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Almanya- Sovyet 
Rusya barışı 

haberleri 

Cava'da 
muharebe 

bitmek üzere 

Sıhhiye Vekili Denizli 
müesseselerini gezdi 

ve 

lngiliz yardımı Dün sabah muharebe . Vekil, muhacirlerle görüştükten sonra 
Almanya, Rusyada ileri gide- durduğuna dair birı:wı Buldan müesseselerini teftişe gitti 

miyeceğinl .anlamış, Sovyetler de haber çıkti 
Alman ordularım büsbütün geri Denizli 8 (A.A.) - Sıhhiye Ve- muhacir vatandaılan kabul ve ken-
iterniyeceklerine kanmışlar ve Bangkok 6 (A.A.) _ D. N. B 1 kili Doktor HulOai Alatq bugün aa· dilerini dinledikten aonra &eyi '" 

bö 
p .. . B _._ k.'d d .

1 
at 8.30 da baıta Memleket hastane- belediyenin lncilipınar meıaireeini zi.. 

yle, karşı karşıya, boş yere azar gunil an15•0 •
1
• a. ~ yo..ı:; ei olmak üzere Sıtma Mücadele Evi. yaret ederek öğle yemeğini iatuyon-

vuruşup kan dökmektense el ele yayılan Felemenk. dı inde ır h Bel~·e aıhhiye itleri Mezbaha da yemi• ve aaat 14.30 da yan-
. elde edilmittir. Bu habere göre, pa• ....ur •. .. .... ' . ' ,,. vermeyı daha çıkar yol bulmuş- '--L Ca d --'----- t d sıhhat mudurluiif. ceza evı. eczane, lannda vali Osman Nuri Tekıeö. Par-

zar aaoanı va a mun-cuua \n" ehir teli, k k ek · ti müf--W 'Ve sıhhat mUdüril ile 
lar. Bu söylentiyi bizim Radyo c!urulmuıtur. Bu haberi teyit eden ki h -~-l di~p, e mt çı.ıhhatş~ılv~ ~· 

ld b
. ı 

1 
al a veıq- e ger umum a a ış en Buldan kazuındaki Klndeılıan ve 

gazetesi yaymış. Bu yo a ır şey baıka ma Omat ınamamıştır. ,1 at•L 1 rl rl d'-"L fti d"v hh ı d '-. . .. . .. T d"wl i · R 6 (AA) Stef · · :ue aıı;a ı ye e te ıı;ııı; ve te ~ et• ıger aı 1 müessese eri, oıı;uma 
bmm gozümuze ı ışmc ıg çın, 0~ h .: · -.. 8 '?1 &J~· mittir. Sıhhat mildürlüğü ve şehir tezgahlannı tefrit etmdt üz.ere De-
bu haberin nereden ve nasıl çık-

1
sma gohre.b ~uHz. telleyyud t etm8_1:_~ K' otelinde kendiıftle görü~dt isteyen nizlidcn hareket etm.iftir. 

tığını bilmiyoruz. Fakat, böyle bir apo.!1 a c:ı... 0 
an a ~o~u-

. tanlıgının butun Hollanda Hindista-
uz1 asmanın olurluğ'Una ınanmak nı cephafi ' üz.erinde muha.samata 
güctür. Hattd güç değil, imkan- son verilmesini istemiı olduğunu bil
sı1dır. dirmektedir. Hatta Hollanda genel 

Blrblrile tutuşmuş iki devle- kurmayından bir subayın fimdiden 
.. Japon komutanlığı ile temua &"8Ç• 

tin barısı savaştan onemlt bul- · ld .. .. 1 ,_L _ _l!_ • mıı o ugu aoy enme~wou. 
malan için kavgayı alevlendiren Londra 6 (A.A.)°- Felemenk 
se~bin, istenince ortadan kalka- hükılmetinin istihbarat bilroau Fel~ 
bilerek derecede basit bir anlas- menk kuvvetlerinin Japonyadal\ mil· 
rnazlık olması gerektir. o zaman, tar;ıl'e ~tlannı. bildinn~ Bt.edik
bir taraf biraz verimlilik gösterir lenn.e daır. v.etılen haben heyetle 

.. w. ' t~kz.ıp etmtftir. 
öbur taraf uvsal olup 1stegınln Loadra 8 (A.A.) _ Bir asken 
bir kısmından vazgeçer, ara bu- aözcü bugiin öğled~n eonra demit
lunur, işler düzelir. Alman - Sov- tir ki: Cavadaki Hollanda gamizo
yet cavaşının içyüzü bu mudur? nunun teslim olduğu hakkındaki ha-

ber teeyyüt etmemiıtir. 
Almanya ile Sovyet Rusya ara- Tokyo 8 (A.A.) _ Japon umu-

smda anlaşmazlığa meydan ve- mi karargahının bildirdiğine gö,._ 
recc>k hiç bir olay yoktu. Tam perıembe günü Surakarta ve Poer· 
tersine, iki memleket coktandır wadadi'nin iıgalinden 90nl'&, Cava· 
f:anııandolaş, gayet ivl geçiniyor- nm c!"'up kıyısında atratejik ~ 

1 
• mevla olan Y okyak.atra zaptedil-

Jar. n~ltereyt yenmek ve Avnı- mittir. Japonlar burada 70 eair ve 
panın Doğusunu paylasmak gibi büyük ganimetler elde etmişlerdir. 

birlik hedeflPr güdüyorlardı. Al- İngiltere ile telgraf 
manva ~~yet Rusyadan bir şey muhaberesi kesildi 
istemek şoyle dursun, ona Polon- Lonclra 8 (A.A.) _ Geçeo cu· 
yanın yarısını, Baltık memleket- marte9i gilnii öğleden itiharen lnaıil· 
lerinl bağıo:;lamıstı. O kadar ki ıtcre ile pnd Hollanda Hindiatan1 
bundan cesaretlenen Sovvetıe- arasında hiç bir telgraf muhaberesi 

rin. dnha backa acım istekle~ ileri ı olmamıştır. , 
sürdüğü bile söylendi. Herhalde, Japonlar Sumatra nın 
Sovve Ruc:;ya, Almanyaya zarar cenubunu tamamen 
vererek. Almanyanın düşmanla- ele geçirdiler 
nnı yenmesine engel olabilecek Tokyo 8 (A.A.) - lmparator-

A vustralyaya \ 
karşı Japon 

taarruzu 
Avustralya mandasi 

albndaki adaya ilk defa 
Japon aıkeri çıkarıldı 

Müttefikler 
taarruza 

·geçiyorlar mı? 
Büyük bir Amerikan 

filosu muharebe çevre
lerine doğru yola çıkmlı 

Melboanıe 8 (A.AJ - Japon kuv- VAfİDStoD 8 (A.A.) - O. F. 1. ı 
vetlert Yenl Gtne'n1n flm$llnde Sala- Muharebenin üçüncü ayı biterken 
mana'da lcar&Ja o.Jtmıflardır. Bu ha· Japonlar Cavayı hemen tamamen 
relret AvusU'alJ& mıı.ndaa aUmda ı_ •_:.ı dir c.: d' J l ıka ere geçı .. DU9'er • ,...m ı apon ar 
bulunan bu adaya yapılan ilk ç r- ne yapacaklardır) Av'-*r&lyaya mı 
ma ııaıetetldlr . .Japonlar karaya as· H" d" ld ki ' 1ııer omtmadaD enel Port - Moresfl lrl ıslana mı .. ıraca ardır) 
ue saıamanaya evvelce birkaç hava Yoksa Müttefikler saldırma te-
tıaarruzu yapmlflardır. ıebbüaünü ellerine mi alacaklardır. 

Japonlar ,flmdl Port - oarwlne Amerikan filosunda bulunan bir 
1500 kllometr'elllt ve Avustralyaya en İngiliz gazetecinin verdiği haberlere 
yakın nokta Olan Cap - Yotka 650 ki- b kıl a.•·· 6,_1 · ,d lometreıtıc bir meaalede bulunmakta- a ırsa 1••ütte .~ enn bu yo~ a ha-
dırlar. relcete geçmclerı muhtemeldir. Ga· 

Si ( ) 
Dn ,..,oda be z.eteci, bir çok tayyarelerle birlikte 

dııOJ' 8 A.A. - .-.........., ya-
natta bulunan General Bennet kitle muazzam 'bir Amerik• filoeunun 
hnllnde yapılacak blr Japon taa.rru· Pasifikte muharebe çevrelerine doi
zunun Avustralya lçin teşkil edeceğ'i ru yola çıktığını bildirmektedir. Ma· 
tehlikeden bahsederek demiştir ki: amafih re901İ maMiller bu pyiaya 

Japonlar galip bir ihtimalle şimal dair en küçük bir emare vennek· 
sahilinin en zayıf noktasına taarruz ten bile çekiniyor. 

. 
TBLGB.A.FLAB BU • SAB•-e-g-1 

Japonlar 
Rangon'a 

girdiler 
Pegu bölgesinde de 
ıiddetli muharebeler 

oluyor 

Vlchy 9 CA.A.) - O.F,İ,: Ja.ponlar, 
Blrman:)"anm h!Uı:tlınet me4ez1 olan 
Rangon şehrine glnn1Jlerdlr. Rango
nun şlmallnde Pegu'nun cenubunda 
şlddetJl muharebeler vuku buluyor. 

Londra 9 CA.A.) - B.B.C.: .Ja.ponla.r, 
Rangonun şlnınlinde kitin ı>egu'nun 
on altı kilometre çimallnde blr nokta
yı ı.,gaı etmişler ve Ra.ngonun lrtl
ba.tmı kesmek için garp lstllt!.metln
de Uerllemcğe başlamışlardır. 

Cava'dan 
haber yok 

Cumarteıindenberi ada 
ile muhabere kesildi 

Lontlra 9 (A.A.) - B.B.C.: Cumar
tesindenberl Cava ~ muhabere lce
stlmlştlr. O za.mandanberl adadan 
yeni bir haber alınmamıştır. Yalnız 
Saygorı radyoounun Ca.vada Mil 
kanlı muharebeleri.İl devam ettiğin
den b&hsettlğt ~tllmlştlr. 

Vlchy 9 (A..A.) - O.Fl.: Cavada 
müttetit lruvveUerln blltün rlcat yol
laır lcesllmı.,tir. 

Mütte{iklerin 
taarruz planı 

Dominyonlar konferan
sındaki görüımelerde 

hazırlandı 

Novorosiski 
bombardı

man edildi 
Almanlara göre, Har

kof'un ıarkında Ruı ta
arruzları püskürtüldü 

Berlio 9 CA.A.) - Alman tebliğine 
göre gece Alman tayyareleri Karade
nbıde Novoroslskl limanına hücum 
etmşllerdlr. Liman tesislerinde ve 
hangarlarda büyük tahrlbat ya,pılmı~
tır. Ke:rç llmo.nında büyük yangınlar 
çıkanlmıştır. 

Berlio 9 (A.A.) - D.N.B.'ye göre 
Sivastopol çevresi dün sakin kalmış
tır. SovycUerln iki ta.burla yapma~a 
ka~ıklan hücum, Alman t<>pçusu 
tarafından püskürtülmüştür. Kerç'te 
§iddet.U kar tırtmalan harckftta mant 
olmtıftur. Doneç havzasında icar fır
tınaları ancak münferit harekAta 
müsaade etmiştir. Harlı:of doğusun
da ve cenup doğusunda Rusların bil· 
yük kuvveUerle yaptı.klan taarnızla.r 
muvaffakıyetslzllğe uğram14 ve ken
dilerine ağır zayiat. verdlrllmişUr. 

Rus taarruzu hakkında 
Londradan gelen 

haberler 
Londra 9 CA.A,) -B.B.C.: Rwllann 

llerlleme~e devam etmelerl, Vlazma 
bölgesinde Almanlann ellnde bulunup 
çıkıntı teşkil eden 25,000 kilometre 
mura.bbalık bir sahayı tecrlt etm5 
tehllkeslni doğuruyor. Vlazma 1$1ın
dl Ruslar tarafından topla döl!iil
mektedlr. Ruslar. Srnolensk'in cenu
bunda garbe doğru Uerllyorlar. 

Mostova radyosu, yalnız S harfiyle 
andığı bir şehrin gen alındığını dftn 
gece haber vermiştir. 

Bu şehrin Vlaıma. De Rczef nra.sın
dakl yo~un ortasında bclun:ın Sy'ltov
ka şehri olduğu zannediliyor. 

Almanlar, Sto.raya Russa'da 100,000 
zayiat vermişlerdir. Almanlar, sarsı
lan Lenlngrat cepheshıl yeniden t* 
kll için mühim takviye kuvvetıerl 
gönderiyorlar. 

Orel'de ve Kursk'ta Alman hatlan 
dellnmlştır. Harkot Rusların Uııp 
menzlU içinde bulunuyor Mareşal n
moçenko her gün biraz daha Dnie
perpetrofskl'ye yaklaşıyor. Ruslar Kı
nrn'da taarrtızda bulunuyorlar. 

her türlü hareketten " cekindi luk umumi karargahınm tebliği: Ja
durdu. Hatt!\ elinden gelen yar- pon kuvvetleri, Mocntel>o çevresin· 

deki dütman kuvvetlerini bozduk• 
dımı da esirgemedi. tan eonra 4 Mart saat 1 7 de, Hari 

Bövle oldu~ı halde Almanya, nehrinin cenup kıyısı üzerinde 
Ruc;vaya saldırdı. Aralarında bir- Djambi stratejik ıehrini iıgal etmi§· 
denhlre bir sınır davası vahut !erdir. Bu suretle Sumatra ada.smın 
ekonomik bir anlaşmazlık ~ı cık- biitün cenup kısmı Japon kuvvede-

etmekle t.oe ba41e.yacaklardır. D~an Diğer taraftan, Vagingtona gelen 
t~amız ettiği takdirde kanaatıme Avustralya haberlerine göre, Avut· 
gore, •Broome, Wlnt.ham, Port - Dar- tralya ve Hind" t - 1 . d '--
wln gibi ~ine yarayacak olan hava. .. ıa an us enn en ·~-
üslerini n Queenaland'ın ş1ma1 kıs- lamak uzere pek yakında Müttefik· 
mını ele geçirmete çalışaca.ktır. Bun- lerin J aponyaya kar11 taarruZ.Jl geç
da.n aonra üsten 11.ıme aUamak sure· meleri içlin planlar haz.ırl81lmıttır. 
tlle memlelretuı. lç.lne doğru ııerlemtye Esasen, Japon cephesinin fevkala· 
başlayacaktır. DQ.§manın Avustra.1· de geni~l~ı b l k 
ya.ya ayat basmasına A. l 1m 1 yız • • u unmaamın uza 

Londra 9 CA.A.) - B.B.C.: Avustral
ya harp kabinesi, Ja.ponlann, Avu.s
tralyanın mandası altındaki adalara 
asker çı.karm.alanna ka1"fl tedbir al- f 
mak ~ln toplantıya çağınlmlft.lr. Ye- fanSlZ f abrikala-
ni zeıanda bafVeklll Frezer , 

müttefiklerin taarrum geçmeleri 1çln rına yeni hu··cumlar 
icap eden plA.nlarm hazırlanmtf ol-

t 
? H · rinin eline girmiş bulunmalttadır. 

mış :ı . ayır. Almanya, Sovyet D" h' p 1 b • 200 kil . . Jam ı, a em angın o-
Rusvamn ŞU veya bu hareketının, metre ıimal batısındadır. Djambi 
şu bu lste{tinin değil. doğrudan çevresinin bütün petrol sahaları da· 
doğruya Sovyet varlığ~nın bir ha şimdiden Japon kontrolu albn• 

tehlike olduğunu ilan etti. Sov- c!adır. ·-------
yetlerl yok etmek için ı::avaşa gt
risti. Dal·a ileri giderek, Rusyanın 
ve onun temeli olan komünistli-

ıranda kabine 
buhranı ~ğin yalnız Almanya iGin değil, 

bütün Avrupa için korkunç teh
like olduğunu söyledi. Rus sava-
şına, milletlerarası bir ,<Cihatı• Yeni Kabineyi 
süsti verdi. Süheyli kuracak 

Onun tlmal flslertnde:1 hna~t ~e~ °!ev~lenn. ~~~zeme n ikmal itleTi
rek şeblrlerimlzl bombardıman etme- nı guçlqtirdıgı ve bu durumun 
sine ml\saa.de etmemellylz. Bütün da müttefik milletlerin iılerini çok 
kuvvetimizi ve halkımızı cenupta bı· kolaylafbrdığı Vafington<la ipret 
rakmamahyız. ~dilmektedir. 

duğunu ve bu pllnlann domlnyonlar 
konferansında, ingUlz Tt Biri~ 
Amerlka murahhaslarlyle anJa4tıktan 
sonra tertip edllm1ş bulmıduR'tınu 

Yeni zelandaya mühim mikdarda 
harp malzıemes1nin geld!tlni ve hA.lA. 

Bir Japon generalı 
intihar etti 

Londra 9 CA.A.) - FIUpinlcrdeıı 
Vaşlngtona gelen ha.bezlere göre ora
daki Japon kuvvetleri lcwna.ndanı ge
neral Homa adetçe üstün olan kuV· 
vetlerinln Flllplnde Amerikan mu
kavemetini kıramamasından mütees
siren lnUhar etmlftlr. 

Mcar kabineıi istifa etti da gelece~nl söylemiştir. 
Londra 9 (A..A.) - BB.C.: Peş~- Babık Avustralya ba.fvet1l1 Menı;el.s, 

den Vlchy',.e gelen haberle~ gore mütıteflklerin ancak ta&rruu. geçlnek
Macar kabinesi ıstıta etmiştir. le zaferl kazanaca.klannı söylemiştir. 
ııııııııııısııııaıııııııısıııııııııııııııııııııııııııııııııı•••················· 

Poissy' deki fabrika ile 
Combiegne' deki ıantral 

bombalandı 

Londra 9 (A.A.) - B.B.C.: Diba 
giindüs İngiliz tayyareleri Par!sten 
25 kilometre uzakta. Po\ssy'de dllşman 
için motör yapan brl 1a.brlkayı ve 
daha şlmaldıe Combiegne elektrik 
santralini bomba.rdıman eylemlfler
dir. 

İki düşman avcısı düşürülmüş, btw 
İngiliz avcm dönmemlştılr. 

Vichy il CA.A.> - bıglllz tayyarelert 
diln 17 ,30 da Polssy'yl bombardıman 
eylemişlerdir. N(lfusça zayiat vardır. 

Bu şartlar içinde iki düşman -- -
nasıl anla.şıp barışabilir? Almanya Tahran 8 (A.A.) - Reuter: lran il» :1. k k a ~ I e rı 
icin banşm şartı. Ukrayna ile Mebusan meclisi akdettiği hususi bir 
Kafkasyanın kendisine verilmesi- cel~ede eski Hariciye Naz.ırlanndan 
dir. Bunu Stalin nasıl kabul eder? Suheyli"~n .Baıvekil .olması lehinde 

Hindistana istiklal 

. rey vetmııtir. Suheyh pek yakında 
Sovyetler ıçln herhangi bir anlaş- tetkil edeceği kabineyi hükümdara 
rnanın en aşağı şartı ise hiç ol· ve meclise arzedecek.tir. 

mazsa Alman ordulanmn eski 
yerlerine çekilmesidir. Buna bo
yun eğmek. Hitıer için yenilmeyi 
göze almaktır. Cünkü, Almanya 
bütün Avrupa savaşını Rusyayı 

ele geçirmek için açmış, bu yi.i".· 
den. akla sığmaz özverilere kat

Sırbistanda 

HükUmet kuvvetleri ile 
asiler arasında kanlı 
çarpışmalar oluyor 

lanmıştır. 
Almanya ile Sovyet Rusyanın Budapctle 8 (A.A.) - Cenubi 

anlaşması, olası şeylerden değil- Sırhistanda kanlı bir çarpıı~ ol· 
dlr. Bu iki can düşmanı. içlerin- muştur. Hükumet kuvvetlen Kur· 
Cj biri k ı d k b kwnluya tchrim geri almışlardır. 72 

en yı ı ma ı ça, ~nşa ya- &.si yakalanmıı 130 esir alınmıştır. 
naşamazlar. Aralanndakı savaşın ' 

Saint Nazair bombalandı tçözü böyle gerektirir. 
Bu havadisin cıkmasma sebep, 

belki de İngilterenin ve Ameri
kanın yardımım yeter bulmayan 

Necmeddin S:.dak 

I fçilerin ekmeğini 
arttırmalı 

Bir zaman için azaltılan ekmek 
miktannın yakında gene eskisi gibi 
olacaiı bildiriliyor. Ekmeğin bugün 
verilen miktan bile hali vakti yerin• 
de ailelere yetİfİJ'or. Halbuki fakir, 
çallfan inaanlara az aeliyor. Onun 
İçin miktarı artbrac:ak yerde i4çilerin 
elaneiini fazlalatbnnak, aia' i4çi 
nnıfını da ~etmek daha faydalı 
olur. 

Baştan sonuna kadar 
heyecan ve merak 
uyandıran büyük 
zabıta romanı 

Perili Konak 
Pek yakmcla AKŞAM 

aahifelnde okuyacaluana 

l.ondra 8 CA.A.) - İngiltere hava 
nezaretinin tcbUği: Dün gece bom
bardıman servisine mensup tayYare
ler!mlz Salnt Nazair'deki düşnıa.n 
merkez üssünü bombalıımışlardır. 
Tayyarelerlınlzden blrl üssüne dön· 
memlftlf. l~---------" 

İngilizler Seylin .adasmı 
tahkim ediyorlar 

Vichy 9 CA.A.) - 0.F J.: Londradaa 
blldirllc:Httne göre İngiliz ha.rp kabl
neısl. H1ndlata.na l.sUklll verllmell 
meselesini müzakere için t.oplanmıf
tır. B. Chui'chlll, Hint ıstlkınU meee
lesl hakkında haftaya Avam :ıtama
ras~da beyanatta. bulunacaktır. 

Ingllizler, muhtıemel bir Ja.pcm 
taarruzuna karşı Hlndstt.anın cenup 
ucunda bulunan SeylA.n adasını sllrW 
le tahkim etmekte, adanın ahillert
ne ve muhtelif yerlerine atar ve tay
yare savar toplan yerleştirmektedir. 

Ölen İngiliz bahriyelileri 
Londra 8 (A.A.) - Amirallık 

tarafından neşredilen bir tebliğde 
cMatabelC> ve cCurkhu muhrip-

c l
. . b' . . lcriyle eskiden Birleşik Amerikaya 

- e ının ır çeylZI var, dostlar batına!.. aıt olan Culver gambotunun tahribi 
- Har. mı, apartımMI mı) • . . t' · d "l l · · 

Y 
'- ·L· km-L ne ıcesın e o en erın sayı 1 bıldiril-

- o~ camm uu e -. karnOIİ, üç kilo un, bir aand&k ıeker, on mekt•_ıı·r B .. ı ·1· · · d L:ı · · L•- --1-: d _.ı 1.. ~<ı • u u. ktgı ız. gemısın • 
&ao parmç. Ull' ,.-.. • -ua 3 7 2 kiti ölmüttür. 
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• e 1 Sabahk . ere 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 8 (A.A.) - İng1llz Orta Şa:r'k 

&d>llği: seyyar kolla.nmızln düşman 
millrezclerı ara.mıda yapılan bir ça:r-

Birmanyada 
Japon ileri 
hareketi 

pışna esnasında ~umuz dilşmruıı Japonlarin Paganoyi'yi 
muvnffaldyetre bombardıman etml.ş- • l iki • b"ld" .1• tır. ileri bölgede dllşmıı.n tnyyarelert ııga ett erı ı ırı ıyor 
faallya göste.mı4Jeme de tayıplıın-

mıs barınır. Ta~~ yOI ıces- Londra 8 (A.A) _ Binnaııtrada 
me uçuşlan yapmışl · Pewuda çok tid-detli bir muhanıbıe 

Alman tebligı" · oluyor .. !a.ponıar ormanlardan 4?
ko.ra.1t pırınç t.arlalanna efnnlılerdit. 

Bcrlin s (A.A.) - Alman orduları Bu auret1e lngiliz topçu ve tanklan 
b:ı.şkumandanlığmm tebllC1: Japon askerlerine ta.arnız edebill-

7 martta SovyctJer Şark cephesblhı yorlar. 
muhtcllf mnballertnde ve İlmen gö- llangon 8 (AA.) - Rcamt teb
Jfuıftn cenubu şartdshıde tn.arrm& de- liğ: En son alınan raporlara ~lSre, 
Tam etml.şlerd1r. Bu göliln §1m.al1 düflllan Paganoyi'yi i~gal otmft ıve 
prk1s1odc bir Alman piyade tumenl- Pyin.hon'a bir yol yapmı§br. Dil~ 
ne mensup kıtalar dll§?Ilaru ger! püs- manm batıya doğru ile:rl~dt :nfye-
ttlrtmft.şlerdlr. tind lduğu nılm-'-·- ..ı 

hmen ltestmhıde Alınan tayyarele- e 0 98 a.aı.:IGQır •.. 
rlnln ües:rtr mtidahnles1 kara kıta- ~ b (A.A.) - lngıİiz tcb-
la.nrun m inatla mtldafan edllen bırtw; liğ;inde kBJ"dedildiiine göre: Japon• 
mahalli zaptetmelertn1 kolaylaştır- lar Pqu•nun 16 h1ometre timalindo 
~t1r. Sızmağa muva.ftıı.k olan Bol- bulunan Bayagı tdırinl i§gat etmit· 
~ kUTVetlerl Alınan ptaıannın lerdir. Görünüşe göre firndl prba 
taarruzuna uğrayarak imha edllm1ş- dotnı hareket etmektedirler. 
ttr. Muharebeler hllA devam etmek- Bana-kok 8 (A.A.) - Srihung 
te ve Bolşevikler ağır kayıplııra ~- gazeteline göre, h~n hll.§lnda ke
rama.ktadırlar. mlmiJ olan Tayland - Malezya - Sin-

tıınen gölfuıfuı ba§k& b1r kesl:mlnde gapur demiryolu yakında telrar if· 
Alman kıtalan ba.zı noktalarda sav- 1 b 1 _ '-~ 
yet tnanıızıanna muvaffııl"Jyetll mu- emeğe a~ ıyacıı..ıtTir. 
ta.b1l taarruzlarla cevap vemı1şler Te 
Sovyetler Alman hatlannın önilnde İtalyan gönüllüleri 
bin kadar &n b1ra~rdır. Bu mu- R 8 (AA ) _ A li-
tabll tao.nıWar e:snMmda b1r tilm.en oma · yan mec 
tomntanı, birçok estr ve milhbn mlk- siuin ordu t!nellmeni dikıkil toplantı
ı.arda. sUAh alınmışt.ır. MDda müttefik veya bitanı.f devlet-

Ha.va sava.şla.rında, Alman av ta.y- ler t&baasuıın İtalyan or<l111UJlcla 
. yareler! 21 Bovyet tayyaresi düşür- gönüllil aıfatiyle hizmet etmelerine 
mtı.şlerdir. Düşman to.yyn.re alanla- dair verilen kanun layiha.anı hnul 
nndan b1rlne yapılan taarruz esna- etmi~Jr. 
mnda yerde g tayyn~ tahrip edllın1:
Ur. Paria' de 30 bin amele 

İpiz ~almıt 
Atrlka şimalinde her W. ta.rafta 

fazla keş1 t faallyetJ olmu.§tur. Alman 
Stunlan Tobrut llmanında t.am lsa
betlerle sooo t.onllAtoıuk b!r Jüık ce- Londra 8 (A.A.) - FılUMNUlm 
oıımıe 3 plope ba~ardır. Alman ~gal albndnkJ topraklarda milm~ 
Aftf tnyyarelerlnJn yere sllrQnQ.rce- sı11 de Brinon, İngiliz tayyarele:ıinin 
atm ya.ptıklan bir taa.rruz eaıuı.nda Renault fabrlkalanna eon akınının 
batı Mı&ır dem.1ryolu birçok yerlerin- seösp olduğu haaar yü.zünden .30 bin 
den kes1lm1şt1r. ıırnelen.in \faiz k.aldığmı aaylemiffir. 

Mnlta adamnda.ki a.Skerl ıesısıer 

RP D RUMU 

Ja onlar Cavayı 
ikiye ayır llar 

Rua cephesinde, bilhassa Harkof'un 
dotusunda çok şiddetli 

muharebeler oluyor 

Almanya -Sovyet 
Rusya barışı 

haberleri 
ve 

lngiliz yardımı 
(Bat tarafı 1 inci aahifede) 

Sovyetlerin son günlerde açıktan 
açıfa dert yanıp sızlanmalandır. 
Sovyetlerin, tam yardım o~ 
Almanya ne uzlaşma yolunu ara
yacaklanndan §llphelenenler var. 
Sovyetlerin Vaşington Elçisi Lit
vinotun, bu mesele hakkındaki 

Uzak doğuda malannı beklomeğc karar ıtUCUk· sözleri çok açık, oldukça acı idi. 
leri anlatılıyor. İngiliz gazetesi cı'l'Jme.sD de: cSov-

Diln gelen lıa'berler'den anlatıl- Japon tayyareleri tiiı ~ok bava yet §eflerl, 88.Va§ln tam yükünü 
dılma göre Cava muharobeei akınları yapDUflarcbr. Bu uada tekbaşına Rusyarun çekti~\ ve 
bitmek Uzcredir. Japonlar adanm Yıaıi Gine adasındaki Moreıi>y mütf;e,flklerin ~ter yaı:dımda bu .. 
ıimal.inden cenuba kadar gdmif· limani homhard:ım6n edflmiıtir. lunmndığı duygusuna, gitgide 
)o- ve cenup kıymncla mühim bir Avustralya tayyareleri de Japon.. daha fazla kapılıyor18I'» diye ya
.tratejik mevki olan Y okyakarta' • lar tarahndan :inal edilen T"mıor 
yı ele geçi~lerdir. Bu auretle ada.anım Felemenklilere ait kısmı· zıyor. Eski Moskova Elçhd ve 
Cava adasındaki Fdemcnk kuv- a ak.m yapmı~lar, bombalar t· Sovyet sevdalısı Crlpps'in İngiliz 
vetleri ikiye ayrılmıştır. Son mağ- nu~lardır. kabinesine girmesi, hattA Başve-
1C1b~lerden aanra esil.Ben hu Dun ceç vakit alınan ha.&rlett: kil olacağımn .!öylenmesl, İngil
kuvrvetten büyük bir mukavemet g3re Japonlar Yeni Gbıe adasma terede Sovyetlerl elden kaçırma
beklcnmiyordu. Şimdi miklafile- uker çıkarmışlardır. mak kaygısının derinleştiğine 
rln ikiye aynlmaat adanın tama- Doğu -hesi: 
men i~galini kolaylaftıracakbr. -.- alA.met sa.yıldı. 

Felemenlcliler çete harbJ yapa- Bütün Rua cephesi l>oyunca, Gerçekte, İngiltere için Sovyet-
caklanndan baheediyorlıır. Fd~ bilhassa cenup kısmmda tfddetli ler1 elden kaçırmak gibi blr kay
menkHler çok ceaur n çete har· muharebeler oluyor. Ruslar Vi- gıya h!ç yer yoktur. Çünkü, Sov
lb.inde çok mahirdirler. Adada azma ve Smolensk m111taka1a.nn· yetler, İngiltere ve Avrupa dA
buna müsait dağlık. omıanlık da Almanlann mühim zayizı.ta uğ-
yerler de vardır. Fakat ne de olsa radıklanndan Stuaja R •da vasına yardım etmek için kendl-
l)u muharebenin eeulı bir netice mahsur f 6 ncı Alman ordusuna liklerinden, isteyerek' ateşe atıı-
v1:m1esi hdı:lenemez. hava yoliyle yardrm teıebbüsO.· madılar. Sonuna kadar, körük 

Binnanyad.ıı Rangonun 70 ki- nnn neticceiz kaldığından, Ha~ ellerinde, yangının dı.şında ve Al-
iomette fimalinde Pegu önünde kıof a ka!Jl tehdidin artbğmd manyadan yana kalmaya uğraş-
mub reıbefer oluyor. ,J&ponlat bahsediyorlar. g1""..f 
ayni zamanda Pegunun fimalinde tılar. Sovyetlerin ım:vn~a. ·~· 
.iki mühim mevki ele geçinniıler- Alman tebliği Doneç cephcsin- saldımna uğradıktan için, her 

eh ve Harkof un doğusundaki 
c:lir. Japon kumandanmım Ran· cephede Rualann çok büyük hrr- mJUetin nasıl olsa ya.paca.ğı, r.o-
gonu Şimali Binnanya.dan tama· vetlerle taarruz ettiklerini, fakat mld bir vatan korumasıdır. Bun
men aymnıık istediği anlaşılmak- l>u taarruzların püskürtüldüğünü, dan dolayı İngiltere bllir ki Al-
tadır. '- -zı mın~•-- 'arda muharebenin fl So tl da ba-Japonlllr Filipinlerdeıı Mindo- Dil QUgZlJ manya e vye er arasın 
ro ndaaının merkezi olan Kala- devam etmekte olduğunu bildiri· nş olamaz ve Rusya, yardım görse 
pan'a a.ker çıkarmıtlarcLr. Fili- yor. ~ehliğ merkez ve fimal kı- de g8rmese de sonuna. kadar dö

.anlannda Rusların bazı istinat 
pinler büyUk k.Gçük yüzlerce ada- vüşmek zorundadır. Fakat, ma-

ALi ile VBLi 

Eınafınki insafsızlıksa 
müşterininki de 

bilgisizlik .•• 

Ali - Mıırhahn Veli ..• 
Veli - Marlınbanaa, azizim ..• 

Nereden bakalım' . . . 
Alışverişten. . . Anının, 

dostlar alışverişte görsün tar
zında bir ıey.. . İki kalıp ıaabun 
aldım, bir kese kağıda koydu
lar. Eve dönünce bir de bnktım. 
Tartıda hiyle olsun diye, kağıdı 

· çamurla ıııvamışlar. Teraziye , 
vurdum. Hilafsız 250 grmn tutu
yor. Bu ne vicdansızlık .•. Sonra, 
eczaneden pamuğu yara üzerine 
raptetmek için zamklı bir bant 
aldım. 20 kuruş dediler, pazarlık 
olacağını bilemedim. Yjne eve 

dönünce fe rkma vardım ki üze
rind~ pernkende Eiati 11 kuruş 
diye yazılı ... Bu ne insafsızlık . . . 

- Onlannki öyle: İnsafsızlık .. . 
Fakat sen'inki de akılsızlık, bil
gisi%12k •.• 

- Niçin' 
- lnaanı gözgöre, bu derece 

ahmak yerine koyup yoltular da 
müracaat mevkileri de varken 
gidip §ika yet etmez mi> . . . Ba
huaU11 elinde ı.·~a tarzında de
filler de var. O çamur ve o cti
lı::ot... Muhakkak 1ü muhtekirlf!r 
kara liatcsine iki isim d ha ilave 
ettirerek memleketin iktisadi 
hayabna faydan dokunurdu. 

~---------------J 
Leningra 

cephes·n e 
muha ebe 
Sovyef kıtalarının 

taarruz. muharebeleri 
yaptıkları bildiriliyor 

(f1lndllz ve gece müess1r surette bom
balanmıştır. Hintlilerin 

dan mürekkeptir. Bunlarrıı çoğun- .ooktıılanndan çıkanldığmı ve eeir d ki d d k h1 k 
'- Anı ahndığmı il!ve ediyor. em urup unır en, ç yo - M--'- 8 (AA ) B _,_,,_ da yttli jandarmadan bllf&:a e- h·-" '"'-e- o:;aov . . - u gccC1U Bu haberlerden Rusların Har- tan Almanyayı olanca ı:4lle W'· So ebl·w· K la 7 Ma 

ltalyan tebliği 
rikan kuvveti yoktur. Ja.ponlann vyet t ıgı: ı:a nmız rttn 
bütün adalan yavaı yavaıı işgal Jtofu e1e geçirmek n Dnieper rlne çeken ve zoraki bir sav~ fa§ist Alman kıtalanna karşı taarruz 

İStegv İ etmeleri beklenebilir. n'dırine doğru ilerlemek için çok yoldaşı çıkagelmiştir, ortaklaşa muharebeleri yapmı~tJr. Birlikl~ri-
ıtomn 8 (A.A.) - İtalyan ordulan Lnon ada.sının garp kummda çalı~akta olduklari anlaplıyor. düşmanı, bu bulunmaz fırs:ıtla miz cephcain bazı kesimlerinde iler• 

umumi kanırgA.hmın 845 nmnanıh Japonlara lcaroı harbeden Mac Libyada: yenmek, hiç olmazsa iyice yıprat- !~dii.~er ve bir çok yer i gal etmİ§• 
kbll(tf: Ltbya çölünde teşlf kun'et- D h l ·ır b • lıükiim t Ardıur'un kumaııduı altındaki ldiğl ı= r 
Jarl faaUyetJ olm~tur. Ayntlgazala. er a mı 1 ır e Amerikan kuvvetlerine ıelinoe-. İki tarafın keıif faaliyeti art- mak için Rusyaya elden ge Lo~ra 8 (AA.) - Rcuter 
eenubundıı. dllfmanm motörltl nsı- kurulması isteniyor japon.larm bunların yiyecek ve llll§tır. Bundan başka mühim hA· kadar yardım etmek, İngilte~c ajansının Mo&ko ... ·a muhabiti yazı· 
&&lıı.rdan mürettep büyük b1r toplu- c-.baneleri tükenerek lim ol· dJee yoktur. bakımından bir fedakA.rlık değıl, yor: Yoknof un zaptındnn !!oma. 
Jutu, hava :tvnetıerlmlmı m0h1m -r enllmiş S '- ı 2 
teşklllerl tarafından Pek kısa lrtUa- 8anckOk 8 (A.A) - D. N. B.: kendi Mvası uğruna yük] ovyet .ınta arı yeniden 60 ıncı ve 
dan bomba.lanmış ve büylik m1ktardn. Hint Ticaret odalan meclisi ıc::i&i l'.ir bir vazifedir 263 üncü Alman tümenleri ile 131. 

~=Q n~~~p edllml§ veya ~;t.1d~;~ ev::. =~ Kamyoncular tarif eye riayet Bu yardı~ nereye kadar vara-~;! ~:~:j~oe:i!y~:.lan kısmını ba-
İtaıynn - Alman hava kuvvetleri tanın bAlen iç.inde bulandağu durum billr? Moskova 8 (A.A.)-So,,yet Ha· 

:r. w~~~1!ı\rıı ~: ~:~~~nı ~:Ui ~ ef m 80_, 8 m 8 CbU f 8 d t' I m 8l1' dl' f 18 r ha:~;!r::rı;y:ı! b!8;!cıı: ~~~~~r R!:;ı:;~
1

~0:
0

~~ıer~~dirt;:~ 
:-::a"::ıı:-~~~= ~1:1,.:-' ~~ miftir. · sadece top tüfek, tank gönder- grad cephcsınde yaptıkları faalıye~ 

eki kalın ilkbah saldın· eıınasında 6,000 Alman subay ye en 
lfkoymn nte;hıln §lddetıne ralmen 1 ) nd 'd m e asın, ar öldünnüılerdir. Düşman mukavemet 
tayyarelerlmtz1n hepsi 1lslcr1ne dOn- r a a a un ve B. k k h. 1 . k.. .. ki. mının yükünü hafifletmek lçin, ~rltczi kınlmış ve Kwlord 8 hü-
m~erdlr. Hava çarp~alan esna- ekmek az ır ÇO amyOD Sa tp en OmUr Da ı İngiltere ve Amerika karaya or- ı:um arabaşı 7 top 2 znhlı otoma-o 
anda düşmanın blr Gloster ta.yy&.ttSl b·ı · • . • • 
dt\.J(irlllmQştür. Dublin 8 (AA) _ ldanda lqe • • t •f d k f } - t • ti• ) dular çıkanp yeni cepheler açsın- ı tabrıp etmış, bır havan bntnryası 

Mnltaya krulı müteaddit Jiddetll Nazın M. Lo Mu., frlandanm bir IÇID arJ e eD ÇO az 8 UCre IS yor ar tar. sustu1:°1":1u~tur. Bi~çok mitralyöz 
ı&amızlar te-kra!' edllmlf ff burada.ti milddeıt L.:.. un ve ekmek nobanlı· İ gllte d k di bakımınd mevzılenle zırhlı sıgınakları '\'e bü.· 
tıhbn h d flerd &ı ..,,.... n re e, en an '"k mik d h l . . . 

m _,_ ı:; e e eml1 t&.hrU>at ğma brıı koymak mec::buıiyetmde Hallan birle.aç aydanberi odwı, rüde tatbik edilen hamal tarif eeini haklı olarak bukadannı yapmak yu tnhr 
1 
a a~p ~~ zeSamctim J§e 

Jayuu•IŞ • olduğunu a5ylemif ve memleltete un kömür tedarikinde çektiği zahmet do hoı :rere arar dunu'IMlUZ. . yaram6z a e getm~~· .. yısız g • 
~· propemlarmm tu&vvar ,.etm!iyormuı gıbi, bir de nakil va- fiat müraka.be komisyonun~ ka~ z?nında ve gücünde olmadığı dil- nimet alınmıştır. Son ili gu.? zarfın• 
edılaı pllnlara ıöre ynpıldıiı tek· eıtalannın ihtiUn1e uğr~aaı lô.zım bul ettiği tarife ber halde bugunku şüncesindedtr. İngiltere için varğı, da Sovyet hava kuvvetlen. uç bata.,.. 
dirde noluıanlığın çabuk 8nUne ıeçi· ıeliyor. prtkr ıöz önünde tutularak ye Rusyanın kurtulması değil, Al- ya top, 35 har.•an topu, bırçok. tay~ 
lebileceğini tlllve cylemittit. Karlı günlerde &\iç hal ile ele geçi kamyon aahibine bugünkü vaziyete manyanın ezilmesidir. İngiltere, yared karş~~oby!"a topu il~e ~yyare 

Libya'da 
Alman tayyareleri, asker 

yüklü trenlere hücum 
ettiler 

il -'-'J k.. .. .. lA ö "' · 0 · '-"' l.!-- • 113 mey anınucı. ır tayyare e bir hnn• n aoı en yarım ton omunD'\ mese a B re nıunAı1Jp ır .ıwr w.ıı.ııesı ıı ve Rn~nın dayanılınaz yükünü ._ı. • • • 

Ankarada lor koıuau ı-·--,_ ld B "'1 kli . . cUi1 ok ı t a·· 1 _J "'1 ~., ~ gar uınnp etm~r. 
suınuu an eyoı una na ı~n °~ er. y~pı mı!J ır. .0 Y e uegı ıe azaltmak 1,.1..., gücünden üstün İsmi bildirilrni en bir ce bede 65.' 

hra araba parası verenler oldugu gı· ve yahut hır ay eV'Velkine nazaran ~·, A 1 Y • •. •• ~ •• •• • 
~ 8 (A.A.) - Dün tehri· bi, Kuruçqmede:n üç tonlUk bir kö· bugün bu tartlar değişmio iae, tarife bulduğu hareketlere girişerek, ruınan subayı ,,.e en oldurulmuştur. 

mizde lise TO m~ek oku~ ~r•· mür yükü için otuz, kırk lira kam· ona göre tadil edilmeli ve fakat ya- karaya §imdiden ordular çıkarsa Moakova 8. (~·~) - .• Moskoval 
~.yapılası 3 bm metrc:lik ~o.lgc yon ücreti verildiii de grrülmüştür. pılacnk tarifenin behemehal aynen varlığını tehlikeye atmış olacak- radyosunurn bıl~ırdıgıne .gore cenut 

Berliıı 8 (A.A) - Aalert bir birincilik ~ "o§USU eona crm:ıştir. Bundan bir ay evvel Fiat müra· tatbiki temİı olunmalıdır. Tabi §O• tır. Bugünden bunu yapmak tg.. bu ga~bi cepbcsm.d~ .. !nıılıyette bul~ 
menbadan D.N.B. ajansına bildirili- Ferdt neticeleT tunlardn: k.abe komisyonunun bir ton kok kö· förkri nasıl müıteriden mııl'um zam· temi Sa da kazan nan b11 Sovye! bırlıgı cereyan eden' 
yor: Bir bava filosu L'bya hududu· Yapı - usta okulundan l.mail Ko- Dıürünün Kuruçqrnedm ıehrin muh- dan fazla bir ıey istiyemezae kam- yor. VS§l, sonun • pek ıiddetl~ bir muharebe ~~esin-
nun oarbııda hareket halinde bulu- caeren birinci, At.atilrk lieeeindcn telif aemtlerine nakli için verHecek yoncular da ayni §ekilde inzibat al· malt için elindeki tek kuvvet, de ! 3?0 dU§~a~ ıu'!>ny ve enru yolrJ 
nan iki trene kendi vesaitiyle hücum Hilmi Çağlayan ikinci -ye Şakir Vu- ücreti gösteren bir ili.nı gazetelerde tına alınmalıdırlar. Fiat mürakabe anavatanın dokunulmaz olması ~~· Bu bırlık i1U mcsk6n mnha}. 
~tir. 3 lokomotif ile uker ,.uk- ra1 GçfuıcU aelmitlerdir. ne§Jedilmişti. Bu tarifeye göre bir ~?misyonunun kabul etti.ii. ~f~ ve öyle kalmam.dır. Bu inanla li gen almıştır. 
lft ilci tttn yolda kalmı~r. Tahmda da: Atatürk ~ takı· ton kömürün Kuruçeşmeddd depo· m harflerle yazı~J t~lı lıir nua- ve bu kararla ne PasHiğe, ne Ma- Alman kaybı 

Mııraa Matruiı balgeaınde Alman mı blıinci yapı uta okuhı tabını dan Beyoğluna iki liraya nakledil- hasının lbha halinde kom~, od:ın lczya ve Stngapura ne de Cavn Zürih 8 (A.A.) _La Stmse ga .. 
muharebf! tayyareleri fecir vakti fi· ikind ve ~olİI kolleji takımı Uçilneil mai lizım geliyor. Halbuki bugün· depolarının en göze çarpan bit yerm- h ttA. Avustralya ' ve Libya~ zeteainin Berlin mu'lınbirine göre,· 
mcndifer hatlarmı bombalaırutlar· ~~r. lerde - kansız, hrtmasız normal bir de buhındurulması, halkı ikaz etmelt a Alır. n weri mahfilleri, Almany~ 
dır. Kaydeıclilen 17 tam iA.bet neti- ııün - üç ton :kömürü Beyoğluna için çol: lüzumludur. Alakadar ehemmiyet veriyor. Amerika ha· ııın Rusyada -ı·· e yar t b' buçuk'.! 
ccsinde hat bir k.aç noktada lu:silmiş M tb I b• 1. . on bq liradan (yani ton bqına iki makam bunu mutlaka temin etmeli· zır olup, denizlere ve havalara milyon ki§i by~ş :ıd~nu i~ 
n raylar yerlerinden çıkmı§br. Bfr a aacı ar ır ıği lira ycine b~ lira) aşağı taşıtmak dir. Her sahada liatleri kontrol et- tamtamına h!khn olmadan. elin- raf tm ktcd" y rol la bir kmnı,. 
bç bo~ cephane vagonlarma lstanbul matbaacılan cMatbaaci- mümkün değildi. meğe ~~affalc olan hükômetin deki tek kozu Rusya uğruna har- muh:bi;e gö::; y:nıdcn":rduya kaıı. 
Jaa.bet etımş ve bu vagonlar havaya lar Birliği> lr:unna.k üzere dün eaat Bazı kamyon aah.iplerinin bu in- kamyon ıhtık&rına meydanı ıerbeıı ? H 1 R anın kavgaya tı§nbileceklerdi~ 
11Ç1D1uştur. Mis Hafar nhtnnında bu- 16 da Eminönü Halkcvi aalonunda eamzlığı kato18lnda Hük<imet Te Be- bırakmıyacağına tüphe yoktur. Ye- caı.: mı e e usy enllmes! ' 
lunan malzeme dq,olanna ve va- toplanmışlardır. Cereyan eden aö- lediyece ciddi tedbirler alınması za• ter Jd bu io de diğerleri gibi hlr an ginşi, yenmesi yahut Y' ,,. ____________ ...._., 
sronlara tam isabetler lcnydedilnü~- rü ı_ d M ,___ 1 a· ı·v• L manı artık gelmiştir aanınz. Fiat evvel ciddiyetle ele alınsın. İngilterenln ilk hesaplan dışlnda 

B. 1 l pe1e11 c c atoa.acı ar ır ıgJ> ,11;u• . . 
tfr. ır petro deposu nteş n mıştır. ruhnaeı lhakkmdalci tdlclif ittifalda mürnkabe heyetinın yapıp Belediyf! olunca ... 

ka.bul edilerek • · e b lannu lictisat. m~dürl~ğün~ vc~diği bu tic· Ta •ova tütün piyasaıi Bundan dolayı İngiltere, Rus-v t "k d• d ki . . cçmı il§ 
1• ret ıtAnfesı tatbık edılenuyecebe res· :ıı: dırmak tmek . a ı an nez ın e ıdare heyetJne Ahmet Sa.it Onuk, .. k 1 1.. b . 1 açıldı yayı dayan , hoşnut e •• "ll . .. .. .. I mı ma am an uzumsuz yere u ış e 

mumessı er ~tat Dorduncu, Osman. Jkbasan uğraştırarak, listdik ga.zetelerc ilan &baa 8 (A.A.) -Taşova tütün için politikada ~e ~elecck Avrupa i 
Roma 8 (A.A.) - ltalyn :ile dip· Sinan Omur, Kenan Dınçman vıe 6cretlerf tediye etmek tamamile yer- piyasası kalabalık bir müstahsil hu- düzeninde belki cömert davranı

~masi münasebetleri kesilmiş olan Cemal Azmi getirilmiş, haysiyet di· •sizdir. Tahkikatımıza göre, bu tnrİ· rurunda törenle açılmış ve inhisarlar- yor, yetiştirebildiği kadar ıdrnh 
devletlerin Vatikan nez.dindeki mü· vanına: Hnkkı Tank Ua; Velid fenin bir kopyesi bile depolarda la tütün mahsul şirketi ilk mübayaayı I gönderiyor <•Ondan ötesiru ben- 1 

mes;silleri, Vatikan ehrinde ynpıl- Ebüzziya, Alaeddin Kıral. Y cdekle· mevcut değildir. Her halde halkın yapmışlardır. Fiatle 13 ile 1 30 ku- d bekle~e \ dernek istiyor 1 

e dem li? 
Radyomuzun erkdk epik.eri 

(a) harfim uznt rak (do!Ayı) 
diyor. 

cDola,,,> 

dememeli; 
«dolayı> 

demeli! 
makta olan binalann i~ası bittikten re Mümtaz Tütüncü, Mustafa Aelm görebilec~ği yerde böyle bir ll\vha- ruıı arası"dııdır. Mübayaa devam 1 en N cdd. S d.ak 1 
90nra hu ~efıre n kledilecektir. jscçilnü:lcrd.ir. ya t:eeadüf edilmiyor. Netekim Köp· etmektedir. ccm lil a "--------------' 
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AKŞAMD:A.N AKŞAMA ( 

Müaliksözl11rden ŞBBiR &ABBRLBRi 
kurtulmak için 100 - l 

) il Bllr 'C'••P• dall 
Ko vadis? 

1nınqa1ııyma1.:__ Yunanistana 1 25 sene sahnede... 1 Erenköyde ... s::::.~-- .. -
~S yiyecek Sanatkar Hazım için güzel yangın :.Z~~:m::~ 
balda •cdarak ~ da afllClk dolam- GiSnderilen maddeler at b J b 1 

1 
d Bir k3tldhı Gat kati yandi . Ba •ıra 799anda balunua _... 

mut. evlerinde halka lr u i 8 hazır an 1 -~a:-~ ettim. .. Bu. hepla-e... ... e11e mahrecia ayni adecl- dağıblıyor Dlll llM 1"• dıl ~inde._ .. 1939 .-.ind..t.eri iltedild..l 
le d ..... m..ine netice deiitmea tılm efendi t*!M' .. 1e meıtm t.- t.mw 11 inci wndlr. Acaba '-
diyecek ,.de. ublihlarda yamJmt. hlk pepnm retlba ba1Ul ınc&ra clolaa • .... ... 
pm: ·~•e harici kısmetin d_.. Dlütl •)'JllUBda. KmlaJ'Ul yardim "Hazım aynı zamanda kuvvetli .. A/lO numaralı dlf&p ~ J'&ll- _.,.... ,.. ... • 
a.erine. .. ıt demitiın. N..-edöa A'9 epumı YmıanJatmım PiN ıtmanm• sm 9*mı1. na Di J'Uld*tan mnra ..,. ==-~· ilk uhifeaiai Wli-
tam, lJha gazetesinde tö7'e J'UI" ırMGmı Dumlupmar npurunun n- b• d kt•• .. d.. •teıt l&ıdtlrillmOftlr. L..t.:...... • 
J'OI': muımııa cM!ndQ'lm1l ywn•tf* Ba lr ram 8 Orll Ur n Yuıpım almdtlrillmeıııl W>IMQDda ......,.,.._la. oWdaiw ..,.-. 

Liae bbailind • tilr d-- vapurla Yunaıııstana &(deıılerden 1Jt,. 'O*Mar ltfalJ'I 11'\lP lmlıt B. Mu- - k...- çal... Bekçi ~ 
F « tarak:::;· 'bilcliiimis rt, dQn, btr a.ıtcad&fl"'a. pılan an- Bir oeJrek Ull'dUlbed TGa sah- JL •• Blslm dıl .,m. baıM lglDdl bu- ıata De KadılcOJ ınıpandmı NlJUI, abnah ~ ... ~a omm. ~ 
V~~~ 

0
kendi tabiri ile müzelik Jatmlftır: nesinde a11npMD wnetk'r Blz1m lundaluaumumneıJIJor, ba flcla m RVIM9n Te ~ 't'lcutlanmn D!Ulı- ~ imla to:rle ~ eltilillli 

- Dört ...n .. Aa nı- ..ıun. y-•A- L.t.. ---·•-bir._.""' ._ __ ,. __ dı. 1r•-.&. bir &Gm. .,,,,.. &ılnı- teltf J'81'1erlndıllll ~. 4i1i)01W: 
aözleri koDaıurken - yamlmqbr. - ........... ., "'""""'1 • aa .. -. ....... ~ AVT™ •-~-- w-- emıa... Son Qo tiflnln )8Nla,nmalum& ıe- - Bu ay c ..... ıt lasaa daha fasla c·· .. ki ukadqanmn mi- ba.yll deniz yedik. Bu dört g1l:n al'- HA.zımm azbmMlı& bırak'tılı • deJı:l rlfellrl ~ beıp ~llft*lan balbJnun flltııııMdir elqinis 

oruyonunuz tında deııizM btztmldnden bqb. p. IUıat ııeDell acııar paruuıhk. Bd>utl b1ı1 llln tııı11m1 blJlııDn& • · ""8C ... 
selik IÖSl•e kendi aöyledili bd# m1 gÔremedtt Geceleri btltOn Jllk· ;uk, 1mk&nlllllit. tabt nlhaJet BedyeJl ~ Rtwpm ku- Yal'&ldar, Bll!JdUpqa NGamne hu- - SelMıp 7 
aJatk•nlaiı yoktar.ıt lanmızı ~rdut. Pazl& oWü t&tdlı: " a!taf1a doludur. Bug1ln latm& SIDdbn: tmıecn. ~. - z.mL. 

f'ilhMilr• .,_ der geminin ı.tt tarafmdakl Kızılay all- onunla llltkıaıror-. Püat illan Hl- - Dmmn. dedim. her' .., blmm v!:'m ~ :ı=r kil - Ne amma 1 
cBa sibi terimlerde eaki ....lin mett farlkamıı aydmlatmalc bele mm CJılmM IObı Ol*~ Ol* ut- lıÇID ... Öltlm de, dtr1m dl- IJlmd1 -- · - Ela... ~be,.~ laM-

tibirl •• delil. imd. okullanla seklmr proj«tör tull&nJ1oftl*. Al- l'8fllUI .- o<* d!cllnmlft'r. Din 8DD anana nez ...... llılılımwa. 
1 

• 
11 

meltm - söriir ... Biz kimci .. '6-
kull -;:, ..:.. 

1 
kitaplara maıı tayyarelerlnln hq:rmmn o.tin- B6Jle JGbllelertn hemen arifesinde Kubıda ne llllıl)wwanf Lobaa 1111 zmır yo arı nceiia? .. • =ı, ris!. ha: Füat be- den etBllmed1lln1 s6rtl1ordak. anatörla ~ hemen hemen d&tilnıJtm? lıle't'ltt mu «*Dtapn?- O.U ....... ~ a&ııimii açm" aç-

"Y.. ~ .... ~:.&:....... Pirede KJDlayı Te onun pbmıda Adet hWantlne lfnrıJIUr. Patat ben Son dlreoe ciddi .,._.,. bla ma ld 7911i caıau la lw-P' 1 '"""" naz T_ .... os,. ___ ıçm mllletınmt aelf.mlayan talabahk btr ba aettt ba .,...,.uııp tal.deyi a&Jer o.erme illan eınell fl1Je bir Turiatik yollarm inıa· imi. 
(kesri adi), (harici lmmet) ıiW halk kfitlesl ııe karfl]qbk. Kızılaym booacatmL Hl7.ımı Jtendtslnden de- dıolııılıdu. Kıacak oldu. Kwuned! ArkNI.... trW =fi· 
miizelic sözlerden aynlmnıyonun. gönderdiği yiyecek maddeıert, q ev- ttı. aıbdqlarmduı dinllyecetim. Ve kendlalntn bu ffe blr tac1a h&ft- sına devam olunuyor _ Bisim .!... ':.:km oı..... 
itizar eclerimb demittim. lerlnde p~!riUp halka lntnamla da- Sahnemizin en esti Dstadı büyüt sı vermekte ha.km oldutmıu anladı. Dün Tertm. _,.. baildi. ~ 

Nureddin Artam şu tavsiyede bu· tıtılıyordu. Behzadı gene J'911l.14lert. incirleri. Hakikaten ebemmlreW bir baata1* İzmir (Ak§&lll) - Vilayet turla- daki au da bitmİf. •• s.b ile ~ 
lun·-or •• Yunanı.standa açlık hlikiim sllr- tl2ümlert döğillm.1ıf badem ve .ııaire olsaydı bls lft böyle alaya döker m1 ..!'- 11 . d 1 1__ Ad ~!! ...... _ 

-ı ezmeleri 'arasında mJnt m1n1 kürei'i fdtk?.. ua. yo annın W1fUl1'& eYlllll o unu- ..... .... ~ .-u•um ....... , 
- ... 100 kurutu gözden çıkar- mekle beraber, meyhane. bar, sinema elinde ve teraz!slntn başında buldum. HA.zım &mdaflarma yardım etme- yor. Boıtanl~ • KaTJl'.!'aka ~n yo- - Ba *!".._tenekede :riia pa-

mak J'elİfir. Çünkü Maarif Vekilliii gibi ~lence yerlert açıı: Te talabalı9t- Etrafına kA.tıt ktlıt cağız tadı• dağı- Re bayılır Darda kalmıt blr dostu lu, yakında tlanal edilecektir. Karp- ra ramL •• dıye dayalb. 
tarafından latanbul Maarif ıMtbaa· tır. Halkın kendisini lqliye verd.tlf tıyordu HAzım hat:kında torı~ak kendlsfnd~ boro lste8e .,. B1zımm yaka rabmını çeTieliyen bu güzel Tenekede yüs .,....1 •.• Ac:a'ba •
~da 'bulınlan cTürkçe terimler zannoluna.blUr. Bu.ralaftla fçktdıell için düldcA.nın aıUsna ı;«Udlk. Beh- parası olmaa. b8'bmnıdan borç ba- yolun vapur iekele.i önünclelti mey- ,_. m.Jiyet fiati mi ful.latb? Mu-

lda • d 100 .____ bqlca h\çbtr ~ bulam.usınız. _ı_ Beled' h J .._.. il cep YUZU» pıyua a ...,...,.. zat, sahne hltıralan ba.lrunından lur, arkadafl"a nrtr. aanı, ıyeee azır amın aar p - mUib 'ba bir dön&n auda bet km'lll 
aatılmütadır. Bu klavuza blalaverin- hakUd bir hazinedir 'N ccanh bir te- Buna emtnım_ na göre çok giizel bir tekle ıokul- fula .......... adeta aeftndil. &. 
ce kW'i adinin W.ıbiı ('bayafa Bükref büyük elçimiz mqa tarihi. hallncle dolapnaktadır. o benim Mara~ &Jbd .. mdır. muıtur. tCümhuriyet meydanı> samım ...... bald ..... Eakiaiae --
keair), kesri...- (onclabk keair) Ankaraya -"tti Bana ~lan anlattl: Hey gtdt bey._ Çlnıs ,..._ dtf admı ala,, buruı. .üalü elelttrik eti- w ild tenekede ... kurat ,.. 
old ~una öirenininis. Y'ıae bu ki- •• Kafası kazıtılmıı etler1m.ltdn hutı'andılı turne sOnle- re.kleri dikilerek, yer yer tadllar ha· ••melde Meta ....... bir it•,.._ b9':: darp kelİmelinİn kartdıiı Bük ret Büyük Elçimiz B. Ham- d rint hatırlarım. zırlanuak en m~ülpeamııt)eri mem• llllt Kibi ....., w oWak !.. 
(çarpa) yazılmqbr. Mahreç (paJ'• dullafı Suphi Tannöver dün akfllJll genç a am.. Hazımda emaWs bir anaı a4ID nun edecek bir teltle aokuJmuttur. Ba ~ ..... 'bot hir um fuli7eli-
da) L-..!....: kıamet (bulum) d•. Ankaray• gi'tmjftir. Orada bir hafta - 26 sene enel a*erden dönmilş- ·vardır. Zaten ba ff .._ ytlrtlmes. B _1..1 p _,_,_.. .. _.... ha _.!,_

7 
,..:..:ı:__ L.! 

INil"K:I kal lct tüm. Tl B!Wsten sellyordum.. Asker Ve aşkı baluıımaaJ'dı o Bblm ol- ayraAJI - .arawu~pru . ..-~e yo ..... •• ~T- .. ,..~ .~·~ 
Suret (pay) dD". aca ır. kıyafetiyle o zamanki Darillbedayt mazdı Bunmı ıı1Be bir mtaıını söyll- da yalanda bitecektir. Şimdiye ka- •um• d-.. te'J'. tehdit edıa 'bir 

Öyleyae ebnim cümle şöyle oJ. tıyatl'ONl'la gttttm. cl"llruzan. piyesi- yeytm: Bir ooculu olm11$U. cİ8m.lnl dar bitirilen tumtik yollar araaında c:ananr haline aeliJ'or. 
nuyacak: Belediye fen heyeti ve nt prova edt,.,rıardı. o sırada gözü- ne ko}"&7lm? •• • c1tye aınu. Dedim tı: Al.ancak - Parahköprü J>Uke. Gü·l E...ta ondu ha,.. ....lak. cBel-

- Bir kesri adinin ıuret ve mUı- · imar fUbesi me namzetler arumda b&fı tama- _ B9bmd lı:DJ ••• Bu tamı m,anan zelyah - lnciralh n lnciraltı - Aıra· ki bir le• • mn ~ clibıel-
ild. • tak mlyle tırat edllmlıl C't!~ btr adam silrQnfir dr1lnGr, .taıetıe d&yarur, memnun aafalt J'Ollan vardır. Bu tirL.ıt dedil. O da~ haktan sö-r~i •YDİ .~ ~arbecl .ili : Belediye Fen Heyeti ile imar fU- llı.,tl. BüyWt btr dikkatle provalan bir ~ olma&... Yatar.~ Bu Behzad- yollarla lzmirin turizm bakımından rilndii. F.ımt 'bir mlcldet aoara km-

~e neticenin deiitmemeaı kabi- besinin Beyoğlunda Perapalaa ya- seyrediyordu... lıtın flUlmdaııdır. ehemmiyeti artbnlmıttu. Mınt.ka eli elimi.le bealecliiimia bu acayip 
linden .•• bh... nındaki eski Kız Sanatlar mektebi İşte HA.zımla ha,Jatta ilk lcarp Jcar- O da bent dln1ed1. Qoculunun ı.- tul"İ9dk yollar müdürliii'I, önümüz- ımhlUk fİftilrçe tifti. ICabudlkça 

Ve likin şöyle oluak: bıiwına tqınacaiı aeçende yazıl· fi)'& gellfbn budur. Ondan 80l\I'& yir- mini Behad toydu. Ben da.yandım deki üç yıl zarfında villyetimizde Jrabardı. Kul•ndtkça bnl•nch. 
- Bir 'bayaiı kearin pay .,. .,.,.. mıfb. Bu bina Belediyenin malıdır. mi bet .eenıe d0n78run en cancl~r .ama zavallı yaYnlC&k dayanamadı. inta edilecek yeni turiat:ik yollar öaiine dunlmu 'bir We aeldi. 

d.lan ayni rakunla çarpddıiı tak· Belediye binayı tamir ettirmekte ve lkt aı1cadqı olduk. Ve lnanır nwuuz Vefat etti. Hlmn, oocutu 6kltıttl ge- programını hazırlamışıtır. Bu proa- Gayet ... .,.. wnuı içinde 
dircle neticenin deiitmemeai kabi- bazı tadilat yaptırmaktadır. Tamirat 25 sene içinde ne ben onu kırdım, ne ee sahnede halkı kahltalarla C{lldtlrtı- raına göre, üç senede lzmir. Berga· d.ul • eni" . • 
linden ... hb... bittikten sonra Fen Heyeti ile imar 0 bent.. Bir çeyrek aar aynı sahne yordu. Buna aft dıertm... ma lrmir • Urla • Çeşme. lzmir • ·~·dük .:i.lr • iii netice-

N -.n.atta .. -· 1aec1....1. --1...!I- _._ MüdiiTlüğü yeni binaya geçecektir. üstünde ömriimO.Z geçti. sızıe, belki İşte biiyQlc sanatklnn blıbç hu- p ~arb 1 . T rbal Ef J1 ıor • • • 
...,....,. u • _.. - tuhafınıza gtdecek bir şey aöyllyeytm auslyeU;..,. 1 atı, ~1~ - 0 ı · ~ • Ayni malı aatanhır he- Wta 

iildir; )'elli neaildir. Gençlerin ula· mi? Ben Hlmmı tıımedtden ziyade V fi Riz eli ? Kufliduı turi.tik J'ollan inta edile- cwn! ... ıt diye ...&r.;aoat ediyorlar 
muı ururettir. Onan için bö:rl• Oatat Yahya Kemal'in dramda befenlrlm. o komediden ön- .. a ne yor cel:tir. Yollarm infMUHfan eonra ......... hafta filıt J'llaeltiyorlar. 
,.umabdır. Bia •kil•. N..-edcliııa bir konferansı ce büyüt blr dnım aanatün tdl. Garip blr bemıeU,." clCa't'UD• denl- faltJamnalan için aynca kefil yapı- Zam. ...,. l,i Ko-
Artamm tusiyeai üzere, balaai seçen 6Kemancı Milller. 1 oynadı. cKa.W•- lince nud at:Ja tarpas seQnl dil- lacakbr. MWünı tun.tik J'ollardan ,,.... 1 Ba ..=:-,..;;.. =-
kita'bt elde etmek .. ~-da 100 im- Ayın on 1kılncl perşembe günü saat de Muhslnln öldtıMütfi adam oldu. zmı. ve cVllllft• lıdmlert de blrl 16y- biri de Ödemif - Bozdai - S.rt yo- •• '°"' 

-·- Yah HA.zunın dram tarafı, emin olwıua. lenlnce inana deıtıaı &tıetln1 hatır- ludur. • ~ Yal'IP ~? •.• 
l'Uf8 la~~ ~~da~ :::a;n:::an ~~~ufa~:ııcev:. tomedlslnden daıhl. tuvvetıtdlr. ve latır. Ba ltl emal.ııls a.tttır lcadar cümıt .ı..a...., ....ı. daırw? •• 
yarak, içindeki aözl .. es'berlem~ de ~İstanbul memılu blr kon ben zannedlyonmı ki Hlzım da da- sahne 08\lhıde anlafmJt sanat.Ur pek •• • Yaba ...... MI& 1939 d• ..,_ 
J'iz. Zira bu cep ldaTUU1U1 daima re c rU tt~ okuyuc la - ha ziyade dramdalct rollerini sever. azdır. Halt zabeın onlardan bah- Karamurael aefen Telki -..;a._ ......,._ _. __ cepte sezdirmek miimldin mU? ICa- m;lıe;.:. ece u rımıza Yirmi t>eı,lnct sanat hayatını kutladı- sederten •Hlzımla Vutl•, cYutı Ut K.r...mnel (Aqam) _ latan- I•? ... 
f•ya aokm.Jı. tunız HA.zım haı1kullde bir ınandır. HA.zım.. d1J'8 onlan birbirinden &JU'- bul • Karamünel ve İımit vapur 8-ce bpkı utma mıiicadeleai siLi. 

(Heyhat! Bizim nesle, b-.ilden y Jd ukl Birçok hususiyetleri nrdır. maz. po.talan kaldınlmlfbr. Bunun yeri- .-it ve e&maD6 Wr c-. :m8cacle-
mezara kad• ezbercilik diifecek~ ... ) O a tuhıfan pam ar Mlckslne dfltldln olmadılı halde Bunun l91n BAzann, eenelerce ıcar- ne lzmit - Karamünel aef•leri açıl- leliıt ~ LinmdW'. Z...... brll 

••• Bilecikten lıtanbula setirmek üz .. harilrullde 1Jt J'ftD* p14Ulr. Buıtm :ın~~ ~adılı vuıı Rızadan mıt. trenle irtibat haaıl olınllflur • ........._!... Zam nı-••ı!.. 
Oç bet ay e.vel bir sün. Bum re 63 numaralı yük katanna yük).. isterse en mükemmel abçılan göl- tına e:dutu tadar ::= ana- Kıpn iptidi.sındanberi Karamünel • Belki ba ilk ....,_.. bam ilah· 

kurumunun aalonunda bit elli ma- nen S2 balya pamuktan bir Iu.nı. gede bırakır. Bahneye danla en tı- zatet!ıe ...... Aa: .. "- - ~~e- Yalova otobüaleri ifliymıediii .için raalar doiwKaldlr. z.... menJdll.. 
ld t t f k t - d'' .. 1 ü bar otellerde a)'da 300 Uraya hem • ___ ..... '-- Mal'an L_u_ bu ld • tif _._ ed . • 

lıarrir toplllllllUfbk: ~ ~ u 1muı. a ~ aon urum r de mütehaasıa ahçı olarat ~Ulr. oldutmn vuıı Rıza lflnd~ Ul'ka Ki& yo an y aae emıyor. n .... mAddet leiıa ~ iDiii ""-
- Nual yazmalı? - mevzuuna ~~~'. r~ osta~ı 7oouna gel· tstanbulu ldet& ilk denilecek bir .saa.~lertrıden benJm l9!n tledatlrlık h a~b. ~\ 1 &lovda ~ ..U,-eld.dir. Falaıt laıirçok ~ 

konllfUJ'orcluk. ıgı va pamu ar t rar atcı a - hl l B 1 tn Kadıltöytine yap L Ve tevlfil dol!ltu hatlmıda er gun azım uu eye e .._,amaa- am J'llPbk da ne oW.7 Ea ~ -
Sö .. kul w b Ln • mıo. fakat bir kaç balya yandıktan ese seveıı:/·d, ... un1an l..tte btsseder. §Unlan aıılattı: nı Münakalat Vekaletinde temen• .-.. od• ye 111 pİ)'uaya .. a 

zun ap °' R'f esme ve .. d'' ··ı .. .. g çse n ~·n l\huc H lt b•_. • _._ _.ı..:_ M • 'I!--.__ ~ ecl __ _._._,_ old-'-- H-.....a 
1 ı k r el • kull w sonra yangın ıon uru muftur. Turneye çıktığurus zaman daha Hay- - a UA kartı k&rflY& c&-tnete nı etm .. tOWI'. untaz.em• lfH.JV- ........ - -- --· -

• ':; ~~ e ım F;;.. R-~~ darpaşa garında BA.zımda daılesılla o kadar alJ4:ID1f tı meeell flmd1 buı cek olan hu vapurla M)'lliUll daha ._,sam arifeaiade eti düa falaya 
ço • itini en • • ': .. " 15 k k başlar. surat asılır. Btınun tçtn bari- eserlerde ayn ayn oynadJluim için kolay olacaktır. Yazın balt bundan Mlnuak &.idi ile s8ınl-ce pipsaya. 
~~, Yusuf Zay• Ribı üatadlar, fU uruşa ömür satan kullde netell bir in.san olan cıMtum bir rivaıyet ~ıbnlf. .. cDugmm.Jllarl .. • çok fazla istifade edecdttir. Bu aa- ~.Zam pİJ'uada seai1Jiı 
daquncelerde mut•bık kaldılar: bir kömürcü S liraya turnelerde çekllrnez bir adam olur. «HA.zınııa Vuft bonpnUll&rl- Artıt yede Şeker menba euyu l.tanbula deiil. darhk uyandwdı. Bu aefw ta-

- Ea iyisi. (keari idi) de deme- mahkôm oldu Dalmt bir can sıkıntı& içindedir. He-1 karşı karpya oynamaac ı.te:mlyorla.r- sevkolunabilir. mam.iJe mini tecriibe etınelİyİs. 
mek, ('bayaiw keair) de dememektir. ıe kendisini dehfetll de deniz tuttuğu ~ışla Hatıl tanıdıtlanmıa bUe bize Evet.. Ucuz1uta ._az PU'Qa sö-
Yazıcla bu «ibi tibirleri u kullan- Burgudan kömür alıp Beyoğluna için bu dil işe &yn bir letafet verir. . unlan aonıyol'lar... Hatttaren bil y 

1
. il re yeni· bir bayat mıhueneai. Ve 

manm batta kulllUUllamalUft ~- getiren Haydar adında birisi, Videli K k d • . ? oyle.oılne btrbl.rlmJde anl&fl!UflZdır ld er 1 ma ar pazarı bilhuaa ....... mUcadele. •• 
balonıah ! adında bit kıza "kömürün kiloıunu « ır ın a ne ısterıın • ~hnede ben onun ve o benim en ttı- Ed" 'd be . .. 

15 k d""' • . d" Ar L k l"'d u ? cük harekethnden biraz sonra ne ya.- ırne e fU açıyor Haydi c'buı ....Wel.de zam. fi. 
Ben, bu bediiyat kaidesinin Türk· . ~ruttan ver ıgı 1~ un . 1 ıye o ma mı, mev u m » • pacağımızı, nasıl bir tavır takmaca- Eclirne (Akpm) - Sümerbank at yfjlraelrliii MtilıılAM aultı,.or. &. 

çeyi sade ıuy• bir bale sokacağına lkıncı Ceza mahk1emesınde 5 lıra pa· Bllhassa turnede hastalanacak ğımızı d«ba1 anlam, bafımızın yeril mallar pazannm tehrimizde bir da lüsaml• bir~ diyelim. F• 
kaniim. Yalına liselerde değil, üni- 1 ra cczaaına çarpı mııbr. olursa en Jrllçllk bq ağrısında blle içinden seçenleri daha 1Ç'Dadan tube açacağını bildirmiıtim. Bqün bt bo,....._ lnmd•anaaa •• ..... 
venitede de kullanılan hemen b.- .. ,..., ... ,.,_.,....,.,_,,., ••••m- Azralll dalma yatatınm yanında gö- keşfedeıis. Bu.an 1lk tıematıııı heye- bu it jçin Sümerbanlc Depolar Mü· bldtilms "-idile laıd. a.....a ..... 
men bütün kelimeler, edel>iyatm öa malı. Banu muharriri• de, okurlar rür. 81~ kere gaı1p blr tef oldu. Ha&- canı Ue Pl'Oftda olmayan bir f111 ya- dürü B. Sadi tehrimize pimi, ve • h•apm umtaa. ietihliki u6 
'be öa nualı olmak icap ecl•. Zira da esberlaneli. · talandı. pam. Llt!n hents ~ tedlüklerw batlamqıtır. mM m•elnile • .ı&ba nr? •.• 
edebiyat bir milletin irfanmı kucak· ,,.__ .. mm.al .. ko- - Bent hastane,.. ıöt.ürinl .. Öle- athmıttıuı seçerUın ~ iti Millt b' Ueeaeeeıııüia Edim.. Hikmet Feridun Ee 

~ son J'~•. ona sore cetım ı .. diye tutturdu. Halbuld. hu- anlar .,. hemen - _ _._. . il' m . 
lamaktadll'. ......... taııı.. eııemmı- b'- o ta- h OIJ& •-• ._, ... mızde tub• açın.ak bueuMIDCla Yerdı- -••••H••--•·---...... _ 

• ~L • • .. __ _. L-..l_ı_a;..LI_ &• ,. .. _ AA" ~·- • r." Meeell Ltltta ~ analı- :ı:.a b h 1 kar emlelııet halbnı 
.._.. IÇlll ..,,._.. ---- H.ici lmmıet'I•, miilelJ•WmA. dar 1ı1rar etU ki ~ buldü. Bunu tar aahnflll tttmts.tn bu tanıla anlaf- •• a llY1' 1 ar m * Km1q Çorum meıbzl ıaram-

llletnl olnu,.u bir cbilei .-iF•• «lir. tturll ıııkeJa'ler utlk cidd• mi- yatırdık. Artık o&elhı 6ntlnden onu maaından dolnn11t= pek MYinclirdiiinden 'bunan bir an dan lBaıbllar Jl,rdlma muhtaf t.19-
0..- iein: ........ hutaneye kaldınmk tcereyts. .• Ken- • enel tlılıakkuk etmeai heltlenmek- bellnden at J1ls J91m1f ~ ~ 
tık it olarak, cep lala+www .ı- (Vl • NG) dlat htLstahtının debfettne ınanmıt (0--. ..wfe 1 .._ t tle) tecUr. mlftlr. 

Bay Amcaya göre_ 

- Hayırdır ipllah bay Amca, ı ... Aylardan beri üstümüze çokua I ... Sobaların. manıalları,ı yüzüne 1 ...• OduncuJ.rua IUJ'&tmdaD düten l ... Balk::>u. çakıp döu döae bir ı 
dun ıece süze( bir ruya gördüm... bu(utlaz dajılmlf, SÜDCf çıkmıf••• lbakan )'Okl.. lb.İn pazçal.. ....dım. bir lelDdD~ 

... S. aedir acaba) ... 
B. A. - Ne olacak ba)'lm. rib"al-
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Yas günü 
F raMa evvelki günü millt ma· 

tmn günü olarak kabul ve illn et
ti. Son Parla bombardımanından 
clu~ iatuap o gün mareşal Pe
tain' m aizından ve bir mesaj ha
linde dünyaya ya.yıldı. 

7• intikal edeıı. aanat hld.iııı.oleri
nıin sif.4Pde zabıtayı ilgilendiren. 
Wlseler tekiini almasından kor• 
lrulurl .. 

lSTANBUL HAYATI 

Piyes ve köpek 
dedikoduları 

Babıali ufuklarında ılk aık peyda 
olan edebiyat fırtınalanndan bir bu
lut kümesi daha dolaşın.ağa bafladı. 
lmıinin uinmda ötedenberi canlar 
~ kanlar dökülen bir piyee_i, 
Şehir Tiyatr01u aahneye koydu. Bir 
münekkit bu earede yabancdardan 
qunuı kokusu duyar gibi olduğunu 
cırtnya atb. BU- muharrir çtktı; cBu 
e.eri daha evvel ben İtalyancadan 
tercüme elnU§tim . .Eaerimi çalmqlar.> 
diye tutturdu. cPara» piyesinin mu
harriri, bunun ıadeçe kendi eseri 
olduğunu aöylüyor. Herkes kendi 

Rommel acaba Kafkas 
• 

Maa§lara zam 
Memur maqlarına z:am yapıl

dııktan aonra ortada bu mevzu& 

dokunur bir meaele blmıyaca.k 
aanıyorduk. MeğeT aldanmt§ız. 

taarruzunu mu bekliyor? 
Fransız milleti, her yılın Üç yüz 

albnış beş matemli günü içinden 
eeçıtiği bir güne yasının büyüklü. 
fünü aığdıra.bilecck mi, bıilmiyo
ıuz. Fa.kat yasın aiırlığı altında 
beT gÜn ez.il.ip oturmaktansa yılın 
yalnız bir gününde gÖzy8.§ı döküp 
seri kalan günlerinde kalkınmayı 
tercih ede-rek en uygun yolu tut
muotur, denebilir. 

Gün ~eçm.iyor ki pz:etelerde 
maatlara dair yeni bir meselenin 
boy 1ıöstercliğ:i görühn.esin. Me
sela «yabancı okullarda maatlara 
-.m. yapılacaık mı? .. >, cHusust 
müesseselerde maa§lara zam ne 
vakit? .. > jJh .. gibi, ayni maksat 
etrafında behren ıorular .. 

Mihverin Orta Şark'a karşı iki tarafh 
taarruza geçmesi muhtemeldir 

Sanat hadiseleri 

dediğinin doğTuluğunu haykırıyor Hiç Umit edilmedik bir zamanda 
ve karşısındakini, iddia.suıı i.sbata ve garbe doğru ricat ederken bir· 
davet ediyr. den.bire p.r.ka dön~rek taarruza ge-

Nasreddin Hocaya aormutlar ı çen Lihyadak.i Mihver kuvvetleri 
Görülüyor ki ma.aolara zam sia· - Dünyanın ortası neresidir?.. ibqkomutanı general Rom.mel, Bin-

Edebiyat alanı ötedenberi h8.- temi her memur vatandaıın ya- - Eıeğimin arka ayağını basb· gari'yi aldıktan ve Gazale'ye kadar 
cliaeaiz değildir. Edebiyat tarihle· nuına merhem olamadı. Devlet iı yerdir. ilerledikten aonra gen-e kendiliğin-
rinde, edebiyat hlbralarında bir memuru olmıyanlar bu nimetten neıru.. Ötekiler: den durdu. Halbuki ricatten taarru-
çok hadiseler kayıtlıdır. Fak.at nasip alamadılar. - N~ıl olar canım? Bunu isbat za geçeMlmek iç.in, kendisinin az 
"'1nlar ya aanat iç.in faydalı hir Hat.buki onlar da zam gören- etm~k ·~· çok takviye kuvveti aldığı malUnı 
90rıuçla biten milnakaş.alar; yahut ler kadar zamma muhtaç ıve on· Dıyı: ıtiraza. ~alktşmca. Hoca fU olduğu gibi, Uzak Şarkta sıkışan İn· 
da güzel bir sanat eserinin yan· ]ar bdar hayat pahalılığından cevap ile hepınnı awtur~ut: .. .. gÜizlerin de Mısırdan buraya kuvv'd: 
kılandır. müteessir üısanlardır. - İnanmıyorsanız dunyayı olçu- gönderdikleri muhakkak. O halde 

Oeği~en dünya ile beraber aan- y J k l nÜ2. Y ~· ~in! aiz isb~t ediniz. Rommel, Cazale'ye vardığı zaman 
at hadiseleri de değişti. Sanat a ntz a an... Gelelun bahsınuze... Pıyes etra- iki tarafın durumu Agedabia' dakin-
badiseleri dediğimiz hare.ketler Mareşal Petain matem giinQ fında; o:çaluunışbr, çalınınamJ§tır» den daha fazla olarak Mihver lehin· 
birer adliye hAdisesi olmaia ba~- mesajında. e!!ık.i müttefiklerinden diye münakaşalar devam ederken de idi. Bu aebeple de Mihverin tek.-
lad bah.eederken: <F ran.sız askerleri· ortaya bir de köpek meselesi çıktı. rar Mısır' a doğru saldıracağı bekle-

l~te cHamlet-, I.. İşte cParu l.. ni ölüme karıı gitmekte yalnız Tanınmış eczacılardan biri Şehir Ti- niyordu. Mih.ver başkomuta~1 berke· 
Necip Fazıl'a elbette cNeden başına bırakan ... > eliyor. yotroswıda temsil: &eİyr ederken, sin tahminini gene boşa çıkardı. 

bu i.,; mahkemeye dü•iirdün~ .. > Fuat sayın mareıuıılin bu aöz- oyun icabı sahneye çıkan köpeği ftı· f 1i k. b h bb .. 
-r " ..- •• •• b b. ..dd l • ra etme ı u arpte teşe u· 

den«nez. Çünkü müellif bu da- lerinde büyük ıbir y.anlı~lık olaa :ı:r· 'k':ı· k~ m~ et ld ~e sü daima kendi dinde tutmak iç.in 
Ta.Yl şahıstan ziyade bir mi1lt kül- gerdel.. Zira, yalnız bizim değn), anly anp· e ı -~-:,gı bo' ~~ Rom.merin gÖ!lterdiği manevra ka· 
tflr meselesi olarak telaldd o~~- hiitUn dünyanın hatırladıX--a gö- anuş. ıyes etr1UJDOa ır ..-uı- bili. f · L• b. k t h. b . • ._. ı>•• d dikod dah _ . ...._ K.. ... ye ını ruç ır omu an ıç ır yer• 
ni söylüyor. Böyle bir meseleyi de re. Alman akını karııamda harbe-- heib. 

8
wsuk.. kab~.u. d. op0egın -~~- de gösteremedi. fngiliz Başvekilinin 

milli • d h l etm ' -•- d · t ''-- ,__ F ı; c u ope enun D'. nu .,,..u· k · d l ak "f .... ib" TJc ana ava e esı pe&. emeyıp eııwn o.uuı raruıız as· I ..1:.. p· . muh •• b ço yerın e o ar tan etbgı gı ı, 
.. ba .. dir. k ' öl.. k al b DUf ar» ..,..,,or. ıyesuı arrırı u ta b. d · h b. b · erı; ume U§l y ruz aıma k". ,,. b• ~-'ebe , k ..J!_!__ tir. mamen ır enız ar ıne enzıyen 

AncaL t"ımcl'ı"'- ya'--- - ~liy- '--•an da İn...t''z ··'-eny' dil.. opegı ar uu nın enuı.uıu:ı ıre • . . b k d .. . 1 .... ~ uuı: acı w- a.ıu o·u -& d ....... 
1
.. G 

1 
__ ..ı !t-! .. ve manvra ıçın u a ar musaıt o an 

•ı============================= aguu ıoy uyor. azete aue U'Cl"ı ıu- ··ı h L~ · h · tl · · · · nJ 
rül "dd!-' .. b. al L- ço armmn ususıye ennı ıyı a ı· 

en ı ıa.ıara gore, D' t euc, mu· R 1 1 d-L' b 1 
h • · •• .. • k • • b k.. yan omme o masa <UU, un ar· 

arrarm gozune gırme ıçın u o• d · · · ·f d d b ... bul k d. · ••t•• •• B an eın ıyı ıstı a c e en . u zattır. 
pegı up en ısıne go urmuş. u 
d · b. • G"- · ek b.' Evet; hu zat bu defa da gene her-a acayıo ır ış... o ...... pm , u- k . ,._ l d"- . . · 1 k 
yüklerin takdirini, iJtifahnı kazan- esın oek e ıgmın aks:ıne o ara yan 
mak demektir Bu da iyi hareketlerle yolda durdu ve bir aydanberidir Dünyanın en sıcak ve en soğuk yeri 
t • edil. B. · · • k .• w • • alı hiçbir hareket gö:stıenn.iyor. Bu ne-euun ır. arının opgeuu p . 

Nevyork'ta meteoroloı·i cemiyet:i,cüstan hududunda ınca.klık derecesi ··tekin ··tür· -'- •• ' " ak dendir~ Bu soruya birçok cevap ve· o e ıro el'e11; ıroze gumege • .1 bT H kik• . 
en aeneclenberi dünyanın en .oğuk. ınfırdan yukan 55 derece olarak tes- lun ermedi. Bu bahis etrafında bir rbJ.,~ 1 ır.d·-· a · .. ı vazıh yeth ~mlamden 

k • · ld " L_L d il k duk ıunme ıgıne gore uta mm er en " sn ııca yen nereaı o ugunu it edi1miştir uaDl!l oıtu e on~uyor : h b .. d • ' .. 
~--1•-~- k - ~· B d bildi ·ı P · B" • bild··· • bu ·b· hare- er m ogru veya yanlı~ olabılir. ~JUK. ebne teoır. ura an n • E .. ,__ k d t. l S - ızım lgllJllZ, R'1 ı ]\" ı· R l"" h .. k•fi k · 
:.ı:~ .. ,_l lr d L t ··ı·· n yu=e erec.e, u:a yan oma- keti . .. değil. b . b ıese a omme ın enuz a ta V'l.-'ILlll'r.e eo:e, f&IA. an a u ço un• .. k a- msanı goze , apu ane- 1 d • İ .Üz} • Or Ş k 
41• .fOOO metre yük.eklikte ve etrafı lisinde Ob~ıı. mEkunclğue k 63 o~~r~ lye sokar. Köpekle nasıl göze girilir? ~~-a mb~"lıgıİ ?gd e~ tak ar ın 
dağlarla çevrilmit bir yerde ııfır- k.ay<iedilrruıtir. n 80 mev 1 ıse Dedim. Dostum bir kahkaha atb: ıger 0 ge er~ı .en .... W'~~a uvvet 
dan yukarı 58 derece ölçülmüftiir. Sibiryada Vcrhoyanuk'ta aıfırdan _ Yahu. )'aflldığımı.z devri b8.la topladıklan ıler~. aurulebılır. Buna 

Kalifomiya' da, Tra.blus' ta n Bülü- qa.iı 70 dereced.ir. anlıyamadm mı? Şimdi inasnlarm ~~lık. ~a ı:on ~nlertegil~al~~}8 .ve 
gözleri o kadar büyüdü ki, bütün enız e ge. ~ ız .~~ erın~ 

A Uf dünyayı ~özlerine sokmak için biri· yapılan taarruzların göeterdıgı gıbı. 
VrUpanın n USU birlerini boğa:zlıyanlan görmüyor Alma.n1ann Akdenizde haJa hava üs-

Son neoredil~n iata.tietilc malUına- Bı.. auretl ~ kadın nüfus erkeklere na- musun 7 tünlüğüınü muhafaza ettiklıeri ve bi-
t___ ••Tan 1" --''yon fazladır. Fazlalık - H~yret dedim. Bu pİyeain ta- naenaleyh Şimali Afrikadaki .ltuv-

... oör .... bumtft Avrapanm n6ıuau .. _ "f IIW ' J •• •-'- • .mk. ı '"-
• -ıı •- eml L el y-ı___ ·L! ıib· d b alm d-..ı!ı. d .!ı çıl vet enru U&KV'lye ı an arma maı.aı;: 

'23,956,000 dlı. 1929 aeneeinde be:r m e5.ette .var ı.r. , ~ jıu 1 e cp ç 8 auao aıwe • • bulundukları, buna karşılık İng:ilizle-
~TIUpa iıüfueu 460,000,000 oldu· memlekette, yanı .. Bu1g~ 

1
iled r- tüldü· ıin Hinc:listanda fena bir durumda 

luna göre on aene içinde bu kıta landada erkek nufua ad.,. u an - B~da şaşa ak ne nr? Pek olmalarından, hulahilecdderi bütün 
' faz1adır. L~ p· . de p d~' "? kuvvetleri buraya göndermelerinin 

IYlb 6-4.000.000 Jdfi artm:ıp. v -d •~L.... 28 300 000 ]ci .. i laou... ıyesın a ı c ara:ıı 1C:5U mı t b·• Id w d il . .. ··ı b.,, H 
"-- m n~an • • ,,. 5 l · k b meaele ıı ıı o ugu a erı suru e ınr. u· 

Rl....-1.!I..! -L ____ ..ı ıs,, 910 000. _, • . Al ırası re mış en. re.ne u ı- b l . • 
yuuaa&.J. nunlllUllUan "'• • l aıtmJfmı g,eç.mittir. tmq yqını ge- etraf d ed b. Iıadileyi asa un ar o çeşıt tahmınlerdir ki 

nek .,.. 269.0.f6.000 • bc:lmdır. ~en erkek nnfua 23,500,000 c:lir. de .:.~,c.::~:~ köpeğin do~. ~~ya yanlışlığı isbat edilemi
dedikodusu çıkınca, yaza itleri mü· ıyecegı ıçın, hemen daima zamana 

25 sene sahnede ... d - .. .. .• • bir -&- bırakılır. Bu aebeple bunlar hakltın-urunun arzusu uzerın.e gazıcııc- d d 
nin fotoğrafçısı bu ~ar hayvancı· ~ ~. aynca fikir yürübneğe lüzum 

(S.. tarafı 3 incü aahifede) 
Hbımla sahnede oldutu l'lhl h&

,.U... da dalma beraberls. BattA t1-
rstrocıak1 soyuruna, g1)1nme odaları
m.ıs da~- Ya.nl nlıneden çı
tme& )'!nıl &1ll1 oda..,.. ıtd.eı'. ora.da 
.-,ı.e ~ 'nya.tro haı1.clnde 
dl peGt oot zamanımız bera.ber ~çer. 

Diyeblllrlm k1 Z senelilt ha.yatında 
aJleııd, ooıutu. 90C1ltu benimle oldu
tu kadar, kendS8lle bla.ma.mı0tır. 
Qllnktl gece günd!B hayatımız bera~ 
"'91' pçer. Bır;tm tiyatroda bışı.4klı 
»1!48 sa.hnelerim1zin bir de ~yüzü 
Tardır. MeselA pamr tmn.sllleri... İki 
CJ1UD. btüste .. o ik1 tem.sU arasında 

• blr1 gellp de b1.z1 odamızda. görm.elL 
lkiml.z:ln de yorgunluktan parma.ğunızı 
oynatacak hail yoktur. Biraz evvel 
ahne flatünde hoplayıp, zıplayan, te
pinen baaıran. 1MBJllar nerede?. Şim
di pelu gibl tt1 kfilçe, dokunsanız 
devrll1verecek.q Konuşmap mecall
mız olmadığı için ıözıeıimhle •Ak
p.ma nasıl oynayacağız?-. diye blrbt
tknire sorarız. Fakat lldncı te.nıs1lln 
rongu çalınca o hızla yerlmlzden fır
larız. LA.kin gece yatağa ne halde 
ctrdltfıntz1 blr bl.IsenJz ... Efendim ak
~ az_, Sahne a~tt yok ... Dıoarıdan 
pek koJa.y gibi gellyor ama gel de 
,.et.it bıılrahm! •.• 

Hazımla nasıl tanıttım? 
- En ~k SMd1tim arkadaşlarım

dan bl.ri HAzımdır. Öyle zannediyo
rum kl ben de onun lçln böyleyim
dir.~ Dostumla. naaıl ta.n:ıştım? Bu
nu anlatayım. Onunla. aYDl zaman
da 88.lınl'ye glroi:k. Ya o benden blr 
ay Jı:ı.demlld1r, ra ben ondan... Yan! 
88.h.ne ha.yatmmıda. kırkımız karış
mıştır. Yalnız ben daha kftçflktüm. 
lfl ~daydım ve Alınan mektebin
de talebe Jdtm. Tiyatroya. müracaat 
etrtim. cKayserl Güllerb adında.ki 
e6er oynanıyordu. O iyi taklit yap
tıtı için kendlslne .Heyetı tntlıhabiye 
l'e1s1t ıstmıı rol verllmlşU. Ben d.e o 
heyette aza olacaktım. HAzımın bu
radakJ. rolü birkaç cümlelikti. B~ de 
arada. blr cEvet evet!..•, •Hayır, ha.
yır!..! diyecektim... Bu •Evet evetı 

iın resmini .;ekmek üzere Şehir Ti- gormuyonu. 

lerde bile benim ellm ay&ilm sapır )'atroıu memurlarından birine bat '!alnı~ Alır.anların klaruc harp 
ııapır titriyordu. H!zım da 0 kadar vunn~. Memur: k:Udelerıne çok riayet ve bundan da 
heyecanlı kil tı ... Vakıa taJilltle ko- - Olamaz, yasaktır. b~çok kazançlar elde ettikleri ma· 
nU§tu ama ya.pb.ğı taklit ne ld.1? Ka.y- Dem.iş. Fotoğrafçı bu yasağın mi· lum .• Mes~la n;ıuhtelif cephelerdeki 
serlll mi? Rum mu?. Anlaya.m.adını .. naııızlığuu ileri ıürünce bu defa da:ll harekatı bırleştırmck... Geçen bir 
Sonralan dram rolleri oynadı. ve - Köpek burada yok. Gece oyun yazımızda izah ettiğimiz gibi, Japon· 
tevkalAde muva.ftak oldu. Ben de bqlarken .ıetiriyoruz. lar Malezya yarımadasına doğru ta
dra.ma gayet hevesll olduğum için Cevabı verWW.. Fakat kapının arruz.a geçtikleri vakit. Almanlar da 
H:\zımda. en fazla gıpt& ettiğim, önünde bu münakata devam eder· Ak?en_ize büyük haıva kuvvetleri 
loslı:andı~ bu idi. Hn.JA da. dram kıen. köpek i~en hnlamaia baş· getirmışler ve Şimali A.frilcada hare-
rollerlne karJı ac~p bir matını va.r- lam.az mı 7 kete geçmişlerdL lki cephe arasında· 
dır. Fakat bir türlü böyle b1r rol oy- B · et t--- d by. atr me- ki ıbu kadar büyük mesafeye rağmen 
naya.madım. Yalnız bir kere &Renkli u YllDY ...... ,ıam a • o ,u . . _ • 
..__ ık•·- B , __ ,.4_ h-'-' munınun ne yapbğmı bilemıyonım· .uu nuhver de,·leb de bu muşterelt 
M>.uıce> e ç WoLU. en &J«.Uu.ıouı .......... - • • ha k l f d l l b · · katıen hüngür hüngür ağladım. Halk Bewum gene batınına Nasreddm Ho· re e len ay a .annıı~ ar u muş• 
katıla katıla güldü. Gençliğimden canın bir hikayesi geldi. Komşularıın.- t:rek hareket netıcesinde ingilıiz de
beri. sahneye çıJı:ınca halk gülüyor. danbiri değiremene buğday götür- ~ kuvvetleri Akderuze bağlandığı 
Halbııtl ben o alık ve aptal rollerlni mek üzere Hocanın efeğİnİ istemi.t, 1~": l Ja.ponlar bundan faydalandığı 
pek sevmem. Biraz Jç tarafı ~lan Hoca, komtuyu başmdan savmak gı~ı . ngılizler bir ltısım kara kuvvet
roller hoşuma gtder. Dootum Hazım için: lennı Mısırdan Uzak Şarka gönder-
dram oyna.ı:naJc kurtlarmı dölcmüş _ Etek burada değil. Odun p di~leri İçin, Almanlar da bundan 
ba.htıyarlarda.ndır.> lirmek için dağa gönderdim. mustefit olmuşlardı. 

Talihsiz sanatkar Dem.İ4. C auada eşek ahırda anır- Şimdi onun gibi ve aradaki meısa.a 
Tiyatronun en kldemll&l.nln, bir or- rnaia başlamı.t. KolD.flllu: , fe dolayısile direkt olarak göze çarp· 

ta. tıdeml.ls1nln fiklrlerinl dinledik. - Hoca, qek. yo.k dıyonı.m mamasına rağmen, Rommel'in Al
Şimdi de komedi kısmının gen~ ak- amma, alurdmı ıeıı ıreliyor. Yalan manların ilkbaharda ba,lıyacağı mu· 
törlerinden blrlle :tmıup.J.ım. Mu- söylemek sana Yakıtır mı? hakkak olan Kafkasyaya taarruz ha· 
ammer Karaca d.tyor ld: Deyince. Hoca f84kmlık ve hid· reketini beklemeıti pel:ala müm-

- Hani genç klzlar olur. Abla.lan detle haylormış: kündür. Zira o zamana kadar İngi-
evlentnce sırıı bana geliyor diye ae- - Be adam... IC.ufmda koskoca l.i:z:lerfo bu sahaya mühim kuvvetler 
vlnJrler. Ben de ü.stad B. Hl\.zımın Hocama sözüne İnanmıyorsqı ~· getirmesi mevzuubahis olmıyacağı 
j1ibiles1 karşısında bunu duyuyorum. e,eğin ıözüne mi İnanıyonun?... halde, rrunverin takviye alması 
Çünkü Yed1 sene sonra da belki be- Cemal Refik mümkün ve her iki taraflı taarruz 
nlm Jübllemt aeyredecebtnlz. İki • küm• } dolayıs:ile Orta Şark.talci İngiliz kuv• 
H~zım haklkt bir .. sanAt l~r. ncı e maç arı vetkriniın parçalanması tabiidir. Şıim• 

Bugun biz genç ak:torlertn ka.rşuımda Dün ;,apılan ikinci küme maçla- di büyük k M "tel" 
öme~ ala~~ aktöt1ler, :ıoetlt- nnda Galat& Gençler - Dotus.P<>ra. bildirilen ~:1~~ktak:tt::"gi~~gık~~ 
~ ğa.bey; var. Bu dehşetli 8-2, Ram1 - Unka.pe.runa. 3-1 gaUp vetleri d ··h· b. ı·'-ı · K f 
bir talih eserldlr. Halbuki Muba1n ~lmiştıır. Davufıı>84a ne Topkapı n en mu ırn ır ı_ıı. enn • a -
Ertuğ'ıı.ıl, H!zım bize nu:ıuan ~ 2-2 berabere kalım4lardır kas taarruzunun başlaması ve biraz 
tallbslzd1rkr. Çftnkü onların &ııe- · terakki kaydetmesi takdirinde lran 
.rinde ayak uyduracaık kendileri cU>1 • ve Iraka alınacağı şüphe:sizc:lir. İşte 

ilstadlar yoktu. . .-. PE RI bu auretle her ilci taarruz da diğeri· 
nin yükünü hafifleterek ve lngi]iz 

B ik Halk • k 1 Orta Şark 'kuvvetlerini ikiye aymuak 
ef taf evı OfUSU biribirini destc-kliyebilirler. 
Be§iktaş Haımt t&ra.fından tertip B 

edilen 3500 metrellk: toşu diln Beıflk- unun İçin zaman da müsaittir. 
tqla Yıldız arasında yapılmıftır. 'ıs ÇOCUKLARINIZI da K.afkasyaya doğru Alman taarruzu 
atletin ıotl~ ettiği bu qu net.ıce- en geç mayısta haılıyabilir. Bu mev-
stnde Beflktqtan Takfor 12.20 U. bl- SEViNDİRECEKTİR. ıaim Şimali Afrikada da hATekata 
rlnel, İzak ik1ncl olmuştur. müaaittir. Esasen Şimali Afrikadaki 

Yaz.an~ 

M. Şevki Yazman 

harpler l S - 20 aün, Azami bir ay 
devam ettiğinden, yani bu kadar 
müddet zarfında bu veya ötıck.i taraf 
elde edebileceii neticeye vara.bildi
ğinden, tıemrnuz ayma k.aclar her iki 
taraf da taarruz imkanıns bulabilir. 
Ancak ondan sonra büyük harekat 
için durum çok zorJa,ır. 

Hulaaa, her bakımdan Ka~asya 
ve Süveyt :istikametlerinde tevcih 
ed;Jeeelı: Alman saldırımlarmı b.ir~~ 
tirmek mümkündür. 

Zaten Rommel, bu tevhidi yap• 

madan Süveyşe kar!iı harekete geç• 
se ve hatta muvaffak olup buraya 
varsa bile, Akdenizdeki İngiliz ha
kimiyeti ıona ermiyeceğinden, ken· 
disi için bugün mevcut mü~küller 
gene baki kalacak ve kati neticeyi 
gene alamıyacakhr. Bizzat Muıır da 
mesela pelrol ve benzin için bir ik
mal kaynağı olarnıyacaktır. Çölde 

cephenin birkaç yüz kilometre şark· 
ta veya garpte olması ise, vaziyeti 
değiştirmez. Bu eebepledir ki bu de· 
fa mihverin Orta Şarka karşı tek ta• 
raflı değil, ıarktan ve garpten, tcv· 
hit edilmiş bir harekete geçmesi 
müm.ltündür ve belki de Rommel 
bunu bekliyor. 

jj!JllDIMl~tşjft [8lf-j 
Lig maçlar1 

Mühim karşılaşmada Galatasaray, l. Sporu 5 • 1 
yendi. Fener • Taksime, Beşiktaş • Kasım paşaya, 

Süleymaniye - Vefaya galip geldi 

L1g maçlarına dün Fener'onlhçe ve Beklr, Rü'jtü, Celal. • Yakur, Tank, 
şeref stıı.dlannda. deYam ed1lm.lştır. Mükerrenı, Kadir, ismet. 
Havanın çok soğuk olma..mıa ra~n Oyuna İ.stanbulsporun akını He 
şeref stadında oldukça. büyük bir başlandı. Derhal kaleye dayanan bu 
kalabalık maçlan alAka ile ta.kip et- akın Osmanın müdahalesne bertara:t 
miştlr. Müsabakalar çok heyecanlı ed!Jdi. Galatasaraylılar tehllke ya.
gcçıni:J "Ve ı;ünün mühlm m.a.çm~ ratan bu ilk akın~ atlattık-tan sonr:ı. 
Galatasaray Istanbulsporu 5-1 glbı hücuma geçtiler. Üstüste. ve merkez
açık bir sayı rarklle mağlQ.blyete uğ- den yapılan bu akınlar Istanbulspor 
ratmıştır. müdafaasını adamakıllı s:ırsıyordu. 

Dl~er taraftan kümenin kuvveUi Nihayet beşinci dakikada ml\dafller 
taık'ımlanndan Vefalılar Süleıymaniye lle kalecinin bir türlü uzakla.ştırama
ka.rşısında hlç de beklenmedi~! hal~e dığı bir t • yetişen Arif _sı~ı bir 
3-2 ma~lüp olmuşlardır. Diğer mu- vuruşla ilk Galatasaray golu:ıu ~a-~
sabakıı.larda Beşiktaş Kasunpaşay1 tı. Bunu a~'l11 vazlyette Gunduzun 
3-1 Fenertı:ı.hçe Tak:slml 7-2 kaı>.an- çıkardığı ikinci gol takip etti 32 ncl 
mı~ar ve Beykoz ııe Beyo~luspor birer dakikada Gündüz müdafilerin nra m
golle berabere kalmışlardır. Maçların dan sıyrılarak takunının üçüncü go-
ta.fsllAtını sıra.sile bildiriyoruz: lünü ~ yaptı ve devre 3-0 Galatasa-

BEŞİKTAŞ 3 - KASDIPAŞA 1 ray lehine kap:ındı. 

Şere! stadında günün ilk maçı Be- İkinci devre y!ue Galata.sara;· bas-
kısı altında devam etti. İstanbul

ş!.ktaşla Kasunpaşa ta.kımlan arasın- sporlular da arada sırada hücum te
da ya;pılmıştır. Şazi Tezcanın ha- şebbiisünde bulunuyorlansn da. Gala
~ altında oynanan bu maça. tasar:ı.y müdafilerinin yerinde müda
Beşllrta.şlılar §U şekilde btr takımla halesi yüzünden netice alamıyorlar
çık:mı.şlardır: dı. Uzun müddet bu vaziyette g-cçen 

Mehmet Ali - Fev:ı.i, İbrahim - Ui- müsabakanın 26 ncı dakikasında 
tat, Hüseyin, Çaçis • Sabri, Hakkı, Gündüz bütün İsta.nbulspor müdafi
Saiın, Şeref, İbrahim. !erinden topu sökerek dördüncü Ga-

Buna mukabil Ka.sımpaşa. her latasaray golünü yaptı. # İstanbul
za.ma.nkl k.adr06unu mı.:bafa:Ja. edi- sporlular biraz canlanır gibi oldular 
yordu. Oyuna rii7.gan lehine alara.l{ ve yaptıkları mukabil hücumda Mü
Kammpaşa. ba.şladı. Fakat Beşiktaşlı- kerrenı takımının yegane golünü 
ıar canlı ça1ı.şarak derhal üstünlük kaydeLmeğe muvaffak oldu. Devre 
kurdular. Miisabıı.kanın ilk 30 da- sonlanna doğru yine Gfındüz b<-şin
ld.kası Beşiktaşın hücumu, K~ımpa- el golü de yaptı ve mü.,abaka bu ne
şanın canlı müd:ıf~ı halinde geç.ti. tice değişmeden 5-1 gibi açık bir ;sa
ve bu dakikaya kadar gol kaydedil- yı !arklıe G:ılatasarayın galebcsile 
medl. Nihayet 31 ıncı dakik.ada sıı.ğ- bitti . 
a.çık Sabr1 §8.hsi bir hücumla. takımı- FE.'lffiRBAHÇI<: • '1 - TAKSİJl!. 2 
nm llk golünü yapmağa muvaffak 
oldu. 

Bunu beş dakika. sonra Şere!in 
verdiği. şaheser bir pa.<Jtan kÜçlik lb
rahlmln yaptığı ikinci gol taklp etti. 
Devre sonlarına. doğru Kasımpa.şalılar 
KAmll vası:tasile bir gol yaptılar ve 
devre 2-1 Beşik:t.a.~ lehine ka.pandı. 
tıdncl dıevreyi. riiı.gan lehine alarak 
oynayan Beşiktaşlılar Kasunpaşı.nm 
çok enerjik oyunu karflSUld.a. ancak 
küçilk İbra.hlm va.sıta.sdle bir gol çı
karabildiler ve müsabaka bu netice 
değlşn.cden 3-1 Beşlkt:ışın galibiyeti 
ile blttı. 

BEYKOZ 1 - BEYOÖLU 1 
Günün lk.lnci maçı Beyk~ Bey

oğlu.spor tatımlan arasıınd& ya.pıldı. 
Ha.kem Ferldunun 1.dare eWği bu 
karşılaşma zaman, zaman ~k sıkı 
cereyan etti. Beykx:>zlular ilk devre
dıe ha.kim oynamalarına rağmen gol 
yapamadılar ve devre o-o benı.berlik
le bitt1. İklncl devreye Beykoz canlı 
b~ladı ve be9lnc1 dakikada. bir kar
g1ı4alıktan lstltade ederek bir •gol 
ku.andılar. Oyun bir miiddet karşı
lıklı alanlar ara.smda ve mütevazin 
olarak geçti. 25 lncl dakihda ani 
bir a.k.ı.nda. Beyoğlu sola.çıtı biraz da 
kaleclnln hatasından beraberlik go
lünü yaptL Ve müsabaka bu netice 
değlşmeden 1-1 beraberlikle nihayet
lendi. 

GALATASARAY 5 - İ. SPOR 1 

Fenerbahçe stadında günün llk ma
çı Fenerbahçe ile Taksim arasında 
yapıldı Hakem Ad.naıun idare ettiği 
bu maça Fenerliler eksik bir kadro lle 
~u şekilde çıknuşlardı: 

Nuri - Muracl, l\luammer - A:Jdın, 
Esad, Orhan - Fikret, İbrahlın, l\Ie
lib, Naci, Lebip. 

Oyunun başlama.sile beraber haki
miyet kuran sarı lacivertliler üstüste 
3 gol yaparak devreyi 3-0 bitirdiler. 
İklnei devrede bu hakimiyet devam 
etti. Ve Taksimin ikı golüne dört gol 
daha yaparak mukabt'le eden Fei1er
liler müsabakayı 7-2 kazandılar. 

Stlı.EYMAID"E 3 - VEFA 2 
Fener stadında günün son maçı 

Süleymaniye lle Vefa arasında yapıl
dı. Hakem Reşadın ldare ettiği bu 
maça her fki ta.lem mutad kadrolnn 
ne çıkmişlardı. Oyun yeşil beyazlı
lann hAtimlyetl altmda. •e Silleyma
nlye karesi önünde cereyan ederken 
ouı File.retten aldıtl bir pasla 1Dt 
Vefa golünü yaptı. Bunu biraz .sonra 
Mehmedln yaptığı lkincl gol takip 
ettl. Bu sırada Vefalılar bir de pe
naltı kazandılarsa. da Muhteşem bıı
nu kaçırdı. Devre soouna. doğru Sıi
leyma.nlye penaltıdan ilk golü )nptı 
ve devre 2-1 bitti. 

Iklncl devrede Vefanın gevşediği 
Sfileyma.niyenln açıldığı görüldü. Ve 
hemen Hk anlarda İbrahim Süleyma
niyeyi beraberliğe kavuşturdu. Devre 

Günün son Tiı mühim maçı Galata- ortalarmda. Daniş üçüncü Süleyma.. 
sarayla. İst:ı.nbulspor tırasında yapıl- niye golunü çıkarınca Vefalılar teli .. 
dı. Hakem Muzafferin idare ettiği şa dü§ttller. Fa.kat bütün gayretle~ 
bu maça her iki takım fU ~kilde rağmt'n mağlfıbiyetten kurtulacak 
çıknuştı. Galatasaray: sayıyı yapamadılar. Son daldka1arda 

Osman - Faruk, Salim - ~ıwıt:ıfa, bir de ı:ıenaltı ka!:umak tallhsizllğine 
Enver, Eşfak - Hikmet, Arit, Cemil, uğradılar ve ınü<ıabaka bu netice de
Oündü::r:, Gazanfer. 1 ğişmeden 3-2 Süleymaniyenln gaJe. 

İ. Spor: Fikret - Hayri, Faıul~ • besile n l"ayet buldu. 
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HER AKŞAI\1 1 
nlR HİKAl'E 

p • 
1 RE =il =S=er=b=e=s =s=Qt=u=n=ll 1 SiN6APUR 

Onunla aylarca pek ur.aJc b1r §elıir-ı tumaz gül~: B S •h B k ' b• kt b 
de, nynl otelde, yarıya.na. 1ld od!ıda - Amma o haya.tuna ıtren en na- ayan emı a er soy un. ır me u u 
oturduk. Çok neşell adamdı. Arka- dide, en bulunmaz kadınlardan blrl.. 
d;uılan kendisin\ •PireD diye çn~nr- Kendtal nerell blllYor musun t. Ga.la-
lnrdı. pıı.goo adalannda doğmu., bit. k.a.d.m.1- Syın ba.1 Aziz Çorlu, ma art.lstlyim. Opera ganat.ıc.lrlann-

Bu isml ha.kketm~l. Çünkü pek Dllşün az1zim Gala~ adalıınnı Bay Memıt CCmll'e hitaben yazdı- da ses, metodik olarak kullanıldıkça 
uraktıefek, gayet harekeUI, yanın dilşfin bir kere!.. tını açık mektuba ı.Akşaıru sütunla- vücut gentşl~ktedlr. Toob. opera
s:lıı.t ayrıl yerde dura.mıyan bJr in- Böyle söyll.yerek önümde bi1yilk bit rmda, sa.vao meydanında sürülen bir sında giydlRtm elbıaeyt beCenmem.l.t
sandı. Hangi memlekettendl? Bunu düny& haritası açtı ... Ellyle hattı~ ihtiyat kuvveti rti ve ne mtına.se-- siniz! Evvell, operada k<ıstüm. ml
bllen yoktu. Her dllcren konuşurdu. tüv& Ozerlnde birer toplu lltne ucu betle oldutu a.nla.fl]maz şeklide &7J.n zansen, ışık, dEiknr Te saire rejisöre 
Bu uzak şehre güya tahsll için gel- kadar mini mini blr'lca9 noktayı g&t- Voerdiğ1n.b; cevabı hayretle okudum. &it lglerdlr. Saniyen, ben, hallsild
mtştl. Halbuki on lk1 senedenberl ay- tıererek Uhe ett1.: Bay Mesut Oemile hitaben yazdıR"un dem bir Türk C!'Vlft.dı ve demokrat 
nı fakültede okuyordu. Dokuz sene _ İşte Galapa.go.. ada.lan... Görll- yazıda en ince araştırmnlarla blle çı- bir alle kızıyım. Ötnıihnde memleke
cvveı buraya gelen Tiirk talebelerl Yorsun ya." Ekvatör sahlllerl a.çıt:- kanlamayan mCLnalan buluşunuz timde parazit olarak yaşamam1-1 ve 
•Pire• yl ilnlversitede bulmuşlar. Bi- lannda". Burası dlinyanm en dikka.- cidden hayrete cleğ'or bir olaydır. cabadan da . para kazanmış değilim 
zım çocuklar mektebi bltiıınlşler, te şayan, en meraklı yerlerinden blrl- Dünyanın hiç bir yerinde btr sanat ld, lstedlğlnlz ynloşıklı ve güzel elbi
memlekete dönmilşler, hattA bazıları dlr. Hayvan cinsi dünyanın başka hiç tenkidine o sanatıkAnn ~ altın- seter giyeblleylm. Ben, çuvalı ~içer, 
evlenip çoluk çacuğa blle kanşnuş- bir tarafından Galapa.gos a.dalannda dA cevap verdltı görülmuş değ~ arkama geçirir ve bununla tahril sü
lnr ... Halbuki aPlre. ayni ünlverstte- olduğu kadar zeng1n değildl.r. Hem ~ ~nim cevabım. sızı hayrete dü- rur hisseder bir lnsa.nım. Bu da mı 
nln henüz ikinci sınıfında bulWluyor- Galapa.gos ne demek blllyor musun? §urmuş. Kasten yazılan bu çeşit ya- benim lçln bir ~llk bay Azız? 
du. Dersleri kafasına glnnlyecek de- Kaplınnbağalar demektir. Çünkü dün- zılar tenkit değildir ki, sanatkAr to.- Ben Mesut Cemile hitaben yazdı
recede az mı zeki idl?. Hlg değil ... yanın en büyük, at kadar ka.plum- rafI_-?dan ~.evapsız kalsın! Ya, ne~e ğım yazıda Berlinde sanatkA.r bula
BU!\kls cin glbi n.da.ındl. Yalnız son bağalan bu adalarda. yaşarlar ... Hem görülmü.ştur ki, opera sanatı tenkıdl ma.dılar ?,a benl ayn.attılar demedim. 
~recede havyarcı idi. ifı gücll ka- de taç sene yaşarlar bU!r misin? .• ile llglll olmayan bay Aziz Çorlu çık- Bunu soylemek, benim, dc~~l bir 
dm maceralnnnm peşinde ko.,ınak- Tam 400 seneı .. İşte yenl sevgilimin sın da ~llına tevfik~ ya.!>ıla.n bu şi~& yurduna scvklml haklı gooterlr
tn.n ibaretti. Yaman blr hnyal ve şllr doğdu~. büyüdüA'ü yer böyle blr adal haksız hucwnla.nn h~ı mudafil ol- dl.. Bu, Berllnde yüksek musJ.kl mek
avcısı idi. Aydıı iki kere d§ık oldu- _ Peki nmma bütün bımlar 0 çir- sun. Hayrebe değen olnn, işte budur. teblnde _ Straı:ss bayramı tems1ll 1d1. 
ğunu blilrlm Ona dokuz seneden- kin kadının sevıımesı için bir sebep Yazı.nuAa efkarı umumlyenln Bunu boyle .soyledlıncl1. Tem&lln er-
bcri taküıteyİ bltlrtmiyen macera. ve midir?. yüksek belirWerlnı görmekle bahtiyar ~ günü büyük günlük gazetelerde 
tanıdığı kadınlardı. _ Tabil ne zannettin ya... Mesel! olan bana sızı, ev~l!\ operetle 1.,e muteha.ssıs mUnakkltlerln lehimdeki 

Sevimli gençti de ... Kadınlar anı- sana: cİstersen seni Parlse veya başlamış bulunU.YOrsunuz, bunu hiç yazılan benim lçln manevi tesllyet 
- d-ıı.· · iltif t d ıorıtdl Rlo d~ Janeiro'ya götürüp or&- bir va.klt hatınruzd.an çrkarmnyınız vasıtasıdır. 

sında. gor Uou a az uz e6 • diyorsunuz SEMİHA BERKSOY 
Bunun için kendisine, aŞk iş~rlnde da bir hafta yaşatacağız .... deseler BllAkls ben bununla iftihar ede- H:unlf - Bay Mesut Cemll'in 
tıdetn «'bir şımarık çocuk» hall gel- hangisini arzu edersin? Tabii Rlo de r1m 1zıe d im kl b1 28 3 / ln .. ,. tarthll 
mlşti. Ve belki de bu gidişle fakfilte- Jnnelro'yu değil ml? Çünkü Parla ve 8 ~r • rçok opera l .,... •Akşam, da. bana 
yl bitireceği de yoktu. Fakat bir gün burnumuzun dibindedir. Oraya h, er ~oda.dızlfalgnu·· radanlıbk~M~oyldeanti v~~ıherdattAir. ko- hitap eden cevabi yaZlSUlı cevaptan 
beni pek ziyade şaşırtan bir hAdl.se zaman gitmek kabildir. Fakat Rlo ya • w.uı •• şm"'i müstağni bulmaktnyım. S. B. 
oldu 11Pirc• o günü he~~can içinde gitmek haklld bir rırsnttır. Ben de :ıi~.ı~~uğuna gore benim tiyatro ••• 
otel~ gelmişti Bir müddet sonra onun hayntıımda her tilrlll kadınla. tanll}- al~ dan""' -·~ııorımretbprlmadonna-
bu halinin ~bini anladım. Yenl trm. Ulkln Gnlnpagos'Iu bir kadınla ~lınte el turm .. :' "' H t~!1a sa~ıam Zeynep hanım konağı 

bir aşk macerası geçireceğim doğrusu r m _ .. ur. n .,.. Avrupada h kk d 
b!r aşka tutulmuştu. Ve her macera- . iken birçok meşhur opern yıldızları- a ın a 
da olduğu gibi bu sefer de şu cümle- hGlçlaklıma gdeıml ezdi. Sonlra düşChünlkl nın muhtellf zamanlarda (Yarasa. 
yi mütemndly"n tekr:ır ediyordu· a apagos n a annm yn nız nr es Şe D n esn.l ' 
eBu seferki b;ndan evvelkilere hl~ adında.kinde insan yaşar. Ve buranın d~ u v rtre o~retıerlni oyna-

- Sayın üstat bay İbnülenıin 
Mahmut Kemnl'e -

' k da nüfusu topu t.opu 500 klşldlr arını ve e esl gunü gene opera.-
benzemiyor azizim ... • Heyecanı pe İ..+ ... ben e .. ünd ak b k d ... dakl büyük rollerini oynadıklarını 2 mart 1942 tarihli cAKŞAM» gaze-
taze oldufiu zamanlar uzun uzun ko- ~"" Y ryuz c anc u a ar .. d -
nusamaroı. Yalnız kırık dökük cilm.le- az olan insanlardan birini sCVIYorum... gor um. teshıde slzden naklen Zeynep hanım 
ıerİe ertesi günü yeııl sevglllslni şeb- sevgilimin ne kadar nadlde blr Benim sanat hayatım hakkl)lda konağı ha.kk.ında malümat \-eriliyor
rin büyük parkında, sunt havuzun mıı.hlfik olduğunu bundiln anıayab1- tam fikriniz Yok bay Aziz. Ben. du. İlmlnlze ve tarllıi maliimatınıza 
kenıı.nnda göreceğini söyledi. llrsin. Sonra uzaklığın şilrlni nasıl opera teganniSI. sanatıruı. İstanbul hürmetim vardır. Bilhassa allemle 

Ertesi günü ben Pirenin macerasını 
tamamlyle unutmuştum. İstanbuldan 
bana gönderilen gazetelerlml, m~c
mualarınıı, mektuplanmı alıp parka 
gitmeğe karar verdim. Haklkaten 
nefis bir gündü. Parkın bütün ağa.ç
lannın yerlere kadar uzanan dallan 
çlçekll'rle dolu idi. Öyle ki baznn 
geçmek için bu çiçekli dallardan 
birkaçını ellntzle kaldırmanız icap 
ediyordu 

Nihayet suni gölün kenarındaki 
tahUı Lcıkcmlelerden blrlne oturdwn. 
Gnzetelerlml, mecmuıılanmı açtım. 
Okumnğa başladım. 

Bır aralık pek yakınımda bir kah
kaha tşlttlm. Başımı çevlrlp baktım. 
v:ıy, vay, vay ... Bizim ıPlreı ... Yanım
daki <?rl:k nır,ıcının çlçekH dallan be
ni tamn.mlyle örtüyordu. Bo., tamB
m1yle meycln.nda da olsam Pirenin 
beni görecek hali yoktu. Çünkü kolu
ruı asıldı~ sevgillslne o derece d&i
:ını.ş, kendisini o derece vermlştl k1 
bu sırada iki adım ilerisinde sinema 
oynatılsa gene farkına. vanna7Jdı.• Lft.
kln beni hayrete, hatt.A daha ileriye 
giderek söyllyeylm, dehşete düşüren 
şey Pirenin yanındaki kadındı... Ya
ni yenl revcillstı .. O ne garip mah
lfiktu.M Karnyağız, IZbandut gl.bi bir 
hatun! .• Sonra da. gudubet mi, gudu
bet, kaknem mi kaknem! .. Fecl bir 
şey! .. 

Dun akşamki heyecanı, teIO.Şı hep 
bu kadın için mi idi?. Blraz ileride
ki kayıklardan birine binerlerken ka
dın öyle bir atladı ki az daha bir 
kaza olacaktı. Kııyı.k devrilecek ve 
havuza dU.,..cceklerdi. Küreğe cPircıı 
geçti. Havuzun bir yatak çarşafı gibi 
serilen durgun sulan üzerinde, ar
kal :ı nndıı ışıltılı bir lz bırakarak uzak
Ja~tılar. 

O akşam otelde tnm ın!inııslye 
ci.lmbüş vardı. cPlreı doner dönmez 
ben alaya b:ışladım: 

- Nedir o yenl sevg llnln hali? .. 
Zebellı\ gibi kadın yahu!.. Sonra ne 

anlamıyorsun bilmem ki ... Bu kadar konservatuvarına talebe olarak glr- kadim dostluğunuza mnğrurcn, bu 
uzak bir memleketten olan bir ka- dlktıen sonra muhterem üstadım ba- konak hakkında verilen malömatto. 
dmı sevmek! .. Azizim uzaklık kndar yan Nimet Vıı.hlt'ben ders almakla bazı yanlışlıklar olduğunu tarllıl blr 
insanlara şilrl1 heyecanlar veren blr bundan Uım 14 yıl önce başladım ve hakikat namına arzetmek Lsterlm: 
şey yoktur ... Galap:ıgos ve orada do- 1931 yılında İstanbul konservatuvarı- 1280 sene.sinde lnşa edildiği söyle
ğan bir kadın!.. Neler duydu~wnu nın Fransız tıya.troounda verdiği nen bu konak müceddeden yapılmn
sana nnıatam:un... Ben bir daha bil- konserine 1ştlrak ettim kl, bu hale mı~tır. Tamir ve tad!lAta uğramıştır. 
tün hayatımda onlapngoolu blr ka- göre operetten çok evvel opera arya.- Çünkü Zeynep hanım, konağı benim 
dına nerede msgeleblllrtm kl?.. lan teganni etmiş bulunuyorum. ceddim olan naklbüleşraf Hasan Tah-

0 günden sonra cPire. nln çenesi Yalnız unutmnyınız ki, bizde alaturka sin beyden satın alınıştı. Benim bll
açılmıştı. Artık her gün bana Gala- musiklden başlayıp garp müılğlne diğlme göre, Tahsin bey veratında 
pagos adalan hakkında. konferanslar çıkanlar eksik değildir!.. on evHidı arasında miras pn.yla.şılır
verfp duruyordu. Hıırlta önünde: Eğer her ferdin nereden gelip ne- ken rüştünil isbat etmiycn yetimler 

- İşte, diyordu, sevglllmln memle- reye gittiği ve lçt.ırnaı bünyede han- bulundu~ 1çln Şeyhlslıimkapısı ka
ketıı .. Ne mesafe!. Fakat sen bu gt müsbet eserlert verebllmi.ş \•eya bil1 taksim olmıyan bu binanın satıl
adıı.lann hattıüstüva Ü7..erlnde bu- verememlı) blr insan olduğu incele- masına karar vermiş. İsmini hntırlıya 
lundu~ lçln çok sıcn.lt olduklarını meğe kalkışılsaydı ortayn tçlm:lcn çı- mndığım to.rlh kltaplanndan blrlnde 
sanma!.. KaUym! •. Cenuptan gelen kılmaz blr rertıer tarihi çıkalilllrdl .. (Ahmet Ret1~1n eserlcrtnden· biri ve
bir so~k su cereyanı bu adalan se- Muhtelit cepheden yapılan prn.nlı ya Cevdet paşa tarihi olacak) bir ve-
1 l ti d sile ile Zeynephannn konağındnn bah-

r n e r urur. ve kasda m.akrun hücumlardan bizar 
Öy 

sedlllrken lstltmd knblllnden §Öyle bir 
lck1 bir ay sonra Adeta şu garip olarak sonunda hayat idealime kıy- knyda tesadüf etmiştim. (Zeynep 

tslmli adalar hakkında bllm~dlğlm dım ve esene ıstlta ettim, yani öl- hanım, bu konağı naldbüleşraf Tah
feY knlmamı.ştı. düm. Bu ölü, böyleee kara toprağa sin beyden s:ıtın almı.ştU". Tahsin bey 

LMdn aradan btr ay geçince bu gömülürken Mesut Cemil'in üzerine Kıbns muh11&11lı meşhur Mehmet 
sefer cPlreı yeni bir sevglll için ya- fırlattığı bir kürek toprağın yardım- ağanın oğludur. Zeynep hanım mez
nıp tutuşma~ ba.şladı. Bu yeni aşk cı.sı olmanız ne ha.zln! Ölüleri hayır kür konakta bazı tadilat ve tamirat· 
Pireye Galapagoolu kadını unuttur- ile anan felsefeden tegafül etmeniz yaptırmıştır) denilmektedir. 
muştu. Çünkü şimdiki sevgifül cÜm.lt- beklenmezdi!.... Yine ceddim olan Mustafa izzet 
bumunda d~uştu ... f.tmlt.bumun- Bana zayıflnmamı tavsiye ederek efendi hakkındaki t>eyunatınıu ge
da doğan bir kadın! .. Bunu düşün- efkflrı umumiyede bent, kendi zumu- lince: KAmll pa.şa, Bebekte komşuı;u 
mek bile Pireye heyecan titremeleri nuzca, dilşürmek istiyorsunuz. Seyn- olan Mustafa İzzet efendiye nezaıre
verlyor: hatlerlnlzde görme fırsatını buldu- ten, bir şarkı oku demezml.ş de ağa

- Ne roman mevzuu!.. tl'mltbu- Aunuz Avrupa operalarında teganni lannı çağınp Efendi hnzretıerlnı bi
runlu kadın! .. Ne baş döndürücü bir eden şöhretll snnat.kllrlnnn çoğu ştş- rnz eğlendlrlnlz der, İı:z:et efendi de 
uzaklık... Dfişün blr kere azizim.~ mnndır bay Azizi Blr realiteden onlara iştirakle paşaya. h~a. vakit 
Ben dünyanın blr köşesinde doğan bıı.hsedeceğlm: Fakat gene kalkıp ta ~lrtlrmlş. KAmll pafa QOk nazik bir 
bir insan, fİmJtbumunda doğan btr bak mağrura! Kendini kimlerle kl- zat olnblllr 
kadınla karşılaşacağım, ve sevJ.şece- yaslıyor demeyin sakın. Caruso, zay!f Fakat zamanının na.k.lbüleşmfı, ka
ğlm. İnanılır t.esa.düf değil bu ... Fev- bir insan mıydı? Ya, bugün Berlln zasker!, relsflüieması ve hattA meclisi 
kalA.de bir şey doğrusu ... Bu kadını operası yıldızı ve irşat ve .tavsiyelerin! hası vükelA.ya dahil olan bir zata. em
görünce doğrusu evvelıl pek nlfı.kadar almakla müflehlr olduğum Marla ~edecek bir vı:ı.zlydtP. dcğildl. Mustafa 
olmamıştım ... LA.kln bir arkada.şım: Mfiller, slzln bir opera sş.ııatkıln Izzet erendi Kamil paşanın dallı:j,\vuk

- Ne yapıYorsun yahu ... O kadın vnsfı olduğunu sandığınız cismnni ~- luğunu edeccl: bllha.c;sa parn mukabl
cÜmltburunlul) dur deyince aklım bn- kilde midir. Lotte Lehınann, ı:ıs:ı llnde paşanın gönlilnU eğlendlrmeğe 
şımda.n gitti... Etrafında fırdönmeğe ı,arcen, Ellsabeth Frledrlch. Aıml ne mevkii ne de meşrebi mUsait de
başladım 1 •• Ben bir da.ha Ümltbur- Konetznı, '.l"ransJska V. Dobay vesa-ı ğildl. Mustafa İzzet efendi llmlle faz
nunda doğan bir kadını nerede göre- re ve saıre· zayıf mıdırlnr? Beden llle herkesin hürmet ve muhabbetini 
ceğlm?.. ağırlıC'ım bugün bu zatıann dörtte ka?.::ı.nmış bir zattı. (Bu bususta Uırllıl. 

kndtır çirkin!.. 
11Pire.o benim 

Ben otlfrduğum otelden çıkarken üçü kadardır. Üstünde bile ol.sa, bu 

1

• Atada tafsillit vardır). Yalısı Hidivln 
ıPlre::. Honolulu'lu bir kadına n.ba.yı durum benim aleyhimde olamaz. Zh-;ı Bebekteki yalu;ına mutt.asıldı. Muslkl-

bu sözlerime kurnaz yakm~tı. Hikmet Feridun E~ ben, ne bir balerlnl.n, ne de bir sine- şlnastı. Fcvkaldde ney üflerdi. Fakat 

KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 192 Nakleden: (Vl • Nft) 

Bu ga.rtırnı da korku yüzünden de- ,aleaef dostluğuma ve arkadaşhğıma, 
ğil, vicdan borcu olarak kabul ede· vefuızlık ve ihanetle mukabele et· 
ccıkırin. Türkiyeden çıkıp, uz.ak ya· tin. Tahminlerimde aldanmadım. 
bancı bir memlekete gidecebin. Fak.at Cenabı Hak, bu fedakar
Manevt yaraların kapanmasına ve lıklarımı müklfataız bırakmadı. 
yaptığın fenalıldarm unutulmasına Ölünceye kadar uaıbını vicda
İntizaren o yahancı memlekette uzun nında duyacağın çirkin tecıwüzün, 
sonekr kalacaksın. Bu sürgün haya· berıi hiçbir zaman eevmekten vaz
tı, ıeni kuratracak. Daha gençsin, lil'eçmediğim Melihadan muvakkat 
kuvvetlisin, tahsilin yerindedir. Eğer bir zaman için ayırdı. Fakat bu ay· 
bu meziyetlerini doğru yolda kullan· nlık zamanı. semeresiz geçmedi. 
mağa karar verirsen ve kendine bir Eğer Melihara o çirkin tecavüzü 
meslek intihap edersen sana yardım yapmasaydın, Meliha ile Calibenin 
edeceğiz. Bu sayede felaketine sebe· asıl ve neseplerini öğrenCm'İyecck· 
biyet vermiıı olan sefahet ve kumar tim. Servetlerini çalmağa teşebbüs 
muhitinden uzak, kendine yeni bir eden küstah ve hırsız kahya da ceza· 
hayat kurabileceksin. Sana ilk ser· 

1 sız kalacaktı. Şimdi Meliha ile Gali
maye olarak on beş bin lira verece· ı be, hakiki isim ve hüviyetlerile be
ğirn. Bu, seni utandıracak bir sadaka raber servetlerine .. de sahip olacak.: 
de1il. borçtur. Müstakbel ef'al ve lardır. Onlar, bugune kadar fakru 
hareketlerin: sana hüsnü n:yetle yap· sefalet, mahrum•iye' ve ıı.tırap için· 
bğım bu yardımı, haklı gösterirse,! de )'tışadılc.r. Şimdi girecekleri :reni 
serma)"eni arttıracağım. Pekala bilir-, hayat, onlara daha tatlı gelecek. 
8'İn ki, verdiğim sözü tutarım. Mn- Co. det. sözünü bitirdikten sonra 

yaralının üzerine eğilerek ııordu: 
- Neye karar verdin} Başınla 

müsbet veya menfi bir cevap ver. 
Memleketten çıkıp gidecek misin> 

Fahri titrek bir sesle cevap verdi: 
-- Eveti 
- Doktor hareketine müsaade 

eder etmez. gidecek misin} 

- Evet: 

- Şimd~ yapacak bir vazifen 
kaldı! 

- Ne vazifesi bu} 
- Artist Suzan hanımı gördüm. 

Meliha mevkuf bulunuyor. Aleyhin· 
de müıbet rve kati bir delil yoktur. 
Meliha da hiçbir itirafta bulunma· 
mıştır. Sorgu hakiminin elinde, it• 
ham.,ı i»tinat cttirebil~eği müsbet 
bir delil yoktur. Melihanın seni ya· 
ralndığını kimse gönnemiştfr. Cerh 
h~diseııini gördüğünü iddia eden yaş· 
lı ve çirkin kadının şehadeti müp· 
hemdir. Bu kadın, cerh hadisesini 
görmediğini, en rcihnyet sorgu hiıki· 
mi huzurunda resmen itirafa mecbur 
kalmıştır. Melihayı kurtarmak senin 
elindedir. Esasen Melihnnın mah
kum olması tehlikesi yoktur. Çünkü 
kendiS':ne göndermiş olduğun son 
mektupta er.vurduğun tehditler ken· 
disini müdafaai nefis vaziyetinde 

bulunduruyor. Fakat muhakemesi 
yapılıp da beraet kararı alıncaya ka· 
dar onu mevkuf kalmaktan kurtar· 
mak lazımdır. 

Fahri, bnımı eğmek ıuretilc mÜı· 
bet cevap verdi: 

- Bana kağıt, kalem ver de bir 
2eyler yazayım... ıözlerini kdteledi. 

- Zahmet.iz ve tehlikesiz yaza· 
bilir misin} 

- Eveti 
O sırada haıtabaklcı hemoire oda· 

ya girdi. Cevdet, hemşireye döne
rek: 

- Fahri bey, birkaç aahr yazı 
yazmak jçin kiığıt kalem istiyor. 
Acaba yazabilir ·mi> 

- Sağ eli aerbe6'ttir. Kendisini 
zorlamama.k şart!ile yazabilir. 

-Ala. 
Hem~ire, bitişik odadan kağıt ka· 

lem getirerek Fahrinin sağ eline ver· 
di. Fahri, başını yukarıya kaldıra· 
rnk kağıda birkaç satır yazı yazdık· 
tan sonra Ccvdete uzattı ve: 

- Bak, oldu mu> .. sualini ııordu. 
Cevdet, F ahrinfo yazdığını şöyle 

okudu: 

cMeliha hanım, Suzan hanımın 
mÜ!mmeresi gecuinde beni yarla· 

Tefrika No. 43 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Cohur sultanı, Tak.ako Ue Jta.ra.r~ için bir çare düşündü: 
tırdıgı gibi, Sumatrada bulunan Ya.- Hamdım.la evlendirmek. 
madaya bir mektup yazıp gönderdl Bundan da.ha g{bıeJ bir &nlll.GJM 

••• oln.mazdı. Za.ngoyu Hamdunun ba.p.-

cDinleri ayrı .• yolları na m~t etmekle bu dev cüsseU 

f k 
adamı Ta.kak.odAn eqırnuıJc tolq 

ayn.. a at .• » olncalttı" sultan Mll.hmut böyle dQ.ş1lı-
Sultanın mektubu Yamada.ya gld&- nüYordU ve kendince bunu Japmaia 

dursun.. bu sımda Tak&kıo, sultan karar vemüştl 
Mahmutla iyice dost olmuştu. Taka.
ko, Hamduna. verdiği sözü yerlne ge
tirmiş olmak için, sultana yalvararaar, 
Hamdunu da saraya aldımll.ttı. Çinli 
kadınla Hamdun da sar.ayın m.lsaflr 
odalarında yatıyorlardı. 

Bir gün sultan Mahmut, korsanın 
kızlyle konuşurken : , 

- Takakol dedi, Hamdun., babanın 
maiyetine nasıl girdi? O blr müslü
ınandır. Yama.da 1se Japonyanın di
rilmesine çalı.şan bir adam,. dinleri 
gibi yollan da ayn. Nasıl anln.ştılar 
acaba? 

Takıı.ko bu mevzu üzerinde Cohur 
sulto.nlyle konuşmak nlyetınde de
ğildi. Fa.kat, sultan bu noktıı.yı anla
makta ısrar gösterince, Takako cevap 
vermeğe mecbur oldu : 

- Hamdunıı bab3m Fillplnlerden 
aldı. O eski bir denlzc\dlr.. babamı 
çok sever. Vaktiyle vurgunlara bera
ber çıkmışlar. IIamdun d& siyogon
l:ınn zulmünden şikAyet eden temiz 
;oürckli bir adnmdır. Dinleri ayn, fa
kat yolları ve gönülleri blrdlr. Japon
yada bir müslümanm da vazife al
mnsınıı ml'mi yoktur. O babamla çok 
lyl anlaşmıştır. Babam onun Rlnmdan 
öpmüştür.. o da babamın ellnl öp
müştü. Onlar blmlrlerlne samlmlyet 
ve sadakatle bnğlıdırlnr. 

- Zaten böyle olmasaydı, Ya-
mada gibi, adı J apon tnrihlne ge~en 
bir adam kızını Flllplnll btr müslüma
n:ı. verir miydi? 

Cohur müslilmıınları evli veya. ni
şanlı bir kadınn fena gözle bakmaWı. 
Fakat. sultan Mahmut bu ananeye 
rağmen Taka.koyu ilk göru,.c:te sevınl.ş
tı. Mademki Takıı.ko ile Haındun 
arasında bir izdivaç bağı yoktu, henüz 
evlmmeml.şlerdl.. birbirlerinden ay
nlmalnn da mümkündü. Tııkako, 
sultana: . Japon (ldetlnce evleneceğiz .. 
Bunun için babamı beklemeğe mecbu
rum.• dem.işti. Yamadnnın ne zam.an 
geleceği meçhuldü. Sultan Mn.hmut, 
günler geçtikçe, içindeki ateşin alev
lendiğini goruyor ve Takakoyn karşı 
kendinde her dakika biraz daha ar
tan ve büyüyen bir zaaf duyuyordu. 
O gUn Takako He konuşurken, bu 
genç kızın bütün cazibesini ve güzel
liklcrfnl bir daha. yakından görmüş, 
onu eskisinden razıa sevmeğc bıı..şla

mıştı. Sultan Mahmut kendi kendi
ne: 1.Yamada gibi ele avuca sığmı
yan bir korsan. Hamdunla anlaışmış .. 
ben de pekAlft. Takako lle anlaşabili
rim. GE:rçl dinlerimiz ayn amma, 
yollarımız birdir .. gönüllerimiz birle
şebilir ... diyordu. 

Sultan Mahmut, içine giren ve kal
bini gün geçtikçe sa.ra.n bu nteşi 
kendi eliyle söndilremlyec~inl anl&
yınca, Hnmdwıu Taka.koda.n ayırmak 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
son zarruınlaruıda iLikı\fa çekilmiş, 
musiki ile alnk:ısını kesmiş, kendini 
büsbütün tant ve 1Mdata vemılşU. 
Rlvnyet ederler ki: S:ı.drlmm Ali pa
şa merhum, Boğazlçlnin meşhur meh
tap l'ılemlerlnde, Mustnra İzzet eren
dinin yalısının önünden sandallarla 
geçerken, İzzet ereııdlnin musiki ile 
all'ıkasını kestiğini bildiği için ve ena 
knrşı olan şahsi hürmet ve muhab
betinden yalıdan uzaklnşıncaya ka
dar sazı durdururmu.ş. Mustn.fa İzzet 
cfendlnlıı ltıkdfa çeklldlğt şu beytlle 
de tezahür eder: 
İm;nnt:ıritan ol derece gönlümün 

vahşeti kim 
\luıim fıdem dcyu mir'ata nazar 

e)Jiyenıem 
B!lvesile derin saygılıı.nmı sunanın. 

Merhum Tahsin bey ~ Mustafa 
İzzet efendi hafldesl 

Zinnur Gamsu:oflu 

ınamıştır. Ben, Meliha hanımın elin· 
den cebren aldığım bıçakla. kendimi 
vurdum. intihara lCfebhü• etmemin 
sebebi de, yaptığım bütün ricalara 
rağmen, benimle cvlenmeğe razı ol
mamasıdır. Bedbaht kızı, haksız ye
re ithrundan kurtarmak için halcikati 
olduğu gibi yazmağı bir namuı ve 
adalet borcu olarak teliik.k.i ettim.:t 

İstanbul: 1 haziran 1 9 36 
İmza: 
Fahri 

Fahri, Cevdete teknı.r ıordu: 
- Yazdığım matlôba muvaft1c 

mı~ 
- Eveti 
Cevdet, bu senedi ka.tlryarak ce

bine yerle,tirdrkten sonra, tabancayı 
da alarak arka cebine soktu. Bunu 
gören Fahri: 

- Tabancayı niçin alıyorsunuz 
sualini sordu. 

* Sultan Mahmut o gün - Takako 
:rnnından aynlınca - cariyesl.n.1 ça
iırdı: 

- Zango! dedi, seni günün blrln
de azat edece'riml vadctımı.ştim. sena 
iyi bir kocaya vermeyi düşündüm. 
Nıı.s\bln de ayağına geldi_ Ha.rndun 
90k feda.kAr bir adam. Erkeklerin en. 
iyisi, e!endlslne s:ı.da.katıe çalış:ı.ndır. 
Seni onunla evlendirmek istiyorwn. 

Zango blrdenblre şa.şırdı, sultanın 
yüzüne bakmadan ceva.p verdi: 

- Hamdun çok iyi, çok cesur bl!! 
erkek. Onunla evlerpneyf mır kadın 
!ster. Fakat onun gönlünde başka 
bir kadın ynşıyor, sultanımı O, Ta.k&
ko Ue evlenecek .. 

- sen onu eld edebllirsln, Zangol 
- Hamdun. Taknlroyu delice sevi-

yor, suıtanun! Denlzleroen 8Ula.r çe
kilebilir, Ilı.kin Hamdunun knlblnden 
bu sevgiyi çıkarmak k.aıbll olmaz. 

- Garip şey! Ben, Zango her Jste
dlğlnl yı:ı.pablllr sanıyordum. Ha.mdun 
gibi saf bir erkeği gittlğt Yoldan çe
vlremlyecek kadının sarayımda ne 111 
var? 

- Malyetlnl.zdekl muhafızlar gü
nün birinde yollanru şn.şırs:ılar, buna 
sebep olan Zangodur dlyeblllrslnlz. 
sultanımı Fakat, Hamdunun kalbine 
el uzatmama, onu yolunda.n çevlmı&
me, kendime çekip roğlamama 1mkAn 
yotur. O kalbini, sağlam bir hl.saıl 
gibi, metanet ve sadakat OOğlarlyle 
önnfuJ.. bu hlsnnn içinde Tnkakodan 
ba.şka bir kadın yaşamıYor ve y~
yamnz, sult.a.nım! 

Zangonun fikrinde ısrar göstermesi 
Cohur sultanının canını sıkmıştı. Hal
buki o: ıHamdunu ancak Zango tes
hir edebilir. Takako da bu sureti• 
bana kalır.11 diyordu. 

Zango açıkça: 
- Bu işi ben ya.p:ımam .. 
Deyince, sultan Mn.hmut bn zek1 v-e 

anlnNlı cnrlyesinl kıymetli mücev
herlerle tntmln etmeyi. düşündü. Zan
gonun böyle şeylere karşı zanfı var
dı; hükümdar bunu biliyordu. Znngo
yu n e yapıp yapacak, elde etme~ 
çalışn.caktı. Bu Lş, emretmekle, şid
det göstermekle olnmazdı. Sultan, ba 
iş! ancak Zangonun yapabileceğinden 
emindi. 

••• 
Hamdun'un aıkı 

Zango mficevherlerl alınca. karonnı 
değL,tirdl ve erendlslne verdiği sözdo 
durarak, Haındunun yakasına. ya.
pıştı. 

- Senl seviyorum, dedi, gecelert 
rüyamda hep senl görüyorum. Sen de 
bent seviyorsun, deıtıı mi? 

Hamdun ba.şını bile kaldırmadı: 
- Haydi, işine glt_ benim nınsal 

dlnlcmeR-e vaktim yok. Sen bu güzel 
sözleri sultana söyle ve onun galbln• 
glnneğe çalış! 

- Ben sultanı değil, seni sevtyarum. 
Hamdun ! Buraya geldiğin g(lndcn
bcıi kalbimi çaldın. Seni dn.,ünmek• 
ten, iş görmeğ"e vııklt bulamıyorum. 
Kollannı uzattı ve Ha.mdunun om

zuna dayandı: 
- Hı!ydl, beni tucakia_ sen de beni 

sev! 
Hamdun cariyeyi eliyle iterek: 
- Benim sevgilim var. dedi, insan 

iki kadını birden sevemez. Eğer Ta
kn.ko knlbime girmeseydi, lnan ki, scnl 
severdim. Fakat şimdi ondan b~ka.
sını gözüm görmüyor. ~ yere llmtdı 
kapılıp tıa pcşhnde koşma 1 
Zruıgo ne yaptıysa, ne söyled.ly 

musbet bir netice alamadı. Hamdunu 
avlamak kabil olınU.YOrdu. 

Hamdun: 
(Arkası var) 

ister. Çünkü ikimiz de seni affettik. 
maziyi unuttuk. Şimdilik Allaha 1.ır 
marladık. Cesur ve metin ol. 

Fahrinin, bu yük.sek fıliecnaplı1' 
kar~ısınd~ gözleri yaşlarla doldu, 
ıol~t!n dudaklarından: 

- Çok te~ekkür ederim .•• sözle:rl 
döküldü. .... 

Cevdet, Fahrinin evinden çrktık• 
tan sonra biı arabaya atlıyara1c doğ. 
ruca Adliyeye gitti. Sorgu hakimi 
Aslan bey, bürosunda Şiıli fa.ciasın• 
ait ilk tahk:ikat dosyasını tedkikle 
menul bulunuyoz:.du. Cevdet. müba .. 
prle kart dö vizitini, A..lan beye 
gooderdi ve müstacd bir jş için ken
disini derhal kabul etmesini rica et• 
ti. Aslan bey, Cevdeti derhal kabul 
etti: 

- Beni müstacel bir i~ için gÖl'O 
mek istiyormuşsunuz; bu iışin ne ol .. 
duğunu sorabilir miyim> 

- Tahkikatile meşgul olduğunua 
Şiııli f adası için bazı izahat vermek 
İS'tiyorum. 

- Ne sıfatla} 

- Çünkü kendini öldürmeni iste· 
miyorum. Yaıtamanı ve hayatına 
yeni bir düzen vermeni arzu edi
yorum. Çünkü Meliha alicenap ve 
merhametli bir kızdır. Ne senin öl- - Mevl..-uf bulunan Meliha hanı-
düğiinü, ne de babanın bu ihtiyar mın vekili eıfatile. 
yaşında seni kaybetmek suretile son· ı - Vekiıletnameniz var mı) 
suz bir yCÜ ve mateme boğulmasını (Arkası var) 
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12.30 Program, 12.!! Sa2 eserleI1, 
ıt.46 Ajam haberlert, 1!.00 KarJ41ft 

nANSIZCA VE ALMANCA - n- SATILIK TAiıD.ilR - Va.niköy{in· ELE GEÇMi FIRSAT - Ma.1- p..11kı ve ttırkiller. 18.03 Da.mı orkes-
.. 11 m'l:ihabe%e rapa.bllen tecrGbel1 b2r de ~ gtı:zıe1 J'&bla.n ı:a,yılaıı Oov1zl1ktıe ~ ltmıı1arı, url şeh- trası, 18.46 Zlra.nt Tnkv1ml, 18.55 Fa.-
daktilo baymı ıanımyor. <NB.> rtı- 12 1'e s oar odalı mnştemnltıı m ya.lı lmrşısında 20 c1&ıimı mntre:z mı heyeti, ıuo AJaruı luı.berıerl, 19.SO 
muzlle ht. 1'76 ıpoısta kutusıma ıaz- 1'1ftnlşer b1n Jlradan ayn ayn aa.tllı't- be'her döntlım. !00 11?'8.. ".l'akstm Peşrev, aema1 ve ş:ımlar, 20.15 R~-
mal&n. - S tır. Qalatası:ı.my ıta,e ..,artman Abdfllhak m.mıt c:ad. No. 23 ~ - Yo pzeteBi, 20..45 B\r halk tUrkücil 
BİR TfCARETllANE _ Ma.IQ:m.a.tı Eml~. Tel: 49010. - 2 EmllUc. Tel: 43532. -1 ~. 21.00 Konuşna, 21.llS 

..ı..- bul ""'-.... Alm:ı.nca. ıtYEN FIRSAT Şaıta ttıridller, 21.45 Senfoni or-1 iş ARIYANLA'R ttca.y~ un.a.n, ......... ~, PIDmİK M4LTEPESİNDE - Ta.- ELE OE~ - Mal- - .... 2:!.SO Ajans ha.berlert ve bor~ - · ,. »an.sıma steno - Da.ktDo ~ • ma.men denJ:ıı3 "" Adala!'a hAk1m tepe tren ıstasyanu den1z kenarına. ............ ~ 
AŞL1 BİR BAYAJI .Blr btr geno arı;yor. 'l'rJ1pler1n memna- 12 000 dönümlill:: b1r ke-lep1r ola.- mDca.vir 2 dönüm arsa beller dönüm salar. Yann Babahkl program 

OB: y ynolı bir aile }'8mJlda larlle ~29 posta kutusuna yru:mrun.rı. ra.k sa.tıltktır. D. o. 'r'lO Gala.tsmLray 1500 llrn. 'l'akı.1m .Abdfilha.k B'ft.m.1~ '1.!0 Program, '1.33 Milzlk (Pl.), 'l.U 
~ at=· Adres: B.B. posta ku- TUIIAFİYE MAl°MZASINDA ÇALt- Kfışe ap:ırtmruı Emlllld§ Tel: 49010. cs4.,,No. 23 Bozkurt - Emlü:. ~li AJans ha.berlerl, 8.00 Milzik (Pl.), 8.llS ~o :ıo Anb?a. IACAK - Çalışl:nn tezgMıtar, :tasi- - ı 43532. Evin santı. 
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kJf ~ tecrabell btr muhuiJ> g(lnde müracaat. - " köy nsrnltınd:ı. 2. 16, 24 dlh:ıthnlllk yer- edilen ' tabrlkalar sahası deDtz tena.n 
~ aatle mubaseben1zt. kanunla.- BİR TtmK KIZI_ L!san blllr mu- ler çok ucuz tıtı.tle snt1lıktır. Galata- wıo metre behu metre ın Tak- Pamuk Fabrikaları 
ta 'unun tecMr eder. Şerait ehven- habere dosya iolerlne vakıf orta de- saray Köşe apartman Em1Ak1ş. Tel: alın Abdfilha'k Bil.mit cn.d. No. 23 Boz- TVBK ANONİM ŞİRKETINDEN: 
dlr. ü:§am'da KAtıp. -

3 
recede da:lct.t1o 1'az&.r ~ya eldebiltr. tDOlO. - 2 kur - Emlllk. Tel: 4~32. - l '1'1caret tanununun ve §1rketlmf2 

.A. RTUR 2 .muk:ı.velennmes1.n1n mnddci ASKERLİKLE Al KAM YO - Ak§:ı.m'da cS.T. rlhnuzunn.. - BATILIK ÇİFTLİK - Toplmpı el- ELE GE~IİYEN FrnSAT - Oaz1 ma.'hsumı.sma ııevflkan htssedaı-lar 
T6bet ~ede tahsl.llm Tardır. ~ Yarında içinde ıır::ı bintı.'!1 sekiz dönüm köprüsü ve Eyüp ara.sında olır sana.- umumı heyeti so Mart 1942 tarihine 
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2. 4. 
~ b1llrlm. Resn1. h~ mtı- 3 - SATILIK EŞYA ~.yemişleri ve mtlnb1t arazısı bu- yte tahsis edilen tabrllt:alar 88.hası de- tesadüf ec!l!n pazartesi günü saat ı~ 
emeıııelerde münasip blr vaztfe &nYo- Iıman 38 dönOmlllk btr ç1ffJik mü- nız kennn 1440 metre ıs Ura. Tüs1m d idare mecllsi reisi bay Hasan Rlza. 

O&* ram • .Aqani'da dls. Topçu> mtıracaat. PLEYEL - Markalı fJ.k bir piyano salt rıatıe satılıktır. o. No. 750 GG.la- Abdülhak Bil.mit cad. No. 23 Bozkurt - ~ell1nln Ga.1n.tıada. nhtım cadde-
-------~-----1 aatılıktır. Ta.kslm Tarlaba§l Yağ-hane ta.saray Köşıe npartman Emlft.klş. Emldk. Tel: 43532. - ı slndc Kefell Hilseyln hnnmm ~ün-

ASRElUJ:KLE .tı.tşttt OLl\IA- &akak No. ıso Beyoğlu. 'I'cl: 49010. - 2 El.E GEÇ!tnYEN :FIRSAT - Gö-zte- cil katındaki 19/21 numaralı yazıbn..-
J'Dr - B1r dJ,, ıtabil>l İstanbtılda. ve- ACEI,E SATJLIK KELın>iR KOT- SATJLJK ARSALAR _ Lft.lell, Maç- pede tramvny yolun&ı, lG ceıphe 120 nestnde fevkalade olarak toplann.-
ya tqrada ~ arıyor. Adre6: İstanbul RA - 1 metre boyunda. 2 metre ge- ta, Cihangir, A~ ve suadlyede derinlik duvarla mulınt çıplak arsa caktır. MczkOr gün ve sruı.tte sayın 

07mı ~pı Nermin ma.Ra:ı:a.sı sahtb1 n!,şlllde tam tıelomlıdır. Çok ucuza her ta,ptn. kcymeUl ve fcvkallı.dc lstik- ıı bin liraya. Taks1m Abdlilhak HAlııit b!ssedarlanınızın ~plıuıt.ıya J.şt.lrnk-
Hlkmet Gözen. verllecektlr. Akşl.m'da cKeleplr kotra• ~ll mütenddlt ars:ı.lar satışa çıkanı- cad. No. 23 Bozkut - EmU\k Tel: 43532. lert rlca olunur. Işbu fevkalAdc top-

Kozcu: Oeııup. 'TtmıtÇE, ALMANCA, INGİLİZCE, rilmuzuna müracaat. Jn.L%ır. Fırsattan ıstıfa.de edl.n1z Ga- _ ı lantıya en az (1) hisseye sahip olan 
Oyun: 4 tor, ... ,, .... A ........ _ ......... iNE. sı latas:ı.ra..., K~" 0.""' ......... an Eml~ lİ lı1s:;cdarlıınmızın dnhl iştirak ede'bi-

FBANSIZCA - l>Ort lliıa.na uu.ı.a.ıLLW. 8ATIL1K BARMn.ı ... u&nn - ·
3 

"'?" _.... _ 2 ELE GE~ YEN' FmSAT - Maç- ıecek1erlnden sayın ht.~arlanmızın 
0aı:p karon.mı rwımıı llbSlndan vt.kıf tecrtıbe-ll mütıercım, muhabere İsta.nbula ya.kın tazalann bl.rlnde. a.z Tel: 49010· tada KD.nı.kol sokak 10,60 cepbe :20 tçtlma gününden en az b1r harta. ev• 

damını çıktı Blrçıo'k masalarda mu- memuru Te muhasip vazife a.ra.mak- kullanılmış ~ çalış.r halde, t.rak.törü BEYOÖLU - Hama~ semt!nde dettnllk çok de~rll bir ama 11 b1n vel htı.mll oldulı:lnrı hisselerini veya. 
JbaQm ta.raf~ kuvvetli el1n1 mrla.m.ü tadır. M1lmcaat: At:lam gazetesi ile b\rllktıe bütUn takımlan tam, 95 6 ıımtıı köşe başı tıçer dörder odıı..lı Ura. Taksim Abdülhak Hll.mlt ca.d. bu buruma bankalardan alacaklnn 
~ln QçtlncQ ıevecıe :taronmı uı oy-. cMtltercb:ıu. santım btr Ba.raban Macar ha.rmruı jradn 901t elverlşll n-ıxı'rt.mıan ıs 000 No. 23 Bozı..-urt - EmlClk. Tel: ~532. mak'buzlnn 1çtıma mahalli olan mec-
mndı. KO'Zcu tıçilk: bir kOrle testi ma1dneıs1 acele sa.tılıktır. Görmelc 1.stl- 11.ray:ı. satıliktır. D. No. 731 Ga- - 1 ıısı idare re1s1 baıy Hasan R za Te-

n 1 koz ralt uba.mn ta.- TİCABET USESİ MEZUNU - Bit'- yenlerin konuşmak 1ç1n Cumartesi ve lıı.tasarny Köşe apartman Emıtıldş • mellinin yazıh!ı.nesinde:kl ~t me-ın ç e oynıya m tt-n...--.A çok sına! m~tta ve !abrtka.lal'- Pazar müstesnn htt g'(ln öğleden son- Tel· 49010 _ 2 ELE GEÇMIY;EN FIRSAT - YeşU- murunn. teslim ederek muımblllnde 
fm korlannı dQfftrdü. "'°'u.uıcu.ru da muhuebecllik ~ bııt\mum hı. Tilıt>ede Çenber11taş Palas binasın- · · köy Heybell Kndıltöy Yotur'tçuda duhullye kartı almahn r ca olunur. 

elinden tuttu Ye a.rknsından bir p1k .tan 1 uameJAt& Jcanunlara A.ştna da 6 nuınaravn _,.._.. veya. yazı ile '50G LİRAYA SATILIK KAGİR Kaıtnıd:ı. denlz kenannda ve .Bohzdn tDAllE MECLiSİ • Garp nıayı tıırlnc1 •eıa 1k1nc1 un m i -•ıan 3 - __. Abdülhak 
elde basruı müsavldlr. ~ verir- her nevi btıro nuı.klnelerlnı .. w , ır müracaatınn. Telefon: 20047. - ı EV - Orta.köyde Dereboyunda 5 oda, e.rsalanm vardır. Tala>lm Fevkall'ı.dc ı~tinuıa. a1t ruzna.."llel 
• cem.ıp yerden b1r tzen ille tıet.rar muhasebeci 1f a.ıı;yor. ~da t elektrik t.erkos, ltilçtlk bahçe. Ferdi ın.nııt cad. No. 23 Bozkurt - EınlAk. mtıza.t:ernt· 
eline --- 'ft elinden. gene b1ı- ...... cK&Ckn rQmuzuna mllnı.caa.t. SATRIK FOTOÖRAF l\IAKİNES - Belek Tnrtt Emlll.k Bürosu: Galata 'llel: 23532. - 1 1 - Tic;~ret Vek!Uetl tarafından 

ıowvw~ ,,,...... 'ttç adet objektı!le bir C~onta.ts) mo- ömer Abid han Ddncl tnt No. 23. Te- §irlret nh:amnnmes1ne tthall k:kllf 
oynar. Kozcu, karonun nıa ve damı EDEBlYAT FRANSIZCA - Ba.- del 2 acele satılıktır. Görmek ıst.ıyen- lefon: 42368. - ı 33000 LfRAYA - ~lldc tmmvnya olunan Atide yazılı 8 maddenin mü-
De pik a.mıda.n ~ka diğer leveler1 İngll lerln acele TakSlm, Topçu Cad. Ata- 1 daldka m~fell 150 l1rn gellrU ' zn.lrere ve kabulü 
alır :ve oyunmıu çıkanr. =~= ~yt bilenlzc~~~ mer Apt. d:ı. No. 4 e her gün sat 12 K1R~LIK BAIIÇE - Ortıı.kazlnöyde, ~.,:11 .~~ mkoHd~rnı•ap::ı.drtımNa.n.:.. TakB - 2 - Şirketin . gayri menkullerine 

miln 1 den 14 e k.ndar milra.cn.ntıan. - 4 .. ortakoy Palas• namlle maruf g o .....u .AUUıuua 1&m • ca . o. ...... az- lisi 
.Krlilk Y"Ok. Eksper olarak ~~ as P bahçesi kiralıktır. Havagazı, Terkosu kurt - EmlAk. Tel: 43532. - 1 tasamı! şekilleri hnkkında mcc . 

Eğer gnı:p ta.hlll usullerine göre oy
mynn tı1r1s1 olsa.ydı 1§ baOka ttırlü 
olurdu. İlk 1kl eı karodan sonra dı
pnda kalan tek karo yerde oldutuna 
sôre garp '(lçftncll elde bttyfik bir karo 
setince oar'k. cenupta tırtık karo hl
mad1n-ıru bilemlrecer:mden bittabi ıe
veyl kt'Smez. Fa.kat üçünın elde p.rp 
ulak bJr karo gelirse yer daha b!l
J'Üğ{inil koya1ağm<lan şnt1ktak1 oyun
eu arkad~ının kendi.s1ne zah1ren ıtl
zumsuz yere en büyüt kozu ne kes
tirmek lstedlğlnl anlar. Bu noktada 
garbin yürüttüğü muhakeme §Udur: 
Arkadaşı levey1 Jcesmeklc kuvvetinden 
bir l}CY kaybetmez; !ıı.lc:ı.t ;a~ .kozun 
se'ldill.st elinde 1se oyunu kurta.muı.k 
J:mkrtnı vardır. Bhıacna.leyh bu muha
temeytı 1sttnaden grup üçllncn elde 
ktlçtik btr karo geıır, varı: sekli.11 ne 
:t:eser. oemıp ınze.tıne :as veya :nıa. no 
l'merse garp koox!:ın blr leve alır. Bu
na 1k1 karo ve btr plk te nA ve eder
sek dört leve eder. l3liy5k kemneyip 
te boş verirse netice gene ayn1d1r. 
Muhasım tnra.f böyle dart le-re alır. 
Neticede kouu '.blr tçert girer. 

1f .nyor. BeoyoRlu: Brtstol otelinde SATILIK OTOMOBiL - 1935 mo- lle muntazam büfesı ve mutta~ va.r- idare tarafından yapılncalc tekllfm 
Adll İrtnn. -

1 
dell Studeba.ker beş kişllik .Dekapo- dır Galata Nur Han No. 13. Telefon: 3 O L1RAl"A - Maçka tramvaya müzakere ve kabulü. . • 

B .._ ..,.Y·...,.. BAYAN !Ş ARIYOR _ ta.'bl, sağlam altı iç, altı ~ lıı..st1.klerl 43265. ' 3 dakika mesafell 150 llra gelirli 4 ESAS MUKAVEl:ENA1\IEMJ7..E l'El\'l• 
~ ........,,... ve Ja.ntlarlle beraber. :AU Şuarl D1nın- .. katlı tam modem apa.rt.ıman_ Tnk- DEN İLl\VE EDiLECEK IADD ER 

Doktor muayeneha.nelerlnc!e ve yahut Yolu mı No. d:ı. _ ı KOŞEBAŞI ARSA - Fatih beledi- sim Abdülhak H!mit cad. No. 
23 

Madde: 
100 

blr }:1ş1den ibaret bay ne7.dlnde gün- yes1ne 1kl dakika. etrafı duvarlı Boz'kurt - EmlAk. Tel: 43532. - ı Şirket flatı tcsblt edilmemiş mnı-
dilzlerl ~ a.k,şrurilan evine dön- SAT1L1K ROI'RA - '1 M. boyunda nı x 12) ebadında. maktuan 1535 11- lamı aat llatlannı ve bu füıUan 
mek tızere mtınaSlp b1r llcretle ~ a.n- küçük kamarnlı b1r kotra .~t.~ıktır. mya. Şehzade karakolu karşu;ı ko- SULTANAHMET l\IEl."'DA?lı'JNDA - esns olan maliyet ve kAr flatlannı 
yor. Akşam gazete&inde EL. N rümu- Kadıköy Yoğurtçu Tabtakopru bB§ı f m1sY'Qilcu Abdullaha. Pazarlık Yoktur. ı Son dlklll taş kar§ısmdn Parka. ve bu :rıaunr tn.!ttınd:ı. satışa başlama-
zun& mektupln milrocaat. Şeflkbey sokak 28 No.Muzaffer Aru'ys. FABRiKı\ VE l\IATRAAYA ELVE- denize nazır 68 numaralı bUQmum te- dan ev\"el veyahut başladıktan son 

t · .1 mliracnat. -
1 RİŞLt BİR BİNA SATILIKTIR_ ca- slsatı havı mahiye 75 Ura ldm getiren en geç bir baftn zarfında Tlcnret 1 

-
3 KlşiLtıt ün~ ıl~'t ış SATILIK DÖKl'ılECİ VANTİUTÖ- ğnlQğlundıı. fabrika ve matbaa ıttıhıı.- küçük blr apartunan satılıktır. 11 den VekOJetlne blld\rlr ve müşarlinlleyh 

Görmek üzere m r ~re -!su RU _ A. R o. Monofazel müceddet zma elverişli betonnrme ~nl bir btn:ı 10 a. kadar eve müracaat. - 1 VekAlet tarafından vnki olacak tck
===~Ta~~e m·ahnlle= ııatıııktır. T~m Şehit Muhtar cadi .satılıktır. Akşam idaresine müracaat. KmAsrz EV _ Bostancı clvnnnda Uf~e~:rnsnil niyetle telfı.ltkfyc fımade 
si F.şrctefendt soltn'k No. 49 da Nnclye- desi No. 

46· - Telefon: 20681. - 11 b1r köşkün bir oda bir ııofa hell'ı. ça.- bu l ·• 

ye mnmcantlan. - ı FJRIN ARANIYOR - 220 voltluk SATll.IK AUSALAR - J..foda cad- Jlla§ll'lıktan !baret bulunan tat.ında • :~~ti .ı:~lık bUtınçosunu taallülı: 
ı büyük boyda elektrtk. fırını aranıyor. ~nde 17 metre deniz gHrOr 33 met- ynz lef kirasız bekçi olamk oturncak ettı~ı devrenin hitamından en geç on 

ORTA YAŞJ.I TECRtlBELt iB R 1 İçlnln derlnllğl lle ağ'zmuı genlşllk ve re 3 er müfrez arsalar toptan \•e ~ olmıyan yaşlı dinç kan koca \'e}'a ün T:ırfında Ttcnret Vck!ıletine 
DADI tş ARIYOR - Akşam ga'Zlete- 1rtlfaını ve fiatlnl yazarak <Galata perakende satılıktır. Moda caddesinde bir de çocuklıın olan aile arnnıyor. ::ı:rır • 
sın~ {Dadı) ri1mımmn mektupla! 1318 posta kutusuna teklifte bulunul- 34 numarada bay Cemale mftracaat. Bahçede çıalışabllecc:klere ücret verl- Madde·: 

102 
müracaat. -

2 ması. -
1 

BULUNMAZ FlltSAT _ Kıı1ı: sene- lecektlr. CFB) ndrestle Ak§am gazete- Şirket, Ticaret Vekaleti tarafından 
ACELE SATILT.TK Tınlı'EZZVB OTO- denberl tanınmış az çok çeştdl mev- sine yazmalnn. - 1 her talep vaki oldukça ~rket mun-

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR MOBiLt - 39 model Fort markalı cut nnlburlye ve hırdn.vat dükkAnı S MÜTEFERRiK melMı hakkında mnlfunnt verme 
ytnnl be§ bin .kilometrede, Jlstikleri mstalık aoıayıstyle devttn satılıktır. - · mecburdur. 

BİR BAYAN ARANIYOR - 'Bir mn- yeni, İstnn'bul "tınb1slne yem çıkarıl- istekliler: İstnnbul ~ kutusu 393 e Ma.dde: 103 
esseseııJn İsta.nbuldald yazıhıı.nesındc nıış beş kişilik bir adet tenezzüh ıırn- mektupla miir&cantıarı. TUKSEK IEKTEP TALEBEsi Şirket sermay~~ teslsten &ınra 
dOS.Ya ve telefon l§lerllc meşcul ola- bası ecele satılıktır. Tnllplerln s~e- SATILlK GtlZEL ABSA _ Osman- Ehven tıatle Türkçe ve Franmea ola- ııtlrak edecek -Olan .ecnebllerin, b 
caltt.ır. !s~lfüle.rin aylık Ocret, müm- et Oıiıan1y caddesi No. 30 a mUrnca- beyde Hacı Mansur ve Godamnn oo- mk riyaziye, fizik, kimya derS ert ve- ıotıraklnl kabul etmc1:_dcn evvel Tıca-

B U L M A C A M 1 z ktlnse fotoRrnfü. ve hayatıan hakkın- atlan. Telcron: 20092. - 10 knkla;,nd" •"'4 ....... ,. ......ı.eıı ~74 M 
2 

rtr. F.U. riimuzunn münı.caat. - 5 ret Vektıletlnden musande ısuıısaı 
da ta.tsılAtlı mektupla İstanbul •2 _ "' -... D~••'9 c .. .,.. "" etme~e m.ec'bul'dur. 

l 1 3 l 1 • "J 8 9 JO poota kutusuna mfirncantlert. - 1 SATILIK EŞYA - Ni1rell\J, v~ ma amınm nısfı veya. tamamı s:ıtılıktır. ALl\IANCA DERSLERİ - Usum ted- Mad : lOi 

1 

1 

--ı-l-ı--:t--P--t1==-•---1 -,--.--. 

1-t--ı.d 

Soldan sata 'fO yukandan ..,atı. 
1 - tıta.nl>ulda b1r semt. 
2 - Abtbl 1nsan. 
1 - Blt kız seb2ıesl - Tcı'sl lb1r 

lam1rdlr. 

roken koltuk. ka.nı:ı.pcler, halı. ka~~ Telefon: 40218. - 'l rlsl mükemmel olan b1r Alman bayanı Teessüsten sonra. ltkct. senna)c-
Btn BAYANA llı'IYO - Yazılın- ıskemle ve salr yazıhane eşyası sa KELEPİR SATii.IK KAGiR DtlK- Almanca dersleri vermektedir. Pazar- s1ne iştirak etmesi talep edllen ecnebi 

nf.de telefon işiyle meşgul olacaktır. bktır. Her cuma.rtesl saat H,30 dan KAN _ .Bqlkta§ta Hnstınn caddesin- dnn maada her gün sa.at s.ı den 7 )·e sermayenin yeldhıu Türklye cümhu-
bt.1yenler1n aylık ücret milmkünse sonra Samy ~ münı.caat 1 de No 45 hA.len n.nnv dllkk~nı ace- kadar • .İstı.tlAl caddesi 133 :e:a&ın bey nyetı teba.a..sına Alt y ünun fiçte bl-
fotogra:tlartyle İstanbul posta kutusu - le sa.Wıktır. Tıllipmolnnlann akşamla- apartımanı 2 el merdiven ı katı nu- nnı hiçbir z:ı.man tecavüz etınıyccek-
389 odan M. A ya yamıalan. AOKLE SATJUK KAPTIKAÇTI - n 5 - 8 arasında karşısındaki sa No. lı .maraya müracaat. - 2 Ur. 

.&nONDA M vakkat zaman için :S8 modeli Dlynmont marka. 10 ~ik eve mnra.ca.atıan. BİR TÜRK BAYA1'"1 - Terclhan Madde: 105 
- u kaptıkn~tı 2J1 b!r w.ziyettedir. acele b mı. 11 l dak1 ukl Şltket hAnılline mubarrer hl ~-

1k:1 k:!.şllllt b\r aile nezdinde ~ 4ı1nl aatiliktır tste1tlnertn· Sldt«l Orhan!- MACKADA - Denla nezareuı, blr- ~ on ç Y~ arın ~ ara netlerinin elden ele devrini hllsnün1-
yıemek pl.§lrme.slnl l.y1 biUr+~~~ blr 7e cadd~ No 30 a. müracaat. Tele- birine dahili merdivenle bıı~, 2 katlı, Türkçe ve Fransızca c1~ı1r ve im- l'l1Jc mümkün oldu~ kadar takip 
kadına iht.ıJ&C vardır. ~ı.eıullerln fon. 20992 - 10 8 odalı, çift b:ınyolu, telefon. kalorifer tıhanlam hazırlar, n ertn la!ı}:- etmeğe ve bu mretlc .sennayenin Uç-
martm an dördtine tadar Ayaspafa · · ve &ıcaık suyu olan lüks apartıman F.m.'da. N.8. rümumnıı. muracaa\ n. ite birinden fazlasmm eenooı truııı-
Çtttew.v dak Zeki bey a.partımanı SATILIK OTOMOBİL - Az Te 1y1 mobilyalı veya mobllynmz tıralana- FEN?>.1 TAVUKÇULUK İ~LERİN- yette bulunan haldkl veya hükmi bir 
No. 4 daire 1 • müracaat. - 1 tuııanılmı" 38 modeli Kraysler ~: cnkt.ır. Telefonla. Ct4969) numa.ra.dnn DE _ Sermaye koymak ve bu işten ~ lntfknl ebnemes11çln ıcap eden 

BAYAN VE IDA'l'. ECZACI ARANI- moblll satılıktır. Galat.o B~htiyar 8 Cseha) diye aranması. - 4 anlar bir şerik nrıyonnn. Bilyfik tedbirleri almap mecburdur. 
YOR_ 'Manl.s.'.l Akhlsannda ı.,:ıek blr 

157 
numaraya müracaat. - mm.AK ARANll"OR _ İatanbul Çamlıcada beş odnlı bir kOşk ve yüz Madde: 106 

ecza.r.enin memıl mUdftrlU{tU 1Ç'in d.61- ACELE SATILIK ŞAPKA, ttrU ve Bel'Oitlu, k.o.dıköy, "O'sküdar, Adaıa:ı'. dônQm arazbn mevcuttur. Kurtul~ Şırtcet Statütc :razılı muhtelif mev-
gun maaşla bayan ve bay blr eczacı- ALA.Ti - Son 'Sistem cUnlkunı• mar- ve Boğazın bir yerinde ev ap:ırtım.an Tepenltı Beymen 10'1 No. da zulanlan :ııerh:ı:nm blrlshıde iştlgnle 
ya lhtıyaç vıırdir. Tnttplertn Bah~e- b şakpa tıtft makinesiyle motöre han ve vllll'i, mağaza, dlli!ln ve ~ Süreyya. Selakar'a. mtiracnat. - ı ba§lamndan evvel keyflyctı T;caret 
kapı tş Bankası • aıb.mld:ı. No. 20 btı.ğlı fıorna wıın boruları Te a.11\tı olup da satmak ve Wmak ısttlyenler: CO TECRUBELI _Lise profesö- Vt-kAletine bildirmek ve Vekaletin 

• - Tmı1 lcsmktır. 
Burhan Etime m.iinı.ca.a.tlan. sılre ını.tıııktır. İst.lyenlerln Beyo~u Galata ömer Abld ban 2 ncı b.t No. rü İnglllzce. ~ dcnilerl vertr müsaade.sin! nlmağa mecburdur. 

İ.stlkIAl caddesi No. ffl Yalova fl.pka 23 Türk EmlO.k Bilrosuna mti.nı.ca.ıı.t. Mclttcp talebc.Ierlnlıı derslertnı :lz:lh Madde: 10'7 b1 b:Uınrf KIRTASİYE TICARETilA.,'ESİN-~ mtlracaatın.n - 1 Telefon· 42368 1 Şlı'kct staUlsünün herhangi r 
1-Amerlkada bir lcı.nal - • DE ÇALIŞMAK ttzınm _ Ke!U gös- · · · - - eder. Her yere gider. Şartlar rnnsaıı- maddesine muhalif h~t şirketin 
1 - Tem tnınn 1tnlndir - Sıom>&- terebllen ~ç bir tezgfLhta.r :aran- SATILIK TAKSt .A.RAN1YOR - 4.000 LiRADAN - ~50,000 Ura.ya tir. Atşam'do. B.R. rümuzuna. - 4 feshini mucip clacnkbr. tıa;'·_ Tem ÇOk ®'tll _ :Mıe1ktuı>. rnaatt.adır. Qall§tığı yer~rl bllcllr1r 'fukei otanıoblllnl stmaJt :Jsttyenlertn tadar muhteut yerlerde muhtelif Y. ıutmınmis MEKTEBt TAl.ı'EBE-
8 - Tem göğsünde demektir. muf83Sal bir mektupla. Post:ı. kutmu mektupla. M.T rümuzmın m'nracu.tı kıymetlerde Batılık ev, dükkAn, han, st - Tilı'kçe veya. Fronsı7.Ca olarak 
t -Tersi uydurma lslmdlr - Not&. İstanbtil 337 ye yazılması. - 1 :r1ca ol'Dllur. - 1 eJ>artmıan pasaj. Ja}ı, TlllA, arazı, ehven ,eraitle rlynzlye, llzlk, :tımya 
ıa _ ~ .. z, eeıınıe 4ellc1 lı&ı' arsa, çiftlik ve s:ı.lre. dersleri vermektedir. Akşam'da AL AKŞAM 

lnsa.nı llldilien 1l4ç !KIZ OANIYOR - İki tloilllı b1r 4 - Kiralık • Satılık Aeel<! müracaat: Ferdi Belek Türit rilmuzuna mümcant. - s 
:IJetUr - Qeoen atmacam." .aJlenin w '2l1eri :içln temiz b1r m ara- Emlfıt Bllıosa. Galata ömer Abid han ------------- Abone bedeli Soldan sap ve )'llkan<lan aşatı. nmr. 1Yt 'b1r 'JnMş -verllecektlr. Ta- KA.Rota DtlılKAN _ Yemlşin pı- Jklncı b:ı.t No. 23. Telefon: 42568. 

1 
.MtlHi.M - Esaslı bir 

ı - Hlnldllmak, 2 - lfik, Aoele, eı1n İstaribul 106 Pasta lbıtusıma yasa .rer1nde 70 Ura aylık geliri ~ - Ura :sermaye koyablllı1m. Ticaret iş-
......_~ Attl fotol\'ra~ he.Yailan hıı.klcında ta.f- ""-"- .-AA•-- ...:•-- ~·- dükkA.n satı- KELEPiR ~ __.. "K SATIŞI_ lerlnde btilundum. Askerliğim yoktur. 

Ecnebl 
'I - ~tJDl, efk, • - ~-. 1 ..11.&Uı -filrh- aJ '~ VUAU'Wl ........... ~· '""-ULI .ır.ıua.H 6e ·-·- fnn• ar"-"'nl'<> 1h- 6 Jlk ı~oo k ""00 k • _ -·. ı _ ~- •••--, '1 - .Ao, 04AA ~ .... .., :vm:m an. - 4ı ııttır. D. No. ın aaıatası.rn.'Y Köşe nüyük Çarşıda Jralpa.kçıla.rt>a§ında rmayeye, OIQ.l.u., ....... ................ ene , uruş u uruş 

....... ..., ~--.,AL..- . 2 Uyacı olanln.nn veya ~ devretmek il Aylık '150 :ıı 1450 , 
.All. ..... 1 - ~ 1mmı1. :t - t11"AK 11Dt MATBAADA - lımret- apsrfmaıı Eml~. Tel: tDOlO. - l7'7 No. lu tıa.va.f diH<ttnı sat!MttU'. isteyenlerin Akşam'da CM.NK.) rtı- 3 Aylık 400 > 800 ~ 
AJık1apek, lO - Ke:k'A. BAilaı.. tıJ>llk ve pedal ma.ldnede renkli tabı Taliplerin Beşi~a Bastırın cadde- muzuna münıcaatıan. -3 1 Aylık 150 ., > 

qterln1 yıtpn.bllecek b1r matbıa.cı ll- TEPEBAŞI - Mubitbıde ~ ıa.t.Iı aln<kı 38 No. ıu eve a.kşn.mlan s - 8 1--.;._----------ı 
mn Telefonla. M 45 ıntıracnnt. beoer odalı ve bir dü~ru buluruın anısında mUmcan.tlan. AIEKTUPLARlNIZI ALDIRINIZ Posta. ittihadına dahil olmıyan Doktor--

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

{<Jerrahpa.p. hata.nesı 'bakterlro
lolul Kan, fclru, tgam, me
ftdc1ı plta tahlilleri Ye (idrar 
YıWtasllo gebclltln illk giinlerln
d ut.I teşbhd) ,-apılır. Beyollo, 

ime giderken M elik sokatı 
'F1!rah apartıman. Tel: '40534. 

· ' hır ~ 22.000 Hraya mtılık~. ÇİF.rEHAVUZLARDA _ Den1z :t.e- ecnebi ~mleketlcr: Bsnellğl: 
GENÇ BAYAN ARANJYOR - C1d- D. No. TM Onln.tıımlmy K!Sşe ape. - na hhtı lı asfalt ve mir agaç- Gazetemiz 1darehane.sln1 adres 3600, altı aylıll ıooo, Qç aylığı 

dt b1r be.yan razı ~er1ne JUdmı mnn. Eml~. Tel: 49010. - 2 lar n 
2380 
~ ~ lstikıAI O. olarak gllsterml.I olan :tatllerl-

1000 
kuruştur. 

edllmek tızıere dn.ktilo be.yan 1*nı- . ~ ansa -.w...t mlzden 
n beraber Sy1 Framızca AYASPAŞA CADDESiNDE - 2600 No. ga An1cara. EmlA.k :S1msnn v-- K.Ö - }t()tra - Ş. - l\LP -

;or. :ca ~Umelldlr. ttcret ve~- l1ra tratıı. konforlu 9llk gtbıel b1r Tel: 41571. - l lnglllzce otretmen - MK -
~- ...... ,...,..,... B A. M. ö. R. rlhnu- e.pa.ri.nuuı ly1 bir tıatıe a.tı.l*tır. D. ltEVREN MUNTA.ZA:rtt KİRALIK X 25 - T .Z - I.?ıl - K.A -

ro oA)tAM .e....,.""'3 M • No. ,.9ıs <h.11\.tası.ra.y ~ apartma.n ~ ,.... ...., tthalftt - ltll\ı - A.A.Ç -zile ,.azlımruıı rıcs. olunur. ..,_,11'lr4-. '""'l· ... ""IO. _ 2 FIRIN - Ve aynca. 300 , ..... o ..... az.,. .... 
..:.uu......., ~"' 'Tl7\I !anılın.iş he.mur ma3rln~ satılıktır. Miiterclm - Muallime - N.S -

BAYAN ARANIYOR - Almnncn, Telefon: 211'18. - 2 SAl\IÖR - M.M.F - Kelepir 
İnt:Um: ~a ticarl mtıhııbe- 8UADİYE CİVARINDA - T od.alı kotra - X.T. '. - Rng-llhm:ın -

TdcfonJanmız Bıışmnhnrrlr: 2 565 
Yazı Jşlcrl: 20765 - idare: 20681 

Müdür: %0497 

Safer 21 - asım 12% 

re: ~ve ha.ttanm ınua.neı günle- dört dim.tkn baAı Te ~ )'Ozleree ACELE SATILIK RAI\"E - '1 oda., F.B - Elen 
rln~e ~ her gi)n b1ı'IMÇ aaat ça- meyva ~ (lft2n ~ları tmıunmı ye.- elektrlk, tetkos, bruhçell iki aa.lon. nam.ıanna gelen mektuplan lda- İdarehane Bnbıfill cıvan 
1''"'"'"'- .. _ ._ir ba:-na ..... _,. ~ nm "* lcö§k 28.000 llmya aa.tılık- Beylerbeyinde Kilplüce Çnyır çıkma- rehaneml.zden aldırmalan rica. 

..,. •• ~:ı. UZiCX't: ... .J- ~......, .. .,. D N .,.,. GA'•"'--A "- • ..n .. ıarı t..4....dA~"' Acımusluk eobk No. 13 dır Şe ıtlıı 1sta bul P K. 34 E. H. tır. . o. ,, .....,,~...._ray K"'""' •ı>ar- FJnda No . .. pazar ~......... ~~- ...,. ... ..,re olunur. ._ _ _ _________ _ 

a. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Ya.t 
E. 10,35 12,14 fi,17 9,32 12,00 J;SO 
Va. 4,44 6,22 12,25 lMO 18.08 19.38 

~UZ:a mekh~la blldlrllmmi. - l tmwı 'BınlW,. Tel: 490lO. - 1 mtlrncıınt. - 1 ._.._iıııiiıiıı ___ _ ______ ·• 
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Nevralji 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, İsim ve Markaya Dikkat. GRIPIN 

. 
yerıne Başka bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz . 

Askerlik işleri 
r:..nımun ü yerli .ı\s. Ş. den: 
2 629 P. :ı\tf,'111 Ali Rıza. oğlu İ. Hak

kı 319 (3994ll. 
2 644 P Atğm. Ahmet oğlu Hakkı 

326 !48084). 
Tütün v 

ııan 

içki b • 
yı 

4 148 Top. Atğm. imıall o~lu A. 
Hamdi 316 (23924). 

4 271 Top. Atğın. Osman oğlu Sabit 
326 (42046). 

4 340 Top. Atğm. Emin oğlu A. Nacı 
319 (31205). 

9 103 S.6. MI. Me. Ahmet oğlu Yu
suf 299 (318 - 23). 

9/3/1942 akşamında elinizde bulunan Tütün ve 
içki mevcutlarınızı bir beyanname ile 48 saat zar
fında en yakın inhisarlar idaresine bildiriniz. 

9 180 S.8. MI. :Me. Hllml o~lu B. 
Tevfik 300 (318 - 4) 

••• 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Eczası Tğm. 

vnn (369671. 
A. Ih~an oğ. M. Rlt- ~ 

Eczacı Tğm. M. Suphl oğ. Abdül-
kadir (38416). J 

Tbb. 'l'ğm. Rıza oğ. Tercan 311 Dr. Muzaffer 
Dil emre (48946•. 1 

Vt. Tğm. Arif o~. M. Halit 307 ! 
(3333). Dahili kaslalık.lar mütehassısı 

Yd. Tğm. Cel{ıletun Bcrlçınar Kadıtö7-Bahariye cııddesl ~o. 96. 

(41792! •••• Telefon: 60578 
Bu subayların acele olarak şubeye 

gelmeleri ilan olunur. 

* Beyoğlu yerli As. şubesinden: 
Piyade teğmen Rauf oğ. Emin To

:za.n Kadıköy (52091) ln netle şubeytı 
:ı:nürac:ı:ıtı. (4120) 

Sıhhatll olmak için insanın 

nğız, burun, boğaz ve bademclk
lerlnl sıhhi bir tarzda tenılz bu
lundurması lazımdır. 

Bu yollarla giren nezıe nnJln
ler, grip, kızıl, kızamık, difteri, 
knbalmlak, çiçek, suçiçeği, me
ıırnjlt .. llfıh bulaşıcı hnstnlıkl:ı.rda 

NEOSTI:Ri:"J 

Pülverizasyon veya garg:mısı 
şifaya yardım eder. 

İST ANBUL 1DROF1L 

Pamuk Fabrikaları 
TtJRK A'SO'Sİ:'\I ŞİRKETİ'SDE~: 

Ticaret kıınununun ve şlrkct1mlz 
e.sa$ mukave!enameslnin mnddei 
mn.hsusasındakl ahkama tevfikan 
hissedarlar wnumt heyeti 30 Mart 
1942 tarihine mfisadlf pazartesi günü 
saat 14 de ldııre mecıısı relsl bııy 

Hasan Rlza Temellinin Galata Rıhtım 
caddesinde Kefeli Hüseyin hanının 3 
üncü katındaki 19/21 numaralı ynzı

~ hanesinde alelade olarak toplana
! caktır. Mezkür gün ve sao.tte sayın 
hwcdarlanmızın toplantıya lştlrnk 1 
eunelcrl rica olunur. Esns mukavel&
nameıni;c!n madde! mıı.hsusasına tev-

1 fikan en az ıı.saleten veya vekiıleten 
25 hisseye sahip olan hissedarların 
içtlmıı. gününden en az bir hafta ev
vel M.mll olduklan hisselerini veya 
bu hususta bankalardan alacakları 
makbuzları iç ••• na mahalli olan mec-

KtJRONLU · VAD~LI ·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TE 'N EDEQ 
~ 

HER·AYJN·BIRiNDE:·PARANIN · t='AIZ~ ·VERiliR 

TÜRK·TfCARET·BANKASl·A·~ 
____________ _. ................................. . 

Boyle hastalar ile temasta bu
lunanları korur, şahsi ihtiyat ve 
tedbiri aldırır. Eczanelerde re
çetesiz satılır. llsi idare reisi bay Ha.san Rlza Te- •••••••••••••••11HB1••••••&1••• 

m"'lllnln ynzıhanesl.ndekl şirket me-

Garantili tamir ettiriniz. 

Osman Şakar ve Şki. 
Onlata - Bnnkala.r Cad. No . .59 

Beyazıt - Kadıköy 

muruna teslim ederek mukablllnde 
duhuliye kartı almalarını rica ede-
riz. 

İDARE i:\IECLİSİ 

AleIAdc içtımaa ait ruzname! mü-
1 Traş Bıçakları 

w.kerat: 
ı - 1941 senesi mua.ı:neHl.t ve hesa- gelmiştir. 

b:ıtınn alt meclisi idare ve muraldp l DİKKAT: lstanbulda 
raporlarının okunması. 

,.. Dr. CEVAD M. SARGIN ~ 2 - 1941 senesi bilanço \'e k!ır ve 

1 

1 adedi 5 kuruştur. 
C('rrnhp~a hastanesi clldlyc ve :tarar hesap.larının tetklk ve mecllsı « 10 ADETLİK PAKET 45 KURUS_TUR» 

zühre\'Jye mütehassısı idare azalnrıle muraklplerlnln ibrası. 

L:ruayenehanc: Galatas:ıray Bnlo 3 - idare mccltslne nza lnti.hn.bı. Taşrada 1 adedi 5, 1.0 adedi 50 kuruştur. 1 
sokak No. 4 2. Pnzardan manda ı 4 - 1042 senesi için muraklp se- .-

__ h_c_r_g_u_n_15_d_e_11_ıo_a_k_a_d_:ır ___ ç_nm_._~sı_v_c_ii_c_re_t_in_1ı_1 _testı_ı_u_ . ...;......___ !."l!DIKJ!llı:lllc:llalll:ll NULE DlYlP GEÇME'YtNIZ ... 

Verem. B~orıpit 7 ::ı.tiirre. Grip. N"zleden Gelir 

GOMENTAL 
-İ1.'İ MAA l.A RİR TİCARETHANEYİ İDARE EDECEK ---" 

BAYAN BiR MEMUR ARANIYOR 
Şahsi ve maruf bir ticnrethaııeyl idnre edecek b:ı.yan bir memura 

ihtiyaç vardır. Yiıkscic. tahsilli olup e.z ve çok tlcareLh:ınelerde çalış
nıış olanlnr şayanı tercihtir. ŞlmdUlk işlerimiz nz olduğu için haftad:ı. 
iki gfin tnm ve diğer günler saat ikiden altıya kadar devam edllece!t 
linl\-ersıte ve nkademı talebelerinden de olabilir. İntihap edllecck me
mura mureffch mnaş vcrmr. Arzu edenler: Galata Posta kutusu 1505 

Nezleden korur ve nez'eyi kökünden keser. ! ........ •ıma ___ , 

im••••- numaraya yazı Ue müracaat edebilirler.•••••-

Liseler Satınalma Komisyonundan: 
lO/M:ırt/1942 salı giinil saat 15,30 da kapalı z:ı.rf usullle ekslltmesı ya

ııılacnlr olnn ve 22, 28/Şubat 4-8/Mart/1942 tarihinde Ulus, Anadolu, Akşam 
Son Posta gazetelerinde llıin edilen sığır ve karn.man etlerinin tıatlerlndeki 
piyasa tahnvvfillerl eksiltme giinü göz önünde bulwıdurlılacağından istek-
lilerin onn. göre teklifte bulunmalan. a:3155• 

Gelibolu Nafia Baş mühendisliğinden 
1 - 3500 llra muhammen bedelli blr adet torna ve 1300 lira muhammen 

bedelli blr adet makknp te?.gfıhlan 15 gfin mfiddetıe açık eksllbın~~ ko
nulmuştur. 

- Eczanelerden ısrarla COMENTAL arayınız. 

l~I =======;jll Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (14000) lira olan 10000 on bin kilo haşarat öldürücü 
mayi !Fillt ve emsal! gibi haşarat öldürücü mnyl nevinden) (19/3/1942) 
perşembe günü saat 05.30) on beş buçukta Haydarpaşada Gar binası da
hlllndekl komisyon tarafından kapalı zarf usum~ satın alınac:ıktır. 

Bu ~e girmek isteyenlerin <1050l liralık muvakkat teminat kanunun 
tayin ettiği vesl.kalarlı:ı. tckllflerlnl muhtevi zarflarını ayni gün saat (14,30) 
on dört otuza. kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Bu ~ alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl.maktadır. 
(2949) 

* 

1 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 
emur ve ak ilo alınacak 

1 - Bankhmız merkez teşkllMı hesap ~leri, muhil.bere, muhasebe, 
satış işleri ve zat işleri servis ve şubelerinde münhı:ı.J. bulunan Barem 
dahili memuriyetlere ilse ve yfiksck mektep mezunu alınacaktır. 

Askerlik ödevlnl yapmış ve evvelce devlet dairelerinde veya ban
kalarda çalışmamış olan taliplerden lise mezwılan 1çln 16 Mart 1942 
pazartesi günü saat 10 da yüksek mektep mezunları lçln de 17 Marf, 
1942 s:ılı günü ayni saatte müsabaka imtihanı açılacağından al!ka
darlann bu tarlhlerden evvel müsblt evra.klarlle birlikte banka umum 
müdürlilğiine müracaatları lı\z.ırndır. 

Kanunen imtihansız memur olmak hakkını halz taliplerin ya.p:ı
ca~ müracaatlar aynca 1ncelenecelr: ve bunlar l.nıtlhansız alına.blle
ceklerdlr. 

2 - Merkez teşktllıtımızın muhtelit servisleri için daktilo alına
caktır. 

istcklllerln evvelce çalı.şmış oldukları yerlerden aldıkları vesika
larla birlikte 12 Mart 1942 perşembe günil saat 16 da yapılacak 1mtl-

I 
hana girmek üzere 9 Mart 1942 tarihine kadar bankamıza mürnca.ıı.t

- lan blldlrllir. 

Konya Nafia müdürlüğünden: 
ı - Konya - Kıı.şınhan yolwıun 11 + 490 - 17 + 805 k.llometrelerl 

arasında muhtelif parça halinde yaptınlacak şose esaslı tamiratı kapalı zart 
m.ullle ekslltmeye konulmuştur. , 

2 - Eksııtme 23/3/942 tarihine rastlayan pazartcsı günü saat 15 de 
Konya hükumet konaıP.nda vU!yet dalmt encilmcnlnde yapılacaktır. 

3 - Bu tamiratın keşlf bedeli 68690 Ura 83 kuruş olup muvakkat te
minatı 4E85 liradır. 

, 4 - Bu 1şe ald evrak şunlardır: 
Al Keşif bedell 
Bl İhzıırnt ve imalata ald sllsllei fiyat cetveli 
C) Vasatı me::a.re grartklerı ve hes:ıplnrı 
D) Şose ve köprüler fenni şartnamesi 
EJ Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
F> Eksiltme şartnamesl 
O - Mukavele proJesl. 
İsteyenler bu evrakı her gün Konya nafla müdürlüğünde görüp tetkik 

cdebillrler. 
5 - Ekslltmeye girebilmek icin ücüncü maddede yazılı muvakkat te

nılnn.tm hususi muhasebe veznesine yatırıldığına dalr makbuz veya bu mik
tar şayanı kabul banka teminat mektublle eksiltme gününden en az üç 
gün evvel ıtatlller hariç. rereranslarlle birlikte Konya v!Uı.yetlne müra
caatla alınacak ehliyet vesikasının ve 942 yılına ald Ticaret vesikasının ib
razı ve dödüncü maddede yazılı fennl evrakın görüUlp tmza edllml.ş bu
lunması IAzımdır. 

6 - İsteklilerin tekli! mektuplarını ve lstentıen evralo 2490 sayılı ka.
rur.wı hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 1kl.nc1 maddede yazılı (t&
rihte saat on dörde kadar vUlyet dalm.l encümeni reisliğine makbuz mu
kablllcde tevdi etımeleri ve postada va.ld gec1kmelcrln kabul edllmlyeceRt 
llA.n olunur. <2941) 

Trakya bölgesi mahrukat 
ajanlığını yapmak isteyenlerin 

dikkat nazarına 

Tür iye Kömür Satış ve 
Tevz~ Müessesesinden 

Müessesemiz namına Trakyanın muhtelif ıe
hirlerinde halka ve resmi dairelere toptan ve 
perakende muhtelif cins kömürlerin satiııni 
yapmak ve bu maksatla depolar açmak üzere 
bir mahrukat ajani intihap olunacakbr.· 

Talip olanların: 

Şartnameyi görmek ve teklifte bulunmak 
üzere 16/.3/1942 pazartesi günü saat 15 e ka
dar Ankarada müeaaeae merkezine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (9576) (3014) 

Delsamitol 
2 - Teminatları 360 liradır. 
3 - İh:ı.le 1813/942 çarş:ımb:ı. günü saat 15 de baş mühendislik dairesin

de yapılacaktır. 

Muhammen bedeli (43780) llra olan muhtelif zımpara ~lan 17/4/1942 
cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulil !le Ankarada idare binasında top- İdrar yollan lltlhııbı, yeni ve eski BELSOÖUKLUÔU, İdrar zortutu, Me-
lanan merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır. sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koll Slstltle~. Böbrek rahatsızhkl•-

4 - Hususi şartlann İstnnbuldn Trakya yollan ln.şa:ıt müfettişliğinden 
ve Gellboludn yol bnş mühendlsllğ!ndcn aranılması llfın olunur. (28881 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Tophane carajmda yaptırılacak dinamo \'C motörden müteşekkll nkl

zr.;Ifitör şarj gurubu teslsatı açık cl-.slltmeye konulmuştur. Tahmin bcdell 
1700 llrn ve Uk teminatı 127 lira 50 kuruştur. Şartname zabıt Ye mua.melô.t 
müdi.ırHiğü kaleml.nde görülcblllr. Iha.le 19/3/942 ptrfJCmbc günii sant 
14 de Daimi Enciımcnde ynpılacaktır. Tallplerln ilk teml.nat makbuz veya 
mektuplan ve 941 yılına alt ticaret odası veslk.:ılar!le ihale gUnü muayyen 
sa:ııtt- Daimi Enciım('nde bulunmaları (3008) 

Bu !şe girmek isteyenlerin (3283.50) liralık muvakkat tenıinat ile ka- nna karşı en mükemmel blr llAç BELSAMITOL'dur. BELSAMİTOL kul 
nunun tnyln ettiği vesikaları ve tekliflerini ·ayni gün saat 14 e kadar adı !ananlar yukanda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Ec-
geçcn komisyon relslllğne vcrmel~rl lbımdır. zanelerde bulunur. Satış deposu: Sami Aksu B:ı.hçekapı İ§ Bnnkruıı 

ilmmmEm• arkasında Rahvancııar sokak No. 5. •••nımmlllli 
Şartnameler (1) lira muknbUlnde Ankara ve Hııydarpa,r.l veznelerl.nde 

temin olunur. (2845) 

Etrüsk Hastane Gemisi Baştabipliğinden: 
Ettiisk hnstahane gemlslne (4.0) Ura aylık ücretle ve aynca blr er ta

~1n1 ve melbusatı verilmek surctile istihdam edilmek fizenı (3) hastabakl
cıya ihtiyaç vardır. 

Hasta.bakıcılık şeralUnl haiz lsteklllerln en reo 15/Mart/ 942 gilnü.ne 
kadar Kasımpaşada bulunan Denla hastahanesi ba§tablplltlne milracaat-
12.n. {3055) 

Selimiye tümen askerlik dairesinden: 
Dairemize bağlı yabancı Kadıköy, Kartal, Adalar, Ş'le şubelerinde 7a

bımcı kayıtlı bulunan 325. 326, 327, 328, 329, 330. 331 d ğumlu jandarma 
eratı talim için sll~h altına alınacaklarından acele kayıtlı bulunduklan 
yabancı askerllk şubelerine ikamet k(ı!tıdı ve nfifus cüzdanlar1le beraber 
baş vurmalan ve bu ll!nın celb yerine kaim olduğundan bilinmesi ve da
vete icabet etmıyenler hakkında a•kerllk kanunun madd 1 mahsusasmın 
tat.bit edU~tf.nln bllinme.t. <2418-3122) 


