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BU S.&B.A.BKi 'l'ELGBA.l'L&B . 

Bir Japon 
~~Sı hava baskını 

Pa~fikte savaş ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. sona erdi, Japonya 

ne yapacak? 

General Wavelln kınnanda ytr 
r1nl dağıtıp Cavada.n Hindistan& 
-dönmesi, İngiltere bakııiılndan 
.Pasifik savaşının şimdiltk sona 
erdiğini gösteriyor. Malezya, Sln
gapur, Sumatra, Borneo elden 
gidince, General Wavelin, Cava 
-gibi boyu uzun, eni dar bir ada-

Cava'da 
müttefikler 

taarruza geçti 

da boşuna tutunmaya çalışması Cava adasmı ye Japonlann sahlllerde asker çıkardıkları yerleri gösterir harita 

boşa gitti 
Kaleye hücum eden 18 

Japon tayyareainden 
16 aı düıürüldü 

Fakat Japon kuvvetleri 
Bandoeng civarına kadar 

ilerlemiılerdir 

Lon4ra 4 (A.A.) - B.B.C.: .A.rııedb Tokyo 4 CA.A.) - İndrama.yu k.o-
i>eklenemezdi. Yerli ve Hollanda- ~ Ne7.aretln.ln b1r tıeblline ıı~ yı.ma çıb.rılrnlf olan kuvvetll .Jıı.pon 
iı kuvvetler daha birkaç gün d~ c 'd R • • •• h p • • re Paıd!l:kte. bir t:afYare ceınts1 ile teşltlllert, Anza.Iı ,.er-len aoarü d&- ~ 
yansalar da Cavanın işgal edil- ava a eısıcum ur, artının müteaddit kruvu.Or ve muhrlpten hile ıoo 'ldlomet.nı llerlleml.şler "fe hl- -

A müreki'ep olan blr Amerikan No.911 lkiimet mmeztnın nakledllmlr oJdu-
mesine engel olarnıyacaklardır. bu•• y u• • k b ,· r Nouvelle Bretagne arlMJnm 1600 Jc1lo- ğu Bandoeng yakınına vnrml§laMır. • 

General Wavel, Pasifik kuman- • • e • d • metre şarkında., 18 Japon tayyeres:!n1n Londra 4 (A. A.l _ Mt1t1-- -

danı tayin edildiği zaman, hiç resım sergısını gez ı hüeumuna uğramıştlr.18®ıJm,an t&Y-,fllt ve Hollanda kuvvct.lert her " 
şüphesiz, işinin bukadar çabuk d yaresinden 18 sı d~tıı,ttır. tarafta taarruza g~erolr. Mat-

'bltip kısa zamanda Hincllstana mey an ka~=~· 1;°~ adw.=~ satla.n. Je.panlan d~ dölmuıktır. 
döneceğini kestirememişti. İngi- Eserlerı· derece kazanan tıomba ve torpWezmı hiç 1sol>et et.ti- Vichy" (AA.) - O.Fl.: İndram&· .. 
Uzler, Singapurun daha uzun muharebesı• rememişlerdlr. yu'ya çı.ltan.lnuş olan Japon JcuTvet.. 

Amertka geınUertnden biç biri ha- lerl, Şarki Hollanda Hlılöitn.ru htııict-
dayanacağını. bu sayede Hol- ressamlar, tesbı•t olundu ara utramamıftll'. metinin merkezin! naltlet.mJ.o oldutu o 
ıanda adaıanmn Japonyaya kar· 1 

8
. A ·k Bandoeng ii2eı1n• y0ııiimek+..ed1r 1 

§1 Pasifikte siirekll bir cephe teş- 0 U yor ır merJ an Bat&vya - Banc:loeac Pm~ .ı 
kil edeceğini umuyorlardı. Sin- Aabıa 1 <A.A.> - ~ tes1m la- l1nclnln. tOO, ikh>clıWn llO, Dç11nctl- d b b hattı Japonlar tara.tından lcesUmlfUr. -1 

Udatılanmm JUıt ~ ,_ıtr&ret nftn aoo " dller 7'd1 ne MJD da a ası om ar- Londra, Müttefiklerin gapurun anlaşılmaz derecede ça- C halkının . ·ı.... • onJardMl anaı nııbunun bayat vıe ıeo fer Ura ue mtılc&tatiandınl i 
buk teslim oluşu bu pllm altüst ava ••ti ayı 1>a1rt1reae 1mu.au ~ ve yurt nna katar nı11d1. dıman edildi vaziyete ~~ ,. 
e tti. lngutere ve Amerikanın çok aükiinetle karııladığı ve IU1d ..-mı:ı•dni ,.. Jel! tanıt- Jtı.rt ıı.,.u oabfıı'UD blr m.uııu oldukl b ld • 

mak m•bad'Ie C.H.P. pııeJ aeltreter- teaadt1f ...C ~ ctlımhurrelıll de l.oıulra 4 (A.A.) - Atlan.ttte Ame- arını 1 ırıyor 
güvendikleri bu kalenln elden gi· bildiriliyor Utt tıaralmduı dan .enedenbert tertip )'Utl rmdı& etieıt buhmdtı111 ta.anm Muna adul. bir denb.altı Lonclra • CA.A.) - B.B.C.: Müt.t&- -ı-
Cl.işl, zaten Pasifik savaşının kay- edll.mıekte alan Jurt ıçı reaıam tezı- a •J'Ul tarafından bombardıman ec1llm)ft.l.r flk kuvveıUer, O&va'da anudane da.- ~ 
bı dernekti. Lonclra 3 (AA.) - Cavada slntn d&dQncftaü de 941 7Ulllda ya- ~;,=~ = ~:::ı ~e;; Gülleler, kayalıklara dÜ§m~. u...: yanıyorlar. Kanlı muharebeler: hA1& 

Bu sonuçta Şll~ıacak blr nokta Batavyanın ba.tıaından Surabayamıı pı.lmlftı. Bundan nvelti Ü9 yıl lçln- uuı tarafmdan tarplanmıolardır ısa.mı eh~mmlyetıııhıdlr. Buram. •yft- devam ,;:1lyor. Dün ~ce Barıdoens'- ... 
~ de hazırlanan 290 tablo Ue blrlik.te · ye yeridir delkl mu~tefik karargtı.hından alınan . 

'kalmadı Cünkü lngiliz Başveklll doğusuna kadar bin kilometre uzun- Balkeylerlnhı onuncu yıld&ıilmü d0-: Partınhı tert1p ettilt bu yıllık 8'8a1- · aon ha.berlere göre müttefik kuv- ~ 
ı · . . . ' Jukta bir aahada 50 kilometre derin· lerin '""'-' aanat tır1hıleı1 ve bunlann 1"etler bütün ep"'e"'rd A .... -... .... :ı.-ngiıterenın Pasıfıkte Japonyava l'kt b""yük b" d h _L,..: la)'1!1le Ankara Serelevinde açılan .. .._. Cenupta c 'U '" ev..-,, ...... u.-

. ı e u ır mey an mu arou .... serside tefh1r edllm*te olan bu yıl mükAfatlandınbna '*1llert pa.rt.I. 11- t1nı bulunuyorlar. .Ja.poıılann yt!N ,. 
karşı koymayı hiç bir zaman ak· oluyor. lnııiliz kıtalan da muharebe· resıatne alı ıoı tabloyu mtiklfatlan- mum1 ıdare heJetl uumdan Marq t&kviye ktıvvetlert aldı.klanna da1r .a 
lına getirmediğini, buna yetecek Y• iftiralt ediyor. Japon kayıplan dırmat azere C.B.P. umum! idare meb~ Hasan ~ Tankut taratın- R bir haber ydttur. Mlttteflk tayyareler. J-
·gücü olmadığını son nutkunda büyüktür. Halk i.ttil&yı ıülrunetle heyeti uuuıdaıı Ma.r&f mebusu Ha.- dan ReıstcOmhun. 11.ahat ver.Um.lftAr. us taarruzu Je.pon haıı> ve nakliye remllertne l'İ 
gene açıkca tekrarladı ve İnğillz ka11ılamaktadır. san Retft Tankut, İstanbul mebusu SerglM blr aa.tten fasb. kalan e.ra.srz sa~yorlar. a 
· · . . · . j SalAh Clmcoz. Coruh mebusu All bllyilt Mllll Şeftm!z ana.Utlrtanmızm Remb3.ng da bulunan on lıt1 .Jac>OD • 
mılletinın daha kara günlere. Bando-. J (A.A) - €avada 'Rıza Bren, Anbra Halken ;ıekd İçel Wilriertnı tlılııdlt bQ71UIDUllW'" !ler· nakllye ııemislnden ,.ed1sl hava;ra •• 
uzun acı nylanna katlanması ge- gettif illçilde muharebeler 7apılmak- mebuau :rent eew Gilnn, Tevıtk deki ..,.uer 1ç1ıı kiymettı dlrektt!l,.r Timoçenko ordulan uçunıJmUf, başka bir~ dlter iki ı-
rektiğini bildirdi. M. Churchille tadır. Mufulrobe, düpDan müfreze- Araraı. ._. Retlk EpHmwı, ve A- vermStlenllr. Dnieper iatikametinde =an remtslnıe tam :isabetler vun 1t 
göre Amerikanın Almanyava kar- }erinin aızınb yapan kilçük kıaımla· rlt Jcaptaııdan mtlreldcep Jtlrt bu sene Rel.tdcllımlıurumusuıı ana.ta '" •-ı ilerilivor bil Uf, bir Hollanda denlmltuı da ;e 

. .. · riyle değil fakat Japon ka.mı küllW rezt.re açılan 10 ~ tara.tın- natUrlanm.ıza b?'ll l&ltent1lt y.- ı yük bir J&POn 1'6mWnl bet.mmı. 
§ı harbe o-ırmo~ı ozlenen ve bekle· Üe cereyan etmektedir. Japonlar bu· dan hazırlanan tablolan tetkik ede- len ııaı bu lfln detertnl aıttumıf " bir ha.va meydarunda havalanmak 
nen bi .. olEıvdı. fakat Japonya hiç gün Bandoeng'e büyük bir hava akı- ntk bunlardan Mutlay& giden Selim ıeret remmmlanmJs gere:Jme ODlahn Loadra 4 (Rad)'O sa&* uo de) - = bulı~oıı ~apon a.vcı t&J'- '!t 
umulmayan bir sel gibi ortalığı nı yapmıtlardu. Japon bomba tay- Turanı blrtncl KQtillıyaya ~Bak- lflerUe meflU} olan jdrt heyeti bn- Dlln gece Y3Nl Mo&mva'da neşırec:tt- mllftlr m & e tdııip edil· 48 

• 1 • e1ı· .... d 90 d '-"k in Alnıyı lklncl Vana &iden Kemal yiııt. bir aıevinç ve heyecan duymut- ıen remıl Ru.s tebl!.ği· · ,,,. 
ansızın bastırdı. Övle anl~ılıvor yare en ı ır ustun e aıu a cerenı tıçtıncn olarak seçmlfler. Bl- lardır. Diln tıtaatımı.ı, ~udane clö~ ıs avcuım h.i.mayestnde bulunan • 
ki bir yandan Japonyanın blöf durmuılardır. Aynı zamanda 42 b Alın ··-· _. 40 Japon bomba.nlıman ta.nareıı& ,. 

b b 18 . hi '!~'- rek ve azı an mwur.vem<n. mer- Bando--'a hücum etm'-Jerdlr 
yaptığını sanan Amerika, öte om a av tayy~r.em ıe r ..... un. Ek 1 v p ke'Zlerlnl muhasara ve taJırlp ederek ~,.. 09 • • 

. de uçmuıtur. 102 olü vardır. se aA ns on apen' oephenln muhtıellf keslmlertn.de Uerl- Bır İtalyan gazeteaı yandan Pasifıkte ve Singapurda 
1 

i d rdlr • • •• • • 
İngiliz dayanımına güveniyor, S. k ) eı;:ue~~ıe=~b.~ vazıyeti umıtaız görüyor • 
İngiltere ise, Japonyaya şiddetle iıveyş ana ına • d 1 k . . mukal>U 80 ~ ta)'JWlni talı- b=r~ (~~ -;:~~u: .. 
kafa tutan ko~koca Amerikanın h h•• ın ost u nuşanesı r1l> ttll:. ~ Popolo d1 Rıoma d1Yor tı: 
denizlerde olsun bir şeyler yapa- ava UCUmU A Londra 4 (A.A.) - B.B'C.: T1mo- Batavya ile Suftlbaya hem dıoltu-

. çcnko kuvveUaıt Dnt- netır1nden. dan ... ~ d ba.• ... A- taa • cağına inanıyordu. O sanı ve bu .._. •....w. e ~ mm. utru-
Bedi.D 4 <A.A.) - Alman reaml ellt kll~tre uııatta Dnıeperopet- ~ can adMı WJ"e &ynlmJ.ftır ( 

inan boşa cıktı. Bir baskında. de- tebllğw göre Alman tanrareıerı, dün B•• ••k El .. 1 A k V 1. . d rotskl'ye alt dokus menu aert almıt- ~ fimalden llerll;ren Japon lNT~ 
nlz üstünlüğünü kaybedPbilecek- gece Süven kanalı baıleesindeki U- uyu Çl 1 e 0 ara 8 ısı arasın 8 lar n buzların~ ralmm vetıert cenuba n.ımak :üzere bulunu-

leri ihtimal~ de, hl~ birinin aklı- :~rıh~~e~an~~~;1'1;1: samimi mektuplar teati edildi ~:~=:= =~=-=· ==~~nı:mız'~ :: 
na gelmPmışe benzıyor. karmışlardır. vetıer ve malııeme kull~. r1lniı,or. o-

Simdi Pasifikte düşmanın he- Yerde ~ mlıkdan:la ,,_ ___ ve Dı:1 Rus atır topçw.u Bta.ra.Ja Rtma'd& -e--
.. ' ~ . ~ _,,,,_.. 'C"•---1'"' V p ,. uh 1 d ., bl ak muhasara. ed1lm1f olan ıe ncı Mmazı R ' J t dL nüz el atmadıgı, ve ılerde Anglo depo yanmlftır. Taaruz yanm .at .ı:.aae ana on apen m m taç ara •iri m ordu.sunu tedricen ımm. d7oc'. Al- angon a apon aarruza "~ 

- Saksonla.nn hareket basamağı sürm~. üzere mektubuna bağladığı 1000 liralık çek manıa:r. mahsur blnetiertM pare.- bekleniyor .rı.-
öiye kullanabilecekleri bir Avus- Bundan 8001'8. Portsattteki tes1ale- Çocuk Eıiraeme kurumuna gönderildi şütıerle malzeme ft yl)etA: aıt11or- Londra t (A.A.> _ B.B~C.: Btnnan.-
tralya kaldı. İngilterenin, kendi re de bombalar a.tılmJt, Tanta el...,._ • lar " &Jn1 70Ua topotl ~ ya'd& 8lttang ~ mııt var- ıa, 
uxı..una her yerde dövüşen bu· de- rında bir han aluu es. Alman tq- de getiriyorlar. Mahsur Alımıı ordu- PJfm&l&"r alUJOr. Yllanıda laponl.ana 5

• ya~rtnln hftcumuna utraını.tır. Ankara 3 (A.A.) - AJmanya Büyük Elçİlıİ ekaelina Yon Papıen su, tek 'kumanda alıtmda ohııa.7JP, yeni b~ ta&mmd& bahmm&Jarı bet.- a-
~erli imparatorluk parçasını ile An.kara Valisi Nevzat Tandoian araaında apğıdak.i mektuplar t.. muhtelif gruplara &)'n]mıfbr. len170r. .. 
yardımsız. tek başına bırakmak D ... a• edilmiıtir: ........................................................................... _ ,.. 
zorunda kalması bu savaşın en agıtma Umum Ebelina Ankara Valisi Nnul Tandofaa : 

hüzünlü imkansızhklanndan bi- mu•• du•• ru•• nu•• n Anlıaraı 28 Şubat 942 ~k 
r1 olacaktır. Aziz eb.ı;ıv 

1 24 Şubatta ~ balan blcliMd-. melal INr te.acliif ea.i ol...ak 
Pasifik savaşı, Amerika diledi- salahiyet erİ sal '" talim kartulmam dola,.ie, c..ı,. Hakka 99 Tirk da.tlan-

ft ve gerektiği gibi hazırlanıp si- ma minnettarlıianm bir .U.-..-i olmak ü.ıere leff• 1000 lindlk bir 
llhlanıncaya kadar, yani bir kaç (lelr takdim ediyorum. Ba akİıl mebliiı ..mm mah~ teni 
yıl için böylece bittikten sonra, Ticaret Vekaletinde bir ettinnenisi riea ederim. 

lld tarafın şimdi ne yapacağı E& komiayon tarafından Am ebeliaa, derin .. ,........._ kabul ~ dilerim. 
rulabflir. 

teıbit ediliyor 

Aııkara 4 (Telefonla> - Dün kuru
lacalını bllcllrdltbna datıtım& um.um 
müdürlllğünün sall.~lerlnl teeblt 
edecek bir k~ Ticaret VelcJ.l•
tlnde faaliyette bulunma.ttıa.dır. 

Almanya Büyük Elçiııi ekaelina F. von Papen 
Ankaraı 2 Mart 942 

Bay Büyük Elçi. • 
E.bel&naınmn bli7iik bir lütaf eıaeri olarak ıröndennif oldukları 

28 Şubat 1942 tarihli mektup tle melfuf 1000 liralık çeki aldım. 

tngilterenin Avrupa ve Afrika
da, Atıantik ve Akdenizde uğra
flP göğüs gereceği okadar büyük 
işleri var ki Asya ile Pasifik, bu 
sav~ en sonuna bıraktığı, şim
dilik hiç düşünmediği meseledir. 

İngilterenin o bölgede bugu" n- Sızan haberlere göN umum müdar-
lük, memleketin her neın maddele-

Çocuk Emsem• Kurumu namma gönderdijim ve yolcaul ~ocuk
lann derin minnettarhiwııı mucip olacak bu deierli annaianımzdaa 
dolayı serek Ankara ıehrinin ve gerek kendimin en aıcak t.,ekldlı
lerimizin lı:abulünü rica edeT, en derin aaysJanmı sunarım. 

Jük tek kaygısı Hindlstam her- rlnln satıf, toplama " dal'ttma ı.-

hangt 0ıası bir tehlikeye karşı ıertyle mesuı olacaktır. lnailiz kabinesinde Renault fabrikaları 
korumaktır. Bilhnssa toptancı tüccarlar ve tıca.- 6 • 

Japanyaya gelince, Amerika- ret blrllklertyle sıkı b1ı' ~lrllQ'l fa- yeni degv jcjkJik ,bombalandı 
pacak, bunların ellerinde mevcut mal- ~ 

nın hazırlandığını herkes gibi o ıan mt'ırnkabe ve kontrol edeblleceıM vı CA A > o~ı· · Londrad p-...ı- l a• cby 4 . . - ~. .• an Londra t (A.A,) - B.B,C.: .. - c -
da azçok bildiği ve gelecekte na- glbl bu malları, meınlelretln lhtlya.ç- blldlrlld!ğlne göre B. Churclı1ll ka- varında .Almanl&r heabma kaın)"on 
sıl bir devle çarpışmak zorunda I Jarına göre tensip edeceği mıntakala- blnesinde ve bilhassa HaI1llye ve Balı- ve tayya~ malzemesi yapan Ren&ult 
kalacağ'ım herhalde hesaba knt-I ra sevkcdeb!lecek bir salD.hlyette r!ye Nezaretlerinde yapacağı değl- otomobll ve kamyon .tabriblan dQn 

olacağı tahmin edilmektedir. ~!kliği yakında Avam kamarasına bil- gece İngllls tayy&relerl ta.rafından 
tığı için Pasifikte düşmanlarının 

1

. ö . ö b fA"''-ll ... ·- dlrecektlr. muvattakı,etıe bombardıman edll-
ıı ·d 1 ı , . . ğrendığlmin~ g re u .,.....,. ....... ~ ~ 
eı e ş ne yarayacak hiç bır top- başına gctiı11ecek olan umum müdür, Bir aylık tayyare kaybı mtştir. -

lanma ve ayak basma yeri bırak- Ticaret Vt>klllnln inhası üzerine Ve- Bcrlin 3 <A.A.> _ D.N.B. n1n bil- Eski İran Şahı Kanadada 
mamaya calısacağı, bu vüzclen killer Heyctı kararlyle tayin edilecek- dird!A'ine göre •ub&t •"" ""inde btitllıı ... _. (A.A.) _ Tunua saııet• 

· tir. Umum mildur muavinleri de dot- .. J• ~ •-

Sadak ı udan doğruya Ticaret VekAlett ta- cephelerde Alm&nlar 137 tana.re tal"- I~ aare eakt lran ş.hı Rıza Pcıb-

i rafman v uı ;.;~betmlfleİİ;İrlft~biıma••lraıtJ.;.•;;ıı 

ı 

takıp takıttınroıl.. K 



Sahife 2 AKŞAM 4 Mart 1942 

( ___ D_u_··_n __ G_e_-c_e_k_i_v ... e __ n_u __ s_a_b_a ... h_k_i_D_a_b_e_r_ı_e_r~---) 
1 Harp tebliğleri 1 HARP DURUMU 

lngiliz tebliği 
Sahin 3 <AA> - Orta eezk ha.va 

bnetlerlnhı buglı*fl bu8Uld tebll
ll töJle demıekted1r: 

Dün ecee düşman tayyareleri Sü
-.ıen kanalı Gzıei'fnde hareket yap
Jll)flaı'dır. Btriaı.ç bomba atılmı§tır. 

Ha.va :t:uvvet.ıerimhhı gece a:vcıları 
dQamanı yıiJcalam.Jflar Te Ucıncılar
dan bb1 di1f11ıillmaı,t1ir. ~ bir 
~an ta.yyares!nln moj;örlerl &J.ev 
ipinde den18den 20 mrire yübekUkte 
~ gittıtı görlilm6ftDr 

GI. Wavell 
Hindistan'ın 
müdafaasını 

hazırhyacak 

Cavada Japonlar 
çabuk ilerliyorlar ı 

Almanların 

ilkbahar 
taarruzunda 

hedefleri 

Pasifikte savaı 
sona erdi, Japonya 

ne yapacak? 
<Baftaralı 1 lnd sahifede) 

Avnustnılyayı ele geçir.m6k 1siı 

teyeceği akla en yakın görünü .. 
..,ar. 

Bundan başka, Japonyarun 
İngilterenin A vrupanın UZtm. zaman Pasifikt.e rahat karo 
timaline taarruz yapmaal 1 larak aldıklamıı sağlama bağla.o 

Alman tebliği 

Japonlann Avuatralyqı 
bırakıp Hindiatana 

taarruz etmelerinden 
korkuluyor 

Loodra 3 {A.A) - Rculer ajan· 
BerJln 3 (A.A.) - .Almmı orduları tmm diploma.tik muhabir.i. yazıyor: 

başkumandaıılı~ tebllğl.: Kırtm.dn <Hindistan kumandanlığının tekrar 
Te Donetz ha.v-zasında, diışrnanın general Wavell tarafından ele alın
tanklarla ck!stekl~ önemli taar- maaı Cavanın karıılqtığı tehlike ne
ruzlan ştddetll muharebeler sonunda ticesi değildir. Birmanyadaki dunı
pftskürtülm~ür. Kerç şehrlne yap- mun rvehimliği n Hindistanı tehdit 
tJtmuz ha.va. nk.ttıln.nnda civardaJtl d h 'k L__ ı· llma.ndıı. büyük yangınlar çıkmıştır. e .~ te lı e ~ıısı~a g~~ra ın 
Doğu cepheshıln diğer kesimlerinde m~eana. mezıyetlenndttl ıstifade 
düşmanın ya.pt1ğı birçok taarruz ha.- eclileocktir.;) 
retetlcrl akim kalmıştır. Alınan ta- Bir askeri muhabir de diyor Jci: 
amızlım ~ muvaffakiyetleı-le cCavadalci Amerika, İngili7., F ele
neU~lcnnı1'Jtlr. menk ve Avustralya umwni ka.rar-

.Mrlka ~inde Alman pike ye gafurun lağvı bugünkn durumcla 
:hafi! savaş ta.yyıı.relerl, İngiliz taşıt pek mantıki bir ıeydir. Japonlann 
nsıtalan toplul~anna. TC Manna- çabuk iJerleyiıi. Singapur ile Sumat
rilrada dO.,man çadırlı orduglhlanna rayı zaptetmeleri burada durumu 
muvafal!t1dyet.Ie taarrmlar ~ k-kündıc d V• ti . tir Ca • 
laroır. ? _ . n . e~ ~1§ • • va pn-

Maltnda. Valetta llma.ru Alman ıa- di umıt .edı!cf?gı _Pbı bır atlama tah· 
n.ş teşkilleri tarafım!an devamlı su- tut va.zifeaım gonnekten c;ılanı,tır. 
rette bombnlan~ır. Doklar tıesis- Wavell timdi Hindiatanm müda
Jertne dfi.oen tam l3abet.U bombalar faaqıı hazırlayacakhr. Japonların 
mühim tahrlbnt yn.~ ve gem, yan- Avu.tralyayı *iliya tqcLhüs et
guılar çıkmasına S'Obep olmuştur. A- meyjp Hindi.tan tarafına dönmeleri, 
dadaki hava alanlan gilndüz ve gece bu suretle Almanlarla berabtt gCJÜf 
bombalan~ır. İngUlz çevresindeki Juekaç harekıetine i§tirak etmeleri 
denlzlerde yapılan keşif hareketleri ihtimali de fimdiden dütünülmeğe 
emıa~a Dünd.1 d<>A'munda ıt1 bll- bqlanmıfttr. WaveU evTda Binnan
Jilk Ingfllz t1caret. gemJst tam teabet- ya ile mqgUI olacak rve Şene - K.a.y • 
Jerle ciddi hasara ntratııınıştır. ~ ,. d . ~:.;ı·v· ----L. 

~ .ııe aırna ..,..,..ıgı ya~ur. > 

Filipinlerde 
Mindanao'ya Japon 
askerleri çıkh, şehir 

yanıyor 

VllfİDgton 3 (A.A.) - Hamiye Ne
•retin1n td>UR'i: 

Flllp1tilerdc: SOn 24 saat içlnde 
Bataan ya.nmndnsmda bllfill hlçbir 
bra hareketi olmamıştır. Dilşman 
Zcmboa.ngn kruvazörftn1ln hlmaye-

Yeni DeJhi 3 {A.A.) - Askeri 
ıözcü ıınılan •~emi§tll: 

Wudl Hindi9tana harp memle
ketin kapısına dayatıdığı zaman 
dönmüştür. Sözcü ıurılan ilave et• 
mi1tir: Wavell Hi?tdietan Başku
manclanlığının ille devreeinde mem· 
leketin ıark müdafaa planlarının 
tanı:imine iırtirak etmİfl:İr. Şimdi bu 
planlan tatbik etmek için geliyor. 

Kaza mı, cinayet mi? 
.tade 4 geımt ne tntıdığı askeri Mln- Karısım öldiirmekten 
danao il.da.sına ç!laı.rmıştır. Şehir M hmed Al" . 
1'&lUMkt:ıdır. maDıun e mın 

Bir kruvn.2lÖrle blricaç destroyerden muhakemesine baılandı 
miireklrep Japon den.iz birll1derl F1-
11p1n adala.nndı:ı. muhtelif Umanlan 
bombardıman C'tm~lerd1r. Geceleyin Baıılwköyünde5d evinde 

kansı Fatma SenJhayı tabe.nca ne 

Felemenlc karargahı Batavyadan Randmıg'a 
taımdı - Japon tayyareleri Avustralya'ya 

hücuınlan sıklatbrdılar 

Uzak doğuda: 

<Ava adasına lc:arşı hareket 
~<lığı zaman Japonlar bu 
adayı 3 -hafta içinde ifgal ede
ceklerini söylemiflerdi. O zaman 
bu sözler mübalağalı görülmü~. 
Müttefiklerin mühim kuvvetler 
topladrklan bu adanın uzun müd
det mukavemet edebileceği tah
min olunmu~tu. Aradan iki gün 
geçtikten sonra Japonlann iddia
lannın pek mübalağalı olmadığı 
mılqılma'ktadır. Son berberlere 
göre adanın muhtelif noktalarına 
çıkan Japon kuvvetleri çay tarla
larından, kauçak. onnanlanndan 
geçıerek içeriye doğru 60 • 6 5 ki
lometre kadar ilerlemişlerdir. Ca
va aduınm geniıliği. dün de aöy-
lcdiğimiz gı'bi, vasati olarak l 50, 
en genit noktasında 195 kilomet
redir. Japonlar bu mesafeyi niha
yet bir hafta içinde katıederek ti
mal sahilinden caoup sahiline va• 
rabilirlerse odadaki müdafaa kuv· 
l'l'et)erini ici kısma ayırmağa mu
vaffalı: olabilecekkrdir. Böyle bir 
Taziyette esaslı bir müdafaa bek
knemez. Müttefik kuvvetler ku· 
manclanlığı bunu anladağı için 
fimdiden baılıca ukeri tesislerin, 
petrol tasfiyehanelerile Ümanlann 
tahribini emr~. 

Dün Londradan gelen haberle
re göre Cavadaki Felemenk kuv
vetleri büyük kayıplara uğramış· 
lardır. Adaya yeniden kuvvet 
gönderilmesi kabil olmadığından 
durum güçleırni~tir. Fdenıcnk 
karargahı Batavya0 dan Bandung'a 
nakledilmiştir. Japonlar dün ye
nida:ı karaya nsk-cT çıkamıışlardır. 

Cavada bulunan Müttefik kır.
vetler kumandanı Gl. WaveU, 
son hadiseler üzerine kumandan
lığı Hollandalılara bıral::rmı Te 
Hindistana hareket etn:ü,tir. Gl. 
Wavell Hindistanın müdafaası 
hazır lıklarile mqgul olac dctır. 
İngilizler, Japonların Cava ada-

aaııı de geçirdik.ten eonra Avu. 
tralyayı bir tarafa bırakarak Hin
distana ealdırmalanndan korku
yorlar. Bu korku yersiz değildir. 
Fakat bugün için Hindi.tana bir 
Japon taarruzu beklenemez. 

Dün gelen haberlere eöre Ja· 
ponlar Avustralyaya bava taar
ruzlarını arttırmışlardır. Evvelce 
Japon tayyareleri .Aıvuırtralyaıun 
§İmelinde mühim bir deniz TO 

hava üssü olan Port Darwin' e iki 
defa t.a.arrux etmiılerdi. Şimdi 
Avuatralyanm garbmda Broon 
Te Wyndham'a taarruz ~ler
dir. Japon tayyareleri Wyndbam
cla a1çaktan uçarak hava meyda
nını ?e şetıirdeki bazı hedefleri 
~)ıyöz ateşine tutmuşlardır. 
Broom' a bombalar atılmıthr. 1Jci 
,eiürde de mühim hasar vardır. 
Bu tehirler Japonların itgal ettik
leri T':ımor adasının UÇUf aha.ı 
dah.üinde olduklanndan taarruz
lann tckrarlanm&al ilwtimali Tardır. 

Haya taazn.zlanndan ıonra ka
raya uker çıkarmaia teşdJbüa 
edil ecede midir) Bu lıasusta tim· 
diden bir fey aöylcnemez. Yalnız 
CaTa ada.sına a.ek.er ~anlmaz
dan ~1 bir çok hava alunlan 
yapılarak tayyare meydanlarsun 
tahrip edilmesine çalı111dığına \)a. 
hltrBa Avuatralyada da h.na 
meydanlanna taarruzu uker çı
karmanın takip etmesi mümlcihı
dür. ,_ 

Binnanyadan gelen l\aherler 
Çine giden yolun tamamen ka
pandığını ve Rangonun yanmak
ta olduğunu bildiriy-0r. 

Doğu cephesi: 

Ru.ayanm oenuhunda ıiddcdi 
muharebeler ohıyor. Ruslar Kı
rmıda ve Doneç havzaaında Ai
man hatlamııı geriye .ünnek jçin 
büyük gayret sarfediyorlar. Fa
kat §İmdiye kadar ~ı. bir neti
ce elde edememişlerdir. 

Dunkerque 
zırhhsn 

ökfümıekten mamını Metımet .Allnin R 
muhU:emeslne Ddnci a~ ceza. mah- Cava denı·z us Japon 
kemeQnde ba.şlamruştır. Mehmet A- • 

ihtimalinden de ması için hıgilterenin Almanya 
• • ile ~. Amerikanın da in-

'bahaedılıyor giltereye yardımdan geri durma,. 
ması şarttır. Bu da ancak Alman· 

St.o.ldaolm 3 (A.A) - O.F J. ı yanın devrilmemesine İngiltere
keç aivui mahfilleri mk Pma.ldc yi Avnıpada hep tetik fr:tü tut,. 
pek ,..kmda faaliyetin artacağını y 

beklemektedir. masına baglıdır. Almanyanın ye-
Sto&dıobnde Alman taanuzwıun nilmesi, - İtalya hiç hesaba ka

ilkbaUrda ~dl. ,-Uııx !klmıiıı tılmadıği için - Japonyayı in
dafwl müaait olman itibarile deği], giltere, Amerika ve Sovyet Rus
ayııi zamanda Kafkasya petrol kay- ya karşısında yalnız bırakır Bü-
naklarma bir an cvvıel ulapnak mak- 4-.n.- • : • 

diil R L • • d ı.uı.ı hava ve denız kuvvetlenru bu 
aa e myaıım cenup amumn e . . _ • . . 
yapılacağı umumiyetle kabul edil- yaz .sonu Pasıfıge bınktırecek bu 
mektedir. Bu MU"etle. lrandan Sov- üç devlete karşı koymak Japonya 

1 

,-et Rı.yaya giden malreme müna· için güçtür. Bundan dolayı Al· 
k.alit yolu otoınatlk. oekildıe telıdit manyanın Rusyada yenilmemesi 

l aıtına gimıiş w-a.cabır. 1 . bakı d d .. 1.. .d' 
B ~- 1 • _L.t!JI M:-~ apon~a mm an a o um ı-

a ıaoar a, aynı MllTifl er. ..-ne- riın • -
f.iJc.krin, Sovyet Rasyarun malzeme davasıdır. Eger Alman~a, tek 
münakali.tı için ikiM.i .,.., aon y-olu başına bu yaz Rusya sefcnnl bi
olan Arkhangel.k - Mommansk yo- tiremiyecek halde ise, Japonya· 
lunu ber çareye ha§ vurarak muha- nın yardıma geleceğini beklemek 
.fa-.ya çalıp.ca&lamıı tahmin et- doğ\"u olur 
mdrte ye bir ço& Sovyet ricali tara- • 
hnd.aD ATIUpada ikinci bir oephe Esasen, ne yalruz Almanyanın 
kurulmuı tçin izhar edilen arzuya Avrupada harbi kazanması, ne 
ceyap olarak, İngilterenin Armıpa sadece Japonyanın Pasifik işlnl 
şimMhwfc bir taarruz yapmw müm· bitirmesi dünya savaşım sona er
kün olduğu nedceaine de Tarma1c- dlremiyeceği için iki Mihver dev· 

tadıDr. .._.ı.. •. __ L___,, _ let1 Asyad::ı. ve Avrupa.da brlikte 
agena , -.:r uete:r m ıa&.ıı::::n mute-

ha-. Maıttefikleı:İll timaldcki te- hareket etmek, geleceği bcraber-
,ebbüaleriniL lnec;i büyük deYlet- ce güven altına almak zorunda-

1 lerle bir !Mı.11fa aıüriik.lemmi iıtima- dırlar. Bu birleşme noktalan yu-
linin uzak olmaclıitnı yazry:-· karda Rusya, aşa6rıda Hindistan 
j Smolensk cephesinde ve Basra körfezi olabilir. 
ı Motkon 3 {A.A.) - Sovyet Japon Başvekili son söylevin do 
1 tebliğine de: Cenup eepfıeftıde Sov- bu geniş ve cüretU Mihver planı .. 
yetlCT 9 me.halli geri almqla!'Clır. Bu -

ı. n __ Al 1 t hndan - ını açıga vurmuştu. Masalı andı-

1 
mananer man ar ara mus-
tahkem mevziler hali.e getirilmi§ ran bôyle bir hareketi b~·abi-

J bulunuy•rdu. Smolensk cepıhıcsinde lirler mi? Kim bilir ... Fakat, her
i ü.ç yer geri. almmıştır. ~ole böl~~- halde bil'fyler, hem büyük çap
; smde çete~ler. O rem~ ile bild~- ta şeyler yapmaları lfızım. Çün· 
, ~ gdıre ~rmı§lcr. Polıs IDCric.ezme kü ne Almanyanın Rusyaya gir-
ı hücum etmıtler Te bumda b6tün po- . . . 
llislcri "'f'e Gestapo·nun adamlarsıı mesi sa~ap. bıtınr, ne J .... po .Y~-
1 öldünniiflerdir. 22 .Şubattan 28 Şu- nın Pasıfigi alması barışı !?.'- • rır. 

ihata h~ .~ı~. haıva kuvverleri Bunu artık biliyorlar. 
Sovyet Birlıgı uzennde 2138 ~ Necmeddin Sadak 
kayb~lıerdir. ----

Paris'tekl 
suikasd 

Riom 
mahkemesi 

==k~~~u inkAr ederek maharebesı·- münasebetlerı· B. Daladier'nm· isticvabı· 
- Ben ekseriya gecelen da.lrede 20 yahudi komiini.t 

Almanlara devri için ı ::_m ~= = :~~ ~: nin bilanÇOSU nazikleşiyor Jmrıuna dizilecek na dün <!_e dev~m edi1di 
anlatma yapılmıı ne geç vakit eve gtttım fakat tnpı JUGm 3 <A.A.l - Rlom ~ dl· 

kill"tu ve herkes uyumuş olduğundan Japonlar babrdıkları Bir Japon gazetesi nm. B. Daladler'nln sorgusuna bo 
Beme 3 {A.A.) - (BritUdı): !:çeriye glrmedlm. Ertesi &ı1ışııaı eve Pn 3 (A.A) - AlmMı aaiaerl gün de devam c~. Reis, mnıı-

Fransa hezimetinden aonra Merııd erken gttttm. Ben raıkı içiyordum, gemilerin isimlerini Ruayanın samimi -ifııal makamlan bildiıi;y•r: 1 Mar.t leftlrllcn :rabrikıı.lD.nn n<'den Pnrla 
JC:d>irde tahrip edilen Duıll::ıcrque tanm. da gazete oklzyordu. Yor-gun bildiriyorlar davranmasını istiyor sünü ilı::i Alman nöbetc;İllİ c:enl 1111- clvannda mcıirezilcştlrlld:ğinl sor• 
mrhlısımn tamirini hızlqbrmak için olduAunu w Jemekten sonra ]lat- sadar t.nlmdan katledüıı 'ııdı· Ba muft,lır. B. Daladier, Parisin lüzumlu 
Tulon·a Alman teknisyenlerinin gd- mal: ıstedlğ1m1 sôyled1m. Karun; Tokyo .3 (AA.) - İmparator· Tokyo 3 (A.A.) - Gazeteler alçakça. cinayetlere .karfllık. ~ ıniit.ohasm6 ışçı ve Alct.l<!ri verebilen 
~ t .....: d'lm-'-tcdir cHertıalde dQn cece yorulmu.şron..• hık umumi Jr.a .... roabmın tebliii: 27 Mo•kovadak:i Japon -L.:-:-in ..l...!:.:.._ üzere CIDll)'"et fım"Jkri :ile lfY1il muhite bt.r !IM!rkez oldu~l.U ısa.ret ettHcten 
-gı Cuun e I cıı;; • diyerek yerinden Jcalktl Blru ·-o ............. ..__1>'"9'" lan 20 k " ' yat.ud' &onl'a mllliJeştinne ~1n mfili mfi• 

Zırlılınm Almanlara deni mak- b çıerirdlğlm · Jı:a Şahat -ye 1 Martta Surabaya Te Ba- mesine eflcin wnumiyenin vermek-~ 0 omuam '" 1 dafu için memnuniyet vm-lcl temrleı: 
ııadile, Alman deniz kuvvetleri bat- =· r~pısmın ı:ı.~ asılı ~vyadn_ yapılan deniz m~arebele- te ~OOTam c!ti~i alakayı. alaettinnck- ~dizil~. 16 .~ 1942 )'&ra.ttığını t.emın etmlştlr. 
kumandanı amiral Reader ile Fran- bulanan tabancamı alıp k:a.nf!;ımıa- ımdc cJu§Illanın 6 k.ruvazoru, 8 tor- tedir. Y omıun gazetai, Japon-Rua tarihine kadar ~ ~ ~- Müddeiumumi Cnssagnnu, ordu gc .. 
• Ba· vekil muavini amiral Darlan ğa bqlndığuu gördüm ve hemen ft- pido muhnöi, 7 deni.Ullıtw. 1 topçe- münasebellıerini nazik ruye vasıflll1'- rnaclığı 'Ye ele ~ takdiı-de ııel kurmayının fn.brlkalann mlllll-eı,o 
araHıda şimdiden iptidai bir anla,- zerine atılıp elb:len almalı:: t.sfıedlm. keri, 1 mayn gemisi batınlmı§ttr. dırdıktan sonra Moakovanın d11 S.. b12111ardan ba,ka 2() kili dana hır- t:ılrllmesi işinde DalruUer llo mutabık 
ma yapıldığı sanılmaktadır. Ba mradn tabanca patladı, lcanm Batırılan kruvazörler f'.mlardır: yaısetindeki kal1§ıklığı belirtiyor. Bu şuna. cliı.i1ec:dctir. bulunmadığını işaret eylı:mıtş ve D:ı.· 

Türkiye - Isviçre 
ticaret anlaşması 
Müzakerelere dün sabah 

Hariciye Vekaletinde 
başlandı 

vuraldu. Onu bin vwmadım. 9050 tonluk Havzten Amerikan, gazete, Londra ile Vaşingtonun On k J !adler'den, bu işi Gcnelkumuıyla ıstı .. 
Olronan morg raponmda., taba.nca 8390 tonluk Exeter İngiliz ağır kru- Sovyetler Birliğini Uzak. ıark harıhi· gu•• ft 0 U 8 prc edip etmediğini sormuştur. 

kurşununun, Fatma Senfhamn tid vazörlcri, 6830 tonluk Perth, 6980 ı' ne sürüklemek için Moskovada ma- Mumaileyh, bu clheti Genellrur-=m =~ =e 1:~ tonl~k ~obıırt Amıatralya hafif kru· nevrala~ ya~bklannı aöylediktea gı• hnİyenler :~~ka~::un~~n!~:dıJ1e: 
parçaladığı T8 bfn f.asnrla.n Çlkıp vazorlen. 6450 tonluk Ru~r. 6670 .sonra diyor ki: oollrurm:ı.ya. alt olmadığı cevnbıru 
kapmm mcrl:DB aplandığı bUdlrilo- t?.'11u~ Cava Hollanda h.afif knıva- Halbuki Kremlin bitaraflık paktı - - vemıtşUr .. 
reıc bu vazl)"eUc ölüm TDJramnm blt zorlcn. ihlal edildiği takdirde ikaradn mü~- Kayıtlarının ailin1ne1i Reis, so~ 11nai scied:ıerllğc ai~ 
cinayet c~ olabllccei!','l gibi kazaen Bir Japon mayn gemisi b~ bir terek Jrudutlara sahip bulunan Ja- Maarif V ekiletinden lınzırlıklar bo.hsi üzerinde devnm e-
de TUkubulabfkceği Jaı.ydcd1llyonlu. torpido muhrihimiz hafifçe hasara ponya ile Sovyetlcr arasında çıkacak L:!l.J!~ldi dec~ blldhmiş ~ memlcket1 ha.r~ 

Vaksıyı mü1ıeat:lp cesedi muayene uğramı~ır. bir muharebenin ne netice vereceği- unuıru tbe hazırlıınıağa. mahsu:; Jauıunwı 931 
eden a.dllyc dDktonı B. Enver Kara- ni mükemmelen bilir. Bundan do· bMlranmdnn evvel parl.Cımcnto tara--
~ verdlğ11 ~ ~ ölentlmlı:adolmmın Hollanda kral!çeai layıdır ki, Sovyet makamları İngil- Aalı:Ma 3 (.A.A.) _ Wabu aldı· mdan laıbul cdillp edllmlyecelc mc.v-
""J' ..... on ......... .-.. ve ..., san a- V"lhel • • v _ lı:tde olap olmadıım:t sormuştur. 

Ankara 3 (Telefonla) - lniçre sına ve kuqımun qı:ı.ğıdan yuka.nyı:ı. ı mın mesajı tere i1ıc Amcn1can-_ı ~u iimitaiz ma- SJIDIZll göre, a&reiili olıanık l'O pa Daladler bu kanunun m senee;nde 
ile ticaret a.nlaımıuıı müzakerdcri seiretmeıstne naıı:amn to.baııcamn Londra 4 (A.A.) _ B.B.C.: Bollan- nervn.lanna ~~~ ?ıauz bl~atlasd~r. okula devam aami;rea .._ ~et l)M'lll.men~ tamından llabul ed1J.mil 
bugün Hariciye Vekaletinde aaat 10 kendi ellnde p8tlaması ihtimali ol- da hallçesl Vllıhelm.ln Hollanda Bin- Sovyetler, huanuıuyet sahibi olmaga vıdWoe bildirildlit halde ba busuta bulunması 1ca;> edeoeğhıj faknıt o~· 
da baılamıfttr. · madığı, esasen kur§umm g1.rd.lğ1 nDk:- dbta.nı halldylc miidafllertnc ~ dl!Wam ettikçe n beynelmilel <hl· kabul olunabilecek 'bir mazcll'et bil- vtrd.e"k1 bükfımettn bu bnunun petıı! 

Türk heyeti: Hariciye Vekileti tada kadının alnındıı. banıt lzlert de ne bir mcsa.J gfuıdermııJ TO m.üda.ti- nmı ile Uzak ,ark maha.reOe.inin dinnemi§ bulunan talebenin okulca fU'la .cemı~ haline tıethme ?e :r.u.. 
Umumi Katibi birinci muavini Bay bulunmadığına göre s1lAhın en ~ Jerln ccsnret ve lJc:ahramn.nbtmı öğ- göetecd.iği tıaallileri doğru olasalr. k.ayıtlarmın ailimnesi Mzmı plec~ 11281 bı:ıtiyazlan herkese tetmll *1.C> 
Cevat Açıkalın'ın reisliğinde, T':ı.ca- enı rnnt1m uzaklıktan a.tıııdığına. de- dükten sonra demiftlr ki: muhakeme ettikçe kendilerine taraf- Maarif Vekilliğince liae. ona,,. 8i- &:mzı g~lğl tçtn iatblldnden mr
ıet Vekaleti müsteşar vekili 'Ye dış lAlot edeceği ve bir ins:uım bu kadar - Müda.filere ya:rdmı göndermek sız kalmalarını tavsiye ederiz. Bi%e retmen okullan müdür~ td>- fınazar etmek knrannı vcro~ bU-
ticaret daircst reisi Cahit Zama.ngı1. m~en ~~~eld sDA.bla iç1n cUmJzden gelem ya.pa,cactg Tes- gelince. Sovyetler Birliğine lcaqı )iğ ohmmu§tur. ~lr. 
Huriciye Vekaleti iktisat dairesi ~e ~yerinde :'~~ bir llm1yct knbul eden mağlup olur. Düş·-' harbe sebebiyet vermeği hiç bir za- Ekim işleri 
amum müdür muavini Nureddin Pı- tii:re"'Al huzurfle -ı~- ehlivukuf man b1z1 mnğlQp etmem!şt.lr. Muha.- man istemiycceğimiz aşikardır. A !!..- • "le • bir )'" Ankara 3 (Telefonla) - Zir.at - ya...,......,.. rcbe bitmcm1ştir. WıaJ mfel\ nası- . . -ısu- J.fÇI nD IS 
nar

0

dan mürekkeptir. Altı kişilik kcşflne ait raporda dn kn.dın aşakta. bhnlz olacaktır ,. Beynelmilel ıtlerdc kafi derecede ha I istihsalm arttınlmasm<la (Bfohclı:!"' 
laviçre heyetine, lsviçreni:ı bir çok '11ll'lll'ken sllMım, oturnn birl t.-ıra.- . açık ohnayıuı bir durumun Mç bek- zır amyor den de istifade edilerek mel.-tep b ._ .. __ t•ı-.. _,___ ,,,,_ ldi~ -mımınııxnmıunnınınnnnuwlllJJIJIDUt-- TI 

-him ticaret muahedclcr:ini nkte- ~.u..n.uuı a ~ u.uıuo.ı:.ı ~ ge ı:;., • lenmcdik bir vııhnmette neticelere Ankara 3 (Telefonla) - ıcaret çolerin'in ektin1ooeğiıü cıvvelcc )°ll%" 

B. Efrard riyaset etmektedir. kurşunun seyir vazlyctlnin bunu gös- vakayı M'Utenldp od!ıya. glrdiği za."?lan ;yol açan ,tiphcler doğurduğu vnzi- Vel:nleti, ağır ilçilcrin ecçilmesi et· mŞ:rk. TalebelC?"e zir:uıt mcvzua 
k l . k d d terdl!P Uerl stlrlllmeırtc idi. maznun Mehmet Allntn Jskemledc o- etl ktu B. 1 h ümi•t -~ r - .l J_• • 1 _,_ • ~- t U%-en'nde ...... ..:.Jecek L--fcransl•Ydan ere -crın ne a ar evam Mazn M hm t Ali ,, turd :ıo:...- ...... ~ d -~' Y er ço r. ınaena ey. cuc- raı:rnaa:ııa ınoe enıeıerıne UCl9'.:ırn e: • ....... KUn .... 

--.. ]" d V•ı d ek tın e e rnpor~ann Uı:;ı.uıU, ~.....,anc:ı.nın ı:ı. ll.Yur.Aa.rt- . L.! So •I B' ı·v· B- ük' "-· _ı~ed· B .._ _ __] l d l--•· l ,__ • ". l d 
ı ma um egı se e p uzun böyhl bir jddfndn. bulunMlleceklcrlni nm önilndc yerde durou~u re 1k1 nz :ıu vye, er ır ıgı uy .....,,a-jm~ U'. u UJCCJemc er aonun a ....ş...a on ara ı:mzı zıraI 1f er e yap-

cği transit ve nakliye zor- fakat bunun d~ru olmadıl!ı.m. laın- çocuklı:ı.rının yntoJı:ta. uyuduktıumı ya karşı samimi bir ...aziyet .ıılncak {ağrr :ftçi) ekmek kartını le.imlerin tmlacaktrr. Bu znnksatla tal-ebeler • 
• F '"'rnğnc=-n umu'."ni bir anlaş- 1 sının kendi elinde patla.ya~ tuli.hla görd{iğünü roylcm1~1r. ve Rus • Japon münasdbctlerinin is- alabileceği biY liat'C halinde te.bit tırtbikat görmek için civar tarlalara 

imU~aı bulunacağı zannedilmek· vurulduğunu lddlnda ısrar ctın4tir. Diğer §3.hıtlcrln dlnlcnm~ için t'ı"kbali hakkında da~ IAIIÜmiycti olunacaktır. Liste chşında kalanlar 1v~ Devle~ eliyle iılctihnd.."te olan 
t:ı~ a g~ 1 Şnhit olarak dinlenen polis Ali de muhakeme ~ &iiJıe bırq:ı,Jmıatu. ıöıtere~tir. .-ğır igi ~~acaldardlL s;:iftliklere götürülecektir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Terbiyede §el katin rolü 

Daimi okurlarunın dikkatinden 
kaçmanuşbr ki, sütunumda hemen 
her zaman sert terbiyeyi müdaf
ettim.. Bwıun müeyyidesi olarak da 
yakası numaralı cinsten üniformayı 1 
ileri sürdüm. «Aman küçük bey 
üzülmesin b tarzındaki paıazade
vari nanemollahkJarm aleyhinde bu
lundum. 

lhtikarla 
mücadele 

lıtanbulda 3 mahkeme 
açılacak 

ı Bizde garip dükkanlar 

Camekanlarda sırıtan kuru 
kafalar, çengellerde ... 

rangını 

Ateş tamamen 
sönmediğinden henüz 

?:eşif yapılamadı 

Patatese dair yazdığım bir yaDda 
jel$ağı yukarı «Mduikada, Kaliforni-

1 

yada, yetiftirilen tatlı patatesler 10D 

senderde Afrika memleketlerinde,, 
Mısırda da üretilmeğe baflanibmt-

f tın demiştim. Pişince bol şekerle 
ka,ynatılmq veya hrınlanmıt balka
bağı le:zzetinde olan bu harikuli.de 
ıeyin memleketimizde, bilhassa ce

Bir tarafta, İngilizce konuşan de
mokrat milletlerin, «Zahmete sok· 
madan, oyun oynanır gibi» öğretim 
prensipi... Öbür yanda. yeni rejim.. 
lerin. J::;partahlannkini andıran, ha
t.in terbiyesi... Bunlardan birini ter
cih lazımsa ikincileri bize elverişli 
görürüm. (Yeni yejimlerin tahsili re
jim propagandası haline sokmalarım 
beğeıunem, hayır. Fakat çocuklan, 
sıkı İçinde yetiştirip hayabn giiçlük
lerine alıştırmalanru bizim milli ihti
yaçlanmıza uygun bulurum.) Zira, 
büyük servEtlerimiz yok ki, onlan 
rahat r&hat yiyecek, geniş gönüllü ve 
nıueni11 varisler hazwhyalmı. Evlat
larınıu:, daha ilerıki A:Ocsiller İçin mü
reffeh bir vatan hazırlamak üzere, 
büyük fedakarlıklarla, geceyi J{Ün
düze k;:ıtmak mecburiyetindedirler. 

Fakat bu anlattığım sertlik, şefkat
sizlik olmrudan çok uzaktır. 

Bun .an yarım asır evvel, İstanbul 
babalarının yansından fazlası. - yüz 
göz etmem~k ıçın - evlatlarını 
bir kere bile Öpmez, bağrına bas
mazdı, fakat gene severdi. Sonra di
ğe: bir ana baba nevi Zuhur etti: 
ı< Y ı•vr.Jmuzdar. nasıl ayrılaaz? » di
ye gece yatısı mektebe koyuvermek
ten cekir.enler. Bunlard~ gene sert 
ve haşin olan birincisini ikincisine 
üstün sayarım. Fakat şefkatin rolü
nü unutmıyar<.'k. 

'f.·Y.• 

Yeni rejimler, gayeleri İçin un.sur 
ve ilet olarak evlatlar.na pek İyi ye
t4tirmi~ler, amenna... İ4te, torpae 
binip dü,man gemüıile birlikte ber· 
bava olanlar •.• İ~te tayyarelerin alt 
kapağı açılınca pıtırak gibi dökülen 
elleri bombahlar... İşte, hayabnı 
reblikeye koyup, laboratuarlarda ze
hirli gazları ve kahredici mikroplan 
üretmeğe uğ1'84anlar ... 

Gençliğini Ispartalılar tarzında ye
tiştirenler, bu neticeleri alıyor. De
mokratlo.rın sünbülbebek tohumu 
evlatlan, hudutsuz imkanlar dahilin
de henüz intibah hasd edip derlen
meden, toplanmadan, ötekiler ilk 
mühim adımlan atmanın çaresini 
aradılar. Daha da arıyorlar.'Bu se
beple, bir vas;ta, bir alet olarak, ŞU 
haşin terbiye mahsullerine yüksek 
bir kıymet vennek iktiza eder. Ora
sı elhak öyle. Fakat, bwıları, beteri
yet için ebediyen bir imtisal nümu· 
nesi aaymnğa da i-nkin var mıdır? 

Bu asri lspartahla:ın manevi mev
cudiyetini te:: il eden unsurlar ara· 
sında şefkat, merhamet. lutuf, ina
yet, atıfet, ihsan, kerem ve biiim de
nen o leziz, o çok insani çeşni hiç 
yok gibi. P.unlar sanki köhne ve 
müstekreh adetlerdir, sanki te:-akki· 
ye manidü-Jer, sanki zarardırlar. 
Hepsi de, yeni moda diişüncelerin 
hudutları dışına tıırdedilınişlerdir. 
Sert terbiyeyj verenler, çocuklarına 
«herkesi sevmeği», «acize acımağllt,. 
«masuma rabmetmeği» öğre~emedi
ler. Bu tatlı ywnuşaklığı, iliklere 
sir.dirme~iler ve ~tice böyle 
oluyor: İnsanlık ikiye ayn}nuıtır; 
bütün küre üzerin::!e C!nualsiz bir bo
ğazlaşma var. Medeniyet battı, ba
tacaktır. Stoku tükenen nice ınalla
nn, mahvolan nice eserlei'i.n bir d·a
ha belireceğini ihtimal tarih kaydet
miyeccldLI-. Hepsi de Mısır muınyasl 
gibi, Selçuk çini boyası gibi biteeek, 
gideceklerdir. Ve bunu herkes anlı
yor. Lakin şefkatsiz terbiye' edilmit 
yeni be~criyetin vicdanında bir tep• 
retme dilrk~le çerpmıyM, 

'! ~ .... 

Öy!e bir devirde y~ıyoruz ki, beş 
kıta üzcrinı:Ie yaşıyan ve hila biraz 
vicdan kırıntısı sahibi bulunan renk 
renk, ırk n·k ana babalara bi.r vpife 
düşüyor: Evlatlımnm kalbine biraz 
da şefkat, insaf ve met"bametin o 
mukaddes balını akıtabilmek ••• 

(Va - Nu) 

- Bir zamanlar sulh timsali «Ne
den erkek değildir de dişidir} :t diye 
merak c.tmiş ve sana sormuştum bay 
Amca .•• 

Yeni koordinasyon ka.rannın tat
bik nıevküne glrm~ Wıerine muhte
lif vU!yetıeı: meyanında. İstanbulda 
da teşkiline karar verllen ihtumı. 
mahkemelerinin yerlerinin hazırlan
ması için Adliye Vekiletinden müd
dehmıumiliğe tebligat yapılmıştır. 
Biri Üsküdarda ve ikisi Ista.nbulda. 
olmD.k üzere üç ihtikar mah.keınesi 
açılacaktır. Istanbulda açılacak iki 
mahkeme için gümrük bhı:ı.sın.d.a sa
lon ve kalem daireleri hazırlanmış
tır. Bunlar gümrük btmı.sında vazi
fe greceklerdir. Gerek gümrük bina
sında geroo Üsklidarda açılacak 
mahkeme salon ve kalemlerinin mef
ruşat vesairesinin hazırlığı azami on 
gün zarfında bitırllecektir. , 

Bu mahkemelerin hAkbn, müddei
umumi. katip 'le diğer memurlan 
Ankaradan tayin edilecektir. Yeni 
mahkemeler açılınca.ya kadar ihtikar 
davalanna yine asliye ikinci ceza 
mahkemesi bakacaktır. 

Adliyeye verilenler 
Çimento ihtikarı yapan Aris asliye 

ikinc! ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmiş, beş lira para c~ ödeme
sine ve bir hafta dükkanının kapa
tılmasına karar verilmlştlr. 

Fazla fiatıa tuz ruhu satmaktan 
maznun Sokrat adliyeye verilmiş, 
mahkemede sorgusu yaptlarak tevki! 
edilmiştir. 

Benzin thtlkanndan maznun Şev
ket, kadın çantası ihtikAnndan maz
nun Münir, şarap ihti1ı:.Anndan maz
nun Al!. battaniye lhtlkarından 
maznun Fazıl, peynir llıtikarından 

maznun İbrahim, kömür lhti)canndan 
maznun Mürüvvet, Abbas, Hayri ve 
AH yakalanarak asliye ildncl ceza 
mahkemesine verilmlşılerdlr. 

Dünyanın en 
dükkanları 

tuhaf manzarah 
Istanbuldadır 

Zeynep hanım konalı etrafında nup vilayetlerinde yetiştirilebilec. 
dün de müddeiwnuı:ni.Wt taıhkikata ğinden hahs~tim. 
devam etmlştlr. Müddeiumumi mua-
vinlerlnden Necati Kütü§;üvtlu Fen. Şakacı bir dostum: 

--- fa1.."iiltesı dekam B. Fah.lr De dliet - Enteresan !>ir yazı s.mma, de-
Dükk.ô.nlar, m.ağaza.lar blr şebrin ke ş~le.riJ ... Uzak bir memleketten ta~ idare memurlanın ~ ha.de- di, misallerini Amerikadan alman 

manam, karakberl. umumi manzarası gelen seyyah 1~1n ne acayip bir man- meleri dinlemlşUr. merhum Ahmet Cevdet beyin f.vk-
üzerlnde büyük roller oynarl:ı.r. Mc- zara!... . Dün yapılan tahkikata ra~ resini ~ti. •• di.yor. 
sela bugün yeryüzünde bazı şehiılerin Fakat ı:.ta.nbulun meşb.m .üjıkembeeL yangın neden çıktığı hıı.k1ı:mda henüz 
gazlnolan, kahvıeleri, bazılannın iç- dükkan.lan a.rllk esk:1 hU6U&iyetlerlnl, kati del.iller cldıt cdHemem.lşt1r. Ne mazhariyd! •• Ketke bugiin de 
ı.erlnde yemek yenilen eczaneleri, ba.- karakterlerini ka.ybediyorlar. Şimdi Binanın enkaaı a.ramnda henüzı uzak JWlere R"idip i.yi, faydalı ve 
zılarının ııotoma.t:. denllen :ı.srl lo- onlar birer birer: aAsri l.,"lkembclc sa- ateş te.maımıle söndürüleme~t.lr. bizde tatbik edilebilecek ,eyleri gôro-
kanta.ları, bazılarının b.'.lrlıı.rı, hatta Ionu. oluyorlar... Bunlar ara sıra parl:ı.makta ve dıı- dükten sonra memlekete dö~ 
bazılarının dondurmacı dükkanları C l d k .k man. hafif alev çıka~r. İttaı- 1 bunları parmağına dolayan bir de-
pck meşhul1dur. Bazım dünyanın bir am ar a esı ye ateşi tamanılle söndUrnıek için ğil, birçok «Ahmet Cevdet» ler ol-
köşesinde gördüğünüz bir dükkana kafalar.. qalış~;yor. Diğer t.nraftan bina. içinde ı:a 
başka. tarafından ra.slıyamazsınız. bulunan tuğladan bölme duvarları •••• 

Blzlnı memlekette de tamamiyle ·Lakin bizde en acayip manzaralı da aıteşın tesirlle yıkılacak vaz.lye1ıe Ve aad Ahmet Cevdet nasıl İıviç-
kendlne mahsus bir takım düklcftn- diikkanlM gene i.,<tkembccilerln bk gelmi§tlr. Bu yil2ıden lçerly.e ginnek renin süt mesel~ini, peynir msele
lar ve mağazalar vardır. Bunların kısım Ue «baş Ç-Orbaeııı. landır. Ta- tehlinlidir. Atef tan>amlJe söndü- sini, yağ mesele.ini hayvan meeele
çoğu hakikaten fevkalade acayiptir- rihtıe kestikleri kafalar-fan ehramlar rülüp yıkılma tehlikesi gösteren du- sini aylarca, seneler~e yazmışsa. öte
ler. Fakat uzun yılların verniği alli}- yapan hükümdarların nıncerala.rmı va.rlar yıkıldıktan sonra miidıdelumu- ki «Ahmet Cevdet. lerden biri. m• 
kanlık bi?Je bu aca.yiplilderl göster- okuruz. Baş çomacıla.n dükkinla.nrun mılik yangın yerinde k~ yapacak- st'li balıkçılığı ilerlenıif bir memle
me7. camek9.nlannı koyun kafaları ile süs- tır. Ateşin vaziyetine gore keşfin k t .d. d.. .. d .. ~.. leri 

rvİ~selA. bardaklarla su satılan kü- lemek merakındadırlar. camekan- daha birkaç gün oonra. yap:la.bilece- e e gı ıp onse, gor ugu şey 
çük bir dükkan bizim gö-zümüzc ga- · larda plşm~ ve kı~~ kelleler so- ği anlasılıyor. anlatsa..: Balıkçdığı parmağına do-
yet tabii bir yer görünür. Fakat İs- ka.ktan geçenlere gülumser ?l:bi alay- · lasa ... Bır Ahmet Cevdet faraza seb-
tanbula gelen ecnebi gazeteciler bu c~ alay~ı bakarlar. Yung ısn:mde vak- Havagazından şikayetler ze İşlerini iyi tanzim etmİf bir y~e 
dükkanın poz poz resnılni çekerler ve tıyle . Istanbulda birkru; gun bulun- Hava.gazı tahdldatmın kaldırılma- uzun .U%UD. &re!$brmalar yap~~ don-
onu: «Dünyanın en :ıc:ıyip dükkanı: mu~ bır gazeteci: .. smdan ronra, şehre veı:11en gaz ta.z- se, biz~eki.seb;ze meselelerını ele al· 
Suyun ba.rd:ı.kla ve para ile satıldığı «Istanbulda _iken çorbacı dük.k.5.n- yikinin d~tüğü belediye ve vllı:ıı,'ete ~:· Netekim !'te •.Ah?1~ Cevd~b 
yer!!.• cüınlesiyle gazetelerine basar- lannın camekanlarında kıza~ baş.- yapılan birçok şütAyetlerden anlaşıl- lİğİn faydalı bar netioesun daha gor
lar. Su satılan dükkAn onlar için ı:-n ~~r .?ana 0 kadar tesir etmi.e~l ki.·· maktadır. Tazyik azlığı bilhassa. şeh- düm. 
tuhaf, en go.rip yerdir. ~~uste beş gece bu sıntık kafalar . b ta.kal da 

Daha. bun un glıbl neler var. Mc.seı:ı ruy~larıına gird.. 1.. .. demişti . rın asın mın arın kendinl Amerikanın tatlı patatesi.erinci .. 
Bildix.ı- 1 k ta t inl lnd hissettılrmekooclir. Belediye makine bamettikt H ta 'd bir 

t>en kendi hesabıma gezip dolaştığım . . 6 ......... e gore 0 an vı r er e şubesi bu hususta. tetki~r yapmak- eo sonra a Y • 1~ • 
yerleroe bizim kasap dükkanlarının mını mln1 yemeııc sergllerl Jı:u.nnaJt tadır. Oaz şirketleri gaz tazyikini mektup aldmı. Bunda denı:~or kiı 
eşine ve crru.-aline katlyen ra3gcime- hakkınd~ yasak bugün ba§lıyacaktı. normal hadde çıkannağ& med>ur e- «Tatlı patates mmtakamızda bol bol 
dlm. Seyahatleroe çarşı pazarı do- Artık horükleme pillv ~eri, ~yık dileceklerdir. yetqtirilir. Suda ba~lanan bu miiba-
la~mayı pek sevdiğim için dünyanın ~aklar içinde fasulye pili.kiler' .kı- rek netcnel• bplo Bursa kestaneleri 
l>irç.ok yerleı"!ndeki bu çeşit dükkan- zarmı.ş ıstakozlar, ehram ~.e~e ko- Nakı·ı vasıtaları 9l!fnİ ve lezzetin.dedirler. Aynca h-
l kınd .. .. .. d.. 0 1 1 nulmuş yalancı dolına.lar gorlicuye çı- l nnlard d :_:..:ı 

Kok ko 
.. mu·· ru·· arı ya an gormuşum ur. ra ar- ka.r gibi cameldnl.aroa kendilerini a a p...,. ... ir. Süveydiye ve 

daki kasap dükkAnlarının bizimki- .. İskendenmcla tatlı patates .....:...:._ 
lerle h~ bir m üna.sebetl yoktur. Etler. · gosteremiyecekler · .. . ,.-_.--
cinsine göre parça parça ayrılmış, Aca.ha bu ya.sak, camekanlardakı H . d ğinden, her nedense ziraatçilerin bi-

Bu sene sarfiyat yüz bin 
tonu bulacak 

büyük mermerlerin ve kocaman tas- pı.,mlş kuru ta.talara kadar elini U?.a- azıran İpti asından le haberleri yok. 
1 1 . d d M 1° ·-~1 1 tamıyor mu?... ı

0

tı
0

baren L~cretler Bu __ ,.......!_ Diy L-•-- M arın çın e urur. ese a Pu.c.v a ar Bi lm ın.a.h 11 bl 1 d .. kkAnl d '-- palatıcaKT111 arua&ır, ..,. 
kemik kemik kesilmiş ve döğülmiliJ z a e c u an a arttırılacak din, Adana ve Akdeniz kıyılannda 
ayn bir yerde, bifteklik parçalar ay- pek~a=istlk yerl~ H~~- mükemmel surette yetiftirilebileceii 
ıı. böbrekler başka bir kapta, ciğer- me n a, sarıya ert tahmin ediliyor. Ziraat ıefet-berliiine 

t.--ta.ıı:bul belediyesi tarafından tu- ıer omm yanında ... KıymalLk ete ge- sokaktan geçenlere doğnı çevı:1lmlş, t-•.a.ııbul belediyesi yeni sene büt- batladıiumz tu alMlarda, bilbaeaa 
tulan bir istıa.tlstJğe göre şehrlmizde lince... Bu evvelce çekilmiş ve pek ~u~ı:ıeı:ıte :;~:arın hall olur çesinl hazırlamağa ba.,iamıthr. Dün ,ekıerin kilosu tu kadar kuruta sabi· 
bugüne kadar 91 bin ton kok kömürü büyük be~az bir taeın içine yerleşti- a a an 1 ı r. . öğleden sonra belediye rc'8 muavini 
sarfedilmlştir. Bu miktar geçen se- rllmiştlr. Istiyen olursa kocaman tah- · .. Gene 0 yasa.:c bu teroıyesiz tavuk- B. Rlfat Yenal'ın reisliği altında be- ~ zamanda fnkalide 'bOl .'9!'c:ft 
ne kış sonuna kadar yapılan sarfi- ta bir kaşıkla kJyrna nlımr, kıiğıd:ı lan bu halde dunnaktaıı menediyor lediye müdurlerinJn iştlraitlle yapı- ih~a .~en tatL patates .ekimıinİll 
yattan 17 bin ton fazladır. konur ve tartılır. S2nır•m... lan bir toplıntıd'.\ 942 nı:ill yılı bele- mümkün olduiu kadar ırerutletilme-

Oeçen sene sarfiyatı şehrimizde 74 Halbuırı bizim kasap dükkanl:ırlll~ ı Ya turfUCU?... diye bütçesinin va.rldat ve ma.srat si, barca idem bir madde halinde 
bin tondan ibaretti. Belediye kış da 348ğı yukan ufak tertipte bir y t ? kısımlarının csu.ları hamrla.nnuftır. nıeınılebtin dört bırafına gönderil-
mevslml tamamen sona erinceye me2lbaJıa n:anzarası gÖ'.te çarpar. Ba-

1 
a Ur§UCU • · · • Öğrendiğimize göre belediyenin ye- mes! pek kabildir. Ve bu vaziyet 

kadar sarfiyatın 100 bin tona baliğ caklanndc.n tepesi. :ı.;::tı sivrı Sıvrl Ya turşucu?··· Evet.. 0 blz!m en ni sene bütçesi, geçen -'.:J19kl bütçe- balkm tatlı ihtiyaam son derecede 
olacağını talunin etmektedir. Bu iti- çengellere nsıl~. sıra sıra başsız dikkate değ-er simnlarmıızda.n, en ka- slnden 3 milY'Oll lira fulaslle 13.5 ucuza temin etmİf olar ... 
barla alakadar makamlara şehir için hayvan vücutları ... Bir çengelde pa- r~kterlstik ~ükltanlanmızdan biri- milyon lira ola.ra.k hazırlanacaktır. G" d.. .. .. ? B lamı "'L-.-a 
dah 9 b' t.o k k k- ··ru t min rnmparça. edilmiş bir koyun, b:ı.şka dır ... Camekanlarda sıra. sıra ta.va.- Bü~nenin ma.<rraf kısmında görülen or mıwı mu -;,•-ız ~ 

a ın n ° omu e. e- ncrzla ı ind ·· ·· - d ""' C detlik kad B dilmesi için müracaat edilmiştir. 1 bir çengelde yarısı koparıl~ kabar- rın ç _e uzum.mı en kavunu- bu fazlalık. belediye vel:1ıl ve resim- ev • ne • ar ite yarıyor. • 
Etlbank tarafından halka satılmak ga kemikleri, onun yanındakinde ise na, reçellik çıçek patlıcaınında.n şal- terine yapılan ve nakil vamtaları ta- sayede biraz himmet edersek bu .. 

üzere şehlr dahilinde bazı kömürcü- sadece beyaz bir kuyruk ... 1'.'ilan ta- gam~ ve samusağa ka~r bü~ .~- rifelerlne yapılacak z:ıınlarla kısmen ker p•balılaimda en mükemmel, ea 
Iere tıevzi edilen kömürlerin bunlar- rafmdan bir parça et istediniz .~~? ~~;rı a: ~atta yemı.şıeri ~orou~u- karşılanacaktır. Ayrıca, memuı ma.- hafif ve en 2'inl tatlıyı kazaneca
dan bazıları tarafındaln yüksek fiat- Kasap büyük bıçağını alır ve gozu- .... g P dükkfm .. : Şl~erın içinde aşlarıruı. yapılan fevkallde za.ın1aı4 ğız.., 
ıarla hususi müi:ssese sahiplerine sa- nüzün önünde bir hayvanı çatır ça- ~z~ ffirk~leri. · · Içerlde mermerin bükfunet tarafından tesrt~ oluna- yoksa hiç kimaenin memlelaıtlı9 
tıldığını yazm14tık. Bu hususta ya- tır parçalar, ondan sonra büyük et üsttmde dilimlenen turşulann ağız caktır. bu yu··zcte bilmem L-- --'·erli p-•---
pılaıı tahkilko.t devam etmek'~-'ir tahtasının üzerine inen her satır su~andıncı manzarası... .....,. .- --

V<=U • r t ·· 1 b'- d.. ....... ki N .. .. Beled1ye reislill, nakil vasıtaıa.n ..:.. .-:...:x.:....1- b-L.-.: -•---
Tahkikatın ilk netıcesı olaraık Bur. darbesi etrafa kexruk ve kan parçalan ş e oy e .. u,_..n ~un tarifelerine yapılacak yenı. zamlar ::; ...... y................... ...,..,.... ~-

han adında bir kömiircü dün adliye- fı~kırtır... KIUWJUlızda aca.ylp ve !X'k çok yerlnde ra.ggeımek mümkün hak.kında tetkikler yapmaktadır. oeaau.-
ye verilmiştir. kanlı bir ameliyat ba.ş!ar ..• Piyorum değildir. Bunlar en kıs!l. bir zıunanrta pıoje 

- -- ya ufak tertip bir mezbaha nıanza- Camında ıroca.man menner küp- halinde lıazırianacak ,. Da.hlllye 
Hikmet Feri dun Ea 

• 
Sahneye çıkan köpek ra...q!. ler bulunan ~ı. vitrinde şiflere Vek&ıetine gönderUecllkM.r. Nakil va.-

B. Salih Necatiye iade Bir yandan kazanlar ~:~ıı;: m~~;: g!:a~:1 =~~ sıtaıarı tarifelerine yaıptlacak zamlar Kız mektepleri voleybol 
edilecek kaynarken, bir taraftan .. lert ve leblebi kokusu gelen leblebi- ::k~~~ıe~!':~ir~ıan bil' haziranda maçlan 

Gene benzerine hiç """lanı"dığun ci dÜkk&ru da na.dide ve müstesna Dün Eminönü Halkevinde kız m~ 
Şehir tiyatrosunda temsil edilmekte • ..., ... 

olan aPıı.ro.t piyesinde sahneye çıkan yerlerden biri de biroeki işkembeci yerlerdendir. . teplert voleybol ~a devam .. 
bir köpek yüzünden zabıta ta.hkikata dükkiinlandır. Manzarayı gözünüzün .. rs.~anbuldıan bahsedenler §0hrin en .Balıkçılar dün bir dildi. İlk maç İstanbul lisesi - Bo-
ba.§lamıştır. istanbulun ta.nınmı.ş ec- önüne getiriniz .•. Büyük ocağın üs- buyük htıBUSiyetleri anısına Balıkpa~ l l ğaziçi arasında oldu. İstanb\11 llse-
zacılarından B. Salih Necatı geçen- tünd~ kocnman lt:1 kazan fokur fokur zarındaki tKoltuk meyhanelertıı. .nı top antı yapb ar sl oyunu 17-15. 11-15, 15-11 kazanda. 
Ierde piyes s~yretmek üzere Şehir ti- kııynarken, etrafa buram buram ko- koymuşlardır. Fakat belı bunlara Is- Düu b;ılıkr.ılar Tlcareıt Odasında Ta.kımla.r: İstanbul 11.w.ıi: Senıa.hatı. 
yatrosuna gitıni1} ve saJıneye çıkan kulu bir duman yayılıyor ... Kalın kcnderlyede, Cezayirde, hattA ~ ia~ m~ar muavini B. Şevaaet Gülbanu, Azade, Neclr&, Perran. m.. 
köpe~ln bundan bir buçuk ay kadar ağızlı b19ak muntıazarn fasılalarla rasgeldim. Hemen hemen hepsl a.yru Süreyyanın reislltf altında blıı tc:11r lüfer. 
evvel kaybolan kendi köpeği olduğu- tahtanın üzerine vuruyor ve acayip t~.rzda. y::;_dı.tin~ence Istanbulde. l:ıntı yapmışlardır. Ba.ııqılar cemi- Bo~çi: Lfun1&, Solmaz, Seniye, 
ııu görerek polise müracaat ctm~tir. bir musiki lçfocie, dumanlar arasın- dükk!\n hı ro ye de yukarıda say-, yetinden başka Wr bahkıç,ılar birlili Sadun, Hamra., Handan. 
Beyoğlu polis merkezi ta.rafmdnn ya- da beyaz takl-'ll bir adam habıre wğım yer e e aramak. lazımdır. kurulmru;ı hakkında yapılaa tekU:f İld.nci oyun Erenköy - İnonw az&a 

pılan tahlclkat sonunda köpeğin B. !~kembelerl kıyıyor, tuzlıım:ılan doğ- lllkmet Feridun & üztrinde görüşmelere dt!'Vlml edUmJt- sında oldu. B~angı.çta. çok heye. 
Salih Necatlnin olduğu tesbit edil- ruyor.. tdr. canlı ve 09erjik bir oyun oynayaa 
edilmiştir. Dükkiinda.n Uk adımınızı a~tınız Trabzondan patates Birlik irurv!duğu takdlrde hiik:üJM- ln:önü ilk_ se~i 15-12 kazandı. Fa.ta 
aPara~ piyesinin müellifi Necip mı? Sankl bui!;u haline gin:n.iş bir iş- tin icap ederse sernuı.Y\t vereblleclli ~ ve üç.uncu. setMı açılan ErenıJı:.lir-

Fazıl Kı.,n.kure-k bu köpeğin Akademi kembe içine gitiyor glbi olursunuz. getiriliyor anl~maktadır. Balık tonserveclll- 1~~akip~~5-o. l5-6 yenflllek 
talebesinden biri tara.tından kendisi- Bu i.şk\?ml:>e buiusunwı arasında sir- Trabrondan fazla miktarda patates ğinin :tıerı götürülmcsl lçlıı koneerve se,. ~. &. _ • 

ne getirildiğ'lnl söylemiştılr. Köpek. ke ve sannısaJı: da.lgaJarını adeta ell- getirilmektedir. Bunla.rın bir Jasnı malzemesi ve ballık motörlıerlne ma- Erenköy: .Süh!ylA, Nemlde, V~ 
piyesin temsili bitinceye kadar saıh- n.lzle tutabllirslnbı ... Masaların üze- tohumluk olarak ayni~ ve geriy'e zot ~i işi ıı. görüşülmOştür. :sa Naciye, V6dıa, Süb.eyJA. 
neye çıkıı.cnk. temsil bitWtten sonra rınd@ mantarlan delikli ve diplerinde kalanlan piyasada yemıekltk olarak I gün son bir toplruıtı daha yapılacak inontl.: Hadiye, Saime. Leman, IJıÜl'-
B. Salih Necatiye iade edilecektir. sarmımk kınntıla.n olan sıra sıra. sır- satılacaktır. ve gôcüfllleler karara balla.nacaktır. ran, Zühal, Feriha. 

Bay Amcaya göre ... 

... Sen de «Her gün yeni bir hi-ı ... Cevabın pek yerindeydi. Ger-1 ... Şimdi bir meraka daha düı-ı ••• Mesela bir ıık 
dise doğurduıju iç.in l:t buyurmuı· çekten, bütün felaketler aulh günle· tüm: Bu dişi ıulh timM.li acaba ne-,dir ~ ••• 
tun 1.. rindıe doier ı.. , den yarı çıplaktu da. •• 

deıii.l-ı B. A. - Daima harpten, yokluk• 
tan, darlıktan sonra meydana çıkbia 
için olmalı! ... 
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S ükiitiler akademisi 

cROMEO '"' JOLYET. '" cPYCMA.L YON• ph•ırla4nln ........... yarat1cw L. it 
~ 'l .S 933 Ttırk borcu ı. .D. m. il. '16 
• 5 1938 Jkram!Jel1 IU5 LESLIE HOWARD 

19.80 Te ~._. :Yem CGreta Carbow> 

INGRID Bl!:RGMAN 
• D 1933 1kramlye1l Erp.nl D.90 • '1 19H Blvas-Bmmmı I Lid zamanlarda lranın Hanedan Bizde de eıııdden ıonu gelmez mll-

..mmcıe (Encümeni hlmupn) il· nabplar ~ı : : ~= ~==:-'1 ::: 
minde bir cemiyet tetkil edilmitli ki - İt meclreeeye diiftül A. Demlryolu tahvili I-II 12.60 tara&ııdua :O&hl bir wrette l>da edilen ihıti:rula Clola ~,,. sfinahklr bir qk romanı 
llmdi biz buna (Sük6tiler akademt· Denilirdi. A. I>emJrıyollan tabvfll m 11.60 y A s 1 
il) der iaek daha uıt bir mm 1":r-I En doğruau liik6tta da, ıöz ı3yle- A. Demiryolu mikn.U senet '8.- A $ K R -u- (ı'NJERMEZZO) ait oluruz. j mekte de ifrattan, tefritten ıakın- T . O. Merkez Bankası 1'12.50 

Bu eemiJıetin nizamnamesine aöro maki T. İ4 bankası nama muharrer 12.'15 
..... m adedi yUzB seçemezdi. Bu ı . 1876 Oaman1ı • Rus aavqmda T. İş bankası <hamlle alt ) 13.26 ~ .. &. mlzlk parçalan Amımkanm Terdüulan tanıı&pclan çahnmaktadır. 
J1s zattan her bm az ve öz eöyleyip baflmmanclan - Serdan ekrem - T. İ4 bankası mtımeasll his. l'10.- DIKK.4"I". Bu pce jçtn Loca hlmamlfh!'. Namarela bltuldar .tenden aldmlmalıdır. Tel: 40868 JUlDÜ mecburiyetinde idiler. İranm Çupanh Abdi pap - AbdiiJkerim A. Demiryollan fldaet1 <" 80) al.25 w._ _______ ______________ _____________ ,, 
Witün hakimleri, llimleri, edipleri bu Nadir pqa - zamaiunda.ki ıübiti- A. Demiryolla.rı '1mt1 <4" 100. 48.25 ... 

eeümen lzalıiuu kendilerine Wırii lerin bap idL Omıanlı ordusunun en ~~ =n~ 1903 
12

·
90 ~-· Senenin en büyük Caz Konıeri ..... 

.-.ı aeımayeai ayarlarda. muktedir kumandanlarından Ahmet 
11 11 1911 

ye ::-- A 

Z..menan töbret ..mbi obnut edip 

1
E7iJ> pqa da aük6tilikte ondan pek • 11 Amorti LALE 

.... müeDınerindeıı hakim ZAb cemi- apiı kalmazdı. ikili de eski Heme- • • Kupon ~~5 Yar· ın akıım sı·nemasında 
J'ette bir Azalık münhal olduğunu elan abdemWnin muteber azası ola- Londra fizertne ı nerlln 1.24 911 
W>er alır. Cemiyet merkezine tıide-lhilirlerdil Nevyort fizerkıe 100 dolar m.20 , 
nılt kapı 8nilnde durur ve (Haktm Bir gün Ahmet Eyüp pqa, AJJ- Madrld flzerine 100 pemeta 12.9375 - Cu Kralı A R T 1 E S ff A W 1 dinleme 
zaı, açık balığı Acizane aüyaz eder) 1 diilkerim pqayı çadınnda ziyarete Stokholm ftzerlne 100 kuron 30.'12 _ ........ __ V'-- L F R E D A S TA 1 R E'yı• -etm-L a,,e ba bir dilekçeyi bir hizmetçi gelir. Eskide böyle ziyaretlerde BORSA DIŞINDA ..,_ 1V1U1 --.,- 1111& 

!._~eia~us:::;· ba';.~:n:•:!;l:::11U::ec1~!!fi.c;t:.J:~~e i:i ~:e a~~= bir gramı ~:~~ Yıldızlar yıldızı Paulette Goddard'ı A1k1f)mıak 1g5n 
aacak bu seçim bazı nüfuz ..bipleri- de naraile tiryakisi olduklan, he'lıe ===-=--====-----=== 
llİD tavwiyeleri ve tazyikleri ile ker• Abdi pqanın nargilem hiç boı dur· * Kızılay Sarıyer fQl>eslndm: Kı
t.n vaki olmuttu. madığı için Ahmet Eyüp paşaya da zılay cemiyeti Sanyer §UbeslnJn yıl

Enciımen az ve öz yazmakta üs- bir nargile getirilir. Çadır içinde bir lllt kongresi 8/ 3/..942 pazar giln.11 saat 
tacllardan sayılan hakim ZAb' m ta- nargile muzikuı baılar; amma ara· :k::rlrde a:~ny~r e~de ~ıla-
lebine ltarp red cevabı vermek mec- da lıiç söz yok l Bir müddet sonra · n Y teşrtfle 

VEFAT 

Caz r1rtuıa111 
Şaheserini görünüz. 

Numaralı PTler timdiden aatılmaktac:lır. Telefonı -43595 
IMuiyetinden dolayı yeis jçinde kal- Ahmet Eyüp pap kalkar; veda se
llUfb. Rei. bu cevabı hakime nasıl limnıı verirlten, Abdi pap Rumeli 
lnldireceğinde tereddüt ediyordu. ıiveııik: Memleketimizin tanın~ ve eski I 
Dütündü, taşındı; nihayet buldu: - Aber Gidiyor musun1 Ne iyi matıbaacılann.dan Kaıckr mathaası ·--- Asrın harika fi mi: ---~ 

B. •-~- b" damJ dah k l - - ·· d ki sahibi APİK VAN bla bir hastalıtı t . • . • ır &1111eye ır a a onu - 8'01'11fUYOr u.. .. .. müteaklp ha.yata gözlerini kapamış- Aylardanl>eri adı JlfAJU>ulda dalgalanan 
•tatacak derecede 111 doldurdu. Der. Tabiı, pqalann bu goruı- tır. Cenue mera.siml 5 mart 1942 Haktmi içeriye çağırttı. Zab tevazu mesi nargile gurultuları anuımda perşembe günü saat 13 te Ferlköy Te dünyanın epiz Vıenüa'ü 
le meclise girdi. Reis ayağa kalka· kalbdaı kalbe olmuttu 1 Ermeni kll.lsesinde yapılacaJc ve Ş~li DO ROT H y LAM O UR 
ıak, fakat bir k-eHme bile •öylemiye- Bu iki ıükGtt kumandan bu kalbi ~1 kaıbrlstanına detnedllecekUr. 
ıek müteessir bir tavır ile kaseyi gös- ,miiaMahe eenuında aiızJ,annı da Küçült yaşta.nbert hayatını matbaacı
terdi. açıp muharebe .,.. ordu ahvali hak· ııta haaretmJf ve 35 sene evvel 

Halr.im Zab iti anladı. Yüzün yüz kında konu,..Ludı, belki uğranılan <Kader> DWıbaasmı ı.ıa edenle bll
Jm olmuında bir mahzur olamıya· peripnlığın biraz önüne geçel>ilecek ha8sa tababete alt muhtellf merıer 
Cltimı dütündü. Yerde bir gül yap- t tedbirler bulurlardı 1 t~t t1 su.retqe memleket lrfanı
Riı ıörmiiftü. Hiçbir aöz ~lemi-1 Aakri Tıbbiye Nazın olup 1866 ~~eıerır:ızı ~u,tur. Ailesine ta- TAYFUN 
,.ek eğildi, bu yapraiı alc:ll; el yor• de Tefat eden meşhur Marko paşa anz. 
tlamtle Ml)'Ull üetüne koydu. Kase- zeid. zarif, kamil bir zattı. Mute- V EF A T Harikulade Tabii Rmkli 
4eli su tqmach, dökalmedi dil aükOtilerdenc:li. Mühendis Adil Dr blııa>qı Ballt Tayfun'un korkunç clebıetleri ••• lmaaı qbı en llhutiıd ••• 

Meclisin bütün &zaa bu zarüa.ıe Kendilrine it için müracaat edea- Ziya n Divanı Mnb~t mtlraldp 1 t ı 
eevabı pek beğendiler. FevblAde left uııhır ile dinler, daha doirmu ııes muavinlerinden Enver'in bll>alan, MARMARA da Bugu" n baaladı 
olarak ve allutlarla müttefikan ha- çıkarmayıp dinliyor p"bi görünür, Emetli btnbafı Y 

.. 
Tarlh ve edeblyatnı 

falıeseri: 

(L&DAM O KAMELYA) nm dahi 
.-ı~ me,?ıur ALEXENDBE 
DlJHAS Pb.S> 1rı titretici 

mmıunndfm: • 

DEMiR 
Maske 

TUrJ<çe 
1942 nhı 

Dilnyayı teSh1r eden tilml .• 
Yaratanlar: 

LEWİ8 HAYWARD -

JOHN BENNETT 

Bu müstesna filme ayrıca: Dilny 

lromedi sanatının bir kıclsl 

Kiralık Odala 
lll.ve edllm.i§tlr. 

Bug ün 

Alamda Mitil 'd 
kimi balıia kabul ettiler. lbatmdan savardı. Böylelikle o ka· B&Y MUSTAl'A. NAiLt 

Encümene lza olanlann Mimleri-t dar çok dert düılemitti ki, mbayet vefat etmlıfUr. Ceııall8lıl bugün oar- '-'••••llİI•••••••••••••••••• .41•••••••••••• al de.Etere kendileri yazma)an ve .kı· 1 (Derdini Marko papya anla.t i) aö- pmba .saat 10.30 d& oaddebostanı _..;,_ _________ ____________ _ 

a bir tetek]tür nutku irat etmeleri zü claıbımeael olmuttu. Y. camı J'&1lmdatı 2 numaralı eıvin- ••••••••••••••••••••••-~ 
mul ve teamül icabmdan idi. ı Siik.6ttlü: hazan zıddına verilir bir den tald.ırılarak KldJk6Jd9 Olman 

Hakim Z&b deftes-e yazdıiı imni- YurE olarak da kuJJanılmı§tır. Avcı ·:!:n;::. =itte:•=~ ÇEMBERLiT AŞ SiNEMASJNDA 
• hizuma ark~ adedi Sultan Mehmedin m•ur aadrlza· mabaıluna defnolunacalttır llevll .._. __ 
.ıilll 100 rakırmın• 7azclı; aonra 'ba~I- Merdfonlu l(.ara Mutafa ~ ~ ..,_ • Bq6n ~ 1tlbanın 2 muN•mı ft1m umRU 

aıabm•n aol tar.ı..a 1ıir l1(Js ~ w•••lti.1• I ı .... lkırl' p.~~~·;..-...ı~~~~~"TI~"~._. 'f - lLiil ) r lırdill 
SOida ufır l tlrrlmtde Telat eden .. Ahmet DllbeeUI ııerecaıı. Kom. CHARLES LAUGHTON'un 

Bunu s&tererelu eleneli pyet lltifed, lüc:ve, tezyife Macera mmı. meısıııan 
- Ne arttı r Ne ekaildil mUI bir zat olduiu halde (SükGti) hazırlamnız!.. N01R DAM'an KANBURU Filminde. aoma o,..dJla "R>RK(E 
Decli. Nutk~ bundan ibaret kaldı ı JAaYe yadec:lilirdi. A ı v A ·zAR SOZLO bOı.rllk Macera Filmi. 

Reis de bu tevazua karp 100 ra• 1 Aı>c:lülhamitten meputiyete mü- ~ K A 1 L 1 M E y H A 1 E '-unm eoluna bir 1 rabmmı ilbe dener aadr&zam Kamil p.,. ise ha- 8bıflmm 
e.ti: ' 100. kiki aGkGttler partiai memuplanndan euG· . N 
• '!:.:.!.~ererek. haktmin.,. kı· !:, !!: ::-~~ am~ U Dilber MOTEN O'HARA'nın ittirakile 

-- Kıymetimiz ı.a kadar uıtbl .,- az hareket ederdiı Matinelere en 
Sitayiple karplık verdi. Meputlptln ilk baftalannda Bul- Büyük <>Qanmlarda seçen laeyecanh Affı.. Eatdbt ~ 'H 

••• su bpı klh7UI Cepf tıe çıbrdıiı itibaren mücadü ile dolu a6per RJm. 
lngibere ve Amedkada kmker (ziyafete daıvet) ihtilafı gittikçe tid· 1-Belenıllllnis2" _,~~et ~-~lilinls? 

(titreyici) imıini tanah bir mezhep detlenmesi üzerine, Kamı1 pqa: 3 bD,yilk artlstfn Yaratt.ılı '9'1'u· .u~ 
8!1ilderi vardır ki ibadetleri en ziya· - Bulgarlar darılırlarsa bizi ba· 8eneııJn en btıı.vllk Gaııpfıer tllmi HILDE HILOEB RAND -
• ıiikualikle geçer. nttıracak dostlar bulunurr Ka f ı p • .Bbnlarhertürıatez:rmattanlıibir Demitti. r 8 ences' LEVI MAREN BACH 
iatonda toplamrlar. Sükon ve ~t Bu Wtonik cümle o zaman pafa· ve HANS SÖHNKER b unu size 
fı;incle nıhu1kudnn gelme.sini bek- nm çok ,eyler bUditini, fakat bildik-

imler. Ruhulkudaüa geldiii de an- lerini ..ıdadığuu göeteraı manidar IST IGI N SENSiN 
eak vücutta bir titreme ile biuedile- ve parlak aiyut bir ıöz aanılmııta. E O M K AD 1 
Wleceğine inandıklan için içlerinden Hatak.a.tte bu parlaklık eırf bir cila-
lııirili lr.aıdismde böyle bir titreme dan ibaretti. Çünkü pqanın bahaet-
4117 rsa aülr.Gtu ihlil eder. Ayağa tiii barıtbncı dostlar ancak Bulgar
blkıp söz ıöylemeie başlar. Diğer• lann illn ettikleri .iatildlli Osmanlı 
J.ri gene sükut içinde bu hatibi din- hük4mefne tudik ettirmek jçin 
lerler. Hutbe bitince, içtima da nib..- meydana çıktıları Kamil pqanm bu 
ret bulur. aiyaat veclvmnin kimseyi alda.tamı-

••• Y8'l bir blöf olduğu çarçabuk anla• 
Eski Yunanlılar arasında laparta• ııldıl 

ldar latıa ve mi>ell!İr aöz söylemekle Taraftarlanmn methede ec\e gök
inefhur idiler. Isparta tebrinin bu- lere çıkardıkları 1>u «•İyuet pirinin> 
.a...duiu Lakonya kıtuına izafetle bu dimlesi Jma; fakat boı aözo bir 
'67le sözler için lakonik tabiri alem miee.l olarak tarihe yadiglr kaldır 
tılmuıtur. Süleyman Kam iri.. 

Vecizeler her dilde, ber zamanda, •m•n••nH••n•• ................... .. 
ll.._ _..ı_ LL_ u•· .. _ _ •-- * Sanyer HallleviDden: Tenuıll 111- D ... "'-"erde.· ._. ye~ ma11U1UK1ur. 1Vap_.1 beıdnbı tmn1tıe ~ 8/3/1H2 puar ..._ -..u 

(Hayriılkelim ma bile Te delle) dnt aat 12 de JllR}aıcalmdBn tem- ROBl:BT ı.twıNGSTON -
4erle. ll1 ...,_ ttıeıertntn batm'I bulunma- J1JN 'l'BAvts • 

Bu vecizelerd• bareketı.e w lan. 80B8aT &llldsT&oxo 
wlıalara uyanlai, hunları duyula· * 1Jan7er Jlalkevbıden: 8/3/H2 Ameılbnın lllellıUl' nılı1 t&-
• ve okuyanların zihinlerinde malt- puar tibıtı aat 11,SO d& EYtm.121 alo- = ~ = :. 
tik olarak ebedi kalırlar. Ordular- n11Dda ve spor ~ mntte Aza- dar mllUne rutlanmaaut ma-
.. bByle kıaa n miiwü .aalerin • llıllllıap ~. 'Y1*&ı* P- ceıralar dolu ırwnmmı g61'ecek 
ftlhlarda uyanclırdıiı ,evk ve ple- tetıen dn ft ll&tw IPOr fQlıeldne ve a&ısıa~uı. 
JU ile harikalar ıriicuda getirildiği· aııtlı &mııın llldDeı1 rica olunur. '--lliiİliİİiiiiiiiiiiiiiiiİlll•' 

• tarihte misaller eksik değildir. ~---------------------Mak.ia azun nutuklar ne kadar klü Y .. ~ MEVZUUNUN FJ1RAR VE HE-
._ oı.m. bu deNC:9' tesir JaP&· A R YECANI. SEYIRdu:RI BAŞIN. 
mu. 'Hele IUazanhk. pTezelik a- Ş K DAN SONUNA KADAR ME-
,.ı.c.k derecede~ sözler-... RAK tç1NDE B1RAKAN 
• -.ne; Yermemek bW olmd. ejpemauncla B 1 R F 1 L M... 

Me,hur bir daıhma-.a ~: a clNAYrr- ORTADAN KAYBOLAN BiR KADIN-
IHlatt altmdırf) ESRARENGiZ BiRi TARAFINDAN CALINAN EVRAK... 

Filminde gÖ•tereceltlerdir. 

.-- se enin en büyük 2 Fılmi birden 
B U G O N :Matinelerden itibaren Gedikpqa 

A.ZA.K sinemasında 
Geçenlerde pek feci smıetto hayata gcsıç yafta gözlerini ~ 

BG:yük S..'atkl.CAROLE LOMBARD·m fimdi)re lradar 

JaN,tamadıiı - kudretli t..di 

1 - ISKANDAL KORKUSU 
8111 rollerde: CABOLE LOMBARI> • FEBNAND GUVBY 

Ganneden anlablamı:,w.cak. h&tün anulamuzı caıüı oluak 8rpmza 
~ ba,nıt edeaeiiniz bir qk Te ilıtlru &imi? 

2 - GAtP KIZLAR Li"'ANI 
Bat ıollelde: llANIW GABY 8 .ıtJDiTB • .&LLBN 

Bap+ ... h.recan. korku dolu mülhit G1ı1ıptc Filmi 

ikkatl.. DikkatL. 
BUGÜN 

........... 
TURAN 
~ lıadar 8fl l&illmemlt 
ld llll-.ı fDml taıtaııbuı baDana 

Wrdtm dJor". 
MOftODAlhl KAJtB1J&U 

ftlmfnbı etıdZ ve tudretU artıstl 
CHARLES LAUGBTON 

Te sevlmll şen dilber 
MAUREN O'HARA 

De beraber çevirdlll Tü?ttçe 
ltiEltl büyük Macera f1lm1 

anh Meyh ne 
Okyanusun ko1Gmn9. daJPJan 
lçJnde gecen btiJUk bir macera... 
06r0ılnıemif bnh mtıcadele le 
entrlbnın 1001 heyecan . De!h
oeı. .. Afk ve lhttnıs tllmi. Ayn
ca: Başlı başına. bir tibn olan .. . 
Bütün seyircileri kahkahalara. 
gar:kedeeek büyült komedi. .Afk 
tllmlerlnln şen ve sevl.mll iki 

Yıl:dızı 

İREN DUNNE 
GARY GRANT 

tarafından ~ taraıa. 

JV&tJlan 

ilk Göz Ağrısı 
Bittin haıat-. Ltlb .,. llıUıu 
toerlslnde gegeııı nefte bir • 
macerası. 11 den ltflweın dlıAVllmJ.1• 

Matineler. 
TUBAN alnem•smda 

Şehir tiyatroau temaillerl 
Tepebap Dram bımımda 

Gece saat ıo,so da 

PARA 
Yw: lleelp hml KzAI 1k 

Wll ead48ll Kmnedl ....... 
Gthıdk .. t lf de 

(I O CUK O Y1JK1J 
Oeee aa.t 20,80 da 

OKSI. w SOKS I. ıa:'':§'--~?E KORKUNÇ GECE ART i S T 1 S T 1RAB1 
-t:;c:n~ı0nç mnkicie bırabr. ,._ °'1u1anJu 1 (Komdianten) OL OM 

-.. ':.:!t.-:.=·M'ttt Lola NUTHEL ve JASPAR OERTSEN REJi: D. W. 8 A B S T Paa~:a.~S::uıu-..ıı!':~ 
lntirnııeıııft at....ız ~o- H E Y 1. C A N L 1 8 I R I' 1 L M. i•JÜLDB--·KRABL--··- U· THB--DO- RSH--··HENNY---PO- R•T•BN--lli bktan turt1llama'81'1k .ta~ 

liavale eclinizr •• dermit. -------------------•'6 UMmı rabmet1ne ta'YUID1111'11r· 



ozoı &ELl$i 
Bir dahi 

D ihDel' blabahk ailelerden yetifiyGl'mUŞ. Tetkik etmişler: 
Büyük mınild üstadlanndan Sehumam alleslnhı befincl 

IDeuğu imiş. Bach'm kendisinden daha bfiy8k yedi, Haendel'in 
iDkas kardeşi varmış. Wagner llelm ~ Mor.art alü çocuk· 
.. Mr ailenin evlMlamıdannuş. Revam Aibelt Dw'ft"in on aHı 
.. ve erkek kardeşi Leilmlz'in en bir, Lessing'in on, Raydn'm 
tlı ild, Flchte'nhı dokuz. Schubcrt'in on üç, doktor Koch'un on 
.. kardeşi vannlf. 

ISTANBUL HAYATI 

Yangın ve 
itfaiyeciler 

Cananr clticliilderi. can ......-tı
lan elrafı çmlattı. Ufaimı zifiri b
,...wdan içincle, aiin bebpm aaıb
nın koyu bir lazd1ık belirdi. Klb. ... 
rala banda yükselen daman .&bın
ı.ı arumda kml panlblar abedi· 
yor. k&h aCSkYüziine aoluk bir ıtık 
parçaaı yayılıyor. Sokakta teli.oh ko
pqmalar, sesler duyuluyorı 

Birmanya'nın stratejik durumu 
Muharebenin şekfi, Birmanya işgalinin 
pek uzun sürmiyeceği hissini veriyor 

- Yanıyor. J•p0J1lan earoe va Hind deaiziDe 1 Yazan: 1-.u.fan pek alda gelmiyor. Ç:in'm 
- YaD&'ID ...-ede?.. çıkme4ctan alıkoyan Biımanya • Ma- • llıialine lmllanakla ıraptıklan hatayı 
- Kartıda itte. Ne bileJ:im hm? •. ~ -. Suma.tra • Cava • Avustral7a M. Sevki Y azmaft anleıaut sibi görünüyorlar. Onlar 
Pencerelerden ._.... manıyor, eocldinin ~rtaaı yarıldıktan ~D~ daha. ıı:iyade ~t denizine çık.arak 

bpdanlan frhyan kadm. .wr, eo- harp harekabnın bu yuma Yel'JDill yavat l,ıral eclıeı-e:k. flqyıyetleri eerl>ee tJ:lnd18tana clemzden gelen yollan 
lıllk çocak hep 

0 
tarafa "°'8Yodar• ilci ~ahnda devam edip tıidecej:in- bala ci1iıJten. diier taraftan l:sapliz.. keemeic ıve .lngiiizlerden pek mem• 

ldle!» Telith ...U- anhıtdmu cenplar de fUphe yoktu. Yannanın te.iri an- imin bir bmn kuv.ctlerinin Japon· nun görünnüyen Hintlilere cHaydi 
biribirine an; or. c.ak bu auretle eld~ ~· NeıtdDm ima ellİr Clitftiiiiinü bildimıeei. Bir- İngilizleri dıtarı abn ve istiklalinizi 

Bu yazıyı okuyunca yer yüzünde yalım Dd brdePın olma
llna esef ettim. Benim için dih1 olmak ümidi hemm yok gibi 
idi. Can sıJmıtumdan elline Mr gazete aldım. tesacliife bakın: 

llirinci .ııHesfnde tam on bir çocuklu bir ailenin resmi vardı. 
111r zayıf adam ve etrafında kıs,erkek boy boy pak: «İfte de
tim, aralannda bir dahi bulunmasa pek muhtemel mesacl bir 

Çocuklamı her birini gözümle olqıayarak, en mesud fani. y etr~ saran • ci Jap?nlar yarma yerınm cenup ~ın- DMUıya itval:inin de pek ,fazla .wmi· kurun!> diyecekler ~i görünüyor. 
ldıı hangisi olduğunu keffe çalışa çalışa resmi bir milddet 9fl1• L-"-~ kalml arkadaeyır dalci Cava adaaının etrahnı çevıre- ,eceiiA::. · verİyoL O "Nicit Ja· Öteei bir llyuet itidir. Japonlar da 
~ in altmd-LJ ..._'-- '--- -şı d • DIUIUlaı çe aşıyor, a· ek b k ka dtkla ..:.ı..: ~ ... im. Sonra resm -.. şu sawr.m.n Oa.uı11aya - 8 ım. kiler öndekil •• 1 idekil anla r ura.ya aa er çı r n ..-n ponlar · eli.tan kapama ve KalkU- ilıaniıaye .igale tarattar olamazlar. 

((Beyoğlu Balkevi tarabndan ..... lr ,.ocuklu aileleft verilen dakini" 't enk, ı er er y !_&!; şimal yanı olan Birmanyada da iler· ta'am 6-Gne .-.ı......:. oleeaklardll'. Her - ..:u Japon kudretinin Öe 
~ ~ mı ı ere omuz omuza DUi l ~ H" d" ta h d d J ~ y-.1 IP'-'A 

blükatatta biriııciligıW· alan ft 25Hra kHanan on bir 900uklu ı l p·· .. · al emege ve ın 18 n u u tala var- çonlum HindWtanı itgale kal- bir hududu vardır. 
o uyor ıu:· ~J8Jl1anm merme •• P ~O: mağa çalışıyorlar. ,----------------------------. 

Tenemoğlu'yu dokuz çocutu Vt! eşi le beraber görüyorsunuz. ~u R'IYJDlf, mahmur gözlerini Maamafih şimal yan, yam Bir· [ D E N 1 z J 
biğer iki oğlu çalışmakta olduklarından gnıpta yerlerini ala- o~turan erkekler, omuzlan ·~? manya yalnız bu aeddin b!r yanı ol• 
blamışlardır. Tenemoğlu'nun kazancı ayda on Hradır. Yırmi se- ayaklan takunyalı kadmlar, irilı mak itibarile haiz olduğu ehemmi- 1._ ___________________________ J 

ufaldı çocuklar... Yanan binanın tt d h f l b' d' Zir b iledir evlidir., ( ereleri kı kızıl Alevden diU ye en ~ a aza ır ıey ır. a u-
Yazmın sonmıu okuyunca fıelaar, h0lll ba sefer çok dik· ::;= la P • aftak" binal er rası aynı zamanda demokratların 

a 10 ~p etr 1 an tahakkuk ettirmek ve kendi gayeleri Japon baştnlarında d n·z 
11a~·m·yetinin büyüf< rolü 

katle resme bakmaya bqladım. Bmılarm içimle şimdiden de- yalıy~ •• C?ökte u~ kı:z:~I p~çal~- ~çin kullanmak istedikleri 750 mil
hasını ispat etmiş biri va.nlı: Ayda OD lira kazançla on bir çocuk ~ ~ı h~v": ~lfegt gibı dimd~ yonluk Çin • Hint birleşmesinin bir 
Yetiştiren Tenemoğlu! Onu iıürmetle seltlmlanm. yükb"ı seliyor: kimi 1 Ja~on ~~~. ı;:~· diki~ noktasıdır. Bu dikiş iyi tutturu-

Şevket Rado yandaki çatıların uzer!°e d~külu- L:mıazsa, bu birleşme de tahakkuk 
"'-========-=========-=ııı:m:==========ıı::ı:= yor. Kızıllaşan camlar ,ıddetl. lf8Jl• edemez. Bu sebepledir lci Japonlar 

gırblarla ~~~!yor, korkunç ho- Singapuru ele geçirir geçirmıez, bir 
murtular, urperbcı çatırtılarla fışkı· kısım kuvvetlerini hemen cenuptaki B h k j d ~ 
ran kara ~uma? kümelerini alev dal- adalara atarken, öteki kuvıV'etlerini u a imiyetin apon onanmasın n 
galan takip edıyor. de şimale topladılar ve Birmaııya- } J b • d .. 

1 Kısa fasılalarla yükselen alevler da da mümkün olan aüratle ilıerle- nası a ınacağı ütün unyaca 
etraftakil~i teliııa dütürüyor. Her meğe çalışıyorlar. • 

"'-====--==s========--========== kafadan bD' ses çikıyor. Yqlı bir ka- B"H d"W• .. kı tamam • merakla beklenmektedır 
Romancılığım~ betler.inde yerleri kazıp tarihi de- dm ellerini oi"ufturarak tepiniyor: 1 ı n ıgı ub:z:erek tar J laren, fl• 

v 1 · _..._ La..:~1. •••lar --1-ar _ A I • !_!_..ı_ t___ _ f-L-L-- ma ve cenu u 11m1en apon ta• 
Tarihi romanw mütehaaam B. ger en .,..., v .. ,,.._ - 'lf&A - • y~. IÇınaue 41.~ CUUUJa rafından çevrilen Çin milli hükUnıe- +--" -

Ziya Şakir, Edebiyat ve Roman dıklan haber Teriliyor. leke" yı bilen yok mu? uç defa oku· tini d"" d . l . ı.k biri'-''- Japanya.ıım .Amıerl'ka. ve ~ı.Atereye duşmana sa.ldırmalanna. fırsat a.ra4 
Bir eli yaide. bir eli balda olan yup üfleseniz. Allabm iznile atM IÖ• n ~nya enız erıne ~ an ~ JraJıp baıp açmak cıeea.retlni l6ltedP nır. itte Japon bahriyesi zırhlı gemi 

Lqlığı altmda yazdığı bir tenldtte bahtiyarlar sibi Alman do.tlan- Diiverir. yolu Bınnanyad~ ~eçıyor. Y.~ıa gı(ııst~ tab1il edilhtmD her zayJatından büyük bir ihtl;ruµnla 
l'oman yazmanın ne demek oldu- mızın da 1biT eli barp.te. bir eli idil· Omuau ~eli bir kadın. im- bu ~o~~~ pdt .ıyı hır fCY degJldı~. şeyden evvel Japonlann dcJrı•nm& el- bçma.ralt bu fırsat silB.hlannı hti· 
lana anlatıyor n cbeş on roman türde olabilir. Bmıa kiımenin bir aıjmdaki im d Geniflagı ancak 6 metre olan yol Hi· betin.den "'1 Ang1o-Salmon defıetıe- cuma geçlmı1ftir. Taarruz silfı.hmı 
okuyan, sinemalarda mevzv bu- diyeceii yoktur. daldan ...!:..'"':rı. ~-:..; ~a,.a·nın pr.k kollan üzerinden ·ve r4n1n beberinlden ~ o1dulu müılA- _intihapta Ja.po~ann isabetli h~e!:et 
l.n ve biraz da yazı yazabileceği- Ancak. bu ı..berin arbıımdan aobtturmaia uir ......... 'bir__,_ birç~ yerler~e 2000 .metreden~: bazaSle Ja.ponyanm harbe aebel>lyet ettı.klerlni hAdisat isba.t etmlpr. 
ile enwıiyeti olan. dedıal kaleme -'elen \..--kabir ajans telsrafı, Al- tan da söyleniyor: eeık. bır erazıd~. g~~r, m~orl~ ve~lt hallerden 1çt1.na.p edeceğine Diğer taraftan Japonya düşmana 
earılıyor .•. > diyerek uomancılı- lı' vav _ Evden ken aldana • ~ vaaıtaltm ıçuı büyük tıefılikelen h6kmedilmJttl. Bu tanaa.tledlr ki; lstenllen yeme ve istenilen zamanda 
imıı:z: yerinde aayıyor.> hükmüne m-1 itgali albndali Yunametan• mec1· Bizd bir~ d _!.'!_ hım bulunuyordu. Fakat eon zaman. Amerika Japonya ile yaptığı aan mü- hücum etaneltle hal'bin 8...->vkulceyş 
varıyor. da açlıktan gündıe 900 kitinin öl- .1·. e Y~ ~ ~ da Amerikalılar burada mühim teı- zabrelerde ondan çını tahli7e etmek aa.f'h&Sm& hA.kbn olmuş ve denizaltı 

Bu neticeye dayanan muharrir d6iün6, Aıtina Te Pire eokakla- Getirip de at~ toYle bir I'~· kilit yaplDlflar, kamyonlar getirmif· iBtel:lnde bUe bulunacac de~ede lle t.orpldo tayyareleı1ni kullanmakta 
cmevzuile. üalubile. edebiyat ka- J11Dda günde 330 ölü toplandığı- ~hemen aoner. Ev yakm ckıiil ler ve tamirhaneler açmıılardı. Şim- !:leı1 gHmJffıL Analo-Seltsonlara gö- gösterditi yüksek maharetle tabiye 
ideleri.ne uygunluğile meydana çı· m. bunlann tabuta bile konama· ki gidıp alayım. eli bu yolun baılangı"" noktaeına ka- re elleıtndekl donamna Japon de>- alanmda da tist\irılük elde etmi~tir. 
lan kaç yeni romanc:muz vuh dan çukurlara sömüldüifinfl. 941 Y .. h iki~ ellerini cf..ı.ine dar gelen Rangon -"Mandaley de- D11.Dmamı• lı:at kat tiıltün o~d:ı*.tan Amerikan donanmuı J.se ~rek sev4 
8Ualllıin cevabma ela: cSinekli tık:tepininden Scıaklaanuna ka- ftll'1IP dertletiyoriar: ... .;PVolu ke&lm.iı bulundn:n ........ ör• b&fka en_ elverifll Dıdere mallöyet ltulcen ve gerek tibi.-e + .... ..-üsü 
BallaJ romanmm çok yübek bir dar 40,000 kitinin öldüiünü. Ş.- - Vah, vah, vaaala. .. Şa aiaçla- ~~ı daha bugünden uti'f~ ;da; bu üst11nliitti daJıa. m.tıeaslr kılmaitta dÜfDWla. taptınnakla 'bü;.ru;blı-'hatA. 
1.ak.Ja 'kazanmıt olduğu mü.Ufa- ra halkmm cya buğday, ya ta• ra içim mh;Jor. Aletin içinde ka..,._ mıez bale gelmif demektir. ~rman· ldi. ltiemiştfr. Bu suretle harbin bida-
lm aeıbe'bmdn buluyor. -.Luti> diya feıyat ettijjni dünya- lac:aklar. p,ya karıı hareketin ilk hede& lıu Fl1baklta muhasım iki tarafın yetinde ifledlği h::ı.tAyı tamir etmek-

Tarihi romanca kendi k..dine ,. yaymasal.. _ Hele a. ..... ki 89 1,.. 1_,, idi. mtııı 1'18 tıc:p adedtnln mubJ•e&lne te giçl~ utraımftır. Bu hatAnın 
Löyle güzel bir cevap bulnu4. la Da·-/ balkond•ki ...,.,,_. _ ~.-ıı... h • . • Leci-~ Hin..ı: ..ı_ r--ı:, dapnan bu nuarlyenjn dolrulutu nıetlceal Claba mmı müddet çekllece-

- -- -.- asma u -~· ae ..., ne - ..,..... - Ullnml! Baıp&e lıAtemllbe _.. le bemdJ'Ol'. ÇDnld1 AmerUcan do-
pnç romancılarmm 'H ,.eni ro- y apbiı Hraanculaktan atGrü rma. oLuı ve lntıilizlere brp da pek faz- bttolmQltu. O halde bu baıı>te de nanıınuı Peaı1 Harbour baKınmdan k:':1:: =~~ iki eeae Siirde .ariilmeeiDe karar a..ı-. miif-6 _,.ecil• kota- t muhabbet besi...,.. bu memle- hangi ıa.ratm mtıım ve topu fazla beri henilz mtHılm bir harekete geçe

-rerilen bir tacir .elfıoııeti lnrcla yorlar. atlı,.orlar, bnnaaı)"orlar. Kol- ~ itPI ederek .SV.- sibi Japoa iae p.lllıVetl 'ft blnnetlce deniz hl- ~. 
farkında mı acaba).. ump kaçımıf. Kaçmakla ,..&ayı bıldarmda hartuml..-la çabDID • n~ ~da bir. d~let kunnak tbzQ;fetlni o ıaratm bzanmM!lasma Japonya eµndeki hücum silahlann-

Dikkat ediline bu bahiıate ölçü lcmtanıbileceğ:ine,. ,.bat ,;hünüıı korkulu )'erlerine çdayorlar; alev aii- mr~e <;m '!e Hmdiatan arumda bir sebep ola.m&?Jdı. İneiltıere faik dan yalnız tayyareyi kullanarak In _ 
olarak ele aldığı değerli eeer, mu- tanlan. duman kümeleri anama da· ~ogrudan dogruya teması kesmek· dona.nma.slle Alawıyanın denizlerden gWz donanmasını da a.ynl elim akı-
hmririnin en olsun Yatlannm Ye- brumı temizleyebileceiine elbet lıyorlar. Etrafa aaldm. öaiine ple- ~· <?"~~lanmı:z: unutmam11lard1r ticaret; ve barp manadlle isWade bet uğratmıştır. Denizde bu iki esas-
ıtmidir. cKaldırnn liaanı> dediii lıtimal ftrilemez. Dİ kasıp b9Ul"UI alet clalplan ile ki On liden Şang Ka,. Şek bu te- etmealne naıııl mAni oluyora tmtün 11 zaferi kazandıktan sonra Japon iıs4 
~ romaıılana, ıeıkeeriyetle. ede.. ~ bir ,.olcmımı ardmdan söiGa Piüle pençeletiyorlar. Her ~ muhaf~ ~- "!e Uzak Do- Amerlb.n donımmumm da Ja.pon- til1sı B. Churohlll'in dediği gibi Ô4 

~ doruğunun ilk buamakla- ldmlerin, neler eöyleyeceiinl biJ- f1tlaran al8"' dalgan arumda onla· gu da Japon ~~etine kartı koy- 7&1• ayni mümanaat! g&ıtereceğl nündeki seddi yıkan bir eel halln'de 
nada verilnüt eserlerdir. miyom .nma nçlunun f&yle bir rm k°'1Jlfaldarı. kmlcmı aaimldan· mak üzere bır çm • Hint birliği te- tabii ld1. Gerçi cotrafl durum ve hızla 1nldşaf etmiştir. Harbe karar 

Kültür ve açlık ~ b8 ett:i1ibi eamyoraz:, .. ,...., hortam1an atete yÜ)afbr· aiaine çalı~~ üzere ıubat ayının donanma varııtı ıtJbarlle Japoınyanm. veren Japonya tçin bundan da.ha 
L_n_L y L-- _._,_, __ ,_ .... _...ıı:ı=-or. T'-'amba --. batında Hindıatana celnU•ti. V-'--a Am ......... _ ----... -. Alman-.. ,,., va.- ideal bir plAn olamazdı. Alman bilginleriniıı Ynnuriata- - qu11111 unaıü.tane ~- uı&1an __....._,. uı .....- y a&ı "'noıı.a w..,......,.... ... --...... 

11111 
Olimp b&Jgeainde Jüpit• ml· IDJllbrf törleri homurdanıyor, otomatik mer· ha birliğin meydana getirilmesi uğ- zlyetbıe ru&t>etk, daha mtisait -mev- Acaba Anglo-Saksonlar Japonyanın 

clivenler, alaca karanlıkta alete doi- runda çok ,eyler aöylendi amma, kide olduğu teslim ediliyordu. Fakat böyle bir plan düşünüp tatıbik etmek 

1 Gu. ·N·u·N ANS.ıKLnPEo·.s; 1 ru uzamyor. bir an İçinde itfaiye ne- fiiliyata çıkmaması için de Japonlar Amerikan donanması İiıgUlz ku\fVe- l.stlyeceğine ihtimal vermediler mı ? V ti ferini merdivenin tepesinde görüyor- Birmanyayı ifgal auretile Hk baltayı tile birlElflp Ja.ponyanın muhtemel :HJç şüphe Yok ki onl rca bu ih m l 
amu:z:. İncecik baaamaklara brma· 'VUruyorlar. hardcl~ hedef olacak sahada mer- düşünülmüştür. ~kat J:ıpony .. nuı 
mrken k ı• .. ;:.-d ürükl" .. ec1•w• b Her ne kadar Çin .1 u, d' ta k.ezi bir uase topla.Jldığı takdirde Ja- harbe takaddüm ede'1 ıinlcrd ma-z h K A • 1 o ._"'!!' a ı ıgı or- . . . ı e nın ıa n pon ıswA emellerinln tahakkukuna sa başında müzaker yi ka ul ederek eynep anım ve amı pafa lmn biı-~enbire açılıyor. kal°! bir yı- arasındakı ırtıba~ te~~n içm bu yol- 1mkiıı hasıl olamıyacak ı. Amer kan donar.m nın a. 
lan a1l>i kıvranıyor, fıtkıran aular dan başka ve Tibet uzennden bir Japon fütuhat planının ilk hedefi boyun eğer va ·yet g ·· ımesi harbe 

Pazar gecesi yanan Fen fakültesi manında sadrazamlıkta bo.ıunmuştur. alev kümelerini dağıtıp aindiriyOt". yol daha mevcut olduğu ve nakliya- batı Pasi!ikteki tekmil adalar ve bu cüret edem·y c · z babını hasıl et-
lılnası Zeynep hanım konağı diye Zeynep hanmı İstanbula geldikten Etraftakilerin telaıı. heyecanı onları hn bundan sonra bu yol üzerinden meyanda Malezya ile Slngapur oldu- mlşt!r ki; bu su etle Japon d vl t 
lbeıJhurdu. Bu konak eski ııa.ck'Aza.ın sonra bu konalı yaptı~. alikaJandırmıyor. Hepsi vazifesi ile yapılacağı söyleniyoraa da, Himala· ğuna göre bu pl3.nın tatbiki evvel adamlan plıinın a.:o l, ri klsmını old u
l'lBlf Klmll pqanın zevcest Mı.sırlı KA.m.U paşa, :rıevcesile beraber ko- metguİ ve işini bilerek yapıyor. Hor- ya dağlarının Hind•1stan §İmalindıe beevvel denl.z nakliyatının emniyetle ğu gibi politika t.arı-fmı ela mak ada 
'9ynep hanmı tara.f,.::a~1~wg: nalı:t:a mükellef bir hayat '8f&Ullftır. tumlarla, kancalarla ateşe saldınr- en büyük ~rı~a1arla dolu olduğu ve ıcrasma bağlı !dl. Harekat sahasına en uygun olarak tertip etm lerdır. 
=~n~:" ~ b:ıunmu.ş. ve Za.ma.nııı edipleri, Allmlerl burada k~ •• yedi. başlı de"Ylerin alevden dil- şarka, y~m Bırma!1yaya doğru d~ y~kın noktalarda üslenece-k kUvvetll Görülüyor ki; d nanm~ındak! 
llehmet Ali paşa.nm ye.nma ~et toplanırlardı. AbdülA.zlz, b1r a.k.şam lerini keaıp kafalarını koparan efsa· vam ettikçe hu arızaların azaldıgı duşına.n donanması elbette ki deniz drttnot ve top adedi üstilnliı~u l 
tltibl olarak ginr.iştlr. Kamil paşa haber vemıeden buraya, ll&drAzamı- ne kabramanlarmı andınyorlar. o malfun bulunduğuna göre, Tibet aşın Japon naikllyatma mAni ola- doğurduğu gurur Amerlk ya pahalıya. 
llekislle Mehmet Ali pru}anın sevgisi- nm evine ifta.ra gelmiştir. anda bayat kavgısmı da unutuyorlar, üzerinden geçen ve düzeltilmes.inc ca'kt~. O halde bu tehlike nale ed~l- mal olmuş ve Japonyaya den~ Mki
ld kazanmıştır. Bir aralılk Mısırdan Zeynep hanım lyili!!i aeıver. cömert fUUl'larma hakim olan vazife atkı ile yeni başlanan bu yolun Mandalay _ medi:k~e den~. ~tına. ha.Ilı fil- mlyetlni ka.ptırınıştır. Hula , Pasi
latanbuıa gelm.1'1 askerliğe g1rm.1.ş ve b1r kadındı. Fakir halka ~ birer makine gibi çalıfıyorlar Çunk.ing yolu kadar iyi ve işe yarar tUhata teşebbus edilemezdi. Ha.ı.ıbi fiğin :u:ıssa a~v~~~t :~
lııeıt sene tç~e mirliva olml)!tur. edenll. Üsküda.rdaki Zeynep KAmll Nihayet alevden kollar Jorilip ezi- olduğunu kabul etmek güçtür. göze alaraJc taarruz plirunı te.tl>l:ke :=at 7&~da harbin8\~~a;etın: 
lllmra döndüğü zaman Mehmet Ali hastanes1ınl Klmll paşa ile Z~ep liyor aletin aenifleme tebl'k · ·• Umumi durumunu ve ~ • Hint karar verlrk~n Ja.ponya. için llk ya.- de elde edilen deniz hA.ltimlyetı bü-
llqanm tızı Zeynep hanunla evlen- hanmı. ya,ptll'DUf}ardı. İk1si de bas- 1 . ' 1 eaı on· . . b k d h . pılacak 1f duşman deniz klıvvetlerl -'" llıdft1r tanen.in bahçeskııdekl tftrbeye defne- emyor. Toplanma boruau çalıyor, birlefIIleSJ a ımın an aız olduğu birleşmezden evvel mlan &1rl ayn s,_ l'Ol oynamaktadır. Bu Mklnıiye-

:ıuıı;u pap., alt.ı sene sonra iatan- dilmlftlr. YaJll'lft enkazı araamdm1 çıkan alet ehemmiyeti anlattığım~z Birınanya• yakalayıp imha ve,a teıdnıb hale Un J&pOll dcın8:1mrunndan nuıl alı· 
llaJa geJmlt, muhtelif mühlm. vazl.- KAmll paşa Telemaque' 1 twqaye kabraman!an otomolMUerine yerlflti· nın müdafaasına gelelim: Mlrmaltt.ı. Bu mphpdm ,_,_u 18 n&C91ı biittm dunyaca. merakla beik• 
lderde, Nazırlıkla.rda AMfiJAztz za- tıen:tıme etmJftlr. yorlar. Yarahlar but.neye, ötekiler Erazi. dağ ve nehirlerin vaziyeti. donanma kuvvetile dtişman dcman- lenmektecıtr. 

de yorgun. bitkin, nnddam l>ir hal- Birınanyanm ıarka, yani Japon hii· masmı muharebeye icbar ederek lllll••••••••••A.1!!!!1118. .. 
KQçQk haberDer de koiutlanna dönüyorlar. Duan, cumuna karıı müdafaasına elveritli- tarfJbklı ıop ı:nııharf!Jesbıe onu e 

~= b0-.k8 a ~ ~ hd~~ ~~- T~ame1 . n .1_!İmaldfuuan cenuba ~~v!=e 1: = :: PERi ~ ya 1j;Of1;uwuan a --.v..... CUWUA neu:ıır enn ılLl tara ayni .İKİ· erdtnnekle miimkün o1allWrd1. * Lotantalarm. cephe vitırlıılerlnde .* PeJmtırde lı:ı7&fetll )'8fhca bir Alet içinde hayatı hakir görsek kamette takip eden dağ silsileleri rar v 
,.._ 1ıethiı1n1 Y8'88k eden Umuml k8.dın evvelki dn Cil>allde fnh1saı1ar t.a ladar fedakarldda ~ heı- itibarla çolt kolay .. dafaa ecli Blrinct fıttı tatbik tçtn döşmvıa Qs-
lleclıs brarmı t&tl>lt mımcllne :toy- tütOn tabrlbmnm aname do~ ka,.ı kuançları nedir bilir miaini:s? lebilirdi. Fakat bu hatl::. çok~ = ~m.:ı,•tJ.~ub::::.:; 
~ -~ ötr= birdenbire ~u :ıı:.,t>edenı1c ba- A,.da otua lira ile lark lira arum- olUfU ve İngilizler tarafında klfi u- f...._ sa71atı da ~ almalıi --

• 16re~ =ene~ bu b.rarı u ~::,S.,. bql•m.:. )'8!'= ': da. •• Gin "9 ~ ~ ki. ~ ker l>ulunm.amaaı bu ta.Dit müdafaa dı. ? ? • • 
~ ltlbaıen J1lr0dille laıt'acK- llasS1 bUCıaneıltne balan malatelif aemtlerincle birkaç hatlarının Japonlar tarafından ol- ıcanet iltWılülii tıem&ıı ediJıım*ll- ( r 
tir. DJler tan.ftaıı. 1caıwm mahal- deıtıa1 da baBtanede mm~~ :Pll8ID ~am ve birakç dalı:lm dukça kolaylıkla ele aeçirilmamo M- il ,.ııut m~ ~ •••••••••••• 
lııblcı ..., .ır rem* atan .,. 1llP8D = ht\TiJeU an18fJJem~ M- IOlll'a ilfaiıoeciler orada ite ........ bep oldu. Japonların bu ..haya 140 DJ1atm teW:Lsl dfipıan• .-ZU ·--- S.blık 
'dı•aaelere tqmJll de dlflntllmelt- llye doktoru B :mnyer lCan1ı ~ -. Bot Wabildildm ..... _._.. bin kitillit bir ordu yığdıklannı biz. diba mtıııtill o1dulu abYalde llıanl-
a.nz.. d ret s&dll lfU da durmadan talim ~lar. zat lncili:z:Ier aöylüyorlar Dütman ti harbin ~ 1119t ....ar ı•, •ww} .,. mıuıbt S il lan-* Sros adında lbfQar bir adam :O~ h~~ ~7Ql!°\I: Bizde itfaiJeci1ik. hotas takl.P. arbk Hindiatan kapı.ama '•elmit ele- lçln dftpısnla tat.t neticeli 1111* de- ~ ,:,.::.:. ~ 
=.ı~=:::ı:: bL'8 ~ ft alıopat ,...ıı.- ~ bü temin edemi)• •ir ....ı. ~ektir. H~~da mevcut olduiu = ~...,:,,: = oaı.,,a odam tmmı. madem 
lıılll cltttiP bafm,dan J'&l't.lannllf hu- caktlr. &. 8- clGzeltmek. ... alıee bhra- aoylenecı .. bir milyonluk ordu ne ile yani Jıılfllc .aA!lla ~ il g&me koltuklar .,. Wtli'ıMıtı, ıw-
-..,. taldırılmıttır. • . * Dllın al>8h ~ Vail .. --~ ~ .......... " ... mettrUldur ki hu sabada görünmedi plAnmm ıeedıt bir anıret oıur. oa- bllde .,. lSlı:! :mudıen ~ * K~rda oturan G8Hzann 1ecDıe w B. L6Ul Kmloı'm lllWill ..,_law tanin etmek _.mfe bli- ve Japonlarla zaten aeneleı-denberi ,.e, dftpn•nan esas muba.rebe ımaurıı ~ ~. se,ıotıu Sn 
'1er bDç1* '-8fJDdü:I mı SamJ:ve cınn altmda. ~ ~ ft 'fll&- JllE hinııwthalai ............ ..... me,gul oları Çinin yardmu .ietıendi) mdılılarm1 ba.tırmak oldutuna göre Tera.z:lıs:I. ri•lmda U No. da A. 
9'de mangaJın tlzerlne d11'nıtif, vtl- yet f1Jbe mtklthiedmıı lflıl1'8ld1e aıtJk • ~ boreaclm. Alabdarlardm Banlu bizim jç.in bir muammadır. buna torpido .stıAhlle muvaffak olu- Jlllba:;Jan'a mOracaa't oltm.ma81, 
'-lt1 ve 7tBll :y&nmllbr. Küçük Bam!- umumi tıoıpluıtı JaPlımıl ft DlQbtellf IMmu IMld..İıl. Bir taraf.tan Japonya .itgal mecıbu- na.b11eceli he6a.Planarak bu &118.hı Tel: 41221 
ile Btfal hastanesine taldırılmlfW'. feh1r illeri ~. Cemal Refik ıiyetinde bulunduiu ,.erleri yavaı tu11anan denizaltı ve ı.nareıerin iıliiiii:iiiiiiill•••••••Iİİ 
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C.. t . ' omer perı ... Sarawak'm beyaz sultam! 1 
K ket! yana k<lçmış genç adamı Er\eısi günü trun saat iblr buçukta 

arkadaşına. alaycı gö'Llerle baltcı.l"ak onwı apartun:ınında. 1dlm ağn.tey ••• 
gulumsedl: Bir. ikere vaziyeti gömen .•• Oda ısın

- Ne dcclln'>. Ekmek karnesi ınl?. mış... Sofra kurulmuş. RadY<> açıl-

Payitahtının Japonlar tarafından 
zaptedildiğini haber alınea 

hiç şaşmamış 

Tefrika No. 40 Yazan: İSKENDER F. SERTEI.JJ 

- Biz Slnga.purdnn g.ellyoruz. Co- itlmn.t ediniz ve bizi hlmayeniz al~ 
'hu.fa ı;idc'c~ N<.'den yolumuzu kes- alınız! Ne yapacağım. ben karneyi? ... Ek- mış ... Masanın üstünde neler de ne-

meğe para. verdi~lmiz yok kil... ler ... Bir l."UŞ sütü eksik ..• Blzlın şl{t- tiniz? diye sordu. Ham.dunun Melfı.i dilince neler sfll: 

ötekl şaş'ı{ın şaşkın sordu: mazı sevgili de hanımefcndln1n klr-
- Ya ne yapıyorsun? Kamını ne- mm sabahlığını giymt.ş etrafımda. 

Sınır bekçileri bu şüphell yolcuları ledlğ'inl ımlıy:ı.madığı ~hı merııJı: fi 
Coh\ll'Q bırnkmnk tstcmcdller: end~ lçinde sabıı:mzlan:ı.n Tal!tllll 

Japonlar tarafından j~gal edilen Prenses Yaya ünvanını ta§ıyan or-
Hollanda Hlııdistaıunın en hilyiik tanca .kızı Eli.sa.beth caz direktörü 

-Allah aşkına yo Recep .•. Ha.tının adası Bomeo' nun ııimali İngilizlere Harry Roy ile, İnci prenses ünvnnını 
için ye Recep, .. Bcnl sevcr.xn ye aittir. Bu kuımdn. Sarawak sultanlı- taşımakta olan küçült ktr.ı Nancy -

rede doyuruyorsun?. fır dönmekte ... İkram 1kı1:.:n üstüne: 
Kaalt.etll küçUk bir kahkaha sa.vur

- Geç~ gün de Inglllzlerin blr h'>yecnrunda.n yerinde duramıyordu. 
casusu yakalandı ve Cohuıı sulta.nının Sultan M:ı.hmut, Ha:ındunun ~ 

du: 
- Benim karnımı periler doyuru

yor ... Perileri ... Hem de ne güzel, ne 
şeker periler... Tombuı tombul! .. Be
ni onlar besliYorl . .. · 

- Atma.nacı ••. Doğru ooyle ..• sen 
bir kelepir bulmussun anuıın... Ne
dir biz de anlıynlım .. . 

- Bir de(.'11, bir iki kelepir ... Ammn 
emlıı ol karnımı doyurn.n pcrllCT 1 ••• 
Genç, güz-el periler •.. 

- Anlat şunu yahu! ... 
Kasketli keyifli keyifli ensCGiıı1 ka.

şıdı. Yakışıklı ve cıı.na. yalan bir de
likanlı ldl. 

- B:ık, dedi, bu unltın mndeni:o ni 
na ıl keşfettim. Bir gün buyük apar
tımnnların bulunduğu semtlerden 
birinden geçiyordum. 11Blr sigara ya
lmyım• dedim. Baktım kibrlt.1.m yok. 
G "'Üme bUyuk, suslu bir bakka.l 
dukkll.m ULstl. İçeri glrdlm. Genç blr 
kadın blr tnraftan bak:'.kal çırakla
rıyJe şaka! ıyor, bir taraftan alı.şve
ri edıyordu. Kıpkırmızı elleri kütük 
g bi şiş bir kadın ... Kısacık boylu, 
şf manca._ Etil canlı, delişmen blr 
şey ... Pek çok guluyor ... Amma ga
yetle cann yakın ... Boyundan bosun
dan bana ne..... Sonra. billrsln ytı., 
ben t-Ombullan pek beğenirim... Ha
linden ta,;rından eh ar apartımnnlıı.r
dan b rinde hizmetçi olduğu nnla.şılı
yoı u. Kibriti alırken bana dlk dik 
baktı. cilluınsedl. Ben de ona fiya
kalı fiyakalı goz suzdi.ım ağabeyct
ğlm. . Sonra dışa.nyn. çıktım. Baktım 
o da benim arkamda ... 
Yava~ladım. Ynnımdan geçerken 

gene guldü, kırıttı. Ben lkl kere ök
sürdıim. Amma. öksürüş işte! ... Öyle 
flyaknlı kaçtı ki sormn! ... Yanına. 
sokuldum: 

- Hanım n.bla... Nereye böyle teş
rif?. diye l\ıgat paraladım. Ne de oısa 
şu kör olasıca Istanbul kaldınmlan
nı çlyneml~zdir evt>lft.lln:h, iki üç soz 
beceririz. 

B"n böyle deyince şaşırdım, o da 
h1n-nt p:uııladı: 

- Mnale ef bumda konuşamam ... 
Bizim semt burası! ... dedi. 

Sordum: 
Pekl amma nerede konuşabili

riz? ... 
- Beni bir saat sonra köşedeki 

apartınıarun önünde bekleyiniz ... 
Beyoğlu Balıkpazarına. balık almıığa 
gldecef,rlm. Beraber gideriz, dedi, 

Bir sant sonra soyled!ği apa.rtıma

nın onune dikildim. Bu çıktı, evvel~ 
betıl gormemlş gibi davrandı. Birkaç 
sokak geçince birleştik. Konuşa ko
mı.şa Beyoğlu Balıkp:ızannı:ı. gittik. 
Kilosu 150 kuruştan isınln1 bllmedl
ğlm nadide balıklan nldı ağa.bay ... 
Hem de !ki kilo! ... On kuruşluk 11-
monlardan nltı tane seçti ... Para pul 
elinde ... Anlndım ki ma.nglzll bil' 
yerin hizmetçisi! .. , 

Sonradan ağzını arruiım . Tahmin 
ettiğim gibi çıktı. Efendim !Mı uzat· 
mıyalım. Biz bununla beş on kere 
buluştuk. EU açık kadındı. Çalıştığı 
yerden dolgunca bir a.ylılc alıyor ve 
bunu har vurup harman savu."1.1.yor
du 

Bir gün bana: 
- Bundan sonra. her eün saat bir

den oltıya kadar bizim chanıınefen
dlt evde olmıync:ık .•. Tek başıma ka
lacağım . . Yarından itibaren yalnı-

zım ... 
Ben guldum: 
- Öyle ise yarın bir buçukta sa.na. 

öğle yemeğine geleyim ..• dedim. 
Cesurdur ha ..• Hemen: 
- Gel vallahi.. beklerim! ... dedi. 

Tam bir buçukta n.partımn.n kapıcı
sını bir bahnm: ne bir şey olma.ğa 
gondertlrlm. s n kimseye gorllnme
d cn apartımnnn girersin .. 

Reeep w d k" Sar -'- h'"k'' d . V l · hl" B b G . ·ı · · · gı var ır ı. awwı; u um arı sır a ene, pe ıvan o ngory ı e 
Diye klnruzı mouzı, J.:;mi cıbarbwı- Charle!i Wyner namında bir İngiüz- evlenmiştir. 

ya'D denilen ba.lı'!tlan çatnlı llc ağzı- dk Hollanda Hindistanı adalannda Bundan bir mücldet evvel Beyaz 
ma. veriyor, beni muzlarla besliyor- birçok yerli sultanlar vardır. Sir Wy- sultan, gazetecileri huzuruna çağıra• 
du. cBeyefendlı si şarap mern.:klısı b 1 d 1 k d · · ki imiş! Sof ayn da şam koyd ner un anın arasın a Beyaz su tnn ra emıştır : 
Ama ·;,.·e şa;pı... Ağabey'Cjğim ;~ l;J<abile anılır. «Kızlarıma verilen pren3C!I ün
rap derim işte!. .. Bir şey değil ondan Japonlar, Borneo' nun şimaline 1 rr.ınlan, gazetelerin uydurmasıdır. 
sonrn her gün Içe 1,,,e o şn_mba da hücum ederek krallığın ba~ şehri Prenses Altın, prenses Yaya, prcıruıes 
alıştım şimdi. Htç başka bir şey 1ç:m1- olan Kouching'i zaptettikleri zaman j lnci iinvanlarının ortadan kalkması
yorum. Beynz sultanın bu işgalden hiç habc- nı kati surette arzu ediyorum. Cnze-

Ycmekten sonra geç.tık radyonun ri yoktu. Sultana, hükGmet merkezi- z'etecilerİn kontes İnchncape, ma
bnşına ... Sevgilim beyin kalın yaıprak nin Japonlann eline düştüğünü :ilk 1 dam Harry Roy ve madam Bob 
si.~~alarından getirdi .. Kiiçüc~ kü-

1 
hnber: ~er~nler İngiliz ve Ameri~an Grig~ry ünvanile üç kndın mevcut 

çucük kadehlerin içinde de Vlljlle il- gnzetecılerı olmuştur. Cazetecıler, oldugunu anlamalarını isterim. 
kôrlerl! ... Amnn Allah!... Cennette bir otelde oturan Beyaz sultanın bu Fakat Sultnclın bu te!lebbüsü n~i· 
~~~~ya~~!;·;.. b•IHzlınanımcfendlı. nln fena haberden teessüre kapılacağını cesiz kalmıştır. Üç kızı da hal& pren-
1>.il uı.u.. sa ....... "ır;• haspaya uzun · ı ı d · '- · · k" ·· ] gel L.-.tl a. t doğnıs znnnetmış.cr ten, enn Dır ın -ı~ara ses unvanını taşıyor ar. 
l{ı:ızı ::ıı ~~~~ 1 

u. ·' uğramışlardır. Sultan, bu fC#la haber ı Reyaz sultan \Vindt - Brooke aile-
··· üzerine evvela ayağa kalkmış, sonra sindendir. Babası Johnston Brooke 

Yani senin anlıyacnğın pU!ürdet da tekrar oturmuş ıre hiddetten ;yü- idi. Beyaz sultanlar ülalesinin mü· 
yapra.k slgalarını, at llkörlerl, dinle zü kıpkırmızı kesilerek demiştir ki: ıessisi olan James - Brooke çok ga
radyoyu .. · Gel keyfim gel.·· cBu haber, bende bir sürpriz le• rip şahsiyetti, kraliçe Viktorya ken-
Ynlnız şaraba değil her zaman lç- siri yapmamı§tır. Kouching mi düş- disine Hamam nişacunı vermişti. Ja

tlğim için O yaprak slgaralnnruı.. da müştür~ Bundan başka ne beklenir- mes Brooke sultanlığına döner dön
alıştım blrader .•• Bak şimdi de canım dn Son zamanlarda Sincapura git- mcz, kızıl hastalığına tutulmuş ve 
çekti. Bir tane piifurdetellm... Al 
bir tane de sanal... tiğim zaman Sarawak sultanlığı, tc- bu hnstalık yüzünü o derece harap 

cavüze uğrarsa lngiliz tayyarelerinin e•miştir ki, çehresinin feci halini 
Böyle soyllycrck kasketli adam yan d k 

cebinden !ki yapra.k sigarası çıkardı. yar ımımızn oşncağı tem:..-ıatını 

1 

görmemek için sarayında me\•cut 
Bunlardan birini arkadaşına verdi, vermişlerdi. Japonlar, Jngilizlerin olan bütün aynaları kırmıştı. 
birinin de ucunu kopanp kendi ağzı- blöf yaptıklannı anlnmışlar, ben de 
na soktu ve devam etti: petrol kuyularımı havaya uçurarak I B U L M A C A M 1 z 

- Bunları da blzimklııden aldım. kaçmağa mecbur kaldım.> 
•Beyefendi,. nin kutusundan... Ne Sonra Sultan, gazetecilere titrek 
yapalım? Alıştık bir kere ... Şlm.dl 1kl bir el işaretile, huzurundan çıkıp git
gun yaprak sigarası içmesem olmu- melerini haber verdikten sonra de· ı 
yor birader... Ne dersin? Muza da miıtir ki: 
alıştım yahu ... Velhasıl her gün ten- clntibalarımı öğrenmek istiyordu-, 
dl kendime sıcncık, lmlorlferll btr nuz değil mi~ İ~te öğrendiniz.> 
salondcı l>ğle zlynfetl çekiyorum.·· Beyaz sultan halis bir İngilizdir. 
Kasketıı güldü ve llave etti: Bu eultanlık, kendisine bahadan in-
- Yalnız bu kadar mı ya... Bir tikal etmi~r. Sultan, lord Esrer'in 

1 

sevgilim daha var ... O da paralı blr kızı Sylvia Brett !ile evlenmiştir. Ka· 
karı kocanın apartımanında ça.lJfl- nsı Sarawak sultanları Brooke hane
yor. cTianıme!cndlıı Ue beyefendJnJn danı hakkında bir kitap yazrnağa 
evde durdukları yok.·· Onlar dl.şan, baılamııtır. Sultan, basit kafalı bir 
ben içeri ..• Amma Zeynepten korku- adamdır. Arasıra mendilini di•leri 
yorum birader... Bir eru;ıelerse rem- '" 
let çıknnr .. .._ ~tc ağa.bey, böylece ya- ile didikler, yırtar. 
şayıp gidiyoruz ... Bu Ski perinin sa- Bu hiddetinin sebebini sorMılara: 
yesfndc. .. cBirinin bana karşı terbiyesiz 

- Olur herif değilsin be!. davranacağına dair kablelvuku bir 
hissim var> cevabını verir. Böyle konuşa.r:at. ve yaprak slgara.-

lannm dumanlıınnı etrafa sa.vurarak Sultanın yakınları da ıöyle hikaye 
uzaklu.,tılar. ederler: cEğcr sultan yuzunuzc 

Hikmet Feridun E.~ gülerse tchlikedesirtiz. Şayet yüzü
nüze gülerken, sırtınızı da okşar.sa 

~···················· 

YENİ NEŞRİYAT: 
·~·~ ölmeniz muhakkaktır.> 

Beyaz sultanın, tebaasından biri 
üzerinde yaptıiı ameliyat hakkında 

«PERDE ve SAHNEa tuhaf bir fıkra anlahrlar. Yerlilerden 
birinin midesi, karnının alt kısmına 
kadar bir hançer darbesile yukan
dan a~ağıya kadar yarılmııı. Beyaz 

iki yatında 
Kıymetli eller tara.tından çııkarıla.n sultan, yaralıyı yatırarak, aletlerini 

•Perde ve Sahn~ mecmuam bu sayı
style blrlnci senesini doldurmuş. ikln- getirmiş ve dı~nya fırlamıı olan 
el yaşına. basrruştır. Bir mecmua.nm barsaklannı yerlerine yerleştirdik
hayatınd:a birinci Y'llf, bilhassa. bu ten sonra kaflltnı dikmi1tir. Ameli
buhranh zamanlarda mühim blr şey- yat biteceği sırada, sultan, bir bar· 
dir. cPıerde ve SııJıne• yt tebrik ve sak ucunun dıtanda kal<lığını gör· 
muvaffa:kıyetıer temenni eıderlz. müş, makaslardan birini alarak dışa· 

Ticari Birllk rıda kalmış olan bu hanııı.k parçast'" 
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Soldan sağa -ve yukandıın aşafı: 
Soldan sap -ve yukandan aşalı: 
1 - Bir nevi çiçek. 
2 - Kanaat geUrememek. 
3 - Odun baltası - Tersi meylet.mlş 

demektir. 
4 - Bir çeşit Tiirk sigarası. - Tersi 

bir kadın ismidir. 
5 - Baluk tabanca. 
6 - Tersi nota.dır - Çok değiL 
'1 - Köpeğe benzer bir hayvan -

Tersl sint'manm meşhur faresidlr. 
8 - Masııolunrn:ık: - Tırn:ı.ğın ba.şl. 
9 - Cehennem kuyusu - 'l'ersi 
~ demeıktlr. 
, 10 - Bir çlft hamız. 

Gtçerı bulmacanuıı 

ı - Havakurumu, 2 -Avaregezen, 
3 - Varak, Hay, 4 - Araba, Arda. 
5 - KekA, Ub, Ad, 6 - Ug, Ulu, Na, 
'1 - Rehabulma.k, 8 - Uzar, 06., 9 -
Meydanagel, 10 - Un, Adaknle. 

IRADYOI Ticaret tılemlnde tanınmış değerli nı keserek atımş, Fakat makaslar 
bir şahsiyet olan i.smaa Ziya nema kirli olduğu cihetle, yaralı peritonit 
tara.!ındt..n •Ticari Blrllt.. 1.simll bir iltihabından gümleyip gitmiştir? Bug'Ünki program 
mecnıua neşrine ba.şln.ndığı matbaa.- Beyaz eu1tanın baş beli.at ktzları- 12.30 Program, 12.33 Saz eserleri, 
mıza gonderilen ilk sa.yımndan öğrc- dır. Hükümdar, kızlannı sever. Fa· 12.45 Ajans haber~rt. 13.00 Şa.ıt::ı ve 
nllıniştlr. Mecmuanın bu sayısındıı. kat ölümünden sonra tahtına geçe• türküler, 18.03 Daru! ol'kestrosı, 18.45 
kıymotU cdip ve muharrlr Failli Rıfkı cek bir erkek evlat sahibi olamadı· Ziraat Takvhnl, 18.55 Konu::;ına.. 19.10 
At:ı.y'm •Ticaret ve Ahlllk• ünvanlı bir w d k .. . . 5 k FnsıI heyetı, 19.30 Ajans luberlerl, 
mü.saha.besi pro!e3Ör Suphl Nuri gın an ço muteessırdır. onra ız· 19_50 Fasıl p~ 20_15 Radyo ga.-
lleri'nin k~pcmt.ifçllllt ihtiyacı hale- lan, Sultanan b!l.Jına birçok .. gaileler zetesı, 20 45 Bir marş öğreniyoruz, 
kında bir yazısı ve meslek! mütenevvi açmışlardır. Altın prenses unva.nırn 21.00 Konuşma, 21.15 Şn.ııkı ve tür.kn
yazılar vardır. Arlmdn.şmuzı tıebrllt l!l.Jıyan Leonora lord lnchcape tnn ler, 21,45 Rlyasetlciimhur bandosu, 
ccıer. muvaffakıyetler dller1z. dul kalmıştır. • 1 22,30 Ajans haberleri ve borsalar. 

emriyle idam edlldl AcII'l:ıı size •• geri rlne innndı: 
dönünüz! - Çözün şu rı.damJn gözlerlnl .• 

DedU.er. H:undun AllaOO. ku.soın Dlye bağırdı. Hamdunnn gözl~ 
ederek dedi ki: çözdiller. 

- Biz sulta.na lltlca Cdcceğlz. Sin- Hamdun etmfınn. b:ıınru:lı.-
gn.purdıı.n Ingllizlerln elin~ kaç- ~ılı nobetçllerl, cb1.M. sonra ~· 
tık. Aramızda. In{:lllz yol:. Ben sekçe blr tahtta oturan Cohur suıta· 
müslümanım.. bu kadınlardan biri nını gördü.. yanma doğru yUrUdU. 
Çinli, öt-ela de Japondur .. fakat baba- Yere eğildi ''e sultnnın clizlerl.n1 ôptil= 
sı sultanın dostudur. - Blz hlmay~ muhtacız. 

Hamdun I,.'-11n içinde olmMaydı )"Ol- Dedi. Sultan Mamhut. HnmdımuJS 
culnn kolay kokı:y mnırda:nr bırakım- omuzunu okşayıp ayağa. kaldırdı: 
yocn.klardı. Beı'kçflerden Dt1 atlı yol- - Smi .-c şu Olnll k dmı se~ bı-
culann önune düştü: rnkıyonım. Fakot, Japon kızıDill 

- o halde beni taklp ediniz. Sizi yurdumda scrbcs dolaıpnasıruı. mü-
şehre kadar götüreyim. saa.de edemem Şlm!lll k onun ha~ * dllmeslni cmrediYonım. 

Dort saa.t mütemadiyen kauçuk Tnknkoyu derhal kollıınndan tut'lll' 
ormanı kcn-.lnndtın gittiler. Hava. ka- göturduler. Ve Hnmdun:ı. fo.zla bir 11!1 
rarnuştı. Yolda. bir müslünuın koyun- soyletmediler. 
de gecelediler. Ertesı sabah tekrar Sultan Mn:hmut: 
yola dfızulduler. - Siz ikiniz, başka bir mcmldl,..--ctııı 

o yıllar içinde İnglllzlcrln Cohura gidinceye kn.d:ır sarayımın arkn...,ndn.
hücum edecekleri hn.beri dillerde do- k1 mlsa! r odıılarmda yatıp ko.lknbi
l~tıgı için, Sincapurdan cıclen yol- lırsinlz. 
culnra itimat etınlyorlcırdı. Dedi. Hamdun: 

o gun öğle uzeri Cohur sultanı - Ben o kızln evlenecektim. sıztn 
Mahmut S:ıbat'ın bulunduğu şehre gıbl fi.dil ve mcrhrunctıı blr lıükum· 
vardılar. Bu uç yolcu nrasındn bir darın ulkeslndc bu ar-zumun tahak
Japon kadını bulunmasa.ydı, bekçiler kuk etmesine imkdn Y0'1.t mudur> 
hlç te fazla şüpheye düşınlyecektl. Diye sordu Cohur u\tanı sa~ ell-
Taka.ko onlara. itimat telkin cd m""- nl kaldırdı: 
mlştl. Bu yüzden yolcul:ın serbcs bı- _ Benim M.klm bulunduğum toı>" 
ı-akmıyorlardı. ra.klarda yn.şıyan blr muslüman -ve-

Yolculan doğrucn. sultan Mahmu- !ev geçici bir yolcu olsun- Japon ta.-
dun sarayına göturdiller. dınlarlyle evlenemez. Biz böyle bit 

Bu sarny geniş ve düz bir bahçe or- izdivacın yurdumuzdn yapılm.:ısı.nl 
tasında bir katlı ve t.a.hmlnen sekiz u~ursuzluk roynnz. Bu ışı gideccğiniı 
on odalı, fakat duvarları kalın bir yerde yaparsınız! 
bina idi.. kapısında. kargılı ve başı 
kırmızı bezle sanlı iki nöbetçi duru- Hamdun bu cevaptan müsterih ol-
yordu. du. Demek ki, Cohur sultanı, Tıı.kn.~ 

Bekç1ler ve yolcular sarayın onün- ya karşı korkunç bir karar vemılŞ 
de durdular. ckğlldi. 

Yolcıılan gören kapıdaki nöbetçi- Hamdunla Çinli kadını seıt>es bını-
nin biri derJıaı eline uzun bir düdük karak mJsaffr kalncaklan c:xlalıı~ 
alara:k acı acı ça.lm:ığ:ı başladı. götiinnüşlerdl. 

Hamdun, bekçilere sordu: Ta:kıı.Jroya. gelince, Sultan Malı.mu' 
- Bu düdüğün manası nedir? • bu güzel Japon kızının Oohura bot-
- Şüphell adıı.mln.rın geldiğini sa- yere gelmedlğinl samyordu. Ona. kar-

raya haber verlycrlnr. şı kalbinde derin şüpheler uyaruru.fb. 
- Şimdi ne olacak? Herkes çcklldlkten sonra, Kapıda 
- Blmat sultan tarafından soığu- ilci nöbetçi kaldı. Sultan blr perM 

ya. çckllccckstnlz! Tehlflrell klınscloer ru<ımsınn çekilerek, Ta.kıı.konun g&-
değilseniz, serbes knlırsınız. lerlnl çözdürdü. 

- Ya bizden şu]>hc ederi-erse?~ Sultan Mahmut 0 gune kadarken-
- O zaman tlm.'Jahlnnn a~da dl yurdunda. bu derece gü:r;el blr kıl 

cn.n verirsiniz! görmemişti. Kcndlsln1n bir kansı, blt 
llamdun bu oon cuınleyi Tuka.koya de cariyesi vardı amma, bunlar Tnka-

söylemodl. koııwı yanında o kadar çirkin ve !Ö-
Attan indiler. nük kalıyordu kl.. 
Yolcuların gÖ7Jerln1 ba~yıp sa

raydan !çeriye soktular. • 
Cohur sultanı hnkk.ında hiç klm

scnln esaslı malfunn.tı yoktu. Sultan 
Mahmut Sa:bat yaşlı mıydı. genç miy
di? Zayıf mıydı, şl.şmn.n mıydı.'.' Bunu 
bilen yoktu. 

Biraz sonra. üçünü birden ı;eıı.Iş blr 
odaya götürdüıer. Etrafta bir sürü 
kargılı nöbebçi vardı. 

Yolculnr b:ıstıkln.rı yeri gômıüyor
lardı. Bir aralık kulakln.rma. kıl~ şa
kırtıları aksetti. Dun:h.ıJar. Sultan 
Mn.hmut Ukönce Ham.duna sordu: 

Cohur sultanı ağır kanlı Te .LhUyatı 
sever bir adam olirlll&IJYW, ha.yvanl 
hlslerine m:ı.ğUlp olnmk Yamadarun 
kızının ıboynunn s:ı.nln.cnktı. T:ı.knko
dan - Uk göruşte - çok hoşl~ı. 
Onu iyice gördü. eözden geçirdi ve 
ellerlnl blrolrlne vurnrnk: 

- Bu kızı benim da.ireme göt.ürün. 
Diye seslendi. Tıı.kakoyu götürdll· 

lcr. 
Korsanın kızı but.ün bu konuşm.a.

ıara ratmen sultanın yilzibıü göro-
med ğl için, mera.kından çati~u. 

••• 
- Bura.ya nlçln geldiniz? Cohur sultanı, T akakoyu 
- Allaha yc:mln ederim ki, fena 

maksatla gelmedik. Yanıırmzdaıkl genç 
kadın, Yamadanın kızıdır. 

seviyor mu? 
Sultan Ma'.hınudwı kansının yüzün .. 

- Ne diyorsun.. Yıı.madarun kızı de ka.biksine maıhsus birçok ynmklıı.t 
mı? Fako.t o şimdi çok uzaklardQ.dn'. vardı. Aynl zamanda QOk 1ptldal blt 
Kızının Slngapurda ne t.,l var? kadındı. Güzel de değildi. carlye&n• 
Ha.mdwı Sln.,napura. ne.sıl geldlkle- gellnco bu da v~le Sumn.tra'dAn 

rlnl ve Prens No.lılnin tuzağına düşen ko.çmlnuş bir kızdı. Sam.ya ~Ldııt 
Takn.lroyu nasıl kurta.rdığını anlattı: zaman güzelceyd.l. Fakat, blr kaza 

- Slngnpurda kalsnşdık, mahvoıa.- sonwıda yuzünde bereler kalmış. çlr-
caktık.. Slze sığınmaktan başka lrur- kinleşmi.ştL Böyle olmasın& ra~ıe:ıı 
tuloş yolu bulıımadl!k. Bu Çlnll kadı- Zıı.ngonun sevlınll halleri ydc değildL 
nın dn blza büyülk ya.ra.rlığı vardır. h-Or halde sultanı kansmdruı r:ızıa 
Üçümüz birlikte Singapurdan ülke-

1 
oyalıyabillyordu. 

nizc kn.çmağa me-obur olduk. Bize (Arkası -var) 

umumilikten mn.kammıu. havale - İsminiz) Meliha, hakimin bu sualine ce·' bilukis samimiyetk itiraflarda bl.I" 
edildi. Meeele, çok mühim ıvıe esra- - Meliha Ranüz efendim! vap IV'Crmed.. 1 lunmak ve eizi Fahri beyi vurmağa 
rengiz görünüyor. - Sanatiniz) Genç kızın bu aük\lotu, Aslan be- 1sevkeden sebepleri açıkça ıwılatmak 

y KADER! 
Sorgu hakimi, dosyaya bir göz - Bir fabrikada hesap memuru- yin hoşuna gitmedi. ıurctile, vaziyetinizl hafifle.tebilirsi-

gezdirdikten sonra, kitı"bine döne· yum. Ccvdotin, ağzından bir .k,elime .kn· D'lZ. Kanun, samimi dnvarMan, yaP" 
romanı Aşk ve macera 

Tefıika No. 187 Nakleden: (Vi • N6) tek sordu: - Bu fabrika nerede) c;ırmarnak. hususundaki nasihatlıeri, tıklarına nadim olan suçlulara kafll 

- Meliha hanım, Fahriyi mi vur- Kendimizi biraz toplamaia ve Yii-
- Çok garip 'Ye karmakarışık bir - Mahmutpaşa yokuşuncla. Melihanın kulağın:ı küpe olmuştu. pek mülayimdir. Sizde ıböyle hareke& 

me.ele! dedi. - Falml:anm ismi) Zabı.t kiıt7bi, Melihanın vereceği ce- ederseniz, !hafifletici sebepler, ma-
muşl cutlarımızı kuvvetlendirmeie tbtiya- Aslan bey, doqayı tedkik ettikçe - YJmaz biraderlerin çamaıır vahı yazmalc. için pürdikkat kesil- kamımızca ıve mahkemece naun iti-

- Evet, Meliha, evvelki gece bir cımız var. çcilreai daha ziJııade ci<lcliyet keabe- fabrikası efendim. mi§l'ti. Sorgu hakimi, biraz bıo:idedik- bara alınacaktır. 
<ı"lİ tin evinde ver;Jen müsamere es- Cev-det, bu .özleri aöylukıen. 
n:161nda, ve hemşirt»i büyük bir dünyayı fetfıetınif gibi cöriiDüyoıda. 
tehlikeye maruz bulunduğu anda, Şimdi •evgÜiısi Mebha71 kurtanaak 
Fahri denileın namuaauz sefili bıçak- iti kalmı,n. 

diyordu. D~ bitirdikten sonra - Bu fabrikada çolttaPberi mi teın sonra tekrar sordu: Şimdi ıvaziyeti hüliisa edeyim: ~ 
kfıtibe: çahworwnuz> - Sualime cevap ve:rmiyecelc mi- artist Suzan hanımın balosuna uzuP 

- Tefttiibaıae müdürüne bir mi- - Üç ba.hadanbed. •İniz) bir zamandanbcri tanıdığınız Fabd 
u:kkere yu d .. IDAZJlUll lem dcıbal - ETVelce nerede ça}f1Yordu- Genç kız, el iiıı.retile., sorulacak beye raslamak makaadile gitti~ 

la vurdu. 
- Şimdi Meliha hanım nerede) 
- Tevkifhanede! 
- Vah vahi Doğrusu kızcağıza 

çok yazık oldu. 
Cevdet, sarsılmaz bir ;man ile ce

vap verdi: 
- Onu muhakkak kurtıı.racaiız. 
O sırada Cudi, araba ile art.İM Su

zan hanımın evinden dönerek oda
ya gırdi. Cevdet, lalasını karıı.ında 
görür görmez, heyecan ile aordu: 

- Ne haber getirdin lala) 

- Fahri bey evine nakledilmit. 
yarası da bidayette zanne-dildiği ka· 
dar tehlikeli değilmiş. 

- Ala, hnydi bakalım yemeğe ••. 

••• bar..,a sröadıenla. tuıaöuılni eoııguya mg.} •uallere cevap venniyeceğini. Öyle değil mi) Ona baloda raeladl-
.5oqp.l hak.imi Aalaa bey erkeodea çekecetiK.. emmbıııi •erdi. - Beyoğlunda bit tafıafty. ma- tantiğe anlatmak iatedi. Aalan u .f, nız: aranızda henüz bilinmiyen ball 

Adliyeye selmifti. Şlflideıld c:td laJr.. Zabıt Clıtibl, mibekkeıeyi ya~chk- iuuanda... . • . Mcınıa;yı cevap venneğe ikna etmek 
1 
eebeplerden dolayı, münakap çıe.. 

di.esinla tahldltatı., milddeivm•enlllr. tan ~Dıl'a t.lline- imul.ata; 80nn. - Orada vazifenız ne idi) iç.in sözüne devam etti: mış, cıeticede de, görünüıe göre, qw.. 
tarafından kendisine han.le edilmlt- pannaiını zihı '-*: ~ siren - Veznedarlık... - Bu cinayette a1iluuıız olmadı- ğmız olması lnzımgelen bu güzel~ 
ti. Sol1r'l hiıltimini:n <>dua. sade bir ?Uiiba,ire. rnJmY-ue,i mM.arlık -. Bugün bana.h.a~a1e ~ me- ğaıu iddia edemezsiniz.. Miicriıniye- yakışıklı delikanlıyı, göğsünden br 
wrette dötenmiıti. Geait m .. -. derhal '-kiiaane mih:lirime g(tnde- .denm -?'4 llmBYec:,eaun. Yıl- tiniz sabittir. Dinlenen ,.hitlerin ifa- ç.aklamıııaınız. 
odıı.mn orta.sına yerletfuilnıitıtj. y.. rilmea..i eııaretılıl. mazlar fabnlcaaında SffıiPDlZ ııae b- del&ti sarihtir. Cürüm aleti de bura- Meliha cevap ~umeyince, Aald 
sanın üzeriıKle birçok taMtikat d.,.. Sorsu blkiml, Mclf.anm gotiı:il· dardn) dadırf. Haydi CCIVIBP verseniz a... bey devam etti: 
yalan, ceza Te ceza uaulii maL-- meeine .mtizaren. A tahkht doaya· - Ayda on bet lira... Meliha, hakimin önünde put - Kızım, kendine gel. Y oba •~ 
meleri kanunlan duruyord.. Zabıt aanı. yeniden tedkiJt etrnit. Melihaya - Yemek fabrikadan mı) gibi duruyordu. Cevap vermek jçin nuna kadar dilşiz rolünü mü oynıy• 
k.atıôi odanm bir köııesinde. m&aUI- aoracaiı eualler.i de telbit etmi,ti. - Hayır efendim. ağzını açmak ıöy)e dursun, dudak· cabın) 
nın başında oturmuttu. A.lan b.y, Bir buçuk euıt ._.. k.po-a Tanlldu. _ Mademki çamafll' fabn1utsİn· lar.nı kımıldatmadı bile... - Evet, suallerinize cevap vernJ.. 
masasına oturdnlttan ec>IY"a zatMt U.. Melıa.a. bir jmıdarmanm refakatin- da küçük bir memardumız: Siflide - Suallerime cevap vermemek yeceğim. 
tibi, Şİfli cinayetine ait tahkikat do. de, ~eye gelirllmitti. Aslan bey, arti9t Suzan hannnın suaresine mub- ıur&tjle takip ettiğiniz hath hareket - Arzunuzla cevap vermezseniz. 
yasını, amirine getirip tevdi etti ye: Me~ •üzeli. eoma eorıu.ya çdt- t~em bir tuvalet ile nuıl gittiniz) ı doğru dei:-rildir. Hiıkimin suaUerien !sizi söyletecek kanuni vuıtalanmd 

- Bu doııya, bu sabab mü<ldd- meğe baJladn Bunu bana :iuh eder misiniz~ cevap vermemek sizi kurtarmaz. ıvcu: bunu unutma! (Arka..~ var) 
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Eml&kiş 
Ge'M••ra7 JDe7daaı Kite aputmaw ....,_, Mili 

Buıilnlerdekl m-ı.ıntn millılm bir tmmn• ,.ım. ..,,...W ...,, 

1st11en m~ ~· • 
DILlK:ttı aa,ın m~ bu fJzıa*n lllMMlt itin nı •• 

ta'nlly9 eder. 
EMJ..tıttŞ'ın hiı:l>lr JCde pesi ve ftllt&lı ~ "'ttMD cılmla. 

ETi BANK-~ 
Divriği Demir Madenleri lıletmeıindenı 

Muhasebe Memuru Aranıyor 
M~tsSn Dlvrl.11 dvanndati 11D9*eg1rıdılı plJOD>* ..,._ ~ 

tıdak1 p.rtlar dahlllnde 1809 numaralı BaıJb.lu Bt.NPı tau1m11m wr
cun oJ&l'alt ı - ı mııhaaef>e memura ~ 

1 - IJıııe ıamw. ~ olmak 
2 - AS!cerllat 78-JllDll bulmı.maılc 
a - otuz 71UJllll ~ bulunm.ak. 
istoklUerln bsa. tıerctmıeılballerln.1, mecSeD1 baile!tn1 COllılı:tr ti ,.._ 

11ıartıe yazılm~ btt mektup" bir ....SU fotolr&tı. mevcut ı.. bouer
T'.le ıuretıerlle birlikte CEt1 I>mW Dtnill> adreıdmı. mtlr&oa&tl&n. 

Fabrika satış ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğündenı 
ı - Bankamıza ait Tosyada kAtn QelUJı: fa.brtam, peflıı paıa ne tapalı 

arf usollle arttumaya ~r. 
2 - Batışa fal>rllca arası 11e blnası .... b1na d&h1lJncJek1 ~-. ~ 

aı ve ıeten1latı cS tmcil madde hQkmtı mahtus olmak tlUre. da.blldl.l'. 
8 - Fabrikada bulunn.n loletme ma!zıımı811le ,edekJ.er Te muhtell! mal
~ defterlerlin17X1e mevcut myıtla.nna n devir tarlhtndek1 ra.y1.cd eöre 
wablt edllecek bir nat tlzerlnden alıcıya devredilecektir. 

4 - Muvnkkat tıemlnnt (6250) altı bin ıt1 ~ elli llradıl'. 
e - 1h e 1e Mart 1942 tarihine m11sa.d1f pazartesi etıntı a.aı IG 4e 

Ankanı.da Süme:ıbank Umum! MüdürltlRft binll31Ilda J&pılacaktır. Muvak
kat teminata. ait makbuz veya banka tıemlnat mektubunu muhtevi Te usu
Hl dblr 'Jlnde ktı.pe.tı:ınuş teklif r.arflarının, thale a&tınden bir aat evvel 
11mmnt Ml\dür1fiğümüz muhabemt aubesine tevdi edJlmJ§ olma& JAznndır. 

6 - Satı.sta.n mtltevelllt bllcilınle ruhn. masarU n bo~ alıcıya ..Sttlr. 
'1 - Banka 1haley1 yapıp yapmamakta ıeı1:>estttr. 
8 - Arttınnaya çıkanlan emını görm~ veya bu h~ fazla ıza.h&t 

almak ıstlyenlerln Tosya Çeltik Fabrikası mftdtır1Ql1b:ıe milracaatlan (:ıi663) 

Sahife '1 

Mtt:1~r ... '. Ku·ctff;Ş4lrftTARI~ 
AHENKtAR 

'ARiSiN 
YENi PUDRA ... . . 

RENKLERi 

AftMDA - ~t :aman 1ç1n SATILIK APARTIMAN VE SAİRE-
blr .ne n-11nd& ., Sş1n1 l.stanbul, Beyoıtlu, Beşlktaf, Kadıköy 

Pil!:mub:! lfl b01r dQrOıst b1r ve Bostancıda en güzel, mutena yer
~ lht11a9 ~- t.ıcm:llJıerln lerde apartıman, ar.sn, diikkAn ve 

~ Clll dlltdftue bdar ~ akarlar satılıktır. Kadık5y Moda en~ 
~ mblc ilmi b91 &p8!'t.mıanı dest 104 numarada EmlO.kevl Na 

.:)fO. 4 da2n 1 ı mftrwıcaa.t. - ı Azer'e müracaatları. -

.1 - İŞ ARIY ANLAR BAYAX n UY BOZACI AILl.NI- XİBALJX APAllTIMAN - Kum'ka.e 
lbmlYE K.U>AB _ M:J1lk bir 'l'<BI - JDınlA M:hiısarmd& ili* bir P1 ça.rflSlllda Bamsa .a!tak 13 numa.• = '!1:"-ıı!..."":"' ıır:r:.: :..-~:~ ~= :' ~:·~~~:ö"aı':.;'ı.i 

ı.t mtıteahh!dllltne afıd itlerde J& lbtlpo ftZdm. Tal1p Bahçe- _ıırm __ a _m_nra_caa __ t. ______ _ 

ahlbl ı>J.1ua11 t:f1 tıınen, J'nmm IDIJI ft Banb• t.l1kasrrııi'l No. 20 BAHÇE İÇERtSiNDE MOBLELt 
,. Almanca Hsanla.rmda m~ Bmıban Krlme mtıraca&tlan. - t JılttSTAKiL DAiRE - Bir antre, odİı 
muttecı!r, milkemmel teftDA~ bb:tld qgt ıaz AIUNIYOK _ tiıteyenler ..., mll.ştıemUAtından mürekkep Alman 
mtına.s1p 18.bit btıl ti arı;ror. ~ br- Teınl Pa.t.ane b.rımıııda. :M1maı' ve- 8'Jfaretba.nesı yanında Çlftevav sr:ı· 
ma.k Sst.lyen bir ev ııe de hwnı:ıd a-.. dat caddeet 28 nmnaraya :m.11ıracaa.t- lcak 11. ~n apartımnnındıı. kiralık~ 
ma yapdlll1t. Reterım&lan mCDm- lan _ ı br. - 1 
meldir. Aqamda <tthallt) rnmusana ...__· --------
mektupla milracaat. - 1 3 - SATILIK EŞYA 

ORTA YAŞLI BİR BAYAN - Blr 
veya 1k1 t14Ulk yaşlı blr alle yanın.da. 
~ak Lstlyor. A~: B.S. posta tu
tu.su No. 10 Ankara.. - 2 

LtSENiN SON ELEMEDEN ME
ZUN - Yüksek tahsile devam etmek
teyim. Ak§a.m saat '1 den 12 ye lcadAr 
her hangi bir~ ehven Ocret.ıe çalı
fll.blllrlm. Ak§am'da A..B. 57 ye mek
tupla milrncaat. 

SATILIK BALI - 1,9 M. I 1,65 M. 
ebadında (Tibrb) '5/'3/942 de Sandal 
Bedest.enlnde atılacaktır. 

PLEYEL - Markalı §ık bir piyano 
satılıktır. Talı:s1m Ta.rlaba4ı Yağhane 
sokak No. 60 Beyoğlu. - 2 

Bbt DAKTİLO MAKİNESİ AR.ANI
YOR - (60829) telefonla. müracaat. 

SATILIK EV - Ercnköy Knz:ısker 
ca.mll sırasında. asfalt üzerinde 6 bu
çuk dönüm bahçeli 24 No. lu Yusuf 
paşa evi acele satılıktır. Mürocnat 
yeri: Ankara Atatürk Bulvan To~ar 
apartımanı No. 6 Baynn Melihayn. 

SATILIK vtLLA ARAllı"IYOR -
Şlfll, Nl§nntnşı, Ayaspaşn. veya İ.Btan
bulwı temiz bir ~rinde satılık bir 
vnırı aranıyor. İstanbul posta kutusu 
SS7 ta.hrlren müracaat edilmesi. - 1 

SATILIK .ARSALAR - MOdn. cnd-
MUIIASİP - Yabancı llso.nlara. va.- ASTRAGAN MANTO - Letolpzlg dcslnd~ 1'7 metre denlz görllr S3 met-

paris terzi- ~· t _,...,,.11 b1r uha31 ..n ... d damgalı ,enı bir Astragan m8ll sa- 8 Uf 1 to.,...,, 
haneleri- All çOk ecıw,.; m P •u.ü e tılıktır. Müra-"t·. +~•-•A• •• AA-..f re er m rez arsa a.r y.,..n ve 

.nın bu ıe- birkaç saatle muhasebm1Zl kanunla.- ._.. ~~ ~=· perakende sıı.tılıktır. Moda caddesinde 
DekJ kollek- ra uygun tedvir eder. Şerait ehven- 459 numara. Kayserllyan o.partıman 34 numarnda bay Cemale müracnnt. 

İ 
1 

Y 
0 

n lal'ı, dlr. Akşam'da Krı.tip. _ 5 11nci kat, orta. kapı. _ 2 

b:ıevslm roplarmm ~ ve teı- ASKERLİKLE ALAKAM YOKTUR - SATILIK - Faydalı kurt t:öpek, 3500 LİRAYA - Yeşilköyde k~gl.ı.1 
n1n ,.enJ renklerle ahenktar olmnsı Yüksek derecede tahsilim vardır. Es1t1 en büyük_ sıça.nlanın di1fın,anı, daltl- e odalı bahçeli ayda. 24 Um 1radı olan 
JAzl!'l ccldiğinl casterlyor. Bu soo Tüı1tçey1 blllrlm Resnl husus1 ma- :tada öldüriip bırakzyor, ta.tııllAt, Ga- ev satılıktır. Dosya. 155, Taks!ın 
mooa 7enl pudra ren'klert de bir • ' la.ta Y,.,,.• ...... kaldınm ~~ .. -ektrlk ~lerde münasip bir vazife a.nyo- UAOCıı.. ~·0· •· .r..ı Cilmhurlyet meydanı EmH\k Yurdu. 
;Fnıns.a (üzelllk matehassısı tara- ve sinema ma.kln d!ikkA.nı 
1mdan kat .ve piyasaya aru:dilmfş. rum. Alqam'da tHs. Topçu• müracaat. e ·--- Tel: '4439. -
lir Burada, bunlan ancak Tokaloo - S ACELE SATILIK KELEPİR KOT- 3500 LİRAYA KA.RGİR EV_ Tn.k· 
pudrasının yeni ve caz.ip renkler] ASKERLİKLE tLişil.it OLMA- R.~ - 1 metre boyunda 2 metre ge- .ım Kazancı yokuşunda 5 odalı de-

Ankara belediye reisliğinden arasında bulabilirsiniz. Şe!laf cU· YAN' - Bir d1§ ta.bibi İstanbulda. n- nişllkte tam tuımıııdır. Qf* ucuza nıze nazır satılıktır. Do5ya. 154. Tak
celllk ve pyet beyaz ciltler lçln ._ + .. _...da•• an--r. Adres: tstantıul verlleeettlr. Akfam'da rKelepir b>tm• ..,._ EmJA•- Yurd T 1 4AA3g 

1 - Belediye yolları ihtiyaçlarına sarf edllmeııt tızere alınacak olan 300.0001 "Naturel,. pudra ,ayanı tavslycdlr. ~;pı Ne~ ma~ sahibi rünıuzuna müracaat. _ 2 -.~ ...... u. e: ~ · 
aMt parte ~ 15 gtın milddetle ve Jı:apelı sarf mu.Ule eb:lltmtt:e :tonul- ~rf ıa~ınlar Ue açık tenli es- Hikmet o<>zcn. _ 2 KİRALIK APARTIMAN DAİRESİ -
muttur. • merlere "Rose., uyıun cellr. Pcn- .IU.SA .ABANIYOR - KuJ!anı!mıı Tr&mvaya yakın hava.gazı. elektrtk, 

ı - Muhammen bedeli 30000 liradır. ~ btr parlaklık verir. 'Raohel,, TtlRKÇE, ALMANCA. iNGİLİZCF., bir kM& aatm alıl)flCAktır. Galata suyu mevcut Beşiktaş Yıldız cnddes1 
1 - Teminatı 2.250 11.radır. ~udrası da esmerl.ere c:azlp bir renk FRANSIZCA _ Dört Hsann. blhaöln Nord§tem ha.n No. 11 - 12 :ye acelo Şaen a.po.rtımanı 29 numaraya mü4 
f - İhalesi l7/3/IK2 aalı gthıl1 saat 11 de ya.pıJacatından ,art.nameslni verir. vAJor tecrüben mütercim, muhabere m11racant. - ı racaat. _ 1 

,armelc ı.teyenlerln her gtın encümen kalemine mtlracaa.tıan Te ~e- '"PCclle", yaıın .aldığmız l'(l.ne~ln memuru ve muhasip vazife a.nı.mak-
rin de ihale g(hıtl ola.n 1713/942 salı gih>.tl a.a.t ona bd.a.r 2490 numaralı altm esmerUğile lde:ıl bir surette ta.dır. Müracaat: A!ı:şam gazıetesı ARMONİK Te AKORDEON - Satın BULUNMAZ FlltSAT _ Kırk sene-
bnunun !2 ncl maddesi sa.rahatı ~e tanmn edeıcetlerl t.ekllf mektup- lmtizaç eder. Bunlardan ba~ka To- cMütercbn.. - 2 alının. Beyoğlu Tünel İlk Belediye de:nbert tanırunı.ş az çok ~idi mev4 

Jannı belediye da.nesinde mütetektll enctımene nrme.lerl. (1«2 - 28!50) kalon pudralarırun tlmdlye kadar caddest No. 3l/l Şen berbere müra- cut nalbutıye ve hırda.vat drudtAnı 
hlc garmedlğinlı daha canla, daha 19 YAŞINDA KWSESİZ - Ufak b1r caa.t. bast.&lık dolayıs1y1e devren satılıktır. 

' Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı Müdürlüğünden 

!575 sayılı kanunla teşek'klll eden sandı~mızca kendllertne gerek taz
mtnat ve gc~kse muhtelif smetlerle 1st1h.ka.k tahakkuk edip mllracaa.t et
aıemelertnden dola11 enuuıet hesabında saklanan paraların uzun zaman 
beklerr.esı muvafık görülmedlğlnden bu sureııe sandıkta. alacağı olanlnnn 
en ıreç mayıs 942 ortasına. tadar sandı~ gerek yazı ile ve gerekse bizzat 
mft.racaat ederek haklannı almalan ve bu tru1hten eonrn. vukua gelecek 
mtıracaa.tla.nn reddOOlleceğl 110.n olunur. (852) (1050) 

Muhasip ve muhabir aranıyor 
Türkçe, Fransıma, İııgllli.ce ?eya Almanca'ya bth.akık1n vakıf bayan 

veya bay muhMl.p vo muha.b1r ara.nzyo:r. Tallplıerln tercüme! halllerl 
ile b1rlfkte 195 kutusuna ta.hrlren mtımcnn.tları. 

Edremit Asliye ceza 
hakimliğinden: 

• 

cazlp ve daha parlak renkleri var- bekçi veya kapıcılllt ~ı deruhte SATILIK PİYA?\"O ARANIYOR _ İ.trteklller: İstanbul posta kutusu 393 e 
dır. - ederim. <X.T.N) rlhnuzuna milmeaat. kt ıa il tıa 2 
Tokalon pudrası, ''1avalandırıl- Tanınmış bir markn az kullanılın~ me 11'P m ra.cao. n. -
mı~ trr kl bu sayede on defa daha 1 TİCARET LİSESİ MEZUNU - Bir- temız blt' plynno aranıyor. İstanbul SULTANAHMET MEYDANINDA -
tn;~ieşlr ve tıdeta tablt gı"bl görü- çok sınai müessesatta. ve fabrikalar- posta. kutusu 337 tahrlren mt\racant Son dikill taş ~ parke ve 
ınr Taze çiçeklerin csanslarile ta- 1 da muhasebecilik etmiş bilumum edilınes\. - 1 denize nazır 63 numaralı bllümum te-
Ur edilmiştir. Tcrldbinde "Krema kanuni muamelll.to. ka.nunlara. A.şlna a:ısatı havi mnhlye '15 Um. kira getiren 
KöpOğQ., bulunduğundan ik1 mlsll her nevi bilro maklnelerlni kulln.nır 4 _ Kiralık • Sablık küçük bir npartımıuı satılıktır. 8 den 
daha çok zaman ıabit durur. Toka- 1 mu!hnscbcel 1ş a.:nyor. .Nkip.m'dn 10 a knd!lr ere mürncant. - 2 
lon pudrasının yeni ve <:_az.ip renk• 1 cKadcrD rümuzunn. mürnca.at - 2 
ıertni hemen bugünden tecrübe edl- · 
niz. EDHBiYAT FRANSIZCA - Ba-

kaloryası var biraz İngilizce Fran
sızca Arapça çok 1y1 bllcn askerliği 

ihtiyatları yoklamaya 
davet 

yok. Eksper olnrak çalı..<ımış mUnnslp 
tş anyor. Bey~lu: Brtstol otelinde 
Adil İrfan. _ ! 

Beyotlu 
den: 

yabancı askerlik fUbCStn- nin ELEN BAYAN İŞ ARIYOR -

İsto.nl>ul bölge.sln.de oturan yıı.ban
cılann ihtiyat yoklamnlan 1çln 1ka
metglih seneUerl ve blrcr adet fotog
ra!larlle aşağıda doğum ve tarlhlerl 
yazılı günlerde Beyoğlu yabancı ou
beslne mnracaatıan lldn olunur. 

Dokt.or muaycnehanelerln'Cle ve yahut 
bir kJşlden ibaret bay neminde gün
düzleri çalışmak a.kşamlan evine dön
mek üzere münnsip blr ücretle J., arı
yor. Akşam gnretesln.de EL. N :ı1lmu
zımn. mektupla. müracaat. - 2 

ACELJ-: SATII.IK EV - Orta.köy 
Tnşmerdiven Çevirm~cl so.k:n.t No. 23 
4 oda, 2 sofa, 2 held. mutfak, elektrik. 
kuyu ve bahçes1 vardır. İçlndeldlerc 
müraca..nt. 

5 - MÜTEFERRİK 

Y1JKSEK MEKTEP TALEBESİ -
Ehven fiatle Türkçe ve Fransızca ola
rak riyaziye, fizik, ltlmyn; Fransızca. 
ve biyoloji dersleri verir. F.U. nimu4 

zunn. milrncant. - 1 

BiR MtlESSESE TARAFINDAN -
Bo~ama. veya Suadlye, Pendik civa
nnd!ı. denize yakın bir semtte 12 - 15 
odalı ıyı vaziyette bir bina. &atın alı- SERl\tATE - K~rlı ve sağlam bir 
nacaktır. 24483 telefon numarasına 1şe 10000, 12000 llra koyanın. Galat:ı. 
müracaat. posta K. 123'7. --------------------

Mlll1 korunma b.mmunwı 3954 numaralı lkanunla muaddel 11 lncl 4 Mart 942: Çarşamba. : 313, 314, 315, 2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 

ACELE SA1'JLIK APARTIMAN -
Wellde 25 metrelik cadde üzertnde 
dört daircli, 1k:1 dnlresl beşer odnlı ve 
birer hol, lk1 dairesi dörder oda. ve 
hol, ve arkasındn. 115 metre bahçeyi 
havi, deniz görür. IAlell Tayyare 
apartıma.nlan altında 280 numarıı.da 

ALATlmKA PİYANO DERSİ ALl\lAK 
İSTİYENLERE - Fevkaliıde ihtisası 
ola.n ve tanınmış piynntsUerden bir 
bayan piyano çalmasını Jasa blr za .. 
mnnda. öğretir. Galatasaray Balo so
kak 14 No. Rol! apartunan 3 numara
da Aysel. - ı 

aıaddes1ne muhal!! olarak hilkfunetçe tesb1fı olunan Azamı fiyatlar fevkhıde 316. 317, 318. 
ttıtekll Te zıncırıı mnlmm satmak mAdd.elertnden mçlular T8 14/11/941 ta- a Mart 942: Perşembe : 319, 320. 321, BİR BAYAN ARANIYOR - Aylık 
rlılnde tıevk1! edll1p 15/111941 tarlh1nde kefaletle tahllyelert icra kılman 322. ftcret '75 liradır. Diyanbakırda remnt 
J:dremidln Gazı CeW. mahallesmden Ahmet otlu i'a.tme.da.n dıotma MI 7a.- IS Mart 942 : cuma 323, 3~4. 325, bir mües.sesede çalışacaktır. orta te.h-

EmlAk komisyoncusu Ha.san Velll~lu. SATILIK İNGiLİZ TAYI - Saf knn 

flllda evU S çocuklu okur yazar sabıka.sız tuhafiyeci Mustafa Ö2ıyurt T• 326. sUi bitirmiş olmak m~burlyeti yok- KİRALIK KÖŞK, ADmLAR 'fe İngiUz. 23 aylık, 158 irtUamda, ikt 
ERAZi - Ş~llye em dakika mesafe- yaşlı ~anı. girecek tay ehven sa
de büyUk, mükemmel köşk, 200 b{lyiik tılıktır. Yenipostahane caddesi Ksan· 
hayvan alır ahırlar, ooğ b:ı.hçe ve tar- t.opulo han No. 13 e 12,30 dan 13,80 a 
larile btr çinlk ltlra.lıktır. Öğleden kadar mtirncn:ı.t. 

a.mı mahalleden Bekir o~u 4.1 yr.şında evll f çocuklu okur )'11.Za.l' mbıka&z 7 Mart 942: Cumartesi : 332, 333. tur. Türk olma'k: Q&.rttır. Maklr.e ııe 
Me!hmet Akay ha.klannda cereyan eden açık duruşı:ııa netıces1nde: 9 Mart 942 : Paza.rlem 1 327• 328• 829• orta derecede yazanlar tercih edU!r. 

Her iki suçlunun usulen mııert se.bit oldutundan ve Dınka..reJe.nn atıl- 330, 331. Galata Tünel civarında Ta.pt:ıs han 
masından tevellüt eden zarar teın1n edilen gayri muhik men!aattn miktar ••• 16-17 nu.nınroya saat 12-13 arası mü-
1'9 mııh1yet.ıne göre pek hafif olarak tüd1r edlld1ğlnden ha.roketlerine u;yn.n Beyotlu Yerli Askerllk Şube.si Bat- racant. 
MUI! Korunma Ka.nunmıun 39M numaralı kanunla muaddel 59/1,S Te bnllfın4an: Şubem~e kayıtlı ye- -------------
13/2 Türk ceza kammwıun '°ve TF. kanununmı 60/S maddeleri m'Uciblnce dek: ta.bip. eczacı, diş ta.blbl ve veto- İSTAl\"BUL BÖLGE SANAT OKU

evvel ~821 numarnyn. telefon edllebi- -.ALMA--N-·c_A_D_ER_S_LE_'_R_t ___ U_&Ul_ü_t.cd-. 

llr. rls1 mükemmel olan blr Alman bayıını 
• f8l' llra atır para cezaslle mahltftmtyetıertne °f.ı da1re1 emanette mukay- rlncrlerden (3011UI. 300 dahli d~- LUNDAN - Kadın veya erkek blr SATILIK ARSA - Kalamışta. b1r 
recıen mahtuz ma.zbut m~ mO.saderQlne ,.. hillcQm tlkmsı keıst>i la subayla.nn askerl -resikalarlle bir- hıı.stabakıcı aranıyor. Askerllkle llgl- ta.rafı deniz, diğer tarafı tramvay 
tat1yet ettiği takdirde hulAsasınm bedeli mahldUnlaro. a.tt olmnk ve 25 li- llkte 942 yoklamnlannı yaptırmak siz küçük sıhhiye memuru da. ola.bUlr. ~ddcsld!r. Metre kare 15 liradır. Kn
rayı tecavfrz etmemek suret.ile İstanbulda ç*8.n Aqanı gazıetestle neşrine Qzore l'll geç 14/Mrut/942 günUne Şartlan ıınlıunnk tçtn okula milracnat dıköy Posta kutusu 21 numaraya 
mevkuf taldıklan ~erin 1ndelln1az pare. cezala.rından 1cra.yı mn.hsubuna k:ndar fllbeye mtiracruı.tın.rı llt\.n olu- edilmesi. 2875 mektupla. mürnca:ıt. - l 
• 200 kuruş harcın suçlulnl'da.n mtınasifetıen ta.bslllne mütedair nuıJıke- nur. (331!5) DİPLOl\IAU GENÇ BİR ECZACI -SATILIK APARTil\lAN _ Ayazp:ı.za 
meden verllen 9813 sıı;yılı ~ 3/1/942 ta.r1lıll hüküm ına.hkOmlar, ma.tevk ve ARANIYOR - İstanbulda bir eczane- Oümüssuyu caddesi üzerinde do-
ma.halli C. M. U. ltkleri canlplerlnden tomyı.z eıdllm1,.erek k~i ka.tlyet et- de çalışmak 1stlyeıılerln yazı lle İs- nız tarnfında nç katlı ıtnrglr bir apn.r-
&ılinden ayı.t.yet M1lll Koıımma Kanunımun m4ZlcQr G/2 ııc1 maddesi AKŞAM tıı.nbul 757 posta kutusuruı mü .......... U. tıman cm ı...e bin liraya satılıktır. Bu 
mucibince lllm olmıur. (685) . .....,..... . caddenin ü~dc.kl binalar beş knt-

BEl\IŞIBE, HASTABAKICJ, TERZi lık yüksekliğe müsaittir. 81836 tclefo
ve ÇAJ\IAŞIRCI· ALINACAKTIR - na. milrncaat. 

Eti Bank Istanbul Bürosundan ı 
5000 Takım işçi elbisesi 

'(Haki laehnden) 

2000 Takım işçi ~ulumu 
(Hüd .... lidV8't ketend•) 

İmal ettirllocektfr. Taliplerin Yeni P09tane b.ıııımda Y ent Valde 
hanında Eti Bank İitanbul BUroauna mUıacaatlan. 

Kadık8y ikinci ıulh hukuk hakimliğinden: 

Abone bedeli 

Benelllc 
e AJhk 
1 AJlık 
1 Aylık 

Ecnebi 

1400 tunıf 2700 k\l?Uf 
'150 • 1450 • 
4.00 • 800 :ıı 
1&0 'il • 

Polta ittihadına dahil olnuyan 
ecnebi memlekeUer: Seneliği: 
1800, altı ay}® 1900, tıç ayııtı 

1000 kuruıJtur. 

Teletonlanmız Başmuharrir: 20565 
Yan lflerl: 20'765 - İdare: 20881 

Müdür: 2049'7 ı 

Safer 16 - Kasım 11'7 

isteklllerin Askerl posta No.1401 Bur- -------------
sa adresinden şartlan Te tazıa bUglle- SATJI.JK ARSA - Ortakôyde, deni-
rt öğreneblllrler. ze yakın blr yerde depo ve ardiye 1n-

fQ.Sllla elverişll. Mesnhası: M2 125. Ga
BİR BAYAN .ARANIYOR - Bir mü- lata. Nur Han No. 13. Tel. '43265. 

essesen1n İstanbuldakl yazıhnnes1nde ---
doıva Te telefon l§lerllo meşgul ola.- KİRALIK BAHÇE - Orta.köyde, 
ca.ktır. İsteklilerin aylık tıoret, m11m- rOrta.köy Palas .. nnmlle maruf gazino 
künse fotoğraflı ve hayattan hakkın- bahoesi kiralıktır. Havagnzı, Terkosu 
da talsUA.tlı mektupla İstanbul '2 IJe mtDltıa.mm b~ ve mut!atı vnr
~ta tutumına müraca.atıert. - s dır. Galata, Nur Han No. 13. ~efon: 

VQ KtştLtK AİLE lçtN - Bir orta 
43255

· -
2 

hınm~lsl isteniyor. mQsllm nya ıdRALIK l\IOBLELİ APART!-. 
gayri müsılm. Tel: 201CY7. MAN - Clhnn~ Gün~U ııoknk Nur 

apııtruruı.nının 1 et katı moblell ola- ' 
lUEMUR ARAN1YOR - orta mek- rak t.anınmen veya :ıosoıen ldralıktır. 

tep mezunu edd. yazıyı blllr sllmt.U _ 1 

Alma.nca. del'Gleri l"C!rmOlttedlr. Paz.1r4 

dan mno.dn her gün sa.at 3.1 den '1 y'O 
kadar. 1stıklAl c:ıddcs1 133 Hasan beY, 
apartımnnı 2 el merdiven 1 knt <i nu
maraya müracaat. - 4 

BİR TtlRK BAYANI - Terclha.n 
lbe.ş 1lfı. on üç y~ıuındakl çocuklara. 
Türkçe ve Fransızca ders vcrlr ve ını
tlhanlnra hazırlar, 1.steQclllerln Alt• 
ş.'t.Dl.'da. N.S. rümuzuna müracaatları. 

-l 

FEN!\'1 TA \'UKÇULUK iSLERİN .. 
DE - Sermaye koymak ve bu ışten1 
ıı.nlar bir ,erik arıyorum. B!lıY~ 
Çamlıcada boş odalı bir köşk ve YÜi 
dönthn arazım mevcuttur. JCurtul-. 
Tepeaıtı Seymen llOknk 1CY7 No. da 
Süreyya Belakar'& müracaat. - I[ 

MEKTUPLARINIZI ALDmINız ~ 
" Gazetemiz idarehnnemnı adres 
olarak gösterm~ olan :tr.?1lert
mlzden 

K.Ö - Kotra - Ş. - M.P -
İnglll%ee öğretmen - M1t -
X 25 - Mütehıı.ssıs - E.D.K -
T.Z - 1.M - K.ı\ - İthalit -

1\1.?ıt.F - '.al.1\1. - Bay Ka.diköyQnde Hasırcı bn§I aokagında g No. da mukim ve 'J/2/94.2 t:arl
lı:tnde &en Halli Poyrazın m1rasçılannın tarllı1 lIO.ndan itibaren tııç a.y 1<;1n-
• malıkememlze milmcruı.t et.melen 1lA.n olunur. c2969:1 

a. ım. an. öR. İki. Ak. Ya 
B. 10,50 U.28 IS,23 D,34 12.00 UO 
Vn. 4,62 IS,Sl 12,215 1'5,37 18,02 19,82 

daktilo ~ bayan, be.y memur alı- ------------
ruı.ca.ı..-tır. Bcyo~u :ikinci m>ter Gala- KÖŞEBAŞI ARSA - Fatih beledi- ı namlarına gelen mektuplan ldn-
ta Mertehan1 s:t.tak yesln.e iki dakika etrafı duvarlı rehanemlzden aldırmalan rica 

Zs.yt - Rize nüfus menıurlu~a.n 
aldıtım nüfus tezkerem1 ve benı.be
ıinde Rl2JC a.sl.""Crllk §ubeslndcn verl
Je:n Snnyer yabancı nS!rerllk şubcs!n
de mukayyet tezlo.ereml kaybettim. 
Yenllertnı alaca~mdan esklletlnln 
bllkmü yoktur. 

329 do!nımlu R.ze Yalıköy 76 No 
isrnail eğln İlyas Sunay 

(11 X 12) eb!ldında ma.ktuıın 1535 li-' olunur. 
İdarehane BabıAll civarı BİR BAYAN ARA?lı"'IYOR -Yazıha- ra.yo.. Şehzade karo.kolu karşısı ko-ı r...-----ıız::ıı....:o...,......,.,. _ _. 

EnınDevlylett 8~!~ m11n4ilr~=ule4en.ceı Acımusluk sokak No. 13 nede telefon i§iyle meşgul olacn.ktır. mlsyoncu Abdullaha. Pnznrlık yoktur. ~ p f D 
e ~"""" ıı..n ~ · r İst~ertn a.ybk t\cret mümkünse - 2 lr ro · r. 

ntelyeslnde m.akJne montörü bay fotogrn.flıı.rlyle İstanbul pa;t.n kutusu ------------- KEMAL CENAP 1 
Saim Ertüzün IS/8/941 - 11/8/941 te.- Zayı - Ösküdar ja.ndomı.a ala.ym- SS!l dnn M. A ynzmalnrı _ 2 FABRiliA YE l\IATBAAYA ELVE-
rlhlerlnde Sandığınuza bıraktıtı po.- dan aJnuo olduğum terhis tezkerem! ya ' RİŞLİ BİR BİNA SATILm:TIR - Ca- Lamnrtin caddesi 5. Doiu 
ra için verilen 59061 - 69125 numa.mlı zayi ettim, yen1s1n1 ~racaQınıdan CAÖALOÖLU SlllHAT YURDU - ğaloğlunda. fabrika. ve mntban lttiha- 1 Palas Nt.. 14. Tnksim. Telefon: 
bonolnn kn.ybettığini SÖylem1şt.lr. Ye- e3k1s1n1n hükmü yoktur. İ<;ln dolgun maaşla ebe, hastahakıcı, zına elverişU betonarme yeni ~lr blnn 4396? Her~üı !!Ut 15 - 18. 
nlsl verileceğinden eı:k1.lerln1n btllmıQ aıa dotumJu Trabzonlu Dede a.bçı ve hademe kadın aranıyor. iste- satılıktır. Akşam idaresine mür:lcant. ~--•.:m;::r.m:;&ca;;:1;;amJI 
olmıyacal! llln olunur. Mehmet otlu Nurt 7enleı1ıı hemen müracaatlan. - 1 Telefon: 20681. - 13 ı ' 



Sahife 8 ' Mad 1942 

' ' Nevralji ; Kırıklık ve Bütün ağnlannızı derhal keaer 
icabında gütiıle 3 ka,e alınabilir. Ha yerila Pullu kutıılari iararla ideyinls. 

akşamları . evimiz' ne :kadar hoş. oluyor.: 

Evimiz:W güneş~şuaları gibi parlak meşhur ·TU NGSRAM~ 

ışıgıle 1 aydınlan ıyor . Üstelik bu l~mbalar_biza cerey~() 

parasından. da .. tasarruf. ettiriyorlar_,. 

Acele eY yıkıcı 
aranıyor. 

AhııDpı. meyda.ıımda. ' - • 
numaralı haneye müracaat. 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK, F..KZlllA .,e 
CİLD YARALARINA fevkalide 
iyi ~elir Derinin taıeleıımeslııe 
ve yenilenmesine hizmet eder . 

Her Eczanede bulunur. 

Dr. :m:uzaffeı= 
Dil emre 

Dahili hastalıklar miiteha!llllSl 
Kadıkö7-Baharl1e cal!desf No. 98. 

•••• Telefon: 60S71 

ANAPIYOJEN 
repto~~k.tB~tl~~. pnö-

-;=::=::=:=:=::=:=::=::=:=:=:=::=::=::=::=::=::=::=::=::=:;:::;:::=::;:::~j"""'-,;~::-::::::~::::~:::::::~ kok, koll, piyoslyanlklertn ; Davetname I ptıl!ı çıban. yara akıntı ve 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları iş letme ı iill•e• ll•d ~=~~~ı!~0•1 •ço•k-

Umum idaresi ilanları lstanbulda HaU tasfiyede Şark 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlktarlan ile cinsleri ve ek· 
slltnıe gün ve saatleri aşağıda alt olduğu listesi hizasında yazılı ahşap 
travcrsle,· her llste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı 
znrt usulllc Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe glrme-k 
istlycnlerin listesi hizasında yazıJı muvakJı:at teminat lle kanunun tayin 
ettiği vesil::ı. ve tekllflerlnl aynl gün ekslltme saatinden bir saat evvllne 
kndar komisyon reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

Demiryollan Türk Anonim ıirketi KUL A.' 
hissedarları Sirkecide Şirketin Mer· ..... 
kezi idaresinde 1942 seneai martının 
28 inci günü saat 9 da a1elade ola
rak içtima edecek olan Heyeti umu
miyeye davet olwıurlar. 

Ruznamei müzalcerat: 

Menıucat F abrikaıı 
.·Türk Anonim Şirketi 

idare Mecliıindenı 
-ŞlrkP.timlzin 9'1 yılı alelAde umumi 

heyet toplantısı 30 mart 942 ta.rihl-

·yeni 

BLAUPUNKT 
RFl DVOLARl GELMISTlR 

NUad Servenı Qalata 

4 .000 Liraya satılık Roın6ıkl• 
Her-gUn Ha.yda.rpqiad8n (20) zah1re mavnaa oebn J9Pfd 

AYDIN namı dJler BOZKURT R&DomörGad1 -.t.Qoram. 
Sahibi: Tak:shn Abdii.lhaat HA.mlt ead. Bo21rurtrFm14t. No. 23. T«: 43512 Ş::ırin~m ' r parasız olarak Ankıır:ıda. Malzeme da1reslnde Haydarpa

şnda Tescı ~ n \'C Sevk Şefüğlnde. Eskişehir ve Sıvasta idare mağazaların-
da dağıtılmaktadır. (2564) lerin raporu. ne müsadlt pazartesi günü saat on- 111••••••••••••••••••••••••••• 

da, şirket merkezi olan Kula.da., De- .1. J[ 1 K 'J.' B • 1 8 1 
1 - 1941 senesine a:it likidatör-

Liste m.ktarı Beher adedin Muvakkat Eksiltm~ 2 - Mürakip raporu, mirci ka.pıda 9/13 numaralı fabrika Sl 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

Muhammen B. teminat Gün ve 1 3 - 31 kanunuevvel 1941 tari· binasında yııpı.lacaktır. Yeni nçı1an a.telyemlme teminatlı olarak~ lmstilmlertll ıı.u 
Lira Krş. Lira Krş. s:ı.atl hinde kesilen bilançonun tasdiki ve Hlssedarlann bUas:ı.le veya. bllvekA- 20 ve 25 Ura.dır. Bu fınıa.tı ım.;ırmamaıannı •1111 mütteriler1mlmen 

46000 Cari hat knym traversi 4 63 11899 - likidatörler zimmetlerinin tebriyesi. le hnzır bulunmalnn 1111.n olunur. bekleriz. Be~lu IstJk1A1 cadded As1&n apartmıan Hollhut Kundmt. 
24~00 ,. • • • 3 74 5905 30 R -. .. ıı. .......... _ ...... 

8500 • • • • 4 Gl 2951 63 4 - 1942 seneai için mürakip ta-
1 

uzname .._azam """IUJ.--. 
9760 • :. • • 5 aac;o _ l2/3/ 1942 yini ve bunlara verilecek. tahsisat11;1 1 _İdare meclisi ve müraklp ra- ••••••1!!!!11111!!111!1!.1!!!!'"-!!!!'~!!!~~I!!~~~~~----· 

b BANK STANBUL B OSUNDAN: 27440 ,. • • • 4 80 7835 60 Perşembe teıı iti. porlarınm okunmasL 
245/lO • 11 • • 4 80 7144 40 günü sa- Esas mukavelenamenin 49 uncu 2 _ 94l takvim yılımı. ait bilanço Bebek - Tophane aram. V9 sahllde TahmD ft ~ mtlald 

5JOO Meşe köprü traversi 11 80 6325 - at 15.30 maddesi ahkamına tevfikan, Heyeti ve ki\r 7..arar hcsaplıınnın tetkiki ve DEPO ARANMAKTADJR 
5COO Dasit meşe mnkııs tra- 8 50 dan it1baren umumiye gerek asaleten ve gerek tasdiki ve idare mecUslnln, müra.klbln 

versl. vekaleten asgari 20 hisseye malik ve şul>e müdürlerinin ~rası. Etrafl tac>a1ı ~at ara da olabWr. 

Cinst 

• 

* il t" · · b h A manın taylnt .. ••••••• Bilromusa milracaatlan. 

13200 Dar hnt kayın travers! 2 50 2475 - 1 olan hissedarlardan mürekkeptir. 3 - Temettüün tevvJ, şeltll ve 2a.- AlA.kadarlann Büyüt Postan• kaı1unn4& Yenl Valde hanındelt 
Muhammen bedell (43780) Ura olan muhtel!! zımpara taşlan 17/ 411942 •!ye 1 umumıyenın_ e er azas~ 4 _İdare meclisinin kıdem itibarl-

cum:ı güniı saat 15 de kapalı zarf usulü He Ankarada idare binasında. t.op-
1
asale"ten,. ger~k.se ~ekaleten ~garı 

lanan m~rkez 9 uncu KotrılsyonwH.·a satın alınncnktır. 1 her -O hıııse ıçın hır reye malık bu- le çıkarılan lki zat yerlne sıeçlm ya-
Bu Jşc girmek isteyenlerin (3283,50> liralık muvıı.kknt teminat ile ka- lunmaktadır. Maamafih 1 O reyden pılnıası. _ _ 

nunun tnyin ett!ğt veslknlan ve tckUfler!nl nyni gün s:uı.t 14 e kadar adı fazla reyi nefsinde cemcdemez. 5 - Muddetıert hitam bulan mura-
k 1 ı lllıı. 1 rı lA d 1 . kıplar yerleri."le seç1m yııpılma&ı ve geçen om syon re s ı;ne verme.e ;ıZım ır. Reye hakkı olan hıssedarlardan - tl , 

Şnrtn:ı.meler (1) lira muka.bll!nde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ıi~hu alelade içtimaa i~tirak etmesirri ucre er~ln tnylnl 
temin olunur. (2845) ed k' 1 • 6 - Tıcaret VckAletlnln 23/12/IMl .. * arzu e_n ım~e ~~ın, Esaa _mukav~-ı tarih ve 9522 sayılı yazılarile esas nnı-

D.D/253 numaralı tarife Karabük Demir ve Çellk Fabrlkalan müessc- lenam~nın S4 uncu maddesıne tevfı; kavelennmeye ~U\vesi blldlrllen mad-
scslr in Ulku istasyonuna \~"a bu .tna.syondan sevkedllecek nakliyatına da 1 kan, nıhayet gelecek 20 Mart 194- delerin müzakeresi ve karar ittihazı. Yutak. Yorrua Yatak kullaamak bea kın .... ._ .. 
t\ynl şartl:ır teşmll edilml.ştlr. c1533t 112934. ttnrihine kadar hi.sseleri?l'İ aşağıda ·n ŞT u y ST 2 Dl 

KUŞ TÜYÜNDEN 
- - ------ -------------------- . gösterilen yerlere tevdi etmeleri la- Zayi _ 3881 numaralı bl.slkletlm nhhatlnbe 1 

zamdır: fa74alıdll'. 

ı kaybolmu.,tur. Ka.ydlnl sild.lreceğ'iml 
nhisarlar U. Müdürlüğünden: TÜRKİYEDE : lsta~bulda, Sirke· bildiririm, NUrettln Demi.ray Yastık, yorgaİiim da pei acmıdw • .A.drm: tltaldRl1 Qelrm._,,. 

cide, Şirk.etin ldarei merkeziyesi: dalyacılar sokak, Ömer Bali otla Kut ttıJI ~ ~ 
Malın cinsi i'\Iikcıan Şekil Günü Saati AVUSTIJRYADA: Viyanada. Za.yl - Taksim nüfus memurluğun- ••İll• .. iilıııllıııııiılıılııliilıiıiillmmlilıiiııııliilıillıiiıİiiııilıiıiıiıilıiii••lııilllııiliılİİlııl 
Tahta ayakkabı 5(){) ç!tt Pazarlık 10/3/942 10.50 Oesterreischiache Kreditanstalt Wie- dan verilen nüfus tezkıeremı ve bera- Kıymettar satılık zUmrUd vUzUk 
Kereste 174992 M3 • • 11 iner Bankverein; berinde Beyoğlu aserllk f\lbeG!.nden ---
Menteşe 20000 adet • • 11.10 l .. aldığım askerlik tezkeremi kaybetUm. 
Fıçı tahtası 2000 • » • 11,20. B~LÇ KADA: Brukselde, Nam ur j Yer.llerlnl alacağımdan esldlerlnln Rengi g'üzel. oın kıratlık plf.Un pırlanta kol blrtııde ~ BIDdal a.-
Bakal!t kolonya 32000 ıı 25 Cl. ilk ıı • 11,30 aokagında, 48 numarada, SOCIETE hükmü yOktur. destenlnde müzayede il• 813/942 peıf8ad>e ıtbıl •tııaC:alr. -- lilııl-

Şlşe kapağı 180000 • 50 cı. ilk • • 11,30 GENERALE DE BELGlQUE. Ban· 327 doğumlu Hanuızas oğlu Hazara.s liıılimiiuiiiiuri.İlll••••-----------------1 - Yukarıda yazılı malzeme pazarlık suretlle s:ıtın alınacaktır. kasında; 
2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabatafta Leva- HOLANDADA: Amaterdam'da, 

zun binasında Merkez Mübayaa Koınlsyonunda yapılacaktı~. MM. TEIXEIRA DE MA TfOS Mü-
3 - Tahta ayakkabı, Bakalit kapak ve menteşenin nümunesl, kereste esseseainde· Filyoo iş Amban deniz ve kara. nak-

Vekaletten azil Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
n tahtal~rın ebad listeleri Levazım Şubesinde görüleblllr. ı ' . llyatı ko:nlsyonculuğu it.hallı ihracat 

4 - lsteklilerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif ede- FRANSADA: Panste, 9 Boule- ~eri sa.hU>l Etem ÖZgür'ü 9 §Ubat ----------------------------
eekleri fiat üzerinden 3 7,5 güver.me paralarlle birlikte mezklir alım ko- vard Maleaherbee'de, R.DE LUBER- 942 tarihinde Istanbul tıçilnctı no- Devlet Limanlari lıletme Umum m&d•IB-
mlsyonuna müracaatlan. <2662) ıSAC Müe11eseainde, Pariıte, Boule- terllğlnhı 1941 _ lll42 _ 1943 _ l 944 

Nafıa Vekaletinden. BANQ UE NATIONALE POUR LE araztlerlmlzln ayrıhnam için vertıen Memwiıı ıutkiürlilt1klde c120ıı Geretıt taJıaktq teflJll mltntıeHtı l
vard dea ltalienı, 16 numarada yevmiye numaralarında. muka;yyet iüdenı 

• COMMERCE ET L' INDUSTRIE ve"ıet:nameyt 12 şubat 942 tarlıh ve Devıeı dan n mt-.eelerlnd• t&bt.kk* ltlertnde P1111DM mNllll 
19/311942 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti blna&ı I Bankaaında; 2078 yevmlye numaraaında yazılı mez ~unt mevzua.ta vat.ıt n barem tntıbatı me..tı olanlann mtiiuta ... 

içlncıe malzeme ·müdürlüiü odasında toplanan malzeme eUiltme koml.şyo- ISVIÇR EOE: Bale' de MM SPE[- kılr noter tarafından azıettttımızı hiç dtlrliltüne milracaatıan. c2lloo. 
nunda 5000 lira bedel tahnıln edilen bir sondaj takımının mübaya.ası açılt SER, GtrrzWlLl.ER VE Ş~i. Mü- bir i41.rn1zde kendislnhı veUlııetname- .. •••••••••••••••••••••••• .. •• 
ek81ltme usullle eksilt.meye konmuştur. esaese•nde· B&I 'd BANQUE slnhı bir kıymeti kaınuntya,( olma-
~ Eksiltme şartnamesi ve tetcrrilatı bedelsl:ı olarak malzeme miidürlü- COMMERCIALE DEe BALE M·· dltını ilAn ederlz. 

tündeu nlınab!llr. ' uea- C$loğl Gümii$lan ddesl 5 N d 
Muvakkat teminat 1375. liradır. aeseainde: Zürich, Bale, Geneve ve Be 

1 
u üze e ca o. a 

tst:kmertn muvakkat teminat ve oartuameslndekl vesaik ile blrllkte St-C~ll'do. CREDIT SUISSE. Mües· ~:~ ~~!r~~"i3ı:U~ 
ayni gun sant 15 e kadar mezkt1r komisyonda hazır bulunmalan lA.zımdır. sescsınde. 

cl546ıı •2937• 
Hali tasfiyede 

İstanbul Liseler Arttırma ve Eksiltme Komisyo- Şark Demiryollari 
nu Reisliğinden: Likidatörleri 

Komisyonumuza bağlı 6 yatılı lisenin 1942 Mayıs sonuna. kadar ihtiyaç- Mümessili 
lan olan fıznml 19000 kilo sığır ve 17000 kilo karaman etlcrt beher kllolan .--------------.ı 
85 kuruş tahmin bedelle kapalı zarf usulllc eksiltmeye konm~ur. Ek-

Apartıman sa hipleri! 

Zayi - Havuzlar müdürlüğünden 
\~rllen hüviyet vara.kamı kaybett.ım. 
Yenisin! alacağımdan eskisinin hü
mü yoktur. Nüzhet Kızılkanat 

Galata nüfus memurlufundan: 
Galata Hacı Mimi nı&hallesinin 

Hüeerecı soıtatı 71/59 hanede kayıtlı 
Süleyman ~lu İsnaUJn soyadı (Taş 
Göz> iken İsta.nbul ullye 5 incl hu
kuk hü:1mlitınhı 10/ 12/Ml tarih ve 

Meshur S i N G E R Saatleriliı 
1942 M O O EL 1 

Nikelden mam uı fevtalAde daıyanıklı " ~ 
nı.,Iı olan bu .saathı ma.ldneal huawıl olMK_ft 

rubln il2JCrlnd~ imal ed11mJf o<* dolru ıijliiı 
ve h.\ç f84'1'8Z. 

No. 91 Kromdan ZI Lira. No. 92 Krem'•• 
modeli zarif Ye minesi modern Si Lira 

Taşra.dan alparlş vukuunda bir Ura lll'NllDi .,._ 
dell ~ gönderllditi taJcdlrde aat g0Ddtl'111r. 

ADRESE DİKKAT: 
siltme l01 Mart/1942 snlı günü saat 15.30 da İstanbulda Liseler Satıın Alma 
Komlsyunu blnnsında y:ıpılncaktır. İlk teminatı 2295 liradır, İsteklilerin 
2490 sayılı Arttırma Eksiltme k:onununun tarl!atı dnlrcsinde hazı.rlaşıacakla.n 
kapalı ıarfl:ınnı belli gün ve S!l.atten blr saat evvoeıtne kadar s&zU geçen 
Koıı ı yon Rci ıli!i;!ne makbuz muk!ıbUinde vermeleri. Şartname Oalata.&al'a1 
lıse.., nd d.r- \ e bedel! 153 kur~tur. ( 22-H) 

Bot <lairelerinize iyi kiracı 
bulmak için cA K Ş A M> m 
KOçOK iLANLARI ndaa ._ 
tifede ediniz 

820 la1llı bnrDe (A!Joob:a) oıarac ek- .. ____ _ 

tlftldJmll&I& 


