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Önümüzdeki aylar, 
harp yakınlarımıza 

sokulabilir 
Sovyetıer, önümüzdeki yaz Al· 

man saldınmına şark cephesinde 
karşı koymanın yetmlyeceğinl 

Ueri sürerek başka yerlerde başka 
cepheler açılmasını istiyorlar. Ta
sarıanabillr ki yaz savaşının hem 
Almanya, hem Sovyet Rusya için 
kıyasıya ve son çn.rpı.şma. olacağı
nı göz önünde tutnn lngiltere fır
satı kaçırmak istemez, Avrupa 
karasına blr çıkış hareketi yap· 
mnyı gerekli bulur. Bazı aSkerler, 

'Non·eç kıyılarının böyle bir bas-
lcına elverişli görüldüğünü söylü-

yarlar. 
Almanlar da bu yaz Rusyada 

yeniUyecekteri büyük ve kesin ha
reketle yetsineccğe benzemiyor
lar. Libyada ve Akdenizin şarkın· 
aa bazı hazırlıklar göze çarpıyor. 

Milas 
hadisesi 
tahkikatı 

Bombaların, yanlıılıkla 
İngiliz tayyareleri tara· 
fından atıldığı anlatıldı 

/ngiltere, icap eden tcu· 
minatr te•vİye etmek 

1 ar.zu.,nda olduğanu 
bildirdi 

Büyijk edip Hüseyin 
Suat Yalçın vefat etti 

Cenazesi bugün saat 11 buçukta 
Beşiktaşta, Valde Çeşmesinden 

kaldırılacak 

BU SABAHKİ 

ilkbahar 
taarruzuna 
başlangıç 

Doğu cephesinde hava 
B~ük edip şlkf.L\4'ta evine döıunii§tü. Gece hlç muharebeleri ıon derece 

ve muharrir blr acı duymadan hayata g!YLlerlnt 
Hüseyin Buat kapa.mıştrr. tiddetlendi 
Y&lçın'J.n ev- Bu acı kayıptan dolayı kardeşi Hü- _ _ _ 
veıtı ~ sa- sey1.ıı Cahtt Yalçın'n ve bfitün atlesl Londra 23 (Radyo ae.t 'l.li de> _ 
baha kat11 bir ertAnına eamtmt tulyelerlmlzt su- Dün gece yansı Moelwvada neşredl-
kalb dumıası nanz. len resmi Ru.a Ubuıt: 
netlces1nde ve- Hayab Kıtaatı:nız, dün de taarruzl muııa-

Londra 22 (A.A.) - Reuterin ha.her !at ettlğlnl bil- Hüseyin Suat Yalçın 1868 senesln- rebelere dev:ı.m. e~ler ve d~ma-
a'Idıtına göre, İngllterenln Ankara yük teessUrle de İstanbul'd:ı doğmuştur. Babası, nın bazı keslmlerde yaptığı muknbll 
Bilyüt Elçlllği, hükOmetı tarafından hn.ber aldık · rnnllye muha.sebecllerlnden Ali Rıza tnnmıZları kendisine ağır zayiat vcr-
MUO.s bombnrdımnnı hnkkında yapı- Cenazesi bu- beydlr. Ailesiyle birlikte memleketin dlrerek tardet.mlş1erdlr. 21 martta 14 
lan tahldkat netlcelerlnln, bilhassa gün saat on blr birçok yerlerini gczmLt, sonra fstan- ta.yyare kaybetmem.17.e mukabil 53 
çok karanlık bir gece ve tamam1le buçukta Beşik- bula gelerek Mülkiye Tıbblyeslne glr- düşman tayyaresi düşürdük. 
gayrt müsait hava şartlan tesiri al- tq•ta Valde mlştlr. Hüseyin Suat Yalçın 1869 da Sovyet ek te'bll~lnde Kalin\n cep--
tında vukua gelen blr ya.nll§lıkla çeşmesinde Dr. Mülkiye Tıbblye61nden doktor dlplo- besinde son on günde AlmaıılD.rın 12 
bombaların inglllz tayyareleri tara- General Yusuf Hüseyin Suat 1·aıçın mııslle çılı:Dııştlr. Bir müddet beledl- bln zayiat verdikleri kaydedllıyor. 
fllidan atı!Illl.7 olduğunu meydana çı- Ziyanın kona- ye heldmllklerlnde bulundUktan son- Lonclra 23 {A.AJ - BB.C.: Rus
karmış olduıtundan haberdar edilmiş- {tından kaldınlacalt ve cenue nama- ra. ailesi tarafından, taNlllnl gen!4- ıar, Vla:ı:ma kesiminde üç meatful ma.
tlr. Bu hatA H/15 mart gecesi vuku zı Teşvlklye camisinde kılındıktan letmeJı: Ozere, Parls'e gönderllmlftlr. halli eerı alm1tlardır. Bu ma.ııaııer 
bulmuş ve ~birde tahribat husule sonra Feriköyündeki aile malcberesine Parls'te bir buçuk sene ltalmı.ş. mem- lçin viıku bulan çarplfll\Alarda Al
gelmlştlt. İngiltere Büyüle El.çl&l, ya- defnedilecektir. Je.kete . avdetinde ;ye.nhien belediye manar 800 den futa teltat vennıt
püan bu hat.Adan dolayı İngllterenln Hüsefin Suat Yalçın, görU.~tüğü hektmllklerlooe bulunnu.ıştur. Bu sı- ler ve bl.rpok top ta bl.lÜIDlf= 
tee&'riltıerlnl tekrar etrn~ ve hiikft- herkese kendini sevdlrmete muvaffnk 1'ada ut refltta.suıı taybeWl'inden Alınan yerler, Vlalıma etra.ı 
metinin icap eden tazmtnatı tesviye olmuş nadir lruıanlardan biri idi. Te- teessnründen ittanbalda duranuya- Udncl Alman müdafaa b&t.tmın blr 
etmek anUS\ında bulundu~u bil- mlz kalbll, dalma netell ve tok mü- raıc ınhht~ mllfettlfUtlyle Şam'a gtt- tımımı tetkil edi)'or.Brlanst .kesimin 
dlrmlştır. Bundan b:ı.,kA Inglltere tevazıdı. Hiç bir fe7e ehemmiyet ver- m.lf, mefl'Utlyetln lllııma kadar ora- :ıostova =Uerden llk defa 
makamatı bu gibi hldlselerln teker- mez, kayıtsız görünmesine ra.tmen da Jcalmlfbr. Mflf'Utlyet.ln 11lnmdan ~ ıı:'vn üstahtem Alıntın sah
rürüne mlnl olmak için ellerinden çok haasas blr taıbi vardı. Öl6mü 90nra İ8tanbul'da karantina meclisi ra 8:ıettıiıı~ m z:ı.ptedlldltfni BÖy'le-
gelen her şeyi yapacaklardır. tendlslpl taruyan herkest müteessir azalığına tayin edllmlf, umumi haıt>ln 

'l'ELGB.Al'LA.B 

Müstakil ve 
federal bir 
Hindistan 

Hint liderlerinden Nehru 
Hintlilerin isteklerini 

izah etti, 

Londra 23 (A.A.) - B.B.C.: Dlin 
tayyare Jle .Karatl~ Yaran 8ir 
St.afford Crlpps, budn tanare ne 
Yeni Delhlye hareket edeıceltttr. Blnt 
kongresi rel3l Nelıru ile mllslll.manla
nn reisi Clna, Yeni Delhl,re gelmlt
lerdlr. Nebru, yaptığı beyanatta, Rtnt
lllerln lsteklcrlni fÖY!e hullsa etmlt
tlr: 

- Ne istiyoruz~ Diğer milletlerle 
ltUfaka hazır mü.sta.ltll, demokrattıt 
ve federal blr Hindistan." Böyle bir 
Hindistan Asya ve Amerika lle sıtı 
mnnasebat teslslne taraftardır. 

Avustralya ve 
Yeni Ginede hava 

muharebeleri 
lki taraf da karıılıklı 

hava akınları yapıyorlar 

Libyadaki Alman - İtalyan or
C:lulanna, şimdiye kadar bir İtal
yan generali kumanda ediyordu. 
Onun yerine general Rommelin 
geçmesi ve bu generalin Berline 
gidip gelıncsl Almanyarun Afrlka
daki hareketi önemli tuttuğuna 
başlıca işarettir. Bu kumanda de
ğişikliğlnln şimdiden yapılması 

da hareketin gelecek yıla kalmı
yacağım gösterir. 

Anadolu ajımsımn nota: edeceıcttr. sonuna tadar bu vazifede bulunmu~ ml,ftlr. 
İngiltere Büyüt Elçisi sır Hughe Hilaeyin saat Yalçın evvelki akşam tur. Son umanlarda deniz 1şletmt- Cenupta, tlddet.li muha.rebe~r de- Londra 23 (A.A.) - Şiınali Avtı> 

Knatchbull Hugessen dün Hariciye Sipahi <>oatuıa gitmiş, yemek vakti· sinde doktordu. vam ediyor. Almanlar blrl Rumen ol- tralyada ve Yeni Ginede hava muha· 
Bundan başka, /\lmanyanın 

Egedeki adalarda büyük hazırlık
lar yaptığ'l haber veriliyor. İngi
lizlerin geçenlerde bu adalara şid
detli ve sürekli bir saldınşta bu
lunma.lan ancak 11azırlıklan ön-

VekAlettne gelerek bu telgrafta bahis ne kadar orada kaldıktan sonra Be- <Devama sahife 2, ıütun 6 da) mak üzere 4 tümen Ue mukabil taar- rebclcrt şlddeUerunlft.lr. Müttefikin 
mevzuu olan teblltatı yapml§tır. ruza geçmişlerdir. Her iki taraf ta za- t.ayyarelerl, Yenı Ginede bl.r dilfman 

Lonclra 22 <A.A.> - Bundan evvel- D v A 1 ytata u~am1'f.ır Alınanlar, ııerlleme- ha.va meydanına. Rabaula ve Lac üs-
lcl telgrafta bahaedllen Mllls bom- ogu cenup vustra yanın {te muvaffak olmu§laraa da Rus hat- süne muvaffaluyetll akınlar ya.pm!J-
bardımanı mlinasebetile Rodos ada- lannı yaramamışlar, başka lreslnıler- lardır. 
sına karşı İngiliz havo. ve deniz lruv- • de rlcate icbar edll~ler ve 2 günde Japon tayyareleri Darvln 11.mnnına 
\l'eUerı tarafmd::u1 elblrl!.ğl ne tapıl- Avrupa sına son saatı• 4000 öın ve yaralı zayiat vcnnlşlerdlr. ve dört yüz eıu k11oımetre daha içeride 
mış olan taarruzun da 14/15 mart Kırım'da da muharebeler devam blr tehre taamn etmLflerdlr. lki Ja-

lemek kaygısından ileri gelebilir. ceceslne tesadüf ettıttnı hatırlatmak- ediyor. Almanlar, Sln.ııtoi>Ol b511eSin- pon tanaresl diifilrühntlftih'. 
Hindlstana gitmek üzere Mısıra ıa faJda Tardır. Bunmı erteBl sOn• Alman çalmak ... ıaurma ~ • n tank Yem oınec1e .ıaponlann. ""'ı btr 

AnkandaD '98kl1en bir teJCrafta 111- barabnık 191'1 • ...........-.. Dert hareketi blldlrUmıımJftlr'. Yeni 
uRtayan lnglliz nazın Sir Crippa- llsta 2 tlflnln öldlltO n 1 klflftln Rus eepbeatnde tlddeW baYa mu- Otnede vaıdyeUn kontrol altında bu-
in ora.da 1nı:rillz genelkurmayı yaralandığı ve bazı maddf zararlar hareketı• mı·?. u··zere ı·m·ış harebelert ~llUftıl'. Ban faali- hındutu bildirilmektedir. Jııponlann 
'ttiiksek subaylannı toplıyarak alı- husule geldlti blld.lrilmtştlr. yetıntn bu derece arimMI, UtbaJıar Yeni Gine datlannı qarak MoreebY°· 
., ... taarruzunun ba,Iangıcı o1&ra.k tellkld ye ınmelen muhtemel gorühn~-
nacak tedbirleri konuşması, İngll- edll.meöedlr. Almanlar, yenl tıp av- tedir 
terenin Orta Şarkta bir Alınan 1 ng·ıı·ız Böyle bir harekete intizar Japonlar: cAvuıtralya cı tayyarelerini, Rualar da kendi tay. Bl; Avustralya lte§if kolu Salamau-

yarelerinden başka İngllb: ve Ameri- ra'ya gltml'I ve diifman hakkında 
hareketini bekler olduğunu gös- edilmesi lizımgeldiği iki yolun ağzındadır• tan tılpl tayyareleri tuııanıyorlar. kıymeUi maiumat taplachktan 800ra 

ıeriyor. donanması bildiriliyor diyorlar J .. 1 gerı dönmiiftür. 
Almanların bu hareketi nereyi apon arın Vich.T 23 (AA.) - O.F.t: BerUn-

hedef tutabilir? f H ok 22 dıen gelen haberlere göre Japon kuv· 
StokboLn 22 (A.A.) - 0 i· a- T YO (A.A.) - Stefani: Ja- . tesıı•m tektı•tı• veUerl Yeni Ginede More!j)y limanın-

. İngilizler Kıbrıs adasını vargı Diğer ·silahlardan ziyade vaa bildi:iyor: Soaial Demokraten pan Time. And Advertiser gazete81, dan ıoo kilometre uzakta bulunuyor. 
· sayıyorlar. donanmaya para g'l~de.inin Berlin muhabiri. yakında haf yaz.ıaında, Avuatralyanın son aa-

dogu cenup Avrupaaında hır Alınan atinin çalmak üzere bulunduiunu 
· Almanya Akdenizin şarkında harcanacak hareketine intizar edilme!!i lazım bildirmektedir. Gazete, general To-
·bir şeyler yapmak istiyorsa geldiğini gazetesine bildirmektedir. jo'nun Avuıtralya üzerinde Japon• 
' Kıbns, kendi başına bir hedef Loftdra 22 (A.A.) _ Bahriye MUhabir merqal von Rund11tedt'in yanın hiç bir arazi isteği bulumnadı· 
olmaktan ziyade ancak ilk konak, Nazın Alenaınder, LOndrada harp önü~üzdelc' h~ftalar içinde fevkala: ğı haklr:~ndalti demecini hatırlabnak-

Su i ·e e bir atlama taşı vazifesi gemileri haftasının açılmaaı münue- de bır ehemıruyet alacak olan yem ta ve toyle demdttcdir: 1 ~ Y b' 'f t • edild•W• · d ·ıave 
görebilir. Suriye de bu aralık, betile söylediği nutukta demi,tir ki: d' vaza eye aym ıgını e 2 Avustralya, bir dönemeç no~: 

h bi erdirmek yahut ka- cHarbin bugünkü ıaftıaaında en e 
1

0Y?,.'· h b 1 .. .. ·el sında bulunmaktadır Ye mevcudıyetı 
ar sona ' h • 1 M"tt fiLJ • b"t" ıger a er ere gore, uç ay ev~ bahis mevzuu olmaktadar. Bugün 

r d T"'ak'a geçmek bakımından ayalı meae e u e ~ enn u un 1-.:ı!ı......:_ la B h·~..a. de •• a an .J.J> Ok la "d d . h~L:-:... . . az CUJmnt o n "Yon rauc "~" Singapurun düıme.inden ve mütte-
büyük. bir rol oyruyamaz. Alman- _,_yanual r la '- endız Ha~et:ini yeniden Hitler'in itimadını kazan· ffk filoların kudrebiz k.alma11ndan 

. ta.:rar e e a ma1an ır. rp ugrun- .. . 
· tar. böyle genlş bir hare'ketı ba- d• aarfedileo gayretkr ara1tnda do- mııtır. . . . .. .. sonra, Avmtralya, 12 bın mılllk la-
şannaya yetecek kara kuvvetle- nanmamızm arttırılması ve ikmal it- B~lgaı:ıtan~. ':azıyeti bugunklu yılannı,yalnaz bapna müdafaa etmek 

• • ..ı-Allri .halde ne ayırabilir- ı · ~ IMa. k .J:~ •• hidıaelenT. bırıncı safında yer a • zorundadır. 
rını, ~ ' leahnl f.cad.nl ·~- parad .... edr e.ıh mabadır. Beılinde bildirildiğine gö-
ler' ne bavadan ve denizden oraya ara sar e ı ecca; para an a a re Kral Bor.is ile hükumeti .arasında Sayson 22 .<AA.) - j apon Tımes 
gönderebilirler. Kıbrısa karşı ya- fazladıl::.':t • , • Bulgariatanın harbe iştiraki mesele· And Advertiser g~~otesi, f~yle yazı-
pılacak hazırlık Libyada Mısıra ngıltere de yem sinden doğmuı olan fikir ihtilafı yor: Avuatr~l~8: ~kı yol agzındadu. 

' hr" 1 1 · di d k lir: M fih Bunlardan bırı ıatikhal ve refah yo-karşı b~ltyncak bir harekete ha- mu ıp er yapı ıyor ıım ?r~ an a .. mııtır. . aaOmOOaOO ludur. Öteki Fdemenlc Hi d' t • 
rdı t k 1 I km ) A • il!'!- Bulgarıatanın 1 O tumen yanı 2 . .... n ıs anı 

vadan ya m e me Ç n ya Londrn 22 (A.A. - mıra u. ._. . . f b tm kt oldug"una da· nın takıp eıttıgı muhakkak bir ölü-
h ld t bili d • . . b .. . ... . .. ıı;ıtlı)'l se er er e e c .. .. ld J usler e e e meye yaraya r. aıreaımn ugun teyıt ettıgıne gore, . ,_ h b he "z hiç bir taraftan me :goturen yo ur. aponyanın iste• l 'l _ ~ ''-' • d f u çı11:an a er nu ... h" .. •-'-') 

Japonların Hint denizine ha- ngı tereae ııu yem eıtroyer eını ı t 't d;ı . n· Berlinde Bulga- gı, ur ıve muı~ı Avuıtralyanın . . h 1. d d. eyı e ıımemıı r. 0 .. "k d .. A 
kim olarak Basra körfezini koıı- ınıa a ın e ır. ' riatan tarafından harbe iıtirak hak- uy~ . ogu aya refahına iıtirak et• 
t ı ttneye çalıştıkları bir sırada: Bu gemiler, deniz harekatı kında henüz kati bir kar.ar alınma- mesıdır. 
ro e Akd iz kı ' cephesini ve gemi kafilelerinin faali- mıı olduğu ve fakat bu iıtirake kar· Londradan gelen basın haberleri· 

"Almanlann en şar ?: ve yıet alanı .. ı geniılcttinnek makaadiy· 11 yapıla mukavemetin zail olduğu ne bakılırsa lngiliz hükUnıet merke-
Süveyş kanalı yolunu lngılizlere I~ yapılmıı yeni silahlar olarak esaslı bildirilmektedir. zindelci bazı uhri müıahitler, Avus· 
kapamaya gayret etmeleri akla hır rol oynayacaklardır, T" ,_. h-'-'- d Al an salalYi- tralyamn ilk Japon hedefini teşkil 

J urıtıye aAıı;ın a m d' ... .. 
1
• 

yakın gelir. Alm~nya ve aponya- yettar makamlan büyük bir ihtiyatla et~e ıgı muta aaıundadırlar. Bu mü-
nın, bu suretle lran yolundan Hayfa hareket etmekte ve Almanya ile ga- şahıtler, J.a~onla~ın gelecekteki ha-
Rusyaya gldebllen yardıma engel • yet iyi münasebetler idame etm.ekl.e :~::er .. ıçın Ş~~ali Avuatralyada 

9.k h K fk varırsa T b beraber Türkiyenin ıimdilik ka.tı hı- e uıler temınıne çalıpcakları, 
olın ' arp a asyaya ' ra lusşam taraflığını muhafazaya karar vermiı fakat ~üttefikler yukan Binnanya· 
!İran ve Irakta kuvvetll bir cephe göründüğünü söylemekle iktifa edi- yı ellennde tuttulr.lan müddetçe Ja-
kurulm'asını önlemek istemeleri yorlar. ponlar tarafından ıon aylar zarfın· 
tıe pek mümkündür. demiryolu B I k I d~ alınan bütün mevzilerin devamlı 

B"tün bu aIAmetıer gelecek U gar ra 1 ~ır .t~.dit. a~~ı~da bulundurulacağı 
U • • fıkrım ılen ıuruyorlar. 

:=:r~~~~~~~=ı: Harpten sonra Kale • lı- Berline gittı 
yor. *** tanbul ·Kahire yolunun Sofya 22 (A.A.) - Reuter: Kral 

temadisini teşkil edecek B~ris trenle Almanyaya hareket et· 
Belediye resimle

rine yapılacak zam A k al" leleri ne mı§ ve devlet ileri gelenleri tarafın-s er dan uğurlanmııtır. 
Bcyrut 22 {A.A.) - Hayfa - Trab- Ankara 23 (Telefonla) - latan· 

Yard 1 m 1 çi n lUS§am demlryolunun 250 ldlomet.rellk H. d" 'd bul, Ankarn gib. büyük ıehirlerde 
bir kısmının ınp.sı süratıe ilerliyor. ın ııtan a • 8 1 d' hizm 1 . . ı· k'I .. 

Ankara 23 (Telefonla) - Asker Bu yol Orta Şarktaltl müttefik ordu- yer aarıınb ·i ~-(e ... etbennıB 1 •; 
1 

e go: 
a.ileJcrine yardım iç-in salıdan itiba· ıannın' münakale ltlerlnl çok kolay- • __ _.__ 

22 
(AA ) 11 La'- d TU e 1 !"eni .'çın .. a'Ztd ell~ 'Y!_ vergı 

A-k · · '- • ı ten ra da Kale _ ~ . • - nor a ve reann enne yuz e e ı mı-.tanna 
ren Mlll ara aıncma, tıyatro ve ~on• lQ.ftıracllt ve harp son ok -=-•detli Wr ._ kad bir dmaaa · • Wr ka-
aer biletleril\e 7üzdo on zam 1apda- İ.ltanbul .. Kablre aruındaltl mun ç .... )'er .. ratlltlll 01111ur ar zam JaP IÇlll 

Filipindeld yeni Ame
rikan kumandanı teslim 

teklifine cevap 
bile vermedi 

Lontlra 23 (AA.) - BB.C.: Amert
kan Haıt>lye Ner.aretınln t.ebuttne g6.. 
re Bataan yanmada.smda d6ıpaıı ta
amızl keştf faall,etlni idame etttnnlt 
ve düşman mtlfreıııelertle Ameritalllar . 

arasında birçok çarpı.pnalar olmuttur. 
Japonlar, Pillplnlerde1tl Yeni Ame· 

r1kan kumandanını kuvvetleriyle be
raber teallm olmata davet etm14ler, 
dün öğleye kadar teftdtsıne mü:!!et 
yerml.fler, aUi 11Rdlrde ftZlyettea 
tendlslnl mesul tutacaklannı blldlr
mLtierdlr. Bu davet, cen.p&JZ bıra
lolmıtıtr. 
Ya.kında düşmanın ta.a.rru:ııa geç&

ceR"tne dair eo.mareler vardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Sahife 2 

( Diin. Geceki 

1 Harp tebliğleri 1 
lngiliz tebliği 

... 
Anglo - Sakson .... 

taarruzu 
imkansızmış 

Bir Japon amir li 
bu hususta kaygılari 

teskin ediyor 

ıc.hire 22 (A.A.) - Orta prk 
lnalliz tebliğinin bildirdiğine göre, 
• giliz ku .nvetleri Martuba hava ala
m ile T mim iye karıı muvalfakirt]e 
baprılıın baskınlar yapmqlardır. 
Hazırlık hareketleri 20 Martta bat
Lvnqbr. Dün bütün cün çarp~alar 
devam ~tir. Zırblı araball\ı, 
tanklar, topçu ve piyadeden mürek- Tokyo 22 (AA.) - D. N. B.: 
kep ç(ll: hızlı seyyar küçük mnfr~ze- Emekli amiıaJ Ryoz.o N kamwa, 
1. bu i~tc kUllanıl~ıı. Elde eclılcn Taihio ır.ccmuasında fngiltere ile 
11eticclcr memnuniyet vericidir. in- Amerikanın Japon.yay karşı bir 
t:iliz kuvvetleri en az 150 Alman ve mukabil taarruza geçemiyecdc du· 
ltnlyan esir etm~lcr ve cİütman kuv· romda olduklarını delillerle göster
Yctlerine zayiat oycrdirmiılcrdir. mektedir. Japonyanın en tanınm11 

Alman tebliği 
deniz strateji mütebaseısların<lan 
olan Nnkamura diyor ki: 

cAmerika 194 3 sene.ine kadar bi· 
Bertin 22 (A.A.) - Alman ordulan tireceği hcsap1anım silahlanma pla-

başkumandarilığmm tebliği: nını tahakkuk ettiremiyecektir. Müt· 

nı~:rırç Y=a=~n..~: hfiklerin bir mukabil taarru~ y~p- ., 
milştür. Do~ ceph1!6inin başka bir malan ~ az .muht~!?el b~lund.ugu· 
~ok teslmlerlnde her Dtl taraf aavaş nu tabının ettiren dıgcr bır amıl de 
fa:illyeUnde bulunm~ur. Alman kı- Atlantik yollarını düJffiAn için gitgi
tnıannın te;cbbils ettlklerl hücum de daha z.or mUdaf aa edilir bir hale 
h:ırekctıcrı muvo.ffo.kiyete uln.şnııçtır. gdircn Almr:..ı denizalulannın artan 
Lcnlngraddaki a.Skcrl önemli tesı.sler faaliyetidir. Japon kuvvetleri her ı ı 
Alman topçusunun sllrekll ateşine tu- türlü fngiliz • Amerikan yardunını ı 
tutmuştur. Bombardımanın te.sirl gö- daha tohum halinde iken boğacak· , 
rülmüştür. Alınan hava kuvvetleri ]ardır. Bazı kimseler buzlar çözül
Kerçteki Uman tcsısıerlnt bambaln.- dükten sonra Amerikanın denizaltı• 
mışlar, bilhassa Donetz kesiminde, larla ve Alaska'nın §imnl yolundan 
doğu cephesinin mert~ ke:Jimfnde k J 1 1 __ ı_ l 

n. "lü " bu .ıa savas geçere tayyare er e oaaxın ar ya· , 
l'C men gu nun cenu nw: • - d" fi h · ed. ı ıı 
ve nvcı tayynrelerlndcn mürekkep bü- pncagını en ~e e ta mın '-'fO? ar. t 
yük t.esklllerln işblrllğlle ltara kuvvet- Halbuki bu endi§eye mah 1 yoktur. ı 
Jerlnc tesirli surette yardım etmişler- Çünitü Dutah Harbour batısında ne ı 
dir. Demlryollnnna yapılan hücumlar denizaltılar için, ne de tayyareler 1 

esnasında takviye kuvvetleri te..şıy:ın için münnaip attatejik liı yoktuı. V• ,1 

Sovyet trenlerine ls:ıbetler olmu.ştur. çünkü Japon topraklanna kadar 
bıraç garlarında. hissedilir t:ı.lırtpler olan meaafe çok büyüktür.> 
eôllmlştlr. Diln düşman dortu cephe- Nakamura, fU noktayı ilave edi-
ıdnde 51 tayyare kııybetmişUr. Yor: cBundan baokn Japonyanırı ha- 1 

AkdenlYAe bir Alnuı.n denizaltı ge- z.ırlık durumu sudan ve havadan 1 

mısı kuvveW himaye altında blr in- uh f 1 bir d 
glllz lrntlle.<dne hücum etmiş 1'C Sol· m a aza ı durum ur.> 
hını nçığında Jevıs sınıfı bir torpido 
muhribini b1tırmı;tır. 

Slrennlkn a.çığında.kl hareketler es
nasında dilşmnn taşıt ve s:ll'af gemi
lerine hücum cdllmiştlr. Blnba.41 Kra
us'on kumandasındnlrl denb:ıltı ge
ml.sl bUbassn kend.Lsinl gö.st.ermlıstlr. 

Rumen - Macar 
·gerginliği 

artıyor 

AltŞAM 23 Mart 1942 

ve Da Sabahki Haberler ) 
HARP DURUMU 

Avust ralya'ya karşı Japon 
tehditleri artıyor 

Birmanyada ve Rus cephesinde tiddetli mulia
rebeler oluyor - Libyada yeni hi.diıe yoktur 

Almanyanın 

ihtiyat 
kuvveti 

Büyük edip 
Hüseyin Suat 

Yalçın vefat etti 
<llnlCUafl 1 .......... 

İngiltere c70 i kıt harbine m:7:.. ._am~: 
girmiı 200 tümendir» Şehabettln'le 1*lale fi/iti J""'818 

di 
ba§lamlff.U'. 8lmıU J'lbnm'da topla,o 

yor nan :EdetQaa Oldlııle l&lıJılrl UMD.o 

U:uık doivdaı 
l
daB~a.tta ........... 

Loadra 22 (A.A.) - En iyi Rue Filnun'mı o dtfbJıeııh • ı.wa J1ı9 
kaynaklarından gelen haberlere gö- hafta meemuad& BI tsla 8aıııt"lta .. 

rılipin ac:lalarında Japonlar re Almanların ilkbahar taanuzu için I tdr fl!ri balanwd,'L .. illdadm 1111 
Bataan yanmadannddi Ameri· eJinde bulur.durduiu ihtiyat kuvveti ı blmmı 111 •o .ala ,....._ mi• 

Avuatıalya etrafında hava kan kuvvetlerine kat1 bir taarnı- 200 "- 1 '--- l kip 1udıll tHr'8rl d.&Ml 111111- 9dll 
_1_ l J y J tilin.en. d<'-.. :waıet .o ap.. uu n ar• .. 1r ~ıtapt& ~ı-..t:.r. ~ın an ıiddetlenmiıtir. apon za hazıılanıyorlar. eni apon d 70 la h bin k. u .. ---..-· 
tnyynreleıi Avuetıalyanın fima- Ba,kumandanı geneıal Yamafita ~. tümenı .. 1 ar e Jftir~. et- Hüseyin Saat Ylılcm. M-. 1ılr 
lindek.i üelere ve Yeni Ginenin takviye btalan alnuftır. Japon ~~ıtır. Bu iO tumen ~epbe serwnde p.tr oldula lıadar laee 1ıılr •'"bll 
cenup limlllllarına dunnadan toplan Ame-"--n ~~.._.._,mlarını, ıstirahat ederelc. yenıden bazıılana- 1dl. KAftl Zallm , ıdJ'o • ... 

nuı nU11A cağı yerde harbetmek zorunda kal· yetı müteakip ıraı.. ...-.. 
akın yapıyorlar. Amen"ka n bilhasaa Manilla körfez.infn af- mııtır. Bu sebeple Hitler'in asker ih- sonra gündelik surıeterde blrP°t&tr-
Avuatrnlya tayyareleri de Yeni zmc:IW Coırigidore adasındaki tiye.ti meselesi ZOf bir duruma gir• ler neşretmllUr. 
Ginenin ,imalinde Japon iıgali i9tihkamları bomhardnnan et• , miştir. Ruslar bu vaziyeti ihdas için Hüseyin llaat, ~ lıle 4t Wlnt-
altında'ki limanları ve bu mınta- meğe baılamııhr. Amerikalılar ! çah~mıolar ve muvaffak ohnuşlardır. llllf, DariilbedQlin bm'IVn=da t* 
kadıı Japonlara ile vaz.ifesini gÖ• da mukabelede bulunuyorlar. Şimdi Stalin"in sayıca çok Ü.tün ih- hhnmeıt olmQl&ur. A1Dl emepGe blı-
ren yerleri bombardıman edi· Doiu cephe.i: ıtiyat orduUn bardtcte geçmek için çok p!yesler JNID!lbr • .......,_ ~ 
yorlar. ı münuip zaman bekliyor. lıcalan §unludır: OGrit temel, Kldl 

Yıeni Ginenin !Pmalino çılanıt Bütün cepiıe boyunca tiddetll B. Hitler'in Mare•al çamaşırlar, DaVQı atk. Kundak • 
olan Japon kuvvetlerinin adamn mulıHeheler olu,.or. Son Rue R , . -x Jı:ımlan, Çıtteli JDlbıcıplar, Bannm 
cenubuna, AVU9tralyanın tamam tehliii bir kaç balgede taarruzt ı unatedt e hır mektubu sonu, YaD' •• K.,.n lllleıt. Sanat 
karıısına gelen Papua körfezine muharebeler olduğunu ve bazı Berlia 22 (A.A.) - M. Hitler, vesikaları. Tanue. Zifaf ceeesl. 
kadar ilerledikleri bildirilmekte- muvaffakiyetler elde edildiğini iy.ilqtikte,. ıonra mühim ıvaz.ifeeine Ahrette 1111' dn, Ana -llanmlda -
dir. Şimdi Japonlar burada mü- bildiriyor. Alman tebliği ise Rus yeniden baılayan marcpl von Runa- I gece, Çapanotbı. Aoaal fllılUlar. 
hi b• •· l M --~- ,._ h"· 1 h ft bu-.:n. d • d ..-ı • · ı Bu p!yes!erln çotu tıeaW1 eıttMPcJld m rı us o an or<:ıl'U[Y mnanı• ucum armın er tara a :T~ te t e, u u 9 .. : muavını ~enera tarlhlerd~ btıyük mınatrakQet a-
nı almnğa ~ı,acaklardır. Bun• zayiat verdirilerek tardedildiğfol 1 Scbmund vasıtasıyle husus1 bır mek- zanmıştı. 
dan aonra Aıvuetralyaya karıı haber vermektedir. 11 I tu,'l göndc~tir: M .. Hi~cr, bu Hüseyin Suat y~ bbbf __. 
harekete gt>c;ilmeıti beklenebilir. Haftalardanberi Rusların hU- mektubuı:da, aamımt bir dille, ma- evvel Altpm'da .ııem babrl&r hem 

Japonlar Avuatıalyaya ' hücu- cumlan bqlıca iki noktaya kar- ır~alin sulh ve harp zamanlarındaki gülerlm.e llnllJlı anında p.hkÜ ol-
mtKl lı:ati olduğunu, AVU8lralya tı idi: Staraya Rueaa -ve Harkof. büyük °b.-lşanlarını belirtmektedir. duğu bazı tüaf 'nılmıkm' anlaınut, 1nl 
Japonya ile anlaımazaa bu ada- Dün Lvrdradan gden haberler Kütle halinde hücumlar yazı1ar btb't* rallad l&mil&I. 
nın da Felemenk Hindiatanı ada· Staıaya Ruaada duıumda deği N • 8erlin 22 (A.A.) - D. .B. rtin 
larırun a1ubetine uğrayacağını tiklik olmadığını, burada Al· Ukeri kaynaklardan öğrendiğine 
söylüyorlar. Avuatralyahlar ise manlann yeni iııtihltlmlar ya.p- söre, llm-en gölünün cenup doğu· Hüseyin ~ Yaltım. poltwr• '1i 
memleketlerini ıonuna kadar dı1;-rını bildirmekıtedir. Harkofa nnda oldukça mühim bir noktaya, utrafma.11 •tıı r Bana nlmla 
müdafaa etmek azmindedirler. gelince, .. Londra Rmlann bu 

1 
düpnan piyadesi, topçu, tank n ha· vaktiyle KlmD pqıa balbıittl it -. 

Geçen hafta Avuatralyaya Ame- ~ehre ~uc~m etmekten vazge- ~ ,va kuvvetleri müzahcretiyle kütleler pıa geldfll - lı&lbatıp)Um lled. 
rikadan biı miktar asker ve mal- çerek tundi Haı4tof ne Poltava halinde hücumlar yapmtftn. Heı ~ gelenleri tfttdf ltlM&. DwJla 
zeme gelmekle beraber adadaki araıınclaU yolu lce.mek iç.hı ~~- nıftan ukcrler ve S.S. lutalan. uçak· Cahlt Yalpı'ın blıR bl'dlll oldulm 
lu~etlerin Ufi derecede olma· Jqhklannı haber nımektedır. eavarlaı müzaberetiyk, buz gibi ao- lçln İttibatft laneıllllMl: O ta tefti! 
dıiı yeni Ba•umandan general B~. haberlerden AlmMıların esas iuk bir havada, haftalarca süren ~t .:".:;: ~..= 
Mac Arthur'un be;ranatınGan m~daf~a noktalarını muhafaza ç.arpılYJlalarda bütün Sovyet hücum- beraber Dil ıtnl ~ ..., 
açıkça anlafllmaktadır. General, ettıklerı anlaıılmaktadır. tarını geri piitıkürtmüıJerdir. Düpna· tıraıa, b8lllne •t!ttdlllid: anıda 
müdafnnnm kuvveti kendisine Lı"byada: nın Alman hatlan araama sızmaya sevdlRl ~ 9lftQ 1ııaJaBea tetldf 
verilecek vwtalara bailı oldu- muvaffak olduiu noktalarda, Scııv- edil~ • ı 1 llıllt Sbn caa JI&. 
ğunu 11ö7lemiftir. Maamaflı Ja• l..ı"byada devriye kollan ara• )"et kıtalan, kartı hücumlarla geri aeyln Sua\ 1Ja;t,j 9 5 9 dF hm W 
ponlar Aıvustntlyaya .aldınrlar· amda c;arplfillaJudan ve hava ablmıştır. semaverinhı batma Pf1D1t. qledlll ltalyan tebliği sa burada çok §'iddetli muharc- faaliyetinden ba•a 'bir ıey yok· §Jlrlerle, sarlf allıllnd Ue 1*ln mn-

Ronıa 22 (A.A.) - İtalyan ordnlan • beler olacağı mufıakkaktır. tur. Dün Londra Kahircde bü- Bertin 22 (A.A.) - D.N.B. nin tuflan nepJeadlmllt' 
umumt knrargtıhmm 659 nmnarall Macarlar, Romanya Birmnnyada Japonlar iki kol- yük bir askeri toplanb yapıldı· ~.kert kaynakla~dan ~iıenc:liğine Hüseybı 8uaı YaJpn. aB11 •kede1e 
tebllğl: SJrenalka'da. hattımıza so- hududuna derhal dan ilerliyorlar. Sittang vadisini ğuu haber venniJlir. Toplantı· gore, Şark cephesinde soğuk devam senelerinde Anbra"da ,,,pMısn ae-
kulma~a çalışan diişmnn kuvvetlen takip eden birinci kol Rangonun da, Hindistana gitmekte olan etmektedir. Termometıenin sıfır alh ı çen §U ftDJl anlamdı: dfetidıa 
cnrcıu pike bombardunnn hnr~Uerl asker gönderdiler 240 lcilometre ıimalinde Tun· İngiliz Nazın Sir Stafford Crippe, , 3o dmeceyc kadar düıtüğü görül- 1Udı. l>tledlll aua ••: •* lfln 
yapan hava. ordusunun tcsirll yardımı go önüne geJmirtir. Burada bü- lngiliz gmd kurmay ikinci bat- mAtedir. Bilhuea ıimal bölgelerin- rahat bir .._ ' ' m,......_ O 
ne sürntle pUskürtülmQ.ştür. Tayyn- C 22 (A.A ) _ M An· ~ .. lt bir muharebe bekleniyor. b.nı general Nye. bir çok ku- de •ca1dık Niaarı baılangıcına kadar zamanlar .,... w ..._. - at. 
reler n1çaktnn uçarak mltnı.lyôz a~ ~ • • ve yahut ortalarına kadar muhtemel dürü olan Babrt beJln C8ll'abua 
açmı.şln birçok zırhlı vasıtnyı tahrip tonceco nun nutku, Macarların Ro- nvadi vadiaini takip ed-en ikin· mandanlar bulunmuı. Orta prk olarak 1Jfır albnda kalacaktır. mebusu ve Ziraat Vetdll olaıa -tıı-
eımlşle: ve diğer blrçoklnnnı sava.o ın:ney• hududuna derhal aaker gön- ci kol daha yavq ilerlemekte• durumu gözden geçirilmi~r. 1 Şimdiye kadar devamlı surette Sabri Topıat) ......._ lllırlt 191r Dd 
dışı bırn.kmışlnrdır. Alman ııvcılan dennesir. sebep olmuştur. Rumen - dir. Ba kol, Rangonun ~ 30 kilo· İngiliz mahafili Orta ,arkta mü- muvaffakiyctli barckC'ttcn ba!u.etmi~ koltuk vardı.. OiJe JM"lll•MllD mnıa 
1lç Kurtls tayyaresi dü.şürmü.şlerdir. Macar gerginliği Alman Hariciye metre ıimalinde l..etpodanda Ja- him hadiseler olmuına ihtimal 1 L So _ı__ b .. tatil r.amanında b1IDlaftlan birine 

N J .. '- gJ d k la la h 1· dedi • ı O.liln vy. et propagana&ıSı, ugun, - .. l~p ~- '=+=~ __.. ...___ 
B:ıtı Akdenlzdc tayyarele.rlm1z ke- a.zır ıgm. 11;ay an ırma tadır. B. 1 pon r temu a m r. verıyor. f bul maktad So J~ ~.... - - - ~·-

etr uçuştan ile yerleri tesblt edDen Hitler'in BudapCJteye ve Bükre§e ena vazıyette un ır. v- dum. Fatat ne -...ıı lllıllm .._ 
ufnk tona~da lkl İnglllz b1r11ğ!ne bil- hususi bir mümessil gönderdiği bile yet propagandası, timdi ken<lisini, cıdan çu cnabı üyoıchlm• Jioertdl · 
cum etmişlerdir. Bunlardan b1rt hıı- aönlenmektedir Ea , d k K v k Alman hava kuvvetlerinin tesirli ıu· komJsyon,. 'tar!• a. ne ~ DıJe.. 

-teki ın '-ft-- --"l • •r·ne e ır ar sogu rette d.:stek}ediği giddetJi AJman hü· )'OD toplant.l idi- Bir ... ----
nya uçmuş o ne af'>'r ~ •~ - Sanıldığına göre B. Hitler, Rusya· Sı.! ' la ~---
rilmlşttr. Denizaltı tarşıkoymn vası- I da hnrbMmelc. üzere Macarlardan is· cum nnı kabul etmek zonında gör- mıya.rak a..rt 'beJe IDld1ml. e_ıı ce-
tnınnmız Akdenfzde 4 İngiliz denizaltı tecr"· k vveıl . .. d k rk M k , dev d • mebedir. Alman hava kuVYetlerinin 1'8.bı verdi: .ro1c anma, ~ 
gemisi dalın batımıışlardır. !gtı ud L~rıbi~lyuz ... e 1 J b!nldı~ .a- ORUSU 1 am e ıyor bqanlan o derece aarihtir )d dü1- falan deltl. , ........ mmıa ilet -

CAQS an 8 a.aın ecegını 1 ı~- T man propagandaa brmu tamamile d&kika WUıilllıd ...,_ .... MI' al 

Vichy'nin 
tem·natı 

tiı. Buna mukabil Rusynda bulunan bilmemezlik. edememektedir. arkadq ~ 'J'aUI lıl&lawwıe 
bütün Rumen tümenleri Rae taarru- Bı" rm· cilig" i Zonguldak, Termometre M k ..J!- 7 kadar Jdınwnln nMtın .......... 
zuna karşı koymak için olduktan 01 OVa De ua70r fçln odacı 'blJte lt,JJ1.Jur.-
7eıde kalacaJctır. ikinciliği de Edime aıfırdan qağı bet Mo.kova 22 (A.A.) - Mıiıare- Bu !zabatı aımca "'811 .... J9ıa 

Bük:re~teki kenaa.te gQ.re, bu ayn ekibi kazandı dereceye indi be Pddetlenmektedir. AJmanlar, metten ..,. dllllal 8lıllll blrla 
muameleı.in .ebcbi, Romanyayı . Kmlordu b:rliklerinin ileri hareketi· oda:mıa -.....ı. OdMı 11D1: .,,..,.. 

Madagaskar ve Fransız 
filosu arzu ile Mihvere 

teslim edilmiyecek 

Trarutllvanyanın iadesini· tcmiyecek ni önleyenrlyorlar. Perıcınbe günü 10il Tarl• clıeJ'lntle: dllD de.......,_ 
kadar küçük düoürmektir. Diğeı ta- Edirne 22 (Telefonla> - Beşinci Kar fırtınası ve eoiuk diln de <lo- cephenin bi kesiminde düpnanın uasındall!llb dtJıer* blılıl acan w 
ruftan Tranailvanyadaki azlıkların grup kır koşusu bugUn Atat.ürlt anıtı vam etmi,tir. TermometTe aıfmlan bir istihkamı §iddetli bir muharebe- içeriye girdim!_. 
kötü muamele gördüğü de bir ger· lle Kapıkule arasın.!!._., 'IOOO ~~rü e yuknnya çıkmamı§, en yükae.k - 1 1 den aonr• zapteditmiotir. Almanlar --------
çektir. ynpı1dı. Havanın """"""' ve ~ z- dereceyi göstcnni§tİr. Ak§IUJ\ ııfmn • tihk~ · 1 k · • 12 d ! A t k b• 

gtu'Iı olmasına raRnten qu tam blr • . • 111 asmı gerı a ma ıçm e a nı a ır 
Rumen gazeteleri gjddetli nqri· h ıntı l inde' altınd.t beş dereceye ınmıştir. Her mukabil taarruza geçmioler ise de • 

Vaşington 22 (A.A) - M".ı".....,""""- yatt? bul~akta?ır. - •· et~~le~e - ~ c= taraf k~ ve buzla b.plıdır. Oluklar· gayretleri boı çıkmııtır. Ba,ka kev 
l'l ve Frnnsız fllo.runu ~ ll:';;h. Tımpul dıyor ki: cButun memle- bOlluna kndar takip etti. ~an, bınaların kenarlarından kaim liınlerde de muharebeler çok şiddet
verc t eslim eLrnlycccğl hnkkında vı- ket ruılamıfbr ve tereddütsüz mare- Edimeden Hüseyin Alba.yrnttar 24 uz pa."Çalan sarkıyor. lidir. A~lar müstacel ~unım!an 
dıy tarafından verilen temlıuı.t üze- p.l Antor.esco hükCımetinin ark n- dakika 62 saniyede birinci İzmltten Rasathane bir .ağuk dalgası geç· önlemek ıçı:ı durmadan bır lesım-
rfnc Frnnsız şinuıl Afrlkası toprakla.- dan vürümektcdir.> İbrahim f'tlncl, Zoııgul~ Musta- mekte olduğunu bildiriyor. Bunun den ötekine ko~maktadırlar. 
nnn yiyecek rnaddererlle başka mad- T'mıpul, cOrdumuz, iftiharınuu fa. üçihıcO, Edlmeden Haill dördllncü bir kaç gün süreceği tahmin edil-

Oç proje tzerinde 
dün de incelemeler 

p)lllclı 
delerln iletilmesine tekrar başlanma.- b~lıklı diğer bir yazısındn da diyor ce1dl. Eklple Zonculdnk blrlncı, F.dlr- mektedir. • Hı·ın okyanusunda 
ın için bir anla~ yn.pılnu§tır. ki: cOrdumuz, Rumen milletini kuv- ne lklncldlr. Ankara 22 (T.WODla) -Bi711i 
~~~=-::e ~~~= vetlendinnek ve tehdit altında bulu· Mlsaflr sporcular tereflM Belediye- Millet Mect.I nıili Alı••,,. ._. 
h19b1r Fran!lZ ruu;, gemJslnln fbndİ nan Avrupanın .emniyetini temine de bir çay rJyafetı verildi. Derece Hawai Japonya lngiltere'nin da ifo B....U Dalrıt9r ... s.,.. 
bulund~ llmnndan nynlınıyacağı yardım etmek içın, muhardbe mey- alnnların mad:ılyalan umum! mtuet- üun buaia lildıa _..Sn.si nl-
.bnkkında Büyük Elçi Leahy'ye temi- danlarmda fednkarlılclar yapmı§tır. ti§ vetıu B. Sabri öney ıarafmdan d 

1 
d bu denizdeki nüfuzwıu ne g:ider.l .- • lrıslair lı;la -cilllll 

nat vcrmlşUr. Bu tcmbınt bllhnssn B_u .•oheı>ten dolayı, Başvekil muavi· verlldL a a arın a kıracakmıf 8ç proje kıa:J;wfe incelemeln 7...-
.ıea.n d'Am gemlsi h:ı.l:kındadır. mmn eö.zleri, bittün rncmJcketin dil· IJIJflar •• Jld baJ.l'llMlaa ...... .a. 

§Üncelerine terceman olmaktadır.> Bir komisyoncu yangİn• h ı k mıılardır. 
Malta üzerinde"-- Maca_r mahafil_i da yanarak o""Idu·· azır 1 ~k ~2 .. <A.A;-~ .. :-J•~onya- Birindliii ••z-·- ... hHmrn ~ he nuı Siyam buyük elç.ilıgı eözıcü mua· d b günlmde Wr tdlll • edil. 
~~~re düşürüldü ~ m~~e(~ ~e:mıyor . Dün gece Boyacıköyde K~ekçi _ . , vini demişti~ ki: Japonya, Büyük.~ri- c:ıcti~ Projeler. •w.".:... halıı 

'--T ha k (A.Aj) :--;- Orta ~~ Macar :filı . R · · - H R~ı eokaPıd.a konmyoncu Arap Şükıü- Burası Japonlara brıı ~:n~;i~1!°~~11:;:1:de~~~uz ka gösterilecelrtir. 
~1:: bil~'--'~d~:1 en~ paza.Mr u:u-

1 
N M •• ,L~? A-otmzı:.:n. ancıyMae nün 14 nwnaralı avinden yangın çık- l h "f • • ,. ____________ ..,. 

~-ıae DlllJ ıgıne gore a ta azın . IYIUUU l"Ul on._._o nun - ~ . "k 12 1 • at ama ta tası vazı eıını Bı"rmanya'da 
..J __ •• • d · d l ' h-L1-- d .. led··· •. mıo ve 1uıti~ı numaıa ı evıo 9U'a· 

aaru11 uzcnn c ZJyn e qen düşman canetan 13Km n soy ıgı tecavuz- t ttikt ö d- ··1m·· r· oörecekmif 
hava fo.aliyoti esnasında İngiliz avcı· kar nutku ve Rumen gazetelerinin ~e~ \ ten laeonra s -~~~ruB ~~t.u~: • Bombay 22 (A.A.) - Binnanya 
l S d - . d- _ . M aJ-.l..ta 1 ta u "b'1r ıuuı n o n ev acuuuı . .,....ıu d t L .b ~-Lli ... an u man tayyarC:SJ uıurmtl§- acar .. :T .. • n yazı arını m .11ır yanarak -ı ü tü or aeu umum ~ararga ınm ~ gı: 
lerdir. Hnv kar§ıkoyma topları da kayıwzlıklı:ı knrşılamıftır. 0 

m 1 r. V..matoL 22 (A.A.) - Hawal Her iki cephede de ,eni bir ıeyyok· 
12 tayyue tahrip etmişlerdir. Ba ve . Hariciye Nazırlığı sözcüsü gazete- adalanncla yqıyan Japonlar, caaus- tur. Jngiliz hava kuvıvetleri dün aa-
dİ;ğer bareletler sonunda 5 tayyare· cılere demeçte bulunarak Macar dı§ Polonya Baıvekili luğa meydan verilmemek Uzere nkı 1ibah Mingaladona bir akın yapmış· 
miz kayıptır. politikasının malum prensipler da· V • gt "d" bir nC7.aret altındadırlar. Hawai ada· ı lar ise de henüz hiç taf.üat alınma-

fı T d h h aşın ona gı ıyor v 
At 1 

ı m e ve iç ir değişiküğc uğ· ları eski ukeri k~mandanı a§İng· 1mı01Jr. Orta Birmanyada dün öğle· 
yan§ an rnmaksızın ht>p eski istikametini ta- Montreal 22 (A.A.) - Polonya tona gelrr.iftir. Kendiei Hawai, Ho· 1 den sonra bir hava alanı dü~an ta· 

İunir 22 (Telefonla) - llkbnhar kip ettiğini aöylcmie ve Rumen Ha- Bavvekili goe.neral Sikorıki dün aece nolulu ve P,arle Harbour'un Japon rafından Jiddetle hombalanmı~tır. 
at Y n lr..nna bugÜn Kızılçulluda riciye Nazınnın nutkunu rnğmen ay- Montreıı.4 ı, sr:hniftir. Mumaileyh Va~ hatlaıını yandan vurmak için allama Memurlar arasında bir kaç ölü ve 
baş!andı. Yarı lara 3 Mayısta da nı istikamette inki:af edeceKini ilave 1 aingtona aidecck ve orada M. Maç .. tahtaeı vuifcai aörecciini eö1lemit- lngılliz.. hava kuvvetlerine ait binalar-
An1carada başl•ncaktır. ~ıeemiftn. :ıumzie Kin• ile airiJteoeitir. jw. la bul hatarJu v•chr• 

•••••• u, 
<masa ma• a~. ~ JD&

0 
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Çıkarılan büyük 
çamlar tutar mı? 

Ağaçların bir 
kısmı aldandı 

CEVAPLARIMIZ: 

Turp neden boşanir? 

+ • 
++++++++•••++++ 

Kontrakt briç 

MEŞHUR ELLER 
El No. 12 

r~ 3 Ahbab 
Çavuşlar 

Avrupada bir çam koruluiu ye· ... Bu sene fiddetli soğukların t~irile Boltancıda lsmaı A.on. cevap: 
rinden kaldırılır, djğer lı!ir mahalle ağaçların birçoğu az da 0 ).a ®nlar· Her nebatın muayyen bir zaman 
nakledilir. Caddelere. yollara, aergi dan müteeasir ohnuşlardır. Bazı ai- için hayatı devam eder. Öriirü bir 
yerlerine kocaman ve !Yiiksek ağaç- pedi, lodosa hakan yerlerdeki ağaç- sene. iki .ene ve daha fazla olan nc
lar götiirülerek dikilir. Bu koca ağaç- l lar bozulmamı~lardır. Fakat poyraz hatlar bu yapma müddetleri içinde 

•ARV9& 
• A 7 6 
•• 8 6 s 
• R2 

(Artak Palabıyıkyan) 
Bugüne kadar gördüğümüz m 

eğlenceli ve en büyük 
tilmleri olan 

· k l k lan v döllerini kaybetmemek için ta.bii ka-
larm bir tarn.ftan diğer bir tarafa gÖ· ı T• ara .Ye e ma~ a genç -~gaç- nunlara göre canlılıklarını taıızim 
türülmesi için ona göre yapılmış lar ııe fidanlar M>ğuklardan mutee.• • 1 J _ı B bar. · ederkr. TUYplarmızm a... kJılllll bo--_.ı d Sök-ı b .. ..::L w 11tt o muı araır. unun en ız mı· •y ,,-

ta~ar ~ar. ır. u en u,.--. agaç· ı mıli Jiddetli .oğuklan müteakip na- narbilir. Bunun 'birinci eebebi. fidan-
lar haagı cınsten oluna olsunlar, ye· larm l d ed.w. h ki lann yav•• yavıo• -:....-1.1---.e dogv. · l · d.kil _ı,ı_ b" .._ · · va o oı ean ıgı a e gijne- ...,.. -. ~u.uı-J 
m yer crıne ı au.terı IOr -a ıçıHn • • .1 b" ]..Ll •• • ru ilerlcmeaidtir Birçok yumrulu ne-

l B · · L----ak. fDl temn e · ıraz ı zıua'1Jl&1l uzeıme, · 
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eaşmahz ve tutdar ar. u
1

1§1 ~1 .. _·_._ bu aitn ağaçların derhal uyanmalan· hatlar vardır ki çiçeklenecekleri za-
için er ,ey en evve çııı.an Be.al<. dır. man yumrulan YlrVat yavaı bo§&n• 
ağacın hayati durumuna bilmek. ye- Böylece 1.1vanan - ] d mai• 'batJar. Ççe&ıenme tohum ver• . ·~· _ . . I _L w r agaç ar arasın a -'- :-·nc1· F"d k d f 1 tışbgı topragın nevna an amillA, aga• badem. kazllc:.ık, kayısı ,eftali erik m.,..; .,.ı ır. ı an ne a ar az a B'.er .lkl t.arat mnda 

Filmi ile 
pek yakında 1 PEK sinemamna 

pliyorlar 

cm fizyolojilt yapıllft hakkında ma· gibi meyva ağaçlan a~ bul~akta çiçek verine o niabet.te daha ziyade KAğ":ıdı veren: Cenup 
IUmat sahibi olmak Jbundrr. Bu ıart- idi sa. aiaçlanndan birçoklarının OOfllJUllaktadır. Şayet fidanlann bo- İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
lan bilmiyen kinwelerin ge)ifigüzel tomurcuklan bile ac;ılmağa hafla- ıanmuı yalnız birkaç tanesinde ise DEKLARASYON Eksiltme Komisyonundan 
çrkartacakl~ı yaşlı ~açlar ibila i9tis- DUfb. Fakat havalann birdenbire 0 ~~ buıd~ı iyice muayıen~ .et- Mlkdan Muha.nımen 
11a kurumaga mahkumdur. aiddetli poıyraza ve müteabben kara ~mız. Betki de yumruların ıçıne Cenup Garp Şimal Şal"k Cinsi. Azı Qoiu fiat M. teminatı :ihale T. 

ilim işi, fen işi bir bilgi tatbilat yele dönmesi üzerine hararet ~Te· gJmUf kurtçuldaT bulursunuz. Bu Pas Pas Karaman etl 17200 320'74 100 aahasıdır. Bu sahaya bilgisiz lıiç ceai sıfmn alhna düşmüştür. Üç gün- ~alde mahsulü kurtarmak ]~ ge- 3 "" ı>u ~ ~ :O: Da.ğhQ 5000 11900 105 
2
: ~ 

kimse giremez. Şceyct girerse büıtün derııberi airuıi lfirıei esen poyraz blr- 1~: Kurtçuklar yumuruyu kem:ınr.ler. 4 • Pas Pas Pas Kuzu 4000 10400 100 780 
25.3.942 

yapacakları işleri bir gösterİj mabi- denlııire kar fırtınasına çevirmiştir. Boyle yumı:u1:8'n~ ~p!"a:klan hafifçe ı Sığır 8'AOOO 04600 100 '7095 
yetinden ileri geçemiyerek neticem Bunun netice.i bittabi u veya çok 90lar. Bu gibılen sökup yakmalısı- OYUS Hastane ve 8ı.hht mftes9eeelerin yukarda yazıtı et 1ht1yııçaan açık e-k-

akim kalır. Her istenilen ya§İı ağaç. çiçea.lenınit veya yaprak tomurcuk- nız. Kozcu: Şimal J .slltmeye konulmuştur. 
vaslla bulundulcr~ yerinden kaldın- lan patlamtt olan ağaçlar için fena Hangı· mısırdan ekelı"m?. 1 

- Eksiltme 
25

1
3
1

942 
çarpmba günü saat 15 ~ Ca.talotlunda S:ıhhat ve .,.._ Oyun: 4 plk İçtı.rual Muavenet MU.dilrlülü bJın.asında. kurulu kooılsyonda yapılacaktır. 

la:'bilir. istenil~ yere naklolunur ve olacaktır. Bazı ağaçlann bu .uretle ~ozd:ı Mehmet Daioiluna 2 - Et mikda.rlan, muhammen fiatlerı ~ muvakkat temınatıan yukar-
orada senelerdenberi dikili bolunu• aklaDJDlf olmalan, bu ıene bu gibi cıenp: Şark üç büyük karo6UıtlU çıktı. Garp da gösterilmiştir. 
yormuş gibi büyümesiae ve yapma- ~ann meyv~z kalmala.nnı mu· ortıatma tör çevirebilmek için üçilncü 3 - İsteklller şartna.mesını çalışına günlerinde kc:ımi6yon<la. görd>llirler. 
aına devam eder Bu fenni bir İ§İn cıp olacaktır. Eger muhtel!if meyva YazlJt mahsul yetittirmek için karoyu kestl. Kör\1 pnaı as ile l.ldı. 4 - İsteıklUet 1942 yılı Ticaret oda..sı vesiS.aslJe 2490 sa.l'llı kanunda. yaıılı 
tatbikatıdır . bölgelerinde ayni soğuk hava dal· gösterdiğiniz alaka ..-e tqebbüaten Bundan .!onra birçok masalarda .lak- vesikalar lle bu lfe yetıer muvakika.t temlnat makbuz veya banka ~ktuıtıııe 

y ki· <l-k _ 
1 

gası devam etmiş ise, bu sene yazlık dolayı memleket namına t~kür cu üç el ptk çekerek muha&m taratın birlikte oolli gün ve saatte kom.Lsy~ma. gelmeleri. «3518• 
apra ~1r1ın•. o enklagaç 8:1.."~- n kıfhk m~lanmızın birçoğu ye- ederiz. Yetiştireceğiniz mahsuller kozlal'Ulı düşürdü .• Müteaıkiben treflin 

karılıp nakı en, yapra annı ooımır tifemiyec~. için tohmnluğa ihtiyacınız varsa evvelA ruasını. sonra küçüğünü oyna-
yen çam aımfı, magnolya, tefoe, kaymakamlığa müracaat ediniz. dı. Halbuki trefller 4 - 2 düşm~ oldu-
laums·ıer gihi ağaçlardan daha ~o- Beykozda hemen bütün yazlık mah· tundan takıldı. HulAsa. tren i.izerlne 

Hariciye Vekaletinden: 
faydır. Çünkü birinciler ...,.ku halin· Güllerin suller kolaylıkla v...,....•l!irilebilır· . Yal- elinden bir tek kör kaçabUd1ğlnden ....., .J-·~ dört plkl ad Bf •-rı gt--ı• Hariciye Vek.3J.etin1n merlrez te~kil8.tmda 13 üncü derecede münhal 
dcr::!irler. Diğerleri yarı uyur bir va- b d ruz mahsulün idraki biraz geç kalır. yapam ı. r ~ '""'· idari memurluklara müsa.baka lle sekiz ~mur a.lmaca.ktır. 
ziyette bulunduklan için kökleri ile U anmaSl Fasulye ve mısır için daha ziyade KRİTİK Bu idari memuı:'lann Vekllette meslek sınıfR1a geçmeleri~ kanunl 
beraber çıkanlacak toprak kütlesi- .. . • bulunduğunu.;; muhitte ötedenberi Dördüncü leveyi kör ası ile alan inllı:An yoldıur. 

. d h 'b .. ·-k faz! lm ~ GuUenn budanması hem bol ça- kullanılan cinsleri teycih ediruz Egw er ~umm ovnnunu "ıkanli>ilmesi~1n Müsabaka f.m.Uhanı 16 nJsan perşembe günü saat 10 da Hariciye Veka-
mrı a a uyu ve a o asmaa -L almak lı d fid k 1i · ·~ ~ Y - .., let.lıı 
mecburiyet vardır. Ağacm yaşının ~ ' eı::1 .. ~ ~n~n ~et suyunuz bol ve mısrrlan da fasulye elindeki iki boş körü kıa.çmak mecbu- dıe yapılacaktır. Miisabakaya iştlrAk edebilmek için tallplerin memuriıı 

h . . k M J - d ve muntazam uuyumeaını temın et· gibi sulayacak iseniz sulak yerlerde • rlyetJnde oldu~u ve bunun da an- kanununun 4 üncü maddeslnde'kilerden başka aşağıda yazılı evsafı haiz 
e emmıyetJ yo tur. ese e, gov c- me.lc jçindir. Güllerin budanmuına · · · k il Şa cak muhasım tara!taıki trefllerin 3 - 3 olomalan lAzımdır: 
nin kalınlığı ve dallann husule ge· m..nm on betine kadar devam olu- yetışe~ ansı u anınız. ye·t ı:nısıra düşmüş olma.slJe mümkün bulunduğu- 1 - En aşalı lise mezunu olma'k, 
tirdiği şebek.enin fazlalığıdır. Dallar nabilir Erlı. bud güll d • ayırdı.gınız v~rlalar sulana:bıleeelc. nu görür. Fakat trefllertn tahmin hı- 2 -Muva~ aSkerllğinl !fa ederek ihtiyat sınıfına nakledilmiş olmak, 

1
_ d f 

1 
,_ v k . · . en anan er on mevkide deg:ılse, o zaman kır mısırı lil.f k al ·· . 3 - Ya.şı otuzu tecavüz etmemiş bulunmak, 

ne ı..a ar az a, ~ıı. ve dagını ıse lamı tesırile bozulabilirler. Güllerin d ·ı k.ı d · · · ma ve 07.Cumm ey'hine duşınüş T 1 lı:ök1eri il~ dallan arasında ona göre göderi aürmüo olsa dahi budamna· ,~!~ Buve . raç yuler e ydetışen c~sı olması her zaman ihtimal dahilbıde- a iplerin meıct;ep d.LplomaJan, askerlik vesikaları, hüsnübal ve sıhhat 
bir müvazene var demektir. Bu mü· anıda L:-b· mah ktu Yal e.ıonız. cıns • amna an yebşır. dlr. Binaenaleyh bu gibi ahvalde tat- şehadetnamelerlle hüviyet cüzdanları veya suretlerini 1st1da lle 13/4/ 942 

. 
1 

w _ •• ':. ır . zur yo r. nız Bunun tohumunu kaymakamlık.tan blk edilecek daha sağlam usuller var- tarihine kadar Vekalet sicil ve memurin dalı1e61 umum müdürlüğüne teı·dl 
vazeneyı hesap ıyarak her agacı surgun gozlenn 4 - 5 santimi geçme- · t d . . . ken b .. 1 tJ s1 k" bi + .... ~..... eylemeleri. ve müsabaka günü Vekfllette hazır bulunmaJan ı.ıan olunur. . . w· . . . .. . . veya zıraa memurunuz an ısteyımz. I oy e ne ce meş uk r ""9Cl.J-
ha.ogı h:ı:.ımde toprağl}e bırlikte çı- 1 mış obnuıı lazımdır. Bu seneki §ıd- Şaıyet orı-dan temin edemezseniz to- büse atılmak bltta'bl do~ değildir. 4 - Imtihan, Türkçe kitabet, Fran~adan Türkçeye terceme ve umumi 
karmanın m_ünasip olacağını tcsbit j d~t· . ~ş güllerin geç budanmasına hum sa.tan mağazalardan birinden : Oyunun do~rusu şıudur: 5 lnci ve 6 ncı mnlfmıattan yapılacaktır. (1963 - 3642) 

Avrupada bu iş için mütehasaaalar- •nan gullerıo yenı_surgunlerı_kuvveth nııaa daha bereketli mahsul verirler. tre olarak 1 toz bırakır. Bundan ıon:a Devlet Demıryoll~rı ve .~ıTanları İtletme etmek zarurıdir. bır v~e .hazırl~m.ı.ştı~: C:eç buda: alınız. Kurakta yetişen nusırlar sula- Ievooe şimal 2 el k~ ~ker, yerde ran- ' • • 1 
dan rapor almadıkça, veya böyle bir ""' dalla~maaı,. çaçeklenmeaı, aıılan- Fakat sulaoan muııırlar kurak yerde eU~en tren ~ını, arkasından kü-ı Umum ıdaresı ılanları 
İşte mütehassıs olduğuna kanaat ge- ı ına.ı. gelışmeaı daha kolay olur. y~işemezler çüiiinü oynar . .uuncl tref11 ~eın tu-.. . · tar ve yerden :tn.çük: bir tren oynıya-
tirilmedikçe hiç kimseye yaşlı ağaç• Geç budanmı_§ gullerm aşılanacak r&k elinden keser. Bir üçüncü kozla l - Devlet DemiryÔllan Umum Müdürlü~ hesabına Almanyada Tech-
lan çıkartmazlar. Aksi halde bin bir dallarına daha ıyi aşı vUTulabilir ve ÖLÜM tekrar yere geçer ve sağladığı trefller nlsche Hochschule'lerde elektr.lk ve makine m~dJslikleri tahsil edecek 
itina ile yetiştirilmiş, tabii güzellik- aplar daha kolay tutar. Çardak gül- . üzerine lkl boş körünü kaçar. Netice- ilse mezunlarlle Technikum tahslll görecek Bölge Sanat okulu mezunla-
Jerin· kazanın b m· ! w 1 lerin'.i de ayni ıuretle budamalıdır. Ü:zıeylr, Hamdi, Remzi, Şevket, Hak- de oyununu çıkarmış olur. Bahsetti- nndan dairemize müracaat edenlerin seçme imtihanları Ankara Dil ve Ta-
dik"l~"kt 2~ş ~Og .~ y~ş .1 ~gaç ar, Sanlıcı güller ııoğuktan çabuk mütc- kı ve L'fttti Avunduğun babaları Hü- ~lın1z bu usul ancak trefller 5 _ 1 veya rih - Coğrafya Fakültesinde 1/4/942 çarşamba. günü .saat 9 da ba.şlıyacak, 

1 1 e:ı .. - gun \çın e yap· ı e91ir oldukları • . huni b" le • seyln ve Şevki Avunduğun ağabeyleri 6 _ o d~üş olursa. muvaffak olmaz· 2/4/942 perşembe günü saat 17 de sona. erecektir. 
İaklarını dokmeye bqlar ve kurur- \mı • d b:J 

1 
;rın ı-flr b ıa Rahml Köseo~lu ile Recai Baloş'un öyle bir vaziyette de bltta.bl döıt plk 2 - Seçme :imtihanlarına glr.eceklerin hntihan gününden bir gün ön-

ar. d 111 DJBan ~ ~a 1 ır. ç u· kayın babalan ve Ziya Av.unduğunl yapılamaz. ce birinci maddede adı geçen Fakültede teşekkfil edecek. olan lmtihan ko-
Yaşlı ağaçların nasıl çıkarılacağı- ' annuyan cınaler bıle havalar ısın- amcası nılsyonuna b&şvura.raJt htivl~erlni tıevsik etmeleri ve bu komisyonun ve-

m diğer ~-1 yazıda bütün incelikleri· dıktan ııontt. bu<lansa zarar görmez· MEHMED AVUN K ' receğl belgeleri alm.ala.rı lA.zmıdn'. 
)e birlikte anlatacağız. lıer. Budanan yerlerin aoğuk hava DU Her ne sebeple olursa. olsun belge almamış olanla!la, seçme imtihan-

- ·--. _ . cereyanlarına maruz kalmalan, bu dün sektei kalbden hakkın rahmetine r-.,. larma girmeğe haklan olmadıiı kendilerine tebliR edılmiş bulunanlar heıı 

A 
... J ., J fidnlan, bu yarayı kapatmak için kavu§mu.,tur. Cenazesi 23 mart pa- D Q \,:;I A N hangi bir hak iddia edemezler. g 1Y30 agaç ar kuvvet sarfetmesine medbur ettiğin• zartes1 günü 311.at 11 de Nlşanta.ş Ku- 3 - Seçme imtlhanlanna fıştlrak edeceklerden Ankara dışında bulu-

den &la ı k yuI bost bk 
13 

ral . nanlann, imtihanlarda muvaflak olsunlar veya olmasınlar, Ankaraya ge-
Park ve bahçelerin en mnhteıem ' nar, yavaş yavaş ~~et- u an 80 numa 1 evın- Sigorta Anonim Şirketi llş ve Ankara.dan dönüş yol ve zarurl masraflan ve Ankarada. geçirecekleri 

ağaçları, a.ğlıyan ağaç> deniilen ' tcıı dü~eye ve hazan dah1 çıçek den Jı:aldmlarak namazı Tefsvikiye müddet fçln tahakkUk edecek aalr masra.flan kendilerine aittir. 

P
lörör agwaçlarıdır. Bunların vinde a.;;mamaga mıııhkthn kalırlar. camUnde öğle namazını müreaklp ın- _4 - Seçme Sımtlha.nlann.m netJceleri muvaffak olanların adreslerine 

...,, lmarak Ferlköyündeki aile kaıbrista- T J f N 24263 t bliıı. memleketimizde en çok sevilen sal- j • ....................................... nma defnedilecektir. Merhuma hak- e e OD 0: e ı; edilecek; muvaffa.k: olamıyanlarm veslkalan adreslerine iade olu-

nn sogu e . a ~r~ ve yapra ıı:ı efe r n ra et diler, kederdide ailesine 5 _ Seçme imtiha.nla.nnı kazananlardan resmi makamlara bir taah-k ---ti d 11 kl 1 T kkü" ta hm nacaktır. 
sarkık çam cınslendır. Son senelerın ~ Qocutr Esirgeme Kurumu beyanı taziyet eyler ve sabırlar te- hütıe bağlı olanlann, teblll tarihinden itibaren blr ay zarfında bu ma-
modası olan bu gibi aarkık dallı ve sllt damlasına ma.rur tftccarlarınnz- menni eyleriz; kamlarla olan alAkalanru, kesmeleri lAzımdır; a.k8l ta'k.dlrde hiçbir halı: 
yapraklı ağaçların ktymeti ve hueule dan bay Mecd:l Şe1:1betçl ta.rafından iddiasında bulunamazlar. (3665) 
getirdikleri bedii mann.ra pek bü- m envaı tt*er ve pirinç unu~ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: _________ _;_ ______________ _ 

>t.lc~~- Dallar~ ve lyaprakllan ~rla. k ~şe~=:ırı:u=g: Cinsi Eb'adı Miktarı Sümer Bank Umum Müdürlüg .. Unden : 
o r~ yaşamaga a lfllltt o_n agaç. •· zetenlzle 1b1Atuıı rica ederiz. Ç. E. K. Vida maa somun 3/ 16-50 m/m 60,000 adet 
nn ~çmde meyva veren ,?'rltaç Clnl Beşikta.ş kazası idare heyeti. > > 3/ 16-35 m/ m 60,000 adet inşaat bakı' m şef ı·, 
dah. bulunmaktadır. Aglıyan erik, 1 - Yukarıda clns ve miktarı yazılı mahreme pazarlıkla •tın aıına-

şeftali, dut ve cima ağacı gibi. Fakat Şehir tiyatrosu temsilleri caktır. 
en estetik bir cins eayılan ağlayan 2 - Pazarlı:k 27/3/942 cuma günü saat 11,40 ta Kaba.ta~ Levazım §Ulbe· M •• h d • F 
ağaçlar şunlardır: Ye<li veren, Ame- İstit:ll1 caddesi Komedi kısmında sinde me~ mObayaa komisyonunda yapılacaktır. u en ıs, en memu-
rikan ve Çin gül!erindecı muhtelif Geee -.at 20,30 da 3 - İsteiı::lllerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tekli! edeceir-
ı;~~tler, çam ıınıfı ağaçlarından OK 5 E ve SOK S E ~~~t:ı,rinden S 7.5 güvenme parııslle birlikte aözü geçen ~a 

udr~ çk~ ~~ ci~tt~d~ f•••••••••••••••••••••••·-~·-•••••••••••••~ muhtelif tipler. salkımsöğüt gibi ha• • 

YUZ ve lak kenarlanm süsliyen kur·ı suw• MER 
dele gibi ince yapraklı ağaç; ak.uya, Yarın akşam 
dişbudak gibi orman aiaçlan, çiçek .. 
1 jispirea ve sofora en makbul ağlı· 

yan ağaçlardandır. M A Ağlıyan ağaçlarlll hepsi tek tek ve ' ıı• 
biribirlerinden hiç olmazsa - boy- ~· Y 

• 
sıneması 

Yeni cRUMBA:ıt ve cGONGA:ıt c1amian 
yapmak .,,.mdile ,..eti haauaiyecle çevrilen 

Musiki ... Şarkı ... Dans ..• 
ve 

Güzel Kadınlar 

ru ve ressam aranıyor 
1 - Bankamızın infaat teşkil!tı ne muhtelif fabrikalanmızın 

bakım işleri için yüksek mühendis, fen memuru ve ressam gibi 
tecrübeli inşaat elemanlarına ihtiyar vardır. 

2 - İstekliler müsbtt evraklarile birlikte 6/4/942 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü akşamına kadar bankamız umum 
müdürlük binasında inşaat şubemize bizzat müracaat etmeleri 
veya ayni tarihte varacak eekllde sözü geçen evrakı posta ile gön
dermelidirler. 

Şeraiti uygun görülerek tavzif edilenlere 
ve kabiliyetleri derecesinde ücret verilecektir. 

tecrübe, olgunluk 
(2012.- 3662) 

larına ve büyükleri zaman alacak
ları şekil hesap edilerek - aralann· 
da 6 - 1 O metre aralık bırakılarak 
dikilmesi lazım gelir. Bilhassa çimen· 
lik, yol kenarı, havuz ve lak kenar
ları, hüyük partederin ortalarına, çi• 
men halıların kenarlarına dikilecek Ziraat Vekaleti zirai kombinalar kurumu · 
olurlarsa gösterişi, rengi, biçimi iti- Bat rollerde: müdürlüğünden: 

Filmini takdim ediyor. 

barile çok cazip ve göz alı,cı olur- ALLAN JONES Orak makinesi 
lar. Bu ağaçların arasında çiçek • Hayvan pulluğu 
açanlarının muhtelif çeşitleri vardır. Hayvan Mibzeri 

Çjçek.lerinin renklerine göre, bunlar- NANCY KELLY 1 Kamyon d k lıkl ı Kurumwnuzca yukarda. yazılı eşya. satın alınacaktır. vermek tsteyen-
an ayrı ayrı enar ar yapılırsa l::rir Ierin mlktar tcsb!t ederek tekliflerin! müdürlüğümüze yazı ile bildinnel,..ri 

bahçeyi fevkalade güzel ve süslü ll" 1 ı 
... n o unur. n3174» cl710ıı 

gösterir. Ağlıyan ağaç1ardan mem~ ve AMER KANIN EN MEŞ-
kketimizde pek az vaı'dır. Bunlar HUR DANS GRUPLAR/ Toprak mahsulleri ofisi lstanbulş ubesinden: 
da vaktilc getirtilerek gelişigiizel Muhtelif değirmenlerde öğütmekte bulunduğumuz hububatın tenıiz-
ıuraya buraya dikilmiş oldukları için Göz Kamatbrıcı Tablolar • lenmesinde elde edilen kavuz. tavuk yemi, çevrenti ve toz gibi çıkıntılar 
o kadar iyi bir mevki tutmamı~lar• karşılıklı pazarlık surctile Llman han 4 üncü kattaki dairomızde satılac . k-
dır. Halbuki bu ağaçların her biri Ahenk ve aan'at harikası tır. Pazarlığa iştirak edeceklerin ı in liralık banka teminat mektubu veya 

Qn~·~~~~~nüm~~~~~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ln~~hlrlili~U~~~rolıc~ftsW~~~O~~*~~m~ · lan rica olunur. •3598• 
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<i)(W'-'Mj~.ı, 
Selim Sırrı' nın 
konuımai'ı 
Ankarada Gazi T edıiye Ensti

dıründe Beden terbi,ye.l ,ubeeiııin 
cınuncu ylJdönümii münaaebetile 
yapJBll törende lbir nutUk eöyli· 
yen Maarif V ekaimiz Haaan Ali 
Yücel, Türkiyede beden teıbiy~ 
llİrıi bir ilim olarak ortaya atan 
Sellin Sırrıyı öierken: 

cBugüne kadar bir da.kila w.
ınadan, bir dakika durman. lıti
yar, fakat lcocalmamlf Sellin Su
n ... > dedi. 

}'İmnastik gibi yalnız inean ada
leaile ilgili bir me9lckte konuf1DA· 
nın bir değer olarak k..hul edil· 
JMSi ve bir jimnastik üstadınWl 
l:onu11tuğu İçin de kutlanmuı ilk 
l>akıp garip görünür. Fakat Se
lim Sırn·nın bir dakika ıu.ınadan 
l:onu~muında, ilmine vardığı bir 
iti memlekete yaymak gibi büyük 
bir hizmet vardır ki, buna her Ü.
tatta raslamak mümkün değilclir. 
Bir vat1Ulda;,. her hangi bir bilci 
ltol1.1nda derin olabilir. Fakat bu 
derinlik içinden ae., ıpk vermi· 
yen bir kuyu gibi çağılhsızaa ne 
fayda~ 

Halbuki Selim Sım, bütün bil
gisini kendi içine hapsetmeden 
yayan bir bilgindir. Onun konu§· 
ması bu bakımdan öğülmeğe ]i
yıkhr. 

U nutulamıyan bir 
konferans 
Beyoğlu Hallcevinin bu yı) ter· 

tiplediğ: lı:onferansların en değer· 
liai Yahya Kemal"iırı cTürlt l.ıan
bub kof.us~ üzerinde verdiği lcon· 
ferans olmu~tur. Bu konferana · 
Gatünden günler geçtiği halde unu
tulamamuı ve tekrarının beklen· 
mesi de Halkevinin değerli pire 
eöz aöyletmeltteki isabetini göete
rir. Konferans günü Beyoğlu Halke
vinin daracık salonuna toplanıp 
piri dinliyenler daha o gün bu 
IJin b~k bir muvaffakıyet oldu· 
iuna hükmetmiılerdir. 

Yahya Kemal gibi büyük bir 
töhreti, iri yan boir aanatkarı. Türk 

l.tanbuJ aibi bilyük bir DMllYZUU. 
Te münevver gençlik sibi b&yük 
bir kalabaJıiı o küçük salona eıi
auabilmdc aerçekten bfb'(lk ibiı' 
muvaffakıyet ti. 

Bir de ekonomik 
A , 

manası var ••• 
Vedat· Nedim Tör, Radyo Cler

sisinin •on aa~ında .-Radyonun 
büyüsti> bafbkh y&Z19mda, :rad· 
IJ'ODUD artık bavayici :ıaruriyedeıı 
.ayıldığını aöylüyor ve: 

cBirçok dinleylcl me.llctubu. iaiın 
Te adree bildirerek. töyle baılar: 
Hiç1llr doktora açamadıiun bir 
derdim var ••• Ve derdidP _.latbk· 
tan eonr.ı doktordan bunun çare-
9ini eornr. Bu olayın derin mlna• 
mu sılam.alt gerekıt!ir •.. > diyor. 

Sayın ıadyo müdürümüzün hu 
olayda derin mana 9Czmekte hak· 
ltı var, bu çe,it mektuplar dinleyj· 
cilerin radyoya göeterdiklcri ilgi· 
nin canlı i.hatlarıdır Ancak bu
nun bir de ekonomik minuı var
dır ki bilmeoiz bay Vedat Nedim 
;rör lbunu da anlamıt mıdır> • 

Maltlm a, bir derdi doktora aç· 
malt demek, kesenin ağzını aç• 
malt demektir. Bir doktor ıel&mı
nm kaç para olduğunu bilmiyo• 
ruz. F &kat bir doktor reçetesi en 
qağı 3 liradır. Bu ip 7 kuruşluk 
bir mektupla ve radyo doktoru 
vasıtasile görmek varken, 3 liraya 
kıymak gilçtür. 

Radyoya gösterilen ilgide bir 
Cle büy)e mana aramak ve dinle· 
yicileri bu ik.tisat fikrinden dolayı 
kutlamak gereltir. 

Kültür 
Aydında çıkan aylık bir me<:· 

mua ellinize seçti. Adı: Killtür. 
Gerek ulUfelerinin doliıunluğu. 
cerek dıı görünüıü balumın<lan 
cidden Aydına )ayık bir dergi. 

Yalnız. kapaktaki cKültür> 
kelimesinin kamııtan harflerle Ve 

yaldızla yazılmlf ohnuını pek 
,-eıiocle bulmadık. 

Bize, .içi boı, kamı~ harflerle 
değil, kalın ve kesin bir yazı ile 
yazılmıı ve yaldızsız bir kültür 
ge1'eıkJ.. 

Fener stadındaki maçlar tehir edildi. Şeref 
stadında Beykoz, Süleymaniyeyi, Vefa, 

latanbulaporu mağlup etti 

Hem hatırlar, hem gülerim! lST ANBUL HAY ATI 

Yeni türeyen 
meyhaneler Yıldız Belediye gazinosu davası 

t.t.nbul-. tarihe kantan bqok [Hüeeyin Saat Y-1-m'm - Ne var, ne oln-.ıor? 
..,.leri gibİ elJd mefhandai Y9 '.&.L---t..l- 1..~-- etmek_,,r:- ...,,. 

d _ __.._.;ı kalkı- ,...._.. ua ~ """'"'"' - Basıldık, d6d1. 
meyhane aıemı~: ~anaklerin re birkaç sene evvel yazdıjl - Na&ıl basıldik? 

Kapısında kocaman bir yazı tcıı \ ımt• 
Yıldızın methal! olmuştu o :ı;ıar1km 

nltı 
FOl·lanıpAlqamlan &anl""7U ~.2-- L- bu y•wnn vefah münuebetile - Baabayatı basıldık. mç kumal'-
.,_ -• y arma a.uar ... _,,. .. __ ..... _ o....~1d ıı. ? Tn.§ıdıık her gece bol bol kazanılmı§ 
~ •- • "bbet buaün neşrediyoruz.] ~ ...,...., ı6ınız YOlc mu 
delı tobttunrak edebiyat '° · B!I iüıı •İstanbul Kliibllı ne girer- - Yoooo... parayı 
leri. siyaset mün•htaları yapbklan Jcen kapıcı ,ehremanetinden gelen Hayatta her faY! hot göre bir Boyladık bazı dnhl Kny~rlyi, 
esiri tarz mefbanelere rağbet bJma. resmt bir zarfı bana uzattı. Açtım adam oldu~um için bu huıhna nü Ankarnyı 
eh. Bunlarm yerini, ayakta bardakla tçfnden şu davetname çıktı: dıe lqumB ae•engltmıştlle .. ,:..

7 
~hnimlıı haneı ınA.sa çeklldl, kimimiz 

..,ap, bira satan türedi İıçkİc:İ dük· •Şehri hali rumlnln ..... günü akşam - n 1 '' r .a.uu ıntıur tızre olan hutat hJera 
kanlan alıyor. Son senelerde bu saat dokuzda Yıldız Belediye gazino- - Poll.sler ol'e müddelumum1 mua- n giblym 

dükkanla• o bClar çoialdı ki, her sunun küşat resmi icra lolınaca!Pn· vınıeı;a .. ? Öyk ise fU ceblmdeld ıış- Ta8ta:mam bir sene 1man lle gittik 
dalda birkaç tanesine rulamyor. dan resmi elbiselerlyle dra.Jt veya lerln na .... .,,,,ı ala.vı. m. . 

smotin11 vakti muayyende hazır bu- ..--~· gcldık 
Daracık diikkinlann ortuma boy· lunmalan mütcmennn.dıu AYS#a. kalktım. Orta.da duran zatın Hepimiz oldUk o meydanda. yolunmuş 

duı boya bir tezgah yer{ettiriliyor. Bu kartın yaldızlı yazılan altında yanına gittim: keklik 
Arkadaki raflara sİpra paketleri, eehrema.netlnln resmt mührü ve be- - Müaa.a.de ediniz de tıılert Jwıa- Bir fınlda.ktı dönen ortada. fıldı:- fıldır 
içki fiteleri, sucuk, putuma. peynir, ledlye relslnln imzası vardı. Kartı da tebdU edeylm, dedim. Buna oeytan bile bir glln dol~c:ırken 
zeytin, batlUUJUf ymnurta kavanoz· memnuniyetle ceblme koydum. Davet - Kasalar mll.hürlenm1§Ur. Flllerl- kapılır 
lan istif ediliyor. akşamı sekiz 'buçukta Yıldıza gittim. nJz1 sa.klayuuz. Hukukunmı mahfuz-

Merastm kö.,1tUnün müzeyyen ve §ık dur, cevabını aldım. Bize alz bir gece bir bqka oyun 
Günet batblrt.an sonra. eoia genç

lerden miiUıfeldUI ke7iE diitkiinleri 
tez.gabm önüne tek sıra halinde dizi· 
liyorlar. Ekmek paketleri ceplerden 
çıkarılıyor: 

- Ver bir beyaz. Anvna, çabuk 
ol. işim Tar. hemen İçip rideeeiim. 

- Bana bir siyah doldur. 

koridor ve salonlannda da.veUllcr top- Balonda bulunan ecnebi tebaası çı- oynndını:ı: 
Janmıf ve bir yandan da yenller! ıe- kanldıttan sonra blzlm htıvlyetJer1- Toplayıp ciiriılemlzl evll, bekAr, dul, 
UyorlardL ın.lzl, lkametg~larunw dıefterlen- ya kız 

Orada klmlcr yoktu? İstanbulda kaydettiler. Haydi 31Z de çıkınız bu-
..., .. artık kap"nmutır d,....'er Sultanahmette cem mahkemesinden bulunan mebuslar, BC!lrli!t ve nllelerl, • ..... .. -. • ""'"' · 

büyük memurlar, firket miidür ve - Aman erendim, fJ,,lerlmı içeri 
mümessilleri, sefaret. menıurlan ve - Söyledik ya, hllkukunuz mah- nktınız, va.r mı beyim maddci 
aileler!, hepsi suare kıyn!eUnde ha.- fu2dur. kanund:ı. l eri? 
zır ldller. Tamam saat dokuzda o za. Müraklplerden birinin yüzüne baJt- Geçelim bunum kanun g~tlr 
manın Dahiliye veır.m Ue şehremin\ tını. Ka.şlannı kaldırdı, yant .ınan- hakkımızı 

- Bsı bira istiyorum. Beldemeğe mal» d~ 1sted1. Ben tekrar: 
vaktim yok. geldiler. Doı;rtı, büyük salonun ipek _ E!endJm, müsaade buyurun §Ull- Belki ylrfıruı verir doğru sözüm glZ:i 

kurdelelerle bağ'lı kapısına. stttuer. 1ann bedelini alayım tamam tıç yüz sızı 
Sarılı kınnızlı ıarap bardakları, Biz de cemaatle a:ı1talanndan yürü-

k" ·ı · l> • ı · elll blr liradır. ÖpÜğü keaa ml4 D'a •-.e en, yağ dük. DahUlye Vekiline blr gümüş tep- Bu sefer da.ha ciddi bir hitaba mn-
kağıh parçalannm üzerine leblebi sı lçlnde zarif bir makas verdllcr. Bu ııız kaldım: 
büyüklüğünde doir&nmıf yumurta, makasla kapıdaki kurdeleyi kesti. Bil- _ Blzt işgal ediyorsunuz. lsrannız 

Hükmedln her neye isterseniz, lakin 
ah 

Kaldı bir haylice flş köhne cebimde 
bigünah peynir, pastırma parçalan tezgaha yük salonun kapısı açıldı. B1.re dön- urı, artık buyurun dı~nyn ... 

ma1anıyor. Bardaklar dudaklara diiler, buyurun. dediler. Hep birden İster istemez salondan çıktım. Ak- Siz k! bir M.mll kanun ben ıse bir 
dokt.mup yudmnlar boiudan ıreçer· içeri rlrdik. . lımda sHu'k:ulrunuz ınahfumurı aazü- mücrim 
ken yüzler b~uyor, katlar çatılı· Bu fevkn.Ilide r{ızeı, ve geniş o~ nil tekrar ede ede evıme geldlm. Fi§- Gözetin hakkımı H'\kln a mürüvvetli 
yor, zorla İngiliz tum İçen bir çocuk salonunun muhteUf yerlerine dört Jerl bir klğıda sardım: beyim 
hırçınlığı ile cözler yumulup baflar adet •rulet• masası konm~, her ta- - Haydi, hukukunuz mahfuzmuş. Üç yüz on bir lira var fi§ olarak bende 

• d .. ıı:...-ı· M d 1 rafta a.vbJelıer ya.nmış ve süslenmesi- Bir gün olur para edersiniz, dedim. bugu" n serıye ORnJ eıı;uıyor. eze 0 u ne son derece 1Una. edllm1.ştl. .. 
avurtlar titirile •İfİrile tiksinme hare- DaJılllye Vekili mnsalardan blrlnln Ve hl'lli da oyle ~?;onım. Bakanın Yıldıza Tüslm tıepeslnden 
btlerile ,ika,.etler baflıyor: yanına yaldaştJ. Ruleti çevirdi. ~- Yıldız gazinosunda ba.sı.ldılmuzın küskun 

- Amma da acı addi baa... mlnt bir fiş aldı, 2-t numaraya koydu. on beşinci günü adliye milbaşirlerln- Alınız f~rl lütfen verlnl.z parnsını 
- Ent... Az kaldı benim de Rulet fınldalı 12 nin üzerinde dur- den blrl eve şu kAğıd.ı getlrdJ: Ebedlyyen gömelim biz bu gönüı 

midem bul..uyordu. du. Ve bl7.e dönerek: cYıldız kumarhanesinde alenen lru- yarasını 
- Benim tallhlnı yokmuş. Size ta- mar o~Bmak suçundan dolayı. mabı 

Omuz omuza SD'&lanan bin"birine llhler temenni ederim, buyurun oy- Ne kadar sürcü lisan ettim ıse Mil rumlnln .... günü saat onda Sul-
yabancı. tİryakiler arumda derhal nayın, dedi. tanahmet sulh ceza malıkemes!nde affedinlııı 
kadeh yold1a41ığı aamimiyeti baflı· CemaaUn blr lamlı oyuna. daldı. hazır bulunmanız ihtar olunun. Mü- Bizi mahkum edemez il.dil olan 
yar. Şarapların nevilerinden içkinin Bir kısmı da diğer salonları gezmcl!;e ba§lr kAğM!ı imzalattı, çıktı gitti. Benl mn.hk-em<mılz 
zararlarına geçiliyor sohbet koyula· ve blr mükemmel caz bulunan dans bir düşünce aldı. Kendl tendlm1 haklı Bu ıruuı.zumem büyük blr alaka 
flyor. ' mahalline gi~U. ~ g~i::ıha. ~~ görüyordum. Çünkü elimde resnt bir uyandırdı. Kimi görsem r~erln ne 

- Doldur baya bir tar•P da oyun oynan ı, s ve ı şa. davetname vardı. Orası da 1rontrolli oldu, ht\lrı cebinde mi? gibi latifelere 
benden. re~i ~n ~erece neşe içinde geçti. altında blr belediye gaz1nosu 1dJ. Na- bile maruz kaldım. Nihayet bir kaç 

Iki üç gün sonra gazinoya gittim. sıı olur da beni orada. kumar oynadı cün Jçlnde suçlulardan bazılarını 
_ Mersi bayun. .• t,im var. çok Evvela, şehremaneti tanı.fından tayhı dl hk .... ed 1 dl _ 

edil i bl :~- ···-"- h ti ta f ye ma emaye ıse.,,. er er, yor- gordüm. Hepsi de benim nldı"'m d .. H br • • b" m !1 r muıwuı.u<; eye ra m- d ül*' .. 11 *' İs 1 ı:;• uramıy~; a ınız ıc;m ır dan hüvlyetlm tahkik edlldi. Elime um. Bu m u.uaza e evvel.. tanbu celbnameyı almışlar, kimi avukat tut. 
tane daha ıc;eyım. 'bir duhuliye kartı verildi. Ve ancak müddelumumUlğine GU açık manzum muş kimi §aşırmış ne yapaca~ı bl-

- Benim de İtİın var baycıiun- bU kart ile oyun salonuna glrebUlyor- tuarrunameyi yazdım. Cümtıurtyet lemiyordu. Benim flkriml sordular: 
Ayak üstü bir lıac a...e abp kaçaea- d\Ul'l. Çünkü memur, müte.taıt. a.ı- gazete.sıre neşrettım: - Tabll, o güıı gideceğim. Sorul n 
iun. ker, ve y1rm1 yaşından aşalı bulunan- İ.Jt.anhul Viliyeti Muhterem şeylere cevap vel'e(:e~lm, ve kend mi 

Samimiyet arttıkça ikramlar biri- lara kart verilmiyordu. Yalnız kadm- Müddeiumumisi Beyefendiye müdafaa edeceğim, dedim. 
b" • · •-'-! ed" l:u- bu kayıttan müstemıa idiler. Aşa- Beyetendt beni sevlteyledJniz - Klmi vekil tayin ettlnl.z? D'ıru t.a&JP ıyor. ğıda Mecidiye kapı.smda, yulttında ' 

be d bin _,... ... _,._d lls lt troı·· rdı mahkemeye - Vekile ne hacet, gerçi kanuni - baylara birer tane de n en a U~HU.Lll ~ po on u va . Gitti Yıı ... ~ .. a kumar O""adı ax.L...Ai ....... 
H l ı 1 ek ı-•~ t u.u.u .,~ "'&&''u"' me ...... -.eıere pek vukufum Yoksa da her 

doldur. e e oyun sa onuna. g nn ....... mu - dl-- halde bu ı~- h"k"·-ı müd' n#aa -·•e-laka murakabe heyeti tara!mdan ve- ,,_ ~..., .. ,.,..., o.u .. ., 

Dük.kin kapısı mütemadiyen açı- ıilıniş kartınızı göstermek ırwm ge- A velln1met1m, insan denilen b!llrlm. 
Havalann birdenbire bozması be- mitlerdi lıp kapanıyor. Yeni miitteriler cet- lirdl. Kartı olmıyanı içeriye bıraknuı.z- m."\hlükat - Korkmuyor musunuz? 

11ne dün oynanacak olan ııc maçla.·ı . Oyuna İstıanbulsponm hficunılle dikçe tezgah önünde kayma hare- Jardı. Bu derece sıkı bir kayıt altın- Hiç kumarsız mı durur köhne c.lhand!ı. - Neden korkayım, ma.hkemelC'r!-
mım blr Jn .. 'l'ID.l yine teehhilre uğradı. bqlandı. İlk hızla Vefa kalesine atan ketleri bqlıyor. Daha evvel gelenler da ve gayet temiz, nezih bir halk hey'hatl mlz.ln adaletinden emlrıhn, bfıJmrus 
~er sta.dmdakl maçlar sahanın san alyahlılar 6 1nc1 d&Jdkadao itll>a- bardaklarını mezelerini meze ki.· içinde orada korkusuz kedersiz oyun cüınhurlyet mahkemelerinin. 
ıa.m nizami bir vaziyette bulwuna- ren üstünlütil Vefaya bını.kma.ya w tlaruu ~le erek ; ihın öte oynamk halkika.ten bir zevk Jdi. Ben Bakınız borsaya hattA kocaman Benim bu emniyetli sözlerim onlara 
mı.dan tehir edlldl. şeref stadındaki mecbur oldular. r__ d w yil larezg 1 bu zevke kapıldım Haftada Ü" dört ban'kalara da cesaret rdJ y zı i -

1 
· 

mD."lar ise klüplerln bQyilk bir mr- Raklplerlnln eksikliğinden lat11ade ~ana b~bargerdakleyor • Araındsıra gece oraya gider ya. rulet ovn~rdım Soyar tzu;anlan valla.hl gelirlerse dara ve · u er gu du. 
--y khıer ~~·lk 1 ..,ap, D'a armın a.nu a ıı.h t 7•1 i ,,.. • Mahkeme günü adliyede blrl~ek 
1'*la çıkara.blldlkler1 se ......,... eden yqU beyazlılar ilk gollerini ~ L-azl d d 1 t--:ı . y u e6 en r gece yansından sonra Bir kumarhanedir Alem ld bllen ibere ayrıldık. Herkes bizim mulıa· 
takımlarla yapıldı. üncü dak:lk:ada. yaptılar. Bu golün ~Y ar a pey a 0 uyor. '!r~ .. erın dönerdlm. Bir seneye yakın c'evıun kemeyl haber almcyh. Kime nısgel-

AlAkadar klilp idarecllerinden bef- İstanbulsporun mA.nevlyatını bozıaca- bt'r yudumdan sonra b1a4lannı sallı· ettim. ktı talih oynamayı sem, yahu, bir iyi \lvuknt tut tavsı}(l-
b hiçbir seylrclnln bulunmadıtı bu tı ümit edillıtten bllAkis açıldılar. yarak uflaya puflaya yüzlerini bu- ••• Kuanır vvetı 11e mllym.Ja. slıli alıyordum. -
maçlar çok zC'Vkslz oldu. Kadir vasıta.sile yaptıkları b1r hU- rutturmafarmdan belli ki, beyaz bar- Hiç unutmam, bir pa.z:ırtesl akşamı payı Bir giln akrab:mıdan birini ııokıık-

BEYKOZ 7 - SVLEYMANİYE 1 cumda ismet beraberlik golünQ çıkar- daklarda rakı dolu. Kadeh ile rakı gene gazinoya gittim. Rulet masala- Ne kadar mened.lc! madde! kanun ta gördüm. Beni bir kenara çekU. 
Glhıün 1lk: maçı Beykoola Süleyına- dı ise de biraz 80ru'a Vetahla.r Hüse- meyhaneden l>qka yerde satdamı· nrun birlnhı kenarında. oturdum, varsa. _ İyi bir haltettlrı, bari dlrayetU 

niye arasında hakem Şeklbln !da.re- ytn vasıta.sile buna mukabele ettiler. yacağı için buralarda kaçamak usulü kahve içlyordwn. Oyun da henüz haf- O kadar ehil verir ehllne bol bol parsa bir vekll bul da i~in içinden kurtul-
llnde yapıldı. Her lkl takım da saha- v-e devre 2-1 Vera lehhıe kapandı. yapıyorlar Jamıştı. Ortalık henüz tenha idi. Sa.- Bu girlzg~h 1le fimcll gelelim btı." mıyn bak, nasihatinl verdi. 
18. sekizer ~lllk bir kadro ne çık- İ.lc:lncı devre bidayetinde 00 dakika • . Jon kapı.~dan süratlc Jkl poııstn gir- .., 
mışlardı. Sn.hanın çamur olması yft- kadar vefa aık.m1anna dayanan ıs- Bardaki~ bo.-l~ıkça ~~~er kı- dlğlnl gordfun. Bunları üç dört polis _ ~ bl.z Ben merakla, belki size tuhaf gelir. 
ziinden büyüle bir targaşaIJk Sçinde tanbulsporlular bu srkı tazyik karşı- vamma .reliYor. Gozler süzülop dil· da.ha takip etti. Oyun salonuna. şim- Dökeyim dercllmi ben siz de b!mz blraz da. memnuniyetle muhakeme 
geçen maçın Uk devıulnl Bey1torılular sında yorulmata ba§ladılar. Sekiz ler peltekJeıiyor. Tezgih ahbaplan- diye tadıır pol19 girmemL.~ •. ~~lki dinleyiniz güniinn bekliyordum. Çüqkü zlhnim-
4-0 galip olarak bltirml§lerdlr. :ikin- ,,..·nııı: bir takımla ancak bu kadar nın bin'birlerine hitaplan deti4iyor; birini arıyorlar, dedim. Ben bu duşün- de müdafaamı hazırlamış ve onun 

" - ed lk k ıı ltmda. d ! Khnsenln ydc.ken, evet, kahbe rulet- etra!mda BOrul'"'ak suallere kanaa~ el devrede Süleyman1yentn JaPtıtı mildafaa yapılablJecett tabii idi. Nl- cbayım:a lar, ckardetim. camm. ~ c e en o annın a e ter- -. ., 
bJr gole 3 golle mukabele eden Bey· hayet 15 ıncl dakikada Vefalılar Gazi ker' • 1 ol 1. ıerıe Hd liviJ daha girdi. Bunlardan Bize k1m a9tı bu Yıldız de~ ha~ verici cevaplar 'bile tesblt etm~. 
tozıular sahadan 7-1 gibi açlık bir va.sıtaslle ~cü ve devre 80lllannda irt ım~;,.;:•. er •;en• 1.0'0~· b s blrlsl salonun ortasına gelereat: J'tti? Bu kanaatle muhakeme gunfine 
sayı !amile ga.Ilp çıkmışlardır. da Fikret vasıta.sile dördllncU golle- P 0 

• • sışr-:ra ~.aıuAmavı "" - Yerlerinizden kımıldam.ayıruz.. kadar vicdan rahatlle gezdim dol~-
VEFA 4 - İSTANBULSPOR 1 r1n1 çıkardılar. Ve müsabaka bu ne- lut ldimel.-i halinde dükkina kapb· Cürmüıneıatıut halinde Ya.kalandınız. Beıı1 remıt"a o tumamaıı.,. oelb tım, Ye muhakeme gilnil saat dokuz.da 

Gilnfin lklncJ maçı Ve!a tle İstan- tice değişmeden 4-1 Vefanın galebesi yor. Bir kiiteciie ,_...tirilen radyo Oyun bltmıştlr, diye batırdı. erledJı1el' Sultana.lmı.et 8l11lı ceza maht.emeslnin 
bulspor arasında yapılmıştır. Hakem ile nlhayeUendl. Bu müsa.ba.kadan faaliyete areçİyor. Raqele açılan bir Herkes hayrette kaldL Yanımda du- Korku vazo mıydı? Ha.1ır, g1s11 ,..ıc yolunu tuttum. 
:rertdllllun ıda~ yapılan bu ma- evvel yapılması icap eden Galatasa.- İltuyoaua •elnleli ~ para· ran müra.tl~lenten blrln.e mroum: mı ne gezer 
ca Vefalılar en lruTVetll bdrolanle ray • Tabhıı maçı Taksimin takım zit huıltdan clumanL kafalara Jitif 
eıktıklan halde İ.lt.anbullporhılar an- çıkara.maıtWll yüzfinden yapılama- müzik tesiri yapıyor Biraz enrel 
eü: seım kllWk bir '8.kmı topla.ya.bil- llllftır. hemen içip aitmek be acele eden 

İnönü koıuau 1 Güreı müaabakalari mütt~e rebavt .basıyor, bard~-
İstanbul atletizm aıanııtı taratın- onre, aJanııtı tarafından tecrübe- lar, ti.el~ ~elemy~r, ~a b~ 

dan tertip edilen İnönü tıJ: JEıofusu sız gdretçllertn teknik bUglJer1n1 art- tane de dükkan sab~me ikram edili
düo Şl§ll mtlarında '1000 met.relik tıU Wmaık ga)"CBlle tertip edilen (ta.fa- yor. Saatler ilerledikçe teqih bat· 
memı.re t\zıerlnde yapıl.mışt.ır. .kol, burgu) mDsabakalan cttın Kınn- lannın zevki artıyor. Silpllrre saçlı, 
Havanın lxYzukluğuna rağmen bil- bı.pı Güreş klilbOnde yapılmıştır. 30 u kahve renai IW'atla aeyyar çalgK:ı1ar 

Jfik bir atlet gropwıun lştıra.k ettiği mtıtecav1z güreşçinin iştirak ettığl buraları da bot bırakmıyorlar. Dara· 
mils:a.baka neticesinde Galata.sa.ray- mfis&baka neticeleri fUJlladır: cık tezgalım bir köteaine de onlar 
dan Hakkı 35.34 ne blrlnct, Orta.köy- ti6 kllo: I - Alt (Gilreo), ı - Be- • 
den ZJya ikinci, Haıydarpa.şadan Me- mih CEytip): tll kilo: ı - Mehmet ıs~ıy~. Kemarun k-enanni bır 
mı ftçüncll olmuşlardır. Takım ttiba- (Kadıköy). 2 - Lfttfl (Eyftp)• tl6 iltl- mUftennrı yaıafana dayayap yayın 
rlle blrlnclllğt Ortaköy, 1Jdncillğl Hay- lo: 1 - Mehmet (Güreş>, 2 _: Rasim ucmıu ötekinin kulaiına dürte dürte, 
dıırpaşa, ilçündllOğü Kurtula~ ldM>tı (Güreş); 72 tllo: l - İbsın CGilreş), defin zillerini yanmdakinin b'8"nuaa 
b.:r.anmıştır. 2 - Faruk (Kadıköy); '19 tilo: 1 - çarpa r.arı;a. udun mızrabau vunır-

Turh&n (Gftreo), 2 - Mehmet (Qü- ken COfkun bir mU.terinin dokunup 
Beıiktat klübünün yeni reş>. elindeki bardaiı döke saça fasıldan 

idare heyeti fasıla geçiyorlar. Hüzzamı, laicazki~ 
Beşiktaş kHlbünfin seneme kongresi p E R 

1
• tangoyq, valsi bin"birine bnftınp 

ctt1n Beşiktaş Halkevl salonunda ya- neffs konserler veriyorlar. 
Jnlmıştır. B. Abdulka.dlr Zlyanm r1- Harp buhranuun doiurduiu ~ 
yasct ettiği kongrede klübün bir se- redi meyhane &Jemleri de böyle olu· 
nelik mali ve ldarl rnporlan okuna- d-L- ı_:.. b 
ralr kabul edilmiş ve yapılan yeni ııe- AYAKKABILARI yor, aua ucuza mal olduiu -.uo u 
- tanda meybanel•• raibet artıyor. ı. ... ıde Abdullah Ziya Kozanoltlu, Nec- mag"' azası p E K f-L: fiatJ_.;..:.. -..&-...:=-nm L-•--. 
meddln Hakkı İzm1r11, Nazmı Ökten, \i&I --..... ------ -....-

Remzi, Rüşt.il, Snphl, Nihat kiare he- Yalanda Açılıyor. pek te.r etmecliii a3rülüyor. 
J'etlne seçilmişlerdir. J.iıl••••••••••llllii Cemal Refik 

ŞEHiR TiYATROSU 
KONSERi 

Yarın aktam Şehir llyatroıu Komedi kısmında Konservatuann verecebri konser alaka ile be-k1rnmek
teiC:lh. Yu4canda o1'ı:eetranm çalıpna zamanında alınmııs bir reemi ile konsere solist olarak iştirak eden 
-nadrl:r MuMddbı &dair. g3rilnmektedlr. 
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Bu hlkAyeıyi bit Avcıd.o.n dlnled!m: 1 &llM1 ClıSl ilıe o.yn1 odada )'OtacK-
- Soo dereıcede,,., mcaktm, ~\ ma. ~ ~ ~ çı

llflllgtlı bir dootum ftl'dı. Muhtd!f tX bcalı::tık 
evstmlerlnde Jae:ndislne d{hıyanll1 Bol §tU'&ph ~Men aorı-

birçok tıZR memleltetlerl.micrı ahb8P- m. aT t6;ldlntbı ~ aaJıOmmda lL
lan. misatlr!eri gellrdi. MttıelA Avm- tih1erlnıU1. lç.lyorduk. Sa.su:& derede 
padaıı. As,ya.dan ye MJml'dan gelen eJet:trUc olmadığı 1ç.llı mumlann. ı:p
dostlan va.rdı. Bu m.l.sa.flrlerln hepe! imda ~. BlgonJanam:m. da.
de pek~ rıcng1n. iıçttnınl mevki- nıanmn anısm.d1l. ava, a1e11$ d.:ılr 
ıert yt1kselc ve ON d tnsımla.nlı. konWJQOJOntuk. 
zaten onlAn bu derece blıt>Ir1ert ile Oda lmınfUIJl nalan •~ Afrlk:a
o.hbaP eden a.v mem3an'dnil bq.Jm bir da.ti m.n.ceMlannı, asıa.n. a.vlanıım 
t!Jl!Y değildi. Dootum bu kcndlst gibi bazı mc~ safha.ln.rmı anltışordu. 
vcı &hbapltU'llll cSwruz dere:. Ç'iftltğl O bdar alA'ka u,ynndJrıçı şey1ıer sôy

denllen uçsuz buco.km e~ l{lyordu Jı:1 ge1l9 ve güzel mmnr Jta.
e3kl nv klişkilnde ınls:lfir ederdi. cSu.- d.mlnr slgnlıı.n ellerinde onun ynnın
suz dere .. çlttlljtt pek ;r:engtn b!r &T daJd lcoltıu3Dlara otumıuşltır, kendiSl
muıtakası idi. Avcılnr lçJn bulunmaz n1 oonsm: bir lleYt:1e d!nlJşorl.ıudı. 
b1r yerdi. zengin dostum ~ ak- Btrb1 aslan avcı.sına. sordu: 
Bi b1r adamdı. Emzfsfnde yabancıla- - Aslnnlar son derece ağız)a.rının 
rm nvlanmalann.a. katıyen rııtisaD.de tnd.ını bilen h:ıyynnlamuş ... Doğru 
et.me7ıdl. e:Susuz dereı çitl!Mnd.e blr mu? •• 
tok bekçller vardı. Avcı gü.tiimscd1 ve bl2:ıe ~n a.n-

HattA arklıd~a dair blr hikdye lattı : 
pek meşhurdur. B1r 'gthı dostum.un - Çok doğru. .. Bl.lhnssa ihtiyar ve 
ernzlslne genç ve yıı.bal1cı bir ı:ı.vcı, yaşlı Mlnnlar nğızlannın taıdmı genç
yanlı,'llıkla, yolwıu ıca.ybcderek girer. Jıcntcn da.ha Jy1 blllrlcr. Çünkü yı:ı.şg.
Fnkat bu a.vcı erkek dcğlldlr. Cl:va.rda clı1tça, muhtelif mnhlflkların etlerlnl 
buyuk bir Uı,,an.t 1§1 Ue meşgul oWı tattıkç3. ~z ve micro zevtler11nce
ecnebi mühendislerden birinin son de- lir. :bıttynr as1antı.nn en ziyade rev
rece genç vo güzel kansıdır. Kadın diklen lnsnn etidir. zaten bir astan 
hakkında birçok rivayetler, ded.iko- bir tere insan etinin lezrottn1 taduı
dulıı.r dillerde dol~ır. Blzl.m ca artık ba§'k:a hiç bir §C'Yi, hiç bir eti 
ark;ıda.ş ta genç, yakı~µc.lı bir adam- gözü tutmıı.t:. Mütcmadiyen yiyecek 
dır .. ve Susuz dere çl!llğin.deld nv insan arar. Hatta nsla.nların gece 
k&ıkünde umın müddettenbe'rt yalnız yanlan toplu bir halde zencı köylcrt
yn.şa.ma.ktadır. n1 bamp yn.kaltıdıklan - genç, 1htl-

Fakat 1ştc buLun bunlara roğmen ye:, erkek, kaduı, çocuk, ne bulurlıır-
8.hbnbını ernzislnde lzlns1z: avlruınn bu sa - knldı.rdıkbn çok görülmüştür. 
emel avcıya hiç de güler yüz göster- Ben bımdnn 25 sene evvel Afrlkad:ı. bir 
nıt-ınlt; ona d~rhal Susuz dere ~ı~ müstemleloode memurdum. işte böyle 
t-0pr-.ıklo.nnı terketm sini \'Ure~ tit- civarda blr ikö~ asla.nlıı.r mus:ılla.t ol-

• l'!'mcden emrctmt.şttr. muşlardı. Ben de Mlan nvlnmnk için 
Buna k:ı.r.şılık uzak m emleketlerden çıldınyontum. Tntlllınde bu köye glt

G Jen dostlnnnuı iyice avlanll}Alnn tim. Ve kendime kılavuz tuttuğum 
için ellnd<m gelen !cd:ıkiırlıktan çe- adam..ı.n evinde yatmağa tnro.r ver
kınmez, işte o zanın.ıılar Susuz dere .. dlm. Vakfa nslo.nlar gteeler1. gnıp hn
çlmğı ve clvo.ruıdaki omııındıı pek llnde gelecekleri 1-çin bu ÇOk tehll
ı;u~ı. hcyeca.nh günler geçlrlllrdi. keli bir şeydi. Faknt av uğrunda ben 

B:ız<ın da dostum bavullarmı top- bunu göze almıştım. 
lar. kendisine ınl.s3.fir gelen o.hba.p- Bir genç kndın güzel gözlerlnl süze-
ıannın memlekeUerlne gider, oralar- rek :rwnldo.ndı: 
t1.ı avlanır. Bu suretel Hlni:lısta.n, Af- - Ne ces:ı.rct! .. 
nku ve Avrup~ın birçok ycrlerind~ Bir b!ışlm kadın UAve etti: 
muhtelif mcvslmlerde avlıınmışLır. - Bizin bu mncenuuz hnkk.ınd:ı. bir 

zaten hemen hemen her blrl ayn caxeteclnln yı:ı.zdıfı makııleyt okumuş 
bır memlekette oturan bu zengin av ve cesareUnlze haynı.n ohn~I .. 
mernkWnrının amlıırındıı. böyle bir Aslnn avcısı hlkiyeshıe dcva.m eW. 
~vı anlaşma \'tlnlı. Her av 'mevsl.m1n- Her sa!hn:n tehlikelerle dolu mace-

AS.:Ş.A.M 

Memur alınacak 
Sümer Bank iplik ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

1 - Müessesemfae bağlı Bakırköy, Bünyan, Detter
Ciar, Konya Ereğllsi, Bereke, Bursa, Merinos, Na.zilli, Gem
lik fabrlkalanmız için 3659 sayılı kanun hükümlerine gö
re imtihanlı ve imttlınnsız memur alınacaktı.r.. 

2 - Aranüan şartlar: 
A- Lise veya orta mektep mezunu olmak «Yük
sek tahsil ve Ticaret Lisesi mezunlan ile, lisan 
bilenler tercih ediJlrl) 
B- Askerlik fiiU hizmetini yapmış bulunmak, 
C- Her hangi bir hizmet teahhüdü altında bulun
mnmnk, 
D- HAien Y-tlksek tahsil müdavimi bulunmamak, 
E- Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve BeVi-

yesi itibarile memurluğa alınmasına meınt bir hali 
bulunmadığı anl~cnlmak, 

ı - İsteklilerin Ankarada müessese rnerke'Li Zat işleri 
şefliğine ve birinci maddede yazılı yerlerdeki fabri
kalarımız müdürlüklerine 27/3/942 akşamına kada 
müracaat ederek 28/3/942 Cumartesi günn saat 
14 de imtihana girmek üzere numar~ alınaL"'n .. 
lftzımdır. 

:t - istenilen vesikalar: 
a- Dilekçe, 
b- Mektep diploması, 
c- Nüfus cüzdanı d942 askerlik 

havi" 
d- Doğruluk ka~dı cıpollsten musaddak,, 
e- Evvelden resmi veya hususi müesseselerde 
çalışmış. olanlaıın iyi hizmet vesikaları, 

f- Askerlik terhis kftğıdı, 
g- Halen her hangi bir vazifede olanların bu
lundukları müessesenin muvafakatini 
şarttır. 

h- Tayinden sonra istenecek fotoğ'raflardan b~a 
müracaat edildiği zaman bir boy, bir vesika fotoğ-
rafı verilmesi. a1935» «3570» 

de içlerinden birine mtsa!ir ((kllyor- rnsını dlnl<!Iiten mrltes onun cesarc- ~-----
lardı Emzl snhUıl kilo.vuzlcırı, rch· tine hayran olmuştu. Bundn.n sonra SUMER BANK 

VIERLU MAlbılLAR 
bcrleri, hnyvnnlnrı, her şeyi hazır- c.A&an avcısı• bize anlattığı hiklye
lıyarak. her masrafı fu:ertne alarak !erden bahseden blr klto.p gösterdi. 
evlar rortlp edlyoru. Başk.n. bir av Muhakkak ki yaltı.n söylemlyordu. 
mevsimi gelince haydi bu serer A!rl- Sonra. onun nv macerola.nna şahit ol
kayn, orn&ın Hlndlstana.~ Oradan da muş arkn~lcuı.ndıuı 1Jds1 de ntlsafir
Avrupaya, meseli\ şlnw.Ie, İ.sknndl- ler arasında idt. 
n vya)·a ... Ynhut bD..şka blr yere .•. Blr Hatt.A bunlardan biri: 
sene bu ıı.v meraklısı dostum beni de - Dostumuzun cc reu. :revımı:ı.de
.susuz dereı çl!llğinc da.vet ct.mlştl. d.ir... Aslan onun 1çin kedi ya.v"13U 

Y inız nrklld:ı.şım dört seneden.beri laıdıır chemmlve ~z bir mahlüktur ... 
seyıı.hat.t.e oldu~u lçln dönüşünde dedi 
adamlnnnın çltllktckl a.v k~ h1ç Ertesi sab h uv çı • c:ığımı.z için 
te iyi bıı.krnadıklannı görmüş. bun9. o geoe erken ya.tıtık. Aslan a.vc.ısı ile 
:rencı haloo sinirlenmişti karyolalanmız karşıkn.l'Şıyn. ın Blr-

o yıl da inndına - dost.umwı d:ı.- bh1mlze iyt geceler temennı ederek 
~et sırası olduğu lçln - ,susuz dereı uykuya. daldık. Ne kadn.r uyuduğumu 
çıtlıği tıı....ı•m tıklım dolmuştu. Gelen- btlmiyorum. B!.rde:nhl.re delışcW b1r 
ll'rln hemen hcpsl dünya. ölçüsünde çığlıkla. uyn.ndım. Ka.l'Ş'.mdakl karyo
ruım kazanmış nvcılnrdı. Mesela bun- h\da yatan aslan nvClSl: 

PAZARLARI MÜ ESSESESINDEN: 
Müe••e•emiz ta~ra satış mağazaları şeflikleri için 

Memur alınacaktır 
1 - T:ürlt olmak 
2 - .Askerlikle :ilişiği olmamak 
3 - Tam sıhhn.t halinde bulunmak 
4 - Yapılacak tahkikat neticemde sicil ve ceiyesi .it.ı"lınriyle hiz

mete nluunnşına mani bir hali bulu~adığı anlaşılmak l&:wndır. 
Yukarıddci oartlıın haiz olup mağaza idaresinde ve antıı i~erin

de tcerühe ahibi bulunanlar tahsil derccderine göre tercih edilir. 
Müra.cant edenler arasında muvafık görülüp de tayin edileceklere 
120 liradan 1 70 liraya kadar aylık ücret rverilecektir. 

lsteklilerin 1 nisan 942 tarihine kadar müessesemiz 7..at ;'eri ser
visine mürncaatlan. 

23 :Mart 1!>12 
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] SiNGAPUR KORSANLARI f 
Tefrika No. 53 Yazan: ISKE?<."DER F. SERTELLt 

- flabamw bana va.ttG'l• bcı o.dl D'.şıeJ:ek. o da. Ştnaeonun arkasın· 
vemıJt ohnumdan hiç te memnun dan te)ıre indi. 

değillm. * 
- N.l.ç.IA7 Ben ka.dıll olsa.ydım, ba Nogl yabancılar ha.nuıda :ya.tlfOl"-

1 
adı tquxıs.1da lCUhar duyanlım. du. 

- Dotru nmma. ben dotnl yoldan Şlnagon'a ı>CGt çabuk içini ıı.çt.ığınA 
yür.üyen b1r kadın değUJm. Bu adı pl§lnan olmuştu. Bereket versin Jel. 
tnşdığun fıÇ1n çok defo. müı}tcrllerden N~ nerede ya.ttıftmı genı; kadına 
haJı:a.ret görüyorum söylcmeml$L 

Nogl btt kıısıL Jıxınuşına a.rasmda Nogi, bu ~ krutının h.n.ng1 
Şlnagonun her teY1 ~eCE* ta- umumh31llcde otıırdat'UDU. aJcş:unlan 
rakte:rde bir kadın oldutunu a.nl&- ge-mıek ve mü.şt.crl avln.mok 1ç1n ne
m.ı.ştı. relere çıktığını bBiyordu; Nogt on.-

Ge:Dç b,dının gCillerl mnhmurlal- !arda ~rünmiiyordu. 
mnCn bqla.yınca, Nogt blrd.~ - Demek ki, gaşyalMdıı bile va.tan 
sordu: qkı, yurd b:ı.ğltlığı va.rmt§. Ben onla.

- Bir günde, bit dakikada zengin n. içi bO§ su te5tlsine benretJrd:!m. 
olmak ist._ mis:ln, güzel mciok? Diyor ve bu işi ;ya.pa.bllccek bit' b:ı.ş-
Şlnagon g&Llerlnl ~- ka kadın arıyordu. 
- Şüphesiz, dedi, bunu ldm iste- Yamada., Yokohama llm;:ı.nınıfa, ge-

mez? miden dl.şan çıkmıyordu. Korsan ge-
- O halde bl.rnz açık konuşalım: misine glrmet te kol:ıy blr 1o değil

Son, çok ıı.kıllı ve becerlkll bir kadına di. IIallmkl Nogi cfendlsinc söz ver
btanzlytırsun! Sana küçük bir ff ha- mişU: cBen, YokohamAya vnmu:a. 
vale etsem .. bunu yaptıltm dak1tada Yam.adayı ne yapıp ynpacnCUn, öldil
zengin olaCD.ksınl Meyhanelerde şu- rcceğlınl~ dc.ınlştl. 
nun bunun kolunda ve koynunda do- Nogl, Yokohamadan koll:mnı sal
la.şıp para ktıza.nnıak zilletinden kur- lı.ynrak dönemezdi. Şeytanın blle dO
tulaca.ksuıl ~mediğl. çarelere IY.ışvunıyor, kor-

- Bunu çok ruzu ederim. Sefaletten sanlaroan birlnl eide edebilmek :lçln 
usan.dım- zengin olup bir kıöı:feye ı;e- her fedn'tirlığı göze alıyordu. 
ldlmek ve dlnleıunek .. ah, ne gü:ııel Acaba Nogi bu tehlikeli Yoldan gl.-
blr hayal bu. derken, pek hoşlandığı g\Wel Şinagon 

Nogl kadehleri doldurdu.. birlikte Jlc karşılaşac::ık m1ydl? Yob:l blr-
J~tiler. birlertnl bir daha cöremtycoetclff 

- Pekala. Şimdi benl dinle : Sen mlydi? 
Yamadayı tanır munn~ 

- Şu mef}ıur deniz ka.rt.alı nu? ... 
- Evet_ o haydudu .. 
Şinn.gon hayretle baktJ: 
- Ne dediniz.. haydut mu? 

• •• 

«Yamada! Seni öldür
mek istiyorlar .. » 

- Öyle ya. O, bayağı bir hııydudun Yokoluı.nııuıın güzel kAdııu Şlna-
blrldlr. Japonyayı 1ç1nden kundn:k- gon _ aradan günler goçtlğl h!llde -
layıp yakın.ak istiyor. Bu adamı öl- Nogl ne konuştuğıı ım!e!i bir türtl 
dürebilen lnsan lıcm kendi mllletini unutanııyorou. 
kurtarmış, hem de kendlsl ~ncln ol- şınaçon bu nclaml çok a.radı, ak-
muş olacak. §amlan şehrin gezinti yerlerinde do-

Şlnn.gon elindeki kııdehl yere att.ı: ı~ı .. raslayama.dı. Ve bir gün, Uman
- Ben senin tanıdığın CQfY'lllardan da du.rnn ko~ gemisi.ne gltml!ğe 

değilim. Öyle blr kahrnmnnı öldür- karar verdi: 
mck şöyle dursun, onu öldüreni >rendi _ Ya.madaya hakikaU o.nla.tacağun. 
<'llmle parçalanınk J.sterlnt. Bu adamı öldüriirlerse, Ja.ponya. za.-

Nogl birdenbire şaşaladı. Konuş- llmlerln elinde kalacak .• 
ti.ığu kadından böyle bir ceva.p ala- Dedi. Siyah blr tımono gifdL na· 
en.Cını ummuyordu. muslu kadın kıyafetıyle llıruı.ruı. 1nd1. 

- Fakat o bayatı; zalim bir ca.na- Şinagon, Yama.dayı öldUmıck lsUyea 
vardır. Slyogonlnn yıkıp yerine ken- Noglnln btr han od..'\Slnda ynttığmı 
dlsl geçmek istiyor. Tnrfhlınizde böy- bilm~r ve kendi kendine: 
le bir Iıaydudım iktldıır mevkltne - Beliti de Yo!oobamndan ka9Jn.ış-
ceçtlğl görülmü.1 müdfir?, t.ır. Faknt, ne olursa. olsun, ben me-

-• seleyi YMlUl.daya. hnber vcmıellylm. Şinagon kadehini boşımn yere n...- d" ro 
~.am~.ştı. O belkl bir sokak sürt.il-

1~- bir kayı~ aUadı, korsan 
(':uydu. Belkl bıı.yngı, herkooe a.lt blr isi.ne gitti Y:ımadn 0 sırada ge-
~ndındı. Fa.knt, böyle bir k.aduın: cSen ~~n güv~rtcsinde do\a4ıyordL 
\nfansızın b1rlsln .• sen knhra.manla- uzaktan kimonolu bir kadın görünce: 
rınn. sevgi ve aaygı göstennestnt bll-
mczslnh denebilir mlyd1? - T9.kalro geliyor galim\! 

Nogl hfıW. ona i\dl bir 00~ fıllığı Diye sevindi, fakat kayık yakln.,.<mı-
görlyle bakıyor ve kolundan çekerek:· ca kızı olmadığını öğrendi. Genç b• 

• duı kend~ laü'şılıyan gcmlcllıe~: 
- Haydi ge!.. ~rlşf. rlyakA.rlığı da - -... ldlm. 

bırak! diyordu. Yama.dayı öldüreb1- - Ben Yama Yl cunn"'t!>" ge 
lirsen, bir anda ııengin olncnksınl Ona gtzll dly~erlm Tar. 
Şlnngon: DedL Yamada. bu ztyarct.l ltabul et-

- Beni. bu k.ötü yoln düşüren btr medl: 
tc.ndürtfu'. Ben namusumu tayt>ct- - GeınlınU.e şlmdlyo kadar ynb:ı.ncı 
rom b1le, büyüklerime hünnet duygu- kadın ayağı &lrmedl. Söyll~bı 
fanmı ve vat.an sevglml ıcayt>et.mlt §eyleri uza.kto.n anlat! ~e bağırdı. 
değlllm. Yanında. cBüyült Jn.ponya.. yı Şlnagon öfkelendi: 
kurtaroıağa çalışıyor. Omm sevgisi - SCnl öldürecekler .. ! Bunu haber 
lıer yurttaşın kalbinde yer etmışt.lr. veıımeğe geı~tlın. Madeımkl beni 

laroan birinin avcıllğn da.lr 7 - 8 ki- - Inu1:ı.t ... Imdnt ... Aman .k:ılkınız ... 
tabı vnrdı. Her ay dünyanın <'Il bü- yetişin! .. diye bağınyorou. Şa.şırnıı.t
vuk g112JCt.clcrlne avcılık hakkında tmı. Acaba. çtniğc \'a.hşl hayvanlar 
mnkn.Ieıer yruyordu. B~'ka blrl; sağ nu hücum et~? Hemen yatağım
tararındn crerln bir pe~ i21 tll.§ıyn.ıı da d~rularat k.1br1U, sonrn. da ko
kınnızı snçlı bir ndam dünyanın en moclln üstündeki mumu yn.ktun. Oda ••••••••••••••~••••••••••••IJ! 
m~hur avcısı ldl. Yeryuzünün her aydınlanınca avcının yatağının üs- .; L A" N 

µ Bunu ben yapmn.rn ve ya.prrınk Jstl- dinlemek J.stemlyorsun.. o halde tetUc 
yenlere de engel olmnyı btr vnzlle bi- do.vran! Bıı.şmcb ölüm dolaşıyor_. 
lirim. Deyince Yamada hayrete düştil. 

tnra!ındcı avlanmıştı. tünde kilçfik blr fındık faresinin te- -
zcncın misaflrlerdc:n blr .kısmı ka- lAş içinde oradan orııda koşu~uğunu 

nlan ile ynhnt cdiyorlnroı. İçlertn- gördiim. Aslan avcısı hfi.IA: Tesviyeci, Makineci, Marangoz 
de pek genç ve znrınerl bulunnn bu - Yetişin .•. Fareyi görüyor musu-
kM.ınlar nrasırnb kocaları Cfb1 a.v nuz .•• Yet41nl .. Aman §UDU kaçırın.., • Çl• af anıyo 
meraklısı olanları da çoktu diye avaz avıız b:ı.c;ırıyordu. G&zlerl ve ış r 

cilsatirlerden dünyııca tru~ bir korkudan toparlak top:ırlıık açılnıı.ştı. Unkapanmda eski tnhniye fabrikruıır.dn bulunan sınai malze-
nsla.n avcısı vardı ki benim pek ziya- Fnre kaçtı. Aslnn avcısı sük{ınet bu- menin söküm ialerinde çalııtırılmak i:zere tes\•iyeci makineci, maran-
de dlkkatlml çoklyordu. Yalnız ben1nı luncnyn Jrodar belki ynnm saat geçt.'. goz, i..M ve ameleye ihtiyaç vardır. 
mi ya? .. Bütun avcılMJ nlfıkndar eden Tekrar mımıu söndürürken bana: n· 
bir lns:ı.ndı. Herl.."CS onu sonsuz bir _.Aslan, kaplan flldn olsa V12 CC- Taliplere gösterceeJcleri kabiliyet ve ehliyete göre S liraya kn-
mernkla dhDiyor, av hlklıyelerlne, av Ur .•• Umursamam ... Fnkn.t. bu kör ola- dar ~e verilecektir. isteklilerin eltcrinde mevcut ı:esikalnrla 
hnkkıni:l1l.ld fıklrlerlne b:ı.yılıyorlardı. aıca kilçük hayvan benim ödümü birlikte her gün saat 9 dan 12 ye kadar adı geçeın fa:briknya mürn· 
Susuz dere. r.truğindek:l av köşkü p:ıUat.ır ... Ynndıll§ !§tel .. dl.yordu. caatl.nn. 

bo.şt:uı ba.şa dolu o1duğu için ben bu Hikmet f'eridan Es 

Dedi. Noginln kolunu sarstı, geriye Genç tadın dönüp gltmeok ıstcdl Ya.-
ç<'klldl. madn merakını yenemedi, kadını ce.-

Noglnlu re:ngt attı: miye aldı: 
- Teklifimi reddcdlyonnm ıımmo., _ Ba.nıı bu i.)ln csn.sını söyle, dedi. 

pişın.-uı olac:ı.ksın, gfuıel çlçekl Çün- beni öldümıek istfyen klmdlr? Gemi· 
•kil, Yıunada, siyogonlar tara!ından dekl ndamlanmda.n blrt mi? Yoksa... 
ldrunn. mn.hkfundur. Bugün değilse ya- Gütel gayşa anıatmnğn ba.şla.dı: 
1111 o hainhı ~ yere dft..odlre· - nenden adını saklıynn bir adam 
ceklSlnor. ft~~-.a ft•,,. ...... di .._ tıınıdun. Bu, Klyo - Siyada otumn agon b ............. cıı ,....... .. ı, A...... ..,... 

şınıı blr r:lşka.ya binerek oeııre dôndü. prens Nahhtln feda.lsl lm1ş.. bnnn pa.
Nor:i bu ibt.lyatsızlığınm cezasın! ra teklif e~i ve seni öldürmemi ıs-

göreccğlnl dÜfÜlUl\fiyordu. rnrlo. rica etti. 
- Gaşyaiıırın hepsi böyle olnı.az ya. - Mademld ucunda para vannış.. 

Elbette bir kadın bulaca~. bu Lşl neden kabul etmedin? 
yaptırmak için. (Arkuı var) 

p . L ,. K o N AK 1 roen:~~cı:u!ç:.~:;.a :=;~~ku:~ ;ı: ~~:~i~'h:r ~::: 80~irğa ~~~7iı~ lirim_. Bu bari ta ~üyülı: paftalar ha-I ~:~:r.: ~j:::::i:t~~;7:~~;,ı~: 
hyordu. Salonun içi, göz gÖzÜ göre- nı, akıam eve döndüğü zaman aynk- linde mi) bu yerde cereyan etnıiılerdir. Biz de 
miyceek derecocb pipo dwnnnlarile kabılanna yağmur ye çamurun bu- - E'Vet. bu ısa.ız bozkırda faaliye1e geçerek 

Çeviren: AHMET HİLALİ dolm~tu. Cenzim tütün dumanile laımndığını forzedmiz. Bundan bü- Holmee bu cev hı verirken, diz· (,Q facianın hakiki faillerini meyda-
dolduğu için ök.sürmeğe ba ladım. tün gün bir yerd~ pinekleyip kaldığı lerinin üzerine yaym11 olduğu paf- na çıkarmağa çalı~cağız. 

- Yirmi dört saatlik b.ir :zaman 1 Holmc:s. ocn rvc §abr odaya döne- SalonWl içinde birkaç adım attıktan manasını çıkarmaz mıııınız) Bu tah- talardan birinin üzerine eğilerek par• - Bölge, yabani bir :rer midir 
b nn kflfidir. Yann sabah saat onda rek tekrar koltuğuna oturdu, eonra sonra, Holm •• koltuğunda gömül- min doğru değil mi> mağile bana ibir yer g<işterdi: - Yabaninin yabaniııi bir yer ••• 
bur YA geÜrainiz. İstikbalde ne &U- bana dönerek sordu: müş ve dü}ünceye dalını§ gördüm. - Ba. malUnıu i)fun kabilinden - lıte bizi alakadar eden bölge. Belki de Şcyt.aın bunun için bu işler• 
retle hareket edeceğini kararlaştır- - Dıpn mı çıkıyoraun Wataon) Sırtına ropdö,ambnnı giymiı. pipo- bir ıey... burasıdır, dedi: merkezde Perili ko· parmağını sokmuş ... 
mak için 8İr Henry·~ de beraherini:ı:- - Evet vücuduma ihtiyaan yok- sunu da dişleri araşma nkı§bnnı§tı. - Dünyada öy)c çak hakikatler nağın yerini görüyor musunuz) - Siz de Perili konak.ta cereyan 
de getinneği ihmal etnrez:siniz. sa biraz çıhp dolapcağun. Ayaklarının dibinde bir )'lğın kağıt var ki birçok kimseler, f arkma bile - Bu Yetil yerler, neyi göeteri- eden hadieelerio gayri tabii ıeylcr 

- Merak e~eyinlz ~·. Holrncaı. - Hayır dostum, fim<iiük sana yerlere eerpİlınifıi. varm .. azlar. Bertim de nereye gitmi§ yor) olduğuna ve bu iıte Şeytanın rol oy• 
Dok.tor Mortımer, mulakat saati- ihtiıracnn yok Bu iJin her bakım- Holmes beni brı ındn gör~ce oldugumu tahmin ediyıorsun~ - Kon;aiın etrafındaki ormanla- nadığına mı inanıyonıunu:ı:) 

ni, kolalı beyaz gömleğinin koluna dan kntı§lk ·olduğunu takdir edi· eordu: - Siz de evden dı§an ayak at- n ... Perili konağın taflanlt yolu, ha· - Bu tef.irine gülerim azizim. 
yazdtkbn sonra çıkıp gitti. Dokwr yor musun) Tütüncüden geçerken - Soğuk mu aldın Wateon) madmız.. ritada hiç.1>.ir nam altında iikredil- Şeytan, iıJ.erlnde canlı ve kemikli 
çık rken hafiye arkasından ko~ra1c bana bir paket pipo tütünü gönder- - Ha)'lr, salonun zehirli havası -. - .. Y~nlı§ın var zızizim: D.cvon- munekle beral1er, yemin ederim ki mahlukla- kullanmaz. ]ptidadonberl 
kapıda durdurdu. mesini söylemeği unutma. Ak~ma beni öbürttü de... clıire ı zrya~et et~.. bo~rın sağında bulunan §U çizgi kar§ımız<lıı iki mesele var: Bu 1İ~e 

- Doktor\ aize bir sual daha so- kadar eve uğramazsın; tek başunn - Odada duman ço'k mu~ - Bu zıyareti fikren, hayalen OC'IU g<i3terse gerektir. Şu ev kümesi. cinayet var mıdır) Ciirüın var ise 
r ytm: Sir Charles ölmeden evıvel, dü~ünmeğc ihtiy cım var. Akşama - Çok da söz mü) Hava adeta yapmııı olacaksınız. dostumuz doktor Mortimer.in umu- mahiyeti nedir Ye cinayet nasıl ~len-
hirkaç Mıinin bozkırda zebella gibi dokıtor Mortimer'in bize anlnttığt teneffüs cdilem-e-z bir nale gelmiş. - Evet. cismim bur dan ayrılma- mi karargahını kurmua olduğu Grim- miştir) Eğer doktor Mortirnerin zan 
kara bir köpeği gürmuş olduklnnnı mühim mceeleyi beraber konuşuruz - Öyleyse pencereyıi aç dn oda- dı amma, nklım, fikrim hep 0 hadi- pcn tümseğidir. Dik.kat ediyor mu- ve tahminler doğru ise ve biz de ta-
b na söylemi~tiniz. olmaz mı) nın havruı deği sin. -Yemin ederim se yerlerini doln§tı. Zihni mqgueye- sun Wataon) Alh kilometrelik bir biatin nonnal kanunlnn haricinde 

- Evet, d-ev gibi knra köpeği üç H I ""h · b · ~ I . ki, bütün gün klüpten dıl!llrı ayak timi, odamı dolduran koyu sigara ııaha dahilinde tek tült evler vnr. kalan ııeytani kuvvetler karşısında 
k '~ •ör~üş. muh;ehf~ rafl:rı~r;1 te~ik med:~~ atmadın. .. · v· • v dumanlann~a~ da ruılıya~ilinıin~z: lııtc §U taraftaki bina da, i3lni hatı• bulunuyorsak, arnı:ıtınnalarımızı da-

f\,.. fan sonra kopeği bir daha yalnız kn!mnğı severdi. Birjbıjrine :- Eivet, soyled.gıını:ı: w dogru. S~n ~tkıp gıttiktcn sonra hizmetç.ıyı rımdn iyK:e kıdmı' i e, haşara.t mü- ha ziyade ileriye götürmemek nkıl-
. iler mi) z t f . l . k I t Kluptan dışan dım atmadıgımı ne· bir kıtapçıya göndererek Dortmoor tehnasısı Stapleton'un ikamettf.Jıı- lıca ıbir hareket olur. Fakat araştır• 

•m :.:ş 1 
ar zıye erı • ~ı D.!I ınyor, \ e ed k .... f-...: · "' ıL ı· · ., ıı._ z.k c_·ı- 1 h • dır. Şu binalnr Hi...L Tor ve Foulmire malanmızda.n vazgeçmezden C'v:\"C) 

B . d h b k" ı t b L - ehe · •!' •· d...... "h ti · • r en ...,, ....... nızr nava ısı ue oo ·ınnın tıu~ı i:lt ı arı- ~ 11 
- ır a a uı opet: en amı~- mm1ycı ı gor ugu cı # ennı tes· H 1 k I v la wl d" -=nikl · • d h "'ted k" d"" büt"' " f · l · k 

d 'ld""" • · · ed' b"t ed ' d o mes, § ' ın ıgım egen 1: tasını aldırdım. Haritayı saatlerce 'i"' erııu ve a a o e ı yapı ıger un nrazıye crı sonuna a• 
' ıgım ışıtm ım. 1 ıyor u. A · · k f bi d ed'-'k · ş· d' k · 1 ·· ı· Princetown hapishanesini g'Qsteriyor. dar denemeliyiz. Açık dumn pcnce-

T k '-' d · d k B" ·· .. .. ki" . d ' k - zızım ço sa r ıı ıınısm. t ıu ethm. un ı atzy>et e soy ı-
.:1!1:-l Aleşl eh nir e elrıdmk 0 tor, şim- I k l~un ıunu upte get~ ıın. ara~- Senin üzerinde meziyetlerimi belirt- yebilirim ki, bozkır ve civarını yolu· l~e haritada ,yerlerini gördüğün reyi kapa~n fena olmaz sanırım. 
uı 1

: a ısmar n 
1 
·, 

1 
• ııs•ı tan sonra r a aşımın evı-, mek hoşum idiyor doğru~ıu. Hu- mu şa~ınnndıın kılavuzsuz do1aşahi- bu tek tük evlerin etrafwıda ve ara• {Arkası var) 
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KOCOK iLANLAR 
FevUJ&de anvaıın devamı 

mOddeUnee gayri muayyen rtın
Jerde neşredilir. 

AZ:ŞAM 

DiPLOMAU BiR Dişçi ABANI- 4- Kiralık. Sahlık ıı,eeo LWYA - ~)de~- ÇAMLICADA - Toygar oeıımesı aı-
YOR - sırttect Ankara cadıda Ha- yatalında. aı ~ atur alta Met, tm<ıa 9 dlhıOm bal t dGD.Qm .ebze 
mam eokak No. 3 bert>er ba.'1 İrfana llM :rJRA - Meeld!J*öy Ufalt kuyu dolap, ve JDe)"Ja ~ha- ba.bçel!d 600 den fazla meyya -ıacı, Oç 
mürucaat. - 1 (IOO) metre ıtıe=mit blbOe ~ 1 v1 tött •tıbttır. Tablm 11m1ü büyük kuyu, Br:1 b&TUI ve abr suyu 

odalı -.DIA. "1'111r.11m Abctliıhalı:bunlt YUJ'du - Tel: 4ü39. ile beraber iki~ odul le ahırı baT1 
nusust MUESSESEDE - Bim> ı.- cad. Jlo. IS B°*1llt llnilM:. Tel: 43532. mahal .satılıktır. 'KJsrkhda bakkal 

lerlnde taiışma.Jc Uzere bir be.yan mıe- - ı 35·'" ı.ta.&YA - ~. Slbri Arma müra.caat. - 1 

Sahife, 

MthliM - Esaslı bir ıte dört bm 
lira aermaye koYtıl>lllrlm. Ticaret ff
Iertnde bulundum. Askerliğim yoktllllı 
sermayeye, temız, faal arkadaşa ih• 
UJ'acı olanlann veya J.şlni devretme• 
kteyenlerln Ak§am'da <M.NX.) rQ .. 
muzmıa mllracaatıan. 

mur Alınacaktır. OkuduAımu 111 an- Modada, Sadet '1eıerodalıaHmıda1 -------------
1 - İŞ ARIY ANLAR layacak kadar Almanca bUmell ~ ıı• Uu -~ ufalta matazaa bulunan ap&rbmu ..aııl*- 81JADIYEDE ırnı..un: SiNEMA 

. tır. Aylık ücret. llya.kathıe göre, ne& JaJ1Dl dakıa. m cMIDUım aıuıl t od& tır. Takslm Cftmhurlyet ~:an- UBOESI _ s~ Çmar dıbln-
Y. llttBENDiS MEKTEBİ TALEBE· 

si - Tllı\tçe veya F.nuımca ola~ 
ebTen teraıtle riyaziye, ıtzık, tım~ 
dersleri vermektedir. Ak§am'da A:I;. 
rtlmmuna müracaat. 

MUHASIP - Ynbancı lisanlara va- 40 _ 50 Jlradır. (20683) n~ te- bol, TUi&. Tü*ll AbdtlBıMhlm1t ilk Yuntu - Tel: 44439. de BaRt pam namfle manıf yazlık 
tıf çok tecrllbell bir muhaalp gtlnde lefonla müracaat. - 2 ceddflll 11 Bolltur\ llm1D. ftl: auı. h. a u,.tro T9 .ımıema bllb(elll tıoındekl 
birkaç saatle muhasebenl.zl kanunla- - ı ıc,oet L1AAYA - ~inin- MlUlıD tıestsatı ,.. aetıs 7b an&b'e 
r& uygun tedvir eder. Şerait ehven- tşçt ARANIYOR - Torna, ı.rlJe, 

2 
OH L1a& ~ Ufalt n.7 caddeslnde denize nazır kt11ıı1t ft malar1le ld.raJ4ttr İ.stıeJeDlerln 

dlr. Akşam'da Kil.tıp. frezede çallfmlt olanlar tercıtıen ah-
5

) .. ::_ IO ~ 200 de- •Jda 70 lira 1radı bulunan apartımuı ~ Balı:'kal ka.h~de Şevki'ye ALMANCA DERSLERİ _usum ıecı .. 
. . nır. Rıza ]>&fa ,ok~ N~ .,_ (200 JDeJ'f& -- atılıttır. Dosya 313. EmlA.k Yunlu. m•---~·A- _ 2 BiR F.LEN BAYAN ıs ARIYOR - kak No. 31 müracaat. - 5 ıtnUk ~· Talıııılm Aıbd~ Tel; 44439. ~........... r1al. mtık'emmel olan bir Alman bayanı 

Dokt-Or muayenehanelerinde Te yahut mit ~ 23 Borl.:kul't !!mlAk. Tel. · Almanca dersleri vermektedir. Pazar-
bir klşiden lbnret bay nezdinde gün- STF.NO - DA.KTiLO - ııamueee 43532. - 1 7500 LİRAYA - O&t.epedıe ld'QOD ..... LiRADAN - 550.000 ~ k8.- dan maada her gün aaa.t 3,! den 7 ~ 
diızleri çalışmak akşamlan evine dön- görmüş Tür'tçıe ve Almancaya SJl T&- tlM ı.taA _ O&ltepe tramny ıs- civarında. 8 odalı 1ld dimim anull• dar muhtellf yerleroe mmteıı.r kıy- kadar. İstiklM caddesi 133 Hasan beJ. 
met üzere münasip bir ücreUe iş an- laf olan bir Stıeno daktllD ı.ranı taqonuna bir &*llra .- tı3erlnde meyva ve ~ ~lanm ba..S bir metlerde satıııt "'• dilttln, han, aput.ımaru 2 el rnt'rdh'<!n 1 kat 6 nu• 
yor. Akşam gnZEtesinde EL. N rümu- derhal vazifedar edilmek tWıre ara- 511 metre bre ana. TaJmlm AhdW- k~ satılıktır. Tabtm Emllt Yanlu. apartıman, pasa), Yalı. villl, a.razl, mt.raJa müracaat. - ı 
suna mektupla müracaat. - 1 nıyor. İyi referanslara malik olma- halrfıunlt ead&!ıs1 23 llo'1.kurt Emırı.k Tel: 44439. ara, çiftlik veaalre. Acele mtnacaat: 

lıdır. Müracaat Beyo~lu Posta. lcutusu ... .,.,.2 l Perdt Selek Türle Emllk Btlroa. oa- t1ııdYBltsiTB l\IATDIATJK As--
1 IR TURK KIZI - TaJısill orta. No. 2117. - 1 Tel. -- . - 5000 LiRAYA-Kall&arl:ra ~ lata ömer Abtt han fJdnct taı Ro. IS tronom1 Jla talebe'ld tem t1Jl 

dakWo bilir, d06YB ve defter tutma . ıottl URA_ Gözt.epe tramvay 1s- da 5 odalı tlrg1r "· 2000 tilUlc bal ıelefon 42368. - l mebnit:, ft7a.ru:1 &tronomİ ~lertave-
Sşlerlne vakıf resmi miie~lerde ' APARTIMAN' KAPICISI İSTIYO- ...,_una blr da1dlta bir dönüm ba.h- ve meyva alaçlan. Tabiin. COmhu- rfy'or '" !nlt.fhanlara. hll7.lrlıyor. Ak-

bul "'" bonscrvl8leri var İst.an- RUM Çocuksuz (kansı da. olsa ....,,,v.. tıyet meydanı Emlll: Y\Irdu. Tel: EMLAK ARANIYOR - ı.taııbul, 
)'11 unm..., · - çe içinde altıoıaı' odalı müteaddit bal- 44 .. 39. BeyNı.lu, Kadık"y, ü·-.a..-, A .. A .... _ ve fa!D'da A. 8. rthnuzuna milracaa.t. - 5 
bul'd:ı ve ynhut ynkınmda bir if ara- olur) apartıman kapıeısı hrt.i,onmı. koril 

2 
dalrell konfori uhbe , U6 u -.\&Ual" ~ıu 

r.-ııı.kt:ıdır. Ak.ş:ı.. m'dıı. cP.S.ıı rll.muzunn Adres: Ztndankapı Hıı.vmJ>a.şı No. 28 .. mA u ..... "'-'- Abd ... , ... _"-Luamlmt __ J!me- . BoRazm b\r yerlnde flf, ...,mıan, ALMANCA DEKSLERJ _ Uvm•n bh' 
l t H it T 1 ....... A-....w.ıu \lüüMUı ~ '1500 URAYA - KurtulUf&a Sinem- han~ vlllA mataa, d~ "ffJ8a1re .... ~. 

mektup a murncaa . am amer. - si 23 Bozkurt Emllk. Tel: 43532. - l ıköyünde blrl 7 odalı tlrglr ve aıyrıca. olup da. sa~ ve alma.1E isUyeoler, :rıatıe lyl bir metodla bir Alman ba-

TAllSİLJ,İ _ Enınlyctıl, oldukça DÖKMECİ ARA'l'oı'JYOR - Gündelik 43090 LİKA _ Cihangir bedU man- 2 ev ahşap 2 ve 4 odalı S ev satılık- Galata. Ömer Ablt han 2 ncl tat No. =~ı::~ := d&:ı~~ 
tecrübeU.vhn. Cumartesinden maada - Ht1 - Ura.dır. İl1n ehll _olmalı. Ba.n- --ıı 4.1en-•- -"'-11 .. - • odah tır. Taksim Em.llt Yurdu Tel: 44439. 23 Türk Emlak Bllro6o:na mtıraeut-

tal caddesi N 59 racaat 8 ........ - 11&>9 .._.._... .,. " 1 steno daktllo blllr, ha:ttanm muayyen 
her gün 9 - 12 ye kadar bir tıcaret- ar o. 11 mu · - müteaddit baltonıu 182 lira goellrll 5 FABRiKA VE MATBAAYA ELVE- lan. Telefon 42388• - gtlnlerlnde müna.slp lf arıyor. Ak-
hancde muhııseıbe, muhabere işlerini b.tlı lüks apartman. TaJmim Ahdül- Rişı.t BiR BiNA SATILIKTIR _ Ca- pm'da ıDX• :rümuzuna. 
~~llm yap:ıbillrlm. Akşam'~ 3 - SATIUK EŞYA halcharnlt caddesi 23 Boo:kurt EmIAk. talotlunda. fabrika ve matbaa ıttıha- 2800 LİRAYA - Xumtpqadıl, 1 -------------
------------- SATILIK KOl.TUKLAR - Fevkalfı- Tel: 43532. - 1 zına elverişli betonarme yeni bir blna odalı, 204Ura1rath flf acele~ A.LllıUNCA DERSLEBi - Qocukla-

tıl kt A1r ....... ld __. üra t Müracaat: cTürlc Bımllt Btıo. n :ra, .__,ere -- •e muhabere 
2 - ışçt ARIYANLAR de rahat alh~ --•--me ile y"·pılmış '3000 J,İRA - Be....N\.lunun tanı sa ı ır. ~.. a.~ne m caa · ö "'""_. e·~-

&.. uıöUA: ... J'"ti T 1 f 20681 8 Galata mer Ahit han ftdnel bt Ho. denler1 Terlllr. Ko'·- met.odlar 6 ax 
- :ııenı ild koltukla 9 metrelik btr hah mertezlnde terahfesa büyük bNıçe e e on: · - 23. Telefon 42388. - l arfmda Almanca ~Wlr. Takstm 
PRBS1ZCA VE AUIDICA - Ti- satılıktır. 9 - 12 arasnıdo. 8134!5 tele- kaıwıaı e},Yevm 230 lira klra1ı .,dör- SATJLIK GtJZEL ARSA - Osman- 8ınar:viltt 101 kapı 9 son tat Madam 

r.arl miilınbere yapabllen \ecıilbe'll blr fon. der odall !ltoofom 5 Jcatlı a.p:ı.rtıınan beyde, Hacı Mansur ve Oodaman 80- 30.oeo LiRAYA SATILllt UTON- Slftar. - ı 
daktilo ,yan rmıyur. CN;!M rit- SAIJ'IJ,JK FOTOÖR.AF MAKMB&l mndlmam yüzde 'bef. Taksim Abdüt- kaklannda 1ld genlf cepheU 474 M 2 ARME APARTIMAN - Fatnıte tram-
muzllc ısı. 1'16 posta kutusuna yaz- Uç adet objektifle bir (Kontaks) mo- hakhamlt caddesi 2S Bozkurt EınlAk. arsanın nıstı veya tamamı satılıktır. vay dnratında altında btıytlk mala- nı&RSIZCA OLARAK - Usan. n
malan. del 2 acele aatıııktır. Görmek lstlyen- Tel: 43532· - 1 Telefon: 40218. - 4 r.a.sı ve kat.ıannda 5 ter odam bulu-~ :nztk, :t1n\Y& dersleri verillt. 

TUBAFiYf: !fAl;AZASINDA ÇALI- )erin acele Tablm, Topeu cad. Ata- 8ATILIK APAR'IMANLA& - An- MAÇICADA - Denme nezareW, bir- nBll Fatlh postahane yaninda '8 - -40 J'!aüer uygun; 8'1ere gidlllr. ~ 
ŞACAK _ Çalıskan tezgfilıt.ar, ta.si- mer Apt. da No. 4 e her g{ln saat 12 kara, BeyotJu, İstanbul her keeeye el- blrlne dahili merdiTenle ballı, 2 katlı, Ulur EmlA.k. · - 1 gueteslnde t.M. rümuzuna mektupla. 
yer ~ayan ve bir çocuk veya gen~ bir den H e kadar müraean.Uan. - ı ~:ı h~==: 8 odalı, çift banyolu, telefon. taJorUer KiRAı ut A.PA&TIMAN llVBADE- milwt - a 
bay alınacaktır. 20098 ya t.elefonla ACELE SATILUK TENEZztm OTO- desi 23 Bozkurt Emllk. Tel: 43532. :o:ı:ıı ~ 0~u::Z a= Lt - M~çkada eek!s od.ah bir apartı- SEIUIAYmA& ARANIYOR - l1d 
müracaat. rııoBh.t - 39 model Fort markalı _ 1 caktır. Telefonla (44969) numaradan manımızı. 'J'alııdm. Clmıh~ n bin :an. aennaye81 olup ta teminatlı 

DIPLOMALI GENÇ Bta BCSACI yinn1 bq bin tlloınetıede, llstlklerl v1 • • (~-'"a} diye a-... -...... - ı M~te eadde:ıertnde btr apu'bmanla ettencell lılr lf için lı!tlyerı Galata 
ARANIYOR -

+..._ __ ,_._ ,.."-!>:'= -•. ~ ..... -nbul taksisine -• ,.ıkarıl- SATILIK Lws. - Kmalıada. mun- QC'.U •-wwocu _ 
..... -..uw.ıua ,__..~ ~ .lR& ~..... ... '-JC..t mübadele etımft llU}'On& ilenen T• NecaUbeJ' cadıdell 1'o. 91 börekçi bay 

Dzcre bir Türle genchıe fh~ Tardır. llllf bef 'ktflllk bir adet. teneailh ara- tazam bahçe ve bat '.içinde 2 
AV9 Y.ı\ZLIK ve ltlŞLIK KtRALm J& şlmdtden ~ fUtDe Eylille Hattıya müracaat. - 2 

Şartlannı ve dlleltlerlni istanbul 757 bası ecele sat.ıhktır. Taliplerin Sirke- ıı bin Ura keza 1500 :metre çamlı balı- KÖŞK - 8 oda her türlil konforu ha- kadar da beklenebilir. 81838 telefona 
~ kutı,suna yazmnlan rlca olu- el Orhaniye caddesi No. 30 a milraca- çe fçJnde 7 odalı köalc 8500 lir&. Ta.k- vl telefonu ve ntareU fevkallde müracaat. - 2 

aUan. Telefoo: 20992. - '1 sim AbdWbathamtt cad. 23 Bozkurt. MEllTUPLARINJZI Al.DiRiNiZ 
Ouetemls ldarehanealnl adres 

SATILnt ARSA - HQdaıpqa. Ka.- otaru: göstermtş olan karllerl· 
nur. 

AJ.'l.'ONDA - Muvaüat zaman 
için bllAharc İstanbulda devamlı su
re •c iyi bir maaşla çalışmalı: ilzere iki 
tişillk bir alle nezdinde n illerine 
tn.nıamlle vakıf bir lı:a4ına ih_.. 
Tardır. İst.eklllcrln martın H fi.ne ka
dar her gün sabah saaı 10 a Udar 
Ayazr,.:ışa Çifte Vav solcnk No. 4 kat 
•ire mürncanUarı. 

RAFiF BiR VAZİFE içm - L1se 
mezunu bir bııyan aranıyor. Her gün 
12 - H arasında Taksim bahçesi mr
fLS111dn Knnpp, mafnz:ısma milra
ea:ıt edilmesi. 

işi AZ Bİ& YAZlllANE içtN - Bir 
aanv ,.. ıan.ıınıakt.adır. Maq net <30) 
liı:ıdtr. M.F rümuronıı. :mftmkiinse blr 
tot.ografln mektup gönderilmesi 

BAYAN ARANIYOR - Foto .slpart,_ 
lerl rln tezgihtar aranıyor. Göııte
rec ti knbillyete göre nıaaf verilir. 
Foto SalL Taksim ainemn Jçlnde. 

ORTA l'AŞLI zta ERKEK - İçin 
Kadıköy vey.a. ,Haydaıpqn - Bostancı 

ar.ısın ela bir aile yanında mib1e11 oda 
arnruyor. y;emdtli olursa ayda ta - 45 
ltrn ve UecckUr. Kadıköy Mühtirdar 
caddesi 81 No. B . Toınbwotıu adresi
ne m~lQJA bildirilmesi. 

nz ARANIYOR - İki Jtialll.k bir 
ailenin ev işleri irin te:nlz bir kız ara-
nıyor. İyi bir rllccekttr. Ta-
ltplcrln 1stonb 1 Posta kutusuna 
fot.oğrnfiarUc beyatıan hakkında taf-
altıtlı mektup >ımnnlnrı. - ı 

nrn ınABE JMIURU VE Bin MtJ
RE'ITİP ARANIYOJl - Tqrada bir 
gar.ete ve ıııat.b:ıada çaJışınax üzere 
bir idare memuriyle b1r mllrett.ıbe ih
tiyaç vardır. Nuruosmnntredc İk'bal 
~raat.han~ mldllrtıne mfimeaat. 

ARAZiDE -
metrik işlerini 
lhUyaç vardır. 
:U.N rümuzunn 
blldinnelert. 

-ı 

Nlve~an ve talme
yapabllecek eşhasa 
Tallpierln Aqam'da 
mektupla 1Brtlannı 

-3 

BAYAN ARAN1YOR - Büroda ça
ibprıak iizere taballl iyi, yllZL'!l dth
gün aat 17 den 80l'lra Taklim Kristal 
gazino.su nrkasında Milli Eınli\kiş. 
Tel: 42277. 

KADIN JŞçil'E - İht.lyaç yardır. 
Zeytinburnu Demir~ Fnbrikasma 
müracaat. - ı 

-•A... 1 çam muhtelif meyva alnçlan baıt ve 
' ... C VE ............. - ...._ ..... arı•rl .-ıWlo&. Te: 43532· - l --s.- ba.h esl ttur G~-.._... ..,,....ftJD4D. .. ,_..., ... .,.;v..,.. ç meveu • u ....... ...,. 

pulluk ve biçer ba.tlan saWıttır. Ad- 1751& LİRAYA - Tarlabaşına. ya- tramvay duratına lkl daklka mf!Safe-
res: Sallnı Korkmaz çlfUiğl. KO~llk- kın altışar ve bqer odalı ııo Ura ge- de. telefon 52.138. 

clıtöy arasında denme nuar IGO met milden 
re Osmanlı Banbsı Yenıeamt l\)be- İnrlllce öltttmen - Ş - MP -

c:ekm~ İstanbul. llrll genif C'ftlhe11 Go katlı lııeJeplr --•• • 11bıde A'f'llU1L mllıuaat. Dell11arm KÖ - Mı - Al. - F.U -auwu..mK DEPO ALUlllYOB ..- a> - ı.e.Jtaude 1'8N mlıacaat ---.eım •1M M - B.B - EJ..N -SO .metnı bQrand& ı - ıo metre .-ıt- ....__ _.__ ll&TILIK 1IÖPS - Modern lllllde ~. BalQıohı. "l'aladm AbdlJ
satlam ve temiz yapılı ucuz fl&Ue a- .baklıa.mtt c9ddeıd 23. Tel: 43532. - ı ~.,. ... ,ur. - 2 llJI - 8.T - P.S - 11.F -

llthıde tek :tat, 81!11lt nerede olarsa -------------oı.un kabul edlltr. Ban 11&1 '" 18hut. DUa - ıu - :11.r. - Koka -~. Her ıtın aut ı - ıs arumda u.IJRA BeJollu trunl'&)'cad
Ka.dıt~ Mühiirdar caddesi 81 No. ya deshıe mttvazı caddede 12 odalı kiişe 
mDracaat. ~ı mazbut hane. Taksim Abdüllıalc-

eski garaj olabilir. tst. Posta kutu.su S&'l'ILIK DttlmJJI -~ ft- UllÖll - X'l'N - K ...... 
llmhane meydanı tnm'W'Q dul9k 78- KMn ü-1 KA IUılF 208· - 2 rinde 1şlek içlııdıe r&f, ntrlıı ft kahn - M-:; -

ACELE SATILIK KAPTIIAÇll - ha.mit cad. 23 Bo'llcurt. Eml!\k. Tel: 
38 modeli Dlyamont marta 18 kifl1lk 43532. - 1 
lcaptıbçb lJ'i blr vulyettedlr. acele DEVREN SATJLJK DİŞ MUAtENF.
satıııktır. İ.steklller1n: Slmecl Orhan!- BANESt _ ~l Amldolu Shllln
ye ~- Ho SO a mtıracaat. Tele- de ylrm1 aeneltk blr diş muayeneha
fon mn.. - '1 nesi devren aatılıktır. Şehir telefonu 

SATILIK OTOllOIÔL - Az ff lyl 

SATILlK KÖŞK AKANIYOK -
Feneryolu ne Bostancı ara.mıda 1k1 
tatlı kAgfr bir kôak aranıyor. 1stanbu1 
posta kutusu 79 tahriren mttraeaa.t 
edilmesi. _ ı 

mot&il mevcut +112 No. b cmkkln namianna sel• meıctuplan Jda
devren satılıttu. - ı rebanemlıden aldırmalan rica 

olmnlJ'. MOBiLYALI BİR ODA .&:&ANI- .._ __________ _. 

YOR - Blr T6m ~ l:a ~ "9J& 
ecnebi aııe yanında. Tünelden - şışu 

SATILn,c BAHÇE - ( 1700 m2) Do- ye kadar olan aemUerde .,. ap&ı1Jmaıı 
Saimbeyli asliye 
hakimliğinde 1tull&nılm11 18 modeli Krayısler oto-

mobW aatılılctır. Galat. Bahtiyar Han 
57 numaran. mfiracaat. -5 

ASTllAGAN - Ga.yet 1yl clm1nden 
yepyeni bir Altrapn mant.o, piyasa-
nm 1U1 :tıattne müstacelen satılıktır. 
i~ll caddeııl 469 Kayserll:ran Apt. 
Kat: L 

SAm.JK - Jl'IChet mana demir 
kaa, mobilya teklinde ~e Jelli bir 
haldedir. BUilı:1 fnat. Saat 10 .. 1'7 
n.rasında 42051 DUllUlraıJa telefon. 

ACELE SATILIK TAKS1 - 1939 
modfol 1'1aı marblı, aandaı,aJı oto-
mOblJlm ~ 'ftStyette. 8-9, 20-21 e 
kadu Plat ~mda g6rilld>lllr. - 1 

AÖRANDtzÖR A.RIYORUM - Yal'-
nn Layta tllm1 ven axt Negatif 
alal>llftl ob~nı 'feya obJekt.Usls a~-
rnndlzôr an:voııım. Posta lnıt1181l 19 -
İstanbul mektupla müracaat. -2 

SA'.l'JJ,JK CAlUEKA~ - 3 metre 
uzunluk 2.60 yükseklik 1kl parça 'kır-
tasıye - nkt.:ırlye ve eczahane için el-
1'edtll ıhlamur atacından :raPilmıf 
Ferlköy Eı1cenekon caddesi 165 nu-
:maralı el'de bay Onnlğe mtınıcaat. 

-2 
SATILIK ELEK'ndKLE MtlTE-

BARRiK su MOTÖRtJ - 220 volt 3.!5 
beJglr ~ dön tulunımm ve 
25-30 metl'e boru.su olan ıeremıaıue 
satılık Rami Topçular Kıp caddesi. 
1'o. 113 Murat olhı Mehmet Kurtlu-
glL -1 

FJRSAT - Satılık ikl makine blı1 
FrlJlder maıb havuz dtlert W göz1B 
Kel'1nat.ör dondurma maldıte9l az 
kullanılmıe. §ehzadebqı tramvay du-
raJı: mahalli 87 nwnarada tiltilDcü 
Aliye mür:ıcaatlan. -1 

ACELE SATILIK - İran haWan, 

da vardır. o semıte baŞka dLt tablbl 
yoktur. İsteyenler: Bahçekapıda şe
kerci Hacı Bekir bitll!tbıd«l Yıldız 
han No. 8 müracaat. - 2 

KİBALIJ[ MUSTAXİL KÖŞK -
Suadlyentn mutena bir yerinde büyük 
ba.bçıe b8' oda iki aota ııamam tenif 
mutra terkos havapzı. ~- içln: 
Altıncı daire elvan Yemenici sokak 
Kefeli han taq.ısı No. 7 tı~ctı ta.t 
No. s e milraeaat. - 4 

tancılar Ih.saniye caddesi Jlo. 23. De- Jta.tlannda olablllr. Aqun'da ~ 
nlze, pld)a, tramvaya ratm i9lnde Kız. rümuzuna. - 3 
bostan kuyusu 200 meyva atacı Tar- H~ I...!_ Muh Ak 
dır. Müracaat: Tel: 60075. - ., TEMİZ BiR AİLE YANINDA - Ki- ILIDD1 tar şener. 

iYt fRADı.ı _ 35.000 Ak.sarayda, ralık mobilyalı oda &n.DJ10J'. Kırlt 989 kitip Yuauf 
58.000 Kumkapıd11, 100.000 nA 250.000 IJra:ra .tadar ücm •rtıecttılr. Her Yazıcı oğlu 
llr lılc T ..._._ ı. cl 1 hangi bir semtte olabW.ıw de Ata-

n a......,,, Ş69U, Hamiye vara- - +"'ABI nfiı:ı•"",.f"' '""'*.· ''uhlk __ 
nnda apartnnanlamnuı sailfa ~ılca- my veya .Beyazıda yaJmı olanlar t.er- '"' wu.n u.&.JJu - .,..... 
rılDll§tır. Bunlardan bafka her ,er- cJh edlllr. Müracaat: Cevdet, Beyazı.t bep olaıalc:smn düttDnında bulunan 
de her 'kıymette atıl* ıemllklerimiz J>0Sta kutll.'IU 28. - 1 baa efY8Y1 fazla f1atl& Atmak aıu-
vardır. satın almM lstlyeıilerin Ferdi retne ııım Konuım9. Kanununa mu-

DEVREN SATILIK - Tiltünell ve Belek Türk EmlA.k Bilrowna mora- DEV.REN SATILIK TtJTt'ıırctı - Ve hallfet etmekten suçlu Ba1mbeyll ka.-
ekmekçt dültttnı Nt§anta.şmda vaıı caatıan. Galata ömer Abid han tat açık, kapalı mlisldrat star. Vemect- -basından Mustcfa Ak.çal hakkında 
KonaR't caddesinde benzinci bay Meh- 2. No. 23. Telefon: 42368. ler caddesi Altın Yuva. laraathaneııt J&Pl}an a.çık duııışma 1101111Dd&: 3780 
medıe milraeaat. _ 1 :kar§ısmda No. 43. 8Ql1ı Jıllll1 Korunma Kanunun mu-

16811 J.iRAYA ACELE SATILJK &ddel 593 1İDCÜ mnddeaiıle tevfikan 
ıanrenJ i&i ARSA - Sua,diye APARTIMAN - Fntıhte tramvaya 680.000 MBTRE 16 Bbr DÖHtJM 25 lira ağır parn ceacUe '1ecs1Yft'ln• 

plAJına pee yakın asfalt tramvay 1 blr dakika 5 lmtıı tatıannda ~ oda btr ZF..ROLUNUR VE SULAK DAZi SA- ve yedi gün müddetle dfikkfınmın ka
caddeslııde etrafı mamur lbtrl 1085 di- hol bulW:an ön ve arka cepheleri açllc TILIKTIR - Şehrimize 1/2 :yanm saat pat.ilmasına ve mahkeme harcının 
~r1 990 metre mumbbe.lık nıetresl deniz gorllr. 125 lira kiraya milte- mesafede 66 bln dönüm zerolunur alınmasına. ve huküm hulAs:ısınm 
on altı llrnda.n sa.t.ılıltt.ır. Galata Voy- hammll Fatlh postahane yanında erazı denmunda büyük mancbm ve Akpm rnzetesı lle neşri~ dalr cüm-
voda caddes No. 85. Teletoo: 41432. 38 - 40 Utnır EmlAk. akar bol .uıarile kelepir olarak satl- hurlyet müddeiumumisi All Rl7.:ı Sön-

- 2 Jıktır. Mtiracaat Havyar han '17 No mez huzurlle verilen karar kntlyet 
-l-SOO_L_f_RA_Y_A_S_A_TJL_IK __ EV ____ Ka__ SATILIK LOKANTA - Beyo~ltmun da A. Yetlğe. - 3 kesbetm~ oldu~ndan 63 üncü mad-

merkezlnde k!ln ve btitiln takımlnrl- desi mucibince keyfiyet utm olunur. 
tnmı>n§a, Zl.nclrllkuyu caddesinde 77 le komple bl loknnta 
No. h 8 odalı n - oalata, Ara.pcamı r satılıktır. Bey- SATILIK VE KİRALIK - Çamlıca İşbu tarar mrett hul!'Vıasmm aslı· 
Abdiissah adknt 8 No. eve mtiracaat. otlundn Suterazısı solca~da 12 nu- da tramvaya 12 dnkiknda 30 dfuıüm nın arnı gibi olduğu tasdik olunur. 

_ 2 ma.rada Babikynna müracaat. arazlslle bat çeşit mcyva., memba su- l2/3/S42 

------------ KİRALIK MEKTEP B.,."ASI AnA- JU 1le 8 odalı k~k. Kısıklıda bakknl -------------EŞYASİLE BİRLİKTE SATILIK an ... Sabri 
BERBER nUKKA.Nı _ Bahit>lnin öıü- NIYOR - Fatih. Zeyrek, ı.ueıı ara- ye. - 1 Gümrük memurları 
mü dola~..ı1e mn .... rf&l temiz mevkii sındr. mektep olmaya elverlflt binası 1 d · ti• d n. 

,,..,. .....,.... olanlıı.rın kira bedeli iOrOşillmek Uze- AYASPAŞADA - Bursa soka.tında yar ım cemıye n e • 
g{nel, satılıktır. Slrkecl Mtıhsllbqı re Zeyrek orta mektebe milracaatıan. İnönil toz lisesi bahçesine bitlflk 4~2 Cemf.yetler kanunwıun 19 unca 
80btı Jlo. 4 Trab9on be1'>er salonu-

1 
metrelik ama 4500 liraya satılıktır. mnddesl geregince 14/1/942 cwnartell 

na müneaat. - 2 - Feneryolu lst.aayonu kartamıd& ıe gilnO cemiyetin muilcarm' toplantım 
JtİRALJK MÖBLE APARTIMAN - SATILIK EMLAK - ~u ve İ8- No. lı:öoke miiracaat. - 1 28/3/"2 per.,eımbe gunu saat 17,30 .. 

N1-.n -.ıooan eylOl 800una kadar tanbulda. bin llrade.ıı ~,.as bin lira.- tıaılk ~diğinden cemiyette mulucy-
alta odalı, manzarMı gütıel, havadar, ya tadar •blık ev apaıilman cMUı:- S _ MÜTEFERRİK yet kanın muayyen g{ln ve saattıf 
bütün konforu havl möble Te tele- kAn arsa, Kadıköyünden Pendlte ta.- İ.atanbul gümrük ba4 möctürlitii bina.-
fonlu bir apartıman ıc.ıraııttır. Gör- dar arıyor. Kô§kler Botazlçlnde yalı- st mıda ~aa işUrAklerl ebem.mlyet.-
mek ıstıyenler Talt'shn Mete cacfdesl lar satılıktır. Galata Bfty{lk M1Uet Y1JKSEK MEKTEP TALEBE - .le rica olunur. (3646) 
Adapalaa ı No. ya geleblllrler. Tele- han No. 21. _ 11 Ehven fiatıe Türkoe ve ~ ola- ------------
fon: 44313. - 9 rak riyaziye, fizik, kbnya clenıleri .,.._ AS lK İŞLERİ 

XİRALIK KÖŞK _ 5 oda bruıyo rlr. l'.U. rümuzuna mtlracaat. - 2 KERL 
ACELE DEVREN KiRAUK DtlK- mutfak elektrik ve IU FenerYOlU lle7eltw y...... Aslıeltlk Ş.ltell' 

K!N - Dört yol aizmdıı bir tarafı su tramvay duJ"alı İstasyon ÇMı:mazı
0 

ao- ÇOK TECRVBELİ - Lise profeeö- Bqkanlalan ... : 3S8 ft bu dotumlu-
HİZllF.TÇİ AllAHIYOR - İki ldşl- ve sigara 'Ve mösklrat yeri bir tarafı kağı :nllıayeUndeJd arsa. Bayan Ayte rQ, lngUı.ce, Franmca dıerslert verir.! ıarls ftJbeınisde ilk ve aon JOklamaıi 

llk bir ailenin yemekle.rint yapacak l>akkallye içindekilere müracaat. içlndeldlere müracaat. _ 1 Mektep talebelerinin deırslerfnl :izah yapılmı§ bulunan erlerin aev\:edlJm(iC 
genç blr hlmıettl ~r. Otuz Um Şlfhane karakolu Mer'tez Ap. altında eder. Her yere gider. Şartlar moait- 'lizere içtima günü olan 25/3/942 gü• 
aylık vertıecekUr. Taliplerin İstanbul 1 SATIUK KAMYONLAR - 38 Doç, No. 198. HER ZAMAN ELE GEÇMEZ BiR tir. Akşam'da RR. rllmuzuna. _ 1 nil fUbeye gelmeleri llln olunur. 

gramofonlu salon rad)"06U, ~uk ara-
bası, Slnger maklne3i. Bakırköy Knr-
taltepe R~n sota.k t. -1 

106 posta kutusuna fotograflarlle tat- 31 Optl Motörlerl, bütün abamı ta- FIRSAT - Oena.hpqa caddesinde ı · 
sllatlı mektup yazmalan. - 2 m1r ettlrllm1tUr. Şoför mahalli karo- 8ATILIK KÖŞK - '1 oda, elektrik, numaralı tütüncü ve battal dükklm 

seri yeni ya.ptınlmı§tır. ~ otell. tulumbalı tatlı .suyu ve ba.h~ tram- asker oldutumdan devren atılıktır. 
StJRVEYAN BIK RAl'AJf MUHASiP Telefon: 20995. - 3 vaya yatın 'Oaiı:üdar Kısıklı 5/1. Bak- Talipler Sirlceclde Yenı İ1r!>al otel s- latanbul Telefon Müdürlüğünden: 

ARANJYOK - In.şaat ve ~ i§lerln- kal İsmail Pehllva.n. - 12 hlbl bay Murtazaya milracaaUan. 
dm :mlılynn dcktUo ve eski Türkçeyi ' ADET EL DOK.UMA TEZGAHI _ I Aksaray İnebcy m:ıhallealnin Kemalpaşa caddesinde kadna\ronun 253 ün-
bllen m:ran tercih edillr. lılünııeaat: a&'l'ILl&'n& - Sahtatntn ulııere gtt- 2111 LİRAYA ACELE SATILIK EV- ------------- ci1 adasında 37 panel 4/1 mükerrer eskt kapı, yenl bu binanın Ktl•Undl 
Be)oğlu, Parm:ıkkapı tramvay duralı mıesi dolayıslle Beyazıt postahane 3 odalı CIO Ullll balıce lle beraber. MOBiLYALI lltlt ODA - ı,t bir Si panel 8 eet1 G7 ;reni No. h lki arsanın 1295 tarl~U WJmJAk lraan ..., 
Allan apt. H • 117, ut 2 de Jnoaat Jwtın menUvftlll u~ xo. ı Y1llld .Adna: 8uadiye Mektep aatmd& aDe JUlmda ~ :eeıtkcıll&tr. Tar- Snhı hltDmlerlne tıevfllı:an be-her met.re mmabbama u " il aa lafmll 
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ve bütün ağrıları derhal keser. 

Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haizdir. icabında gündü 3 kaşe alınabilir. 

Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine: 

Pulant.ah ve e1nıulı saat demek, bir kelime ile S t N G E R S A A T t d emektir. Çünldl 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsarı meşhuru ft.lem olıı.n SİNOER sa.atlerlnde toplanmışt.r. 

Bunun için: Saat nlacatınız zaman, tereddüdsüz. SİNOER saati almalısınız. Ve saatin Uzerlndekl S İN o ER 
mnrk.asına, mües.;escmizJn adresine dikkat etmeniz lazundır. 

Modayı takib eden her asrl kadın içln kıymetll ~lanle ve nefis ~lemeslle hakikaten nazan dikkati celbe-
den böyle bir harlkuhide S İ N O E R saatine sa.hib olmak Adeta. bir saadettir. • 

E! ı ~lil<tir Ho,a gidecek en makbul 
ve en güzel 

No. sı - D Elmaslı ve H Pırlantalı 551 lira, No. 82 - C. elmaslı ve ortadak i büyii)ı: olmak tixere 11 pır
lantalı 650 lira, .l'io. 82 - E. elmaalı ve ortadaki ite iki kenanndakl büyük olmak üzere 11 pırlantalı 800 lira. 

Dr. Muzaffer 
Dil emre 

Dahili hastallkJar mütebass&Sı 
Kadıkny-Bahariye caddesi No. 96. 

- Telefon : 60578 

Yedikule 
iplik fabrikası 

EMSALLERİ GiBi ıs SENE GARANTiLtniR. T. A. Şirketinden: 
Dikkat : Slnger sa:ıtıcrı İStanbulda. yalnız Eminönü meckezlndeki mağazamızda satılır - İstanbulda ıJubemlz 

yoktur. Adres: SİNGER SAAT Mağazal:ı n. İstanbul. Eminönü. No. 1. ı Şirketimiz esas mukavelcnameslnln 

-----------------------------~-----------~u~~~c~~~~ı 

BiR OPERATÖR ALINACAK 
İşletmemiz Hastanesi için ehliyetli bir Operatöre ihtiyaç vardır. 

l lar umumi heyeti ~ğıda. yazılı nız-
, namedeki maddeyi müzakere ctme!t 
) I üzere 24 Nisan 1942 tarihine müsadlf 1 
· cuma günü saat 11 de İstanbulda Ye

ni postahane arkasında Hanımeli so-
1 kağında İstıınbul hanındaki idare 

merkoezlnde fcvkalAde surette topla-

20 Yatında, 
2 Metre 30 santim 
boyunda, 120 kilo 

ağırlığında 
Cörülmeie d~er 

zun ürkgenc 
latanbul'da - Karaköy'de 

Saat yanında 

Piyango biletleri 
.~için 

&işe çmı tır. 
Dünyada görülmemiı 

bu uzun adamın büyük 
ellerinden 

Siz de bir bilet 
alarak talihinizi 

deneyiniz. 

Taliplerin askerlikle ilişiği olmaması şarttır. İkametgah, tenvir ve 
teshin bedeli mukabilinde işletme ta:afından temin edilecektir. 350 
lira kadar aylık ücret verilecektir. fste!Jiklerin hal tercümelerile bir· 
likte Diploma ve Askerlik vesaiki suretlerini, evvelce çaluttıklan 
yerlerden aldıklan Bonservis ve 3 adet fotoğraflarını (Ergani Bakın 

Türk Anonim Şirketi İ~lctme Oirektörlüğl.. - Maden) adresine 

Sıhhatli olmak: için insanın 

ağız, burun, boğaz ve b:ıdemcik
lerlni sıhhi bir tarzda temiz bu
lundurması Hl.zımdır. 

Bu yollarla glreıı nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızanuk, difteri, 
kabakulak, çiçek, suçiçeği, me
nenjit .. Udh bula.~ıcı hastalıklarda 

nacağından bir hisse senedine sahip m.-•••••••••••••İll••••••••••••• 

gör.dermeleri ilan olunur. 1 NE O STERİN 

ı•üıveriza\7on veya gargarası 
şifaya yardım eder. 

İ L A N Böyle hastalar ile temasta bu-
ıunanlan korur, şahsi ihtiyat ve 

TEKNiK MEMUR ve POSTA tedbiri aldırır. Eczanelerde re-
çctesız satılır. 

BAŞI ARANIYOR .'-!" - -

olan hissedarlarda umumi heyet lçtl-
maında hazır bulunmak hakkına ha-
1zd1r. 

Umumi hcyeUn lçtlm:ı.ında :ısaleten 
veya vekaleten h:ızır bulunmak ıstt
yen hlsscdnrlar, hl\mU olduklan his

, se senetıerlnl veya bu senetlerin is-
1 tanbnlda herhangi bil' bankaya tev-

di edilmiş oldu~unu natık vesikaların 
içtima günUnden bir hafta evvel Şir
ketin idare ml'rkezlne tevdl ot.meler! 
icap eder. 

!\IÜZ <\KERF. RUZNA.,mst 

1 - Şirket esas mukavelcnnmeslnc 
a'.jağıda yazılı iki maddenin tıftvesi: 

DIPLOMALI ECZACI ARANIYOR 
l~letme.rniz Hastanesi için resen bir eczane idare edebilecek kabi

liyette diplomalı bir Eczacıya ihtiyaç vardır. Taüpl~rin Askerlikle 

ilişiği olmaması ~arttır. Ücret 140 liraya kadar verilecektir. 

la.teldilerin h al tercümeleri ile birlikte Diploma ıureııi, Askerlik 
vesaiki, evvelce çalıştı.klan yerden aldıkları bonserv.isleri ve 3 adet 
fotoğrafı (Ergani Bakın Türk Anonim Şirketi J~letme direk.törlü
ğü - Maden) adresine göndermel~ri ilan olunur. 

Tasfiye halinde 'bulunsa Un kapanı eski tahniye fabrikasındaki l r Dr. CEVAD M. SARGIN .,. 
sınai tesisatın sökümünde çalışmak üzere 2 teknik memurla bir pos- ı Cerrahµaşa hastanesi cildiye ve 

zührevlye mütehassıst 
ta başına ihtiyaç vardır. Mııı:ıyenehane: Galatasaray Balrı 

Taliplerin her gün saat 9 dan 12 ye kadar Karaköyde Ban- sokak No. 412. Pazardan m:ı,ada 
Madde: 1 - Şirket, Ticaret Vckiı.le- •••• KIZILAY CEMİY ETi 

GAZMASKE FABRiKASI kalar caddesinde Süıner Bank İstanbul şubesi.ne'müracaatları. _. her gün 15 den 19 a kadar 

==s=o=v===s=T:A:•:S:l:A::::·:N=Y:O::•:r-=ı Bir Bayan Aranıyor ı 
A U ' 1 R 1 İki klşlllk bir aile yanında hlz-

istanbul'da bir Mensucat Fabrıkası için tecrübeli bir İpekll ve Yfın- l met etmek üzere iyi referans ve-
lu boya ustasına ihtiyaç vardır. rcbilcn kırk, kırk: beş yaşlarında 

Tallplcrln mektupla ristanbul Posta kutusu No. 22) adre~lne mü- 1 görgülü bir ba~•na ihtiyaç var-
rac atlan blld!rillr. dır. Anu edenler Sultanhamal}l 

Emin Bey Han altında 22 •.um:ı
raya müracaatları ••• . 

ti tarafından her talep vaki oldukça 
muamelatı hakkında malümat ver
me~e mecburdur. 

Madde: 2 - Şirket, sermayesine 
tesisten sonra iştirak edecek olan ec
nebilerin bu iştiraklerini kabul et
mezden evveı Ticaret Vekaletinden 
müsaade istlh:;al ctmeğe mecburdur. 

İDARE MECLİSİ 

DiREKTÖRLÜGÜNDEN : 
F abrikanuz için TORNACI ve TESVIYECİ'ye 

ihtiyacımız vardır. TaJıiplerin dilekçe ile Mamak - Ankara·da Direk
törlüğümüzl· müracaatları. 


