tonluktur. Her geminin 
auya dalmaktan ibaret kalır. Ne ıse; Ha.ke • Sami Açıltöney idi. detli rr.u:-ıakaşalar~ aebep olmuıtur. 8 tane 203, 12 tane 100 milimetre~ 
bu ciheti ...._tırma1c bana düımez. Oyun~~ü?,gAn lehine ala.raJc Fener- Bir kısım amiraller büyük zırhlının lik, bir çok da uçaksavar topu var-
Her hald.J evli.yayı umurun bu itte de lllt>r bnglııdılar. Galatasanı.y mi\da- akyhindediılcr. Bunlar diyorlar ki: dır. Bundan ba§ka ftalyanın 14 kü· 
bir diqündüiü vardır. Biz gelelim raasına kadar da.yanan bu ilk hilcum c 1900 aenesindenberi torpido silahı çük kruvazörü meı\l'Cuttur. 
i,in tatbikatına... san ldchertıı tarnftarln.rı funtde du· çok tera!:ki etmi~tir. Torpido muh· Japonyanın 12 tane ağır kruva· 

Önümüzdeki yu pazar sabahlan türdü ise de bu pek tmın sürmedi ve ripleri, deni:uıltılar ibu silahı kulla· •. ~ d B 1 d _,_ . • · 
D-ik•-· Ort-'-""y Bebek tramvay· Oalııtnsaraylılar uzun paslı O'"'" t.A- k 'L•· •• k b . ıLJ b. k d zoru V2.T ır. txı ar an scıuzı on bın 
~ ..... -o • 3 -· nara o0uyu ır zırn ıyı ır aç a- d k b. 1c·· t kt. 
lan, koltuklan bohçalı yolcularla b!yelt>rinl rnklplertne kabul ettlnnek- kika içinde batırabi1irler. Bu tehlike hveyab. ~ duz lınO usur2t0o3n u ·Sur ve 
dolacak Ayaklar altmda lastik gibi tc gfiçluk çekmediler. ka d 30 b. l 1• 40 b. er ınn c tane , tane 

• Karşılıklı şekilde geçen ilk akınlar- rşısın a ııı ton uı.:, ın 120 milimetrelik top vardır. Dördü 
esneyen ufalt yolwftan •0!1JYa puf· ctan sonra Galatruıara.y müdafaasının tonluk :ıımhlar yapacak yerde daha daha küçük yedi bin ltüaur tonlul-
~Y• tırmananlar ~ ter içinde solu- desteklediği hilcuml&r knqı taraf için ole miktarda 8· 1 O bin tonluk zırhlı tur. Burılarda 6 tane 203, 4 iane 
R'U Yddız bahçesinde alacaklar. Ha- adam akıllı tehlike olmaRa başladı. kruvazörler in a etmek muvafıktır. ) 120 milimetrelik top vardır. Bundan 
marnlar pahalı. hava ~ak, havuzun Nihayet bu tazyik 4 iblcü dak\kada Son acneler zar fmda tayyarelerin başka 25 tane hafif kruvazörü bu-
suyu h~ ~tla, hem K1;111qlen ılıklaş· semeresini verdi. . . çok .erakki etmesi üzerine büyük lumr.aktadır. Bir çok kruvazörler de 
Dllf, hrla YUCutlarda kirler de kabar· GALATASARAYIN BiRINCI GOL0 zırhlı dü§manları faaliyetlerini artır· 1 
inli· Bohçalar açdacak, kalıplarla SaRdan yaplla.n )'t'ni bir altında. mıtlard,r Halbulci l>üy\ik bir ço\dulı: yapı ıyor. 
mmılar, Jıeeeı-. lifler ÇJlmcak. .... saAaçılc: Hlkmet topu kaleye dolnı büyi::.: zırlılalara taraftar 'balunuıYor. Demokrat clevlellere gelince, fngil
vmda w ........ ...,. '-lireti -.,. ortaladı. Fener taleclsl lfurlnln l>u Bunlar denizlerde kati rolü wak tercııin timdi 1-4 ağır kruvazörü var• 
lı,..aıll. KÖpiİIJÜ ....._ clalap Çlbr- topu ra.ha.tlıkla. uzakla4tU'aeatı tlmJd zırhhlann 0 abt1eceiini :ileri aü- dar. Harbin iptjdumda da 'bu kadar 
• L- •• •• •• edlllrken yere çarpan topun ba$nm ynıy · · d f k · J ·nc1 
- 41 --naar llMlllUl'MllU So• OllUllı9 ilstü d ttk kal~ gfrdltf ha rüyorlar ve mümkün okluiu kadar sernı.. -.ar ı. • at ıç en en on 
•etİrİaiz. Giizelc:e yıkand.~ ~· tetıe~ ~n~göriildü. y~öyle mUlı~ ağır m1ihlı, büyük zırhlılar yapılma• ikisi m~elif Y~!erde. Dunka~ue. 
elJ,ette h3'YU%11D kenarnda hD" dm- bir karŞılafma.da tesa.diifi olarn.ıc sav- sını istiyorlar. Yunanwtan, Girıt mulıarebelenn<k 
hmııe fuh yapdacalı. Yiyecek pa· rulan bl.r topun hiç za.bmet Qekmeden . .. . • batmıftır. lnailtere yeni inpat ile 
ketleri :Mrilip aül1ite oynllf& öile :ye- kaleye glrmesl tizerlne gallp vaziyete Y.enı. dun~a haıbı.run bll§lan~~?· bunlann yerlerini doldunnu~ur. İn· 
meli yemeeek. Afae so~e geçen Galatasaraylıların man~lyatı danben deniılerdekı vakalar bü>":'k giliz ağı. kruvazörleri t O bin veya 
ır.........ı- duY11111Cak• arttı ve artık oyuna tama.meıı hlklm mfıhya taraftar oI.anlara hak verdır- dokuz bin küsur tonhrltur. Silahlan 

_ G....._. .,...;..1nlh Wr te- oldular. m.i. İngiliz zırhl~lan. Şimal d~in· 8 tane 203 lak, 6 tane ı 02 b'k top-
..._eyioa mri dedim; mi=•eltet· Bmıa muta.bil dotrudan ld~ de, Norveç sahillennde, bı11ıaaa tur. Yalnız Üeter'de 6 tane 203 lüle: 
siz 1Mr admn ae lnst sibi sözlerini kalecllertnın dlkka.tm; bir harekeU A'k.denizde büyüle faaliyet ıöeter· top vardır. İnailwerin 28 tane de 
ü:ııehme dikti. yüzünden mağlfi'blyete dolm giden dikleri halde gemi kaybetmemişlerdi. hafif kruvaıörü bulunmak.tadır Bun• 

_ ADab ruı oLıua fUl'UUll ~ Pener!ller de largnıblc alllml görül- 21rhlılardan bir çoiu haaara uira· <!an ba..:La Japonlann 16 ea1ri lm.1-
lard KalL!__ L---- mete başladı. Hücumlarının 1Mlcamı r 1c • iL J... __ 1 iL __ ,_ t • r 

an. .-rı ••• yazan 1N11111UD bozuld tundan nuı, a a ıou naaar ar çao~ •mır vt..zörüne mukabil 23 ~ lcıuvazö• 
sıcağına dayanamıyorum. Evde de la.tasa u üdaya:f pf.Jklan akınlar Ga- edilmi~. Ojğer taraftan Almanyanın rü mevcuttur Bu ffne 30 hafif kru· 
• •• ray m aası tarafından teh- Scb h G · hl la · 
ma.ın 1<>yle rabıtalıca yıkanamıyor. 11.k'e olmadan önlen! ordu am or•t. ve neısenau zıı; ı n vazör ya;.Jılmaktadır. 
Burada ne aüul temizlendim... İKİNCİ GA y • da Atl.nt* te uzunca seferler yap- . .. . --========================== B"".-"!ı. hl O küdard LATASARAY GOLtl tıklan halde pek az zararla kurtul· Ame:ıkanın 18 agır, 19 hafif kru-

- u,ua a am s a otu· 20 dakika kadar bu şekilde ve dnlıa u,la d vazörü va.rdır Bundan başka daha 

6 ~!~~~ ~~~~ll rur. Çoluğu çocuiu alıp gelsin de fazln. Galatnsanı.yın hficumlan ara- m r ı. küç~8 knıv~zö-rü bulunmaktadır ~ • hep birlikte hamam yapalım. diye smda geçen oyunun lldncl golü 21 Bir kaç aydanberi vaziyet değişti. Rwyanm 4 yeni kruvazör.. ~ 
~ ~- o O ~ haber yolladım. İ~all~ aelecek pa· hıci ~klkada oldu. Soldan yapılan Prince o: \~alea ve Repulse Drhlıla- cuttur. Umumiyetle ağır kruv::c;rle· 

-ı.-.;;;...;~;;;;.;;;;;;;;;;..;;;;;;;..;;;.;;;;;.-.;;...-;...._ __ _.. _ __._ zar onlan da «direcegmı. Hem eğ· bir hucumda ortalanan top ~ne Fe- rımn !kısa bır zamanda batması yeni· rin •i.irau· 32-33 hafif k ·· 1 · 
1--!..!.. h • l•-!_I s• •• •• ner kales!ni kanŞtlrdl Ve bugiln !3.Il• d b 1 • • fUV820r ~nft At kuyru ki arı koleksiyoncusu ~ il!ln temız cnırıer. .. suru kl gallblyeıı Galatasara.ya hediye et- en u mese enın ortaya çıkmasına 33-3S mildir. 
kalabalık. Hamam parasna can mı mek tlzcre kaleye konan Nurt bu topa ıebep oldu. Küçük Kemi taraftarları 1 •

1 
Am ika 

32 
• 

Çelcyada poata pullan 'kolJebiyon-1 Pal. nebat.at. haterat n aaire cibi dayanır?·· kısın d:ı yanl14 blr çıkıt yaptı ve Cemllln diyorlar ki: c:Bu gemilerin ll:Y.ir tanesi k ngı ~.e!.c ve d er M~m . a!ır 
ilaluiu çolc artmlfhr. Bu aebeple muhtelif kolebiyonlar :yarımda ,.a- - Ya, kızım yaa.aa ••• Allah •• et. ufak blr ayak sallaması Galatasaraym yerine 3--4 zırhlı kruvazör yapmak le ruvaz~rl . va;O ırd . 

9
,. .. ;un a~ır 

po.tahanelcrde kolehiyoncular için hancı cazeteıler eon zamanlarda edene gelecek hafta ben de bwm !kincl golunü temln etti. kabildir. Bu krınazörlerin hepsi bir· Aruvrzs r I ır.131 ;;;:un.• 
l.ı.uat pul aatıı yerleri açılmıftır. Bu l pmd~ye kadar ~örülm~ olan ıu efendiyi getİreceğİm. Güneşte ıırb· Bu sayıdaf sonra. .san kırmızılılar den ibatamn-. Büyük lbir zırhlı batın· Ssn\ 0 ff ak sona~ b l ' kt venn 
e.bf büroLa.rmda 60 memur çahıtı- garip kollda.iyon lıldiseaiındm nı kızdırır. bir ıüzelce temizlerim. gruebeyl knt. olarak temhı etm~ler ca 3.4 gemi kaybedilmiş demektir.> a ı nıvazoru u unac.a ır. 
nlmaktadır. Mektupla pul aiparifi 'balı.ediyorlar: Kopenhag adlfye· ~! fU halde ~~t ~vuzunun ~ ~~!:~r :~ ;uttu~ularb Bun- Şimdi iki taraf arasında yemden ••• 
yapanlar gÜnde 500 Ü geçm'eıktedir. •İ, bu ıarip ikolekg\yonculuktan do- ne «iinabı var? Gumm birinde ban· altın teşebb~ünde :ı~de; lr ~ münafca~al. : ibeldmebilir. Son zamanluda japonyada hu· 
Bu 8UJ'etle posta idare& günde ~ layı birini ma.hldlm etmiştir. Bu yo '!'~!'Jdı~n~n ma':?1arta Beyaxıt ' muhacim hattındak.l 0111Dc~1!~~ d: •n günkii ağır k~uva:zörlerden daha 
lıin kron kazanç temin ediyor. adam at kuyruklarını kimse görme· camısınm koteainde ~ banyosu· ı kaleci Nuri glbl bozuk oynamaları Kruvazörler 2 sınıfa ayrılır: Ağır kuvvet1i gemiler yapılmaktadır. 

Ahnan jıgalindenberl Sırhi&tanaa den atlardan maharetle ık eserek top· na yattıldannı. çocaklann mermer I netice alınmasına mtınl oldu. ve hafif •.. Bu ayrılış sathidir. Çünkü 1940 aene.ınıd~ denize indirikn hu 
de pul .~lebiyon~luğu aon derece luyonnUJ. Nihayet kendisimn yaka· hslnyelere tumanıp bal~.ama atla· 'tlçVNCU GALATASARAY GOLtl ikisi de ayni rolü oynar ve, silahla· gemil~r. 4 tanedi·. Hacimleri 14 bin 
tlerkmiftir. Kolebiyoncular muhtc-

1
t.nmamle beraber evincle muhtelif yq YBl1:'ı ~ptlklannı gorünek ~ay· M:ıçın 32 ncl daklkMında Gündü- rının kalibrui lbir tarafa bırakılırsa ton, ıılahlan 6 tane 305 }iletir. Buna 

lif Yugoslav pullan için 50 milyon renklerde aıralanmı~ 136 at kuyruiu ret ebnıyelun. Cemal Refik zün ortadan sürükledlA"t ~a. yine . fı haizd. . I und ' mukabil aüratleri bir parça az, 30 
dinar ödemi§ler. 1 bulunmnvtur. kaleci Nuri evvelki gollere nazire al ynı av~ 

1 
. ~~ · neli~· uz.. 

1
ur: mildir. 8 tane 1 O bin, .f tan.e de 

Sarıyer Halkevi ko§UIU yapar gibi Yanlış bir çW.,ta bulundu ar, maıune en ırnvvet ' surat erı 7 t 00 t J k le .. l 
ve top da kendi kendine 1.~'eden içe fazladır, buna mukabil z.ırhları. ko- 8• la ~~n ~.. .r~azolrO !~pı.ı!o.r. Hırsızları yakalatan aıet r 

bpanyada, Grenada fdırinde ta.· çok İte yarayacakbr. Alet ıbanka da· 
1m11Dlf La Kartuya rasathanesinde, hilinde hır kimaerün bulunduğunu ve 
• hafif hava hareketlerini tdııbit ~a yaldaamakta olduğunu ko· 
eden gayet huaas bir Alet yap1lmır layca bildirmektedir. Hıraızın ufak 

Ilı. Bu l)et, binanın içinde en hafif bir harekotile mucip olduiu en halü 
ı...,. lıareket ve cereyanlannı kayd· hava hardteti, alette kaydedilmek
ed:İyor. Bu sebeple bu ileıt, banka tedir. Aletin yap1l111 buittir. Bunr 
kua V'I hazineleri muhafu::umcla dan her bankaya koamu,tur. 

Sanyer Halkev'I tarafından tertip ...,... • ] w un raan ..,ınncıaımn • RUncı•ırun 
edilen seri mukavemet yarışlarının rltakyuvla.rlank dı gllrdl. Bu sayıdan sonra r~a) vduı~ alrı zayıfltır. 2Agır kru· 6 tane 203 lük topu bulunacaktır. 
Qçtincüsti dlin Bllyükdere ne Tara.~o. ım ar arşı ıklı bir iki alan yaptı- vazor er e ,oaı ıca top ar 03, hafif- . 
arasında 5 kilometrelik b!r rrv'...stfc larsa da devre bu netice detlşmeden lerde 152 nu1imetredir. . Buna mulcalul Amerika 6 tane 2' 
dah1llnde uapılm• .. •ır. 3-0 Galatasaray Iehlne kapandı Al "' x.. k •. - bin tonluk l:nıva:ıör yapmaia başla· ., .,,.. ~· . · manyanın "' a 5 .r ruva:ıoru B ı_ •• l • 

55 atletin 1ştlra;k ettıAi bu koşu u\.INCI DEVRE d B I . d" 1_ d h rnl§tır. u xruvazor erın 9 tane 30.S 
ti 1 d rtalls İkinci devrey Galata.sar b ladı var ır. un ar, eım ıye '"'a ar arp . 

~:.6 c~~ nbl~ncl~~~<~mllS~ençlik Da.klkalar llerl:cUkçe Fene~ler: bl~ lc.abil~etlerini tamamile göatermit ol- ~ topu bulunacaktır. F8;1tat. b~ ~e
kl&bftnden Nurt lklncl, Sanyer Halk· rtncl devrecıaı betuU fuııerlerlnden mamakla beraber, ağır kruvazörlerin rı:ıler a~c.ak l 94.3 de denıze 1ndınl~
evtnden All Kııraduman üçüncü ol- a.tarak daha. canlı oynadıklan n bu en mükemmelleri aayıhnaktadır. Al- bılecelctir. Am:nkada 15 tane 1 O hın 
muşlardır. yüzden Galatasaray kalesl.ne rehllke man aiır kruvazörleri Prinz Eugen tonluk ihuvazor yapılıyor. 
:ım.sabakadan 80Jlra derece ltııA- olmnğa başladıkları görlildü. Bu sı- ıınıfıdır. Hacimleri 1 O bin ton, eü· Görülüyor ki her tarafta kruvazör 

nania.ra Balkevl tara.tından madalya gıda. Esad ~ Flkret.ın çektiği ıillleri ratleri 32 mil, ailahlan 8 tane 203, inşasına haz verilmi§tir. Maamafiı 
Avşa adasında şarapçılık ilerliyor "M muhteıır hediyeltt verıım14t1r. sman yerinde mnda.haıe1er1e berta- 12 tane ı o5 milimetrelik, bir çok büyük zırh11ıardan vaz. ııeçilmemi1-

:u:-sn~~~r .. ta1 olmkazaak r~ere ab~~ raFenf etetlrtn. 1 uçaksa.var topu vardır. Bu gemilerin tir. Biitün devletler timdi 40 bin 
Bandırma (~) - Eski yıUann 

Te.rdiğl uzun tec.rül>elerden .IODl'& 

lııfa.rmara.dak1 Avta adasında. bu 8ene 
nefuıet ltlbarlyle çot yüksek evsafta 
zo b1n mn şara.p fstfhsal edllmı,t.ı.r. 
AV§& adasının bağcılıkta ve fal'&pçı
bkta göstemıiş olduğu bu ba§an re
toltenın Jübek randımanla piyasa.ya 
an.edilmesine sebep olmuş ve ,,arap 
lmlllerlnln büyük emekler sartederetı: 
elde ettıklerl bu muvarrak1~ tuaP-

1 ..f\1ro.dl. blıl f1 u uır,u <: uz. u_,u,. e e avuca sığm:ız serı oyun- ük ı · 1 . k k .... 
larm btlyllk b r a.naı ve ;ı --.... - btr kalabalık :ılata ııe takip etm~r. C\L'iU Mellh l.se arkada~ıanndn 1y' m emme ıyet en orunma no ta· tonlulc hatti daha büyük zırhlılar 
atla mt»maJa,nnı mftın*1bı tıJmıft:tr. pu al:unamam yt}zUnden orta~ıkt~ ıındadır. Bu eiatem bir ibqinci kru· yap•y~rlı.r. Deniz hlkimiyeti için 
~ lllyllı tz1hnden fenni Mr te- Yunaniatana 7000 ton dola§lp duruyor Te her topa netıcesız vazör yapılmaktadır. Almanyanın büyüle zırhlılara malik olmak şarttır. 
kUde 1atfbal edllen 

14
•
8 

del"fJCedüi yiyecek ~diyor olarak koşu yıı.pıyordo. Sol tarııttn bundan ba§ka 4 hafif kruvazörü var- Fakat bir kere hu hakimiyet temin 
Aqa ..,aplan :t.eanbul ft eWarı J>l- e• b~l~an Naclnln fazla. çalım hevesi dır. edildikten sonra en mühim Tol 1-ru-
yasalanrıa .n1ı:ıld!J.mMted1t. Kahire ıı <A.A.> - Yunan•~--a yuzundc b hücumla da üe--'- "' 

_..,,,...,,... ı.>W&Lı n u r m ""'" Jt 1 h b · d•Y • 7 • ·· 1 d.. k d" N • .ı_· J Şarap lmlllerl bu Jl} idrtk -n '1000 1onhılr llda maddeleri götürecek olamıyordu. a Y~ .. ar e gır ı~.ı zaman agır vazor er~ . ~§';11e t~ .ır.. e1.rıı;ım a· 
fevkalActe nen. pq,plann lkıihnl:ı.- olan Rabamao vapunı İtalyadan bek- Maç bu ş,ekllde TC da.ha fazla san knıvazor·~ vardı. Üçu Mat.aban mu· ponlar Pasıfık te hak.imıyet temin et· 
deki J]llarda da ytıbek enafml mu- lenen müsaa.dename nihayet gelmJş lt'lclvertUlerln baskısı altında gl'.'çcr- har.chesinde battığından, ~imdi 4 tikten sonra bütün ihraç harekctle
hataza edeıbllmesl 1ç1n fimdlden ıo&p oldu#n 1çln H:ı.yfada.n P1re'ye hare- ken Cemille çarpışıp başından sakat- 1kruvazörii ı.•ardır. (Oenizcil •r 3 rinde krU\azörlerdcn istifade etmiı· 
eden tedbirleri almaktadırlar. tet etm~r. lanan 'Murad oyunu terkede• k cıktı ıkruvazörün batı!jını teknik kusurdan 1 lcrdir. 
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(:r;:\~~~~ı sa~det anahtan )' ~ıf;lLJC:~i J SiN&APUR KORSANLARI f 
M ,ut musunuz? .. Ş:ı.yet dcğilseı:ıizJ sus de-hşetli zekleri var azlzlm. Hem En çok fı· ıı· m çevrı· len 

mutlaka kabahat sizdedir, kendinız- o kadar ki saymakla bitmez. .. B1r 
de. ve elılln olwıuz bunda ro~ka kere fevkalade eğlenceli bir ~y ... 
niç kimsenin suçu, ıgünihı yoktur. Çünku şimdiye kado.r keııd1mi bildim 1 k t J 
E!er ben de çocukluk ıı.rkad~ım bllell etrafa avuç ıı.vu~ para. sa.rted1- mem e e e aponya 
Kera.ml Kerimden blrıı.z ibret almı11 yordum. Yanımda blr .<sürü ::ı.dnm • 

Tefrlka No. 48 

Çinli kadın birdenbire lafa Jca.rışb: 
- Peynlng'e ilc1 gün sonra mı va

racağız? Hamdan teıımı.r eski yerine 
uzandı: 

Ya7.an: İSKENDER F. SERTELLi 

olsaydım bugün dtinyanın en mesut \'lll'dı. Ve b:ına türlü turlü ş:ıJdaban
insnnlarından biri sayılırdım. lıklı:tr edi.rorlard.l. Kendimi hiç pa.nı-

K romi Kerim saadcıın anahtarla.- sız blr vaziyette bu~ım. BW
nnı beline dola.rruş bahtly:ufardn.ndır. dcnbire servetlmi tam:ı.mlyle kaybet
Icabında bu anahtaları ellne nlır-. tikten sonra ô.dcta. yenl b1r hüviyete 
Çıngır çıngır! .. &'Uıdet kapısıru nçar._ sahip oldum. Yenl bir insan haline 

Çocukluk arkad~ım bütün hayatı girdlm. Eskiden etrafımda fır dönen
boyunca tatbik ettiği saadet reısere- ler bu yeni lnsıı.na k!u'şı bam.başka. 
sm1 bize şöyle anlattı: bir tarzda muamele ediyarfar. 

Japonyada her sene Amerika, 
Almanya, Fransada yapılan filimlerin 

mecmuundan fazla filim çevrilir 

- Ild gün, belki de üç gün soııra.. ............... ' ..... ' ................. . 
-3-

Sari Korsan nerede? 
Yrun.ada, Singa.pur Uma:nıru a.tcşle

diktcıı sonra Sumn.tra ada.sıruı doğru 
açıl.mı.ş, fakat ora.da çok kalmadan, 
Mahka. ootazını geçerek Cohur sul
tanlığının en büyük ~ıri olan Pey
ning Umanına gitmişti. 

Korsanlar Yamada.nın bu anı D
:re.rından pek memnun oJmajlılg; 

çünkü. San Korsan kızına çok dtt
kündü. Onu buralarda bırakJp gltlm*: 
dognı muydu? 

Korsanlar: 
- Bira~ dahıı bekllyeUm.. beild ge

Ur .. 
Dedilerse de, Ytunada bir k.ere kıı-

r:ınnı vernı1şti: 
- Boş yere '\"3.klt kaybet.menin sı

rası değil. Nlppon ııdalnn bizi çatı-

- Şuna inanın ki hayatta her şeyin Her sn.balı evden çrka.rken m.eselJ. 
zevkl vardır. Hatttı. en :fena., en ber- kendl kendime: aPamlı za.ma.n1m
bat gibi görünen ııeylerln b~le... Me- dan beri Ahmet Ferh:ıdı görmedim. 
ı:ıelc bu zevkl bulup çıkarmakta ve Baltalım bu para.sız halimle bana. kar
onu tatmaktadır ... Size garip bir şey şı nasıl davranacak. .. Bugün onu gö
söyllyeyim mi? .. Dayak yemenin blle receğim ..• diyordum ... ve ı'l.deta bu 
kendıme .göre garip bir zevki var... eski arkadaşla Ica.rşıln.şınnk için fçlm
Oyl" şaşmayınız, gözlerinizi açmayı- de derin bir' merak uynnıyorda.
nıı Dayak yemenin ne zevki ola- Bu yeni ve parasız hüviyetimle her 
blliı? , demeyiniz ... Evet, siz b"unu an- cskl dost benim fçln ron derecede 
Iıy;ımazsınız. Çunkü her şeyin olduğu merak edilecek bir mevzu haline gir
r,-tbl, marifet bwıun da zevkini ala- dl. Yalnız dostlar nu ya? .. Eski bakka
hilnı<?ktedlr. Ben mektept,e iken ta- lım, terzim, kunduracım, a'krabam ve 
ban!arıma sopa ile dayak yerdim. D.:ı.- komşutanm ... 
yak faslı bitlııce hemen ınu.:;luh ko- Klml beni sokakta gonnemezliğe, 
_,ar, soğuk suywı nltına. aya.klanını tnnı.mamazlıta gellyur, klmt bir ~ 
tutnrdnu. Ooooh' .. Yediğim kızılcık lii.m verip kaçıyor, k.im1 hal~. ıt
sopal:ı.nnın tesiriyle cayır cayır ya- ll\sıma karşı sahte bir nlfıka göste
nnn tabanlarıma güldür gülqür akan riyor. eskiden her SÖ'LÜn\Ü bir cevher 
.soğuk suyun verdiği zevki anlata.- parçası sibl dinleyip: aKeramet bu
mnm O ne serinletici, o ne ferahlatı- yuruyorsunuz efendim... Çok doğru 
rı o_ ne c.ncı alıcı., teskin edlcl şey- efendim!..• ~-e mınldruıanla.r ş1mdi 
<. r A~ta ayaklarımı akan soğuk sı.ı- bana adeta p:ıylarca.~a nasihat w
yun :ıltınd:ı.n çekmeğ! gônlüm iste- riyorla.r: 
mez.dı iııte ben mektepte iken da- «- Yaaaa.... sa.na söylemedim mi 
yıığın bile zevkine böyle varmıştım. ıben? •• Anunn. nat.o kala... Dinlemedin 
Hıç uphc yok ki sır! bu zevki tntm:ı.k ki!.. Tabii bütün paralar suyunu 
için dayak yemejte kalkısmnk diipc- çekU. Şlnıcli sürt bakalım! .. gibi söz
düz blr enailiktir. Fakat madem t:l ler söylfiYQrla.r. 
d.ıyak yemeğe mecbur oldunuz. B:ırl Emln ol şimdi şu düşkiln za.nunun
dayuğı zeevkle yiyiniz değil mi?. Işte da bile kendiml e~lendlreeek blrçot 
benlm felsefem bu... Dü,,tüğünüz fe- şeyler buluyorum. İn.sanlan tedkikle 
na \'azlyetıerin bUe mümkün olduğu oovk: alıyorum. Sonra paro.sızlığm 
kadar zevkini çıkannasuu biliniz. ve ~ zevkleri de var ... Erltenden evı
unutmayınız ki en fena ?Annedilen nlze gidiyorsunuz. Erkenden yatağı
şeylerde bile birtakım zevkler var- nıza. giriyorsunuz. Para yok ki sat.ak 
dır .. ,. sokak bar bar dola.,asm. •• Mideni 

, 

lşte böyle söyli~ K~rn.nıl K~rim bozmuyorsun. &ı.bahleyln ajpz alkol 
d:ılma felsefesine göre ayak uydur- kokulan içinde, baş sersem uyanmı
mnsını da becerirdi. Mesela onunla yorsun... Ben par;ıs17Jı:kt~ da ınem.-
bir leyli mektepte okuyorduk. İkimiz nunum .azizim .. ,, Japon yddızhnndan Lovely Kiharu 
de hastalandık. Mektebin hastanesi- Kıerami Kerlml gene bir müddet . • . 
ne yatırıldık. Ben kendi hesabıma görpıedlm. Bir gün Tünelin önünde Sınema deıunce ilk akl.a g.elen 
hastalığı bir felaket addetmlştlm. tramvaya bf.nm.lışttm. Baktım. Vat- m·emleket Amerika ve Hollivut tur. 
Sonsuz bir keder içinde idim. Haltıuld m:ı.n bizim Kenuni değil mt?.. En büyük atüdyolann Amerikada 
o benden da.ha fena olduğu halde Mlmsyedil.tk. ?..engiııllJı: zam-wında bulunduğu. en çok filmin burada 
hastalığın Meta zevkini çıkarıyordu. olduğu kadatı bu yeni hayattan da çevrildiği zannedilir. Bu zan yanlıı
Yatn ·ının b~_ucımda romanlan. ml- memnundu: tır. En çok stüdyosu olan ve "1 çok. 
nl m!ni bir sura.hl içinde llmona.tnsı, «- Gayet mesudum, diyordu, va.t- fiüm yapan memleket Amerika de
ucu damlalıklı bir küçÜk şişede ko- mantık harikulade 7!C'V'kll bir ~-·· Dü- ğil, Japonya<lır. Japonyada her sene, 
lonynsı ... Zaman zaman okuduğu ro- " ben Am "k Al F 'd 
mandan g&zleıinl tavana dilci ıwı gezrneslni son derece seve- en "· manya ve raruıa a 
duşunfiyor sonra da bir ba.rdağ'a. :.::;:. r1ın. lfte bak, 15 gündür Şlfli - Tünel çevrik:ı filimlerden fazla fiüm çev
duğu ık! parmak limonatayı ceklror h~ttmda ~yorum. Günde A> defa rilir. 1937 senesinde 604 büyük fi
ve niMyet: - Şişli ile Tuneı a.rnsında meldk: doku- Üm yapılmıştı. 19 38 de bu miktar 

_ Amıı.n.~ Ateşten yanım ba§a ne 10nu:;:ıdıen tırrmt Gtılata.sa- 714 ü bulmuştur. Bu filimler hep 
nefis bir serinlik veriyor! .. diyerek ~~de Ta~~Ha.rbf.ye Şişli. .. cla.hil için, Japon zevkine göre ya-
Jı:olonyasiyle şakaklarını utuYordU. ....... Übetste14~bu ,..,._eden dolaşıyo- pılır. Yabancı memleketlere gönde· 

•uı.u... ... ~ ........ para da alt- ·ı ı 
Ar.kadaşım hasta yatağında. bile yorum ve g~ zevk:iml tatmin edl- rı en n onu geçmez. 

~~~!~· d~ hastaıııtın verebileceği yorum... Sonra. bll1raln k1 muslidy1 Japonyada !ilk .sinema 1896 sene-
a. damla çıka.nyordu... pek severim. Amma bir şey çalması- ııind..: açılmı§tır. İlk. zamanlar kısa 

:Muhakkak. ki J.nsanla.r için mesut nı beceremem... Fakat §lmd1 ca.nım filimle. gösterilirdi. Japonya 8 sene 
olım!lilc bir istidat meselesidir. Bazı- .ınkıklıkça tramva.yımm çanını cam- h A. d filim · t · t' 
Jaruun saadete son derecede ı.stlda.t- mm 18ted1li makam'& ç~nım. Ka ep \ rupa an . .~etır nut ır. 
Jarı vardır. Bazılarının 1se ht.ç yok- labal.ı.k zamanlarda ben arabamı~ 190: te ET o~oda ıl~~tudyo hk~rudl· 
tur. DoM.um birln<:l Ili)Videndl. Ben Adeta. hii.1tümda muş ur. rteaa •ene "10to §C rın e 
fldr.ciden, yanı lstldat.sızlarda.n ... Böy- _ İ ri lrelnyım... . de bir stüdy..o yapılmış, bu iki şehir 
l"lerlne de dünyanın rn.hatını ve nt- gıreıW: C mı e!encfun... Salon:ı yavaş yavaı ikl •inema merkezi hali-
metlerhrl veriniz, gene kendilerini _ Sa.İıa.nwtta d mı alJımı T _ ni almıştır. Fakat aralarında kendi-
bedbah't say:ırlar... zında. ('traf& dlreıc't[ne: bil ·- . az ler.iııe göre hir it bölümü yapmıılar-

K ı · e verıyo- dı T k d d K. 'd · er:ım Kenm mektebi yanda bıra- tmn... r. o yo a mo ern, ıoto a ıse 

brak bizden ayrıldı. Babası son de- Daha. buna bezwer vatmanlığuı ne tarihi filimler çevriÜyordu. O zaman
~ede zengindi. Onu uzun müddet zevklen var dostum_. Ancak bu danberi bu :it bölümüne- riayd edil
gormedlm. Yalnız kulaktan kulağa zevkleri buluıp çıkaımaı1c ve paşamak miştir. 
ııııı:-ırnfiı, ~üıiiltüIU bir hııua.t geçir- lizun .. : Her şeyüe böyle detil mi za- 1912 de Japonyada 4 filim kum-
di~ırıl işltıyorcıum. Niha~·et t:ı.nurmty- ten ... Ifte saadetin anahtnrlan .. ıt panyası teaek.k''I tın' fT · tih-
le parasız, işsiz ve berbat bir vaziyet- . ,, u e ıf, J 1m 19 • 
~ kaldığını duydum. Hikmet F~ridun Es aalı arttırılmı~ır. Fakat yapılan fı-

Blr gün ona Beyazıt; kahvelerinde limler gene ihtiyaca yetmiyordu, Av-
rasladım. Tıraşı uza.nuşt.L Ve üstü ba- Apartıman sahipleri ı rupad n pek çok filim get2rtiliyor· 
§il perişandı. Son dıereeecte parasız du. 1914 te baılıyan Umumi harp 
olduğu n.nlaşılıyordu. Bot dairelerinize iyi kiracı yüzünde,. Avrupadan filim getirti-

Fnknt mesut görünüyordu. Bütün bulmak için cA K Ş A M> ın lemediğinden, Japon piyasasırıı 
aen etini knybı;.~ek bUe onu bedb&b\ KOÇ{)K fi.ANLARI ndan ia- Amerikan filimleri kaplamıştır. 
edememişti. Guluyordu: . tifade ediniz 192.3 teki büyük zelzele üz.erine 

- Parasızlığın da. kendl.sıne ma.h- t'·d ı h ı ~ w d ·k· s u yo ar .uap o augun an, ı ·ı se• 

ne Japooyada hiçbir fiüm yapıla
mamıştır. Bu aralık Japonyaya bir
çok Sovyet filimleri gelmiıtir. Fakat 
Japonlar kendilerini çabuk topla• 
mı§lar, 1925 te gene filim çevirme
ğe başlarr:ışlardır. 1929 da sözlü fi. 
Hm çıkınca, &tüdyolannı yeni ihtiya
ca. uydurmuılardır. Evvela gunun 
vakalanna ait filimlcr se11li ve sözlü 
çevrilmi~. bundan sonra sıra büyük. 
filimlerc gclmi§tir. 
Şimdi Kioto' da 12, Tokyo' da IO 

stüdyo vardır. Bu stüdyolarda dur· 
madan filim çevrilir. Japonya' da bir
çok tanır.mış ve Japonlar tarafından 
seırilmi~ sinema yıldızları vardır. 
Bunlar Amerikadaki1er gibi çok pa· 
rı. kazanmamakla beraber ekserisi
nin aanat kudretleri çok. yüksektir. 

Japon filimlerindc teknik iyidir. 
Sahne vazılan ve rejisörler ip~ida 
Amerikan, Rua, Alman tesiri altın
da kalmıı1ardır. Fakat §İmdi tamam 
Japon filmi çevriliyor. 1941 sene
•İnde 336 tarihi, 222 modern, 137 
sessiz teTbiyevi, 85 .aesli, 42 yarım 
sesli teı-biyevi filim çevrilmiştir. 

Kadın hekimleri 
aylık toplanbsı 

Türk Glnekologl kurumu bu ıı.yl.ı.k 
toplantısını Dr. Asım Onur'tm baş
karilığı altında yaptı. Bu ccl...OOe aşa
ğıdaki tebliğlor ya.pıldı: 

Dr. Fuat ve Dr. Süleyman Uııt>uğ: 
septıque stkıt ve lctere gra.ve a.kebin
lar etrnfmda yııpılan görüşmelere: 
Yeni ruet demonstra.t1onu. Bu konu
lar ctıra.fında yapılan ı;örü.ş:neler: 
Dr. Fuat Fehtm, Dr. Ziy~ tl'!>tiın, Dr. 
Kenan Tevfik, Dr Asım Onur, Dr:. Or
han Tıı.lısfn, iştirak ctımlşleTdlr. 

Slnga.purda, San Korsaıun Pcy
ning limanına gitmesi lhtlmallni dü
şünen bir kişi vardı: Prens Nabi. 

Bu adam, bilhassa korsanın kızı 
ka.çtılct.an sonra, onların Colıur sul
tanına sığınacaklarını düşünerek der
hal akıllı adamlıınndan birini sul
tan M:ıhmuda gönderm~tl. Bu adam 
Cohur:ı gelir gelmez, mılt:ına şunla.1·1 
söylecn: 

11- Korsan Yıımadn.nın kızı, biri er
kek. öbürü dişi iki hnydutl:ı Cohur 
müslümanfannı aya.klandımıağn git
tHer.• 

Sultan Mahmut bunu duyııııca: 
- Ben zat.en onlardan şüphe etmiş

tim. Yurdumun düzenini ve yurttaş
lannun huzurunu bozmak istlycn bu 
hainleri muUak:ı. ya.kalatmnlıyım. 

Diyerek, Peyıılng'e adamlar gön
dermiş ve orada.iti vaUye korsan Ya
madanın - e~er gelirse - karaya 
ayak bast,ınlmamasmı biltirml§tl. 

Fakat, korı;:ın Yam.ada. Peyning li
manına bu haber gelmeden çok önce 
gelmiş bulunuyordu. Yamadaya ve 
onun adamlanna bu limanda hlç 
klmse karşı gelmemişti. HattA Sln
gapur sahillerini yaktıb'Illl Öğrendl.k
lerl zaman kendisini: «Var ol Yama.
da'• diyerek tebrik ?Jile etmişlerdi. 

Ka.va - Mwıı her gün şehre iner, 
Taka.koyu ve Hamdunu sorar, hlç 
t.imseden göniiHerc ferahlık verici blr 
haber :ılama.zdt. 

Ka.va. - Mum, Yanıada gibi, Taka
konun buraya gelebileceğin! tahmin 
etmiyordu. Yamada: 

- Kızım için bir kurt.uluş yolu 
vardır: Cohur sultanına iltica etmek. 
Bunu o düşünmese bile Hamdun müs
lüman olduğu 1çln, bu çareye başvur
muş olaraktır. Cohurdan da Pey
nlng'e gelmeleri pek t:ı.biidlr, diyor-
du. ı 

Kava - Mura, Sarı Korsanın fikrin
de de-ğlldl. O şöyle düşünüyordu: 

- Takako, prens Na.hinin pençesi
ne dÜ.,<qn!i.ştfir. Nahlnln her yerde eli 
vardrr. Takako onun elinden kurtu
lamaz. Bu limanda boş ;vere bc!diyo
nız. Yerlilerden hiç kimse T.akako
nun adını bile duyma.nuştır. Ara.da 
uzun, sarp ve tehlikeli yollar var. Ta
kako ba yollan aşıp Peyning'e gele-
mez. 

Aradan günler geçtikçe Yama.da da 
Kava. - Muranın fikrini kabul ve 
tasdik ederek, Peyning'ten oonmetc 
a.rzuswıu göt;tenneğe ba.şl~tı. Fa
kat, Yamada ümitsiz değildi: 

- Ben kızımı, sözünde duran na
muslu bir müslüman korsana. tesllm 
ettlm. Hamdun hıı.yatt.a kaldıkça kı
zımın günün birinde Japonyaya dö
neceğinden emtnlm. 

Diyordu. Zavallı Yamada, kızının 
Cohurdan kaçtı~ı ve iki gün sonra 
Peyning'e geleceğlni nereden bll
slndi? 

nYor .. 
Dedi ve o gün öğle üz.eri demir ala

rak yelkenlerin! açtı. Peyning lima
nından ayrıldı. 

Te-krar Malaka boğazım geçiyor-
1ud.ı. 

Kava - Mura çok uzr;undu 
Slnga.pur adasına ynk::laştıkca içi 

sızlıyor ve kendi kendine: 
- Keşke be:n de Hamdını glbl Suı

gapurda k:ılsaydım.. gemiye donme
seydim .. 

Diye söyleniyordu. Slngapur llma
u mm birine! feneri görünmfiştiı. 

Kava - Mura, Snn Korsana: 
- Kızını burada bırakıp nasıl glde

seksin? - diye sordu - Günün bi
rinde onu hatırladıkça. için sızln.mı
yacak mı? 

- Benim kızım çocukdeğll ya.. De
niz üstünde Şamama glbi bir haydut
la. dö~şen Ta.kako, karada. clbeLte 
kendini korumasını bilir. 

- Singapurn uğrasaydık fen:ı ol
mazdL Belki Sing:ı.pur vafürt Takako
ru buldurmu.ştur. 

- Bulursa bile ba.•a tesllm etme". 
Ben, şehri ntese \~rdim. buna müka
fat olarak kızımı bana tesllm ederse 
aptallık etmiş olur. Ben kızımı on
lardan beklemiyorum. 

- Kendi kendine uçup gelecek mi 
anıyorsun? 

Yamada omuzlarını silkerek güldu: 
- Evet .. günün birinde kendi ken-

dine veyahut Hnmdunla beraber 
uçup gelecek. 

- Takako, Ha.mdunun elıne d~
tüyse, onun pençesinden kurtulamaz 

- Ne o?! Benimle halıi Hamdunun 
:ıleyhlndc mi konuşmak itsiyorsun? 
~ Evet. Çünkü o bir hayduttur. 

Ben ise Nipponda asii bir ailenin oğ
Juyıım. 

- Ben es.aletten nefret edivoruın 
Kava - Mura! Japonyayı mahveden 
\'C içinden yıkan sizler değU misiniz" 

- Siyogonlann esaletinl inkar mı 
ediyorsun, Yamada? 

- Evet. Japonyayı bu hale get.ıren 
o müstebitler ye vurguncular günt
hunu tanımıyorum art.ık. llkône on
larla ceııkleşece~lm. 

* Geoe yar.ır;;ı Shıca.pur fenerinin 
önünden geçtiler. 

Korsanlar sordu: 
- Slngapura uğran11yac:ık mıf:.z? 
Yamada gür sesiyle cevap verdı: 
- Hayır .. 
- O halde nereye gidiyoruz? 
- N!ppou :ıdalanna .. Büyük Ja-

ponyayı kurrnai;a. 
. ..................................... . 
....................................... 

-4-
Genç prens Moutso -

Hito'nun evinde 
1862 yılının oonbahan ... Toicyoclayrg. 
Siyogonl:ır dE"rebeyler snltanntnun 

son günleri.. 
Müstebit ve zalim vezir İkamoıı'l& 

genç ve faal Japon p ·cıısi Mutso -
Hlto'nun arası fena halde nçık. 

Yamada bir sabah erkenden kalktı Prens Mutso - Hlto, derebcylcrin 
vıe arkadqla.nna: kors::ı.n adını verdikleri Yamad:ının 

- Bura.da boş yere geçirecek vaktl- yaptığı i::ılere uzakt.·m ınl'!tun. Hattı 
mlz yok. Vatan bizden hizmet, feda- blr gün: 
kı\rlık bekliyor. Slngapura gelişimiz, •- Bu adam Japonyayı esaretten, 
nasılsa hain prensin eline geçen cMu- zulümden ve yıkılmıı.ktnn Jrurtara.
lcaddes kılıç• ı onun elinden almak cak.ıı 
içlndl. Buna muvaffak olduk. Şimdi, . Dediği lçlndır ki vezir İkamonu 
yannkl Büyük Japonyıı.yı kunİUl.m!7.a. gücendlnnişt1r .. 
yardım edecek olan •Mukaddes kılıç,, Ya~dnnın Sıngnpum yaptığı akın 
ta ellnı.i2de bulwıuyor. Haydi, hnzır ftnrilıi uzerinden tam ikl yıl geçmişti. 
olunuz .. hareket ediyoruz. 1 (Arkası '\"ar) 

PERiLi KONAK tutün alarü itina ile kalın ıbir aigara ı üstadı sizsiniz. Sözlerim, :ri.u.· jncitmİ§ tar.ıfından tevdi edileli Sir Char-ı - Eve:, Bas.kervil ailesinin asırdi
eardı. ZO-aretçiıün dlerini uzaktan ise affırru diler.im. les'ıin feci ölümü, Devonshire'dc ve de tan"hinde periler ile hayaletlerin 
tecHdfc ediyordwn. Parmaklan uzun - Biraz beni incitmediğınW söy- mülhakatında büyük bir heyecan ve rolü büyüktür. 

Tefrika No. 
3 

ve bir böceğin antenleri kadar ça- lersem, yalan söylemi~ olurum. Şim- teesaür uyandırdı. Ben ölenin hem _ Zannedersem, son zamanlarda 
Çeviren: AHMET Dİi.ALİ lak.ti. di bunu bir tarafa bırakalım da, sizi doktoru, hem de dostu idını" . Tahsı·ı 1• cereyan etmiş olan bir vaka hakkın-

1._ . ...::_1!,._ Holmes evvela söze başladı: bana baş vunnağa sevked.e:n a81l me- yüksek, pratik fikirli, benden daha d 
Ki suauÜa romanın huliian d.im. Sizin ve arkaclaaınızın zikri ce• el a yardımımı istemeğe gelmiş e>la-

1 Polis ha!lyesi Sherlok Holmes millni birçok vmilelıttle itittim. Beni - Zanockrsem, kafamı tedk.ı1t s eye gelelim. az bayalaıa yer vercın bir damdı. caksıınız. 
ne arkadaşı doktor Watson blr '"in .....1_ alA'--d ed" So için buraya gelmediniz. Her halde Doktor, hafiyenin hu talebi üze- Bununla beraber, hu vesikada yazılı 

<>- çooıı;. a&a ar ıyor8UllU% n za- · h ] .ı - Evet, vaka rok "- e111°dı'r v~ au"r-
evvcl gelmlş ve evde bulunmadıklan l rd •• 1_._ b . · d ..,.._ ziyaretinizin bqka bir sebebi ot.a rıne söze aı auı: farip maceralann vukuuna inanırdı. "' ~ ~ u 
. kendll . l ....ı;. n maıı a a mzın.ıune enzııcyen Oım;O- b atle halledilmeğe muhtaçtır. Vesika 
ıçın eny e 6vruşeımcmtv olan 8_cal :ı..?- kafa t"- buldum·, f-Lat 0 gerelc. - Cebimde elik yazılmış bir n· ~te u imanıdır ki, kendisini, fodiri- d 11-......ıhul bir zı.....,....t,.ı-•- C'l :orr ,,,,,.. a-. .,_ 1 I a uu vakı.. ile sıkı sıkıya alakadar-
m'-'lı'.. .,-~·.,...1.u..u~ ıın~ •-afa·•---·n go··z d-'-'1-)en· --'-'-'-' '--. - Kafa tasınızı ö'--~ı:.e can at- srırn var. en ö üm datbeaine mli1temmel w- d M d d bft..+~ndan hu .. vi-tlni ta·"'- +-~ 1t .......... cuııı; 1J1ZJJMU .,.. .._..u_ ır. üsaa c e erseniz, vesika"" 
._.., JW ,, ... , e~5" akla b be · · f ed · •-~ · Odaya girerken f.ırkma var· rette bazırlamı§tı. "" uğraşıyorlar. Holmes, bastonun ftze- dar i~f etmemiı. Kafa taemızı m era r, rtira eyım ııu, zı· - okuyayım. 

rlndckl bazı emarelere baka.ra.lt zı- öll(Dleme müsaade edoer misiniz~ Si- yareami:n eebebl, tahmininiz gibi, dun. . . . Holmes, bir e.l işaretile muhatabı- Holmes, koltuğuna daha ziyado 
yaret.çln.ln taşralı dokitor Mortlmer zin kafa taeını.zın mulajım yapmak. ~~ş~ad~ •. Mühim v~ esrarengiz - v.:-- çok ~~ır. . . ıu susturdu, eaki vesikayı doktorun gömüldü, dlel'mİ kavu!lturdu gözlo-
ld - b~~~ 1 Londr .•• ,, d . . . bir lf ıçsı film- danıJ(naga ve yardı- - Eier sahte değoil.e on 'ekızın- eiindcn alarak, açtı, dizlerinin üzeri- .._ d ~ • 

o uı;-u, ""'"'mtm va.kt yle l\da onJına11 e ek geçummne ınt.ızaren llllnıza d'l ... Id" /"'.': ,_ .. b ci asra ait olmak lazımdır r.iıı.i w.apa ı, dü~ünceye dalar gibi bir 
Çocuk hastanesinde ask."'ta.nlık ya- pek enteresan bir rey olaeak. Sa.lan . • ı emege. g~ mı. ~n·&.u .. en . . • ne sererek uzun uzun tedkik etti. vaziyet aldı. 
p:ı.rken arkadaşlan ta.ra!mda.n ken- bu .. . . ~ 91Zl, Avrupadaki cmayet ıtleri mute- - Bunu nereden bılİyorsunuz) scxıra bana dönerek docli ki~ 
dı.slııc hediye olarak veril-•· olduın• ,__ eokzJ.enrru fenaya !ormayın~. Fa- !wuısısfarının i\ıincisi olaTak telakki - Siz söz eörkrkc:n. veaikanın - Waıtson, şu tarafa bak.san a ... 

"~ b" IUlt afa tasınız, dogıu,a, bern çoe ed' ._. •_.ı d S :L fl netıceaini çıkardı. ·ı ·1end· • 
1 

ıyonı:m. ceoım«ıen ışanya eark.m11 olan ön nar erinin alt ucu ne kadar uzun-
Ikl ıı.rkad:ış, bu nokt:ı.yı araların- 1 g'ı ırıyor: . . . Holmes, dudalclannda acı bir ._ ltsmmı gördüm. BUD'U göre~ bir dur. Bu hususiyet, vesikann tarihini 

da münak~ ederlerken, meçhul . ~olmes, z.ıyaretçiye otum1a1c JÇUl tı1lla ile sordu: adam. veai1canın a,a.'iı yukan b~ on teah:t etmeme yaradı. 
ziyaretçi çıkage1di, bastanu hafiye- hır ıskemle uzattı: Öyl.e mi ef.endim) Oina et . aeneli1c bir farkla t ih" • tah . d Hafi . .. . d 
nm ellnde .,.örünce fevk lAd - Dok lci esi -. - . . • . . .. y .11· .. ar _mı mın e .e-- yerun om~zu uz~rın en ren• 
vindl Holmc~;° dokt.ot M r:iın e se ~· -.-. }or, görüyorum ·, ~1 e- lerındc kim.i binncı mutdhaeıııs telak- mezse yazı mutdıawıı91 sayılamaz. aarannı, yazıları adeta sılinmif v.eai-
talır:i~ Istiçvap ederek a~dığı e~ us: gı~~21? a§gunnız: Be:n de l.--eodi mes- ki ettiğinin sorabilir nUıY0) Bu hustı5ta yazdığım eseri okumadı- ~ tedlr.ik ediyordum. Vesikanın 
lardan tahmin ve farazlyele~~e legımı . çok. sevıyoru~ı. Pa"1!akla~: - Ginııyet itlerinde fenni isabet ruz mı) Cd>inizdeki vesikanm 1 730 üzerine cPerfü konak» başlığı ve bu
ald:uımndıı::;ruu anlildı.1 nızd~ki lekelerden 8lgara tiryakisi i>ak1mından Bertillon birinciliği ha- &"Jlına doğru yazılmı§ olduğunu sanı- nun altına da 1 742 tarihi yazılml§tı. 

- Evet benim, ynnmdaki zat da 
dostum ve mesai arkadaşm doktor 
W ııtson' dur. 

oldug.un~zu _anlıyo~. -~~a ederim .iz: değil midir) yorum. Holmes biraz: düşündükten eonra: 
evvelct hır sırrara tutturunuz. ıwnra - O halde neden ona mür.acaat Ook.ror, eJ yazıla ''eaikayı cehfo- - Görüyorum ki, bu ifte 'Periler 
bol hol konuşuruz. etmediniz de bana geldiniz) den çıkararak cevap verdi: ve hayaletler rol oynuyor, dedi. 

- Sirinle tanıştığıma çok 
Ziyaretçimiz, cebinden tütün ta- - Ben feınai ieahetten h~m. - v-. 1742 yılında yu&lmıJ. Doktor Mortimer hafiyenin p.ı 

sevin· bakasım çıkardı, içinden bir tutam Fakat tad>ikat bakımından hepsinin Bu kağıtlar, bana <lı.arles Bas\:ervil müta1ı&aeını taedi4t ettir 

Doktor Mortimer, vesikayı, ı§ığa 
tuttu ve gür bir sesle ıu garip ve er 
rare~z macerayı okumağa ba,
ladı; 

~Büyük ihtilal z.-.manında Basker
vil konağı ile etrafındaki geniı erazi. 
bu namdaki aileden Hugo"ya intikal 
eıtmi~. Hugo sefih, ahlaksız ve mü
tereddi bir adamdı. Komşulan, çap
kınldclanna ve ~rkin hareketlerine 
göz ywnmakla beraber, ,,;ahşeti, aiı
lioksızlığı bütün o flavalidc clillere 
dMan olmuştu. 

(Arlca11 var) 
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...._ .ata 'fe ,..unu. aptı: 
ı - ıtarfll*1ı 1At1fe etmek. 
1 - Bir Wm ocatJ. 
3 - Boyamz reısım yapma tanı. 
.ft - I>llfmAı>hk olsun diye. 
& - lCJr bd - Ehemmtyetı. 
e - B9'fl!U.r - Tersi .sell7.e ve mey-

'f& •Cilan ..,,.. 
, - tncnm p&r8Sl - ot.lak. 
ı - Bqına cP• gelirse nikaplar de-

mek.Ur. 
8 - İııpat tetl - Nota. 
10 - Vazet - 8on • 

AKŞAM 

Konya Nafia Müdürlüğünden : 
ı - Karapınar - Konya yolu ve temdldinde yapılacak 1204 metre n~ 

kadam ~c 11G60 metre murabbaı San dwleh şose inşam kapalı zarf usulü Ue 
ekslltme,oe konulmuştur. 

2 - Ekslltme 30/3/942 ta.rllı1ne l'a6tla.yan pazartesi günü .atı 16 de 
Konya hiikftmet konatında Vlllyet Dalmt Encümflnhıde yapılacaktır. 

S - Bu tamiratın keşif bedeli 82503 Um 41 kt."'t'U§ o1up m"U'Vlıkbt te-
m:rıatı 2CO liradır. 

4 - Bu 1şe alt evrak şunlardır: 
A - Keşif cetveli 
B - ilırneat ve imaUi.ta alt s1ls11et fiyat cetveli 
a - Busu.sı eartname 
D - Şote n ltöpriiler fcnnl şartnamesi 
E - Bayındırlık işler! genel şartname& 
F - Elmllt.nıe şa.rtna.mesi 
G - Mukavele projesi. 

. İsteyenler bu evrakı her gün Konya Nafia MildOrlntnnde gl!ttıp tetkik 
edebJUrler. 

5 - Eks!.ltmeye girebilmek için 8 üncü maddede yazılı muvakkat. te
mlııatı.n husuat muhMC'be veznesıne yatınıdıRma da1r matbuz Teya bu 
mltdar p.yanı kabul banka tem.ınat mektublle eltslltıne gibıünden en az üç 
sOn evvel ctatlller ~· reı!eranalarlle blrllkte Konya "rill)'etbıe mtu'a.
ca.atla alınacak ehll)"et Yesikasınm \'il 94.2 yılına alt Tic~ vesita.sının il>
ruı Ye • tmcn maddede yazılı fennt evrakın görllli)p ımm edllm14 buhuı
INISI llznndır. 

8 - İste'klllerln teikllf melttuplannı ve istenilen e-..Tak:ın 2490 sa.yılı ka
nunun h61ı:6mler!ne uygun olamk haz:ıriayaMJt ikinci maddede yazılı tarl
hbıde !11\&t H e kadar TllAyetı da1ınt encUmenl reisliğine makbuz mukabi
llnde ttvdl e1ııneler! ve postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği llAn 
olunur. c3227• 

.. İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
1 8.A. 
S SA. 

Pas 
Pu 

2 8.A. 
Pae 

26/3/942 perşembe günü saat 15 de İsta.nbulda Na!ia. müdürlü~ü ek
lolclan !~:= qatı: .UbM komisyonu odasında (847.60) lira keşif bedelli KandllU Kız lisesi ıa-
1 _ Mürallıt;, 2 _ ttştıtmememeıı, mJra.tı açık eksiltmeye konulmuı:ıtur. 

OYUN 3 _ Rtltbeslvar 4 _ Atbığ Soya 5 _ Mukavele, etmıtme, Bayındırlık ışıert genel hususi ve fenni §al"tname-

im ,..,11,._,,. .. ' 'P _ ",,..,.,. • 7 fmıs- lerl, proje l::eşithul~lyl e buna milteferrt diğer evrak dairesinde görfile-

Oyunu idare eden: cenup 
Oyun: 3 S. A. 

e~...y, u - ~ • ....,.._, - cektlr. • 
katlam, 8 - Kevoı1tlar, 9 - Laya, Ar- Muvakkat teminat (48) lira C57) kuruştur. 
aa, 10 - Mlrnt. ~. İsteklllertn en az bir teahhütte (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına 

Garp körün lklll.slnl çıktı, tıenup 

leveyl aldı. Arkt\Sllldan Ut1 el karo oy
nadı. Muhasun taraf her lkl elde de 
karo verince kmcu elinde karodan 
dört, körden iki, treflden lk1 tl ceman 
aeldz sağlam levesi bulunduğımu gör
dü. Oyunu çıltarabllmet lçbı bir ıeve-

AKŞAM 
Abone bedeli 

Ecnebi 

ye daha ihtiyacı var. Bunu temhı 1çln 
trcfl pasını yaptı. Pası geçmedi. Mu
hasım taraf k6rlerlnl sa~lamağa lm
tAn buldu. Netice ltlbarfle cenup bir 
içeri girdi. 

senelik 
1 Aylık 
1 Aylık 
1 Aylık 

Tidlye 

1400 kUruf 2'100 turuş 
'150 • 1450 • 
400 , 800 • 
150 • • 

KRİTİK 

Posta ıttth•dma dahll olmıyan 
ecnebi memıeıı:euer: seneııttı: 
seoo. altı •11ılı 1800, tıç ayhtı 

1000 kuruftur. 
Elhıde sekiz .ı;atlam levesı bulunan 1----------------1 

oyuncu, dotumncuyu ~ içJn en TeleloDJarmm Baflllalıarrlr: 20565 
fazla muhtemel gördüğü çareye bq Yan lşkrl: Zl'JIS - idare: !8681 
TUrmamalıdır. Muhaaım taraf Jmız ._ ____ 11_u_1r_:_IHl7....;;.... ___ -t 
deklare etmemiften tehlikeli bir pua Safer 11 - Kamn 1%9 
glrlşmek dolnı detudlr. Paaı, bu s. tm. Otl. öt. ttı. Ak. Yat. 
elde de okfutu ctbı geçmemesi nıtıma- E. 10,16 11,51 IP7 ı~ 12,00 1,31 
ll vardır. Oyuncunun eli, balta me- va. 4,31 e,ıı 12.23 15,M 18,16 19,47 
todlar laneslle bu dotuzuneu leveoyi 
temine müsaittir. Garp körün !k.lllst İdarehane Babılll elvan 

tıe oyunu açtı~ınn göre, elinde-ki kör- ''m••A•e•ım-us•lu•k•80•ka•k•N•o•.•1•3•111i 
lerln dörtlü oldutu kntıyetl l'lyazlye • 
lle anlaşılır. (Bu dhet vaktile 11 Jı:a.lde ••••••••11••••1 
stnde ızaıı edıımışU>. şu halde muha- KU., çu· · K iLAN 
sım tarafın törden yapabllecetı ıeve 
en taı>Ja Uddlr. Binaenaleyh oyuncu,! otuyuculanmız arasında 
muhasım tanı.r körlerlni yapmadan . EN SER/ 
evvel plkten bir Ieve alablll.r. Bu oyu- j ı 
nu çıkarmak için en sağlam yol da EN EMJN 
budur. Bu izahata göre, cenup ilk k.Ör EN UCUZ 
Jeveslni elinden alır -.e ar.kaslndan 
küçük bir pik oynnr. Tekrar el tutun- yuıtadır. Alım, aahm, k;. 
ca. bir 1k.incl pik daha gelir. Bu .suret.le ra itlerinde it ve itçi için ia-
ellndetı plt valesinl satlandınr ve do- tifade ediniz. 
Jı:uz le-veyi temin ederek oyunu çıka- •mıiiiiiiiilıiiiiiıiiı••••••• 
rır. 1 

Şirketi' Hayriveden: 
BU SALIDAN ITlBAREN 

- Yeni Mahaileden sabahlan 7,50 de kalkan 57 sefer numaralı 
'f&pUT 7,45 te kalkacaktır. 

2 - Yeni Mahalleden 15,45 te italkıııı 13 7 eefer numaralı vapur 
K;r:ç Bumuna da uğrıyacakhr. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müeueıeıinden 

Irmat - Zonguldak hattı tbıerlnde tren hat.tına takrlben 200 ve Ballı
lı:ı.sılı:: ıstasyonwıa bir kllometre meeafede tlln ruha.tımız altında bulunan 
oca.ktan 40.000 ton kireç tqı ihracı açık ebiltmeye lr:onulm"Qftur. 

ı - Ballıkısıkta vagonda teslim muhammen bedell 128.000 yt1z 11rmJ 
.-*11 bln liradır. . 

2 - Ekstıtme 20/3/19•2 tarlhlne rnllsadlf cuma iftnü saat 15 de mü
easeseın1sde yapılacaktır. 

3 - İstekllle.rln eksilt.meye glrebllmeler! 1ç!n muahmmen bedelin '1lı 
7,&I u ıı1sbetlnde mıebllliı havı blr kıta muvakkat teminat mektubunu ?eya 
'bu .mlktar teminat akçesini ekSlltme saatinden bir saat evveline kadar 
m.llesse.mlze tevdi etmlş olmalan lAzımdır. 

' - XJ.reç taşı ihracına. ak pftname tallpl~rine İstanbuida Sfuneı:1>ank 
Şutesı Mil<1ürlüRünden Ankarada Sümemank Umum Mildilrlt\Rftnden, Ka.-
rabilkte mileS3C3emlzden bllAbedeI verilir. <2699> 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müeueıeainden 

Boru döküm işletinde klıllanılmak i1zere (250) ton ham graf1t tapalı 
llarf usullle ekslltmeye konulmU§tur. 

1 - Sahamnd& vagonda teslim mahammen tıedıell ('75.000) llradır. 

! dair idarelerinden almış oldu~u vesikalara istinaden İsUlnbul vilayetine 

1 
müracaatla. eksiltme tarihinden taW günleri harfe; m gün evvel alınmış 
ehliyet ve 942 yılına. alt Ticareb Odası veslkalariyle gv:?lmelerl. (3223) 

Sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme 
komisyonundan: 

Leyıt tıp talebe yurdunun 1000 çut yazlık talebe iskarpini kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 25/3/942 çarşaınl>a günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İçtlma1Muavenct müdilrlü~ binasında tıoplanan komisyonda yapı?a
caktır. 

2 - Muhammen fiyat beher çift iskarpin için .ıs lira 80 kuruştur.• 
S - Munlmat teminat d035• liradır. 
4 - İatetlUer tartna.meslnt her gür. komlayonda göreblllrler. 
5 - istelllıeıı 1942 yılı ticaret odası -.esUtulle :M90 sayılı kanunda yazılı 

vesilıtalar ile bu ite yeter muvakkat teminat makbuz Teya banka mektubUe 
btrllkte zarfian ihale saatinden bir $aat enrel makbm muta.bfllnde lıtomis-
)'Ona ...ermeleri. c3179• 

Divanı Muhasebat Reialiğinden : 
Divanı muhasebata müsabaka ile 30, 35, 40 llra a&ll maa,ola milra.klp 

muuını alınacaktır. 
ı - Müsabakaya girmek lçln yüksek mektep mezunu olmak ve yahut en 

u 25 lira maaşlı memuriyetlerde blr terfi müddetini ttmal etm~ veya bu 
müodetl lltmale 3 ay kalmış bulunmak lAzımdır. 

2 - Yütaek mektep mezunu olup ta askerll{tini yapmaımı bulunanlara 
8 ay 1çtn 25 lira maaş verlllr. • 

3 - Müsabaka imtihanı 17/Mart/942 salı günü saat 9.30 da Ankarada 
Divanı Muhasebat binamda yapılacaktır. İmtihanın vllA.yetlerde icrası mfiın

ltlbı olmadıtından Ankarayıı. gelemeyecekler imtihanın mahallerinde lcra.sı 
lçbı mtınıcaat etmemelidirler. 

4 - İmUhan: Hesap, t!carl defter tutma usulü. Divanı MuhMebat, Mu
hasebe! Umumiye kanunlartyle bazı ma.sraf ve vergi kanunlnnndan ve ilmi 
mal1 ve 1Jr:tlsattan ve tahrirden yapılacaktır. 

5 - Bu şera!tıl haiz olup ta imtihana girmek tsteyenlerln 16/Mart/942 
pazartesi günil akşamına kadar nüfu.. hüviyet cüzdanı. askerlik vesikası, 
resm1 ta.bip 'n.Ponı, tahsil ~eslkası ve iki kıt'a ~eslka fotoğra!J ile birlik
te bir arzuhal Ue Divanı :Muhasebat riyasetine bızzat müracaatlan ve Zat 
işler! müdürlüğünde bu hususa dair formülü tahrir ve imza eylemeleri lü-
Zl:Illu llln olunur. <8248) 

~ 

2 - Eksiltme 25/3/1942 tarihine mlısad.lf Ç&1'1M\bıı. gUn11 ea.at 15 de 
mtkaesemlzde yapılacaktır. 

1 _ lstekmertn eksiltmeye g1rebllmeletı için tıe"tllf rnettuptadle bir- N 
1!kte muhammen bedelin"° '1:5 u nısbetinde meblAlt bavt mu.atta& temı- T 1 ş B A K A s 1 
nat mettııplarını veya. akçıesini nihayet eksiltme aıatlnden b!r eu.t 9"e- ~-- • 

1hıe =~ ~:: ~~~:~:;:;ıs!~~=~· Küçiilı tcuarrııl lauaplmi 1942 ik~amiye planı 
4 - Grafite ait eartnameler taliplerine tstanbulda Stımeıt>ankta, An- KEŞiDELER: ı Şubat, ' Mayıs, ı Ağustos 

• tarada Sümerbank Umumt MüdilrlOğfuıde ve Karabmtte m~ J bdndtepin tarihlerlnae yapılır. 
bUAbedel verilir. (2698) l9'Z İKRAl\IİYEJ:ERI 

Çorlu aıkeri haıtahaneıi ha§ tabipliğinden: ı ~ 2000 Uralık = 2000.- Ur-. 
100 l1ra ücretll ve askeri tıbbiye okulu talebesi glbl bir tayin bedel zamlı 1 ,, 1000 » ıı:z 3000.- » 

bq bemflrellk mlinhaldlr. ~llplerln ıstıda ne Çorluda ~ b&stnhane > '750 • 8:11 1508.- • 
bat tabipll~ne müracaat etmeleri. C2499 - :3399) 

- > IOI • s::::: 1500.- » 
T. C. Münakalat Vekaleti P. T. T. Bursa • 258 » == 2500.- ~ 

Müdürlüğünden: • ıoo » c: 4000.- • 
Bursa ,ehri telefon rehberi yeniden tabedllece{tinden reklLın -:,ne:t • 50 • = %500.- • 

~erhı '!!arsada ıcoa. hanında 2'15 Ho. da Macl Anon xW"W1&
321

:ura- • !. • es $000.- • 
...ıtan. « 11 » = 2080.- • Telgnf: Jlad 

&lhife '1 

SATILIK EMLAK 
Emlak ve eytam bankasından: 

..._ No. ME\'Ktl 'fe ciNSi 
ıaı,ıso Ka.mnpap. Eyyühfun Ahmet efendi m.nhalles1, camıt 

ferif sotatı e!lti 38, 38 mükerrer yeni 41, 43 No. ıu 

Kqmetl 
T. Llmı.~ 
456-

~ evin 3/4 h~l 
iM Yenıtapı Yalı nl9hallea1 Ortabostan .mka!P paft.a 130.-

208, ada 818, paıwel a kapı ef*1 19 yeni 27 No. lu 130 
metre murabbaı ansa. 

X 878 Rumellhisan Hacı KemaletUn mnhallesl. TÜrbe ı;oka- 4157 ·-
ğı eski 31 yeni 43 numaralı tahminen 831,30 metre 
murabbaı arsanın icaretey!nll muayyen mahallile 
sırf mülk muayyen nıahamn tamamı. 

HOO Kumkapı Muhslnel1atun mahallesi Fındıkkıran sokn
tı pafta 114, ada. 719, parsel 27, ta.pı e*1 16 nıiiker
kerrer yeni 2B No. lu 44 metre murabbaı aralığı olan 
kArglr evin 8/18 h1sse!l. 

1!5CK Yenlka.pı Yalı mahallesi Kumsal sokatı, pafta. 210 
ada Hl, pa.rsel 3, ka.pı lblll numaralı MO metre mu
mbbı arsa. 

484.-

320.-

1'101 Beyoğlu Ferlköy Çoban cDaba~hane• sokağı eski 7183.-
34. 36,7 numaralı tahminen 1436,50 metre murnbbaı 
tiç tıta arsn. 

1879 Yenikapı Yalı nınhallesl, Davutpa§a ıs&elesi sokr.gı 
pafta 210, ada 1118, parsel 11, kapı eski 1, ~ni l ntı
marah 13~ metre murabbaı arsa. 

1949 Yenlkapı Uınga. Tülbentçl Husamett.in mahnllesi 
Yenikapı harfe! Soğancı Raşlt soknğı pafta 143, ada 
'175, parsel 27, kapı eski 25, 27 ~nj 21. 23 No. lu 181 
metre murabbaı arsa. 

2173 Beyazıt Tavşantaşı mahnllesi, Kalaycı sokatı. Ha
san P• hanı tçlnde pafta 135, ada 625, parsel 34, 
kapı eski 19 yeni 19 numaralı 4-0 metre mı: abbnı 
tonoz odn. 

2344 EdJnıekapı Tekfur sarayı Çakır ağn mahallesi eski 
Hançerli kilise, yenı Ulubatlı Hasan sokağında. e~kl 
41, ~eni 39 nunuırnlı tnhminen 96 metre murabb"ı 
evin 15/100 hissesi. 

2462 Beyoğlu Kalyoncukullui;u mahallesi. Kordele sokn
~mda ıs, nda 44G, parsel •. ka~ı 4 nıukerrer yen\ 6 ı 
numaralı 215 metre murabb~ı yuzsüz nrsa. 

254• Aksaray Mur:ıt.p:ı.şa mahallesi, Kazgaıli s. dl camii 
ve Yektn efendi so)taklannda paft.a ıı6, ada. 1096, 
parsel 5, kapı eski 6, yeni 10 10 ı. t:ıj 10/1, 10 2 nu-
maralı 1536 metre nıurnbb:u kulµbeli bostanın 9 30 
~si. 

2629 Üsküdar Pazarbaşı Nuh kuyusu cad. eski ı 10, yeni 
112 No. ıu 1273,69 metre murabbaı a~_sa. 

2696 Beyoğlu Billbüi mo.hnllesl, Serdarı qmer pruıa cnd 
d.esi ptl!ta 44, ada 656, parsel 3, kapı eski 26 28 28 
mUkerrer yeni 20, 22, 15 numaralı 135.25 metre mu-
rabbaı iki dilkkAnı olan kürglr ev.n l 2 hissesi. 

133.-

217.-

500.-

131-

430.-

970.-

1274.-

1298-

2724 Beyo1rıu Kalyo11cukulluğı.ı mahallesi trAkkira " 3010-
Maynıun sokağında pe.!tn 18, ada 448, parsel 6, kapı 
eski 2, yen! 5. tnj 5 numaralı 33,50 m~tre murabbaı 
kArglr ev. 

2'i'M Beyoğlu Krunerhntun Bostan mahallesi, e lu bah~ 
yeni Dllbaz sokağı eskl 21, yenl ss numaralı kamr 
evın 6/16 hissesi. 

2785 Beyo~lu ülbül mahallesi Büyük Kırlangıç sokag1 
pafta 42, adn 579, parsel 28, kapı eski 15, yeni 19 
No. lu 49,75 metre murabbaı 'kt\rglr evin 5 64 hı.-si. 

X 2'788 İstinyc Nesl~ah sultan mahallesi eski Değirmen 
yeni Han'an1 sokağı eski 61 yeni 8 nunıaralı 200 50 
metre ı bb:n ev. 

1789 Beyoğlu Blllbul mahallesi Gölbaşı sokağı pafta 43, 
ada 566, p:ı.rsel 26, ka.pı eski 18 yeni 55 tal 55 No. lu 
57,50 mı-tre murabbaı ahşap ev. 

2814 Büyük çarşı mnhallesi Kurkçüler çarşısı Rebia h. n 
alt kı:t pafta 8, ada 2718 parsel 27 kapı eski 14 ~ ıt 

14 nwnaralı 35 metre murabbaı karı~lr oda. 
2879 Emluomi Dnyah:ıtun mahallesi Yaldızlı han u t k. t 

pafta 160. nda 630 lt!lp: 15 numaralı 54 metr!' murab
baı oda. 

2Pl2 Emlnonu Buyük ç:ırşı mn.hallesi Yağlı.k.çuar cad. A -
tarcı han alt knt pafta 141 ada 2812 parsel 103 ' • m 
eski 30 yeni 24 No. lu oda. 

2966 Beyoğlu Ko.lyoncukulluğu ınahallesi K.rman ve K !
yoncul<ılluğu sokağı pafta 18, ada 449, par~l ?6 k:ı.pı 
eski 47, yeni 1. 147 No. lu 30 metre murabba.. dükk:n.ı 
evin ı, 2 hissesi. 

Yukn ~da adresi ve tafsilatı yazılı ı;a~rl menkuii"r p « ı 
pazarlık 'IL'iullle satılacaktır. 

Müzayede~e 1 •ırak edecekler mukadder kıymet.n su el o 1u ı 
de teminat ya•ırm.ı.Iarı U\zımd•r. 

597.-

113.-

l'i8-

673.-

385-

700-

2 .-

7 7 -

t n-

İhale 19 3/1942 perşembe cUııü saat ondadır. s .. tı > • ] Hl. \ 
bedel nıukadderakıymctl geç• ğ1 takdirde teminat ak ~i d<'ıh 1 arttır nın
ynmk ihale kimlıı uhdesine crn ed lirse teminat akç~ o a ikmal rtt ıc

cekt1r. 
İsteklll<'rin terrinnt akçesi nüfus tezkercsl ve u~ kıt. fotoğr::.fl ır

l!kte blldlrlı n gı.U1 ve sante kndar şubemiz Emlak st'n lsmc ... lme-lcr 

NOT: X l.pretJl gayri menkullerin ihalesi Umum Müdurli.l~un tas\ bi-
ne arzedlldikten sonra yap!.laca.ktır. <922-3058} 

Kapalı Zarf Uaulile Eksiltme İlanı 

.. Çorum Vilayetinden 
1 - Ç'oruın - Yoognt yolu OXOOO 6Xl32 kUometre ar:ısrno:ı 236 meLı-e 

boywıda eo.se ec;asiı tamiratı 2/Nlsnn/942 perşembe gunu saat 15 de lhale 
ecUlır.ek üzere eksiltmeye konmuştur . 

2 - Keşi! bcdcll 23'179 lll'a fi3 kunış1.ur. 
3 - Muvakkat temina.t 1783 llrn. 146 kuruştur. 
4 - Bu 1şe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ŞRrtmunesl 
B - Mukavele projesi 
C - Sllsilei fiyat cetvell 
D - Ke~ır hulfı.ım cct\'eli 
E - Grafik 
F - Ba~ındırlık işlcrı [.'C.Ilel Ye şose köprüler fenni aı tna.mes! ve hu

.usı şartruı.nıc. 
Bu evrak her gü11 daimi encümen kaleminde gör cb l'r \ eyn 1 Ura 

19 kuruş bedelle a.lına!Jlll.r. 
5 - İsteklllertn yukand:ı. yazılı temlııatı yatırmı.ISa. eksilt.menin en u 

iç rün evvel vllllyet makamına. müracaatla alacaklan eiıUyetı 'arnkasııu 
Tlc:ıret Odası vestkn.smı ve dördüncü maddede ya ılı evrakı vo al nca ka
palı zarfa korunllf tc'kllf mektuplarını müsavi fl*llde blr zartı:ı. koyup 
ihale saatinden bir saat evvele kadar Encümen ReJQltfne makt>uz m ka
blllnd.ıe vermeler! veya göndermeler! 1ll'ln olunur. Postada olacak gecik ıeler 
muteber: deRtldlr. (SU8> 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Ta.hmln B. İlk '.I'em. 

1S84.S3 103.84 Emlrglnda Emlrı;iın caddesinde H numaralı yalınm 
hedm ve tehassill edecek antazının Atlll-

'120,00 M,00 Aksarayda. MesHum.şa maballealnln Azin*At aota~ 
da 43 üncü ad da '12,00 metre murabbaı adıalı ansı
nm satışı. 

TahmJnt>edellerl Ue ilk tem!nat :ınikdariarı yukarıda yazılı 1fler aJll 
ayrı açık arttırm.awa. konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamellt. Mu~ 
lüğü ta.leminde görülebUfr. İhale 19/3/942 perşembe günü saat 14 do DaJmJ 
Encümende yapılacaktır. Tallp1erln ilk teminat makbuz ttya m&tuplarlJt 
:lhele rünü mUAyyen aatte DabJıJ Encümende bulunmalan. (3004) 

Türkiye kömür ıatıı ve tevzi 
müessese ıinden 
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Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 ktlfe alınabilir. Her yerde Pullu kutulari ı.,.arla ialeyinls. 

Selru:l Gücüytner'in Almancadan tercüme ettifi: 
BU Y OL UÇURUMA G l D E R ! ... 

Bu e.:ı"'erl, aile yuvasında mes'ut yapmak iSteyen her Türk kızı, her Türk ko.duu d.Udca.t ve ibretle 
okumalıdır. Fiatl 30 Krş. nettir. 

Sel.ıru& Gucuycııer'ln Almancadan tercüme eUitft 

HAYATA IŞIK 
Bu eseri okuyunuz. O size, ·bllirlm dedl;;inlz ve nuı.ıılesc! htç ~ bllmedfğlnlı:: H.ı.Yl\tı aydınlııtııcaktır. 

Flat! 50, clltllsl 75 ku~ nettir. 

Nevhiz Gürüvener'in Almancadan tercüme ettiği: 
S A A D E T A R A YAN Ç O C U - L A R 

Bu eseri her Türk yavrusu okumalı. S.ındeUn neredE' oldu~u ~ml'lidir. Fiatl 3;i kuruş nettir. 

Fıılm!\ J'uad Gücüycner•in yaı ı!ı: 
KOLAY YEIVfEK K TABI 

Bugün yedlııci tabı yap~ olan bu kitabın Türldyede üstfintı yoktur. Mündereeetı içinde, çomıılar, 
yemekler, taUı1ıır, pastalar ve saire." Herkesin tınla.yaca~ btr dlllle ~tk ve kısaca. yazılm\itır. Aile masrana.-
rmı boşa gldcrm<'z. FlatJ: 32, ciltlisi 53~k.::;ur~uş::!...:n.:.:e;.;.;tt;;;;;1r;.... ______ _ 

s ı N A çuö1l\o~N'n Et!cllf 1lJRnKs0o R i:: u s u 
Bu eseri, bllh:ı~a bugfm, her Tüı·k dlkkııt \"e ibretle okumalıdır. Büyük: harpte yedek usteğmen olan mu

allim Fuad Gücüyener, bir piyade bölük komutanı olarak. tam 1kl yıl Sina çölünde kalmış, orada. geçen 
bütün muharebelere lştlrA.k etmiş. bu eserini de ancak tetkik ve müşahedesine dD.yanıırnk yazmı,,<rtır. Bu bn
Jnmdnn, baştan sona kadar bütün mündericatı aynı hakikat olan bu eserlntarlhl kıymet! pek büyüktür. 
Üç defadaJ5000 aded basılan bu eserden nnc:ık 1000 kndar kalmıştır. rutı 100, ciltlisi: 125 kuruş nettir. 

ö{;RETl\IF.Yİ DİLENLER l ESERLERİ 
FRAXSIZCAl.'I l ı AL1\L\NCAYJ iNGİLİZCEYI 

C\BUK VE KOLAY ÖÔRETir.tl\t ÇMlt:K n; KOLAY fü'iRETİRİl\I ÇABUK \ 'E KOLAY ÖÖRETİRİll 
l.'az:ın: l\luallim l\I U N i R l'u.'ln: l\lualllm EN \'ER l'azan: l\luallim \' A il DET 

330 sahife. cildll: 100 kuruş net. 208 sahife, clldll: 110 kuruş net. 320 sahile. cUdll: 155 kuruş net. 
Bu üç yab:ıncı dilden blr!nl öğrenmek knrarında. iseniz. Onun klta.buıı, kolay ve ça.buk. bğreneceğinlze de ina
narak, nlnblllrslnlz. Bu kltn.plarm satı.ş merkezi: (Anadolu Tfırk Kit:ı.p Dın>o.,11) Yenioostnne ka~sından Mcv

ilıiiiiiiiilİIİlmıiiiiıiiıiiiıııiiııiıiiıııiıiiıiiiıiıiıııiiiıııııııiı•dnııcık h~mındıı. No. ıo. ıı. 12 de. 

Müdürlüğü ilanları 
Dr. Muzaffe r 

Dil emre 1 
Devlet Deniz Yolları ltletme Umum 

, _ _ __. 
Dahili hastalıklar müt~hassısı 

16 Mart - 22 Marta kadar muhtelif hatlara kalka- Kadıkiiy-Bıhariye caddesi No. 9i. 

l k ık tl • •••• Telefon: 605711 cak vapurların isim eri ve a ış gün ve saa erı 

ve kalkacakları rıhtımlar NEOSTERI 
K:ıradcnh hattına Pazartesi 17.00 de Tan, Perşembe l7.00 de ı 

Kadeş Gal:ı.tn rıhtımından. Sıhhatli olmak için insanın 

ağız, burun, boğaz ve bademcik
lerini sıhhi bir tarzda temiz bu
lundurması llizımdır. 

B:ırtın hattına 

lzmft hattına 
ludanya hattınıı 

ı::mdırma hattuı:ı 

Kanıbiı:a hnttına 

İmroz hattına 
A\'Vahk hattına 

İzmir birinci posta 

Cwnartesi 18.00 de Anafıırta Slrkecl rıhtımın
dan. Bu }}Osta ineboluya kadar gidecektir. 
~·an a.hlre kadar posta yıı.pılmıyncaktır. 
Paıa~sl, çnr§nnıba. cuma. 9.50 de Maraknı, 
cumartesi 14 00 de Trok, pazar 9.50 de Mnrnko.z 
Galata rıhtımından. 
Pazartesi, tarşıımba ve cuma 8.00 de Trak Ga
lata nhtunından nynca cumartesı 20.00 de 
Bartın Toph:ınen htımmdan. 
Salı 19.00 da Bartın cuma 19.00 da Antalya 
Tophane nhtımmdan. 
Salı 9.00 da Antnlya Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 12.00 de Bursa, cumart..esı 12 00 de 
Kemal Sirkeel rıhtımından. 
Pazar is oo de Izmlr Galata fıhtımından. Bu 
posta gidiş ve dönUşte Gellbolu ve Çanakkn!e:re 
ul;rayacnktır. 

(3427) 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık, dl!terl, 
kabakulak, çlçek, suçlçe(:l, me
nenjit .. Uah bulaşıcı hastalıklarda 

~EO 'TERİ~ 

ı•uıveriu ;yon ve,l·a garguası 
şifaya yardım eder. 

Böyle hastalar Ue temasta bu
lm1anlnrı korur, ş:ıhsi ihtiyat ve 
tedbiri aldınr. Eczanelerde re-
çntesiı s.ı tılır. "--------.......... ~----~~-.......... -~~ NOT: Vapur seferleri hakkında. her turlü malfıma~ a!;ağıda telefon 1 F R E N G 1 

numnrnlnrı yıı.zıll nccntelertmlzdcn ö~rcnileblll::. 
G 'ata Bll!i Acentellğl - Galata rıhtımı Llmnnlı:ır Umwn 42362 

" Şube • 
Sirkeci ıı 

Müdiirlüğü bh1:ısı altında. • 
- Galata nhtımı Mıntakı:ı Liman 

Relsllğl b.l.nası altında 
- Sırkecı, yolcu salonu 

40133 

* 1 

Muntazam po.sta seferler! yolcu uavlunl:ı.rınn ı Nisan 942 tarihlndı-11 

ve 
Belsoğukluğuna · 

tutulmamak için 

EN iYi lLAÇ: 

PROTEJlN'dir 
itibaren yüzde on zam yapılmıştır .. Acentalnnmızdnn izahat alınabilir. (3388> 

Türkiye Ctimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
I~urulu~ tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tiırk lirası Şube ye 

ajans adedi: 265 
Zirai re ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye ,·eriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasnrruf hesaplanndn. en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defn rekllecek kur'a 11~ nşağıdD.kl 

plina göre ikramiye daj!ıtılacaktır. -1 

4 ildet 1.000 Uralık 4.000 lira 100 nclet 50 liralık 5.000 lira 

Her Eczanede 50 Kr. 
satılır. 

i~ Dr. Ihsan Sami 

1 K~ksürük Şurubu 

1 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ· 
maca ve kızamılc öksürükleri 

1 için pek tesirli ilaçtır. l - Herkea kullanabilir. -
DOKTOR _ _ _ 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

[Cerrahpaşa. hatanesı bakteriyo
loğu] Kan, idrar, b:ııram, me
vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vasıtasile rebelitln ilk rün1erin
de kati teşhisi) yapılır. Beyoflu, 
Taksime giderken :\leşelik sokaf ı 

Ferah :ıpartıman. Tel: 4053t. 

4 n soo ,, 2.000 )) 220 » 40 D .ı.soo » Lokman Hekim 
4 )t 250 )) l .000 )) 160 )) 20 Jı) 3.200 » 

40 » 100 1> 4.000 » 1 (Dr. HAFIZ CEMAL) 

lu r 1 

KAŞELERİ 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRJP, R , MA TJZMA 
Ve bütün a"ğrilari 'derhal keser. 

&hhiT& V&tUetinfA nıhs&tını haizdir. İcabında ırllnde 3 ka§e alınıı.bUl.t. 

tlı:laydanberl hloblr yercte Masfld Zevlı: ve ihtivacı tatmin edDemf)"ordu ................. .... 

Bestekar SALAHADDiN PINAR 
ile kemani NECA Tl TOKYAY 

ve Kemençeci A L E K O 
gibi üç musiki üıtadınin ufak bir 

ayrılıktan sonra Taksim 

K R i S T A L 'deki 
Billur sesli MUZEYYEN SENAR'a refakat etmektedir. 

Her Pazar MÜZEYYEN SENAR'ın ittirüile BOYOK MA11NE 

. '' ''Seni ·seviyorum 
diye mıra1dandı 

Bu yeni ve cazip güzellık 
reçeteaini kullanırsınıi, 

Bu kelimeler size de 
hitap edilebilir 

Her genç kız, kula(:ına hafit 
sesle csana perestiş ediyorum> ke
limelerinin mırıldanması hülyasını 

besler. Bu lltlfata pek )'altında 

muhatap olablllrslnlz. Çabucak se
vlmlillğln1zl yukseltlr, gayri lı:abill 
mukavemet· bir cazibeye mıı.llk ol:ı- ı 
bilirsiniz. Bunun temlnl de gayet 
kolaydır. Çunkü ye"nt bir guzellllr. 
reçetesi meydana çıktı. Bu reçete 
sayesinde en sert ve en donuk blr 
clld · kadl!e gibi yumuşayıp beyaz~ 
!anacak ve cidden okşamak arzusu
nu uyandır:\caktır. Siyah noktalarla 
ve gayri saf maddelerle dolu sol· 
muş ve donuk bir ten yalnız bir 
kaç gün zarfında taze ve saf bir 
hal alacak ve cazip bir se\'lmlllik 
anedecektir. Bir mlitehasslSln aşa
ğıdaki" t.avslyeslnl okuyunuz: cHaz
mettlrllmlş taze krema ve zeytin 
yağının clld üzerinde güzellcştlrlcl 
blr tesir! vardır. Bunlar şlmdl diğer 
kuvvetıendlrlcl ve besleyici ve sı· 
kıştrrıcı cevherlerle karıştırılara~ 
cild gıdası olan <Beya.ı ya~sız To· 
kalon kreminin terklblne llave olun-~ 
muştur. Üç gün zarfında yağsıı 
Tokalon kremi, hiç ümld etmedlğt
nlz bir derecede clldlnlzl guzelle.şt.1· 

1 recektlr. Bu cild gıdası yağsız Tt>. 
kalen kreminin memnuniyetbahş

0 

neticesi garanUUd1r.\ c\k.sl ~ baldo 
paranız iade olunur. 

YANIK, ÇA1.'LAK, .EKZElıU ve 
CİLD YARALARIN& fnkalılde 
iyi gelir Derinin tazelenmesine 
n yenilenmesine hizmet eder. 

Her Et'zanecJe bulunur. 

SA Ti i 
Garantili tam1t ettırin!z. 

Osman Şakar ve Şki. 
Galata - Bankalar Cad. No. 59 

Beyazıt - Kadıköy 

iTRTYATM~C~Z~ ~ O[·po·L~ 

@MB@e:J l'l){msm BCM'.lPomUANCCAllO 
GÖZEN PUDRA RENKLERi 

Beyaz - :Satürel - Rose - Raşel • Ra~l il - Okr • Okr ROM • Dönıl f'et • ... 

' Konya Nafia müdürlüğünden: 
ı - Konya - K114ınhan yolunun 11 + ~ - l'l + 805 kllometreled 

arasında muhtelif parça halinde yaptınlaeaJt pe esash tamiratı b.paiı llall 
uı»ullle eksiltmeye konulmu.ştur. , 

2 - Eksiltme 23/3/942 ta.rihlne rastlayan pazarte.ıl gllnll ııaaı 11 dl 
Konya hillcümet konağında vll~yd dalmt encihnenlnde yapılacaktır. 

3 - Bu tamiratın lceşl.f bedeli 68890 llra 83 kuru.o olup muvakW ı.. 
minatı 4685 liradır. 
• 4 - Bu işe ald evrak şunlardır& 

A) Keşif bedell 
Bl İhzarnt ve lmnlAta ald silsile! fiyat cetveli 
C> Vasatı mesafe gra!iklerı ve hesaplan 
D ) Şose ve köprüler fenni şartnamesi 
E > Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
F) Ekslltme şartname.si 
G - Mukavele projesi. 
İsteyenler bu evrakı her gün Konya nafla mildilrl!ltllnde g6rGp ~ 

edeblllrler. 
5 - Eksiltmeye glrebllmek için üçüncn maddede yazılı muvaktaı ı.. 

nılnatın hususi muhasebe veznesine yatınldıRına dair maJcbuz veya bu mnıı. 
tar şayanı kabul banka temlnat mektublle eDlltme gününden en u af 
gün evvel ıtntlllcr hariç• referanslarlle birlikte Konya vllAyettne mlJbi. 
caatla alınacak ehliyet vesikasının ve 942 yı}ma ald Ticaret veslkunm ib
razı ve dödüncü maddede yazılı fenni evrakın görülüp imza edllınif t>G
lunması lAzımdır. 

6 - İsteklilerin tekli! mektuplarını ve ıstenllen evrakı 2480 S&Jı1ı ta.o 
r.umm hÜkümlerlne uygun olarak hazırlayara.k Udncl maddede yazdı (taıe 
rthte saat on dörde kadar vllAyet daimi encfimen1 rel.sllğlne matbus ma
ka.bilinde tevdi etmeleri ve postada vak1 gecllanelerln kabul edllınJ.Jeoell 
U!n olunur. {2gjl) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mekteblmlze 60 11.ra aylık ücretli bir kütilphane ve IAborotuat'lar mennı.
ru alınacak ve müsabaka. imtihanı. saat 10 da başlamak Ü21e~ 2013/Ktl 
cuma günü yapılacaktır. 

Aşağıda evsafı haiz olanlann, dilekçe ve dıter vesUcalarllı birlikte ı.. 
ta.nbul Ortaköy Yüksek Deniz Ticareu Mektebi müdllrlül'üne mllraeaa.tıan. 

ı - Tilı:1c olmak 
2 - Askerliğini yapmı.ı bu1unmıı.k 
3 - Yaşı otuz beşten fazla olmamak 
4 - Orta okul mezunu bulunmak 
5 - Yabancı dil bilenler terdh olunur. (32'1) 

Ziraat Vekaleti zirai kombinalar kurumu 
müdürlüğünden: 

DiKKA1': Hesaplanndnk! paralar bir sene içinde 50 liradan :ışa~ Dahiliye mütehaaaisi ~ Dr. CEVAD M. SARGIN~ 
diışmlyenlcre ikramiye cıktı~ı takdirde % 20 tazlaslle \'enlecektlr. errahp~ hastnnesl cildiye ve 
Kur:ıJar senede 4 clefa 11 eyJCıl, 11 birincikanun. 11 mart ve Div•nyolu 104 :ı:Uhrevt,ye mütehas61&1 

11 hnziraıı tarihlerinde çekilecektir. Muayene aaatleri Pazar hariç Muayenehane: Gala~ Balo 
._ _ ___ ________ __________ , her aü. · 2,S - S Tel: 22398 sokak No. f/2. Pazardan maada 

~ ••••••••••••• her ıtııı 15 den ıt a b4ar 

Orak makinesi 
Hayvan pulluğu 
Hay\•an Mibzeri 
Kamyon .. 
ICurumumuzca yukarda yazıtı eşya satın alınacakt1r. Vermek isteyen

lerin miktar tesblt ederek tekliflerini müdürlütumüze > a ı tle b\ldlrmıelerl 
Uk olunur. a3174• el7l0• 


