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Hindistanla 
anlaşmadaki 

zorluklar 

Türkiye 
Bulgaristan 
dostluğu 

Hinclistanfa anlaşmaya giden Türkiye ile Bulgaristan 
İngiliz Nazın sır Crlpps'in bir- d nl 1 " 
Çok zorluklarla karşılaştığı görü- arasın a ... a ~fn_1~~az ı · 
füyor. olmadıgı bıldırılıyor 

İngilterenin Hintli şeflere ne 
d diw. h ·· Sı>lya 29 (A.A.) - Kral Borls'l..ni 

gibi teklifler gön er gı enuz Bcrlln'e yaptığı .scynhat müna~betiy-
lylce bilinmiyorsa da anlaşma- le y:ı.bancı memleketler, Bulga 
nın, harpten sonra tam Domin- kesiminde durumun karışması ihtl-
yon idaresi tatbik edilmek üeze- mali etrafında en hc~canlı haberle

ri vermişlerdir. Resml makamlar bu 
re şimdiden bazı hazırlıklara ve şayialara 1nanılına.m.nsı llzım gıel-
bir çe§it serbestlik temeline daya- dlğint aoylüyorlar. Ayni mab!Ulerde 

... ·· · işaret edildiğine göre, bllAk18 son gün-ı11acagı soylenıyor. . lerde imzalanan Türle _ Bulgar tica-
Bu konuşmalardakı zorlukla- ret anla,,ması hiç değilse şimdilik 

nn birine! sebebi, Hindistan adı- Ankara ııe Sotya ıırasındakl nıüna-

Hariciye Vekilimizin demeci 
~--------~------~ 

"Kimsenin bize 
saldırmağı aklından 

• • v• 
geçırmıyecegı 

fikrindeyiz,, 
''Dış politikamız tam tarafsızlığa 
dayanıyor, bunun harbeden bütün 

devletler için fay dalı olduğuna kani iz,, 

BU 
• 

SABa-a-s-ı 

Hindistana 
yapılan 
teklifler 

Memlekete dominyon 
hakkı veren ana yaıa 

harpten sonra tanzim ve 
tatbik edilecek 

TELGBAPLAB 

/Stara ya Russa 
meydan 

muharebesi 

Gelen haberlere göre kati 
bir safhaya girmiş, cenup 
cephesinde buzlar çözül-

meğe baılamıı 

Londra 30 (A. A) - B . B . C.: Londra 30 (Radyo saat 7.15) -
Sf.r Cripps'in Rint ııcterlerlne yaptığı Dün gece Moskovada neşredılen 
teltl1!ler dün akşam nef"!dllmiltlr. Sovyet tebliği: 

na söz ... ~yliye°!~rintkb~ur, ~eş, ı:~ ~~~:~~ehl~~eJ; =~:~e~~ ''Türk hükumeti politikasının dürüstl-ii-k~i degıl, bil'ÇOA ye ı nsan hAdlse olmadığını göstermekted1r. 

olması ve bunlardan herbirinin Eski nazırlardan mebll.1 B. Teodorko ğÜnÜ bir çok def al ar ispat efmi_Şftr,, 

Tekliflere göre Hindistan. Brltanya Kıtaatımız dün taarruz harcketleri
mlllet~rl camiasına dahli diğ'er do- ne devam etmişler ve düımandan 
minyonlar glbi nyni müsavi haklan ban yerleri geri almışlardır. 
haiz bir dominyon olacaktır. Stokholm 30 (A.A.) - Star aya 

İngiltere hükOmcU, Hlndl.standa bir Russa meydan muharebesi kati bir 
a.n evvel müstakil bir hükümetı kurul- aanıaya girmiştir. 

ayrı ayn ve bazen karşıt menfa- Zukresof'un Türk - Bulgar münase- l . . w 
·ı t leıidir betleri hıı.kkıııda Slovo gazetesinde s~ıçre g~~telerınd·e· o~ud~~~ atıer temsı e me · çıkan yazısı da bunu belirtmektedir. za gore Hane1ye Vekılırruz B. Şukru 

Bundan başka, yıllardır ve he- Mebus yazısında diyor ki: Saraçoğlu, Romada çıkan Popolo di 
le harpten beri Hindistanda çalı- cıBazı klnı.Cfeler bu ikl mem!~kct Roma gazetesinin Ankara muhabiri-
şan türlü yabancı propagandalar arasında derin a.nlaşınazlıklar old.?ğu- ne Türkiyenin Almanya, İngiltere ve 

. kı t nu iddia ederek Bulgarlsta.nla. Turkl- . .. _._ _ 1 • d . b 
lngiltereye aykırı bırçok a n ı- ye arasında mevcut iyi münasebetle- Rusya ıle munaacoet enn~ ~ır eya-
lara yol açmıştır. Bunlar lngilte- rl boımag-a ul't'afıyorlar. Bunların n~tta lbul.~n'!1uıt~r. B. Şukı:u. Saraç-

· ı anlaşmaya engel olmak iddiasında Türkiye 00.rafsız kalmış, oglu, :rurkıyenrn ~ıı politıka:ının 
re 

1 
e . hall>ulct Bulgaristan üçlü pakt& llti- tam bır tarafstzlıga dayandıgını, 

için ellerinden gelem yapıyorlar. hak etmı.,tlr. Bu, Tür1c - Bulgar mü- Türklerjn bunu lcorumağa karar ver-

ması için elinden geleni ya.pacak .ve 26 martta Sovyet kıtaa.tı, don-
bu suretle kurulacak Hindlatan bll'- · "J·· d l ı 
llği tefkilatı dahili ve harici hlç bir muş llı~e., go u o ay arına var.mır 
~~lr üfuza tabl olmıyacaktır. lar, dogudan ve cenuptan ıelm çe-
VÇt) ve n · w 1 d'W S t k Hint lJıderlerine yapılıın tekliflerin vırmege ça ışan ıger ovye uv-
esa.slan madde mad<le şunlardır: vetlerile beraber taı.rruza geçmişler
. A - Muh:ı.sa.matn1 hitam bulu.şunu dir. Harekatın gelifm&S'i hakkında 
müteakip, mUnteihap ~lr meclis Hin- sarih malümat yoktur. 
dlstan birliğinin ana yaM!lnı tan- Rjefte de vaziyet aynidir. Ce
zlm edeçektir. h ınup cephesinden a;: haber vardır. 

B - Ingilfıere hükilınetl mwıtdıaı: karların erimeğe başlaması büyük 
~Ushı tanztm edeceği ana yasayı ··ı ··d h k" · 1 k d 

tatb,... -.a~· 1 •imdiden o çu e are ata manı o ma ta ır. 
kabul ve ... """""Trın Y G 1 · w k h· ı · k ·dd l'd. 

Fakat anlaşmayı güçleştiren nasebetıerlnl boıımıak için bir sebep miı bulunduklanıu söyledikten son
asıl sebep Hindistanın sosval ya- midir? TürkJye cogratt durumunu~- ra demiıtir ki: 

' • • saba katarak menfaatıertne uygun 

taahhüt eder. ~e erı ıogu a a ço şı et ı ı~. 
• c - Yeni ana yasanın kabul ve tat- Goller, artık tayyare meydanı \•azı· 

'blkl 4u şartlar dahilinde vuku bula- fe8ini gÖ!emiyorlar. Yeni meydanlar pısıdır. . bir dış siyaset takip etmektedir. Blı; «Tarahıızlığı~wn bütün har:_be-
Hindistan diye siyası ve milli de cografi vaziyetimlzl hesaba kata- den devletler ıçın faydah oldugunwa 

bir devlet ve coğrafya birliği yok- rak ve mllli emelleriml.zden llha..>n alan kaniiz. Ki~~ biz..~ ~l~ınn~gı 
tu bir dı.ş siyaset takip ediyoruz. Eski- aklından geçıremıyeccgı fıkrındeyız. 

r. . . . . . altındaki Hin- den olduğu gibi şimdi de Tü~erle Çünkü muhariplerden hepsinin kafi !ngılız ıdaıcsı aramızda anlnşm.aı:lık yoktur. Turk- d d d" d ·çt-:..den 
k d ....-..,. erece e u~nı var ır, ı ....... . distnn Avrupanın yansı a ar lerıe kavga etmek için ortada "~"""!" h" b' . . ·ı·Lı .. k .... d 

.., · ·· B göremiyoruz. Türkler iyi komşu ve ıç ınrun sı an arımızın yu unu e bli~k ve dagını~. b~· ulk~lr. ; u cskl dostturlar ve bütün b~ya rağ- bunların atasına katmağa sebep ol· 
genış topraklar ustunde yaşı)an men böyle kalmak istlyorlar. Millet- makta menfa.ati bulunamaz. 

dört yilz milyona yakın beyazlı, Ierhnlzln akıllı davranarak ~ntrlka- ·Türk hükumeti çizdiği politikaya 
sanlı, karalı ırklardan insanlar !ara kapılmamaları !eter. Bunun için- ne kadar dürüst bir eurette devam et-

. d 1 ı· dlr kl Klovadiyo numune panayırına . ..,. L! le d f 
1 

. ·...; arasında milletı ve ev e 1 yap:ın Türklyenln iftlri.ki lfini tarlzlm ~in tigmi uır ço e a ar :as~at e~tr·~· B. Şiikrii Saraçoitla 
dış ve iç birliklerden en temelli- gelen Türk heyetini sevinçle sıel!mlı- Bu cümlede~ olarak, f ngıltere ıle ~~r 
leri voktur. yoruz. Gene bunun içindir k1 Anka· pakt yapmagı, bunun ~usyaya mu· fikimiz olan Almanya ile yaptı~ımız 

• ~ 1 d be · sosyal bir- mdakl Bulgar ticaret heyetine gö.9- teveccih olmaması §atble kabul et· pakt içfo evvela müttefikimiz İngil· 
Ilk asır ar an rı . . . • . terilen samimi kabul bizi son derece miştir. Yine bu cümleden olarak es- terenin muvafakati soru1muıtur. 

ilkleri doğurmuş ola n dın bırlıgı- memnun dmlştır. Bulgaristan ve Tür- ki bir dostumuz ve kendisile bir çok 
nl, Hindistan hiç tanımamıştır. kiyeyl birleştiren yol birdir. Ve do- acıları paylaştığımız eski bir mütte- (Devamı sahife 2 sütun 6 da) 
Orada mecusiler, müslüma.nlar, Iamb:ıçsızd __ ı_r. __ . ___ _ 

budistıer, parslar, kat-Olikler, da
ha birçok eskiden artakalma ka
rışık iptidai dinler yanyana ya
şar. 

Japonlar 
Tungu'yu 
almışlar 

Kafkasya mı Rusların 
Musul mu, iki- Finlandiya'ya 
si birden mi? sulh teklifi? 

caktır: hazırlamak lazımdır. Çamurların ku-
l - Yeni kanunu esasiyi kabul et- ruması haftaları mütevaklcıf güç bir 

mlyecek her hangi vlllyet, şlmdild 'İ!tir. 
sistemini mu.hatam eOOcdt ve Uerl- Londra 30 (A.A.) - B. B. C.: 
de arzu ederse Hlnd.ista.n blrll.ğlne gl- Alman tayyareleri Moakovaya bir l reblleoek ve yahut :istediği talcdlrde akın yapmağa teıebbüs etmişlerdir. 
kend1s1 için ayn bir ana ya.sa tanzim Bu tayyarelerden ancak 2 - 3 tanesi 
edlleceoktir. şehrin üzerine varabilmiştir. 3 Al-

2 - Hindistan meclisi lle İngiltere 
arasında bir muahede imzala.nacak, man tayaresi d:işürülmüıtür. 
içtimai ve dini ekalleiyctlertn hima
yesi için muahedede ~rtıa.r buluna
caktır 

D - Hint liderlerl, premler vlll
yetler bir intihap mecU.11 ~IJ ede
cek ve bu meclisin her on Azada bir 
seçeceği Azalar konseyi teşkil ~ek 
ve konsey ana yasayı tanzim edecek-
tlr. 

E - İngiltere hiikfun.et.l, yeni ~ 
kllat kunılWlcaya. k~ Brltanya 

Birmany'da kanlı 
muharebeler 

Tungun'da çevrilmiı Çin 
kuvvetleri kurtuldu 

imparatorluğunun aynlmaz bir par- ) B B c. 
çasıru ~kil eden Hindistanı himaye . Londra 30 (A.A. - ·

1 
· ı 

ve kontrol altında bulunduracaktır. Bırmanyada kanlı muharebe .er de-
Bu tekl!I~r ya toptan kabul veya vam etmektedir. Tungu şchrınde sa· 

toptan reddedileceıktlr.Tekllnerdeın blr nlmıı olan Çin kuvvetleri çenberi 
kısmmı kabul, dl~er kUlm.UU reddet- yarmağa muvaffak olmuşlardır. Ja-
mek caiz deglldir. ponlar Tungu ıehrinin batı mahalle-

. lerine girmitlerdir. 

Milli birliğin büyük vasıflann
dan olan dil benzerllğl de Hindis
tandan en az raslanan nnlaşmn 
bağlarmdandır. Bir kaç dil teme
line kurulmuş devletler yok de
ğildir: İsviçre gibi. Fakat düşün
meli ki Hindistanda konuşulan 

Çin kuvvetlerinin şehrin 
şimaline çekildikleri 

bildiriliyor 

Alman taarruzu 
hakkında Amerikada 
yapılan tahminler 

R it f b ik 1 Vicb,. 30 (A.A.) - O. F. l.ı 
enau a r a arı Berlin radyoıuna göre, İngilizler. 

15 martta beyannameler yeniden kurulacak Mandalay c:varında yeni bir mağlU-
atarak 23 martta sulh Lonclra 29 (A.A.) -. Umumiyet biyete uğramışlar, İravad·i vadisinde 

dilleri saymak mümkün değildir. Saygon 29 (A.A.) _ İngiliz kaynak
Bunlar üç yüzü geçiyor. Yalnız Ianndan sızan haberlere göre, Bir
Ncpal'de yirmi türlü lehçe konu- ma.nyada Tunguyu müdafaa eden Çin 

kuvvetlerinin durumu buhranlı sayı-§Uluyormuş. !abillr. Şimalden gelen Çin takviye 
Hindistan bu ırk, din ve dil kıtalannın burada vazlyetıl düzeltip 

parçalanmasından başka bir ç.:ık düzeltmediği bilinmiyor. 
Son .saatlerde Tokyo, Japonların 

devletlere de ayrılmıştır. Bu hü- Tunguyu ele geçirdlklertnı, Çinlilerin 
kümetlerin sayısı beş yüzü geçi- ~hrln şlmallndekl dış müdafaa hat-
yor. · ' lanna çcklldiklerl bildhmLştir. 

İravadi cepht\Slnde Kiangin'ln §l-
Biitün bu içtimai ve siyasi ay- m:ıllnde Japon kuvvetleri bulunuyor. 

rılma ye parçalanmnlann üstün- Bu kun·etıertn ıırnsındıı. Blrmanyalı
de Hindistam bu asır milletleri- Iar da vardır. Klangl.n. nehir üzertn
nin çok gerisinde bırakan büyük de ve Prome'nln 55 kilometre cenu-

bundadır. 
sosval amil. "Kast,, denilen sınıf- Andaman adasına çıkanlan Japon 
ınrdır~ Bu sınıflar, babadan oğla kuvvetlerine yarctrm eden Japon filo
ıniras kalan, birinden ötekine su Rangona. gelmişUr. Bu suretle 

d ta k Rangon .Japonların Hint Olcye.nusun-
geçme çaresi olmayan, a e aıe da den1z üssü halin! almıştır. 

''aşington 29 ( A.A.) - Vaşington 
resml mahfillerine göre Almanların 
Kafkasya veya Musul'a, yahut da pet
rol sahası olan bu l:k1 yeJ.'9 birden bir 
taarruz yapmalan ihtlmali vardır. B. 
Roosıevelt Rusyaya bir mUynrlık an
laşma hüklimlerlne göre vaadedllen 
bütün malzemenin martta veya en 
geç nisanda teslim edllcccğl vaadini 
almışlardı. Sonra tesllmatın hazlrnn
dnn evvel ta.mamlanamıyacağı öğre
nilmiştir. 

V~gtona gelen haberlere göre 
AJmanya, taamıza glrişm.eden evvel 
müttefiklerinin yardımlarını 80 tü
meru:ı çıkarmalarını ıstemt;,tlr. H!Ue
rln saldırmak için hangi noktayı ter
cUı edeceği hakkında !lklrler bir de
ğilse de bütün mahfllle.r bu ~aarruzda 
varını yoğunu ortaya koyacağı kana
atindedirler. duvarlarile ayrılmış din ve mes- Çungkinı 29 (A.AJ - cumartesi 

lek bölümleridir. Bir Kasta bağlı nlr.şa.mı ne§recıl!en Çin tObUğl şöyle 8 R f Q b 
1 . l detneoktedir: Tungu CC'J)hesindekl çar- au r ay insanlar ötekilerle ne ev enır er, pı.şmaınnn §lddetı art.maktadır. Ja- • 

1 • d" • 1 itibarile iyi malılmat alan bitaraf bir de geri püskürtülmiifladir. yapı masmı bıl ırmış er kaynaktan öğrenildiğine göre, Re- Japonlar Moresby'den 
H ıs·nki Sal- .. hl et.il Fin nault Eabrilcalannın sahibi Louia Re-

e 
1 2

9 <A.A.> - .. Y ı J ·1· ki fı d h 60 kilometre uzal't ... nhfillerl 15 martta Sovyetler nau t, ngı ız uça arı tara n an ta - ...... 
m ' geçen · d'l f b . ._ 1 eık • V' h 30 (A A ) O F 1 tarafından yapılan barış tetcıiflndcn np e ı en a rıK:a arını t rat ınşa- 1e y . • - . • . ı 
bahsedilmeslııe ancak şlmd1 müsaade ya karar vermiştir. Almanlar kendi- Berli::den gelen bir habere göre, Ja
etml§lerdir. 15 martta Sovyet tnyya- ıine bu iş için gereken malzemeyi ponlar, Yeni Ginede, Moresby lt. 
releri, Fin dill He yazılmı., qtığıdaki vermek teklifinde bulunmuılar, Re- manından 60 kilometre uzakta bulu-
beyanna.rnelerl atmışlardır: nault da bunu kabul etmiftir. nuyorlar. 

o:Yoldaşlarl Sllli.hlannızı a.tuuz, 23 tHHHH111ın11nı11111111111111111111111111111111uı1111nı1111111111111n'u 
mart günü banş günü olacaktır. Ma
reşal .Mannerhclm, doğu Karelyasın 
müstahkem hudutıannı bizzat çlze
cektir ve biz de bu hattın _gerisine çe
klleceğlz.> 

15/ 22 mart arasuıda.k.1 hafW., nis
peten sakln geç~ de 22 mnrt gü
nü şiddetli topçu çarpısmalan tekrar 
başlamıştır. 

Bir hava muharebesi 
HelsinkJ 29 (A.A.) - Dün sa.ba.h 

FinHindiya körfezi ilzerlnde şiddetU 
bir hava sava.şı olmllff;ur. 19 Sovyet 
tayyaresi dÜŞüriilm~tür. 

Hess hasta ne konuşurlar, ne alışveriş eder- ponl:ır Tungunun şlıruu, batı ve ce
ler. Eski zamanlardanberl süre- nubunda çevirme hnreketıertni ııer-

lctmeğe devam ediyorlar. Jap0n mer
gelen bu aşılmaz sosyal sınıf du- kez kolu Çin mem1er1ne karşı kuv-

---
İngiltere kıralma itimat• Kendisini öldürmesinden 

varıan her milleti yapan tarih, vetli taarru7.lar yapmaktadır. 26 mart 
. duygu, düşünce ve menfaat birli- gecesi bu dllşman kolu şimal batıda- Londra 29 (AA.) _ Türkiyenin . 
. x in . d' t d d w kl Çin mevıllerl fuıerlne atılnuştır ye . Lo d B" .'.k El .. B H"seyin Londra 29 (A.A.) - Bır Aıne-
sin Hın ıs an a ogmasına Göğiis gö!Hise süngü muhareooıeı1 R ruf 0~a ;!u I ~;-' · K u 

1 
rikan radyosunun almanca verdiği 

.namesini takdir etti korkuluyormut 

bEl{ilıca engeldir. yapılmıştı~. D~ıan ağır kayıplara ,./u tn ~ . unk/gı tere .. uar:,na bir haberde Rudolf Hesa'in melan-
Bu şaıtlar içinde Hindistanı ugrnmıştır. Şiddetli çarpışmalar de- ~~;ıa ~n;ı_es1ını ta k'ım etmııtılr. bu· luliden muztarip olduğu ve bu yüz-

t ktcdl pro Oıto gere mce yapı an u d b 1 d .., b' d d ._ bir nlı·ııet, bı'r devlet hattft azc. ok vam e ·m<' r. .. ............... törende T" k' B" "'- El ·ı·w· k" en u un ugu ına a oıdor neza. 
...................... ur ıye uyuıt ÇJ ıg:ı er a· . 1 d b 1 d .., b'ld' k 

ara bağlan ve birlik noktalan gilterenin verebileceği, yahut nı hazır buluomuştur. redtı' a Btın La bu un .. uguHnu .ı. ıkrmed: 
İn ·ı w. 'd - --- te ır. una ere gore, ess ın en 1-olan bir ülke sayıp gilterenin Hintlilerin kabul cdebı ccegı 1 a- Amerikada 31,070 ıini öldürmesinden korkuluyor. 

orada hangi jdare şeklini tatbik re sisteminin pazarlığında değil, tayyare yapılacak . Bu haber haklunda Londrada tef-
edebileceğinl kavramak güçtür. asırJardanberl bilerek ve istene- VaşinJton 29 (A.A.> _ Milme.s.sıııer sırat yapılma~ak.:adır. 

İngiltere, bugün Hindistanm rek bu derece geri bırakılmış bir meclisi. mfüteflklere havalarda tam 
yardımına muhtaç olduğu için Ülkeye, böyle birdenbire azçokl bir üst.ünlük elde etmeıc maksadlle 

Hintlileri, belkf de hiç tatbik edil- ileri bir idare tarzının nasıl tat- ~!2°7!1~;~a:1;::~~~:1~a~ı!.~ mircek serbest idare şekillectle bile olunabllece<Tindedir. verilmesine aıt tuıun llJlhuuıı oa-
"'' etmek oo 
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( D .. 
UD Geceki ve Da Sabahki Haberler J 

Harp tebliğleri Romanya da HARP ouRUMu 
büyük bir harp lngiliz tebliği 

~ il (A.A.)" - Orta. Gam tn-, 
11J1a tıebllli: Dün bir Hllı P'ra.n&IZ to-
ll 1ı1ekll1nin cSotusm:ıda blrbç Jı:1lo 
aetre me.stede 7 tankla ı cSBGmnn 
lııolmı& htleum etm1$1r. Kıt.a'l.arnnıZ 
ldrt Alınan, d1#erl tt.a.ıya.n oimü: üze
n 1k1 tayyare cHil{lnnQftür. 

sıosu yapacak ~ Birmanyada meydan 
Yari resmi Rumen 

gazetesiode buna dair 
bir makale çıkti 

! muharebesi başladı 
Alman tebliği Bu muharebenin neticesi Orta 

Bilrq 29 CA.A.) - Yan rcsmı u
Berlin 29 CA.A.) - Alman orduları n1rea gazetesi y.wyor: 

Jıqlrumandanlığmm tebl.tğl: ŞlmdJden gen.l.f blr deniz lnşaat.ı ~ Birmanyanın akıbetini tayin edecek 

Uzak Doğu'daı 

Kerç yanmada.smda Alman sa.va.Ş, programının temellerini atmak mec
tayynrelerl. toplu bir halde bulwıan burlycthıdeylz. Ynlnn ticaret filomuz 
d11qman zırhlı ara!>ala.nnı yoketımı.ş- delfl, deniz fllomaz dn artıhlmalıdır. 
lm:Ur. Novrosiske ya.pılan hava akın- Karadenlzln kontrolünü temin edcbi-
lannda liman ve demiryolu tes161erlle lecek btr filomuz <>hınca muharebe Birrnanya' da bir kaç gUnden-
Jkl t.ıcaret gemisine bombalar i&:ı!>et bu ke31mde truna.men bn§ka blr çehre beri 'iok §iddctll muharebeler 
etmiştir. alır. Romanya Kanı.denizde en çıok olı.~ror. Jngilizler, Rangon düa-

Donetz çevresinde R~ ve Alman sahlll olan devlet olacak ve harp filo- tüktca .c>nra qağı Binnanya'yı 
tıtaıan, bazı t~erde şlddetll düş- su de. ıı.yn1 nlspet dahilinde genişli- bo§altarıık orta Binnnnya•ya çe· 
mnn taarruzlarını ~ürtm~el'dlr. yecektlr. lcilmiılcr, burada bir cephe kur-
Doğu cephesinin muhtelif keshnlerln- mu~lardı. Cephenin sağı cenahını 
de düşman. boş yere tnarruz1anna Lortlar kamarasında Jngilizl~. sol cenahmı Çinli kuv-
devnm etmtştlr. Şiddetli müdataıı. sa- vetleT rnitdafna .-J.:..·ordu. Japon• 
vaşlnn esnasında dlişnınna yeniden ıslahat .,....,. 
tanlı zayint verdirllmiştlr. Bern 29 (A.A.) _ Tribune de lar iptida Sittang nehri boyunca 
Şimal bumu deniz çevresinde Al· G ~ •. Lo d ·-'L 'b' • d ikrlemi~ler ve Tun,gu ıdırinln 

mıı.n ha.va kuvvetleri, bir deniz kafi- D~Jc:vHem ld n ra munl.oa ır1ın ~~: önüne kadar gchıri~lerdir. Bura• 
lesine dahli ve önemli kuV\•ctler tara- aı Y ~a .gazcteıı~ rt ar :Ul· da Japon ve Çin kuvvetleri anı.-
tından korunan dört dcnrct. gemlsl lle manw üye seçimi ,dtlimn tamamen sında kanlı bir muharebe baıla-
blr dilşmnn muhribbıl hııs:ıra uğrat- değiftin1eceğini yazıyor. Burası in- ml§tır. Ab gündenbcri <levam 
mışlardır. Murmansk limanı gece ve giliz asaletinin toplantı yeri olmak- eden bu :r:ı-.harcbede ik.l taraf 
gilndüz bombalanmıştır. tan çıkanlacak, milJetin zeldl ve ef- bir çok <lef alar aüngü aGngtiya 

Afrika şimalinde her fkl tarafta. da kAnnm makeai haline getirilecektir. gdmi,ıir. Dün Japonlann TWlgu 
~!f faallyetıert olmuştur. Bu arada İngiliz kilisesine, fikir &lem!nin ta· ıehrine gir<likle:rlne dair han ha· 
İngiliz knmyon kollan ve ordugA.bları nınmıı ~abaiyetlerine, Alimler. terbi- berler gdmı',.b'r. Bu hab-_ıer be. 
taarruz hederierlnl teşkil et.mışlerdlr. eciJ A K daki • en 
Maıtada bllh~ Valetta. deniz te'L- Y er. ~~m . amanwo. mev- nüz aağlamlqm11 olmamakla 
sfıhlal'lna bomoo.lnrla taarruz edil- cudanna gore eııyast partilere bura• beraber Tungu'nun tehlikede bu-
mlştlr. da yer verilecektir. Janduğu muhakkaktır. 
Mn~ kıyılannda Alman av taş-ya- Japoolar Tungu önüne gelin· 

ttl~rl. bir dii,man hava. teşk111ne G -1 rı· t ve At·ı n 8 c.q·e kadar ıravadi nehrl boyun-
mensup yedl av tayyaresi d~tlş- ca pek yavaı :ilerlemi§lcrdir. Fa-

~~~t Nazatre bat1!1llda Alman sa- bombalandı kat ,ündi burada da hareket1e-
nş ·tayyareleri, kısa ırtıfadnn uçarak rini çabu1daştınn11lar ve orta 

}~unun gitmekte olduğuna dair 
dUn bazı haberler ıelmiftir. Bu 
1-berlere göre filo l r:ırhl1, l 
tayyare gemisi, bir çolc kruvazör 
Te torpido mUhnôinden mürek
kep bulunuyormUf. Henüz bu 
Lusumi etraflı m'll1Uınat olmn
~la 'beraber fgruzıerin Hin
diatanla muvasalayı kurmak 
;çin böyle bir filo glindcrmdcri 
fıtimali vardır. Japon gemileri 
Şimdiden Rangon',. gehni~ler ve 
Binpl körfezi :ile Hint Olqyanu
aıun'-da harekete geç.mişlerdfr. Bu 
lruvıvetlerin, biT mukavemet 
görmezlerse, biitün Hint Okya· 
nuaunu kontrol altına almak ie
tiyecekleri ıüpheaizdir. f ngiltere 
lcuvvetl:i btt filo gönderirse Ja• 
ponlnnn tqcbbüslcrini önliy~ 
bilir. Çünkü Japonlnr Amerikan 
d<ıııannuwndan çelcinerek bu· 
;ün bu mıntakaya fazla deniz; 
kuvvetler.i gönderemezler. Yal
ıı.ız Jngi}iz]erin deniz ltuvvetlcrlle 
beraber kuvvetli tnyyare filolan 
da göndenneler.i. donanmanm 
hareketini karadan uçacak tay
yarelerle konımalan lizundır. 
Doğu cephesinde: 

gündüz bir İngiliz ser1 hficmnbotuna Birmanya'ınn laudi olan Prome'. 
ıaarruz etmişler ve ba.tımnılardır. 1 ye S kilometre meealede Kiana\ne Karlann erimesi yüzfindm mu-

İnglllz bomba tayyareleri, dün gece ngiliz tayyareleri Heli- varmıılardır. Kiangin' de lnciliz. hard>derde hafif bir duraklama 
.Almanyanın fimallnde baD tm te· golanda da bombalar n Japon kuvvetleri arumda Tardır. Fakat bütiln cephe bo-
bJrlerlne ve bu anı.da Lfibek fe}ırlne l fiddctli bir meydan mubarebm yunca çarpıonıalar oluyor. AI-

iki taraf 
kati dövüşe 
hazırlanıyor 

B. Eden cBugünkü 
vaziyetimiz daha a~ 

oalcaktır» diyor 

Malta, harap 
oluyor 

lf arihi binalardan çoğu 
hasara uğradı 

Malta 29 (A.A.) - Maltanın çok es 
tıden tnıan tekmil f\bldeler1 dtlşrnn• 
nm hemen her gfi:n attığı yilksek 1n
t11Ak mtıddell bomba. sa~ağı yüzün
den ciddi sureUe hasara uğramıştır. 

Ba.lnt Jean §Övalyelcr1n.ln gfuıcl bel-
:1..mMlıa 29 (Radyo 18,4.5) - Barlcl- de:Ji ola.n Ln Valet §imdi tanıımıyncak 

7e Nasın B. E~ bugtm b1r nutuk derecede zarar gömıüştür. 'tl'stadı
sôyleml§tlr. Nazır Rusyayn &'6nderllen ba.mlar sarayı, büyüt Salnt Jcruı ki· 
harp mal:zenıf!Sinden ha.1ı:Jedel'ek bu 11ıses1 ve Karmellt ve Yunan k.lllsclerl 
hususta tafslldt v~ı. fa.kat ile Britn.nya lmparatorluğwıwı en es!. 
daha .Noelde Rusya.da iken tank Te ki 1l1m yeri olan Yunıın ünlversitcsl 
aaır Jeva.znnm va.nııamı g&z:ıerlle gör- harap <>lan binalar nrasındadır. 
d11ğthı11 ve itimat edilen t1mselerln Sllelma'da lkl klllse ha.sara uğra.
memntımyet glS.!terdlklerln1 el)ylemi§- ml§tır. Salnt Jcnnın denizde knzayu 
tır. t:Rrndı~ yerde kurulan tnrl.ht kil!s(J 

B. Eden Rusynya malzeme~ tamamen hartıp o1muştur. Brt klllse 
hu.sustında. ıremtcller1n fedaltdnı.ne Mllıldm blrlncı nsnndnn beri mevcut 
caJşnnsmı Ovmtlş bundtı.n roma. bu bulunmakta 1dl. 
g1ink11 durumdan bn.b!.sle fU s&ıJ.c,t'.l Bedin 29 (A.A.) :--- Bir İngillz kru-
sijyleml§tlr: vazörü ile birçok düşman ticaret ge ... 

d4uhnrel>enin en knnüılık g\lriler1nl mller1 Maıtada vahim hı:ı.ıın.rl:ım uğ
ynflyoruz. Her i1c1 taraf ka.t.1 dövüşe rotılmışlardır. 

hazırhuııyor. B1J8\lnld1 vaz1ycttm1z Yeni bir akın 
Fl'ıuısmım yı'kıld$ ve ynlnız knldığı
:mız r.amand:ın dalın ağır olncaktır. 
M11ll ıayreUm1z o znmt1J1dnn u ol
mamalıdır .D 

Londra 29 (A.A.) - Merti>y - Tyf
dll'de söy'lcdll:tl btı nutukta Harl.c1ye 
Nazın Eden, İrandan ıreten yeni yol
dan Rusya.ya. yapılan nnkl.lyntın t.ah
mlnlerln llstfinde hlk1şnf et+..l~lnl ve 

, sonkAnunda bu yoldnn g0n~:r1len 
malzıeme :m1kttınnın sonteşrlnde yo!
lanan mlktann 1k1 mlsll oldu~u be
llrt:m1§t1r. Eden mayısta goodcrllecek 
mtktarm aonktınun ayında :yollann.n 
mat:zı:mıenln 1k1 mJsll olacaRmtn tmut 
ed.lld1ğlni nrıvc etm1§tlr. 

Doğu ceohesinde 
Havaların fenalığina 
rağmen muharebeler 

devam ediyor 

Mnlt:ı 29 (A.A.) - Havanın 0...">a~ 
tnbakal:ınn:ı. kadar ıncn kaluı bulut
lar yüzUnden..Alman kuvvetleri dün 
altı saat süren taarruzu cmasındn, 
SCC<? hareketleri taktiğini kullnımuş· 
tlr. Öğleden ba.şlnynrnk düşman 
bomba tayyareleri l"nlcyt hedef tut
mak şartlle beşer dakika nrn ile n.dn.· 
ya yaklaşmışlardır. Israrla yaptıkla. 
n bütün tanrruzlarn rağmen nlınan 
<füemmlyetstz neticeden dolayı Al· 
manlarm müteessir olduklan 6'fiphe
slzdlr. 

&aarruz etmişlerdir. Slv11 halk anı- attı ar baılamııbr. Japonlar bu muhare- manlar muhtel~ nolctalarda mu-
amda ölenler vardır. Gece aT tayyare- heyi kazanarak Prome'yi alabi- kabil taarruzlar yapmı~lıı.rdır. Stokholm 29 CA.A.) ~ <Ha.us - 0.-
lerl, hava karşı koymn ve deniz 00- Bertin 29 (A.A.) - Bq ]08iliz lirlerse orta Binnanyadaki İngiliz Jkı taraf da dü§Jllana bOyük k.a- P'i): Havalann !eııalıtı ~ eep1"!-

İnglliz nv tayyareleri kıyı açı~da 
düşman lrovveUerlnln önünü lresmtş
lerdlr. Her Alman bomba tayyareBl 
b.r§ısmda blr SpUtcJr veya Hilrrlcnn 
bulmuş ve her defasında Alman pl• 
lotlan bulutlar :arasına çekllıne~l 
tercih etmişlerdir. .AJ.num bomb:ıln .. 
tının bfiyük kısmı denlro düşmüştür. 
BpitU11e tayyareleri muhtemel olarak 
bir Yunkers 88 tahrip ctm.ı,,lerdlr. 
Bava tarşıkoynın b:ıta.ryalan mfim· 
ktın oldukça. faaliyete geçmlşUr. 8iv1l 
halk a.rasında bomba parçalamıın \e• 
sadiifü De ölenler vardır. 

tarynlan mnt.earrıilnrdan on ikl bOm- bomba tayyaTeSi Hcligoland 6-Uuü ,.. Çin ~etlerinin buraaını yıplar nrdirdiiini 'bildiriyor. :lln1n bl.rçok Jceslmlerlndıe alddetU •· 
ba tnyyarcstni dl\ş\1mıtişlcrd1r. Ye Hollanda kıymnı bombalaml!br. J>opltarak yukarı Biramnya'ya Rusların Stıılino tebrini ele ce- vqlara enceı olmama.ktadlr. Ru.'lllı.r, 

S bl • v • LOndra 29 (A.A.) - lngı1tere ve Hint hududuna çda1meleri çirmelc .için uğraştık lan rve bu Murmaru:k bölges1n1 temızUyereıt İn-
OVyet te Igl Hava Nez.areti tebliğiı Dün gece 1&.zımgelecelafr. O zaman bura· mıntakada fiddetli muharebeler gflJz m&lzemeshıln &evkedlldiği bu U-

bomba tayyarelerinden mürekkep dnl<l petrol havzası Japonlann olduğu anla§ılmaktadır. manı te~ kurtarnınğa çalışı-
Moslrova 29 <A.A.) - Bu gecekl kuvvetli bir tCflkil, pek mühim bir ~, eline geçeceği gı'bi Mandalay ve Libya'da: yorlar. Len1ngradın doAmundn Ge-

Bovyct tebll~: Kıtnlanmız Alman liman olan Lühcx' e taarruz ctmifler- nern.l P'edilronlskt ~rl 1rurtannak 
kuvvetlerine truımız ederek blrçıok dir. L:iman fiddctle bom:balanmıt ve ! Binnanya yolu da tehlikeye <lü- lçb:ı yeni blr tqebbüs yn.pml.f ve 12 
mesk\ln yerleri işgal etmlştlr. Dlifman l .1• 1 . h d h d" 1 ıecdı:tir. Keşif kollan çarpıpnasından kllametre ktı.dar llerlem1şt.4r. 
cephenin muhtellf Jcestmlerlnde karşı ııgı ız tao-"Yare_e~, e e en oner- \1 Avustrillya mmtıı.knamdan ye· Ye hava akınlarından bafka mü- ŞJıııuı.l - ba.tı kesiminde mfica.dclenln 

Saint Nazaire 
baskını · 

Alman iddalarının 
aksine olarak malumat 

veriliyor 
hficumlar yapmışsa da kayıplarla. lerJcen çıkan buyuk yangınların de· D ni bir haber yoktur. Burada yal- him bir§ey yoktur. Alman tay- meı1tcz1 h!lt\ Stnrayn Ru.ssa:da.dır. Rus 
...r.~t.ürtfilm"..+ilr. 27 martt"' 8 ,.,_An vam etmekte olduğu görlihnilftür. kınl l 1 M 1 d la.r -hrln bnnllyo-~erlne '""""lklerln1 Londr:ı 29 CA.A.) - Salnt Nnzaire'e 
.,....,.,. ""~ ... 4.1.lun A-: 

1 1 
dald ' nız karıılıldı hava a an o u· yare eri ataya akmlanna e- "" ö...... )'npılnn. cüretkfırnnc İngiliz b:ıskmı 

tayyaresi düşürülmüştür. Uç tayyare iV''" gece ifga • tın arazide yor. vam ediyorlnr. Bu akinlar adada blldl.rmlşlerse de buradaki sn.v~nn hn.kkındn taı.sırnt veren Vlchy mn.h· 
tnybettık. Merkezde UerHyerek d(l.ş- bulunan dütınan hava alaıılan ile di- Uzak Doğu'ya bir İngiliz fi- mühim tahn'bata aehep olmu:ı;tur. gcll.şiın1 haJtkında henüz t.Afs1lrıt yok- reçU blr mesajdn cAlman lddlalımnın 
mana kayıplar verdirdik. 800 Alman ğer hedefler de taarruza uğramı§tır. JJ tur. Kalln1n cepbesi son beş gfın n.kslne olarnkıı Knnadnlı parn.şiltç~-
6ldürüldü. Bomba tayyarelerimizden on ikisi içinde çok çlddetll savaş..'a.m rohne r1n llmandnkl Alman ıstlhkflmlımna. 

üslerine dönm~lcrdir 1 • • • • k · olmuştur. RJov hAlfL Alm.arılardadır. taarruz ettiklert9 blldlrflmôktedlr. 
Italyan tebliği Atina'ya boınbal~r atıldı non u oşu su Merkez cephesinde Rusların esas Gayri resmi bir şcldlde öğrenildi ine 

hilcumlanna MoJaJSk şehri hedef ol- ı;örc paraşütçüler kuşa.tılml.ll olmala-
Ronı:ı 29 CA.A.) - İtalyan ordulan il~~ 29 <t·~) -k _p.hNcd.B.fl: 1?. mbtrakta tsc de Rusla.r bumda knti hiç nnn memen cumarets1 ö~leden ronnı. 

1 kn A.h G6G umn.ralı g ız ıı:yyarecı en, as en c crın • h" E muvaffaklyet elde edememişlerdir. içine girmiş oldukl:ın blnalard:ı. hı\lfı. 
=~~: rarg ının n bulunmadığı Atina §Chri hudutlarına Dün Adana, Eekişe ır ve lazıg'da yapılan Harkofta dn. fiddetll sava.,lnr olmaJc- mukavemet etmekte idller. 

Meklll cenup doğusundaki dii-..4m'Ul.ll bombalar atm11lardır. Husuııt evler- koşulara yüzlerce kız ve erkek atlet iıtirB.k etti ta.dır. Almanlar bu cephede flddetll Lonı'lra 29 CA.A > - Snlnt Nazalre 
sırhlı vasıtalnn topçumuzmı 1sabetll de basar olm~tur. Diğer bir yerde karşı hücumlar yapıyorlar. bask.İnınn 1ştlrak ettikten sorun ba 
at~lnrlle kaçmağa. ın«:bur cdllm1ştlr. bir Jngiliz bombıuı bir köıke dür Adana 29 (Akşam) - Büyük kırcı :ikinci, Cevdet fiçüncü olmu~lar· Stal1no fChrlntn vıuwln.rın.a. Rus gfin'kü pazar saıhnhı bir İn°lliz lbna· 
-~ ~-'"tllerlml t _,_.l tıı.h ;-_.:; K'' kt :ı.. ı. ırJ t k'l dır T zırhlı kuvvetlertnın girdiği hakkında- nındıı. kanıya çıkanlıın nsk"rl"r nra-~"'Y, .. re _.. z, e:sın ve - m.""'51.-.. r. o e oturan -.an ~oca "' • .ınönü ko•~u 62 J atletin f§tlra ı e. • akım tasnifinde Elıızıg" ,.,.enrlik. ki hAs. So t • -~"'"'lamı ..... 
r1 kfı •--"·U rıı Tobruk ,...,.,.,,~ ıı i._ ., " ""'er vye restııı .....,, • ._ • sında ""mlan n7"r o1anlnr çokt""~ 

P r ~ e e ~ ..... ~ - müftür. ve on binlerce halkın tezahürlcn klübU 6 aayı ile birJ'n.-1 Halkevı' 18 dan ıe..ıt dtım~•..+.ı B ............ cı J" 00 • '""' bonlbal 1 ..n ü - ı ,..~ ,__., ..,. J• e ....-~~·r. azı ı---· Fe.kn.t bunlar n-li \'e ıt:ı.zifelcr!nl 
:uın~ntı h llnd ~ul ar, ;,udr_ Y\11 ve.~ uiritten uiıdirill' • diğine cöre, bir arasında bugün ıehrimizde yapıldı. sayı ile ikinei olmu§tur. aSkerl m1lşah!Uer bu fCht11. Taganrog b,.,..,.,rdıklan için ~emnundurln:r. Bn 

rn 3 a e "' unan U§IIID.n o....,- le.aç giin evıvel ngiliz tayyareleri ada- B b "yük k d J '48 kı tlct 1000 • lle birlikte Kııtıaı.<Jyaşn yapılacak _... .. 
mobU kollarlle a.ç1k ordugMıla.nnı dal:i i1ı: tehi 1 d bi . infilak u u oıu a z a Eakİfebir 29 (AA.) - İnönü öntlmüzdoki harektıt lçln hareket üs- askerler sabahın ilk s.'\atl~rlnde İngi .. 
mltmlyöz ateşine tutmuşlar ve ~r lbomblu, r jr en .nne metre, '473 eı\:ek. atlet 3000 metre ko~ bugün E.aki§ehiri Sivrihisara sil olarak tcıfıkJd edllnıektodlr Şimdi llz bahrlyestnln bayro~ dıreğln yon. 
basar ika etmişlerdir. Hava. savaşla- • a~lf ardır. Bır çok evler lcoşhılar. V•li, CUmhuriyet H~ bağhyan Akpınar caddeli &%erinde yapılan §lddctll mva•Jnnn sebebi de sına. kadar çekilmiş olan bir gemtden. 
nnda dört d~mnn tayyaresi dtı.,lirfil- yıkılmıı, aıvıl halktan telelnt olmuı- Partisi başkanı yanılan otomobil_l.e Su kulesi ile Stadyom arumda 7500 budur v karoya çıkarılnuşlan!ır. Hastnne ll.1'0.• 

müştilr. Tnyynrelerlmf.zden blrl 11Bsü- tur. takip etmiılerdir. Kazananlara mu· . . Ke • anmadnsında ~"rn+ hü balan nhtımda. beklemekte 1dl. rur.e-
ne dönmemlştlr. Kıbrıs Üzerinde bir UfMlar verilmiş ve aynca kız ve er- ~~c üz~de ya~:nı§·tır. K.o~a lan ~lnr tn.ra.rınd:~'"ciunı~~: r1 lı:ındo milli marşı ça.lnuş!ır 

Blrleş!k Amerika. kıyılan yııkırunda tayyare uçtu kek lisesine birer İnönü kır KO§U!U Gazj arıı, tif•· ;;;..~·t..~'kıışe~r, maJı::tn.dır. Bıvastopol tes1mlndc sfiltfl- H v 
bir İtalyan de.nlzaltısı, topyekUn 20 bayrağı verilmi§tir. Kl71nr arasında antep, at4y, mwu • z.mır, net vanıır. arİcİye eKili-
bın tonllAto tuta.nnda dlğcr dört düş.. •• Lefkoıe (Kıbrıs) 29 ~AA..~ aerece alan atletler: Birinciliği kız Trabzon, Zonguldak bölgeleri ve --------
mnn ticaret gcnıtsı batı~. Bu d~x... ~":.mı· 21 /25L de ~'._'Llikdu~an lisesinden Aysel, ikinciliği kız Nsesin- maarif temııil:i takmılarile bq grupta Yugoslavya'da mizin demeci 
dcnl.znltmın son seterinde ba+.-ı.ıı.. u~. 11<U1ı 1 ~ış. nava uxı csı iıa· d c _'bah t ·• - lil"·" 1 "n-u kız yapılan sermelerde derece alan at• 

W&..u& i ·ı . · T-Lı.-1. d 20 en .;,.ıı a, uçwıc ugu no y-• (D-- _r.. l • • --'--if d ) 
dllınıan gemllerlnln tontlfıto tutan ret ven milbT· cmıKe urumu t --:tü·· .. d N 'y bz.an· Jetler girmİ§lerdir. Ayrıca Eekişdıir ~ larcuı mcı aan e e 
ot iki bin ..r.~ .... ı-•..+ı.. ~_._.,__ .. ü d L:_ s._, h•d· aana e...... ııun en azını e D 100 000 t • Mih Harpte a Al T'· 

UZ e J..uM>"~-· <UUOıut SUTin §Se e ıuv wr a ıse mıştır. etnİrapor 2, erkek lisesi bir, tayya- ' çe CCJ vere n 800? manya Ve Ufo, 

İklnclklnun aontmda.n bugüne kn- olmamııtır. Erkekler arasında birine.iliği Ma· re fabrikası bir Kütahya bölgesi bir kar•ı ilkbahar taarruzu kiye birbirleri için ktymetıi iş arka• 
dar ~talyan dentmlt.ı:ıannın Amerlkn Kıbnslı Rumlar latya mensucat gençlik klübündcn ta1nnla hususi olarak mü.ıııı.bnkaya :'I da§ı olacaklardır. B. von "Papcn'e 
~•-~~~tıannında ~~u n1n14 ~~to- Atlna 29 CA.A.) - Oa.zeteıcr. ~Rı.- Hüıcyı'n, ilinaili;;.; Malatya mensucat katılmı§lardır. Takım tasnifındeı hazırladı' yapılan son auiknst bütün Türlde~ 
~ ......,. J""''"' u&U dat1 ..,..,_,._ .... w_..ı .. 1 .,. arasında infial uyandırmı~!Jr. Polisi• 
allAtoya bnl1ğ oimu.ştur. ~llği ~"""&UiA~ er. srençlik klübünden Hakkı kazıı.nmı§- 1 - Ankara t 1 puvan Londra 29 (A.A.) - Britanovaı mizin bu caniyane hareketin faille~ 

Rumlanntabllyet.1nde ~ !b~ hr. 2 - Maarif takımı 19 > Ru.ayadw Yugoslav askerl heyeti· ni çabuk bolmağa muvaffak olma• 
aı-- lm~ıtılamah~A- ndo' Elaz.ıi 29 (AA.) - Vilayetimiz 3 - Esk.i§ehir > 38 > ııin tefi albay Saviç 100 b!n Yugo•· emdan memnunum. Bu it h' b'" 
~ a u al'l n.ı:uuıı...,, 'ıaşan k · d 1 b .. "k l " ü k '4 _JL_ SO 1 e ıç 1~ 

!haberler (!$l.•zı1ır. mer ezııı e ıyayı an ~yu ~.un. o· - > ~0> > lavyalı ~etec.inin Mihvtte broı bir Tiirkün alak.aııı yoktur. Adalet, aza• 
Kıbmlı Rumlar hüko.mct merkezi- tusunda ElaZJg cençlık klübünden 5 - İstanbul takımı 5 8 puvan ilkbahar taarruzu haz:ırladı~ını aöy· mt vuzuh ve kntiyetle mecrası t&ıo! 

• ntn dııfmda. oimaac ~ memleketin Ziya Atlet 21 dakikada biıinci, Ba· aldılar. Kazananlara mükafat verildi. Jemi~ir. Albay çeteler için mUmkiln kip edecektir. nı 
Serimde toplanan konfe· h9r ,.etinde •tbeeçe do.lnş:ı.bllmette olan yardımın yapılmnaını istemek- Türk • Rus münasısbetlerinc geün .. 

tanata bir çok meseleler ve a;rda !azla olarak 800 drahmi al- Do·· rt oda erzak Erenköyde dünkü yangın tedir. - ce, Turkiyenin şnr'k JComşumına le.arı. 
maktadırlar. l ·ı· ki 1 d ö... .ı:x.· d" .. liik d örü üld" - ngı ız ra ın an il g ... er<.Utiı u~ te ısrar e c-

g f u İngilterede V ordulari d Dün Erenköyde Sahrayıceditte, y I kı I tebrik rim, iki memleketteki inkıldplann; 
rd • f"' yan 1 Orta ıokakta 108 nwnarah üç katlı ugos av ra ına • ertesi günü KemnJ AtatUr'k'Un R~a 

Berlin l9 (A.A.) - D. N. B. ı 1 erı taarruz ~mun· kısmen ahşap Dilb~ Ostündağa ait telgrafı ile dostluk münaııcbetlerl kurduğun9 
lloıı günlerde Berlindc doğu toprak- dan bahsediyor Dün geç vakit haber aldığımıza evde yangın çıkmı~. oda prdelcrl, Loodra 29 (A.A.) - lıngntero h~~ırlatmm. Bu .m.ünMC'betler <ldıif. 
lan kültilr bllyab mümessilleri am- Londra 29 (A.A.) _ ıV• ordulan - Taluı' d La t' dd . lb' 1 k k la Kırah Altıncı George. Yugoslavya reJ'lilller meselcsmı tamamen bir ta.il 

c:da bir konferans )'apılmı§br. Top· lldert Albay Brltton 1\1 m jı neş- ~ortd' l un e mar m .~ esdınt- e ıse er, yata yorgan ta ım n Kıralı Pierr 'e, tahta çik11mın ilk rafa bırakıyordu. 
bda doğuda '·gal _ _ı'lnu'c: olan re+ .... t-+ır· e en apartunnnının dort o a ı yanmı•tır Ev :iki bin liraya aıg' orta- ld" .. Ü .. _L ') x d k' R AI h -'- • • d ' 

.g c:a.ı " ~~ • b' k t d k t B d " · • yı onum munasaoeU e aptsı a ı ua • mıın mu arcuesı, ıım ıy-
lıopraklnrı idareye memur Alman Ycnı taarruz harcktıtı 1çtn yeni yol., laırd n ın ~yangın çı mış ~· u 0 a· hdır. Yangının eehebi arn§tınlmnk· mesajı göndermi§tİr: kadar Kara.denizde bazı tüccar v~ 
Nazın <la hazır bulunmu~tur. Konfc- lar seçilmesi z:ımnnı ~lml.§tlr. Önü- r a ayru apartımnnın kmıcılannn. tadır. Yugo:slav fst.iklali geçen aencl<i punımuzun kaybolmaııına sebep or. 
Mllll, 24 Marttan 27 Mllrta kadar ~Qzdeki iki ay içinde s1tc pek çok ait erzak bulunmaktadır. lıfaiye gel· ' tedhi§e rağmen devam etmc-kte ve muştur ve vnziyetiınhln gUçlüğün\! 
19pılan toplanhlarda bu toprakların ~~e~;c~~~~~:~~~~~= diği vak.it odalan alevler için bul- Atlantik'de 2 Amerikan medeni dünyanın hayranlığına maz- arthr~aktadır. Bununla beraber A~ 
blkın~as~ için ~iyaai, hani, iç?m~i ytlk bir dU~ko.tıe dinlemenizi rica ede- muştur. Yangının büyümesine mey- b ld har o~maktndır. . , kara ıı:. Mos.k~va arasında biç bır 
•• iktisadı mahıyettc meselelerı go- rlm. «Vıı ordul:ın lçln hare"ete gAI'- d ·ı . . d d"'rt d . . • vapuru ahrı l RC16 Rooscvclt'do Kıral Pıerre e ıeı:r dcgı§m~ıştır. 
- il N R b •. d ~ ... ~... an verı mcnuı ıse e o o a 1çm Y I d Y I T" '- I I .. -'- l . 
,.-ulO'l 1 ;'~ ~zır osen erg ın ogu mek zamanı gelmiştir. cVr> orduları dek' k Vaıinglon 29 (A.A) - Bahri· ve ugoıı a'V\)'a a çarpııan ugoa av urıı;: • ta yan munMuuet enn~ 
9t1Vr~l~rırun &ıyaaet ve ldiltür mesc-1 aza.sının kendilerine wrilecck emirle- 1 erı.a yanmııt~r. . ~· . ye Nezareti, iki Amerikan ticaret ge- vatanpcrverlrrinicı kumandanı gene- gelince, Akdeniz devleti olmak nok• 
lelennı hülaaa eden bir nutku ile ka· rt yapmakta lnslbnt Te .sabıtıa hare- Yangının ıebebı belll de&ıldır. :mleinüı A.tlantik kıyıaa açısında tor- ral Mihailovk.' e meeajlar aöndermİ§· ıasrndan ~ki hükumetin vaziyeti itbirw .,, .. . . . . . 

Doğu' da kültür 



AKŞAMDAN AKŞAMA ( a ~ D ~ı- ~ H A B W!fls R •L ~ R ı· *J'B-·· "~ı••ll 
Hizmetçi meselesi · ~ .lliill .._, ... .... 

~---... •••••••••••••••••-•!l!!!!l•m!!!!~:-'"'!--••-•-•~illll----- Nerede 9 tatlı, ıirin .... ~~:=)'':"' .!t:::: Et fiatleri f l•tanbulun yeni parkı ... imar işleri yalanlar? ••• 
L-ı!......1edir. n:ı- aramak veba- J 
~ ....... ..,.... Nisan seliyor. Sanki bütün bir ... 
lmuunak ~ ulruJ'or DM1111-

mn? :v akinda düımeai nm11 ''Kızıl Sultan,, 
10 

Belediye bütçede tahsisat 
1
ne doğru aöylemitler. doğru koaar r_ı_!..1~: mutlar ela artık bandan yondm••I• -=--- ediliyor avı•acak .,.:ı.: ni.sanm birinci aüııü yer.n;,.;; .... - Falanca tafradllld abbebe ,... ı - ...... ı -~ 

ulun. Bize, eli yma d~ temi:ır, de milyonlarca yalan yumurtl ..... 

pik, hamarat bir im s3ncleninl Na.dun JraJ!cmuı iilıeırtae m«llbaıbl.- bahçesı· halka açılıyor Hükümet, imar pllpırun leWt m.Uc- Eskiden bu nisan balıklarına luzar.. • denirdi. da 1a:>Ytm ~ '*"ndılm1 Juta ta.tıbUıa iıçıllı t.abd durumun celt cLk. cBu ne ciddiyebizlik! .. Ba ae 
BöJlece, aavap itlecliiine bile İna· yazm'f'*. Kuzu f1aıtlert HO lle 190 dönmesin\ beıtlemek lAmm &ıeld111nl 

1 
seneldik !..:. derdik. Halbuki ba ,. 

unlar .-dı Zira. köylü im. medeni arumdadır. 8ıtıı' rıa.tl9rl llllll cttnıe.- lcararlqtırtnlf, bu 'hususta bıelecHye- nİlan ~arma bütün dünya w .. .m,.W ,.ibeltmit olacak telikki de paJıalıl.ıuınuftır. İyi mtır ett tlO bclnı • .:::l.L. --L • Je tebllga.t yapırruft.L ta beldiy Biri çaksa ela elrmil. 
eclilinlL• T,_1_ ı ___ 1_ı1a.. bw· --" .,_1:... kuruftur. Maamanıı plyua.y~ gelen A uamecıuuı ..- macerası - Yıldız hanim - DaJılllye Vekllet1ınden bu defa be- ---•--- cw... • • ~ .. 

......, ....- u ... ,.va ....., haberlere göre İsta.nbu1da .......,.,.. etl- Abcl.u.1 edelin il ki • İ • d • k led'"'""'e gelen bir tebll-... imar 1• 1e- __.. ~le bir DDaD balıia ~ 
cıkardL Falw bu. eskidendi. Şimdi n~ Jı:ıonan namın~~ uım ç e erı- Çın e •t ence yapılan! r1n:devam olunması - bu h• sa: Sulh oldu! •• Ve pzeteler....., 
iM lıtanbulela bianetçi bulmak. yiıııe ibıerm. lsUhal :mahallel'tDden ..ım kötk - Deve kutu çifliği, Timsah havuzlan _ susta vellletıe ~ edllmell bUdl- cayır ~ ,.....-, ndyolmr .,.al 
eh, belki kabildir. Amma. tatrada. alınan to;vımların malıallerlnde -... 6 - lık "' lb d b• I t1lmektedir. J ~ dİillyanm la• tanhndu """ 
mumla tamdanla .......... nafile... tılnu,Jara4c tatan1>uıa 88'9bdllmat ce.- aaır agaç, yer a n a ır yo ... Belediye, bu tıet>llt fi?J8ı1M .verıı ae- seler ••. Likia bu yalanı öyle ust.Jslcla 
Oç dört ldtiliı bir memur aileaisiais lephr tara.fmdan muvaf* trörOldit- ne biitQesl lıazutaıııriren i:ma.ı1 2flerl 117danalar ki la..U. -........ Zira 
fuwlelim. Yemeiinizi pifirtip ...W. tünden öntlmtı7Jdekt hafta lçl.n.de t. :tııtanbuı ,eni bir pa.ıit daha k"aza- - İttıe cAynacıotJu• denlkn yerde- için klft mllcdarda Wıcdsd ayıracak. ı..&ıa ..U. d.W.. ~ nisan h!Na 
mini ninizin temiZliiini yapbrtacak· mlrden, Ha)'Ulanadan fl!lu'lmlze k1ll- nı;pur. Beleıdlıe. YUdıs sa.rayının uç- ylz. Buram l&l'aJ'Ul en lllfJllııır Jası.m.. genlJ mıtyastü:i imar lflerlni har- teldind• bile inaıulmıyacak bir ma-
auz. Nawiye itibarile: Ilyetll mikıdarda lı:'ıo71m ıeJeceıktlr. 81lS bucabd bahçM!nl hallca açın.ata lanndan blrt ldl Bilyük blr sebze bln aonuna buabcaktlr. Bu hu- talııbr ... 

_ Bir kaç lira ver. • Bir kadm Bu partlntn gel.mest OIJertne ~r clna tan.r verdi. Beld ~lerinden e:Paı1t bahçem nntı. suıtıaıııar buradan ken susta - ahvalln müsaadesi nlapet.ln- ~:-.ı::1_ L-.1:1. L-•:1..&!- ... _ 
t t · et.in ve t.ıablatiyte mtır f1at,el1n!n balıot d~ ma mı? .. o para dl elleriyle maydanoz, aaıataııt 1re: de - blr çalışma programı hazırlana- «Bir•;;...- '""T .... _,.,.~ a.... 
u ·•• Amma bani? düşeceti ~. . ile ba.fka lflet ,...ıabtllrd.l.• diyenler serler tıuıp çıkanrlal'C:la caktır. ler. Bir ırünlük ıulh riiyua da ö,le. .• 

- ... On bet ven- Bundan b&lb bucünlerde Imür, bulunablllr. Lll1ıı pmu da 11Ave ede- c~acıotlu• ndan Yutan.va dol'ru Yahut cEt ıme 40 kuruta ineli!• ... 
ce;im.N •• Tarmi nreceiim.... • lira Bandırma ve etvanndaıı kuzu gel.. l1m ki blll'IUl coperwtör Ceım.11 ı>al&•- saptrt. Blnlenbtre kaıtmıua tızer1n- İnönü gezisinin tanzimine itte nelü bir nisan t..Jıiı. .. 
~ •. 1'11P1Yonanm. ,..,.. • cektlr. nm Gillhane paıtcmı aça.ren yaptıtı den blr t6prtl "flUl bibi* 1ı&r havm- bir _..1.._..1 _____ L~----
~ ma? ... Çald...tmn ma? • dıyen- gl>l hemen hemen bedava denUeeek ıa onun tam Jcenannd& bir klıtk devam edilecektir N~ ..... ~.ı.--.:;::; 
ler, o fiade ele ibtiyacuua temin ..ı. d • • derecede az b1ıt P9NY& mal edilecek- çıktı. Eald Ta.talm 1aflası aıasından çaba. =--- --- s-
miyor. Tramvay i areamın tir. Ve buna m1*al>U fe'hir ınemleke- İfte AbdWhamlt um&nmda her- Talııslm Belediye bahçoeı91ne kadar uza- ............ ,. .... biçimli elbl-

Bul•pldw YliJaJ'or. yapbracağı caddeler tın en bfiyü'k ff İstaııbulun en şairıL- kese debfet veTen bir ısım: Qadlr köf- nan <İnönü geıdal> nın tanslmtne MYi .-....... mta IHr t..u.in ia-
- Ama.. sGndeiÇ bir bdm Tramvay ldare&l, tramvayların geç- ne patkıınn Jı:apılarmı haDta açmış ktl!.. devam edllmekted1r. Gedn1n elektrllc mini aöyle.e Ye ÜYe ebe: 

-... .. Cinde bir lirap rUl)'lllL- Utı caddelert J&ı:ımalw. mecburdur. olaca.ktır. Abdülhamit .fÜpbeJendltl, ha.ldanda tesisleri, yollan yapılmıftı. Şlmdl de - K--.ile .,...._ ..O &.\ya 
Bir bacak ,. • .,im... Yaba pacla, Belediye bu kaycle da.,ane.ııı.k geçen Sultan Ma.hmudun, Abdülmecidln. Jurnal aldıtı tımselert buraya getlr- sahanın çlmenlenmesl.ne öaf1anmıştır. dikti!... Ve sonra da dritnot sihi 
metırik medresenin içinde yan Kelmit seneler bl.rçot yollan tramvay lda.- Abdüllzlzln ve Abdülh:ımldin sıra- tlr. onların ifadelerini aldırtırdı. Hat- ayakkahalannı itaret ederek: 
oturan sefil kıyafetli aileler görüyo- resine yaptırmıştı. Bu sene de blr siyle safasını s!iMüklert ve bir masal tA burada styast müertmlere işkence KÜÇÜK HABERLER _ Bual 
nan. •. Onlar arasında bile buluna· kısım caddeler inşa etUrllecekttr. dıekoru kadar g1}zel olan bu yerin blle edlllnntş_ an da 10 liraya umlll'la· 
mıyor mu? Belediye evvelce Dtvaııyolunu a.a- blraz da biz. İstanbul hemşerilert zev- Bu korkunç yerin tam karşlsı.ndakl dan... Bu adamın ayakkabılan eolı 

C-ap.· falta çerimı..ıw d~ .. a. Fab& kini çıkaralım... büyük havuz da inadına pet plrane * Diln akşam üstü, Oala&eda Ban- dayamyor ... dese ••. 
..... "&• .. .,uuau..,.. Yıldız ............... i .. _ -r. bl rdl 0 d -•A kalar caddesindst Nazlı hamn lıldn-

- Gelmiyorlar... E.n muvafıiuu bugün bunun O<>k pa.bahya mal ola.- ..,..,.,.,.._ ayn zanıanwa .....,. r ye nun urgun ...uannda en el katında marangozlar cenlyet1ne Ukia banlan o kadar meharede 
•o··~ k~ap· .... rdum. K-·- cajl., anl .. ••'dı_ .... _ -.Jaı .... ,....,,hine ta.nbulun en meratıı yerlerinden blrl- iyi cinsten kutıa kutları atır atır do- " 1 ki b'll' _: ..... L-ı.::.. 1 ___ __._ 
• --- """"- .... -- a• _.... a~ - - .... v. dl Dtin -~ !.nin K lt--'- ı ,,ft_ _ alt lk1 odadan yangın çımut. yangın, IO)'.. - --s• -·...-aınel-' • v_..ı• • d 1·· işinden vureçllm1ft1r. Belediye u- r. sarar uıwıçes • o ı.uı.ı. aşıyor.uu~. Havuzun tam orf.3.suıda 

VT•elnlf··· -•• e. ~a falta çevlmıe ı..1er1nt ı~- bı-"-·- Jmpıauıa yaklaşatcen ba§lmın ~inde ti m.lnl m1n1 adada bu bayvanlann dolap ve bir tıaım eşya yandıktan olclajmMmı kati,.. ..,ı...,aunn .. 
olunca -· .. f-L-..___ ..:..1 .., "' • ..,... ,..... A.4.oi blr .. ..a. nı rd b- -·.. h ..... d"" __ ._.._.... sonra ltfalye tarafından 8'1ndilıill- Ark•sancl .. -----=-..• ... ha...n.I ...-- .---ana •-Cll"IDlf.·• Cllktır ~ ...- ınaceraa ca anıyo u. uyu .. yuyuı .... ı.ınuaa.WllUlr-. Ha- •-- T-

- Peki, ataiıda bot. f•ala bir · .ıs« eeoea!.... Osm&nlı im.para.toru vuz Martro ~ tara.tından bofaltıl- mu.,tür. olmaams: 
oda var... K... koca otananlar... Abdülmecid •Yılds• adında ceylAn m11... * Kemal adında. birisi, Sidteclde cS. ._ diinya milletleri brdet-
Bizde J«·, içera. ... Bu pala•ldakta Sahte muvakkat ekmek glbl blr halayıta A41Jc ... Genç hiıtı:ıım- Hü.rrlyet taraftan gençle .. ıtkence Mehdi isminde biri.il il•~ etm1J, • koıatmwa A..tralyada 1opı.. 

büyük iatifadeleri olacM Edcek • dar 23 yqmın bMlln çılgınlıklarını edllen bu Çadır kl'ıtkil apor klübl ~=~:.:s:::~ w ....... y~ her tanfmd• 
~eyin çdanea vu .ıq..mı;.;;.. dö- karnelen ıöstıermete hazll'-- sevrı.ıtsını butiln yapılacaGmf:_ Karpmıdaaa J1:ıvm but m&h.kemeat oları Sultanahmet .-1• misafirleri .....ı Mac Az. 
.... kea aht •erİfİmDİ sörür ..• Kadm Şehrlm1ze muvakkat olarak gelen- ıötdenten wıKlara )'llcbz1ara ya.Cn da bir c)'Omıe b&Ytmu hallnıe soku- ildncl •ulh cezada 21llra80 kurut pa- thar ~ 
ela L-..J• mal __ L!l..• • • biz lent ftrllen lıanııeleı'den. IJlr Jnsmmm bir y'91'9 g6tiimu!ık 18t17or' ... Bu Birada lacak .. , 1suyenler &IC&k JU gwılerln- ödeın..X... ınahküm eclllml•tlr olt 

• ' -~ • ~' llDlfı O ~ bazı Jeı1erde taklit edlleNlc plyaaya aklına babuı İldnd Malmıudun yap- de burada ~er ve b.yakla ge- ra cezası '"-ı§" .., • Muheldrak ki yalaniın tatluı insw 
SIJ'ODel"llUfa sibı lf Y•P•·:· . 11- sahte muv.akbt kame çDnldJlı be- tırdıla pek kiçb: Yıldız köaıkü ıeıı- zeblleeetierdlr... * Kadal:öy HalJrevlnden: İkinci İn- hafif d oba bir zınk nrir. Eiw Öy• 
ücret alacak... Daha ne utiym? ••. ledlye teftlf heyeti tarafından teaplt yor. Abdfilmecltı hemen sevgills1nln tıerlde Çadır k~üntl tepeden önü zaferlnln 21 1ncl yıld6ntlmtı mil- le oım:.. 
itirazlara neye? edllm1fUr. 1smlo1 tqayan bu köPe gl~r. Ora- seyredebUece1c blr vazl,rette e:Cllıan- nasebetlle 1 nisan 942 çarpmba aaat • • ydı: cSö,te tatar alan. .. • 

MataVUllt sidip konutuyor: Diğer ta.ra!ta.n b:m fırın.ların nok- sını :yıktınp :rertne daha gmel. da.ba nüma tötkfb görünllyor. Iate Kızıl \19) da Evimizde yapılacak toplantı ciimJeu ortaya cdn-ah. 
- latiralaat saatlerinde de esir san tartılı fazla ~yapmak su- süsli1, daha bo,tilc bir kö.Şk yaptın- Sultanm harikulAde kuvvetll btr dür- programı: 1 - Konferans, 2 Mu- S.- İçİD bu bLil nİauı b.ı.k· 

oaamazıu...... Kencl' keadil • • _ _ r. .... - yor. Ve burada. haklkaten yıldmlara b. 1 b rad . _ slkl konseri, 3 - At~ toplant.a.sı C2U Wı b• laalde 'bütiia diinyanm laoto-
efendil" :........::~-__ F.mirı. •--"·~~ :retlyle hlleye sapt*1an gorillm"'l .. ur. l'Qılwı bir yerde, Boğazın sularına dun e u an Istanbulu şüphe 1ç!.n- de. na -icleceldir. 

ı ~... . ........ - Bu fınnlar hattında. da tlddetll su- kartı •Yıldız hamm• lle genç im.para- e.,. korku l9lnde, vehim içinde 91!1'/- •• 
selemnlermit • • • H~ rette hareket eclUecelctlr. tor lcalblerlnln seıslertnl dlnllyebllecet rettı~ı ~r.- * Tüberküloz eemlyeU mutat ve Fakat ne yUlk ki 8llüden aİlamn 
awı_-.. babretJ-. bo:run etemes- kadar derin blt aük~net lçinde gw1- Yanımda.ti tehberlm: ~~ :~a;}!~~ ~~ ilk siiai filinca ,...ı. eıkan uydur-
........ Bakırköy açıklarında Ier geçiriyorlar... - Bilhassa yangın geceler!nde bu- ki Etıbba od3Slllda yapacattu. ma ';™ftl" havaclilluia• bile ina· 

«Lilaayle• 7İ basmakla beraher b• b l d cYıldız- ı e:Yıldız• yapan blraz da raya gellr, o kunetll dilıt>ünii tıe * Emino-nn. HA''-vlnden·. 30/ 3/llU" nan m..1arm. ıa......buıi·--.iiıa ...ıı.. bamrkGllfwan.elhi-
1.ayran kalmamak elde d.-x.:1 : Bu ne ır ceset u un u b seyrederdi OOrbthı nıa u _...., ~ 40 -qı:u u ateşll aşk macerasıdır. · aon ııama ra pazartesi günü sa.at (17,30) da EYi- ... ~40 • 
~ buyrukluk sevdasıd ... böyle... Dün öileden sonra saat 17 radde- Kar yakarken yetiten = !...~ ı!~~··~!_!~ m1z salonunda, Hukuk FKIUbell de- .. ~ • lirQa djlrjlmesi haberlerine 
~olan hir milletin ...tretçe g.. lertnde ~ ile Ktıçülcçetmıece -=•-•-• lan ya;bıd._ o;;:- --~ kanı Onl. Prof. Ali ruat Bllllll tara- tiTea - ..... ~ tüP•11· ıUr. 
biaw 1 arumıd& ahDcle bir o-' bulunm111- ,,_-mıuer • • • 0 w - tmdan <Ballcut J1llı-* tlllıılll ..-- H.a .w Wr b ...._ w. 

D!!&!ı-. ahhenJ=-a ............. -- tv. Y9Pllan Dit m~, c98ldtn Koltuk Uplmlm at 7*DIDıda Hcl haınlt ft Jradmtan banlan Olbanntl- tinden tJe~> mevaaiiüda bir - ..... • V: !.....-... • 
....__ --- -· ,__ bfi"""'"" Bu_.., ·~-d ma&uı a,yı~erdl. ·- -=~ Ilı • -·• *•.,.,_ Yerlilsclea rica ecliyOl'"IUllm. Yok ... UllUD müddet suda lrakmdıtı, yani ;,- let nr. 191C'Wer _ .... e ec- Çadır t6tldintbı tam . kon~ran.s verllecektlr. Bera. pleb!. dolduran 

yok Halbuki hizmet ukabili hldi8enln yenı oldugu anlafılıruttır. nebi devlet sertrled .ıııellmlık merası- bl t6 ~· lyı lir. Lil Şimditwloet.:..':'':~'!_oılanh __ • 
... • m P~· Ceset, hftvlyetl diln atpma kadar minl se~rlermlf. Bunlarm önle- mfd:'1:ıa::a 1IW1LDCOB 0 an Abdillha- u e... .,,._. 

raya ihtiyacı o1anlann da mevcuda- tesbit dllem lt ol bir ıic ğ lt- rlnden geçerek t.apadan tçeri)'e glrl- Dgodıanesl var ... I>aşanda * Çocuk EQrgeme Kurumu San,rer haJljı hile olanu,..cak bdar Jaaki. 
J'etini ~edemeyiz... ihtimal bu tir. z:bıta v~ adil~ tah~nı::t~ ~e- yoruz. Halbulcl henilz 40 .ıııen• en·eı mıbııet hilrrlyet diye çırpınırken beıtl kohında.n: Memmin en nedh ve et- katten makbrlar... O- İçİD ._. 
J'Oklak, .. bilmleric ubimdan ve va.m olunmaktadır ı.,..,..., şu kapıdan içeriye ıtrenler: dca.ba o u manmgıorahanede blr sigara ıs- lencell çayı, 5 n1saıı 942 paar günii ıiinki inunlan salla yal•nnw imncb-
pek de modem olnuyan m•cle hiz. . bu cennet glb1 )'9lde ne glıbl blr bela kem~eslntn a,.aıtuıı 100tırruı.kla met- 1Beiıc'yekü1tdeo'-~e(DHalnv(ANSLI ÇAbbwandaY> olacavertktır-. rabilecek nisan Wdrçm dünymm • 
met itinin aiırhimdan ilsi seliyor. bent b*ll70r? .. • dı,.e ne lcalb ~aıınn- guldu.. uuı -•--- olmahda. Y.ı- onm 
lıteneniz: cTemhel kadm1ar! laimJ.. lnöni zaferi )'lldiaimii tııan ıeeırtrtentt. D Çocuk Esirgeme Kurumu San,Jer ftı- İİltat r--. 
danmak illemiyorlar' Bot durup i- Şlfll llalltevlnden: YıldJS paıicı umumiyet 1Ubariyle 1k1 eve kutlarına mahsus besi taratuı.dan tertip edllm1ftlr. Bl- dilinde harikalar Y•abnaladll'. 
neklemeii tercih ecli "or1arı F...:.- Nlaanın birinci çaqıa.mha giln!l &le- büyüt tepeden 1h&ı'ettlr. Bu iki. tepe- bab letıer Büyütdere HMkıevt k1ltf1pıhane Ala IMl'ede inualan bir tek ..-.. 
lard _.___1_ Y u--ı-? ..1-L- pmı aaat 21 de Bvtmlzıde (.Ddncl nln arasında 1ııe meşhur •Dere n.avu- çe · · · memuru bayan Meli.hadan tedarik dik olama kanclnıc:ak olan 0 mahir 

a çançaa ~ -.~ ~ In&ıii za.terı> hattııuta blr Jı:onferaıı.s ZU• vardır. Barm genişll!i 15 met- İleriledlk. Rehberim etrafı kalın edlllr. niMn 'balak 1 N ecl ..TimB 
f~~ olqayor!~ d~ tefsir edebildt- verllecelc ve g&ııterlt phemlB tarafın- reye kadar çıkan bu 150 metre uzun- tellerle çevrlll blt Jel'de dunlu: .. _,.__ .:...-çm •• • e 0 

iiniz bel. edin. dan 4a <Baba va çocukları> plyetl lutıandakl havuz ha.Idkl bl.r dereyi - İJte burası deve ku4larma maıh- .....- --? .. Ve nsede 0 tatla. tİria 
ffülisa ne deneniz deyin: Hiz- te~ edllecektlr. andırmn.ktadır. Partc halka. açalda1c- SU8 bir bah~ 1d.l Bara.J* pek çok Okurlarımızın ,.alanlar? •• 

metçi lllM'cuda, depolardaki her *Sarıyer Halkevinden: 5 nisan 942 tan sonra burada. sandalla gezin b e- deve Icutu beslentnll. Avuıılnlya " Hikmet Feridun FA 
hangi bi .. ıtok mevcudundan daha pazar gıinü saat 14 de Ev1m1z1n ceğiz... ~erlkadald. meşhur deft kulu çU- mektUpl&rl ·-•••11 

•""
11
•••,..-••·---·-----

büyük bir nispette azalmaia doğru <Derı4ıaneler ,,, Kurslar) ve (Kiıtüp- Yıldız koruluğunu, burayı kanş ka- ilk er~en evvel burada. öyle blr çıt- - Konyada apor 
ıihniıtir. Hele mM\ha olması lazım hane> komiteleri ~l yapılaca~- I'll) bilen bir zatla remlk. Evveli n- ~a " 
gelen köylerdeı. kasabalardan ev- dan h"!lyıtlı üyelerln bulunmala.."'"l. danlıb uğradık. Abdülhamit vaktiyle Yurü10l'UZ. Ataç bollutu " ataç 

ı akı d ' .. .. turfa11dacılığa merak etmiş. FransıZ azameti! .. Rehberim: = ce p uranlann ko~u kuru· ••moıoııamuıınnıınnmııoıomnııumıınııııımıııuımımo eflrl Jules C:ı.zn.bon•un Uı.vsiyeslyle _ Şu icara alacı gönzyor mtL>""tlnUZ?. 

şhn-. Artak '°!'~yalım. nun halleclildiji kasabalarda, köyler· Şarl Hanrl adında bir turf.ı dacıyı AnlıyanJar tahm2ı:r" ettuer. Ustünde 
B bö le 

1 
L:---a_: kul de ıüyu bulmadıkça. lurkiyecle biz· getlrınl.ş. Şubat ayında öb k öbek kar tamam 100 çeki odmı var bunwı... Bir 

unwa >' • 0 UfU, ..._ • .....,,. •• - metçiclen ümidi kesmek gerekecektir. ya!;arken burada çlle'k, bamya, şet- t ~ a#açtan... Daha böY19 bahı:entn 
lannmk zarmetinde bulunan muref- z· . . . tnlL üzum, ahududu yetıştlrlrlenn.ış ... guzelllği 1le hiç alAkası olmıya.n ne 
feh ıaufm ~al11hrdıiı adama kalJI ......:ınhazmetçiler kendil•ını kulla- ve aKızıl sultan .. btwzat geUp bunları kadar lilzumsuz ağaçlar, fundalıklar 
tamamile ıiyaaet değiştirmesi icap • f~ muamelelsi k&l'fasmda toplarmış... Şlmdi orada kalorifer sı- ve calılar var. Bunların temizienmesı 
cttigini gösteriyor. En fazla yılgmhk g~ hellsiaclen fikiyet ~··· caklığl 1ç!.nde güller serpiyor .. ıı..ıaa.- IAzım ... ve bu yerlert kaphyan çalı
veren fena muameledir: Azarlar ~ açmamqlar, fakat pasif bir ted- maf h burada her mman lçln genli lar temlzlenlp satıba p:utan açılacak 
küfürler. İkincisi: Mesaı saatinin bu: b~ alnutlarcLr: Kendi "kendilerini ölçüde turfa:ndacılık yapmak knblldlr. yollarına l'klecek masrafı fei'ah ferah 
lunmamasa. Sabahm kanudağından P1Y~~~ ~aldarmak. Adeta züm- Yolumuv.a devam ettlc. Her blrl karşılar". 
aece yaruına kadar çalııpna olanız. revı bir mtibar... parkın en hAlcbn yerlerine ktı.nllmUf Böyle torı04umn mewtıur Malta 
0çiindisü: Tatil sününiin bal...u- Hizmetçi kullanmak adetlsimiacle ve etrafı 1yt görtımOn diye her elbete k~küne selm.lft.lk. e:Çadır., «Malta., 
mw. Dörclünciisii· Yatma aletinin ulihat oluna, biimetçiler de ,...._ pencemerı olan dilfekçt ~ıerb ıAcem .. kafk}ert, AbdllDıamtdJn çlııl 
kötiliiii. · ' .._ belirir yoku. paıc-lan g6rlbıilyor. Ba tllfSçller .m1l el>Sse- faıbrika.lı, ~ par1cm 

Bütilııa bir LZ-.a&.-r in-" kaad' • • : • 1...:.....~· • llYlll', lertnbı altında lld ~ birer cep'ha- halka açılacatı: kwnmdadır. 
• -~ -•••• amıf, ' 11111111* _..,,,. ,..,.,-.z. ne deposu gibi gedntrlel'lnff ... 

hu meael971 haDetmecllrçe. ve ba- (Va • NQ) Rehberimiz: ( Denma aahife 7, aiba 1 de) 

Bay Amcaya göre.-

Tramvay aktarma 
biletleri 

Halle Beyoğlu semtinde tram
vay a:ktıırma bllctıerindea istife.
de etm~kte güçlük çekiyor. İstan
bul cihetinden a.ktanna blletı 
alanlar yalnız TalcSlm'd& tımnva:r 
değlştlrebUiyor. Halbuki lfl ~ 
la.nn çoğu Tepeba.şı, G&latua.
ray'da tramvay deilftlnnek ~ı
yorlar. Aktanna bUetlmnden 
mabat halka tola,ylrlt oJdutuna 
gör& Tepebql. Gela.t.aanır d>l 
meıbıd bir J'8lde de alrtarm& JW.
pılabUme.slnl tram.V&J' tıdaresln-
den tıemennl ederts. N. Ö. 

Konya (Aqam) - Konyn.'d& 
havaların müsait gitmesinden dolayı 
spor faallyetl fazlalattı Gençlik klü
bünün ve okulların kır koşula.n, fut
bol, voleybol, atıcılık musabaka nn. 
seri. halinde devam eden b kl t. ya.
~lan ve 12.cl gemnW rl mllv ffakı
yetıe başarılmaktadır. 

Bu climleden olmalt üzere K ya.nua 
buyük bir notsanmı ka.ydetm k lat.e
ı1m: Memleketımıme munt:ı :un bir 
atadyom yoktur. Oençllğln flklr ve 
beden aahaam.dakl lnJd§&f ve teıkam11-
ııı bakımmdan blr stadsomı.ın kurul· 
muı cldden arzuya değer. Bu n<*
san yüz(inden kıf;ın f.llPOr faallyetJnl 
göremlyonız. Oöntit 1sterdl ld mun
tazam pist ve mhalardıa. gençllliıl .._,_. ________ _.,,,J faallyetlnl daha t<ıplu ve da.ha vedmll 
görelim. 

- c:Medeniyet ded~i~ tek ditiı .... Dünyanan bir uçUDdAn ıea ae·ı ··• ln~nı bulutlar.- üatünden ap·ı •.. Datı. 
lı:almıı canavarb dıyorsun bay tıren aedir).. raa nedir~.. nedir) 
Amca amma bugün insanların itin• .••• 
yarayan her ,eyi o buldu .•• 

tap ;rel pbi clolqtnul ••• Birkaç ıllnde yapalamıyacakı B. A. - Evet. timdi de bulmep 
.iti bir d•iluıda s&ea nedir> •• uir&fbiı bir ıeo- kaldıl .• 
Bunlan bulaa laep mec1..- delil - O da nedir) 
•ılid.. B. A. - BelUuul •• 



A~ŞA 

~~~-~~-~-:t!U~•-v!!!!!!!!!!!'!!!=~-~----'!!!!!!!!"!!!!~~~a!!!!!!!!!!!!!!_ a~iJ ( TARiHTEN SAHiFELER 1 
Büyük ağaçlar 

nasıl çıkarılmalı? 

Saksıda meyva 
yetişir mi? 

Çı ar ile Zakkum ! 
Her hangi cinsten olursa obun. Av:rupada .alonlan. balk.onlari TO yaptınr. Oo.tla:n. 9'vln ,.apılı,md. lmrulmU1tu. 

~aneıı .6lozo.flariıı<Luı bJri liir n lmuo. Omnanlı Lanedani bu euretle 

pıı dliyi bile geçm.iı olsa, her ağP.ç bilhassa bahçeal buhmmıyan .,..leri ook kusur bulurlar. içlerinden \ri. SülAleaıin temeli eailam a~. 
a:amanında yerinden çıkanlarak is- .aaleme:k. hem de meyTUSK!an ı.ti- ri de: Ne Ankara muharebesinden •onra 
ten.ilen yere naklolunabilir. Böyle '1de etmek için bazı meyva -Kaçla- - Misafir odua pek k.Uçilkl devletin inkı.ama ajramuı. ne Fa· 
ağaçların nakli içhı hususi ara.balar rmı ahılar )çinde yetiwtirlrler Sek- Der. Filozof ~amaz: dhln oilu lkinci Ba,.mt'in mizacın· 
ve kamyonlar yapılmı~tır. Y a,h ol- nlar Jçinde ycıtiotlriltJt meyva aiaç· - Ba odanın alacağı bdar <lo.. daki zaaf bu temelde bir bozukluk 
wn. genç olsun bir aiacı ycrinde:ı lan bodur cinslcrd~ aeçilnıiştir. Bu tum olsun, bana yeteri baeıl edcm~ti. Fakat Kenuntden 
çıkarmak için ilk hazırhklannı yap- aiaçlar 'bir buçuk metreden daha Ceva'bını verir. 80nra tereddi ba.şlamışb. Yavuzun 
mak makaadile aiacı etüd etmek. fai1a uzamadıklıın ııibi 0 kadar fazla Diğer bir 61ozof da bUyük bir ev torunu Mest Selimden itıôarcn Tan· 
zaruridir. Etüddo ıöz önünde tutu- da kahnl~ular. Ancak ealmhlt ,aptınnı2. Bunun da mutfağı pelıi ıı:imat devrine kadar ibu sülalede ne 
lacak esaslı noktalar fUJllard.ırı Aia- meyn ataçlarmın nreceği meyva- lcüçükmüş. Doistlar ıene itiraz et.mit- tiplu görünmedi! 
cm cinsi, yüksekJjğj, ıövdcsiııiıı .ita- 1ar da ona gl;ro az olur. Bu İle elve- lor. O da: Yunan filozofu Epilı:ürüsün müridi 
lmlığı, dallarız; yaypı ':azqette olu- rı,U olan meyvalar Japonya ve Çin- -. -. Mutfağım k~lt olmasaydı. aayılaca~. de_:ecede kadmlar~a ze"."~u 
tuna göre baglanıp baılanamıyaca- d etiril · b · · 1 d" B evmu bu kadar bilyük yaptıramaz• safaya duııluın mutua~f hır Üçun· 
r. kesilip kesilemiyeoqi nya oldu- laen il n--:~ Y:- anı cınns er 1

11
• bilun· dun 1 cü Murat böbürlene böblirlene (Eğ-

•. , mı UZ'CT.ı.ne 11u anaç o a lJA en M-'- "- l . d b l • L ih") iu gibi bırakılmak zarureti bulunup L t1 ,ı. -d k l ._ .1 • l ıu;age es111 e u unmu,. n nııt ı Unvanını takman korkak 
• T• 'DU •ure e 1UO ur a aoı en cms er b. o .. .. Meıb n· 1 v 

bulunmadıiJ, ajaeuı ııelipneane ıö- qılanmalttadır. ••• di~-1.. l çvuncu d" ~et.1 ~e a~ ;_ıı pa· 
re köklerinin ne kad~ ~ayı)ıruı ve Bütün alci Osmanlı pacÜ§ahlan .~· '.ga n ~nu~ ıııa ya.a;ı~bran 
n• dereceye kadar ıe\.irmış bulundu- Sakaılann büyüklüiü ve içinde bol lkinci filozofun düıünceaine muhalif Bırm~ı Ahmet, Deh ~astafa, Kaçık 
x... k"LJ · d · l'V L d •t gÜbreli ve kuVTetli toprak bulunma- lhrahim k d-'1 ,_ d Ku, o-. enn ne enn ıge xa ar 11 - olarak aaraylannm mutfaklarını • manya ıımuece-. erece-
m4 olduğu. ağaç diğer bir ağaç üze- m. f!d•nm ~~amasını ve meyva ver- _ Matbalu amire derlerdi _ ela- de av müptelası Dördüncü Mehmet. 
rine n•ılanmı~ ise ağacın cin.sinin ve mesini temın eder. Kullanılacak sak- • _;. tuta ı d A ,_ ,_ · d'l İkinci ( 1) Süleyman. İkinci (2) 

,. __ , :ı..- ük 1. ,__ l d mıa .-~.- r ar ı. nca-. -.en ı e- M l 
mahiyetinin tayini toprağın cin9i 'V'9 suar en 'DUY ımon saıtı5ı an ır. . ·,..· - _ _ı_ ti ·ı ••t • ustafa, kinci Ahmet mbi üç aciz • n ly'ın ııanu §etvıKe erı e mu enamp .,. • 
kesafctinin tesbiti. Se.hı bulunamazsa büyük gaz tene- derecede ve camilere verdikleri Osmanlı hükümdarlarının ~ahsan en 

Bu csaalar birer birer incelenerek. b:si. Yariller nya hwru.si yapılmış ehemmiyet nispetinde muhteşem ııa- çirkini ve aklen en dirayetsizlerin· 
her biri hakkında malfunat sahibi ol- fıçılar kullanılabilir. ~a~~lar içinc;le raylar yaptırmak hevesindıe bulun· de~ biri Üçün~ü Osman, Sul.tan İb· 
duktan sonra işe başlamalc ieab eder. en zb-ade asma ycti~rilmekteclır. mamış, bu yolda Bizııt:ıs imparator- rahlın derecesı~d~. ol~nsa bıle akıl 
işe başlamak için ağacı kaldırıp nak- sak.sının iki kenarına yüksek çrtalar larmı taklit etm~lerdi. Bunun için ayan bozuk Dor.?uncu Mustafa ... 
lede-hilecek vinçli taşıt lizımdır. konur ve asma bu çıtalann üzerine oturdukları Topluıpı sarayı cAl2 Qs. ~.:°da teceddut ta~m'Ur~an ~~
Eğer bunu temin etmek mümkün de- sardınlır. Asmadan baıka: Vişne, manın;ı. debdebe ve dar8.tına \.ll>"g'Un le?ıg~ halde ne ynpacag1111 bıle~yen 
ğilse bu işe hiç ~lamamak daha erik, ıeftali, kayısı, incir, armut, el- bir haşmet manzarası arzetrnez. ı:n<:~ Genç Osman, ccdndı gı?:>! mu-
doğru olur. Büyük bir ağacın en aşa• ma. badem, çelik, abu dutu, Frenk cAli Osman> padi§Clhları arasında rte ekmelydanlann1~·0~; vd~ cı'.':'tMoy-w .. lı" 2 3 .ı 4 5 ,.,_.., n J •~· .,_. al - l"" d h l hi .. na an ap an tıynet ı or uncu u· gı agır gı • tonaur. - ton uz.umu. apon 'K'ırazı groı rneyv ar gon u ar sa a ara ç sıgaınıyan t r ~ı d • . 1~_.. .• AL d. 

v 1.. d 1 1 d b l bil" d --L d . 'L·ı· ,c:ı-_,_ d v S l S 1· "di. Y b" . Ta• L..il. e evrının vçuncu ruıme ı ııgır ı~ın a o nn ar a u una ır. a s=sı a yetişcoı ır. ,,;:JD.KSJ a ı avuz u tan e un ı avuz ınn- B· . . M h .1 . .• _ ,_
1 

' 
Y k v 1 d h h fıfti · · fil f ib. d'" .. .. d ırıncı a mut, ı nu nucurn merw.: ı· apra sız agaç nr n a a ı r. yeti~tirilen mey-\·a 8ğıı.çl:ırı kışın clı- cı ozo gı ı uşunmuyor u. 1 t '~hi h v uh 

1 kl .. 1 dah eı o up c an na ı:e ugrıyan;ı. m a-
Çıım ar ve yaprn ı agaç ar a şanda bırakılır ve ayni diğer meyıva- O insanlarda dostluk ve vefadan · c· · O ·· ·· M f d·--ı. v d . .. .. . . . . • np ımrı çuncu usta a, pa ı:;ocuı· 
a~ır ır. lar gibı budanır, topragı gubrelenır, zıyade kerıdısının e}i, hükmü altına Jann hemen en talih · · B" · · Ab-

b• ... L ı. 1 kl d ı.. • v d sızı ınncı 
Ağacın toprağa en :>-akın olan OCCJı; ve nasta ı ar an Jr;Orunur. gınnege nza arıyor u 1 dülhamit ..,.ihi hükü da 1 k d 

ık . . fil f "b• d d .. ld. " m r ı şanın an 
gövdesinin kalınlığını ölçmek, o ağa- Arada yalnız fU fark vardır: Saksı· mcı ozo gı ı e egi ı o. olan evsafın azına çoğuna ük 
cın kökleri üzerinde bırakılması za. da ya~adıklan için ıusuz bırakılma.- Kendisi İçin refah ve rahat esbabını olanlar da gelm~ .. de~ild" Fmaka t 

d .. ·· d" y g ı. a 
nıri olan toprak kütlesinin hacmini malı ve hnftada hiç olmaz.sa bir defa uşunmez ı. bunlardan hiçbir~i devletin bozulan 
ve milctannı gö:ıtcnneğe kafidir. bolca sulamalıdır. Oğlu Sultan Süleymanın zarafete idare çarkını tanz.im ve ıslah le.ahili· 
Govdenin k<:ılınlığı ya çevresini veya gösterdiği itinnya karfı: ~tini gösteremedi. 
çapını öl~ekle meydana çıkar. Çev- CEV APLAR/MJZ: - Anan neylesün Sülc:ymnnl Mest Selimden itibaren ıse,_' • 
~ni iple veya kınapla sararak ölç- Diye tariz eden Yavuz giyinişine di~h devrinde devletin evkautz p~ 

1. le b k . d eh . d" K 1 v h li ' e -ve me ı ve ma ın aç santımetre tul- e ernnuyet vermez ı . ı ıgı, a Jrudreti §Öyle böyl-e devam etf A • 
tuğunu kaydetmeli. Yahut gövde iki Aıılı köklü bağ çubuğu ~eri~andı. cŞi;!er pcn~c:i .ka.hrin~.u cı Sultan M~hrnet zamanında LV~;a 
~üz çubuk arasında kal.ınca 'kaç san- M'"---'!te'de Sü"}-....... n.............:...ıe titrerken, felegın lcendısmı hır cgoz· na bozgunu ile ba•lıynn ricat e ··ık 
tı t t t k k d """' -ı .. -· ~ l . .,L,,_ b . d "k• ,. v mu me re u uyorsa o mı tan ay et· en ıınuy~> ze un etmesın en şı a· zayiatı on bir padi~h saltanatında 
melidir. cevap: r~t ederdıl tevali etti, durdu. 

Ç 1 1 her .k. ··1 Köklendirilmiı bağ çubuklan üze· Ancak onun bu ıikayel'i, ~nhsi bir O 
.. dovhr·e· o sun. çapFako sun d J _ ı o. rin,. bulunduönnuz mıntakaya ıyı· • • çüncü Selimin ba1imane teccd~ 

ru a ı ''"e yarar at - oo~••u -. •- tecmürünün ifadesi idi. O perisanlı• d""t f 1 w ·h h y ... • ~.. e•""" 1 __ k h • ..ı,v. • .. .. • • • u tara tar ıgı nı ayet ayatına 
.. d . L M geacıce er lstetl'lgıruz uz.um nevmı ~ 1 b b · · k · • ıL • gov cam çapını esas tubna~tır. e· L I l ki l b"l" . . M- ft gının aSJ se e ını pe ınsanı ıoır ı::a· maloldu. 

ı.elfı: Çar on santimetre ise, o za- -.o lllY" 1 a qı ıya 1 ırsınız. ure c y~de buluyordu! · . . 
mıı.n ag"ııcm dibı"ne L'r '-ınap ba"'gla· topralclannm kir..,. derecesi ma.lıim- Çok hoıılandı"ı ve pek jv; bildig-i 1lkincı Mahmut ıılnhat ihAYacını 01 

x -,.- F · • d"l"l~ _":r w L" ,,. d an adı. Şiddet göstererek yeniçeriligvi malı. kınabın bir metrelik yerine bir dur. B ... ğmız.ın da lc:ireç dereceaini ar.ısı 1 ı e ya'°ı~<ı ır manzume e k 1 ı_ l b ak --' Ev b } d v • ckendı" pen"c.-.nJ v b""til .. ··ıı a dırdı amma devleti lc.uvvctlen· 
çivi taxma ı ve u çivj topr üze- an.ıay:ınız.. ger u ~ ugunuz ycnn . 1 v- _ı~ının )du .. n gonu c· dinnek çarelerini bulamadı. Ümitsiz-
n.nde bı"r metrelı"L bır" ç--·re ,.;'7TY\eli• kireci fazla ise ona göre anaç ---mek. rın top anmruıı ıçın> o uvunu beyan ) ' '-! k d 

~ ~· ..-·· .-,,, ...._ . .: H ti" .. 
1
. b. ! 

1 

IK e en İsi1l'İ işrete kaptırdı. 
dir. Çizilen yerin iç kısmındaki top- lamndır. Her halde bağ çubuğu tev- ....... ış... aşmt ı. azrun'Ct ı ır gaye 
rak ağacın bütün köklerini içine al- zi edilirken ilgili memurlar bunu göz Bu perişanlık içinde onun hayali. ~bkdülmhec.itlTanzimlath devri~ aç: j 
mış bulunan topraktır. Eğer bu top· önünde tutarlar. KöklendirilmiJ çu- li le d b- .. k • "d" k" tı. a at azır anan rs a at proıoelen 

:ı.._LJ l emlie do 8 ar .
1
uyuT:. ~k·e ~-:nıı. 1• 1k ·ı ne layıkiJe talcip edilebildi. ne de ya4 

rakla arlikte ağaç çıkarılır Ye top- uwı; ann nevi erine ıöre, ,earaplık ce n e ay asası e ur gune2ıru ·a· h l h.ldi 
rağı dökülmeden her nereye götü- veya yemdtlik üzüm &fllamak sizin d b k · - k • · d ı raya mer em 0 a ı · pısB~ ad fe ~~> kg.?nne baıstıkyor u d Abdülaziz devrinde yara açıldık-
rülür ve dikilirse hiç yerini değiştir- elinizdedir. A,ıh kökla bağ çubuğu ır e a Dır ureye ·mıştı a ça açıld 
memiş gtbi yeni muhitinde YB§&r, ancak az miktarda btanbulda bulu- dünırayı tek bir hükümdara yetmiye- ı. 
bozulmaz. Fakat buna itina edilmez. nabi.lir. Göztepe asma Fidanlığından cek kadar küçük bulmuştu ı Be~inci Muradın delirmeai üzerine 
ve toprağı köklerden ayrılarak dö- Mürefte için bir miktar a~ılı köklü Bu manzumesinin başka bir beyti tahta 50eçen İkinci Abdülhami· 
külürse ağacın tutması şüpheli olur. çubuk verilebücceğini ümit ederiz. ile o: din uzun •altanatı devleti uçurumun 
Derinliğe gelince: Ağaçların kökleri Şayet oradan tedarik edemezseniz, (Benim ıofram muhabbet sofrası· kmarına getirdi. 
hiç bir vakit bir buçuk metreden faz- husuıt surette aşılt \•e köklü çubuk· dır ve bütün aleme açık'lır. Herkes Devlete pamuk ipljğiJe bağlı kal· 
la derinliğe gitmezler. En büyük ka- lar satan bağlar vardır. Onlardan bi- buyursun!) davetinde ibulunmuştu. mış mülk parçalarından çoğu da 
zık kökle ~ğaçlar hile bu derinliği rine müracaat ~ebilirııfoiz. Aşılı Onun ibu calcrnşümul gönüller bir· ~~rutiyctin ilk padijahı halim ve 
aşmazlar. Bu itibarla ağacıı:ı cinsine köklü çubulclann anaçlan kirece mu- liğini> kurmak için vereceği böyle aciz .Beşinci Sultan Mehmet Re~t J 
göre kaz.ık köklü olmıyanlar bir kıwvıernet derecesine göre ıscçilmi~tir. bir §Ölene öyle yer darlığı. kctıc dar· devrındc elden gitti. 
metre derinlikte, kazık köklüler i9e Bu itibarla toprağınIZJn kireç duru· lığı uyamazdı! Bu «gönüller birliği Fakat bu padişahlar arasında mea
l - 1,25 derinliğinde çıkanlabilir. munu bilmedikçe bu hususi bağlar- §()leninde> bu küçük dünyanın bü· )ek ,.c hareketleri fena dahi olsa 
Çamlar :için bir metre derinlik kafi- dan tedarik edeceğiniz fidarıların jyi tün halkını, hiç olmaua bütün müs· düşmanlarla birleşerek devlet e 
dir. bir ıı«tice vermemeleri muhtemeldir. lümanlan hazır görmek itterdi. millete hiyanet ıedeni çrkmamı§'tL 
Ağaçlann toprak kütlesi ile birlik- Daha iyisi anaçları oradan tedarik lranı, Suriye ile Mı.sın cgönü} birlii',-i- Yalnız ıülwenin ıon hükümdarı Al· 

te çıknnlması için çapının on misli ecl~. m. fırsatta l>Unlara istedjğiniz ne> çağrrmağa kendisi gitmiş'ti 1 Eğer bncı Mehmet Vnhidettin böyle bir 
çevreşindeki toprağını beraber bı- nenlen aşılamaktır. valcit ve .imkan bulsaydı Büyük İs· . <Xıun ~nlerinde Osmanlı devleti 

k 1 d B v d LüJ d ••••••••••••••• '-end- o.ibı· Hı.ndıa" tanın °da kapısını h.iyanet t:imsa ,. oldu. ra ma ı ır. u topragı Ö&.- me en ••••••••••••••••••••••••• -. .... ... u 
eötürebilmck için çok mazbut bir brılırken, altınclald toprağın da ak- çalacaktı! Ceddi Yıldırım Bayezit"i Sevr muaht'<lesile i.tiklalini bHe kay• 
tekilde fıçılamak lazımdır. Fıçıla- maması için, altına tahtadan topra- e&ir eden Tmurlengin Hindiıtanda bedecek klc geldi. 
mak iç-in, toprak çevre&nKı etrafını iuı çevresine müsavi ve fıçı tahtala· hüküm aüren torununu kendisinin O böyle bir zamanda bir gözdesi· 
tamamen ve geni§ bir hallı:a ıeltlinde nııa çivilencıbilecelc. çevrede bir ta- cmulıabbet aofruuıu miaafir etmek ne Yıldız aara,yında ayn bir daire 
açmalı ve buranın toprağını başka ban kapağı yer}eştirilir, mrhlaıur. ne zevkli bir jntikam olacaktı 1 yaptırıp dö~emekle menul olmak· 
b . d""k l'd" B etJ " En büyük filozofların en yükııek tan utanmadı 1 
ır yere o me ı ır. u sur e agaç Bu aıwetle hazırlanan ağaç arbk 

ve köklerinin etrafındaki bir metre aaknya dilcilmit bir fidan gibi isteni- ve gayrendişane görünen düıüncele· Vahidettin lnııilizler, Fransızlar, 
daki k k 1 ı. d _:ıı.. rinde, hareketlerinde bile çok defa ltaıyanlar .alı.ana~ ve hükumet kırın· 

çapın topra üt esi Dir a a gıui len yere ııötürülür Ye hazırlanmış nefsani zevi:lerin, menfaatlerin izini tılarından kendisine ne bırakacak-
kalır. O zaman toprak kütlesinin olan a(YD'i g~telU çukunma yer- } 
yüksekliğine müsavi uzunlukta, 2 - 3 ı.-.:..:ur. Ertesi kı• müsait bir zaman- bulunur. ar. ne verecekler ise ona memnu:ıt 

~u " Şansız v.e ıerefsiz, ihtirassız 'Ve oUıcaktıl 
aantimetre geni~liğinde tahta1arla fı. el& toprak açılır ve usuka çemberler- D 
aantimetre geni~liğide tahtalarla fı- le tahtalar rrılcanlır. Dibindc'k.i ka• kansız. ltanaa'tkAr n azameta.iz bir evlet ve milletin o günkü dü~· 

1 ..,.. Yavuz Sultan Sellin tasavvur etmek manian: 
Ç1 ~a yapılır. Bu fıçı, üç ycrEıden paiı çı:karmap lüzum yoktur, ka-
l'Cfll§ ve 1 uvvetli demir çembCTlerJe pak orada Tavaf yavaş çürür. tab.ii mümkün olamaz. Ne kılsalar ana tüirl Ne verseler ı 
iyice sıktlır, çivilenir. O kendisine ne verilitıe alırdı. Ve- ana pd! 

Budanabilen ağaçların dallan bu· rilmiyeni pençee.ini uzatarak gene idi o 1 
Bütün muvaffakiyet bu fıçılama dancJıktan sonra fıçılanması yükü ha· alırdı 1 Müslümanlann iıalifeliğicıi de Bu dü~manlar da bu hem haris, ı 

i§indedir. Fıçılama ne kadar İyj ya- 6flet.ir. Çamlann ise dallarını bin'bi- böyle almı~. cAUahın yeryüzünde hem zelil hükümdara pek az bir 1ey 
pılınııı, stkılmı~ ve toprağın dağılma- me sıkıca bağlamak aurctile ısanıl· gölgesi> olmuttul Onun arzusuna ,.e veriyorlardı! 
mata, akmaması temin edilmi~ olur- malanrun l5nüne geçilir; bazan fıçı· kanaatine göre bu gölge bütün İslam Fakat Türk milleti, başında bir 
aa; ağaç hiç müteessir olmaz ve tut· lanmı~ olan ağaçları bir sene olduğu diyannı kaplamah. bütün müslü· Mustafa K'CmaJ. kenru :istiklalini ken· 
mak için şaşmaz. Zira kökleri oynıı· yezdo lbınılular. Bu .uretle fıçıya manlar onun taç ve taJ.ıtı etrafında diıri Lozan muahedesile yeniden 
maml§, gilıneşe ve havaya maruz kal- al11tımlar. •yeni kökçüklerin 8 ünnesi birlepneli idil kuvvetle temin etti. 
ma.mı~tır. Ağaç fıçılandıktnn sonra temin edilir. Bu her iki ıekilde de Bu ve buna benıer büyük, haki- Valüdettin ecdadı arasında yalnız 

Türkiye Kızılay Cemiyeti l\1enfaatine 

Berlın Fi/arma 
Orkestrası 

Profesör Hans Von Benda'nın idaresinde 

lıtanbulda yalniz iki KONSER verecektir. 
KONSERLER: 31 Mru-t 942 SALI günü nkşamı .saat 21 de 

1 N1san 942 ÇARŞAMBA günü sa.at 17 de 

PIDR TİYATROSU KOMEDİ KIS!'ıll (FR,\NSIZ TİYATROSU) unc!a 
'9r1lecektlr. Biletler: Şehir Tiyatrosu gişelerinde satılm:ıktndır. 

Türk fi1imciliğinin, Türk dublajının Türk 
musikisinin zaferler harikası ' 

HaJ'al1 s1hı11111su:nl: dolu eneı :r::ı.ınan masJlarını gölgede bıra.1tacak 
Btnblt gece etsanelerln.l:n en a1h'ıell, efs:ı.nevt q1c hJkAyelerlnin en cazibi 

Türkçe sözlü 
Türkçe ıarkıli LEYLA Büyük revü ve korolu' 

Sönmez bir aıkın çılgın hasretlerini, ölmez 
bir sevginin aci nağmelerini terennüm eden 
bu müstesna büyük eser, tarihi ve klasilC 
Türk musikisinin dizi halinde en ruhnevaz 

ve can alıci parçalarile süslenmiştir. 

Türk milli musiki hayahmızrn en büyük hadisesi 

136kişilik Kiımc saz heyeti 

60kişili 40 kişilik 
Mehter takımı Muazzam koro heyeU 

Musiki ve p.rlalarmı baztrlayan: 

KEMANT SADi IŞILA Y 
3 Nisan Cuma matinelerden itibaren 

1iAKSüM Sinemasında 

BOTON rtmKlYE. BOTUN İST ANBUL Görecek ve ADa§lıyacak 

ALKAZAR 
Bu Çarşamba matinelerden itibaren 

Emı.Jıiz n he.apaz fedakirhldarla 1 O le'Dedenberi gi)rülme. 

.r- mİf ea bü7tik heyecanlar Te sergüzeştler filmi 

MASKELi 
5 lerin dönüşü 

Baı döndürücü, müthi§ heyeean
Lıt ve helecanlar lcaııırgnsı, kanlı ve 
tijyler ürpertici aahneler, timdi;ne 
kadar sinema Glcmimn kaydetme· 
diği: 

ÇETELER MOCADELEst. .. 
KOVBOYLAR MEYDAN 

MUHAREBESİ ••• 
timdiye kadar gördüğünüz bütün 
filmJere meydan okuyacaktır. 

Ağl.r ittiha:ıu 
ROBERT TAYLOR 
VAL TER PiDGEON 
RUTH HUSSEY 

v akında i P E K •İnemaaının zafer facı 
Sinema dünyuınm en parlak iki yıldızı 

Dorothy Lamour - Betty Grable'ı 
"' Perıembe aJQamı L A L E sinemasında 

ŞARK BüLBüLü 
tab~erinde alkıflamağa hazırlanınız. 

ta~ta yüklemek için yağlı kalaslarla esuh noktalan birer birer fooclemc- mane enıellerJc cetle.ri, kendi.si ve bir Üçüncü Mehmet bir defa bir 
kızak yapılır. Ağaç yavaş yavq ya- den i~e ba§lamak doğru değildir. oğlu muharebe meydanlarında dö· lmuhare'be rneydanındnn savuşmak 

vüştüler. istemişti. Vahidettin ise, felaket 'Ve kadar feci bir tecellidir. Şehir tiyatrosu temsilleri 
İ.stikli'll caddesi Komedi kısmında 

Gece saat 20,30 da 
nin en ~n yaratbit 

IKltlıÇüK VILDl;z 
Filmi yaıi bir inldl&p kıtkil edecfıktir. 

Bu Pet1embe alqamı SARA y sinemasında 

Türkün kudreti Mcrmanıdan ıon· ızbrap acılarında milletinin kucağınn 
ra Kara dCll'.İz.i ve Azak denizini bi· atılacak yerde, yabancıların himaye· 
rer iç deniz - bizim denizlerimiz - sine liığınmağı ~htiyar ederek vata· 
haline getirdi: Ak denizin bütün pr- nından kaçtı 1 
kını ıve cenub\Dnı elde tuttu. Türkün Ayni sülaleden milletini dü~·aya 
dorıanmaaı Hint denizlerine kadar hakim görmek istiycsı ve bu uğurda 
ha1dm kesildi. hayatı bile tehlikeye düşen bir Ya.-

Gazi Osman neyin rüyasında dal· vuz Sultan Selim ile, milletine hiya· 
lan, budaklan fıtraiı kaplU"lln bir net ed-cn ve ondan kaçan bir Meh· 
ağa.ç glSrmeei, Şeyfı Üdebali km met Vahidettinin ayni tahta oturma• 
Mal lıatunla evlenmesine .d>ep 014 lan Oamanlı tarihinde earip olduğu 

Ayni kökten o nzametli çınar He 
bu •Üflİ zakkumun yetişmesi de tabi· 
atin ıen tezadlı bir cilves:i 1 

Süleymaın Kini lrt.em 
E.sbak İıstanbul Valisi SÖZ-ON KISASI 

••• 
(1) Yıldınm oğlu Süleyman şahı 

hükümdar saymıynn resmi salname- 4 N~ank 94~ t}C::urnarte,::i akşnım 
ıcre göı<ı. • ıyme ı sanatkar 

(2) Düzmece' ünvnnlle yad~dllen HA K'• ··k .. , ·· 
Yıldının oğlu Musturn çeıeb! pudl§a!ı azım ormu ÇU nun 
sayılm:ıdığın:ı göre. j rnnat hayatının 25 inci 3 ıldönünıüdür. 

= 



/ki bcqli muharrirler! P.iyes eahıblne yapılan bu am
liie diyeoeğimiı yok. Fakat merak 
cıttiğimlı: cihet, piyesin en mü· 
hiın bir noktasını tet1ci.l eden bu 
rolü timdi kimin oynadığı.dır. 

lSTANBUI.; HAYATI 

Sis altlnda 
lstanbul 

1.tanbuı. aylarca ıztıraplar. hasret 
füııün'l:ülEn· içinde kıwandıktan sonra, 
sreçen c:mna eecesi :ravWdusu bahar 
ile gerdeğe girdi; sabahleyin de ge
linlik esvapları ile meydana çdrtı. 
Beyaz tüller içinde nazlı gWinmeler
)e ıv-anan ~hir. esrarlı bir peri ge
lini olmuştu. 

ıaf~ ~(e~~»' ~~~1i 

ralyaya karş Japon a 
tatbik ettikleri tabiye 

Kla.dk bir 'başmıdıarrir tipi var
dır, k..i gazetenin bir köşesinde 
kurduğu filcir ~ meslek k.ünriisü: 
oe kurulmuş, dünya i~lerini ken<li 
mantık. ve muhakeme adesesin· 
den geçirip geçirip okuyucula.rma 
IJUllar. Az •Öyler, fakat uz söyler. 

Gazetıe Sllhlfelerinde ficir ara
mak. merakın<la olanlar 'bu baş· 
muharriri, her gün yerli yerinde 
bulur, hadiseleri onun aynasında 
görürler. 

Bu arada cNe ealı::ala minnet, 
ne bıyığab cli;rerck bu rolün kö
pek ktlığma ~recek bir .k.tör ta
:raf:md.an ons.anmasını clüşünenler 
oldu. Bu fikirde ne derece tatıbik 
bi>iliyeti T&? bilmiyoruz, fa.kat 
aıuuyoruı: ]rj eğer bu bir aıılan ro
lü olsaydı nteklisi, hatta kabili
yetli.si pek çok olur, talipler ara
mıda belki kur'a çelı::mek gere
kirdi! 

Sokağa çıkınca ulak bir el insanın Singapur ve Hollanda Hindi.atanı• Yazan: maya rağmen, Japonya hem Avııs-
yüzünü okşuyor kaypaklaşan kaldı- nıo düşmesinden sonra, Japonlann ki tralyanın ,arkını çevirecek. kuvvet. 
nmlarda sendel~ken kum~ doku- Avustral.yaya karşı nasıl bir hareket M • Şeo • Yazman hem Çlni yerinde tutacak. ve Sov-
malaruıdan süzülen eörüıunez su ta- hattı takip 'edecekleri merak edili- 1 yetlcre saldıracak veya gösteri~ ya• 

Tahminlerinde az yanılır. Dün
yanın dört köşesinden gösterdiği 
manz.ara1ar çok kere doğTUdur. 
Sebebi de kafuının bir çeşjl mu• 
hakeme ve bir çefit inanla ç.a.11,J
ması, fikirlerini bol keseden dört 
yana saçıp savurmamasıdır. 

Çünltü bayatmda ftk •ık aelan
l:qanlar okluğu gibi böyle bir fır
ıattan istifade ederek bir defa ol· 
9UD a:slanlafl1"8.k ist:iyenlıer bulu
nurdu! •• 

neeikles-i, nemli bir soğuk havlu gıÖİ yordu. Zira Japonlar A"-ustralyaya ba~ka sahalarda Japonlar yeni iskan pa~ kuvvet bulduktan başka Şi
vücuda sarılıp ürpertiyor. Gözlet" iki kar§ı alakasız kalıp Amerikalıların mmtakalan bularnıyacaklardır .. ~u maU Avustralyaya <ln çıkaracak kuv· 
admı ötesini seçemiyor. Etrafı kap- burayı, müteakip hareketleri için üs itibarla da A"-ustralya yalnız Paaıfık· vete .arup olursa burayı <la işgalden 
hyan ıslak beyazlık kalı 11kı41p ko- yapmalar..na seyirci kalamazlardı. te Anglo Saksonlara üs bırakmamak çelcinm.iy.eceıktir. Amma her şeyden 
yolapyor kih dağı.llp inceliyor; bi- Bu;-bütün kazançlarlllı tehlikeye dü- bakımından değil, fakat en mühim C'VIV'el bugün ve yann Avustralya 
na. ~c siluetleri. buzlu cam a.r- ş~rürdü. Diğer taraftan bu kadar ge- dert olan muhacir meselesi itibarile adası üzerinde ser~ hareketini te· 
chııda o~an gölgeler gibi yakJa- nış ıtahalara yayılmış, ilkıbaharda 9· de Japonlar ~ hayati ehemmiyeti min edecek kuşatma bareketfoi Hc
flYOr uzaklaşıyor, titreye titreye göz- ne ve Sovyet Rusya.ya karşı da ha· haizdir. Bu sebepten AVU1Jtrafyaya mal ettikten sonra. Eğer Amerikalı· 
den ;iJiniyor. ııeket yapması muhtemel olduğu bir karşı yapılacak. hareıketin zamanı an- lar daba bu eafhada müdafaa edip 

Hadiseler bizde bu tip hqmu
banirin yanında bir de çifte kür
sülü, yahut iki - hatta biıkaç -
b~h muharrirler ortaG"a çtkardıl 
Polib'ka 4'leri hakkında fikirler 
yürütmenin kolay oluşundan mı· 
dır, yoksa her yerde ve her za
man okuyucunun kar~sında bu• 
lunmak arzusundan mıdır, bilin· 
mez, bu nevi yazarlarda bir cçok 
•Öylemek> merakıdır gidiyor. 

Münevver tipi! . b. ebird deiil. b" .. zamanda en az dört beş yüz bin cak ıtratejin.in icaplanna ~aık c:i- Avuetralya i1e olan muvASftlay1 sağ-
.1:..~d ır ' e c...ı.:.d r ";!t mevcmlu bir O"rduya ihtiyaç göste- hetinden tayin olunacaktır. 1amazlanuı, ikinci herek.etin de mu· 

Orhan Seyfi Oriıun, Aıkbaba
0

• 
nm eon saı,yJSmda yıuıdığı lıir ya
zıda bir kaç münever tipi anlatı· 
yor, tanzimat münevver.iyle meş
rutiyet münevverinin potreler.ini 
çizdikten 11<>nra cümhuriyet mü
nevverini anyor ve cBu tip nasıl· 
dır, yirmi senedir hala tanıyama· 
chkb diyor. 

'"
7 

... 
01 

• y-.ıyorıunuz. ..-g an. - A .... l f · h · · Dah k b" ·ı h"yük' -·-1 ff k 1 · • be k l d d yuLm hırılblı motör ağu)tu• ren vus •• a ya se erme emen gınş- a açı ta ır ı e, u Yao'""" va a o maması ıçın ıe p a maz. 

ı.:: :.aba takırtıları. içine bez b· ~~Ieri biraz tehlikeli olabilirdi, Eha· --------------------------
kanını 'b' b ::....1. sesl .• .:!1- lisı h•emen tamamen beyazlardan ---P9!'--·-----~---""ı='-._.,ır--'ll"~-----.,.~:---ıı:::==--
lip .ı~:r. :~~~orın:YL:;:: ıb~aret, cesur, yarım mi~yo~al yakın i~-llf!IJ~ .~ ~ ~ ınırfft. 
letl L-''·-' k bol v ___ f ır ordu meydana getırebı en bu _ _ . ~ 

er DWinP ay uyor. n.Qa ası· 1 k F·ı· · d k' Am ·k 
lalarla öten si.s düdükleri. muztarip md eme etk, hı ıpın !ev ı d eı::a ~r· D • • k • • ı • 1 

Korkanz k.i yannki baş:muhar• 
tir tipi. günün 24 saatinde en çok 
yazı yazabilen bir muharrir tipi 
olacakbr. Halbuki: 

Muharririn aradığı tipi münev
ver geçinenler arasında., hele Ba
bıalide bulmak gerçekten güçtür. 
Bu sebepten Orhan Seyfi'nin 
cümhuriyet münevverini göze gö· 
TÜnÜr entellektüellıtr arasından 
ziyade, bu münevverlerin yarattı
iı swı·i kü1tür sm arkasında ara
mam doğru olur. 

~ • v se - ki ana vatanları tehl1kt'(}'e gır- un u 1 a m bir hastc:. iniltisi ibi kulakları tırma- usunu~ a raman ıgını ~ gosteı:r- aç ar 1 
lıyor. Ara sıra I~?~· 1~ Y8fır:?"~gı: diğinden, Amerikahlardan daha ya• 5 
~ ka~ açıp gÜ}umsuycr. Gö en man çarpışmaları galip ihtimaldir -

cSözü az söyle, ağır söyle Ne-
• diına ki eühan, 

Zer gi'bj saytlı, gevher gıoi sen
cis}e gerek~ 

Münhal bir rol! 
Para piyesinin parlatbğı dört 

ayaklı yıldızın başına gelenler 
malUın r.. Zavallı evvela mahke
meye, eonra da yediadle düştü. 

O cümh~t münevverleri ki 
her şeyi - Edebiyat, sanat, fen, 
bilgi - doğru n tam olarak öğ· 
renip yet:işmekıtcdirler. 

Kadınların kiloları gizli tutulacak! 

ıgnel~~ea:ı .~olgun.. ~ltk ~ıklar ~~- o vakit şimdiye kadar mağlubiyet 
mıda latif gun mavilik.len farkedilı· yüzü görmiyen Japonlar için fena 
yor. vaziyetler hasıl olması mümkündü. 

Sis fazlalaşbkça vapm yolcuların- Nihayet zaman, Japonların takip et· 
da tel8.ş arbyor. iskelelerde yolcu tikleri tabiyeyi meydana vurdu: 
blabalığı üst üste ytğıhyor. Telaşlı! 1 - Garbi ve şimali çevrilmiş 
koşuşa..."llann, sabırsızlıkla dolaşanla- olan Avustralyayı şarktan da çeıv:ir
nn yüzlerinde küskünlük çizgileri mek ve bu suretle Amerikan yardı
derinJeşiyoı·. Demir pannakld<ların mını önlemek. 
ard~da bütün gözleT bir °:oktaya 2 - Bu abluka yüzünden petrol 
dikilıp dakikalarca bareketsız k.:-11· ve !'ilah itibarile zayıf kalacak olan 
yor. Ara sıra heyecanlı sesler agu• Avustralyanın hiç de~ilse §İma1inıi 
dam ağua yayılıyor: işgal ederek geniş Japon muhacfr 

- Galiba bir düdük ötüyor. kütleleri içjn bir yer hazırlamak. 
- Ben de bir •eyler duyar gibi ol- Birinci safhanın tahakkuk ettiril-

dmn amma. .. Hayır, vapur sesine mesi için JaTJonlar harekete geçmiş
benzemiyor. !erdir. Avustralyanın şimaündeki 

Öndekiler arasında ba.şlıyan dedi- adaların işgalmden sonra şimdi de 
kodu gerilere doğru dalgalandıkça doğu ~imaline dü§en Salomon ada-
tekil deptirİyor: larına atlamış ve işgal etmiş bulunu-

Cenubi Amerika geniş blr kıt.e.dıt. fa.zla. olurla.rsa. her kl1o başına aynoo _ Vanur 1relİyonnuş... yorlar. Bu işgalde bir mukavemete 
bu kıtada. şimend.lter hattı 8.2ldn'. Bu- bl.r ücret vereceklerdir. _ E et Ön taraftaki yolcular raslamadıkların.ı göre, atlama:1m 
n.un içln tayyare seferleri çok: rağbet Bu kararın hiç beklenml)"en garip .. •. ]y, ••• cenuba doğru devam etmesi ve bü-
IÖ -r bir neticesi olmuştur: Birçok kadın- go;'~ er. &al nl ıl t tün Avustralyanın şarkını sarmao 

:;1~up ve şimal Amerika. a.ra.sında. lar, kilolanrun belli olmamam iç~, la.şia e;:; ı:u ~l ~ ~ e- ve cenubu şarkisindeki Y en•i Zelan
her gün birçok posta. tayyaresi işler. ta.rt:-t~:~:~= Bu~ lar ~ or, e gışeı:sıne b'o~- daya kadar uuması çok mulıtemel

Yak:ın zamanlara kadar tayyarede n~ '"~rlnme Panam"•rlcan Airw. ays l : ~Y annzlm ~.unarind ıp lri ır- dir. Bu i~allerden sonı.ıı büyük de-
""'" ~ "' ermın omu an uze eın uz:anan- · ı · bluk d d · .. ·· h tıcret yolcu ba.şma Mil. Bir yolcu ne ştııketi bir lldn neşrederek kadınlann .. • • , • ruz erın a asın a emz ustu arp 

tadar şişman olursa olsmı a.ynl ücreti ldlolannm yaJmz bir memurı tarafın- lar, one ~ebilmek ~~ .. •t.işenler gemilerinden daha iyi işler gördüğü 
ftl'irdi. Şirmdl bu usul değiştlrilmJş- dan görüleceğini ve glz.U tutulacağını arasmd~. ~~lıer, ~~üle~ ~q- anlaşılan tayyarelerle denizaltı ge-
tir. Kadınlar '10 eı1rekler 80 kilodan blldlrmiştir hyor. GozJerile ııs perdesuu delıp Ue- mileri harekete geçecek, hiç değil9C!ı 

' riyi görebilmek İçin ellerini ka.şlan- yakın zamanlar için Japonlara bu 

bir nebat wn üstüne siper eden meraklılar bof mıntakada deniz üstünlüğü temin 
Garip bir ümitle uzun uzun ~orlar. edecektir. Zira birçok hareketler bi-

. • , , . . Beyhude bi.:. gayret ••• Hep ayni yer- ze gösterdi ki Amerikalılar uzak me-
Brezilyada Kaladium imıinıde bır erkek: ve cljşi ~rele; kısı~ ltaln~ı~lar- lerdaı duyulan boğuk düdük inilti- safelerden deniz üstü filolarla nüma· 

aeba.t yetişir. Bu nebatı yerliler, er- dJr. lrk öncıelen dogurahilen dişı fa- lerinden başka bir şey farkedilemi- yi§ler, baskınlar yaptıkları halde, bu 
bklik kuvvetini yokıedici olarak ta• rder, ölü IYW-VTU doğurmuşla~~ır. ~. Ümitle. kınlıyor. koUar yorgım hareketlerle kara ordularının hare-

lar B · · h L--.-:. b' ..>::....._ T '"beleı- tavşan ve kopekler k~ h d 
mr • unwı lıÇln er ı~ ır ... ...- ecru . . l argın sarkıyor kaşlar çatılıp boyun- ·atını tev it e emediklerinden, yani 
manlanna attıklan oklannın açlan- üzerinde de yapılmıı, aynı net:ıcebe 1e Jar bükülüyo:-' somurtkan çehreler bizzat kend·i eski adalanna da kara 

bu eıhatm · dal<lınrlar d edilerek Kaladium nelbabnın a- • d k 1 · k . 
• D Ula~e • e . . . imkanını gene beldeme salonun 11 karşdaşı· uıvve.t en çı ararak ı§gale kalkış-
V"ueuda batan ok.tala usare baıa 1':3: k:ikat~v·zli= yeb~e ymo. Bu üzüntüler ara.<ımda bir tdc madıklarından, baskınlar veya bom· 
J1Uak • phşm erkddik. hiırle:rmı Şimdi ba ~§tıebatm UBatoe.iIÜn sevinç ümidi ile dudaklar kımddanı- ı bardımanlar düşmanlarına pek az za. 
,.,keder, farelere ~m ~r: oıhruyacağı ted- YOi': lrar vermektedir. Ha1buki Japonlar 

Dr. Mad-. b. ~~-'--..J- L..._ ed;:_~e:ıt_3~-. _ S"ıs, L-L-- "jd • "d' ln- her gittikleri yere kara kuvvetleri de 
IDJDP. eder* ~ ~ K:K. lilDCllL C1UU utUW.l"lll mu ecısı ır. .. .. .. k d ki d . 

pllah arlJk hava açacak, ortalık ısı· goturup çı ar ı arın 81'1 ve geruş sa-
ııııcak halara yaydıklanndan, buralarda te-

K A V t f b • k ' s:is edecekleri hava üsl=ile, Ameri-

agı a rı asinin ~ten bu ümit kırdmad~. Sis ka?ılaT1:1 bu sabalara denizden yak-
Mshru birkac saat devam ettikten la.,,cm:ıalannı menedebileceklerdir. 
aonra beyaz örtüler yatılıp dağıldı, Ik· . Eh . hl 1. d • •h ı· aök .. .. .. lek • il'v• :.:_.J ıncı sa a, yanı a u~a an sonra t t Or yımm~!1' esız mav ııo l\'™Ue hiç değilse Şimal) Aıvustralyanın iş· IS 1 sa 1 ar ıy ~~~ ~ ılıklı ışıldarileb. ._ ka~: gali vakıa nisbeten kolay olacaktır. 
~;~- zun. ~a~ 1~ 1tif~ -b. babu Geniş sahil kısmı üzerinde kesafeti 

Yakında yeni kısım da çahşmağa 
başllyacak. kA.ğrt lhhtlyacımızın 
yUzde sekseni temin edilecek 

MllllUID sonra ISUUlbul ı.a ır ar h lk. h ı J nl · · · , • • ~ az a u unması, apo arın ışını 

gÜoÜ ~dı. Delı martı kar, nruua kolaylaşhnr. Fakat bu saldırımın 
sillelen alhnda atlattık. mihver için haıyati ehemxmyeti haiz 

Cemal Refik bu ilkbahar hareketinden sonraya 
bırakılması ela mümkündür. Vakıa 

Dünkü eskrim bu esnada Avustralyanın dahilde t~-
. kil ve seferber ettiği ordu daha iyi 

müsabakaları yetişir ve gelişir amma, mesela pet-
Diin Dağcılık klübünde yapılan İs- r~! ~al balı.sinde de o kadar güc;

tanbnl eskrim btrinclllklerlnin neti- ]uge u~rar Ye etoklanndan o miktar 
cıeierlııi yazıyoruz: da zayı etmiş olur. Gariptir, bir za

Ba.ya.nlar ara.sın.da. flöre: 1 inci Sa- man petrol vermemekle Japonyayı 
mfye, 2 ncl İfa.kat, 3 fmeü İffet, 4 ün- tehdit eden demokrat cephecsin.in bu 
c1i Emma. . son kalesi petrol sıkıntısı ve yoldu~u 

Tecrübeliler: Flöre 1 1ncl Ill:ıan. çekmek tehlikesine maruzdur. Bu da 
2 nci Salihaddln, 3 üncü Nejat. 4 ün- şimd.iye kadar olan kayıplarıın bir ne
cil Mehmet. Epe: ı mcı Nepjat, 2 ne! ticesidir. 
İlhan, 3 tıncü se:rıtı<'t, 4 üncü Sa.Ia-
baddln. Kılıç: 1 mel <>sn.an, 2 nci Japonyanın bidayette Şıimali 
RJım 3 imen Ali 4 ihlcü ScmJh. Avustra~ ile iktifa etmesi çok 
~ ~ . Flöre· 1 mel nıuhtemıeldir. Burası ziraatle m~J 

Bal1lk, 2 ncı :S.yrF~:· ı mcı 
0

Helfik. ?lduğu için kesafet pek azdır. Cenup 
ı ncı İbrahim s 11n.cü Hayri. Kılıç: ıse daha ziyade sanayi mıntakasıdır. 

fzmit kifıl fabrikamnn l'Öl'Ünti:fü ı lııcJ Merih, 2 nc1 İbrahim, S 1)ncü Sonra bizzat Avustra1ya Avrupa kıt-
Yavuz. asının dörtte üçü kadar büyük bir 

İzmit ·(Akpm) - lmıit kağıt tekru gözden e~. 1"1ğla:nmq Teeribes.i.2ılıet1 B. grupu; Flöre: ı tn- menılekeıt olduğundan, üzerinde 15 -
W>rikMuım g{bı]ük. mlısal:i. artmış· ve tıanizl.cmniş ibir halde ıltlemeye cı Ellday, 2 ncı En.ver, s ftncil Bülent. ~O milyonluk Japon muhacirile Q.İ:r· 
tir E"l't'f'elce günde 28 • 30 t°'1 nwl· ham' TaZİyeyettedir. EJ:;e: 1 ıneı Enver, 2 Dcl Kuda.y, 3 Ü?l- tikte 6 • 7 milyonluk beyazların da 
~e olan imalat bugün 40 tona 24 lı:ilometrelik Sapanca eu bormnı eQ. Bülenı. Kılıç: 1 !ncl t!ma.n, ! net 1barnunası mümkiSıdür. Amma ileri
~- Şimdiye kadar fabrika teaisatmın 20 b1ometree:ind~ "2la- Baki, S Onctı Kemal. de bu nüfus meselesi ne hal kesbe
edmı Jıtiyacmı hariçten tedarik et- sı ibnat edihni~. ~ tart- -...................................... der, bu ayrı bir hesaptır. Her halde 
inekte idi. Ha1en fabrika Bolu OT- 1arla Avrapa<lan celbi mümkün ala .. eden elemanlann bulunması husu- Japonlann bugün için muhacir yer
manlarmclan temin olunan ~li nuyan bir takım bUrtısi paıça1ann ~ cı. tedbirler alındığı memnu- leştirmıek bakımından en çok göz 
ochmlarla çah~aktadır. Muntıu:a- imali ınıem.Jekerin mabıtelif hbrika ni7ede La.her ~br. dikb1deri yerin Avustralya olduğun
man bergün gelen Tomruk Tagonla- ve atleyder.ine tevzi ıedi1.mıiftjr. Sa- 1k.inci kağıt fwbrlkasmm da ita da JÜpbe yoktur. Ne birçok ~erlerin
nmn ,dırimizin içinden geçiPni gör- panca wyumm teminini ~ almrnasiıe memleketimizin yüzde de nüfus kesafeti Avrupadan fazla 
nıC ayn Mr zevk ~kil etmektedir. yeni kmnm ~e ~~ ~ n:İ:ll>~e kağıt ihtİ,yaa te- o~ HoDancla H:indista~sı.da (me· 
Yeni fabn'kalann bütün makineleri müml:\ln olaeai'ı ve iele'tme ~ aecp lnhı. ed51ect'.4ı:tir. ale. Cavad.a). ne de vıer:rmı az olan 

Vefa, Galtasaraya 5-O mağlup iken 
sahayı terketti, Beykoz, Istanbul

sporu yenerek sürpriz yaptı 
Lig maçlarına düın Fener ve Şeref 

stadla.rında devanı edllnı!ştlr. Şeref 
stadındaki ma~lar oldukça büyük bir 
kalabalık önünde cereyan etmiş ve 
Beşiktaş Sül-eyma.niycyt 11-0, Fener
bal1çe Beyoğlusporu 6-1 ma~lt"\p etmiş 
ve günün mühim mü..c:abaka.'>l?lda da 
Ve1alılar 5-0 mağlup vaziyette iken 
hakemin bir kararına. itiraz ed('rek 
sahayı terkettiklerinden hükmen 
mağliıp sayılmıştır. 

Fenerbahce stadında KasımpaŞ'S. 
Taksimi 7-1 kazanmış, Beykoz da bü
tün tahminlerin hilafına İsta.nbulspo
ru 2-0 yener&:.::: günün sürp:·lzlni 7ap
mıştır. Maçların tafsilatını sıraslle 
iblldirlyoruz: 

BEŞİKTAŞ 11 - SULEYM.4.NİYE O 

rl netice almalarına mani olu~ordn. 
14 üncü dakikada. Ga.latasaraylı.l:\r 
soldan seri bir akmda bulundular ~ 
Gazanfer sürüklediği topa müktcmmeı 
bir şüt kondurarak takımınm üçuncü 
golünü de y:ıptı. Bu sayı Vefalıları 
adam akıllı sarstı. Artık geli.:i güzel 
oynamnğa başladılar. Bundan i ifa
de eden Galata~ray da oyı.mda tam 
bir üstünlük kurdu. 

Nihayet 37 ne! dakikada soldan or
talan~.n topu Günd~le Cemil muş
terekea gole tahvil ettiler. 4-0 ı;allp 
Yazirete geçen Galatasaraylılar rahat 
blr oyurı tutturdular. 

Bu sayıdan sonra yeşil beyaz mii
da!aası birbirini ta.kip eden Oalata
Sal'ay hücmnlarını tesirsiz tıırakmnğa. 
ç.alışırken oyun da biraz seıtlesmeii,e 

Şeref stadında günün ilk maçı Be- yüz tuttu. Tam 43 üncü dakiknda. 
şl.ktaşla Süleymaniye takımı ara.smda vera kn.lesiı1e akan Cemile müdafi 
yapıldı. Enver kasdi bir tekr.1e \'urara.k sa-

Oyunun baslama.sile Süleymaniye katladı. Hakem Enveri oyundan dı
k.alesi.ne yüklenen Deşikta.~lılar ko- şarı çıkardı. Kısa bir inkıtadan ron
Iaylıkla hii.kimJyeti kurdular ve birin- ra maça tekrar başlandı. Bu :mada. 
ci devreYi 5-0 galip ol.Ha.k bltirdller. bir frikik kazanan Galarasaray Enver 
İkinci deYrecle bu üstünlüğü muha.fa- vasıtasile beşinci golıi de yaptı. 
za ederek zayıf Süleymaniyc takımına Oyun tekrar baru:ı.dığı zaman Vefa 
6 gol daha yape.n Beşiktru}lılar maç- k.lübü !darecilerindea birisinin saha. 
tan 11-0 gibi açık blr sayı faııkile kenanna gelerek takımını dışarı 1;a-
galip ayrıldılar. ~ırdığı giiıiildü. Oyuncular bu te-klıfe 

F. BAHÇE 6 - BEYOGLUSl'OR 1 itaat ederek sahayı terkettiler \e bu 
Günün ikinci maçı ~nerbahçe ne suretle maç ya.:ıfüı kalnı~ş ol~u. Gn

Beyoğluspor arasmda oyn::ı.ndı. Ha- l latasaray da hukmen g:ılıp !lan edıl
lrem Adnan Akının idare ettiğl bu dl. 
karşılaşmaya Fenerliler Esat Ye Mu- KASIMPA!3A 7 - TAKSİ'.\t 1 
rattan mahrum olarak cıktılar 
İlk devrede her iki takımın karşı

lıklı akıntan arasında mütevaz1n gec
tl. Ancak 31 inci dakik-ada ~-o{;lu
spor müclafiinin falsolu bir vuruşla 
topu kendi kale-sine sokmasından Fe
nerliler 1-0 galip vaziyete geçtiler. 
Fakat bu uzun sü .. "?Tlec'J. Beyol'>iu pe
naltıdan buna mukabele etti ve d~vrc 
1-1 nihayetlendi. 

İkinci devreye Fenerliler Ç()k. gay
retli başladılar İlk dakikalarda Fikret 
ikinci ve biraz sıonra da Melih üçüncü 
golleri yaptılar. Üstüste yapılan sa
yılar Beyoğlu takımını boodu. Ve 
burulan istifade eden san 10.clvertlUer 
üç gol daha yaparak maçı 6-1 kazan
dılar. 

GALATASARAY 5 - VEFA O 

Günün son ve mühim maçı Galata
sarayla. Ve.ta. arasmda yapıldı. HILk--em 
Şazi Tezcanm idare eti.iği bu maça 
takuıılar §U şekilde çıkmışlardı. Ga
latasaray: 

Osman - Farulı:, Salim - l\lu."itaCa, 
Enver, K~al - Ilikrnct. Arif, Cemil, 
Gündüz, Gu:anler. 

Vefa: 1\rfrrnhhit - EnTer, Vahit -
Cihat, Lıitfi, Süleyman - Muht.eşeru, 
Fikret, Gazi, Hüseyin, Mn.:tafa. 

Oyuna Vefa başladı. Bu ilk akın 
Galatasaray müdafaasında kolaylıkla 
teslldl. Yapılan mukabil hücum Ve
fa kalesini lmM§tırdı. Bir müddet kale 
önünde dola.şan top nihayet 4 üncii 
dakikada Hikmetin sıkı bir şütne ve
fa kalesine girdi. Bu sayı V~fnlılan 
canlandırdı. Açıklan vasıta.sile te
şebbüs ettikleri hücumlar Galata.sa
ray kalesine dayanıyordu. Bu sırada 
Hüseyin kaleye çok yakın bir mesafe
de yakaladığı topu gelişi güzel bir vu
ruşla heba etti. 

Dakikalar llcrledikçe G:ılatnsaraylı
lann uzun paslı bir oyun takt.lğı kul
lanarak ağır bastığı görüldü. Nıha~~t 
ıı ıncı dakikada. Env'i?rin ara pasın
dan lstifade eden Cemil Galata.sara
yın 2 nci golünü çı.k:ı.rdı. BW1daıı 
sonra. Vefa kalesi sıkı bir çember içi
ne girdi. 

Yeşil beyazlılar da arada smı.da lıii
cuma geçiyorlarsa da Galat:ı.saray 

Fenerbahçe stadında ı;ünlin ill: ma
çı K:ısımpaı::ı. ile Tak.sim arasında 
yapıldı. Hakem Eşref Mutlu tarnfm
cian ~-Ok gine! bir !}Ckllde idare edilen 
maçm ilk devresi çok su gec;ti \~ Ka
sımpa!<a deueyi 1-0 galip b tirdi.. 
Iklnci devrede Kasımplşalılar enerjik 
bir oyun tutturarak nlt.ı gO:I dalıa 
yaptılar ve maçı '1-1 kıı.zandıln. 

BT.YKOZ 2 - i. SI'OR O 

Günün son maçı Beyk~la Istan
bulspor arasında yapıldı. Ve tahmin 
edilmiyen bk sürprlroen sonra. kuv
vetli istanbulspor to.kımı Beykoz i'.ar
şısında ma~üblyete ul!radı. Enıe-ktar 
sporcul~mınızdan Kelle lbrahlm o
yundan evvel bir kfıhin gibi Bey'ko:ı.un 
galip geleceğini iddia ctmi.~ fakat bi21 
kuvvetleri gw önünde t'utaark buna 
ihtimal VE'rmemişt.ik. Fut.holün garlp 
i~llilr.rlndfn biri ne diyelim . 

Hallt Galibin idare ettiği bu oyuna 
her Jkl takım en kuneUi kaciros!le 
çıkm~tı. Istanbulsporlular nasıl olsa 
)~neıiz diye gev~ek bir oyun tuttur
dular ve Beykoz beşinci dakikada 
Me-hmet vasıt::ı.sile birinci golu yaptı. 
İstanbulsporlular bundan sonra. :ı.çıl
dılarsa da müdafaaya ~ldlen Be~ooı 
önünde bir şey yapamadılar. Ve dev
re 1-0 bitti.. 

İkinci devre tamamen t."1.a.11bulspo
run h(ı.k1miyetl altında. geçti 1..<ı(! de 
gol yapamadılar. Son dakikada Bey
kozlular Ali vasıt.asllc bir gol daha 
çıkardılar ve müsabaka 2-0 Beykorun 
galebe'slle bitti. 

Puan cetveli 
Tak.ııu 

G. S. 
Res,ikta:<? 
Fent'ı· 
İst. S;ıor 
Vda 
Be~koıı 

Kasımııaşa 

sme.\manj)c 
Tak.:im 
Jlcvoı;-tu 

M. G. B. M . A. Y. P. 

15 14 - 1 65 G 43 
15 14 - 1 76 8 42 
14 11 - 3 58 9 36 
16 9 1 6 34 29 35 
15 7 3 5 37 24 31 
15 4 4 7 21 35 27 
14 4 3 7 2'1 39 25 
15 3 2 10 19 68 23 
15 1 - 14 8 71 15 
14 ~ 1 13 9 63 li 

müdafaasının ~rlnd.-;: nıiidnha.l<'lC- J "'-------------·"' 



HER ~KŞAl\11 o RT ANCA . 
' 1~lR HIKı\YEAa ~ ~~ 

Mektebe giderken, annesi ona nazari miştl de ... Fn.k.at tuho.f ... Kimse ar
~ diye, ba§.ul:ı ma.vı kUrdell tık onun girlıelllğlnden bahsetmı_vo:r.. 
blmr, siyn1ı göğüSlüi:iinün omu~n. da Şimdi o gfrrıe çallXUl bit' lru 

Gördüklerim, duyduklarım 1 SiN6APUR KORSANLARI 1 
Kurt Ali beyin bir hik8yesi daha Tefrika No 58 · • , Yazan:iSKENDER F.sııa'.Q!YJ 

Cla .-ma:ri gözt~D dikerdi. HllklX.n- değlldi. Bundan evvelki :yazunda da bah· gidjp konu~uz) 1.. 
tıon ,.,,.... ...r.--ı """Uktu. Bütün kom.şu· ~ gwı iki şık kadın tramvayda ı__ d 

'r""" 6 ....,.. "~ • --~1tı • "" •· ,.....,,1., ı...: geçen Üeküdarlı Kurt Ali bey Sevincimden çanııa an oynuyo-lar • .:-.~~" b1:ı.kari:n.r: 'kıendlsine .._ p ŞQYR: ... onU'i ........ r: , _ 
'""'"""'"' · G~..r •• .,,. ? N ka....__ ..... ,__ k rk.lık, :rı· yan, yakısıklı, vak.tile rum, bir taraftan da tenha yer dütü· _ Ne güzel krL olacak!.. Çehrcsm- - o • ...,ur mswı. .... e u.-.1. .........- , , ı - . 

de kuçük bir kusuru blle yok ... Büyü- dns1 geçmiş blr güzellik •.. 1800 S("neR mahallesinin tuluma'baaına girrnŞe:r- nüyorwn. Çolak Niltolinin Çavuııd• 
yünce bir arct olııc:ı.k ... .Afet!.. gfrı;clll. .• den. yürekli ve bilokülerden. Omuz- rede.ki bostanı aklıma .rddi. 

Evet Mr'ı<:es onun için bôyle r..öylu- - Evet... Tam 1890 ttpH... e.Taş daşqa nicedir paydosu çekti~ ada· Oradan allaı sağlık: Üçıı bucağı 
yordu. Yolda kendi.sine rnsgelenler bebek• gı.aell!... makıllı efendileşip Üsküdar Belıedi- yok; her taraf yqillik: gelen giden. 
onu durduruyorlar. yanaklanıu ok.şu- - Çok doğru buldun... a'l'nş be- yesinde 300 kuru11 maaşlı kal'ip old•ı· gören mörea arama; bir kenarcığa 
:yoııl:ı.r, ıronu kcnnşu çocuğun ihti1aı; OOk. gUZelliğ'i. · · Ne alaturt<A:ı.. ne bo.- ğu halde oturuşunda, kalkışında, ko- çekil, key~ine bak 1.. 
fın..mhuıesine ehemmiyetle tavsiye edl- lbaya.zıi güııelllk! • • • nU§UŞUnda hali afili tavırları çok, Öğleyi iplerle çektim, nihayet va-
yotlardı: • tş1n garibi şimdiFE! kadar kendisine Gene evvelce anlattığım gibi ona kit geldi, Çimli hamamının karşısın-

- A Hnflze lununcığım, sen bu 90- hiç blr kısmet çılan::ı.nıam ldl. Hal- Kurt laka.hı verHmeıine sebep de dalci Muvallitancnin önünü boyla· 
cugu nlop.mlım tü~den geçir ... Ya.v- buki abtasuun ve küçük ~in h L d 

"'*-l .u...n lelb demeden lebl-eıbiyı· ,..,.kı•ı, ma· clım . Gözlerim amam ~apısan a. ruca.k göze gelecek!.. et.ra.fıncb. gençler pervnne ı>·~ v.vııu- .,,..- " 
-•- ı in ha.ilesinde ya•lı, genç bütün konu- beltlc bre bekle. Derle.en efendim. Ve Sıdtka g()oo gelmeden gunden yorlardL o~r ç : -. 

cu.n 5e1'1)lyor, ~Jlşiyor, büyüyor, gü- - Ne aısı'i gWıellUtlerl VIU ••• Ta.m kom,uya akli hocalığı edişi, ec ka· İçeriden ilci büklüm bir koca kan 
zel!eşıyordu. Yn.şı.ndan QOk dııha ev- 11guııün gfuJeU., ne mo®rn tipler ... nııık: iş]erj çabucak kavrayıp her çıktı. Tfo tin bulunduğwn tarafa 
~I boy nt.m.Uj, irll~lştl. Daha on Hiç ortanca knrde.,lerine beıızeml- müşkülü şıppadak: halleyleyi~... doğru geliyor. Bir de bakayım ki 
beş yaşımla lken vücuduna ba.lauıla.r yor ... O~ kadar alatul'k& ille bunlar berumki. Tanımasınlar diye teyzanı• 
onu vlnnlslnde; fer:ı.h r-enı.ıı on do- o~ yepyeni tipler ... Iki<d de l\r- Dairenin bir tat.il günü Topta~ın- mın yün atk .. ını bqına örtmü,, ~-
kuzund:ı s:ınabillrdi. Henüz geçen tiste benziyor.·· <:bici Çardaklı kahved~. arkasında yak yeldirmesini giymiş, yüzü gözü 
yLI bi~llLp dikilen g~'Silslü~U bu sene Zavallı •Pembe ortanca• ~den Sa:n nır;,.~1• içinde patiska gecelik, sımsıkı kapalı. 
kl'l\dısine pek dar gellyordu eline SU dökeın\yen k.e.Meşlerlnin ya- plak ayaklanncla mercan terlikler, Yürüdük. bostana girdik. Sekiz 

lı 1 ini r _ .ıunda şimdi Pe4c sönük lca.lı:rordu. çı .:ı• d' · on adım ı"lerlemegv e kalmadan Nikoli Zil.ten kırmızı olan m ı m , s Hele ııbla31, kalın sesi, kocaman bu- gazeteye göz g~zwre gez ıre narg1-
kat cUi dudııkl:ınn:ı büsbütün koyu run delikleri. acayip bir renge boyalı lesini ;çerken, semtin uçarılarından karşımıza dikildi: 
bir renk gelmişti. b>ca.nınn uzun ab'Zl lle onun ynmnda Çiroz ibraaım Boluk soluğa gelip çö- - Ne istiyorsunuz~ 
3ır ke annesi: bir sinema siması lcalıyordu. meJ;yor karşıaına: Çeyreği atıp (Bize marul k~. bi-
- Kız sen dudaklarını çikola~a ki- Insan güzelliği de moda.ya. göre l.di. _ Aman Ali beyciğim bittim. ~u raz da ruz getir, 111racıkta yiyelim) 

~tdı le boyuyorsun go.liba ... diye onu Ve bugün bir cins güzellik moda dakika kıtır kltır kesseler bir damla diyeceğim, cebim nanay. Domuz işi 
doğıneğe bile knlknu.ştı. Bir vakitler oluyor, ertesi günü o geçfyor, yerine kanım çıkmayacak. Kadın yanında çakıp tutturmaz mı~ 
çfkol t.'lla n dış kiiğıllan yalnız tur- başka bir gfrzellik mefuumu goeli- haysiyetimin, fiyakamın içine okun· - Dönün geri, çıkın dışan! 
mızı idi. Seneler f?('Çtl.kçe Sıdıkanm yordu. du. Rezil oldwn, yerlere geçtim. (Kuzum Nikoli, gözünü seveyim; 

uz lligi maho.llede nıesPle hnllne gl- Bir gün t nıdığun genç kn.dınla.r- papazının, L!tabmın a .. ' -ma b·ıraz 
rd Ayaklarının akını öpeyim, köpeğin .ıu .,ıı;: 

rıyo u. dru.ı blrlne sorown: 
K ........ ı.. -• d .. ,_ k _ ~-.ı olayım, erkokli~inin, yiğitliğinin ba· müsaade et; çok durmayacağız, üç 

o .. ~ ..... r a,~arın a §OY"" ·onuşu - Peki, u Sıdl.kayı ""'5~yorsu- b l ,_ 1_ ı bec: çift laf edjp gı·dece:;iz) divorum, 
:yor!J.rdı: nuz? Nesi var bu kızın? .. Ne çirkLn- vı iç.in eni aynasız ıdan K.Urtar ,, o ,, 

~ K t' d dakl k rdıyor · ...,....mj,.; teneL:elide aaııh 1... (Anan Bir oğhun ols:ı duşwımcdcn liğlni gorüyor ... w.ıuz? ur wı u an ıpı • .. -,,.. .. ,.... 
){.,..,. o \ ı ti yahşi, baban yahoi. Buraya kötü ni-Sıdık;ıyı alırdım. Hanuncı6 ....... ne _ Da.ha nesi olsun? Çebresindek.i. 0 - ı n ıı ·· 

k ş 0 ne göz~ Allah ci.ı2ıellik verince cnn sıkıcı dc~deki intizam ve Çiroz giri:iyor: yetle gelmedik; zaten ni~anlıyız, ya· 
böyle vermeli Lştel.. ıılıenk nedir? Biz şllrde bile n.ıı.zmı, - Dinle de hükmünü ver, haklı kında evleneceğiz. düğüne dair ha· 

_ Ne de gelişti! .. Geçen gün blrls! olçuyu, ka.fiyeyi p:ı.rço.ladık ••• Ahenk- mıyım, hak.sız mıyım söyk. El ham· zırlrkları konuşacağız) diyorum; 
SK'ltka. yirmi bir ya.,ında var mı?.1> ten vo.ı.geçtıik. .• Bu a.rada e-ski ataş dülillah tıi:' gibi delikanlıyım, genç- ölür müsün, öldürür müsün. gene 

dıye soruyordu ... Ayol o dfinün ÇO- bebek gfı21elliğit cie artık bizi tııtmin l:ilt, kan kaynarlık icabı benim de bir inadı inat: 
cuı;u ... Genç irisi knrdcşim... etmiyor . .-Ağzı bunıu ufacıh, c:hak- aftos dalgam olursa elbette ayıp de- - Olmaz!.. 

- Yuzun<lekl rengi cofüyor musu- kıı. ~Yızlı, hurma burunlu• diye tarif ğil. Ket!o miyim) Onu sorarsan lce- Beynim döndü mü döndü. Yer-
n~? Dudal:.la.n kırmızı kadl!eye edilen girııellitin pabucu dama atıldı. fi:ler bile gizli gizli türlü naneler den kayayı ~lıp kafasının ortasına 
dönmüş ••. Yanakfa.nndan kıı.n dıı.ınb- Şimdi biz )UÜ güzcllll;ro bakıyoruz. yerlermıiJ. .. yerleştireceğim, di~imi sıkı.yorum: 
yac:ık!.. Ahengin re aşın derecede 1nt'2amı.n Ali bey kaılan çatıyor: gene yalvanyorınn: (Yapma be şe-

Semtln en dedlkoduculo..n, e.n fena dışına çıkan giiı;ellikler... Mesell _Kafa fişirme, kısa kes, can nok· ker Nikoüciğim, ııuncağızda, istenıen 
kalblılerl bUe Sıdıka ile öğilnliyor- ağız, burun bl.mz büyi.ilt ola.blllr ... tasına gel! gözünün önünde, be, dakika oluTUp 
~ı. Sı.ddcaya blrrtade isim td~~ladr- Hem bu suretle hısa.n taş bebeğe~- Çiroz, kar .ısında talimli may- fertiği kırahml) 
'"· Ona. tPe.mbe O nca.. ıyıor.ıur ı. ~u. dolh-udan dotruy:ı .m.san. a ben-

.. .,. mun: Hergele 'ba~lamasm mı yaygara· Kendisine bu a.dı koymalıın sad~ zer... HalbUld Sıdıka sadooe bir taş 
h el '-1 ı~ ..,,.~-t ek d" .. e ~ ıı..ı - Bat üstüne beyciğim, işte gel-.,uz .., r ç..,....,.., ""'"""'"' m uşm1c - bebek gı.ızell<&• taşıyor! .. 
sındep ileri gelmiyordu. 13unwı miı- Nihayet eOrta.nca.. yaşlıca blr dim ..• Şu bal-ıçıvan Çolak Njkoli 
hıın blr sebebi de şu idi: Sıdıkanın :ı.da.nılo. evlendi.. Çü_nltü onun güzelll- Uok mu, hani Çavuşderedold bosta
keı1dlsinden başka iki kız Jc.nrdeşi da- ğ. ""'-"' ancak b ·-..+ .. ~ 1n na tutan~ On dakika evvel az kalsın 
ha vardı. Bunlardan blrl k&nd1sinden mden .,,.. ..... ı u ,~-... - elimden bir kaza çıkartacak, beni 
il:i yaş büyüktü, öteki ise bir buçuk = b=·h!oc;1 ~~ on:ı:ı~ katil edecekb. İt oğlu itin göğsüne 
yaş kuçuktu. Sıdıka üç kız kardeşin yatı okuyor. Ve yeni şlirkrde:n nE'fret kafa. ayağına çelme. gırtlağına binip 
ortancası 1dl Lakin ne ablası, ne de ed le§ini yeTe sıerecektim amma Allah 
kuçUk kız kard~i Sıdıka.ya k:a.tiyeıı ıyor... Hikmet Fericlun R'> korudu da kendimi tuttum. Aferim 
benzemcml.şlerol. Ortruıco.nın ) üzü 
ne kadar muntazıı.m, renkli ve güzel3e 

1 
mi. pardon mu hana? Altmış para 

otekUcr de 1nadı.na nks11dller. Koca. 1 R A D y o etmez canı için 15 nneyi yiyip civan 
nıan kocn.ın::uı aRtzlan vıırdı. Konu: ya,nndil hapishanede mi çiirüyece• 
şurk"n ses!erl çat.lak birer kavaldan ~ _ fim? 
çıktYormuş hissini uyandınYordu. İki- Kurt soruyor: 
si de uzun boylu idiler. Fakıı.t vü- Bııcünkü proıram - Neye kızdın Nikoliye} 
cutıerl dumdiiz 1n1Yordu. Ve slcrece 12.30 Program., 12.33 Kan.fl.k şarla- lbraa.m yılışık; çürük dişleri mey-
derlden birer toroayıı doldurulmuş lar, 12.-tS Ajans haberleri, U.00 semaı. danda, anlatıyor: 
kenüklcrden iba.rct idiler. Onlar yil- şarkı ve türküler, 18.03 Dans oıtrest.ra- _ Dedim a, serde gençlik. var; 
türken insan bu kemlklerin tıkmia.- sı, lB.45 Zlr:ı.at Takvimi, 18.55 FUıl halime göre de aftoswn: «Bir gözü
yıp takırdadığını işitecek glbl olurdu. heyeti. 19.30 Ajans ha.berlerl, Ul.50 Ka- nü kırparak:> Bitpa.zanndaki köse 

Kızların hiç biri c.Orta.ncıı• ya çek- rışık şarkı vıe türküler, 20.15 Radyo takunyacının kürük. km İfakat. Kar 
memı"tt Bun n l i •·- 1 s d gıızetost, 20.45 Bir halle ttirküsil ötre- • " 

'9 • u ç n .tu.uŞ\l nr 1 ı- aydır birbirimize sevdalıyız. tutkunuz 
knnnı annesine: nlyoruz, 21.00 Konuşma., 21.15 Şarla 

ve türküler, 21.45 Senfonl ortestmsı, amma uzaktan uzağa; ben sokaktan, 
- A hanuncığun, .. Ortanca kızın 22.30 j ha.beri rl borsnl o kafes arahğından i ..... et, ışmar; neden böyle ci.ızel olmU§? .. o kamın- A :ı.ns e ve ıır. ,,_. 

da oynarken klmln yuzüne b:tktın Y~nn sabahki prop-am (aeviyorum. ölüyorum) kabili bir-
aca.b:ı? ötekilerin hiç birine benze- knç basmakalıp, o kadar. 7..ira Köse, 
nıeınlş ... No.sıl oldu bu? 7 30 Program, 7.33 Miiz:lk (Pl.)' 7·45 ba!lında Azrail: lb~.are evin içinde 

Glliı garip garip sualler soruyor- Ajans haberleri. 8.00 Müzik <Pl.). 8.15 (mapus}. 
l rdı. Evin s:ınti. Bu sabah gene penceresinin önün· 

Lfi.Jı::in bu sıralarda. Sı<lı.kanın ba- den geçiyordum; usulcacık dedi ki: 
ba.sı blr i,'S için lstanbulda.n aynl- y d .... • • k (Sa'bam akşama kadar gelmiyecek, 
nı::ı ·a mecbur oldu. Adam çolu[."Unu er egıştırece tahta almağa lmnbula inecek; ben 
çocu,;unu toplıyarn.k yak nca bir vi- kiracılara tavsiye! de öğleden sonra misafir teyzemle 
Iü.yete gitti. Aile burada tnm 10 sene sıcağa gidecei:rim. Teyzem kurna ba· 
1' ldı. Tekrar İstllnbulo. donduklerl Akgam"an KOÇOK iLAN- !;ına oturdu mu siftah başına 1 1 sa-

~~~~n~~~:t~ff~:1~t~e1:ii C~~~!~~ LARf nı dikkatl~ okursanız hunu sürmeden ne gözünü açar, ne 
l r, gayet blçlmll burun, ka.pa.ndığı kendinize en elver~li )'UTdu keselenir. O aralık haberi olmadan 
zaman ta y:ın:ı.klann lknn kısımla- yorulmadan bulabiJirsiniz. usulcacık kaçıveririm. Çinili nama-
nnn k.a.dar uza.nan kirpikler .•. Hıı.ttd mınm karşısındaki Mırvaklcitanerun 
Sı k es .!sinden bir-az dnh:ı geliş- -~ --" önünde beni bekle, tenha bir yere 

ya: 
- Haydi okso 1 Mezarlığa gidin, 

yangın yerine gidin. Ben burada mu
habbet ettinnem, boynuz ta.kmaml 

Artık 'kimde tahammül kalır) 
Tam üstüne çullanacağım ııra, herif 
(Elado Koço, Yani, Kozmal .. Aport 
Hektorl) diye bağır111ca çırakları, 
bo3tan lcöpeğj haydi bizıe doğru 
hurya ... 

Hemen kendimizi attık sokağa: 
benimkini hamama bırakır bırakmaz 
koştum buraya. O, bu değil, kızın 
yanmda yerin dibinıe geçtim; bir da
ha yüzüne bakacalc yüzüm ltalmadı, 
ıeref.im bir paralık oldu. Aman Ali 
beyciğim. toıunluğun namına, kulun 
kölen olayım, ıu çolak dürzüdoen 
öcümü alt. .. 

Kurt, feai.ri yrbp, bıyık -bura bura, 
baş sallıyor: 

- Artalc o katır fazlaya gitti, çiz
meden yultanya çıktı. bclas1111 arı· 
yor. Geçende türbedar Hacı Sabit 
efendiye de hem kart hıyarlan daya• 
mı~, üstelik. hetelerek sepetlemiş. 
Tapu katibinin kaynanasına tohuma 
kaç.mı1 ıspanakları soku~rken, 
kadıncağız yutmayınca ağız bozmu;ı. 
El>anım tah.taboşundald Sardunya 
saksılarına iki avuççuk gübrıe istemi§ 
de hatunu kovmadan beter etm1~ı.. 

Öfkeli öfkeli ilaTede: • 
- Neredeyiz, dağ ~ında mı. 

E.ğrideredc mi~ Burası lstanbul. İs
tanbulda esnaf kısmına. hole dışarı
dan yanaşma bahçıvan mahçıvan 
makulclerine lrnbadayılı'k hiç sök
mez. Haddini bilmiyene bildirmek 

(Devamı sahife 7, sütua 1 de) 

Ka.va - Mum~ k.ıııdznle. sahilden 
uzaklAşı.rken, Nogt afl:ıç <tibtnde uzaa
mış yatıyor glbtydl. ve s:uıtte"'9 onun 
J31Una hiç khnse sokulmmnı.ştı.. 

Kava - Mu.ra: 
- Bir maymun geıbert~lın... ya.hut 

bir yılanın başını C'lldim. 
Diyordu. Acaba ~i geı-çe.kten gc

bcnnl§ miydi? 
••• 

«Yılanın başmi ezdim.» 
Kava - .Mur:ı o akşam Şin!l.gondaıı 

ayrılır ayrılmaz gemi~ g\tti. Yama
de.ya: 

- Sen! ö.kfünnek ls~rycn yılanın ba
şını e:ı:ıdinı .. 

Ded.l ve sa.hll !boyun.da. Nogi il4 l'lA

sıl karşıla.,tığını, onu a.ya~y\e na.ml 
~uğunu anlattı. 

Yama.da çok sevindi: 
- Ben sa~ kohımd:ı.n bunu bctder

dlm. Yaşasın Kava - Mura .. 
Diye bağırdı. Deni7!CUıer güverteye

koşuştul:ır: 
- Ne var? Kava - Mun. yeni bir 

yararlı.k mı gösterdi? 
Yamada denizcilere: 
- Beni öldünnek ıstı~ prens ~e.

hluin fedaisini gcbertmış Bundan 
büyük yararlık olur mu? dedi. 

Kors:ınlar da hep bir ağux!an bağ
rıştılar: 

- Yasasın kav!1 - Mur:ı. .•. Ya.şası.n 
Yama.da .. 

* Denlzcller güverteden dağıldıktan 
sonra, Kava - Mura, san Korsa.na 
sordu: 

- Yokohamad& fazla ko.lac. k mı
yız? 

- Tokyodıl..\:ı hazırlıklarımız bit.in
ceye kadar_ 

- O hakle ben, sana tı.aıya.tnu ka
zandıran bir kadınla evlenmek lstl
yorum. Biricaç gün şehlrde kalmaı?na 
müsaade et. 

- SlnııCQn Ue mi evıen.ece.ksiıı? 
- Evet.. onu bugün çok sevdim 

Yurduna bağlı, !eOO.kfır, falaı.t; talihs\ı 
bir kadın. Onu, içine düştüğü çamur
dan çekip çıkarın.ak !ıkrlndeyım. 

- Fena bir fikir cletil. Daınıad.ml 
olmanı 1stem4tlm omme.. Taknkt>yu 
kaybettim. Kırk yıl bekA.r kalacak 
deG'ilsin yar bir Jaı.dınla evlenm~ 
hakkındır. Mademki bumda. birkaç ay 
da.M. ka.lmap meebutııE.. bu fırsıat
Lan istifa.de edebtllrsln ! 
Yanında. T<ava - Muranın omu..~u 

okşadı: 
- Sessiz, gürültfı: uz ~ du~iln 

yapmanı tavsiye ederim. Paraya. ih
tiyacın olursa, istediğin kadar 'l'Cr
mc~ hnzınm. 

Kava - Mura., reise tıe.:Jeldcilr etti. 
O gün fazla konuşmadılar. 
Kava. - Mura Yamadanın yanından 

ayrıldı. Geminin bir ltöşeı!llnde uzan
dı. o. Jap0n dilberlne: 

- Bir gün sen! alnuı.St istersem, ba
na varır mısın? 
Di~ sorm~. Şlnıı.gon da şu cevabı 

verml.şıtl: 
•- Şüphesiz va.nnm. Fakat, beni 

bu çamur deryasından kurtarmak 
şartlyle. o 7!1l1lan bir esir gibi sa.na 
bağlanır, ct>edi.yen r-;enin oturumh 

Gii?;el kadının bu söderi Knva -
Muranın kulağında çınlıyordu. 

- Bana bir esir gtbl bağlanacak .. 
ebediyen benim olacak. Oh, bu ne 
güzel bir tesadüf. Ve o ~ giiı'..el ~ır 
kadın. Yokohamada ~rkes onlUl pe
şinden koşuyor. Ben ömrümde yur
dunu bu kadar riyasız bir nŞk.la se
ven, b:ı.na · da ayni bağlılığı gö.:Mrcn 
bir kadınla ilk dera karşılaşıyorum. 
Onunla evleneceğim.. onu, 1.sremly-c
rek içine düştü~l çamur dery:ısından 
kurtarac:ı~m. B:ma ela böyle blr eş 
lflzım .. 

••• 
Kava - Mura hu güzel 
çiçeği koklayabilecek 

mi? 
Kava - Mum erir.si gün Yamadanı.n 

musaadcsiyl"' ~ ındl, Şma.gonu 
buldu: 

- San Kor&a&ı ıui oldu.. 8eıdDle 
evleoıneğe geldim. Haaıı mwn? 

YOlcoltama.nın b11 meşhur 
vinçle A,eığuun boynun& sn.rıkb: 

- Ben si:Yzüm.den dönmem. S8ıW.a 
gibi blr knh.rıumıaıla. evlerımıete b.a
zırun. Fakat, sen dn benim ~ 
yııpacaksuı, değfl m.1? 

- Bunu söylem.et-o luzum ~ mı? 
Senin glbl zart! bir ~ bu llaiak
lıkta bırakım nuyım? Elbette lmrla.
ro..cnğım. 

o gün evden ça.bllk. çııctUar. blıl 
mo.bede gittiler. 

içlerini Ttı.n~ a.ça..ro.k yalvardı
Ja.ı-: 
ı- Sen bizi saadete erlştlr, ftll mu

kaddes güneş... ey Ulu rruı.btıtl vıc
danlarımm temizledik .. sen b1zl ?JUI
mettmt nura ~r!e 

Rahibe bahşiş verdiler. İ.şled çabuk 
görüldü. Mabetteki ~ lş1 me
rası~lz ve külfetsiz oldu. Bundan 
sonra Kııvıı - Mura bir küçük f1"f e.rn
dı, buldu. İçine çarçabuk uf&Jc tıetefr 
eşya aldı, Slnııçanu bu CTe gct1rdl. 

Kava - Mura o gun ııkşamn kadar 
beın evlenme, hem de yen1 eve 
nakMme işini ça.butt bit.lrml.şti. Şina.
gon un e3ki evindeki gayşal.ar on.un 
talihine t;tpta. ediyor'lardı.. 

- Bu ne süra.tll evlenmek!~ 
Diyorlar, fada bir şey söytlyemi

yorlar, Kava - Muradan itorkuyor
laroı. 
Yaınadanın ~e yan hWm blJ! 

vaziyette limanda bulwuUASI. herlceG1 
du.şündürüyordu. Bilha."1Sa Japon kn
dınları et·keklerden çok ÇOl'ktuk!N'1 
için, Şlnaconuu :ı.rit.ıısındn:ı bir rpy 
söyllyemiyorlardı. Halbuki, gnyşnlar 
Şlnagonun nn.musıu bir aile ruı.yn.t& 
içinde uzun miiddet ya.şa.ya.bilcc.eğln
den emin değillerdi. Hel~ böyle halk 
arosında. kahr:ımanlığı ve yu.rtscver
llğiyle tanırunış olan Ka.va. - Munt. 
gibi atılgan, düri.ıst ve namuslu bir er
keğe bağla.nacağını hiç te ummuyor
lardı. 

- Knva. - Mura her ~1 kokb· 
ma.k ts~r ve muvarfak olabUlr. Fa
kat Sinagon gibi t:ınınmı.ş bir gayşa 
ne evlenmesi, ona mfuf..aJdl bir yuva 
açması çok gülünçtür. Zira bu çiçelc 
herkese kendini kokla.tmağ"a. alı.ymış
tır. dlyorla.rdi 
Şinagon artık sırtın.d:ıki renkli ve 

çlçekll kiıoonolıı.n atmış, deı'h.al çar
şıdan namuslu allelere mnh3US klrno
nolar o.ıo.rak kıya.1'-ctlnl değlştlrmlşU. 

Kava - Mura o gec~ yeni evini ka
nsiyle beraber diizelbtl. Geceyi de btr 
arada. g~lrdi.ler. 

Ertesi sabah K!ı.vo. - Mura gemi~ 
domnek üz-ere kansından n.yrıldı: 

- Bu a.k.fatn genıc gcleceğlm. Evlen
digunt ve yeni blr e-v nçtığunı San 
Korsa.na hıı.ber ve.reyim. Gemi liman
dan aynlınca.ya kadar gecelerl btrtlk
te geçireceğiz. 

Dedi. Şin.agon yepyenl bir J.w.lı.b& 
gimılş, ve birdenbire o kada.r de~
mlşti ki .. bütün evll Japon kadınlan 
gibi, kocasının laıl'ŞlSlnda. duruyor ve 
otur demeden oturmuyordu. Şin:ı
conun böyle sa.mimi blr allc h.:ı.yn.tı
na yıllard:ı.nberl hasret çek:tlğl bcl
liydL 

ilk sabah . Kava - Mura evden ııy
rıhrkon, Şınagon eski ananeye uya· 
rnk kocasının dizinin d'iblndc durdn 
ve ellerini kaldırarak: 

- Ulu Tıı.nrıya yemin ccierim kl, 
olünceye k.ndar sa.na sadık koln.cağım, 
Kavn. - Murnl Bund!ın sonra. senin 
meşru zevcenim.. gözlerim senden 
baş'ı.<n erkek görmiyecek.. ölünceye 
kııdar sem, ynlhız seni düşiıneceğim 
ve seni severek, B!l.tla. bağlı kal:ırnk 
olecef;lm! 

Dedi vc koc:ısının lın.yıı.ttn muv:ı.r

fnk olmasına dun etti. 
Kava - Mum evden çıkaıikcn kalbi 

musterlhU. Karısının kt'ndls1ne ba~
landı •uıdıı.n ve ebediyen s:ıdık knla.
c:ı ıs.ından emindi. 

C \ricası var) 

O AK tü ktığıtların çöpçüye verildiğini ve •u cledil.rni~. Bunlar da Newcruıtle' den - Pek muhim bir noktayı aydın• 
yahut yakıldığını söyliyece.k.lerdir. Sherlock Holmeain en büyüle mezi· gelmiıı olnn Johnson ile aiİesi 'V'C lnttık. Dostumuz air Henry'yj yakın
Fabt son üç otelde seni. süprüntü yetlCiinden biri de fikrini, en ez.İci madam Oldmore ile kızı idi. dan takip ve tarassut eden adamlar, 
kağıt yığınına götürecekler. İ,te o ve yorucu meşgalelerden kolaylıkla Hafiye, defteri sürat ve <likkatle ayru otelde oturmuyorlar. 

Tefrika No. 17 Çeviren: AHMET llİLALt ~üprüntüler arasında sana tarih ve ısıyıra'bilnveei di. tod.Jcik ettikten sonra kııpıc~ döne- Kcndismi adım adım tak.ipte gö,.. 
'numarasını verdiğim Tıi.mee gazetC!i- Resim sergisinde dolaştığımız iki rck sordu: terdikleri ısrara rağmen, onun tara-

- Evet, yanımda bulunuyor. Bir 1 veriyorum. Ded.i.lderim.i iyice arllıyor nin makasla bazı kelimeleri kesilmiı saat zarfmdl\, çözmeğe ç.alıştığımız - Johnson'u galiba tanıyacağım. ftndan görülmek istem'rorlar. Bu ci-
cmriniz var mı? musun) aahifes;ini arıyacaksın. muammayı tamamile unutmuş, ser· Kır sakallı, aks.ak bir avukat de- het, marudardır. 

- Çocuğu derhal çağırabilir rni·j - Evot efendi.mi .. " O kesik sahifeyi bulmanın pek az gide tcthir edilen tahlolan c:h"lckat ve ğil mi? - Hangi bakımdan) 
siniz? - Kend.ı1erindcn, eana dun 9'.lp- :ihtimali vardır. Sana gayri melhuz alaka ile &cyr~ dalmıı görünüyorou. - Hayır efendim, yanılıyorsunuz. - Şu bnkıtndan ki .•. Acaba ne 

HaFiye, emantcçiye bu aözler.i söy- rl.ıtü kağıtları attıklan sepetleri göa- masraflar için do on ıilin daha veri• Holmeıı, bu ziyaret esnasında re- Bu Johnson, toptancı bjr kömür ta• oluyor) 
terken para çantasını da açarak. için· tcrmclerjru .istiyecekain ve sepet~ yorwn. Yapacağın ar&fbrmaların aimdmı b&.fka ni~r şeyden bahset- ciridir. Aşağı yukarı siz.in yaşınızda- Otel.in koridorunu dönerken, sir 
den be~ liralık bir banknot çıkanp ablmı§ olan bir kağıt üzerindeki DC'ticeıeini, bu aktam evime getip ba• memiJti. Halbuki resim v• giizel sa• dır, hiç aksak değildir. Henry'ye çarphk. Hiddetinden küp-
uzattı: telgraf adre!tini anyacaiını söyliye- na bild:irinıin. Evimin adresini unut· natlar ha1dan<iaki b;lgileri o kadar - Muhakkak, sanatı hakkında lere binmi§, yüzü kıpktnnızı,_kesil-

- Bu beşliği de bozunuz ve bana celcsin. madın sanının. derin ve ge.njt değildi yamlıyoreunuz. mi~. elinde tozlu eski bir fotin tulu-
uf klık veriniz. - Evet efendimi Holmes, çocuğa hu talimatı ver- Sergiden sir Henry0 nin misafir kal· - Hayır, senelerdenoberi lJondra- yordu. 

Emanetçj, masasının üzerindelci - Fakat senin &üprüntü kağıt se-- dikten sonrn, hana döndü: dığı otele gidine~ ikada, sözü hep ya geldikçe oteHmizde kalıyor. He- Kızgınlığı o kadar şiddetli idi ki. 
zıle parmağını basar ibasmaz, açık petlerinde asıl anyacağın ~ telgraf - Şirc.di o meçhul adamın hin~ resim Aergisi et:rafmda dola~ırdı pimiz kendisiru çok iyi tanıyoruz. diH adetli tutulmu§tu. Sinirli, sinirli 
mavı gözlü, zeki bakışlı, tahminen değil, iç sahifelerinden makasla ha- olduğu 2704 numııraL araba sürücü• durdu. - O halde i, değişir. Ya madam bağınyordu: 
on dört Ya§ında bir çocuk ko~arak zı ~elimeler kesilmiş olan Time. ga- sünün hüviyetini tahkik etmek mese- Ot<cle varc:hğunız zn.nıtı11 kapıcı bi- Old.rnore) Bu ismi hatırlar gibi olu- - Bu ne maskaralık llahınızı se-
geidı. Holmesin yanında hürmetle zntesjdir. lesi kaldı. zi nezaketle karşıladı ve: yorum. Bu tecessüsümü mnzur görü· versıenlz, insan bu kadar para, otd 
dı.ordu. Süprüntü sepetlerinde arayacağın Bunun iç.in taban tepmemize lü· - Sir Henry, eiri odasında bdt- nüz. İnsaıı bir dostunu ziyarete gİ· ücreti veriyor da, gene eşyalarını 

- Hafiye. emanetçiden, otel katalo· ga~enin tarih: ile iç sahifesinin nu- zwn yoktur. Seyrüsefer merkezine liyor, dedi. Gelir gelmez. kendieine dince. h.iç beklemediği b~kıı biT emniyette hissedemiyor. Benimle 
ğunu istedi. Kntnloğu sür:ıtle açtı. marnsı i~te şudur. Bımu iyi sakla ... bir telgraf çeker, hüviyetini öğrenir· derhal haber vennem.izl emretti. dostuna raslaynbiür. adeta eKleniyorlar. Ben onlara göı>-
sonr çocuğa döndü: Gazeteyi kolaylıkla ayırt edeceksin, siniz. Holmcs, bu fırsattan istifade ede- - Bu, inmdi bir kadındır. Koca- teririm. 

- Çocuğum, Charing Cross ma- 1 değil mi~ Şimdi sir Henry·nin bize otelde rek, sordu: 111 birkaç sene evvel Gloucester şehri Car&0n, kaybolan fotiniıni bulup 
hallesinde buluınan 23 otelin :isimleri - Baş üstüne efendim. verdiği randevü saati gelinciıYıe ka• - Yolcu defterinize bir göz at- Belediye reisi idi. En iyi vıe devamlı getirmezse, karakola gidip şika-
buro.da yazılı. Görüyor musun'> - Otelin kapıcıları ~ni, orta hiz- dar, bu civarda açılmış olan I'eS.int mama müsaade e<ler misiniz) müşterilerimizden biridiT. yet edeceğim. Şakanın bir haddi 

- Evet efendim. metçisine gönderecekler. Onlara da ııergisine gider, orad:ı teşhir edilen - Hay hay efe.nd.im, buyurun. - Bu izahntınıza tCfc&kÜr ede- bir derecesi vardır. Fakat artık ta-
- Bu otelleri birer birer gezecek- birer şilin bah~i§ verirsin. Bu iş için ta.hloları seyrederek vakit gçirmif, defteri size göstereyim. rim. lhamm ülümün haddini aştı. 

ain. Her otelın kapıcı ına birer şilin de sana 23 ~ilin daha veriyorum. kAfalamnı:a biraz: dinlendir~ olu• Defterde air Henry'nin i..ninden Ha~e. merdivende.o yaan ça· Holmes, delik.a.nhya sordu: 
h i vereceksin. l,te s na 2 3 şilin Bazı kapıcılar Sllna dünkü süprün- ruz. eonra yalrur: ;lci yolcun\a\ am ita,-- karkeın, bana alçalt aeııl.c (Arkası Tar) 
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lstanbulun 
yeni parkı 
(U.. taralı 3 Bndi sahifede) 

~ndan hiç blt IJ#YY8 beıl7A:lmlyen 

•••••••++++++++ 
:~Rn~: + V+ 
++++++++••••••• 
K!laT YEDİRME (DCfausse force) 

lılaııa tll§klbıthl iCıl bıanı ~ak Muha6lm tarafı alıcı bir lr:Atıdı 1'• 
derecede gtl2ıe1dlr. Kapıdan içeri gir- ya alıcı blr tttııcım ya.nını 7edlrm.eğe 
dlthı1z zaman btltO:n salonu ka.plıyaıı. matuf oıan bir tel>.l,yedhl. :bıgWzıer bu
meımer blr havuz ... Havuzun ortasın- na. .squeeıze tablr ecıerler. Briç oyunun
da yekpare mermeroen YRPı:lml!I Jru.tu da en enterooa.n ve en zevkli bir hare-

KOCUK iLANLAR 
l"etkallde ahvalln devamı 

mftddetlnce pyrt muayyen stln
Jerde neşndJ]lr. 

PİYANO - Yenl, tevkalA.de gO:zel. UHO LiRAYA - cağa.lo~u civa- 'VNİVERSİTE MATEMATİK - As-
Çapra.z telli, demJ.r kadrolu. Alman mıda. aş'da 88 Ura eellrll bir küçük tronomi lisansı talebesi, matematllı: 
markası aatılık piyano. Befollu Zilm- apart.mı.a.n acele atılık:t.Jr. oaıata ö- ~kanlk. tısik, .Astronom! deraleri ve
bID ııoka:k Tünel ha.n 11/D sayılı~- mer Ablt han 1k1Dei kat 23 No. Türk rlyor Tt nntlhanlara. hazır1J3or. Ak
sbıe müracaat. - 2 EmlAk Bfln>«u FenH Belek. Tel: '2368 §0.Dl'da A. 8.. rüınuzuna müracaat. - 2 

-1 
SATILIK AÇIK - J"JıOı blıa. ma- Btıt bmh..tz BATI - Ehvm fte-

klnesı maa teferruat tqra.ya azım.eti '7000 LİRA.YA APARTII\IAN - Bey- ret.le mükemmel İngiliz 11.mn de.rslert tqıa.n, ,.e tepede gene merm~n kettı.r. Bunu muvıı.fta.kcyelt.e te.tblk l _ iŞ ARIYANLAR 
lıalıklar ... Bunların hep81n1n ağzmdan edebllmek kuvv&tlt btx h!.fızaıyn Te l>tl-
• akıyor. Balonun cephe duvannda. yük blr me~ vabestedir. • DAK""'" 

0 
BAYAN tş ARIYOR _ 

aet .set mlni mini havuzcuklar, çıe:ş- Mu:hasım ta.ııı.tı kAğ'ıt yedl.rm.eye le- .a..u.. 

dolayıs'.l.le Aksarayda Valde cami sıo- oğlunun merkezinde, Llyon mataza- 'H.reeektlr. Çok kolay ve sert met.od. 
kak 91No . .saat11 - 12 ye kıa.dar. ~ ıı karşıısınd& e9ld. Çiçekçt .akatmda cENGLİSHMAN:. rUmuzune. gazeteye 

SATILLIK KÖŞK - 'b...,.0.--cıd..1. is- 1!1 numaralı a.yda net 35 llre. lı'adı müracaat edilmE6i meler ve mermer kuğu kuşlan. .. Bun- bar 1çhı elde umumiyelte asga.rl beşli Daktiloyu seri yazar müessesede ve
Jarın arasında um.nan bir merdiven bl.r renk bulunmam ll'ızımdır. Halbuki ya buna mftmasll bit lf a.nyor. Unka.
llzt lklncl bir salona çıkanyor ... Bu- 938 senesinde .Am.erlkade. yapılan bir panı Demtmun maruınesı Musa.bey 
radan bütün o mermer ve su gbelll- mOBababda. bu umum! Jta,1deye ıstıs- _aokak_.....:;._N_o._ı_. ________ _ 

DVD•
4

.u olan (az masrafla bir m.i.sli fazla 1rnd --------------
ta.syona 5 dak1ka11k, Allpaşa ca.ddesS a.lmabll1r) apartıma.n 7000 liraya a-
45 No. da Adalara. ve Kayı.şd!l~a tılıktır. Vakıfla. a.IA.kası yoktur. :t.stek
man38.l'alı, çamlık Ye meyva.lık bahçe lflerln telefon 806eG numaraya m1lra.-

ALATURKA PİYANO DERSİ AJ.. 
MAK tSTllENLEHE - Fevka.lAde »ı
tisası olan ~ ta:nınmıf plyanlsUerden 
bir bayan p!.ya.no çalmasını b!ıa btı 
zamanda Öğretir. İ6t1yenlerin evlerine 
gider. Galatasaray Balo 80kak 14 No. 
Rou· 8,Jla.rb.man 8 numarada A3eel. 

lfnl tepeden seyredeblllrslniz. na.en dörtlü blf renkle ve muvaffa.kı- FABRİKA, HASTANE - Veya mek-
Malta köş.künü havuz mera.klısı J'!tle dMausse tatbik edllebllmlşt1r. teplerde, evlerde aşı;!M~lk yaPQb1l1-

elan Abdüll'ız1z yaptı~ tahtadan rlın. Dışan gldebllirlm. Erkek a.wı iş 
tııdirllen Murat Çı.rağana gönderll- • A R D X a.nyor. Ortaköy Dereboyn Küçük 
meden evieı pek az blr müddet bu- • X X X Ayazm.t. No. 200 Mustafa. - 1 
rada hapsolunm~... Köşkün bütün :+ A 10 6 

oamları blr buçuk santlm kalınlı~da • V ti 3 Yt:1KSEK MVHENDİS - Fabrlkala-
trıstal ve döşemeleri pek kıymetli 

4 
X X (Umal • v 9 8 x mı elektrik t.eslsa.tını tanzl.m., ıslah 

tahtadandır. Güzelllk ltlbarlyl& Malta • X X X f' ~ y v x x ecıer. Projeler hazırlıyor. Akşam'da 
köşktt bütün Yıldız sarayına. bedel... .., as .:O.M.ıı rümuzuna müracaat. _ 2 
Bele manzarası r.. Burada zannede- + D il 8 li 4 3 2 o r.o- + V 

... 'l °" R 10 9 fi 2 rhn küçük bir otel veya gazino yapıl- 1 Cenup 2 - iŞÇİ ARIY ANLAR ma$ı düştinülüyornıu~. . " ıo x x 
İki kilometre giden •AR n 10 BAYAN ARANB'OR Bir büronun 

Cineviz tüneli... ·+ R 7 
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yazı ve telefon işlerinde çalışabilir, 
tahsili 1Yi olm::ı.k şartile blr bayan 
aranmaktadır. Saat 17 den sonr:ı mü

Gene yola çıktık. Parkın en güzel 
Jert Malta köşkü ile, şimdi harap bir 
balde bulunan .:Aceıno köşkü arasın
daki kısımdır. Burada manzamya en 
dyade Mkl.m bir yerde '\"aküyle bir 
töşk varmış. Abdillhamlt bir gün 
burada bir şehzadeyi bir carlye ne 
(M'k samimt bir vaziyette görmüş ve 
töşkU ftni bir irade ne y1ktırtnnş ... 
Rehberim lzahat verdJ: 

- İşte, sarayın hayvanat bahçeS ... 
Aslanların kafesleı1 ve timsah havuz-
lan ... Bura..~ı yeni~ tanzim edlle-
ttk ... İşte meşhur Lbla.murlUk ... Dün-
ranın en nefis ıhlamurları burada 
pek bol yetişir ve nllıayet ıruı.nzara
sfyle meşhur .-Acemıı köşkfü ... 
Arkadaşım: 

- Am:ı.n, dedi, çok !.yi olacak. .. Biraz 
da bu !evkaHlde güzelllkten btz isti
fade edelim! .. 

Tekrar Dere hıfvUZW1a doğru dön
ıfük. Burada bana blr ağaç gösterol
Jer: 

- Altı asırlık... Bakınız kaidesini 
ll('elim... Tam e meta:e... dedUer. 

ihtiyar ağaç Fatihin İstan.bula gi
rişin! Yıldız tepesinden seyretmıştı. 

Bl2anslılar zama.nmdan belld de da
ha evvel bu~lann mesire yeri olaTat 
hıllanı1dığı anlaşılıyor. Rehberim en 
IOn olarak beni büyük bir mıaMıe.nin 
içine soktu ve: 

- Yıldız parkından bahsedenler
den çoğu burayı b1lmez. Burası Dere 
havuzunun altından alablldlğlne mııa.
.nan Clnevizlller zamanından kalma 
bir tüneldlr. İki Jdlometre kadar gıt
tlğfnl söylüyorlar. Tavanı bazı yerde 
1 metre yüksektir. B8.7.an genişliği 3 
metreyt bulur. Bu yeraltı yolu çok 
meraklı bir şeydir ... 

X işaret! onludan aşağı kl~lan racaat: Tak.~im Kristal gazinosu nrka-
gösterir. · • l 77 

Blr odada dek:lfırasyon üç sanzatu- _sı_n_d_a_M_il_Iı_E_m_ıa_k_i_ş_T_e_: _42_2 __ . __ 
da kaldı, fakat diğer oda.da. cenup ve 
şıma.ı 8 sanzatuya kadar çıktılar. Oyu
nu cenup idare ettJ. Garp o:quatrleme 
mellleure-. laıJdıesince karonun beşlisi
nıl. çlktı. Sanzatuda kuvvet itibarile bir 
rengin dördüncüsünden çıkmak briç
te mnum1 bir kaidedir. Fakat bu elde 
olduğu e;lbl k.ozcuya verdiği malümat 
U.®arlle böyle bir çıkl.~ın bazan müda
filerin aleyhine neticelendiği vakidir. 

ARAZİDE -
metrik ~erini 
ihtiyaç vardır. 
M.N rümuzuna 
bildirmeleri. 

Nivelman ve takoe
yapa.bilecek eşhasa 

TaUpl.erln Akşnm'da 
mektupla şartlarım 

İŞÇİ ARANIYOR - Torna, tesviye, 
frezede çalı..şmış olanlar tercihen alı
nır. Rıza paşa yokuşu Nesuhlye so
kak No. 31 mürncant. - 2 

Mademki karonun beşıtsi garbin lruv- DÖK1\IECİ ARANIYOR - Gündelik 
vet itibarile dördüncüsüdür, şu halde _ iki _ Jlradır. İş.in ehli olmalı. Ban
karo damı elinde demektir. Binaen- kalar caddesi No. 59 a müracaat. -
aleyh cenup karo dnmına karşı yapa- -------------
ca.b pasın mevk.llni tayin eder ve eğer 
tren pam. geçmese dahi on bir Jeve 
yapmak lmk:Anmı görür. On Ik.incisi 
için bir leveye daha lhtlyacı vardır. 

Bu oYUmm en enteresan ciheti şu
dur ki kAğ>t yedirme u.sulile bu elle 
g~en sa.nzatu yapılabilir. Bu mü
sabakanın cereyan ettlltl odaların bi
rinde on bir ?eve, d:IA"erlnde on iki le
ve yapıldı. İlk çıkış Uğıdı hep ayni
dir, yanı karonun beşllsidlr. Yaln12. 
bir odada mühim ustalardan b1rl 
graaışl.leıın yapm.ağa muvaffak olabil
~1r. 

İlk alıcı yedi leve şunlardır: 
1 - Karonun ruası, 
2 - Plkin damı. 
3 - Trellin da.mı, 
4 - Karonun onlusu. 
5, 8, ve 7 - Köıün ası, rua ve damı. 
Elde kalan il kağıt şunlardır: 

• A R2 ·-•• A 

BİR stlTNİNE ARANIYOR - İyi bir 
aile nezdinde b.ir sütnineye lhti7aç 
vardır. Çocutu olmamak şartiyle bu 
vazüeyi istiyenlerin telefonla 21445 
numaraya müracaatları. 

BAYA.1'1 ARANIYOR- Kullanışlı kü
çfilc apartunanda yemek ve ev işlerini 
yapabilen ıre çalı.şan bir bayın hfZ!ne
tlne bakacak. Akşamda eTekıı rumu
zuna mektupla müracaat. 

M..\LATYA KÖSELE FABRİKAMIZ
DA - Dizel motörü.nü idare edecek 
bir m&tıniste llıtlyaç vardır. Ankara 
caddesi Na. 80. Cemal Azml matbaası-
na müracaat. 

BİR BAYAN ARANTYOR - İki kişi
lik bir allenin yemek ve orta ı,ıenni 
mükemmelen yapabilecek, iyi Fransız
ca konuşmasını bilene iyi ücret veril"
cekt!r. Taksim, U.marttn cadde.si Çe
lik Palas No. 8. Her gün 2 - 4 kadar 
müracaat. - 1 

1ç!nde fk1 cepbell ve cadde irz.erinde, caatıan. 
'l oda, 3 hela, 3 sofa, 2 balkon, ala-. -------------
franga banyo, bfnaya. muttasıl mut- SATU..IK KÖŞK - '1 oda, elektrlk, 
!ak, bodrum, tulumbalı kuyu suyu, tulumbalı tatlı suyu ve bahçe& tram
Elm.alı şehir suyu, ele-ktrik tesisatını vaya. ya.kın tisküdar Kısıklı 5/1. Bak
havi bir kiişk satılıktır. Talip olanla- kal İsmail Pehlivan. - 9 

rın içinde oturan saJıiblne ça.rşa.mba, FABRİKA VE MATBAAYA ELVE
cumartesi ve pazar günleri müracaat 
etmeleri. _ 1 RİŞLİ BİR BiNA SATILIKTIR - Ca-

TİCARETLE ME8GUL BİR BAY -
İYi bir aile yanmda möble bir oda 
arnmnktadır. Akşamda (A. R. T.l rü-

~aloğlunda fabrika. ve matbaa. ittiha
zına elverişli betonarme yenl blr bina 
satılıktır. Akşam 1dnreslne mtıracant. 
Tele.ton: 20681. - 6 

muzuna mektupla. --------------
SATU..IK GtJZEL ARSA - Omı.an-

TAKSİMDE MOBİLYALI KİRALIK beyde, Hacı Mansur ve Godaman so
APAR'.l?tlı\,V - Üç odalı mobilyalı kaklarında Jkl geniş cepheli 474 M 2 
apartman nisandan eylfil nlbayetin arsanın nısfı veya tamaml satılıktır. 
kadar klralıktır. Her gün saat 9 - 13 Telefon: 40218. - 1 
arasında Talimhnne Lamartln caddesi 
Tefne apartman 12 numaraya müra
caat. 

KİRAJ,TK MtJSTAKİL KÖŞK -
Suadiyenln mutena b!r yerinde büyilk 
bahçe beş oda iki sora 11amam geniş 
mutfak terkos havagazı. Gemıek 1ç1n: 
Altmcı daire ciY:ırı Yeml'nlcl solmk 
Kefeli han karşısı No. 'T ll~ilnel1 k:ıt 

No. 3 e müracaat. - 1 

DEVREN SATILIK DVKKAN -
Mobllyell. mobilyesiz, radyo buz do
labı olan içkili lokanta arzu edenler 
Akşam'da •LKıı rumuzuna mektupla 
müracaat. 

İKİNCİ SINIF İÇKİLİ BİR GAzf
SO - Kalamı.şta sahilde vapur !ske
lesine k:ırşı tek.mil taktmlarlle devren 
s:ı.tılıktır. Müracaat: Kızıltoprak Ziver 
Bey yokuşu No. 11 Servet. 

K-~ÇIRllıMAYACAK FIRSAT - Kar
tal ve Üsküdar kazaları ara.smda 
münblt ve mahsuldar 5.000 dönümlük 
arazı dönümü lkl llradan 10.000 llra
ya acele satılıktır. Galata Voyvoda 
caddesi No. 65. Tele-fon: 41432. 

10000 LİRAYA SATILIK APARTI-
1\1.\N - Taşraya azlmct dola-:,·ısne 
bütün konforu haiz denizıe nazır Ak
saray Valde Cami sokak 91 No. saat 
11 - 12 ye. - 2 

SATILIK KÖŞK - Suad!~ istas
yonuna (5) Eren.köy 1S1:.a.syonWla (10) 
dakika mesafede meyvaJJ ve meyvaısız 
ağaçlarla dolu 2 dönüm bahçe dahi
linde dört tarafı açık ve .tevkaIAde 
nezareti '1 oda hamam her katta helA. 
ve lavaboyu salına su ve Jruyuyu havi 
Kaptan Ari! sokağında 2 numaralı 
köşk satılıktır. Görmek için Suadlyc 
Tunuslu sokak Sucu Hurşlt ata köşkü 
karsısında 24 numaralı köşke müra
caat. - 2 

SATIIJ.K. BAHÇE - (1700 m2) Do
ğancılar İhsaniye caddesi No. 23. De
nize, plaja, tramvaya. yakın içinde 
bostan kuyuru 20o·m.eyva atacı ..ar
dır. Müracaat: Tel: 80075. - 4 

-1 

MUHASEBE DERSLERİ VERİLİR-
Ticaret meoktebl talebelerine ve mu
haıset>c Jmtihanlarına gireceklere hu
susi muhasebe dersleri veririm. Ak
§am'da Y. t T. M 3!l6 ya müracaat. 

-1 

FRANSIZCA LİSAN MVTEilAS. 
PROF. A..~lEL DERS.'lNESİNDEN -
Evladınızın FranSlZCası zayıf ise bize 
yollayınız. Çabuk t:ıkviye eder.iz. 
Azamı 3 - 4 me.cutlu mü..<ıtcrek ders
ler için aylığı fi llrndır. B::ılıçek:lpı 
tramvay yolunda Se1funet Ham. Hu
susi ders dahi verilir. - 4 

PARALI ŞERİK ARANIYOR- Bah
çekapısmda çok müşterlsl olnn Yıldız 
lO!aultasına bir §erik 1stenm.ekLcdir. 
.Arzu edenler görüşmE-k ii2t!re memf111 
Lonkanta'Y'!l müracaat. - 3 

AKŞ.UILARI 19 - 21 ARASINDA
Çolı: tecrübeli, yüksek tahsilli, remıt 
ve hususi lise ve orta mekteplerde 
frans:ırea dersi vermiş bir öğretmen 
Lise ve Orta okul talebesine Maarif 
Vek!lcti programlarını taklbcn prntik 
fr:ınsıua dersleri verir. Referansı 
kuvvetli, şartlan ehvendir. T. B. Gala
ta P. K..1401 e yazı Ue müracaat. 

-4 

ALMANCA DERSLERİ - Talebele
tt, büyüklere gramer: ve mu.be.beril 
dersleri nrnır. Kolay mtıeodlar 6 ay 
sartmda Almanca ôlretllir. Ad&Jar ve 
Bo~lne 8'detılllr. Taltshn Bıra.ser
Tller ıoı bı.pı 9 aon kat Madam 
S1tuı.r. - 3 

SATJLIK VE KİRALIK HANE -
Yakacıkta asfalt yolu üzerinde yeni 
kaltij: ıo odalı iki kat apartıman terti
bi banyolu 5000 metre murabbaı ye
miş ve çam ağa<'lıkh ar.sası el<'ktrik 
dlnamılu kuyuslylc molJlly('ll yalrnt 
mobilyasız s-atılıktır. Mürac:ıat: Gala
ta Muradiye han 3 üncü kr.t No. ıa. 
Tel; 44347. - 3 

SATILIK EMLAK - Beyoğlu 'Ye İs
tanbulda bln llradan ftç yüz bln Ura
ya kadar satılık ev apartıms.n dük.
Un arsa, Kadık:öyünden Pendtğe ka.- .-------------~ 
dar arıyor. Köşkler Boğaziçlnde yalı- MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

KİRALJK MÖBLE APARTUıU ... ~ -
Nisan b~ından eylül sonuna kadar 
altı odalı, manzarası güzel, havadar, 

lar satılıktır. Galata Bilyiik Millet Gazetemiz idarehanesini adres 
han No. 26. - 5 oıaraıt•ı&termlf olan ltarllerl-

m.lzden 
600.00<t METRE H BİN DÖNÖM İncfllue i(retmen - Ş - MF -

ZEROLUNUR VE SULAK :ERAzt SA- ltÖ - M.K - Dadı - X.:5 -
TILIKTIK - Şehrlııi1ze 1/2 yarım saat 11.T. - Kotra - SAMÖR 
mesafede l56 bJn dönüm zero!unur XTN - Kotra it.& _ M..1\1 _ 
erazi dcnmunda büyük mandıra ve F.B - A.A..Ç - M.F. - &R. _ 
akar bol sularlle kelepir olarak satı- Englichinsu - F.U. - Tek -

Kızıl Sultanın nefis ba.hçeslnd. be
dava dEnilecek b!r para Ue halka 
açabllmek bir muvaftakı}"!ttir ... 

Hikmet Feridun E,, 

•ve 
Şimal 

~ ~ 
o ~ 

AV 9 8 ··-
DOKUMACI İSTİYORUZ - El ~- bütün konforu havi möble ve tele

gii.hlarındn çalı.şmnk üzere dokuma·::ı 1 fonlu bir apartımnn kiralıktır. Gör
istiyoruz. Bahçekapı Agopyan Han mek ıstıyenler Taksim Mete ca.ddesl 
24 No. Haydar Cağatay'a miir:ı.caa.t. Adapalas 6 No ln gelehlllrlcr. Tele-

lıktır. Münıcaat Havyar han '17 No. İUıalıit - Kelepir Kotra -
da A. Yetiğe. namlarına gelen mektuplan tda-

rehanemizden aldı."1nalnn rlca 
1\IOBİI.YAU BİR ODA ARı\l\"l- olunur. 

YOR - Bir Türk genç kız Türk. veya'--------------

Görnükleri~, 
duyduklarım 

Cenup 

• 10 7 
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( Ba~ tarafı 6 ncı sahifede) 
ıettk .. . Dur hele, benden alacağı 
olsun 0 çolağın ı Cenup şimdi körün onlusunu oyııar 

ACEI,E BAYAN l\lEMUR ARANI
YOR - Lisan, daktilo, kaligr:ı.fi, mu
hasebe bilmesi şarttır. Müracaat Ga
lata Ömer Ahit han kat 2 :r;o. 23 Tfük 
Emlak. -1 

3 - SATILIK EŞYA 
Ç · ve yerden bir tren ıskarta eder. Şark 

iroz lbraam' da ellere varıp ayak- da bir trefl yemeğe mecburdur. Cen- ACEU; SATILLIK TENEZzCR OTO-
iara kapandıktan sonra, parmakla· nup ~rln ruasına doğm bir pik gel1r, MOBİLİ - 39 model Fart markalı 
rmı şıkırdata şıkırdata gelsin çifte arkasmd:ın karomm asını çe.ıre1•. ŞaıT. yirmi beş b!n k.llomt-trede, lA.stlkleri 
telli: şimdi flmitsiz bir vaziyettedir. Hangi yeni, İstanbul taksisine yeni çıkarıl-

- Tararararam rarara rararam! kA.ğıdı yerse yes!n cenup on ~ leveyl mış beş kişilik bir adet tenezzüh ara
Bin yaşa, üzerimizden eksile olma de yapar. Gari>!n çıktığı llk ko'lğıt üze- bası ecele satılıktır. Taliplerin Sirke
Ali beyciğim. Bu Üsküdarda een rine eenup, muhasım tarafın ellerin- el Orhaniye caddesi No. 30 a mürnca
\rarken kimin sırtı yere gelir? deki kılğıdı kolaylrkla okumak 1mkf\- atları. Telefon: 20992. - 4 

Kurt, parmağını · dudaklarının üs- nını bulmuştur. SATILIK OTOMOBİL _ Az ve lyl 
tüne koyuyor: kullanılmıs 38 modeli Krnvsler oto-

- Cıvın.a, sus!.. E A t mobill satıİıktır. Galaoo Bah.tiyar Han 
Yeleğinin cebinden bir mecidiye V, par 1 man 57 numaraya müracaat. - S 

çıkarıyor: k• 1 k • • 
- Al manda gözünü. Bostana git, ıra ama IÇln İYİ BİR İRAD - Kadıköyünde .Azl-

Nikolinin kafasına a.t. Diyeceğin yal- z1ye hamamlarındaki nısıf hissemi sa-
nız şu:. (Kurt Mi bey on tane kemer tıyorum. Talipleı1n görmek için ma-

l halline, görü.şını:-k üzere Ak,ş.'Ull'da 
pat ıcanı, dört okka sırık dometesi •İ. z., rümuzuna mektupla. infı...-acaat-
iiç okka çalı fasulyesi, biraz da na: lan. _ 11 
ne, maydanoz, tere otu istiyor). 
Patlıcan çekirdekli mi, pörsük mü; B.\KffiKÖYll'I-': - İst:ınbnl ve deni-
domates ham mı, çürük mü; fasulye ze kadar önü tamamen' açık, yağlı bo-
kartala mı varmış; zinhar mırın Jcı- yalı gayet itinalı yapılmı.ş bfr ev ı;a-
nn, ileri geri laf yok; manevramı « Aktam • İn Küçük tılıktır. Bakırköy Kartaltı'pe Karakol 
altüst edersin ha. Gözünü yumup IJinları .en ıüratli ve sokuk 35, B. Kennna cumartesi pazar 

günleri müracaat. - 2 
hepsini al getir buraya 1 en ucuz vasıtadır. 

Dünyalar Çirozun. Mevkili. gra· SATILIK KAnGiR EV - Amavut-
dolu koca Ali bey çoluk çocuk hıç- .köyünde 6 oda bütün konforu h~iz, 
kınlarına kanıııp, damdan clüşerce&İ- keferedir vesselam; en ıeçmelerin.i bahçeli. P-0r~embe ve cuma günleri oğ
ne (Sen niçin mahallemiz de]ik.anlı- kesmiJ, bedava.sına da venniıı) ten leden 80Ilra göıiileblllr. Arnavutköy 
tının mosbrasını bozdun?) diyerek ba~ka I.af yok. Munıl1une sokak No. 18. Pazarlık için 

v _ d Üsküdar Sellmlye Knyyum Ahmet so-
Nikolinin yuvasını yapmaz ya. Is- ~rııısın a gene gözlerini gözlere kak No. S. _ 2 
marladıklarını ~rbat görü.noe, fır- clikıniıı stm~ık: (Ey Ali beyci{:im, 
ea.t bu fırsat, paparasını verecek. timdi?) diye beklerken cevabı alı- TAKSİM, HARBİYE, ŞİŞLİ, l\'°'l'.ı\ÇKA, 

İbranm o anda kahveden fırlayıp, yor: BEŞİKTAŞ SE!\l'.rLERiNDE - Tı'alil· 
gene oynıya oynıya, bs.yır a§ağı, yo· _Yani meramt.ı:l ne? ~erif hak- vaya yakın kdrg1ı· 1k:l katlı 5 - 7 odalı 
kuş yukarı bostanı boyluyor. Meci- lı. Ugvraşıp durup, alın ten döküp banyolu, havagazı ve sair konforu ta-

B mam satılık evi olanlar Ak.şamd::t 
cl\yeyi alınca (hay berekatl) diye çe- ekmeğini çıkarıyor. ostanını ~dile ııAlıcııı remzine müracaatlnn. _ 1 
nesine süren Nikoli, patlıcanlann, getirip zabıtaya kapatmaz, agz~nı 
domateslerfo, fasulyelerin en alaları· poyraza açmaz elbette... Sana m- BEYoGLtJ BAMKPAZ4RJNDA -
na getirip iki çeyrek de geri ver- sanca (Bu akşam misafirlerim gele· Kameriye - Çeşme .ııoknğında 20 No.lı 

IA kagir, dört katlı, her katmda mutlak mede: cek, zerzavaıt merzavat azım; aman Ü 
b h b ve m 'ştemııatı saire, taraça, zemin 

- Söyle beyime, bUQ'llan bu pa· oğul alıver) desem bin ~ ane u: katında avlu, ça.ırıqırlı.k, sarnıç, kuyu, 
raya babamın oğluna vermezdim. 1 Iup çoktan tüymüş, Sel~zd~kı bahçe ,elfttrlk, tertos teslsa.tını hav! 
Piıirtsin, afiyetle yesin ı.. 1 Çingene kahvelerinde ıskambıle, dokuz odah •pa.rtıman halindekt h&ne 

Hepsini yüklenen Çiroz, dili hir dominoya otunnuııtun bilel.. Kuy- 12,500 liral'& •tılıktır, Binayı ıöster
kanı dııarıda kahV1Cye düşüyor. Ge- 'ruğuou Jua, yıkıl karpmdan nlu eırt· mek ftzere lllall>t 7alma ..ı lt un 

fon: 44313. _ 6 ecnebi alle yanında. Tünelden - Şlşll-

ACELE SATILIK KAPTIF..AÇTI _ ye kadar cla.n sem1Jerde ve apartıman 
38 modeli Di;·:unont m:ırka 16 k.l~!Uk katl:ırında olab1!Ir. Ak,ıı.m'da ~oenç 
kaptıkaçtı iyi bir vaziyettedir. acele _K_ız_1>_ru_·n_1_u_z1_m_a_. _______ _ 

22 ıenedir kayıp . 
annemı arıyorum 

satılıktır. ioıteklilerln: Sirkeci Orhanl
ye caddesi No 30 a müracaat. Tele
fon: 20992. - 4 

1"A7.IBA..°"E AR-4.XITOR - Kl.ralık 
veya devren iki ill'ı üç odalı yazıhane 
aranıyor 419:?4 num:ı.:rnya telefon edll-

l.'AZMA, BASMA - Eski yazı, yeni, mesl. 

Adım Ayşe Nlllı, babam ölü mürC't
tıp Abdülgani, ar.nem zannedersem 
Beşi.kta~lı Mukaddes. Baba annem be
ni 3 yaşında S€lô.niğe kaçırdı. Muba
badelede geldim. Annemi el'fm arıyo
rum. Biljp eşeğı adrese blldlreee-klere 
elli lira verilecektir. 

yazı, her cins kitaplar alınır. ~ -------------
mektuplarına cevap verlllı. Ankara 5 _ MÜTEFERRİK 
caddesinde Şark Kütüphanesine mü- Taceddin T. D. D. depo M. 
racaat. - 3 

SATILIK KAl\fYO:\LAU - 38 ~. 
39 Opel Motörlert. bütün aks:ınu ta
mir ettirilmiştir. Şoför mahalli karo
seri yeni yaptınlmıştır. Aydın ot~lt. 
Telefon: 209!>5. 

ELEKTRİK MOTÖRij AI.INACJ\K
Kuyudan su çek:mete mahsus 2,5 
beygir kuvvetinde yeni veya müsta
mel monofaze 220 voltluk bir nıotöt 
teferrüatile birlikte satın &lınacr.ktır. 
Erenköy Sa.h.rayıcedlt Orta sokak 119 
numarada bay Refik Caniş'e müra
caat.. 

s _\TILIK - Faydalı kutt köpek, 
en büyük sıçanlr..rın düşmanı, daki
kada öldürüp bır:.ıkıyor. Tafsilat, Ga
lata Yüksekkaldınm No. 9. Elektrik 
ve sinema makine dükk1\m. - 1 

ACELF. SATILII\ YENİ HAl\IUR 
MAKİNESİ - 400 kiloluk: Yunan mnr
kalı motör, kayış, saat, anahtarlle bir
likte satılıktır. Tallplertn oruata Tü
nel yanında eski Posta Han odabaşı 
Mustataya müracaat. 

4 - Kiralık - Satılık 
4,000 LİRAD . .\N - 550.000 liraya lt:ı

dar nınhtellt yerlerde muhtellf kıy
nıetıerde satılık ~. dükkO-n, ha.n, 
apartıman, pasaj, yalı, vm11. arnrl, 
arsa, çiftlik vesaire. Acele mUiacaat: 
Ferdi Selek Türk Eml~ Bilroou. Ga
lata Ömer Abit han ikinci kat No. 2Z 
t.elefon 42368. - 1 

E..'\ILAK ARANIYOR İstanbul, 
Beyoiilu, Kadıköy, Üsküdar, Adalal' ve 
Boğazın bil' yerinde f!V, apartıman, 
han ve villa, maiaza, dükkan ve~aire 

SATILIK i.~GİLİZ TAYI- Saf kan 
İngfüz 2 yaşında 158 irtifaında. 2 yaşlı 
koşulara iştirak ed~k. tay ehven sn
tilıkfır. Adres: Yeni Postahane cadde
si Ksantopulo Han No. 13. 12 den 
14 e kadat mül'acaat. 

FRANSIZCA OLARAK - Ll.sa.n. tl
yazlye. fizik, kimya dersleri verilir. 
Fiatler uygun; evlere gidilir. ~ı 
gazetesinde İ.M. rümuzuna mektupla 
m tlraca:ı t . 

AJ.!\l~~CA DERSLERİ - Usulü ted

Çataıağzı - ZOngul<lan 

Kayıp aranıyor 
Kocam Vanlı Ask.er oğlu Hassan 

dört eenedenberi blr Jı:ız çocuğumla 
bırakıp bir semti meçhule gittlğl bu
~ kadar k.erıdisinde-n bJr ha'ber 
alam.ndığ:ıımdan ın.cııaaılye~ namma 
aşağıdalki adrese müracaat etmclerlnt 
tica ederim. 

Akşam gazetesi 1liın memurlutn 
va&ı.ta.siyle Hassan kızı Iıat.ı~. 

risi mükemmel olan bir Alman bayanı # Prof. Dr. 
Almanca dersleri yermektedir. Pazar- ı KEMAL CENAP 
dan maada her gtın saat 3,t den 'l ye 

_1!'11, 
kadar. Muteber kefil mukabilinde Lamartin caddesi 5. Doğu 
moble bir oda va.rdır. İsttklal ca.dd:est Palas No. 1.f. Taksim. Telefon: 
133 Hasan bey apartımanı 2 el mercll- 43963 HerS!'Ütı saat 15 - 18. 
ten ı kat 6 numaraya müracaat. - 4 • 

Sıhhat ve ictimai muavenet vekaletipden : 
Gözlükçü olmak isteyenlerin dikkat nazarına 
3958 sayılı gözlükçülük kanununun 2 net maddcs!. mucibince gozlük

çülük kursu 1/7/ 942 tarfhfnde istanbulda. aç1lncak ve 1k! ay müddetle devam 
edecektir. 

Kursa işUr~k etmek isteyenler kursun a.çılma tarih.inden en ııe<ı bir ay 
evvel bulunduklan mahal sıhhat ve 1çtima.l muavenet mildürlü.kleri vası
ta.sile vekfilet!.mlze blr dllekç.c ile mlltacaat etmeleri ve bu dilekçelerine 
ıı.ş:ığıdaki vesikaları bal;l:unış olmaları l~dır. 

ı - Nü!us hüviyet cüzdanı sureti. 
2 - Orta tahsil şehadetnamesi veya bu derece tahsil gördüğüne dalı' 

mahalli maarif müdürlüğünden musaddak vesika su:N:t •. 
3 - Gözlükçülük yapmağa mani vücut veya akılcic b!r bnzasının bu

lwımadığını blld!rir sıhhi hey'et raporu. 
4 - 2 adet vesika fotoğrafı. 
Keyfiyet Uan olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden 
olup ta satmak Vi! alm.&k 18ılyenler, Unlverslte 1çln 4 itfaiyeci ile bir Amir alınacakt;.r Bunla.r ls\.'\llllıu! tr.
Galata Ömer Abli. han 2 nci kat No.

1 
feiy~ Mildürliiğilnce yetişttrlleceklerdlr. İt faiyeeilere 45, ~ınıre to Ura ücret 

2a Tün J:aıllıık Bünı8uDa müraeaat- vertıecektir. • 



Sahife 8 

NEOSTERiN 

Sıhhatli olmak lcln ınsanm 
1 

;agız, burun, boğaz ve bademcik- \ 
lel'lnl sıhhi bir tarzda temiz bu- 1 
l'undurnınsı lazımdır. ~ 

Bu yollarla giren nezle anjin- ıl 
Jer, grip, kızıl, kızamık, dırterl, ( 
ı~:ıbakulıık, çiçek, suçlçe!ıl, rne- 1 

nen ııt .. ırn.h bulaşıcı .hastalıklarda ? 
NEOSTERI~ . 

ASŞAll 

' • Tem inat markasıdır 
Nen. bir~ ımıı aima.ic tsrersenlz baktalın13dan muhUb.lc 

" E Pir·nç U ,, , 
ıs:rarıa L>teylnlz 

250 - 500 ve 1000 gramlık ambalajlari vardır. 
Adres: İ9tanbul, Tütiln gfımrük Kemerli So. No. 21. Tel : 24197 

Plİlveri:ıas:ı·on veya :ar:arası • 
şifaya yardım tder. 

Böyle hastaınr ne tem~ta bu- 1 Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 
Junanları konır, şahsi ihtiyat ve ı 

tedbırı aldırır. Eczanelerde re- ( 
çetesiz satılır. 

"-=- - ~ .... 

Aı kullanılmş bir makarna 
fabrikası tesisatı aranılmakta
dır. Bu gibi tesisat satmak iste
~ enlerin Beyoğlund:ı İstiklal 
caddeslnde 302 numarada SA
HmİNIN SESİ Mağazasında bay 
\"ordlk'e mürncıınt etmeleri. 
Telefon: 44934. 

KASELERİ 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRJP, ROMATİZMA 

Ve bütün ağrılari derhal keser. 
Sıhhiye Veklletlnln ruh.satını halzdlr. icabında günde 3 kaşe alına.blllr. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü tıanlari 

30/3/942 - 5/4/942 tarihine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına 

Bartın bat.tına 

İmıit hattına 
l\ludanya hattına 

Pazartesi postası yap:lını~caktır. Perşembe 
17 de EGE Galata rıhtımından. 
cumartesi ıa.oo de Tırhan Slr1ceci rıhtımından. 
Bu posta İneboluya kadar gidecektir. 
İş'an ahire kadar posta yapılmıyacaktır. 
Pazartesi, çarşamba ıre cuma 9.50 de Mamkaz 
cumartesi 14.00 de Tr:ık, p:ı.zar 9.50 de Mnra.kaz 

Atelyelerine nakledilir. 
••••••• Byoğlu, latanbul caddesi No. 32 •••••• 

Bandınna hattına 
Galata rıhtımından. ~--••••••••••••••••••••••••~ Pazartesi, çarşamba ve cwn:ı. 8.00 de Trak Ga.-

Karablıa hattına 

İmroz hat.tına 
Ayvalık hat.tına 

İzmir birinci posta 

lakı. rıhtımından aynca cumartesi 20.00 de Bar
tın Tophane rıhtımından. 
Salı 19.00 da Bartın, cuma 19.00 da Antalya 
Tophane rıhtımından. 
Salı 9.00 da Antalya Tophane nhtımında.n. 
Çarşamba 12.00 de Bursa cumartesi 12.00 de 
Kemal Sirkeci ntıtımmdnn. 
Paznr 13.de İzmir Galata rıhtımından. Bu posta 
ğldlş ve dönüşte Gelibolu ve Çanakkaleye uğra
yacaktır. 

(3989) 

Türkiye CttmhuriJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul114 tarlht: 18!18 - Sermayesi: 100,000,000 Türk: lirası Şııbe " 

a:Jnns ııdedl : 265 
Zfraı ve tkart her nevi banka muame~lerl 

Para blriktinTilere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malfuno.t 
numaralan yıı.zılı acentelerimizden öğrenlleblllr. 

1 
acµğıda telefon ' 

1 
Galata Ba:.i Acenteliği - Galata rıhtımı Limanlar Umwn 

> Şube , 
Sirkeci » • 

Mudürlüğü binası altında 
- Galata rıhtımı Mıntaka Liman 

Relsllği binası altında 
- Sirkeci, yolcu salonu 

42362 

40133 

22740 

,-EMNiYET SANDICI iLANLARI 11 

1 

Taksitli emlak satışi sekiz senede 
Ziraat Bankasında kumbnralı •;e itibarsız ta.sarrur hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 de!a çekilecek: kur'a. 11~ ~Rıdak1 

o/o 5 faizle ödenir 

rı Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

CİNSİ kıymeti 
Hasköyde Keçeclplrl mahnllcslnde 61 arşın bir arsanın tama.- 50 11 

SEıUTİ l\lulıammen 

Halil bey sokağında eSkl 11 yeni 31 mı. ======================================================:: sayılı 
Muhammen bedeli (33 300) lira ob.n (15.000) metre mlkfıp bala..c:t Af

:ron - E klşehlr hattı iizerlnde KLM. 40+00 ocağından ihznn işinin 16/4/ 
IH2 p"rşembc giinü saat 11 de Afyon 7 ncl İşletme Müdürlüğü binasında 
knp~h zart usullle eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu !şe girmek lstiyenler:n 2497 llra 50 kuruş muvakkat teminat '~ 
malı us kanun<ia Layin edilen vesiknlarlle teklif mektuplarını nynt giin sa.
at 10 n kadar Komisyon Reisliğine \ermeleri lfızımdır. 

Eksiltme ~artnnmesl ı~ıetme komisyonunda 1G7 kuruş bedel mukabilin-
de atın alınabilir. (376G) 

--, 
Bayan]arımızın gizli tuvaletlerinde kullanacııiı gayet ııhhi, ufak, 

yumuşak adet bezleridir. 

Her yerde FEMIL ve BAGLARINI arayınız. 

Vekaletinden: 
Hariciye Vekt\.letinln ır.erkez teşkilatında 13 üncü derecede n.ünhal 

Jdaıi memurlul:lnra musabakn ile sekiz m~mur alınacaktır. 
Bu ıdari memurların Vekulette meslek sınıfına geçınelerlne kanuni 

Jnıkan yoktur. 
Musabakn imtlhnnı lô nlS!ln peJtembe günü saat 10 da Hariciye Vekii

letiııde yapılacaktır. Müsabakaya iştlriik edebilmek için taliplerin memurin 

Beyoğlunda Bülbiil mahallesinde İki katta beş odalı ktl.rcir 1000 
Dereotu sokaiında eski 57 yenl 22, 2.ı bir evin tamcmu. 
No. lı 

Bcşiktnştn eski Abbasağn yeni Cl- Evvelce iki ev ve bir araba- 4000 
hannumn mahallesinde eski Abbasağa Iık hfılpn üç ahşap ev. 
yeni Akmazçcşme soknğınd:ı. eski 10 
yeni 44, 46, 46/ 1 No. lı 

Boğaziçlndc An:ıdoluhlsarında eski Bir buçuk katta dort odalı 1600 
Otaktepe yeni Sakabayın sokağında maa ahır ahşap blr evin ta 
eski 17 yeni 3. 3/1 No. lı mamı. 

ı - Arttımuı. 20/ 41942 tarihine rıı.stıay:ın pazartesi günü yapıl:ıc!l.k ve 
14 den 16 ya kadar devam e~zccktlr. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya glmick için muhammen kıymetin % 15 şl nlsbetlnde 

pey akçest yatırmak lazımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalam senede sekiz mü

savi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
4 - Taksltler ödeninceye kadar gayri menkul Sandığa birinci derece

de ipotekli kalır. 

5 - Blnalann fotoğraflan Sandık dahllindeki s:ıtış salonunda te$}lr 
olunmaktadır. Fazla ta!sllAt almak için salon!\ müracaat edilir. 

Emlak almak ve satmak ist8yenlera 
İstanbulun her semtinde her çeşit emlik almak ve satmak için eıı kısa 

yol satış salonumuzu ziyarettir. 
İstenildiği takdirde s:ıt1lığa konan em1fı.k mukabilinde miktar borç 

lerlleceğl tayln edilerek cıllikadarl:ı.ra bildirllir. B:ınun için iki llm ücret 
nlınır. 

Teşhir ücreti: Bir liradan nşa~ı olmamak lızere üç ay için bir lirada on 
ikl buçuktur. Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka bir i\crt?t alınır. (3023) 

kanununun 4 üncü maddesindekilerden başka nşa{ııda yazılı evsafı lınlz Mükellefin 1sml Mahallesi Hisse 
olomnları lazımdır: Hacı Ali Hocap:ı.şn. Ebüs- Sokağı No. sı Cinsi Miktarı 

İstanbul Defterdarlığından: 

ı - En aŞ::l~ı lise mezunu olmak, suut caddesi Orhanlye Eski: 62 Müfrez Tamıunı 
2 -Muvazz:ıf askerliğini ifa ederek ihtiyat smıfına nakledilmiş olmak, YE:'ni: 56 k!ırglr hane 
3 - Yaşı otuzu tecavüz etmemiş bulunmak, Ball'ıda cins ve evsafı muharrer cmlak vergi borcundan dolayı ta.h9!11 
Taliplerin mektep diplom.ılan, askerlik ve ıkalnrı, hüsnühal ve sıhhat emval kanunu hükümleri dalrc.slnde satılığa çılı:arılm~tır. 

şehadctnamelcrile hiıviyet cüzdaııları veya suretierlnl istida ile 13/4/91:? 15tNlsan/942 tarihinden itibaren 21 gün sonra 5/M.a.yJ.<>l!H2 tarlhtude 
tarihine kadar V kll"t slcll ve memurin dal!'",,! umum müdürlüğüne tevdi birin<:! m üzayeck?stnln 6/.Mayıs/942 tarihlnden itibaren on gün sonra 
eylemelen ve mu abaka günü Vek:\lett" h:ı:ı r bu 11 m:ıları llAn olunur. 15 mayı.'I 942 tıırlhine m üsadlf cum a günü saat 16 da. w n müzayedesinin 

4 - imt h~ıı Türkçe kitabet, Fransızcadan Tiu kçeye teroPme ve umumt icrası mukarrer bulunduğundan taliplerin pey akçelerile ihale g'ilrıün.de E-
m:ı lunıaLtan ftpıllcaktır. • U9a:J - 3642) j mlnönli kuaa klue heyetine' mtıracaatları Ulıı olunur. (3980) 

plana göre lkramlye dağıtılacaktır. 
4 lldet 1.000 liralık 4.000 llra 100 aılet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
4 • 250 ,. 1.000 » 160 • 20 • 3.200 • 

4.0 J> 100 • 4..000 :t 
DİKKAT: Hesaplanndatl paralar bir sene içinde 50 liradan apRı 

diişmiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasile verııecektlr. 
K uralar sen ede 4 defa 11 eyli\l, 11 biriucikanun. 11 mart ve 

ıı haziran tarihierinde çekilecektir. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 , _____ _ 
Taksim ga.zino~u bahçeslndeki heUinın gezi yerine nakll lşl açık eksilt· 

meye kon\llmuştur. Keşi! bedeli 3999 llra 43 kuruş ve ~ .. te:n~atı 299 lira 
96 kuruştur. Ke~f ırc şartname Zabıt ve Muamelat Mudurluğil kaleminde 
görulebillr. İh,\le 10 4/ 942 cuma günü saat 14 de Daim! Encümende yapı
lacaktır. Tallp!erin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 
3 "Ün evvel &ledlye Fen Işlert Müdürlüğüne müracaatla alncnkl:ın fenni 
chİiyet ve 942 :rıluın alt Ticaret Odası vesikalarlle ihale günü mua~n sa.-
atte Daimi Enciımende bulwunalan. (384G) 

* Atatürk bulvarı inşaatı dolayıslle Zeyrek yokuşu l/Nisan/942 den itı-
b::ı.ren kn~ ıdır. Fatih ve Aksaraydan gelecek arabalar Vefa Yolundan 
geçcbtllrler. (3961! 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
Açık ek.iiltmc surotlle ihalesi t:ıkarrür eden (7024.14) llra. ~f bedel

ll Galata Gümrük Başmüdürlüğü teras t:ıınlratının muayyen olan etin ve 
saatte ihalesi yapılamıı.dığı.nd:ın bu işin 2490 sayılı kanunun a üncü. mad
desi mucibince lllale:,i tekrar 9/4.1942 perşembe günil saat 15 ~ İstanbul 
N:ı!la Müdürlüğünde pn.zarlılı:la. yapılacaktır. 

A Bu Lşe ait keşif ve şartnameleri dairesinde görülecektlr. 
B - Muvakkat teminat (527) liradır. 
Ist.eklllcrln en az (5000) liralık bu işe benzer 1" yaptıklarına dıak ~ 

relerinden alm14 oldukla.n veslkalnrla 942 yılına. alt Ticaret Odasl ~
nı hfı.mllen ek.slltrne günü olan 9/41942 perşembe günil .saa.t 15 de ııelme-
lerl. (3953) 

Sıtma Mücadelesi Sıhhat 
Memurluğu kursu açılıyor 

İstanbulda blr buçuk ay ameli ve nazari ders görmek h!tanu.nda m.v
vaffak olanlar hoınen tn'9ti! olurunak knydile t.Sıtma Mücadele9l Bıbbal 
meınuruo alınacaktır. 

Orta okulu ikmal etmiş bulunmak, !lli hizmetini yapmtt olmalc fll'Uu. 
İste-kiilerln 414/ 942 alcşamma kadar her aün Kadıköy Moda cadcleısl nu• 

m:Ha. 91 de İstanbul Sıtma Mücadele Riyasetine müracaatla Jr:arıtlfrma 
ya.ptırmaları d!fer feralUe beraber verUmeal .tazım ıeıc veımlk hPJrlcmde 
malumat edinmeleri ilAG olunur. (3963) 

--------------------------


