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Pasifik kavgası 
tarihin e n uzun, en 

çetin savaşı, belki de 
emperiya li.zmin sonu 

olacaktır 

Filipiıı adalannda tutunan alt
mış bin kişilik kuvvetin yardım· 
sız kalarak Japonlara teslim ol· 
ması Anıerikada derin acı uyan· 
clırmı~tır. Bu yeniliş, Fllipinlerin 
de nihayet Japonya eline geçme
sinden ziyade, ufak bir Amerikan 
kuvvetinin uzun zaman Japon· 
yaya karşt koyabileceği düşünce-, 
smi çürütUiğ'ii için Amerikalılara 
bu derece tesir et~tir. Çünkü 
kendi hallerine bırakılım~ bir 
avuç yerli ve Amerikalı askerin 

Bataan adl verilen kesimde, Ame. Ağır yaralı İngiliz ve İtalyan esirlerinin İzm.ir•de yapılan değ~tirilmesine ait bir kaç ~nstan
rlkanın hazırlıkları bitinceye, ya- tmıe: Yukanda solda İngillı, sağda İtalyan hastane gemllerl, aşa~da solda mubadele 
ni 1943 yılına kadar Japonlara edilen ltalyan esirleri Bayraklı vapurunuiı güverte.sinde, sağda sedye ü zerinde nakillerini bekU
ka,rş koyup Filipin adalarnı kur- yen ağır yarah esirler, ortada vinçle indirilen ağır yaralı esirler. 
tara.cağına hiç bir Amerikalı ~~~~~~~~~~~==~====~~======:sı:z======-==ı::::::=== 
inanmış olmasa gerektir. Bundan 
dolayıdır ki Bataan felaketinin 
Pearl Harbour baskınından soma 
en kara haber olarak karşılandığı 
bildirilivor. Eğer burası da, Sin· 
gapur. 'cava ve öteki yerler gibi 
vaktile hemen düşseydi maddi 
kayıptan bazen daha acı olan bu 

Nakliyat işleri 
Münakalat Vekili amiral Fahri 

Engin'in AKŞAM'a beyanatı 

\· Hindistandaki 
görüşmeler 
gerginleşti 

manevi yıkım tesirini yapmaroı. 1 
Amerika. F.ilipin müdafaasında 21 vapur kömür itile meıgul olmaktadır, stanbul 

Hint kongresi icra komi
tesi Sir Crippa'in 
tekliflerini r edetti 

biryandan Pasifik harbinin ken- limanında tahliye it i hizlandırılmıı olduğundan 
disi içtn ilk kahramanlık sayfası- günde be~er yu"'z tondan fazla kömü r botaltılıyor Yeni Dd.hi 10 (A.A.) - Hint 

~ kongTeei icra komitesi 'bugün İttifak· 
nı, Ôbür vandnn Japonyanm ye- la ka'bul ettiği karar suretinde 
nilmezliği iddiasını halk gözünde Ankara ıo (Ak.şanı) - MünakalM Mal1)m olduğu Wıere kömür ocakl.!l- Cripps'in tekliflerini reddetmiştir. 
suyn düşürecek ilk dövüşü bekli· VekUl Amlral Fahrl Engini ~ nmız, ~re~U ile_ Amasra arasuldaltl Büro karan B. Cripps' e bildirmiştir. 
yordu; clrnadı. Sebepler hep bir- namına ziyaret ett.tm. Kömür ve sair CC:t~ bır s:tha. tıııeılnde d'l.ğılını.ştır. Reuter ajanıının öğrendiğine gö· 
dir Pasifik harbi, boyuna Japon· no.11:11.ya.t işleri ~l<lıl oo.na şu be· ~~~ ~~:~!11v':1=~ çy::: re evvelce üzerinde bi~ .. anlaşma!~ 

:yanatt.3. bulundu. g n>""''" ".l....... --a•Y vanlmase .muhtemel gorulen miJh 
Ya lehine> f!,E'Hııece'ktir. Japonya, - Ağır ve S\lrcklı bir kı~ cıb- Kandilli. Alaatzı, Kl)d.u, Z<X!ğuldak, ""d f 1 il d • ki fl d 

KOaıü kll !§lerimlz m.r1ı:.esl in:ı~ ve Kilimlldlr. Bunlardan Zon- mu a aa meııe eu e ıger .e ı er e 
çoktan ha.7.trlıklı olmanın ve h a - Y~~a.İa.ndınyo~.na Bu mevzu fuıerlnde guldakla Killmli oca.kla.n d«nlryolu yeniden ihtilaflar bııfgöstenn~tir. le. 
bersi7ce ; k bac:klnı yapmanın ve: ~urlu türlü uıutalia ~ fiklrler llert ile dn.hlle yaıpılan na.kllya.ta ta.hs1s e- ra komitesi üyelerinin milli müdaFaa 
rimini topluyor. Amerika, toptan sürlilmektedlr. Bll b\biik davanın dtm.ıştlr. Bu s-abeple, gemUerlmiz formülü üzerinde yaptıklan etraflı 
hanrlıkS!'! olmanın ve uzaklığın münakaşası dolayısile Havzanın coğ· Zongulda.kt.an tahın.ilit yapamamak- müzalcerelerden ııonra şu kanaate 

rafl vaziyeti ve gemllerlmlzin yıı.ptık- ta.dır. Gemilerimiz.in tahmlU\t. yap- varılmıştır ki, verilmek istenilen ~a-
ceza!\ml çekiyor. ııı.n işler ha.kkında malümat venneği t!kl:ı.rı ıı.nızııı.r Koılu, Çamlı, Ina~ı Iahiyetler ve memuriyetler tatmin 

Fokat ilk çarpışmaların neti- faydalı bulmaJdayım. (Devanu ıabile 2. aütun 6 da) edici değildir. 
ce i olan kaznnçlar, Japonya ve Komite, hale.iki bir milli hükumeti 
Amerika arasındaki harpte mut- E 1 d 1 k kabule hazırdır. Ancak şimdiki tek· 
laka Z!\fer habercisi sayılmaz. Ja- v er e yapı aca lifler, kongreye böyle bir hükıUmet 
oonva bircok verleri alıyor, ancak için icabeden hareket saha ı temin 
Am~rika, bütün kudret k aynak- 1 etmemektedir. Cripp.. vazifesinin 

t son fleticeıini bjldirmek üzere gaze-
Iarile yerli yerinde duruyor vo a~ aş ırma ar teciler konferansını yarın öğle ünri 
hazırlanıyor. Japonya, uzun yıl- _ toplantıya çağırmı,tır. 
ıar, kuvvetlerini uzaklara dağ'ıtan Yeni Delhi 10 (A.A.) - Zan-
bu harbin ~onsuz eziyetine ve Ancak kararnamelerle tahdit ve nedildiğine göre M~lüman birliği 
masrafına katlanmak zorundadır. hlikumetle birlik olm::ığa amade bu-

m en edilen maddeler aranacak lunduğunu ancak idare i~lerinde ha· 
El koyduğu yerler.İngiltere ye kiki ve tesirli salahiyetlere 3ahip ol-
Amerika icin can alacak nokta- • mak istediğini telcrar ifade etmi~tir. 
lardır. Dünyanın en zengin ham Ticaret Vekaleti, alakadarlara gönderdiği mühim 1 Hindistan'da tevkifler 
madde kaynaklanndnn, Çine ve bir tamimde çifçilerin ne suretle ekmek Kolombo 10 (A.A.) - SamaS<l-
Asvava mal satmaktan, uzak de· l aklarıni da bildird i ~~j.'.st ~artisinin lilğvı. ~e ileri ~el~n 
nizle~in en değerli kale kaµıla- Q ac butun azalarının tevkıfı emredılmıı-
nndan ne İngiltere vazgeçebillr, tir. Bu parti dördüncü en.temasyo-

tl kl\ Ankara l O (Telefonla) - Tarla- doğru olarak beyan veya teslim eda· nale bağlıdır. Bu tedbirler K ndy 
ne Amerika. Bunları mu a larda ç.alıpn iıçilere ne suretle e)(.. lip edilmediğini anlamak için lüzum hapiShancsinde ikisi devlet ~rası 
geri almaya .çalısacaldardır. Fa- mek verilece~ine dair Ticaret Vekl- görülm hallerde, ali ve kayma• nzası olmak üure 4 parti mensuhu
kat bunun için Amerikada ha- leti tarafından alakadarlara yapılan kamlar mmtakatan dahilinde icabe· nun lcaçması üzerine alınml§tır. Bun· 
.. ırlnnan silahların akıl hesabını bir tamimde, p amuk ve tütün eki· den aramalara yapacak veya yaptı· lar memleket emniyeti kanunu hü-

du d kluüu yeti<:rnez Bu mi mevsiminin geldi~i, bunu husat rabilecektir. Bir yerin aranllnıa91 kümlerine göre 1 Q40 seneıiinde tev• 
ur u ran co ~ ":I • k"bcd v• "h I b" . . ·ı '- l . d ' k.f d'I • l d" . • la :ık- mevsiminin ta ı ecegı cı ~ e ır ıçın ven ece.a. yazı ı emır e o yerın ·ı e ı mış er ır. 

sıl h~nn Japonya~ ya P ) çifçi ve amele hareketi ba1tgöstere· a,ı:lreai alakadarmın t.smi, arama mev· • - ·-;- • • 
ması ıçln yeniden usler kurn1ak ceği i~aret edilerek yüz binleri a~M zuunun ne oldu~u sarih surette gös· Atına gazetecılerının 
gerektir. Bu da yıllar ister. Hiç ziraat amelesinin elemek ihtiyacını terilecektir. teıekkürü 
şüphe yok ld bu uzun zam~n gidermek z:a~uretinden bahsedilme~- i.h~ikar suçile un altında bulu~an Ankara 1 O (Aqam) _ Atina 
içinde Japonya yıpranacaK, te ~e b~. gıbıl~re ne suretle ekme.'< tacınn m~l.ı kaçınp ~a~ır~adıgı?.1 gazetecileri, Türk gazetecileri tara. 
Amerika kuvvetlenecektir. ve~ı~ecegı tespıt ?lu~mp~tadır. anlamak ~ın ar~ma. salahıyet111e mu· fmdan gönderilen hediyelerden çok 

Buna. karsılık, Japonyanın Zıraat ~mel~L. ko~~erm~en ay~ı- racaa.t edıl~c.ektır. Ar.aman~n ~.vl~re memnun olmu~lar ve Basın Birliği 
• v •• • • •• ıkeler ken- lı~lı:e? ~eç~recegı ış gunlen hesahı!e kadar teşmılınde ~u cihet goz onun· reisliğine kıymetli büyük bir porse-

e1de ettıgl usler \e U ' agır ışçı mıktarında ekmek veya bug-- de tutulacaktır: Sanat ve ticaret er• len vazo göndermişlerdir. 
disine başka bir dayanıklık vere- daylarını beraberlerinde götürecek· "babının gerek faaliyet 83hasına gi· 
cektlr. Bundan dolayı Japonya 1 lerdir. ~unlar •. köyleri~den ~l .. ~a!<.· ren, gerek bu sahalar haricinde ka- .. :1. k .k a ~ I er a 
ile Amerika, daha. doğrusu Jla- ları .. ve~ıkarı gıde:('klerı ~erlerın ıd:ı· lan maddeleri stok yapmalarının suç 

, .1 A 1 • S k nlar ara- re amırle~~e vıı: e ottıreceklerdır. teşkil etme i ve arama yapılmuı se· A . l 
pon~a 1 e ~~ 0 a. 50

• Ekmeklerını, ekmek kartı ile temin bebini vücude getirmek için bu tok· rap ve Türk filım eri 
smdald Pasıfık harbı, bırkaç yıl edecekler ise yine köylerinden al- ların yapılmasının hükumetçe bir A d --;:-::- . 

havalarda V d · lerde d ki ·ı_ ·ı · ı · d b" '"k . . . na olunun dort koteaiode Arap sonra e enız ı an vesıı~a ı e ış yer erın e uyu kararname ıle menedılmış olması ..• f'lmi b" v • ~bet H alk 
Şirndive kadar göıiilrnemiş car- ekmek kartları alacaklardır. VatandaDlann ıuıhsi ihti)·açlannı ki ine ~.~:bet. vbıır rac c::._ .. 

• • • • w A l ~ ....- . apı arın ontme yıırı ayor •.• ,,... .. mu• 
pı~alar 5ekllndc tanhın yazdıgı rama ar teşkil eden maddelerin biriktirilmcsı ziğine dayanan ve MlSU'b artistlerin 
en uzun, en çetin dö~·üşmelerden Ticaret V ekvaletinin. alak~~ar h~susi. kara~name!erle meın ~e tıı~- oynadığı eserler para kırıyor. 
biıi kalacak. gerek insanca gerek makamlara yaptıgı teblıga~a go;:e, dıt :~•lm~d.ikçe hır suç teııkıl etmı· Bizde müellif zekasının. sanatkar 
t harp gemisi gibi en içinde bulunduğumuz fe\'lcalade hal- yecegı gıbı arama da yapılmıya· L:abiliyetinin teknik ve İl bilinenin 
avvare ve c b kı dan b .. _ lerde halk ve milli müdafaa ihtiyaç• caktır. her hangi b~ tark memlekeıindekm· 
p~halı malzeme a mın ~ ~ llarının karşılanabilmesi için nlınan Ticaret Vekaleti, stok yapılması den a~ olabileceğini bavula kabul! 
yuk ~~mlara seb:p olacak~ıı. kara~~~~n ~~kkile t~t~ik edilip .. edil- ve}'a ~irikti~ilmesi ka~ar?ame ile etmemektedir. 
En buyuk. en zengın devletleıın, medır~ını murakabe ıçın ev, maga;;a, menedılmemı:z her hııngı bıT madde. Harpler ye darlık sinemacılığı 
sonu gelmeyen bu dövü~meden dükkan, depo, ambar, samanlık ve nin arama neticesinde görülmesi ha· baltalamaz gelqtirir bile ••. Bir, iki, 
bitkin düsmeleri belki de Asvada 1 sair mal konulmuş yerlerde ararnıı linde kimsenin teşhirine ve mahke· Üç tecrübe 'muvaffak olamadıysa bi
ve Uzal~ dolhıda' emp<'rivalizı"n ve ~·a~ılırken ~oru~.ma .. ~~nununun 65 ~eye tevdiin~ ~idilmemesine, bu gi· le, Türk fiJimciliğlni parlatmak için 
.. .. ~· • d' ıncı maddesı goz onunde tutula- bı maddeler ıçın e'\•lerde aroma :ra- yeniden ve yen!den sınamalıdır. 

soı ır~e po.tt\kasını sona er rre- cnktır. pılmamasma sem derece dikkat edil· Arap faünlerinin örnekleri. bu itin 
cektır Hiik\ımetçe el konulan \'Cya be- meıini 'VC b u hususta fazla h an asi-

BU SABAHKİ 

Sir Crippsin 
bu sabahki 
beyanatı 

Yapılan müzakerelerin 
neticesini bugün 

ilan edecek 

'l'EL&BAP..LA. 

Hermes tay· 
yare gemisi 

nasal batırıldı? 
Gemiyi batıranlar, topril 

tayya releri değil, 
pike uçaklarıdır 

Ye.ni Delhl 11 CA~\,} - B.B,C.: Slr f,oı dra 11 lA,A,l - B B,C.: Bcn-
Cripps bu b:ı.h Tfu'ltiye s:ııı.tlyee, gale körfezinde 11 blıı ton uk Jnglllz 
s:ın.t 9,5 te Hlnd.l.3t::uıd1 yapmış oldu- Hermes tayyare gemisınln batırılması 
ğu münkerelerin uilıai netl~sı hn.k- hakkında Londrada yeııt tafslll'it 
·md b:ı.suı konleransın<b beyan.at· neşredilmiütlr. 
tıı. bulunacak, akşam da radyo Ue Perşembe giınu, Hermes tanate 
Hlndlst:m hllklll3 blr hitabe iro.dede- gemisi, muhrlplerln refakatinde iken 
cekfü. saat onda ve ~den 16 ldlomettt 

Hint Jlderlerin®n Azad, kongre açıkıta Japon ta.yyare~rinin hilcu
pa.rtlsl encünıenlnl:n tn.dU edilnıtş İn- muna uğ'ramı.,.-rtır. 
glliz tekli!lerl ha.lckınch müttdi1uı.n Japoo tayyareleri Trlnkom!lı!l tny
son tararım verdiğini ve bu karann yare meydanını bombnlama~a gider
dün akşam sır Crlpps'e t.ebUğ edil- lerten t.nyyare gemisini gönnfuJ!er ,-e 
d~nt, bu karara a.tt evrak ve vasa\kin hedeflerini değ~tlrınlşlerd!r. Hücum 
ibugü.n matbuata tebliğ edileceğini ptlce bombardıman tayyarelerl,;1e ya
soylemiştlr pılını§, torpll tayyareleri kullanılma-

Aznd Ue dlğer liderler Yenl Del- mışt!r. Hemıesi'n sağ knlnn müt-ette
thiden bugün hn.relret edeceklerdlr. balı, rereımt.tndekl muhripler tnra
Nehru birkaç giln da.'ha Ycnt D~hld~ fından kurtarılmıştır. Japonların OOŞ
!k.ıılnca.ktır. ka gemUer de b:ı.tu"dıklan hakkınd -

Slr Crlpps'e dwı akşam tebllğ edi· ki iddialan yalandır. 
len karar hakkında beclblulik göste- Trhıkomnllye yapılan akın esııasın
rllmektedir. Diğer partiler henüz ka- da 21 Japon t yyarest muhakkak, 
rarlaruıı bildlrmeml.şlerd.ir. Slr Crlpps 12 si muhtem . .eı olarak tahtlp ed;lmlş 
fiiln nk.şam müslüman lideri Cinna 2 tnaesı de ha.sara uğı-ntılnııstır. 
ile görüşmüştür. Cinna müslüınanla-
rın kati kararını bugün bildirecektir. 

Kongre partisi retsı Nehru dün be- Yunan kıralı Lühnanda 
van!ltta bulunmuş v ezcümle demiş.. Londra 11 (A.A.) - B. B. C.: 
tilr ki: _ . Yunan :kıralı Georges, dün yanında 

- Muzaker-cntn netıce ne olursa Yunan Baıveltili de bulunduğu hal-
olsun sonuna ka.d.lr hlzme-.t et.ınek ve d L··b d b. y ··ı · 1_-

,_ ... ist ::..ı~r tmek he . ·'-•- ı:, u nan a ır unan mu tecı .ı.:o-
Huw anı m"""' aa e Plnıu.uı ·· ·· · · d 1 ı d 
va'ıi!emh:dlr. Hlnd~tıı.n bh:i bu vazl· ~unu zıyaret etmı , ma a ya ar a-
teye çai;ırıyor. Hintli Her erkek, her gıt.mıııtır. _ __ 

~~~rm bu d:ı.vete derhal lcabet ttme- Bataan yarımadasındaki 

Leningradda 
muharebe 

Cephede d ün mühim bir 
değişiklik olmadı 

l.<uıdra 11 (A.A, ı - BB C. • Diın 
gt'00k1 Ru.o; tel>liğine gore, dün cep
hede mühim f>lr ere •l.f!.klllc olma.mı, 
Ruslar, Brians!t keümlnde Htl köyu 
geri almışlardır. 

Kl'Lll Yıldız g'J2Cteslne gore Lentn
grat cephesinde şiddetli blr muhare-

Amerikan bahriyelileri 
Londra 11 (A.A.) - B. B. C.: 

Amerikan B hriye Neı:aretinin teb
liğine göre, Bataıın yanmadasındıı 
harbetmi~ olan 3500 Amerikan bah
riyelis~ Cor ... gidor ada~ına çekil
mişlerdir. 

Karadenizde 
Bir Rumen vapuru bir 

Sovyet denizalttıını 
batırdı 

be olmus, Rus sü.varllerl Alman hat. Biikret ıo (A.A.) _ ]yi bir kay. 
Iannd:ı bir gedık açmnC-a ve hının k ı.. b ·ıd·w· ·· b" 

1 1 ~ rt 1m lard na tan na er verı ıgıne gore. ır 
gen .ş etmeı;e muva aJc o u.ş ır. R k ·· ·· K d · d T 

Almnntar bu gedij!;ı kapatmak 1çln umen ruva..zoru ~ra enız e ': 
6 tabur ve tanklarla muk!ı.bll hücu- ela burnu açı~ında hır So..-yet dem
mn geçmişlerdir. Dört Alınan taburu. znltı gemisini mahmuzlamıştır. Deni
muhtıemel o1a.rak bcnguıı:ı u~ratıl- nitı tam ortasından y ralanarak 
m~tır. derhal batmı§tır. 

SoV)'et söıcüsil LO'ııofaki beyauıı- -·--
tında, Alma.nlıı.rın ~dlye Jaıdar Rus- İ 
lara 20 milyon zayiat verdumlş ol- ngiltere'ye hava akını 
dukla.n hak.kmdtıld ldJl.awrtyl~ alay Londrı. t O (A.A.) - Hava ve 
etmiştir. İ Emniret Nazırlıkları cuma günii 

Sofyada iki idam aşağıdc.k.i tebliği vermiştir: 
Sol ya 11 CA.AJ _ O.Fi: Dün 1k.l Bu eahah e~lı:endwen az ~ayıda dü!: 

tnhrllcç.i idam edllın.1şt.lr. Bunlardan man tayyarcsı Dogu lngıltere sahılı 
biri Vo:Jtof olup zlıoaa.t partLıdrı.lu or- üzerinde gözükmüş ve az bir zaman 
ga.ıu olan Ya~ goatttıesltıin mlı'lMlıırl· dola mıstu. Hiçhir homha atılma-
ıidir. mıştır. 

········································································••ı•••• 

Buyukanne - Bak, bab nın hahasinın bııb:uıl. .. Alı, rahmetli ,tnıd' 
olsa dı 
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f Harp tebliğleri il 

Alman tebliği 

Almanlar ne 
zaman .taarruz 

edecekler? 

- -- -- ·--· -
HARP DURUMU 

Doğu cephesinde iki 
taraf da hazırlanıyor 

1 

Filipin'lerde 
muharebe 

bitiyor 

Nakliyat işleri 
{ 

(Ba§tnrafı 1 inci sahllepe> 

ve Kandlllidlr. Ve bunln.nn hep& de~ 
nlzlere açıktır. Kozlu - Zo.nmıldn!I! 
hattı inşaatı ikmal edilince Kociu ıs
tıruJal5. tınm bir kısmını ZOnguldaktan Berlin 10 (AA.) - Alman or

dulan B~andanlığının tebliği: 
Kerç ynnmadasında tanklar ve tay
yareler ynrdımile yapılan kuvvetli 
hücumlara kar§ı g~terdiğimiz mu-

Mayisin sonundan evvel 
buna ihtimal verilmiyor 

kavemette tam bir müdafaa muvaf- Stokholm 10 (AA.) - Stok-
fakiyeti knuınılm~Ur. lıolm Tıdningen gazetesinin Berlin 

Şimdiye kadar alınan haberlere muhabiri yazıyor: Almanlar belki 
göre, düşmana verdirilen ~ğır kanlı mnyu ayının aonundan evvel taar· 
knyıplardan ba:ıka 56 düşman tankı ruza geçmiycceklerdir. Cenupta nra· 
tahribedilmi:ı, 26 tank manevra İm• zi Kafk.asyanın petrol sahalarma 
kanmdan mahrum bir hale getiril- karşı harekete geçilmeeine im.kan 
miştir. Doğu cephesinin daha başka vemıdı;te ise de Almanların cephe
kcsimlerinde yapılan Alman taarruz nin diğer kısnnlanndaki tartlar ileri 
hareketleri muvnffakiyctle bitmiştir. harekete devam edilmeaine imkan 
Volkofdn bir Sovyet grupu .kuşntıl· vermedikçe bu bölgede taarruza 
mış ve imha edilmiştir. geçmek istemiyeceklerdir. 

Şimali Afrikada keşif kollan mü· Sovyetlerin hazırlıği 
ııad;ınelerinde lngilizle.r,in bir çok Moskova ı O ( A.A.) _ Kızıl yıl-
keşıf tankı ve topu tahrıp veya zap- dız gazeteeinde neşredilen bir maka. 
tedilmi~tir. • .. llede deniliyor ki: Büyük tank te~il-

Mal~a ~~asına yapıla!? _hucuml~r leri Sovyet tanrruzlannın esas unsu
gece gunduz dev:'m etmıştır. Bu hu- runu teşkil edecektir. Taırık kollan
cumbr Alman pıke savaş tayyarele- mıza gayet mükemmel yeni makine
rilc a\'CI tayyarclc;ri teşkilleri tarafın- ler verilmiş ve kuvvetleri son derece 
da~ y~pılmıştır. Tersanelere, limnn arttırılmıştır. Bu makinalar dütma
tesıslenne, doklara ve hava alanları- nın zırhlı birh1derine pddetli darbe
na tam İs betler kaydedilmek sure- ]er indirmek yazifeeiyle mükeJleftir 
ti1e yeniden ciddi hasarlar veril· · 
miştir. 

Milli Şef İngilterenin cenup ııahilinde hafif 
mrnş tayyareleri bir gaz fabrikasına 
tam işahetler kaydetmişlerdir. Bir 
gazometre infilak etmi11 civardaki Dün gece Fidelio 
ııanayi müesseselerine ciddi hasarlar operaıım §erelfendirdi il 
vermiş.tir. \ 

Altı"an körfezi üzerinde bahriye Ankara 11 (Telefonla) - Milli ( 
topc;wu üç İngiliz bomba tayyaresi· Şef ismet İnönü, refikalan ile bera
ni düşürmüştür. Bir tnnk avcıaı gru- her dün gece Fidelio operumı fC"" 
puna men!!up çavu§ Feld, Kerç ya- reflendirmİ§ ve temsilde, yeni rol 
nmadasında 9 Nisanda cereyan eden alan bazı genç artistleri kabul ede• 
aava,.larda, yaralı olmasına rağmen rek muvaffakıyetlerinden dolayı teh· 
tek bnşına yedi düşman tankını tah· rik etmi§tir. 
ribetmistir. ---------

Filipinler' de muharebe bitti -
Libya' da mühim birşey yok 

Doiu cepbesiode: 

İki taraf da yakında liaşLya• 
cak olan büyilk mubarehdere 
hazırlanmakla mqguldür. Al
mmılar bütün klf Ruslaruı taar~ 
ru:z]anna ktır§t koyan hrltalan 

geri çekerek yerlerine taze kuv• 
vetlcr gönderiyorlar ve bqhya
cak taarruz için cephenin muh· 
telif yerlerine uker ve malzeme 
yığıyorlar. Ruslar da Almanlann 
taamızuna kartı koymak' için 
tert:ı"'bat alıyorlar. 

Bu ~ü7.den büyük mikyasta 
hareket yoktur. Mamafih cep• 
henin bir çok yerlerinde çarpı~· 
malar ·devam ediyor. Bu ~rpııı~ 
malar, evvelce de eöy1ediğimiz 
gibi, eepbeyi diizeltmek fç{n ya• 
pılan hareketlerdir. 

Uzak doiudaı 

Dün gelen bir Japon tebliği, 
F"dipinlerdeki Amerika kuvvet• 
lerinin mütareke İltedilderlni 
bildirmiştir. Bu esasen beklenen 
bir ıcydi. Aylardanberi hiç bir 
takviye ltıtaeı, malzeme, yiyece]t 
almadan mukaıvemet eden Ame· 
rika1ılar çok zayıf düımütlerdi. 
Buna mukabil Japonlar müte
madiyen yani kuvvetler alınıt
lardı. Amerikahlann elinde hiç 
bir tayyaıe yokken Japonlar her 
türlü bava kuvvetlerini kullanı
yorlardı. Son cünlerde Anıeri
lcalılar yiyecek husueunda da e&· 

kıntı c;ekmeie baılamıılardı. Bu 
yüzden nihayet mUtareke iate~ 
meğe mecbur kalmııtlardır. Fi
lipinlerde ılındi Amerikalı1arm 
elinde yalnız Manilla körfezin· 
deki müstahkem Corrigidore 
a<Jası kalmı§tır. Japonların bu
raya daha ziyade havadan ve 
<lenizden taarruz edecek.teri, 
FiJipinlerdeki miilünı kuv-retle-
rini ba~ka yerlere nak.ledece1'
leri bdımin olunabilir. 

Birmanyada durumda deği
tikük yoktur. Prome petrol aa
hasını ele ceçiren Japonlar 
timdi yeni taarruz için hazula.-
myorlar. . 

\ 

Amerikan kuvvetleri ku- gemilere vermek m~ olacaktır. 
•• • • 7.onguldnkta kömur 1ahmQ ~. hu-

mandanı mutareke ıstedı susı tertıbat sa~de günde 4200 
tondur Bumdan beş aydanberi ge

Tokyo J O (AA.) - Japon umu- mlkre yalnız kok verllme-:kte ve de
mi karargnhı bildiriyor: F"ılipinlerde n1z nıüsteşarlıl;rı namına gelen Cemi-
6 gün süren Japon taarruzu netice- ler de bir miktar kömilr nlabllmek
einde bu sabah 60 bin Amerikalı ve tedlr. 

Blnaennleyh den.iz Yolu ile yapılan 
Filipinli mütareke istemi~tir. kömür nakllyntmn. denizlere o.çık bu~ 

Tolqo J O (A.A.) - Haber ve· luna.n yukanda adlanru sa.ydığımılı1 
rildiğine göre Bataanda maha1li ea· a~arclan kömür verilmektedir. Bo
at1e .f de, Amerikan vo Filipin kuv- zuır: havalarda bütUn bu ağıZ}a.rdn. 
vetleri teslim olmadan saatlerce ev• yükleme 1.şl durmakta ve gemilerimiz 
vel bütün Bataan yarımadasını aar· S1nop, Ereğli ve Amnsra llmanlb.rmn. 
san ıiddetli yer depremleri olmu~, lltlca etmek veya bir ıışağı bir yuka.
filipinlilerin kulübeleri yıkılmış ve n dolaşarak fırtınayı geçl~!;rc 9{l.-' 

bir ço1' yerlerde toprak kaymı§tır. lışmaktadırlar. 
Tokyo 10 (A.A.) - o. N. B.: Kömür nakleden gemiler. 

Bataan yarımadasındaki hareketle· Bu lzahntı ~rmekle kömür nakil 
rin aon geli!!imine dair henüz resmi 1şlnin m demek olduğunu kısmen 
rapor alınn::aml§ olmakla beraber izah etmiş ol~orum. GcmllerlmWn 
Tokyo askeri mahfilleri artık teslim~ son beş ııylık gunlUk iş cetvellerine 

d 'L- k t_• b" · bah" nazaran Havz:ıda.ki kömür aITTıtarının en ou§ a nıç ır ıeyın ıa mev• hl birisi ..,.._._. kal tır B 
1 d y ·ı d"" ç c.~ı.ıı.ı<:>JZ mamış . ava

zuu o ~ .ıgını ve yenı ;". uıman lar bozmadıkça ağızlarda daiıruı. bol 
kuv_vetlennın t~ ve k~ıt•ız .~r~ gemi bulundunıldu~u gibi; bir kısmı 
tealım olmalan ıcabettıgı mütalaa• da Büyiikderede veya Eret:lide nö~ 
sındadırlar. bette knlmı,.<:lardır. Mesem kömür 

-· · nakline tahsis edilmiş gemllerlmizin Yenisehir cinayeti :e:~ farihine ait ~etvcllni ~k e-

Şüle. Kalkavan, İstikbal, Şart, Ba
' Dün suçluların muha. kır, Şfıdnn, Yelkenci, Altny, ttsküdar, 

! Sebat, Pe-k, Atım, FJoryn Tan, PlnUn, 
kemeaine ba§landı Sinop, Demir, Erol, Hatay, İnal. su:ıt, 

ki 62,000 tonluk yirmi bir vapur bu 
,) Geçen çarşamba günü öğle vakti tarihte kömür lşlle meŞgul bulunmnk
YenişehJrde bir :meyhanede Necmi ta.dır. İzm!re kömür götüren Mete ve 

~
~ adında bh1nl bıçakla öldü.ten Kemalle diğer gemiler bu yeküna da:hU değll

bu wça Jmnşma.ıttan maznun Bacı d.ir. 
Be.ynun ve Mehmet Al1 haklarındaki Ha.\"za.da fena bavalaı:: dolayısilc ny
tabl'.bt blt1~ ve meşhut suç ka- da TaSati ola.rnk 10 Jlfı ıs gün b.hm1· 
numına tev1ik:an dün üc; suçtu 1klncl ıra yapılamanı..a:ktadır. Mesela: Mart 
a.ıu- ceza mahkemesine vet1lerek mu- ayı zarfında ıo gün ta.hınllat yapıla...
~Ierfne başla.nm~tır ma.mıştır. Platin vapuru son defa 

Ma.hkemede tnMnunla.niaıı Kem.al Havı.adan kömürünü 15 günde alabil. 

Hint suların
, da bir Japon 
muvaffakıyeti 

Türkiyeye gelecek 
Yunan çocukları 

Aakara . J 1 (T dcfonla) - Dwn-

İsviçrede çıkan Joumal de Ce
neve Almanlann Japaıeaklan • 
taarnız İçin çok büyük kuvvetler 
hazır1adık1annı eöylüyor. Bu ga
zete hulasaten diyor ki: cAl· 
manlar kışın ihtiyat kUTYctleri
ne dolı:unmamıılar, biraz geri 
çekilmeği göze aJanJc cepheyi 
az bvvetle müdafaa etmi~ler~ 
du. bltbalıar taarruzu için hazır
lanan lı:UTVetlerin timdi toplan• 
ma 7eTlcrine gönderilmesine baş
lamnııbr, Almanlar kııın pelC • 
çok miktarda tank ve top yap• 

Avustralya etr.fında tayyare 
altınları devam ediyor. 

Lı'byada: 

Takayı, sulh ~ hl&Jdımt h1J!All'Undn mişt1r. Şlmti Hayrlyenln Erol va.
söyledlfi ve dün yazdığımız tekilde puru <ta. son Havza seferinde 14 günde 
anlatarak, Neeın1nin yanında bulu- kömür ala.bUmLşt.ir. Oörülü)'OI' ki ıc
na.n MüJg:\n adındaki ka.dmın KU- na hava yüzünden gemilerin tahmil 
çükl>&zarWara. ltüfrettitin1, Jı:.endlsl de işi çok aksıyor. En mühim mesele 
KQçükpaz:arlı oldu{tu !çln• mMafaa.ya tMmll işini ly! havalarda hl2llandır
ka:Raşne.sı üzerine Necminln bıçakla. maktır. .Evvelki günkii Ha.w.:ı.dnkl 
·hüemn edip ıten<lblnl yüzünden yara.- tahmllat mık.tan 5200 tondu. . Bu 

1 ladığmı, o sırada arkıtda.şı Mehmet. mlktan 7000 tona. çıka.rmağıl çal~
~,..!!l!.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!"!!!.-!li!.~!!!"!!!!!!"!l·--!'!!"!lı. ~!!".~-ll!!!!-~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!"!-!!!'!!!~~~-~!!!!'._!!'!_ !!!!!!!!l!!!lf~ Allnln elhı~ aldığı bıçakla kendini yoruz. Bu suretle 18 1§ gününde 1211 

müdafaa edip bçtıığını, NecmlYt öl- bin t-On kömür tahmUlni müml:ün 

mıoludır. Alınan tecrübelere 
dayanarak Şar~ cephe.indeki 
muharebeler İçin humsi tanda 
malzeme imal edilm~m.> 

iki taraf ar~ında ufak tefek 
çarp~ınalar olmakla · beraıber 
büyült m~aı;ebeler yoktuT. 

• • • lupınar vapurunun Pireye yapacağı 
Bır tayyare gemısı, 2 kru- yeni seferden dönüıte, 1000 Yunan Taze ekmek satmak 

suç mudur, değil midir? 

dilmıedlğinl sôylemlştlr. kılmak icabetmektecıır. 
Mehmet Ali lle Hacı ~ da va.

:ta.yı a.ynl şekllde anlatmışlar ve kav
gada kcndllerinlıı 11.l.şiklerl olmadığını 
söylemfşlerdlr. Şaıhltlerln d1nlenmf!si 
için muha!t~me tıallk edilmiştir. 

vazör 1 muhrip 1 kara- çocuğunu alıp memleketimize getir· 
' ' meai muhtemeldir. 7 - 13 Yll§ uasın-

Tahliye işi 
İstanbul limanında tahliye ışı son 

günlerde hızlaııdırılımşbr. HfUen 
günde beher kömiir yüklü gemiden 
beşer yüz tondnn fazln. t:hhliyc yapıl-

kol gemisi batırdılar da bulunucak olan bu çoc\lklann 
büyük lcısmı İzmirde, ktiçük bir kır 

Tokyo 1 O (A.A.) - İmparator
luk umumi karargahının tebliğine 
göre Hcrmes adındaki İngiliz tay
yare gemi,i Seylan adasının §arkın· 
da Trincomali ,ulannda batınJmış
•·,. nundan ba;-ka ayni sularda Bir
minghnm ve Emerald tiplerinde iki 
hafif kruvazör, bir muhrip, bir ka
rakol gemisi hatınlmr~tır. Ba~lta bir 
kruvazörle 6 npur ciddi hasara uğ
ı ~tılmıştır. Gazeteler hu habere ge
niş yer ayırmakta, hu neticenin, Ja· 
pon don ması en küçük bir kayba 
uğram d..uı elde edildiğini hdirt· 
mektcdır. 

1 O Japon tayyaresi düşürülmüş
tür. 1ngilizlcr, onu torpil taşıyan 
tayyare olmak üzere 46 tayyare 
kayhetmi;ıtir. 

r&tan inı:iliz tanatt 1 isile lkJ 
Jlru~·a ı:ir, Jngiliz tar are ıemüerJ 

hakkınrla Atı •• ıo edl sütunonnızda. 
mıılünınt vn ır ] 

iyi bir ted • 
ır 

Kalabalık yerlerde sıra 
beklemek mecburiyeti 

konuldu 

Ankara 11 (Telefonla) - An· 
icara Belediyesi, kalabalık yeTlerde 
halkın sıra beklcmeai mecburiyetini 
va~ettiğini ve bunun İçin ele icabe· 
den tedbirleri aldığını gazetelerle 
ilan etmiştir. 

İzmirde aıtma mücadelesi 

mı da letanbuldll toplu olarak ibate 
e<lilecelder ve okutturulacaklaTdır. K l s kan çl l k maktadır. Bütün llmanla.nmızdıı. 

I• • d b amele-s.lzlıkten sıkıntı ÇQkUmekle be-
Dün Büyük Millet mec ısın e u mevz'! münakata raber tahmil ve tahliye işlerinde 

KÜÇÜK HABERLER edildi, Adliye ve Ticaret Vekilleri suç Sahrayıcedit cinayetinin memmmiyet verici lnitlşa!!nr vardır. 
İskenderun ve Me:rsin llmanlannda * inkılapçı ~uıı: admdaC.l mec- olduğunu söylediler aebebi anlaşıldı tahmil ve tahliye işleri günde vamti 

nuada çıktın cBulut geçt.l> bGşlıklı vo , olarak 1200 tonu gcçmlştJr. Diin Mer 
Saldh Birsel bnzalı bir §ilr alle mev- ... _,___ 

10 
k b Me.rdivenköyü civarında. Sahrayı sinde 2000 tonluk talımlı ve tı.ıhliye 

~ (Telefonla) - Mec• mını "Y ettiği, hazmı kolay oldu- Cedit denilen yerde bir oeset bulun~ ı~ı ı t 
cudfyetlnl ve aile bmnak em.smı aar- 1. . b .. k"" 1 da M .1 y d _J '9 yapı mı§ ır. 
sacak ve kadınlığın ana olma.le husı- ısın ugun u top antısın , aan gun an aaha çok yenileceği c.iıetle dulwıu ve Ko.dı:köy müddeiumumisi 2/17!37 numnralı :ıuı.rnmame llo. de-
rrundnkt f1krf ve fitr1 ıemayüllln1i m- Vekili B. Haıs.n - Ali Yücel, köy böy]e bir tedbirin taısamıf yerine is- B. Bıtlkı taratın~ toı.bldka.ta a.bşlan- nlzyollnnndı:ı. umum müdürün rc!sli
yıftatıaca.k: mo.btyette görllldü~iinct?n olculları ve enstitüleri tcşkilatlandır· raf tevli.t edeceği ilzerinde duruldu. dıtını diln y:mru..ştlk. . Ya.pılan te.ıı- tinde Gcnelkurm:ıy Başknn.lığı ve 
mecmuanın sahibl TC ncşrlyat miidü- ma kanun Jiyihasmm Meclis encü- B d . • . :ı 1c1lı:at netlceslııde ~ın Kızıltoprak- :t.!llU Müdafaa, Iktısat ve 'Men.ret \'e-
ril hnldcnda taJdba.ta bqlanmıştır. menlerinden •eçilecek üçer kifinin .. un an aonra T 1C&ret Velr.ilı B. ta Merdlvenköyünde Imnın soknlınd::ı. kale~rl murahhasların<lnn mürekkep 

Dün asliye yedinci cea ~ iftirak.ile kurulacak muvakkat bir ~umtaz Erkmen kürsüye cclerok H numaralı evbı bir odasında oturan bir komisyon tc.şekkül ctmı.,t.ır. Bu 
slndd'1 duruşmada ma.munlal'dııın Zi- encümene havalesini teklif etti ve bır çok yerlerden, fınncılann undan ve beıo gündenberl ortAdrul kaybolan komL<ıyonda deniz t.-ışıUanmızın e-

b a\t.ı ... bir kıSka.n lığın kazanmak için hamura fazla ıu kat- Ermrumlu duvo.rcı uste.&. Sfileyama- he-nımiyet sırasına. göre muhtelif hlz-
ya Umnr u ~~. ~ T& kabul olundu. Layiha. müstaceliye- tık.larına dair tik.ayetler alındığını, n& &lt olduitu anWJ:ılıruştır. Cesedi metlere tefJlki yapılmn.:kta ve bu me-
bitl Jmdına lmrll duyu]an PJZ.lll ifa- tine binaen kurulacak muvalkat en· kın ki 1 •-' t octıltl da. dOl""".n 
deet olabil~ '1lrd8 a\le meırcu- d tk"L •. I Um • e e erin hamur olarak. .ürüldüğü- 0 c v ...... a. 8" .. ann ,_,..... yanda kömdr nakU işleri hıı.kkında 
dlyetlnl l"e aruı. olmak ~ünü cumen e te ı11. ve •urat e umı nü, bunu önlemde İçin böyle bir bSçl Mehmet gömı\11$ ve zıı.bıta.ya ha- da kararlar verilmckt.edir. Aynl ma-
sarmcalt bir cihet olmad.ığırıı, şfutıl Heyete tevdi edilecektir. tedbirin alındığını, buoa muhalif ha- be-r vennlştlr. Adliye doktoru taraf~- blyette diler bir komisyon da 2/lil3!> 
aon mı.sraında cDoğuımnd.ıkçtLıJ llel1- Yine bugünkü toplantwnda, hı- reketiıı 8U ] lmad .. ih ti · dan ceset muayenıe edilince bumın bır numaralı kararname ile dcmlryc!j•m 
mesfnin bir tertip hattım. ola.Tak •Do- talya mebusu B. Rasih Kaplan'ın, halli de ~kup 0 1N!t ~ .. ~~ iple bol;'Uldutu T-e bir~ da. gırt- umum müdürüniin reisllğlnoo t~k-
ğurdntçn ... şek.Jlnd<ı çıktığını ft bunmı Aııtalyada taze eTunek aat.tıklann~ b n~ emeye taa u e gını ]ağı ~lerek Öldih1ildüğli teloıplt edil- kül etmiş bulunmaktadır. İu.şc JMd• 
farkı.na varınca. dWıelttuı:le:rdn1. söyll- dan dolayı MiJli Korunma kanunu ' eyan etti. ınişUr. deleri ve kömür nakliyatı bu !comis· 
ycrek tashih edllın1ş şekilde bU mec- mucibince cezalnndmlan iki vatan- Meclis pazartesi günü toplana· Bunun üzerine taıhkikllt genj§letll- yonda vagon tah ~l suretııe etıemml· 
muayı mahkemeye vermlı,t.ı.r. d L kk Jak• 1 ,_ . . 1_ .ı caktır. mlş ve Sülcym:anın Niyazi a4lnda birt yet dereces1n~ göre tanz.lm edlimek-

Şilrl yaZ3fl Sallh Kaplaııcalı da ar- 8~ na . ın.;ı • ·~ aua ta~nrı o.-.unau. ile beraber ~ya:ı Ha.tlce adı.nd.ıı.ki tedir. 
kad8.'11lm sözlf>rlne lştlrnk ett.ığlni Takrır anhıhı B. Rıı.sih Kaplan, bu Makine ve yedekleri k:ad.mla gizlice görüşmekte olduğu Demiryolu işçilerine 
s()yl~ ve ıuecmua.run da.ima. aile illi vatandn~ın suç teşkil etmiyen bir meydana çıkarılmıştır. Dcrtıa.1 Nlyıa-
hayatını teşvik edecek mahiyette ya- keyfiyetten c:lolayı Antalya Asliye • Ankara 1 O (T elcfocıla) - Sana- zin1n evinde a~tı.rnın yap~ Ha.- yemek 
zılat neşrettiğini Heri sürmü..<rt.ür. Ceza mahkemesinde 25 er lira ağır yıde. ktılhnılan iptidat maddelere ticenin .sa.ndıitı açılınca Süleyınana. Devlet demir,yollan 1.şçilcrln.e ~ nl 
Mahmckcye gelm1yen Salt\h Birsele para, ekmeklerin mUSD.dere ve isim- mabnalar 'Ye yedek kısmının güm- alt bir palto He c;am~rlar bulun- kanunla günde bir Öğth1 ~~k ve
yenlden tebligat ya.pılllllW için mu- ferinin ga;ıete ile teıhir cezasına rük resimleri hakkında hükilmetçe muştur. Biraz sonra dn evin JA{tmun- rilmcsi temln edllmişt.lr. Bu suretle 
ha.keme b.'\Şka gunc bırakılmıştır. mabl.:iun edildiklerini, katile~cn bu alınan k~rarlann tasdikine dair layi• dan kanlı bir bıçakla bir ip pe.rça.'51 denlzyollan ve limn.nlnr umum mü· * Topra'k Mahsu1lerl Ofıet tarafın- hükmün truıhihi için ne yapıldığını ha Meclıse verilmiştir. çıkarılmıştır. Niyazhıin odamnda gö.. dürliülerlnde olduıtu gibi demiryolla-
da.n mutemet bakkallara 7SJlılacak AJJ" V k"J" d d ıülen kan lelrelerlnden ~. Süleymn.- rında da büyük mlkynsto.kl lşçl kitle-
gıda maddeletl dnğıtılına.mun du.rdU- ıy~ e 1 1~. en 9Qruyor u. mn burada öldürilldükton sooxa cCEıe- slne bhiı:aç l{Üne Jmd:ı.r günde bir 
rulduıtımu dt\.nkil myımmln yaznuş. Adlıye Vekilı cevap vererek, me- Beledı· ·ı . d1nln ta§ ocakları.na atıldığı meydnna öğün para.~z ve bol yemo'A. verllmesi-
ttk. I>Qlıtma lçln bc'klcneıı emir dün seleye muttali olunca keyfiyeti tct- ye veroı en çlkmıştır. Bu vaziyet kal'şlsmda. ya.- ne b~lan:ıcaktır. Yine bu kanunla 
de gelrncdlib>den gıda maddeleri da- kik ettiğini ve temyize gelen 'bu bük· kala.nan Niyazi ıı.e metrem Hatlee su- demlryollarının küçük memurlarına 
ğıtılması yapılmam~. Bakkila.ra mün bozulması icahettiğiıni anlata- çu 1nkAr ederek: beır sene b1r .kat elbise, şapka, ktmdu-
tevztat.ın pa~sı günü yapılması rak dmliştir ki: Zam layihası Vekaletlere - oece kamnlığında sr.teymanın ra'"' ııı:ı .senede bır, blr ta.put verııe-
muh~cldlr. - Şahsi kanaatimce 2.f 8&atten odasına m~ul b1r adaın girdi. Bu cetı. gibi aynca kilometre tamnln::ltı * Bcyoğhmda İstlklô.l caddesinde evvel aatılnn ekmekler sıkTClinden gönderildi tı.d8m biraz aonra. da elinde btr ı.- ve fevkalade ahval~ görülen hızmet-
~ymenct. npnrt.ın:ıruıı kapıcım. su:re- k bed" 1 B _ 

1 
k . . baııoa ne bbe gelet'eic; .. KJo.,,e ~ lerin~ mukabfl iltrnmlyc veriln1esi da 

hlrll 23 yaşında Ka.y:ı evvelki gece o- T~Y ıyVo~1~;1· • ~~1:_on emeb 1ıçın ~Y eöyler3Cniz alzl. mcıtır6ı:Um» deylp aJJJf tamınıa kabul edilmiş .bulun-
da.!lna k- ü d 1 cal 1roy?n ıc.aret c:xn eh to.ougatta u un- kaçtı. Sükyma.nı 0 adam mdUrmUş- mnktadır .• 
Ahmet ~~s:y!: ~nnda iki ~ muştur. Buna riayetsizlik bir ıuçtur. ~ara. 1 O (Ak,am) - &ı;di· tir 
d:ı..şı il~ odaya glrlp yatmışlardır. ~e Bu iki vatandaşın Milli Korunma yelerın ihtıya~annı ~pl~a1' u~e- t Demişlerdir. Siileynuının, Ha.'Uce 
Kaya kömürden rehirlenerek ölınü.c;- kanunu mucibince deGil, Ceza kanu- r~ bazı bcledıye vergı Ye r~.ımlenn.e ile münasebetinden hlddetlene:rek Nt
tür. Ahmet ve Hüseyin de odada bay- nunun 526 ncı maddesine göre ce- ~ır miktar zı:.m yapılması ıçın Dalu- yazı tarafmdı:ı.n kısltnnlçılk nctJ.eesln
&m bir halde buhmmuşl:ı.rdır. Bunlar zalandınlmaları icabedercli. lıye Veknletınce hazırlan.an kanun de öZıdürllldüğU eıılnşılınallrtc.dır. Cd>
hasto.ncye tnldınlnıışlar, adliye dok- B. Rasih Knplan karann tashihi layihası, düşüncelerini bildirmderi bar a.dmcla bir ndıı.mın da bu elne.ye-
toru t"rnfındnn yapı.lan muay<ıne so- cihetine gidileceğin~ tcşdckür etti. için Vekaletlere göndeıilmiıtir, t.e ı,tlraltl lınıkkmda OOzı deilller. elde 
nund {<ı.ynnın kömüı, n öldüğü tes- Fakat ekmek taze aahlmasının bir --·- edilın1ytir. MilddeluınwnUlk Nlyazt ile 
plt eoı erek gömülmesine ruhsa.t ve- suç olduğu mütalaasınn iştirak etme- 1 ... , • . b 1 d Ha.ticeyi revklf ediCrek Cebbarın aran-
rllmL1f.lr. d.i"" • • 1 d d' k' trı nın mezarı u un u masına. başlanmıştır. * Dün, ltıınlı\t e lhrao:ıt hlrllkle- gını ı:;nr.et e e 1 ı: . Meşhur be.!teklıı- lt.rln!n ııı.er.arı b'll- Zeynep adında bir kö.dm, Süleymn.-
rindc yazmacıl:uin ynğlıkcılar kMıt- - Mıllı Korunma kanununun ih· nı ~ıdıRını ve sandıl!ındn. 800 Ura 

' zn~ '"'nc"un' d ·· k ed'l" k lurunu.tur ... Mezar Edimct:a.pıdındır. 

lmıir (Ak§am) - Belediyece 
aıtmı. mücadelesine başlanmıştır. 
Vilayet nezdinde yapılan teşchhüs 
üzerine İzmir Belecl"ycei emrine on 
ton mazot verilmiştir. Güı:cl:r-alı ve 
lnciralt? me!'i kileri arasında genişçe 
bir ttahtıdaki su birikintilerinin dol
durulmas· ve temizlenmesi için Be
lediye temizlik ,amelesi faaliy<' le 
geçirilmi~tir. Diğer semtlerde, bil
hassa talebe çayırında da aym İ" 
içirı çn.1ı1ılacnktır. Sıtma mücad le 
mıntaktıs- içinde bulunan Karşıya· 
lacn sıtmn mücndelcsi için de on 
ton mazot ayrılmı,tır. Bunlar, para 
mı lr,.'hiHnrl,. ,.., J.,T"• ri ;-.,, f.,..,.lrh,. 

çılar ve muknvvn. kutucular toplan- u "' ' en e muza ere ı ır en "" kadar ıxırası bulunduğunu aıöylem.1~ 
mıştır. Bımlar, itha.liıt eşyasmm tev- doktor arkodaılar da vardı. Bu cihet Belediye meznnn etrafım taıle1m ede- de mazmm Nlyazlnin evinde para. bn
zli esnı;sında k:eııdlkrlne düşecek lconu,uldu. Hatta ekmek bayatlayın- rek ki.içtik b~ meydan haline ıeth'e- ıunnmam~tır. Kadıköy müdıdelumu-
~ ı .. ~ At ,,..,,... o .... n.~. ca srıda huM&uıdan mühim bir b- eett.la:. mtai ıabkikata. doTam et.mett.ed:tr. 

Arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunlarına tabi 
olmıyan müesseseler 
Ankara 10 (Rndyo gıı.retcsi) - Ye

ni bir kooı:tlinnsyon knrarmn core 
scnnayeslnfn trunamı veya en az yn~ 
116ı devletçe temin olunan mü~sesc .. 
l~rJ.e devlet tarafından idr.re olunan 
iktısadl tcşclcltiiller, bu ıncy;ındn Sü
:rnreba.nk, Tlcnrct ve Petrol Ofüılerl 
devletle yaptıkları nlım s:ıtım lş~cri11-
cle arttırmn, c~·,lltmc ve ihale ka
nWllnrı hfıkümlertne tabi tutulmıyn ... 
caklardJL , ··--- -··. -
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~KŞAMDAN AKŞAMA ( ] !ııes ......... ı••O 
'-~-.:fi:.::..:=:.§ :..::,._::_.::.::..::..::.::~:.=:.:::..;;..-J_ Müşteri! Dert yaratmak 

... itıbedeü aklımdan çdamyorc . me er U Un, 0 m f Ne idi o bir a.menlri cmittsi aaL 
1 

Doatam Bürlau Felek'iııı lltif Lir Ek ki 1 A K T .K. R R u H u jOd k.. Ü 
- ÖMir memleketl..U. tdanb- tmlı• ?.. Ne idi o c..U. mütt.ı-

wunuı... Halimiz• tWaedelim.0 • ve .a. Din ililNın. 1ülı::eel-twa IMılntı " 
S.« s-ci ıa ,ok, bu :rok. .. Fakat Bu sabahtan ltiwen Doktor Celll Muhtar. c:Maaı? •• Da «müfteri• ._. dükka. 
l\'unanbtanda öbürU d• yok ... o,... mi'air niıbeti azalblıyor "Emekli Sahne Sanatkarları,, Yurdu birlik fikrini zararli kapuındua 5ç.; Pd* mi. Mlim ... Jeyse tekrar tekrar ha1imiM ttikff. lim. üatüne. temeanab temeanala iiıt-
ietim. •• Parlat• 6lanca t•J' biLe k· buluyor tüne idi .•• Meeell bir kilo pidnç aör-
lanmuyormuJ. .. Bizde var ... Oturup Dün ~ 1k1 mtıtı.lm toplaıı.11 Kapanaa ti,.uo mewiminin bi· ıgeçmiyen akıtörlerimizin aay111 yapt- lese.ıiz, bunu hemen paket ederler, 
kal.kap ıülaedelim. •• l,i amma., bu yapılmıştır. ı:ıabalı ::;t' on~= llnçocunu yapmak, geçen alb. ay zar- labüecek tahminlerin. çok Uıttind.. t'$a.nbulun kişi* odmı ve kömür fakat elinize vermederdic 
eidiJI• bütün itleri bırakıp sabahtan topl~:~ ~"vali ~vtnlerl ı.a; fuıda temqa aanatanizin klr ve za- dir. Onlar aabneyi, nerede bulurlal"' fıftn1. halletmek 1Qlıl tdooar' aıuınd& - Aman ehndim, nhmet otma.-
taktama kadar t\ikretmekle vakit ıo- torM&.a, Topdlc• ~ert OfltA., mil- rar fa.tllanna neler kaydedildiğini jea, evleri. barklan aayarlar. Göçeıb.. bir blrlJk )tUrulmasl do.,tinWdQ#Onden 1111 zab ilinize ... Da «&deriri&. 
cireceğiz. •• Ö,lo yapacak yerde, •ük· :1'nr muavini n beledlye ıt.t.m.t mt)... incelemek. buolardan çık.anlacak tiklerini unuturlar. Ona kaVUfunca. ~ Ta.runmış dolctOr'" Ut- - Cuuın zarar yok ... Küçük bir 
retmekte ıeae devam ebnekle bera• dürfl, bulun~~ur. Toplaııtadt. ,eh· hükümleri tahlil etmek, yann için sevgilisine kavuıan apldar gibi he-~ B. Oelll Muhtar böyle kiiıt ne çıkv7 •• Hem de ıimdi la.. 
.,_., noluanlarunm tamamlamak rlnı12K1c ya.p:ıian et:ımekleıin mısır nLs- edilebilecek iıtlfadeleri ortaya koy- yecan duyarlar, onu bir aile yuva.at bir bl.ı11#in bu 1$ halled~t ımn. kendim r3türiirüm. •. 
üzere paçalan awuak... pıetl g~~UlmDI ve bu n&.ııpetlın bu -.. mak. aynı zamanda yeni yeni bap.- ıefkatl ile ıeverler, Mahmut Y eeari'. kB.n1d1ı\ Doktor Cleı\ll Muhtar dl3'0l' - Müaaacle buy'8"UDQa efcmdim... 

Ne dofnl bir tavaiye... ba.htaıı itibaren )"Ozde otuza ve yamı nlabilecek teıeY>U.lerl aayıp döle- nin pek hakkı varı cAktar aç kalır, ld: . Çocuk arkeımzdan cötiintin. .. 
Fakat ~ ıı:amaııda da. bir ıeyl sıı.b&htan ıtıba.ren ~ ytmı.1ye in- mele benim için çok çekici hir mev· açıkta kalır kaydetmez. Fakat tiyat- - Odun ~ kesilir, kömür dal· Ve l>aık•lm çıraiı arkada elinde 

bulamayınca İçimİ2e o kadar d.er- d.lrlD'lmelllıı....r t~ftan~~~eırrln . ..,....,* h.t zu olmakla beraber onu bir b. a~ka roruz: kalınca dünya ona zlndan <b. hazırlanır, snhil6 lnd.lrWr, bumdan b tek lııeae klilıClı Tit Iİs ~de yo. sek. anılıp akdmasak b &" ........ .,....,,",... .._._ ~& 'kıa,yık vey& motörleı1e tquur. D~ .. - çlbrcl 
ele~ y • J' • , ıra• yapıJmasl lQln tı.nnia.rın e.llkada.riU fırsata ~ı.rakarak 'bu yazımı tıya.tro olur.> omwıJ.an kesmek f.ç1n adam, odur.Ja.. Şimd' ımz." L:.x...;a •• L _ _! , __ 

dervqmeırep, bıru rınt olsak ca• tarafında.n çott sı:ıı::ı b1r teNt ve kxJn.. mevslmı Ue beraber kapanmasınd~ Her eanat para kazanmak kasti n t&pn.ıı!ıt ~in V8Blt& lstet'. Bun.lan 1 20 eae ..._ .... , oteocn a....-
ııum.:: . trola tabl tutulma.'!l da. tan.rla~- k.orlctuium. Te ~panıraa gelecek tı· ile yapılabilir. Yalnız aktörlük yapı- ancak hiilıdlm.~t. tıem1n edeblllr. Ma.- mz, tezgahtar IOl'U.)'or: 

Dunyada cdert yaratmak» dıye mıftlr. yatro mevııml ıle hera'ber açılmaşın- Iamaz:. Çünkü eaa.aen çok para ka- d«nld hilltQ.met tem.ln edeceıldlr, btr- - Sis mi cötirecekainia? •.• Yok· 
Lir ıeyin mevcudiyetine layıia dere- Öltleden sonra. saat 15 de y1ne Vail da ı:orluklar gördüğüm bir mev.ıua, z:andırmaz. Fazla olarak 0 kadar llte ne lüzum var. sa apartananmmn kapıc111 nu R'e{ip 
oede dikkat etrn4 misinizdir acaba? ve Bel~dlye Re1sl B. doktor Lfttn Kır- bir müddet evvel kurulmasa düşünü- külfeti vardır ki hevessiz aıkıız bu· ~ aen.e odunlar k1'sl!mlşt!, yal- alacak? 

Caı:etecilere, eberiya: darın reısııstt altında lldncl blr rop- len cEmekH Sahne SanatkArlan Yur- na katlanılmaz. ' ıuz nakil 1.ş.1. vnn1ı.. Bu senıe k'Cs11mlf •Biz gönderelim!• ıözü artık ta• 
- Siz &tara habercisiniz .•• - der. lenh yapılınıf, ~ s1ı:meGc k:a.r- du:. na hasretmek istiyorum. Esa• Aktörlerin dalma ikJ h-v·yetf ar· h19 odun yoktur. Hemen 1fe ~- rihe k&l'lfb. •• 

ler. _ lyi ,eyleri yazmaz, kötü bir tl dağıtılma.sı meselesi konu.şulmuı stm çok geç kalınmıı olan bu t~ch- dır. Biri benlikleri. diğer~ t'em.it et· mazsa lcı.şuı ~ seneden fa.z1a dar- Eskiden bir çok mü,teri dü.1<ü.na 
vaka oldu mu. kaleme sanlınınu.. son ll ay zarfmda ~vzl.1:1~~ büsü ele alarak bir adım attırmak tikleri şahıMyederin hüviyeti. Bu ıa· !!~~caıaı:ı~= ~: ~ .,.. ~deta azametli tavırla P. 

Meslektatlanm da buna moka• ml~~üg-~enbgeçd m r. ""~tıt~ imkanı bulursam kendimi çok hah· yede aktörler bizlere nispetle daha k&nür satmıyacalı:ıınJ4, B~ eGI11\· renlı. Hatta budan: 
L~· ··y1 • ı ıu.uı.u. Zt>ı•lne un an oonn UAG• a • Tart ad 10 kil r d u to e cevap venr er: cak muvakkat laı.rblıı.nn num.a\1alı o1- tıyar sayanın. ziyade heyecan duyar bizlere nis- fm ek:meğlnt mo.hvettlktıen fJOllr& bu - tur an o un •• er-

- Bir yelkenli gemi, küçük bir ması kaı'arlaştınlmıştır. BugUnkü şekli ile bu teşebbüsü petlo iki defa yqarlar: Bu yUzden h11ıY1rlı blr netice vttm~h'. Bun& ken, halinıd~ ~küçük dağlan ben ya
IUnandao hareket ederek Üç mil öte- Kart dağıtma 1.'}lle meşgul olanla.rın Muhıin Er.tuğru1' a borçluyuz:. içimiz- onlar hepimizden daha husaatırlar. d1kka.t etmell.ı ratt~» 110.1 bir mina vardL Bazılan 
deki bir adaya Vartnlflır. Hava ıa· da bu ışe azami derecede ıttna " de, hisst düşüncelerle., bu müessese- Hele her ~eyden pek çabuk. nem ka- Diğer bir zat da: a:Bir odun kömlil' da ikide bir çaraklan. dükkan aahJ. 
yet ~yiydi. Tayfalar kürek çekmif· d.UMıt gösterınelert 1~.ln kenıdilerlne nin ~urul~~nı ~~tiyenlerin, hem parlar. Bu aebeple onlara yapılacak blrllğl lrurulıruım demet: mal:ırukat bini hafifçe paJlar~ı: . 
lerdır. Odunlar bop)tılmıt, yii%de on tebllıga.t yapılmı,~t.ır. ta1ımın edılebılecegınden fazla ola· yardımın gurura dokunabilecek bir 1.şlnl l.nhtsa.r ~tına almak demekttr. - Y 000 ••• Bak hD' daha bu dük· 
ticaret hasıl olmuttur. Bunu gazete- Bele<Itye dün ekmEllclel."1n b6.ya.tıa- rak, mevcut olduğunu biliyorum. ,ekli olmamasına. aynca dikkat edil- Bir kısım: köylüler kıendllcrl odun k~- kina adumma atmam ha!... 
ye üç sütun üzerine kocaman koca· dıkt.a.n soınra ağırlıkla.n~ ne mlk- Fakat aynı zamanda eminim ki hiç melidir. Onlar bu dikkati beklemek· ı ~ köms!°J'1'~~ ~tn::ıı: Ve bu IÖz üzerine akan sular du-
man yazmak mümkün mUdür? Fa· tar ka}'bettlk.lerl~t tecrübe e~k birimiz bu ihtiyacı Muhsin Ertuğrul te haklıdırlar da ••• Çünkil yapıla.bi· yut:u:a.k:tır p v. an nırı , 
bt valda ki frrtına çıkar, cemi ba· me.ksa~ b.:ı;~~wJ:p~ıştıır~ kadar duyamayız. Çünkü başı sıkı- lecek yardımı eaasen hakketmi,. ' .t • - Aman oo· kuaur mu ettik efen--
tar, adamlar boiulur, onu tafsilatla nan ne ce o unac . ya gelen, daralan, bunalan bütün lerdir. Et f' ti 1 dan? .. diye etraEumda hr döner-
..ıailelere dercecleriıı. H d d ki d aanatklrlann ilk aklına gelen ıey H alı tka le d ti . ıa er lerdı. 

Fakat ,öyle bir tuhih et'Ck· ay arpafa a kaza a Şehir Tiyatroıuna müracaat oluyor. . edr •b. ne sana. d n Hu re __ :?ıı· Et nat~rt yillaıelmelctıe devam et- Bugüniin harp nıütteıisi ise, dük· 
1 g • l .. "'ldii B .h. k" l l 1 pehn e ır yarabcı ır. er .anne melı:bedlr. Kasaplar cemtyetıntden ı;a.. ki.na aükliim pükllim. IÜn«ÜIÜ di-

- Eda-dik. vatman SUÇ U goru azı 1 tıyar aanat ar ann an atıma· sanatkan oynadığı rollerden yaratıl- l!hlretta.r btr m~ bu e..ym 8001Anna tük b' b 1d • • Cana· 
Şimdi böyle hadi.eler vız ıeliyor. Haydarpa.şadak1 tm.mvay k!azası eot- 11 yürek~e~ acııı olaca~ . ':oksuzluk mış bambaşka bir alem içinde ya- doğru et ftatlcrlnln kilo bqma 50 ıru- ar. • • P"IJOI'. .. ilteneı 

C---~e .. : ... b'ann' cı· --Lif-: alb au·· ... -. t'nfınd& Osküda.r müddehımumU1~1 ıahnelermın yalnıı: ıeyırcm kalmak O d x. ll t-'- uh _ ..,,. dii.-.eM"'l, m.a..-... ........ı---a - Dır d~ ba dükkau ad1.m11111 
~ -. .-o ..... ~.... • . Şeh.' T. b'. .. şar. yna ı"ı ro er onun ~ r u • ...., -:r"' a~• .,.._. uıı•.-...."' alınanı! dam 

luk: :ır. B..ruw o yinni dört aaalin tarafından ya.pıla.n tah'ld.k:at blt.mlştb:. ıstemı>:_en ır 1

1Y1~~rosunun utun nun müteaddit kalıplan gibidir. doğru ela flıa.tleı1n. yüs laıınJş tn~ ~,,...:: ·•· urund • t . 

.. bim akalaril d !durmak Tra.mva.y ürerlnd~ yapılan lncelem&- aenatkarlan da. A ııuı onlardan razı !ı1nl ısöylentlft1r. sebep ola.l'alt da. şıeh- UUA&ancmın .om a mu.. u.. 
en mu v e 0 ıe· ıer ve e.hllvulruf h~Jn verdi~ ~- olsun, ellerinden gelen yardımı esir· Her .ah.~.~ aanatkln oynadığı rol- re kasaplık hayvan g&11flnln l\rttığı ter adunuu at. uter atmL .. 
rek: Amerika kıtaaı baba da, harp tlf ra.poruntm t~ ~Ucesl.n.de gemiyorlar Kafi geliyor mu) Yazık 1 ler tenev:vuunce heyecan duyar. Uy· göst.erilmektedlr FAiden en ebemm.Qrebiz müıteri-
ateıi dünvaya sana da, kıyamet kop• tramva.yın vatmanı Kemal Avcan bu ki hayır Çunku delik b"yülc yama ku ıüngeri ile bu heyecan ıilinir. Fa· · J'İ bile kaıcanmak için eanaf biribirle-
ii':tf.:~ := !1a~:;1i,~~:~ ':,j: ka2l8.d& suçlu görüldüğünden. tedblt - küçük. · u ' kat geri:ye daima bunlann tatlı bir Dumlupİnar tekrar rile rekabete ıirifirdi. Şimdi PirİDO 

u7--. s1zl!C vt dıtta.tstıakle ölürn.e ve yara.- B b da . .1 d.. b. hatıraaı kalır. Onun için ıahne aanat. IOl"SaDa. aizeı 
aa, imam bilditini okur!» hes!,bL •• lannuya sebebiyet ~ suçundan · .en .~~~ aeyırcı e.1..~ ~ş~n ır karlannın tahammül kudreti pek Pireye gidecek _Bizde yok ... KU'foo bakkalda 
Falı:at büyük kuırplardao aonra mamunen tevkif ed.Umtştlr. vazıfe goruyorum: Delıgı kuçultme- kt 
ortalık bazan aüt liman keıilir, Ca- EVIU: ttsklldar sorgu lıl1d.mligine ğe, yamayı hüyUltmeğe çalı~mak. Bu ço ur. . ·v· Dımılupına.r vapuru t.mv ~ olacü!.. diye batka yeri tavsiye edi-
setenin aekreteri ajanalan kanttırır, verilmlf, vatrnn.n Kemal Avcau ha.k- iıı biraz da bize düııüyor kanaatinde- H:r ıah.no aanatkin termıl ett~gı ~. Bunun içJn baız:ırtıkla.ra 1orw. 
ortalıkta çıt yok. Zabıta muhabiri kında mevituf ola.rü: adll takibata. yim. Biz bu vazifemizi ihmal etme- ıah~ıy.etlerın felaket ve aaadetlerıle ::1:ı:~b-. !~"::. :rase: •. ~-~-~~ndaib~idi.· ~enOnu' nadide

1 --'lana sallana ı·,.•n' ..: .. er•, gtrtşilmiştlr. meli cEme1di Sahne Sanatklrlan• ıeyırcilere elem ve neto aerperek -.1 " • ..n ell1 t ........ı-t.. ll1 ..,_ s.annıuwa. ..... a il ı ava. ... -- -- ,_. •- } k d0 d 1 • • lJ' • • o1»f9, uQ , .. z Otl uvı vuı., e ııuıu mak ;,_;... Lr-:tL müesaese!erden lv-
- Polia raponmda bir feJ bula· na yardan etmek imklnlanru araı- ~:ııarak fn 1 be';1 eknık ı:ıe;e ısını muh~ltt meyva voe btr o b.dar do. yu- tan da.r-.:=ı.- mahalle bakkalına 

madun. •• Ne ka&:ı ne ıirkat. ne do- tım\alıyız. Yapa.bilecek en müspet a 0 ayca uma • e nete• murt.& glinde~ 
U&t Okurlar mızın . v li B 1 d. . . . . )erini daha iyi tatmak imklnını ve- • bdar aene batla.rnda nya baıb bındıncılak ••• y ancın da c;danamıt... 1 ıı ıayın a ve e o ıye remmızın . 1 le 1 • _ _. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

bimayeainde bir komite kurarak rır: ?~ara çı ar yol arı ıpret cae- . •eaa1elerle nd4teriye hediyeler sön-
- T...-adan telgraf? mektuplara d _..._ I f r t it olacaktır rek, ıçınde bulunduklarını zannettik· kalannı eğlendırmelı:, daıUndünnek. d..wrcu. Kieük defterler, taln-inıl-

C lmemit. ema aa ıye c geçme l . k d k l b'l ki .•• hattl üldUnnektfr 
- e ·~ - . - -- zannederim. E ... en bu onların hale· erı çı maz an urtu a ı ece ennı ır . "' .,. • ...U-. ... Tek mlitterinin ırönlü ol-
- Viliyet pzetelerine 'bir ıöı: at. '--d d D "l!I 1 t' gÖ$terİr Her sahne aanatlta.n. oynadıgı rol· aun di•e. . Ekm k k l au ır a... aru aceze seıne erce ı· • l . b k :t. l 1 d b h 1 

•· 

- Sabr ıahr okudum. Elednn... e art arı yatrolanmmlan aldığı hisaelerden, Her sahne aanatHn aeyircilero erın ıra. tııs• iz er e, . ~~ ir a· Galiba buıulu aonra müttıeril• 
Nafile... -- h . b 1' . b"k k derdin geçici olduiu.. geçici 8&1\ılan yal alemınde yapr gibıdır. Baıka Nılrkall•ra. kuaplara hediyeler aön-
Bunım üzerine, ıa.zetenin yazı it· Blrb.O gUn. enel gazetıeler<ko em tryatromuzun e ım u ece d · 1 "' .. 1 bl9 bir aattat erbabında bu nıh.t ha· derecek Onların ··z1 • -=--'-

leri müdürü: kadar ağır hisaelerden genlt istifa· ne~eye aıma yo ugragında ras a- 1 k 1 bu • .:ı-d d' k' b' • ... l"O erme gumca 

~diline namnn mn~ kart· deler temin ettt Bugün de tiyatro na.bileceği itminanını verir, ~ 70 tur. ~~e ~1""" de;, ır d ~r lcin.·:. • 
- Eb. çocuklar, haydi, evlerinize lıannln tabı ve 1ıe'Vd. masırifl lld aanatlc.arlannm emeklerinden bir çok Her aabne aanatkarı aeyircilere knel ıanadt n yDa~ban kçat lal. a OlMUfaalten ultanatıllt._ tUnd. 

tlaktlm! Vaka olm• ......... B .. -::...1ük J\b bln liradan beş JUz bin lira- ço e em ·-ar a a ço ese ıye "---tm 
eazete çıkarmıyac~l. di;'ebaTu ya çıkanlmıt. vergiler alınıyor. ki ~~y~t ~oyubc9: umanın r~~U;khl· muhtaç olu;" . ...._ Hfk~= f':dun ~ 
mi? Bu ay b6f1 <t.ııgıtılnn ekaııek Ayn1 zamanda emin olmalıyız . ıse crı • e enya. zaman er er en, ~ita sanat erbabı tutumlu oltna· ::.-......... """'""""'"""'""11""""""'"'""'",. 

Böyle bir hadile kaydedilmemif· ka.rtlannı tıetkllc eıdıerlııeo. memlo- .böyle bir teıel>büı, bir defa meyda- ~nsanlann yerinde ıaymalanndan nın kıymetini takdir ederek yannı 
tir. Birinci ıahifenin en mühim haber· =:.s.~=~u=o.=~ :~~ n~ gelirae, kendi yağı ile kavrulur ıleri geldiğini hatırlatır. Çllnkü sah· düıüıımek imkanını bulur. Sahne 
lere tahsis edil~n o altı sütunu bebe· mazsa. ldğıt ve ta.bı 1.cı1etlnde bir gıder. ÇünkU 'baıta Şehir Tiyatrosu nede ıeneler perdelere, ııaatler mec- sa atkarlan iee yarattıklan h.ü iyet. 
mehaJ dolacaktır. Derhal yeni deriler tn.sarruf y.ı.pılm.o.sına lm'k!ın ol- 1 ohnalc Üzere mevcut aahrıe teşekkül- lislere a;7rlmı~tır. le~ biraz da~ yaklaşmak. vdaha 
icadedilir: Filanca aktrisin köpeji duğtmu gördüm. Belk.1 faydalı 1 !er~ ?üt:in yurd8: ~il. olabilec~k bu He~ ~abno aanat1r.An hayatta ata· doğrusu yarattıklan hüviyetlerden 
hastalanmı,. Fılanca milYarder ka· . olur dl;~ S'.lyın gıt~ a.."'Zedl- ış ıçın aenede bırer ıkışer temsıl ve- Jetle ihtıyarlıyan, yıpranan inaanlara mümkün olduğu kadar aı: uzaklar 
mandan ayn.layormUJ. yorum: rirlerse müeHeaenin başlıca geliri de hareketle ne kadar genç kalınabile- mak onlar için bir ihtiya<;.tır. Bu yüz-

Öyle yanıp yakılarak yazılır ki, Kartlaıın orta yerinde kAğıdm temin· edilmiş olur. ceğini gösterir. den diğer fertlor kadar tutumlu ola-
gene okuyanlann kalbinde ufacık hemen hem.en 1/S Q. kıl.dar yer Şimdi bir kaç aatırla tiyatro eanat· Her sahne sanatlc.Anmn en kolay• mazlar. Olmalanna da imkan yoktur. 
J,ir cızlama: tutan büyük hurufatla yazılı (Ek· karlnrının biraz: da iç yüzünden ca benimsediği ıey temail ettiği oah· Sahne sanatldirlan, oynadıklan 

_Vah vah ..• Ne de şirin köpek· mek kartı büyükler 1ç1n) ibare· be.hsedeyim, aktör ruhunu tahlile ça- 1 s~~~tlerin refa~ıdır. En gilç hazmet· müddetçe, her türlü zorluklara, yok· 
mi ... Şunu hasta etmenin :zonı slle altındald 4 m:ı.ddey1 ° nolt- lışayım ki onların bugün mahrum ol· ı tıgı şey de daıma .bu ~wusa zıt kal· 8Ulluklara gece gündüz seyircilerin 
var mıydı? ... Ya o zavallı kaduı?.. ~: ~ıı:ekku=::nkA(; <lukları bu !)"lrda ne derece layık ol.

1
mış olan acı hakikattir. Yoksulluk· üstlerine dikilen gözlerinden aldakla· 

Milyarderden aynlda. .. Şimdi parasa sarfly:ı.tından o/o otuza yakın duklnrı anlll§ılsın ve onun tahakku- tur. n kuvvetle tahammül ederler, Aç 
pulsuı: şoföril nnsıl yqıyacak?... tnsnrnıf edllmlş olnca.kt.ır. Ay ba- kuna derhal liiyık olduğu heyecanla Her &ahnc s~~iın biraz refaha kamına sahneye çıkan, demin yürü• 
Ne demeğe ihtiyatsız. davrarunq... şında geri verllınest mıecburt btr çalışılsın. ıknvuşmadan bın bır ıııkmtıdan geç· meğe kudreti yokken, icabedcrse 
Yakayı ele vermİJ... kısmı 11\zımsa knrtla.nn bir ke- Tiyatro sanatkarlığı sanntlann ~n miştir. Onun sahnede, müzeyyen bir zıp zıp sıçnyan aktör bütün kudre· 

Hulasa «dert yaratmak» lazımdı. narında kupon kndar b1r parça nankörüdür. Öldükten sonra bıl.e solonda takındığı tavn ve ltUçücük tini karşısına çıktığı seyircilerin şef.. 
Yaratddı. Amma, bir milyon ana bırakmak ka.!ld!r. şairin şiiri, ressamın lavhası, musı- odasına döndüğü zaman yorgunluk- katli gözlerinden almıştır. Seyirci 
habr. evlAdınm erimesi İmq. Amma. Munzmm. blr )"CkCın tutan kA- kişinasın beatesi, heykeltraşın eseri, tan üstüne çöktüğü kınk ayaklı ıan· gözlerinden mahrumiyet onlar için 
İncir çekirdeğini doldurmaz bir ha- ğıt s:trflyntuıd.a muıı menfo.nt hatta müellifin piyesi yadigiır kalır. dalyesinde aldığı hali bir göz önüne ilk ölnm. kü-"!'lr ölümdür. 
d. namına ıı.1M!::a.dar makamın nazarı · ı "\.IA ısecilmıİf... Dünya gazeteleri inti- dikkatini çekmenızı s:ı.yın c:ı.ze- Sahne sanatlc.Arı ise haleflerine i.smın· getire im. Ne acı tezat. İşte bu yllz· Sahne sanntkarla.n için kurulacılk 
tar etti. tenlzden i1ca. eder bllvtıslle saygı- den başk .. bir ıey bırakmaz. bıraka- dendir ki hayat tezatlannı ıahne yurda seyircilerin yani halkımmp 
. ~anırnn, ha, biraz da ibretle ıöz ıanmı sunanın. Kcrnııl Gençay mnz. H.er rol~ i.?da olul!,duğu .~e· ~natJ:urlaruıdan başkalarının onlar yardımı olu~, onlar~ ömürlerinin 
l>nund~ tutuLnalıdır. Evet, Bi.irhan ceden zıyade omru olmadıgına gore, mspetande hiaaet:melerine imkln ıaonunda, çeluleceklen La yuvada 
Fclek'm hakkı var: Ellerimizi bağla· nice mahrumiyetlerle, didiomelerle, yoktur. Yine bu teıbepten ba,k.alan kendilerine ~aşa.malt. didiımek cesa• 
yıp tükretmiyelim. Fakat baza teY- maflna dolayacak. Oziilocek, dura· uğra~alarla elde edi1en bu isün do bu nispeıtto hueaı olamazlar. Yok· retlnl veıren aynı ıeflc.atll g3zlerin 
let"den mahrum olurıak da içimiie cak ••• iyisi mJ. rönlün.ü ferah tutmak, kimbilir ne kadar yaıar. ıulluk b&fkalannı bu nİlpette mnt.. izlerini eezmlt, huzur içinde d>eclt 
derdolma.am efendim ..• Zira. insan· rint olmalltır... Dülc.klnaıs bakkallık bile yapıla· eaııir etmez. ietlrahat• kavupnak için m'-'ıtaıo ol-

Umumi meclis dün 
toplandı 

İstanbul Umumi Meclls1dün83.llt11 
de !'ela veklll B. Abdülkadir Ka.ramtlr.. 
selln relsllğl altında toplanmıştır.~ 
çen ceısenln zaptı okımarnk knbul 
edilcllkten sonm nrzn~ E;\'.!~u.lf 
ve vefat eden Az!z Alan yerine Nall 
Soydamın d.a.vet. edildiğine da1r riya.
set te?Xem!l. okunmuştur. 

Müteakl'ben kalortfeı-lerle ı tılaQ 
b1n11lann tab1 ola.ca~ şern.tto da1t 
sıhhat mQdllrlUğü tarafından yapılnıı 
tektin mUlkl;ıe ~ narıa. encfunenlQrl.. 
ne ve d111'er mnddeier de al!k:llı ene~ 
menlere havale edlld.ikt.en ronra 
Meclb sah günü smıt 14 d~ to;>lnmnnJc 
1l2ıeıre dngıtımıştıır. 

Yarının şafaklarmı 
iııklandıracak çocuk
lardır • 

Yurtta WUSUD yardım 'H fel
katine muhtav ,-anulan 23 Ni
lall Çocuk Baynma •• haftasın. 
da ...Dıdirmek için Çocuk F.Ur
ltme Karamana yarclımlanna· 
la kunwdendirlnlır. Cla ccdert yaratmak» adeti bulundu· İti biras da çıkarma baifamala... madı~ halde daimi aabneleri olmı· Hayatın onlara balıtettiii tek im- daklan teaelliyi ec:l.imnit olurlar. 

iv takdirde bunu defilae. onu par- (V& - Ntı) yan, buna rağmen tiyatrodan vaz- tiyaz iao kendileri ailarke91 bile J>at- Sellm Nlbbıet Gerçek '------------' 

Bay Amcaya göre ... 

- Bu zamanda böyle adam gö·ı ... Doktor demiyor muyıun. te· 
,jilmemi,ılr bay Amca .• , peıl atıyor ... meeeemf,., diye baaı,yor feryadı... demek olduiun-~ &J'Qa..,.... mftnMl•u taTflT• ~ dlye ~orkuyordurl ... 

... lstemeeeem... Doktor lato-1 ... Halbuki Cloktonuı. dlom ul ... Nodlr ~ !l.em~ ~ı B. A.. - KimhiUr., belki aayfi" 

bir adamıdll' dal ... 
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Parçalardan 
kumaş 

Kumaş buhranı 

yüzünden Avru
pada rağbet 

bulan bir usul 
Dünyanın her tarafında, ifa. 

maş buhranı vardır. Evde giyilen 
robdöşambrlar, yeni bir km'n8f
ıan yapılmağa bqlanmqtır. Blı 

kumaş eskim~ elht.selerln 19.ğlam 
kısımlarından, dlldlen elblseler1n 
artan parçalarından yapılmıftlreı 

Parçalar yanyan.a modelde gö
rtlldüğü şekilde eklenerek bir ku· 

maş haline getirlldikten aonra 
biçilip dildlmektedlr. 

·"' 'l ,G 933 Türk bonıu 1. ll. lll. 
• 1 1938 1kram1yell 
• 1 1933 1kramiyell Ergani 
> T ı93f Sivas-Erzurum I 

33.'15 
22.40 
24-
ı9. 75 

:a • 1934 Bıvas - Erzurum 2-'1 19.85 
:a ı 1941 ~u ısttkram 19.85 
:a • • • ı ,. II 10.1'1 

A.. Demlryolu tam1l1 I-II 60.SO 
kupon k.e81k 
A. ~llan tamm m 11.JO 
A. Demlryolu maıne.n .enet 4Q.'115 
T. O. Merlı.ıez Bantam 178.-
T. İl bankası nama muharrer ıs_. 
~kesik 
T. İl ban.tası (hamlle alt )" 
GponkeS 
T. İl bankan m1lmessll h1s. 
kupon bısD: 

13.50 

1'15.-

A.. Denı1rJ'olla.rı ,ımtı. ( % 80) 2fıl.25 
4- Demb:7ollan ,ımtı ( % 100) fı8.25 
J*lblar ebtıento 1!.'15 
Slgortalı Kred1 11'on&lye 1903 ~4.-

• • ıtıı 118.-
• • Amorti 69.-
• 1 K:apon 1.15 

Londra berbıe ı aterlln 11.24 
lfevyork Ozertne 100 dolar ıso.'10 

oenene tır.ertne 100 
t.vıoıe trankı 
Madl!d tlseı1ne 100 pet:eta 
Btotholm tnertne ıoo kuron 

•ham •e Tahrilit 
b::ramlJ9ıı " 1 1138 
Allan Qtmento 

BORSA DIŞINDA 

80.365 
12.93'15 

80.32 

Tbrt aıtını n.85 

Heyecan Dalgalan Halinde 
Alkışlanıyor! 

Yanm milyona yakın Türkün 
hayranlık n iftiharla 

aeyYettiği 

KISKANÇ 
ta 

Muhsin Ertuğrul 
CAHIDE - GALiP -

SUAVİ 
akın alln halle klltlelerini 

hıçkırhyorlar. 

Aynca: 
D&bi polis hafiyeai 

ŞARLi ŞAN'ın 
titretici mucizesi 

Karanllk Şehir 
ALEMDAR-Milli' de 

ikinci haftanın yalnız 

4 günü kaldı! 
Emprime kUnıa.§lara beıWyen 

bu ekli kumaştan yapılan sabah
hk resimde görülmektedir. 

Ev işi yaparken giyilen bu etbl
ae pek rağbet bulmuştur. Basma
dan, yünlüden ve ipekliden yapı· 
lan bu çeşit kum.aş, mühlm bir 

B'.illçe altın bir gramı 4.90 

Mectdt~===ye==============~l.;;;80 l!Ja .................. ~ 
ŞARK 

iktisat tem1n ediyor. --------
Lokma 

İzmirde ucuz balık 
satılacak 

b.mD- (Akıam) -Vilayet ve Be
)edlye, fazla balık istihsali wretile 
ucuza aablmam ve halkın et aıdaısı-

1 DJn mühim lusmmm ucuzca temini 
MVşırtttumE CEVAP için mühim teıelihtı.lerde bulun.muo-

lardr. Balıkçılar, bir toplantv"a çağı-
Fınndan bir ekme~ çiy h&· 8•~lan bo1aınak nlmıı, kararlar almml§tır. Verilen 

mur almah. Bunun içme .suda :bm.ır. N. A.: Koru Jı:ııııısta.ne rengi kua:rlar dairesinde nıilmkün olduğu 
haşlanmış ve makineden çekil- saçlannm ı:ı.eckn 81yaha boyamak 1e- kadar faxla ballı iatiheal edilerek fi-
miş orta boyda Uç patates kat- tecHtbıiz anlıt,pl!JuJııa.n b1r "'1· atler ucuzlatılmıotır. 

B1r aaç ne kadar usta beıtıer tara

Sinemasında 

Sinema lleminin •cvimli 
yıldızı 

MAGDA SCHNEİDER'in 
en aon çovird.iği genç kızlann 
g()nlil n sevgilerini inceden 

inceye tahJil eden 

BU GüNKU 
KIZLAR malı. Beş yumurtayı telle vura- tından boya.n.!a, ea.ç lcöklerln1 on be@ ------------

tak, içine bir çay kaşığı bikarbo- J1rm1 ıö.nde btr reıtuıı etmek, yarıl * Bm1nönü B~den: muvaffakiyetlerle devam edi-
nat atmalı ve hamura llA.ve etme .. ıyenJden boyam.aJc 1ater. tl"stüst.e sOı- E\'b:n1z1n bu l:ııa.ftalr.i fa.a.llyetı ı>ro«- yor. Bugün aaat r de tenzil&tlı 

11 Nisan 1942 

İstanbul Sinemacılığının bugüne kadar kaydettiği 
en büyük muvaffakıyet 

ARJANTiNA 
M E L E K Sinemasında 

4 üncü ve Sonuncu Hafta 
Bugün saat ı de tenzllath matine 

ÖDfJınü.zdeJd Çarşamba akşamı program değJştirllecek, yeni 
Te mükemmel bir filme başlanacaktır: 

BROADWAY ÇIL&INLIKLARI 
Bq RoDerde: 

Joan Blondel - Lana Turner 

~ı•••••- Her hafta çdpıca eğleniyoruz ------~ 
diyenlerden İfİte iıite bütün İstanbul gençliği 

Her puar saat 1 4 ten 22 ye kadar 
•• 

SUREYY A sineması Saıonıannda Kadıköy 

Etsiz ııan' atkamnız 

İBRAHIM ÖZGÜR 
iştiralcile verilen ça.ylı dana matinelerine koşuyor. 

iKi CAZ ve EN YENi TANGOLAR 
Miilıim bir tavs· e 

MO.csıeae, bilhasas uzak.tan gelenleriıı ayakta kalmalarına üzül
diliü için .l.tanbuldan tqrif edeceklerin Köprüden saat 13,H 
te kalkan ~purdan ıonraya kalmamalannı tavsiye eder. 

lşgal«!en BOnra Fransada Fransız artistıerile çevrilen 
llk Fransız filmi 

LUCİEN BAROUX - PİERRE LARQUİER ve (yeni Tbıo 
ROSSİ) RENE DARY ile GENEVİEVE CALLİX 

tarafından yaratılan 

MULEN RUJ 
Mevsimin en şık, en güzel .tUıni 

Bu Sah alıpmı SüMER sinemasında 
li H b be bu ham ._... rOJen boyalar da nçDı canlılıtuu 1&- ramı aşaA1ya ç~: 1 - Halk- matine 

. ep era r uru """'l on Ta.f ya.vaş uaıtır ve ~larda blr ııert- evt ]>OOtası, 2 - Kon:fera.ns <stnema im••••••••••m ~--•••••••••••••••••••••._ 
dakika elle çırpxnalı üstünü ôr- ın:: olur. '" tesirleri.> Buırh11ıı. Bezel", 3 - Tem-
terek bir iki saat öylece bırakma.- Boyanan~ b.tıyen ihmale ceı- sil <IDıiıseı Şayia). ------------
b mez. b:ırakılınıa, renk rerık dalgalı bir 11/f/1942 cumairtest saat (21) de· 

. Kızartılacağı zaman bir kap h"!~~adan 1y1 ye has boyaiarm ~öm!8:;;!t~·_:1-ruı!n00f~~~ ' MARMARA' dl 
Bugf1n görebiJeeeğiııJs Muazzam Fillnu 

içerisinde bolca 7.eytinyağını ate- ııelmedlğt şu aırad& kendtn~ evde bo- Şa;y1a). 
1• yapamazısınız. Zat.en guzeUm mç- 1314/ 1942 paza.rteıs ı f{ln1l su.t 

fe koymalı, kızınca, ele aJınan la.nmzı ne diye boya.mata kalkı.şıyol:'- (17.30) da: Telılr ed!Imtş olan Şiikrll 
hamuru sıkmalı, elin üst kısmın- sunuz? Ba.ba.nof1u'nun (Paraya dair) mevzu-
da hasıl olan hamurdan, suya nwa ltadem lu b:ınfemıısı. 
veya yağa batınımış kaşıkla ce- c11ıang1 Yıldız· Tuzl ı:ı ------------

ALKAZAR 
Dünyamn V:ıdı~erimli ~elJll il MUHASARASI 
MiCKEY ROONEY 

vız bü~üğüııde bir parça ala- badem ~ıe b.a.zı;Ianır: u 7.al'IDlŞ Mevlôt 
rak kızgın yağa atmalı. Her ta· İç bademlertn 1nce lmbuklıınnı çı- İstanbul Yenicamil şertl mft~le-
rafı nar gibi kızarınca tavadan 11.:armak 1çbı .llealc su ~r1slnde bir rlnden merhum Ha.fız All etrendı ru-

. lt1 dakika bıraktlktan aonra ayıkla- hıma tthaf edllmek 1izere 12 nisan 
alıp kestlrilmlş soğuk şekere at- malı ve bir 1Je9ete ıçerls1ne sannaJ.ı. pazar gtintt i.ldnd1 na.mazın.dan sonra 
malı. Atıeşe konulan tava içerisine bir mzekftr ca.mll şerlfre mevlMu 1*bevi 

Arzu edilirse bu hamur hazır· çıoıt>a kqığı zeytinyağı koyunuz (yağ kıraat ettlrtleceğlııden bllcftml'e ihvan 
kızmalı fakat yanmamalı, dumanı " mesleltta.şla.nrun ooFlflert rica 

lanırken içerisine peynir llAve çıkmamalı) aıca1ı:: yağ 1çıer1sl.ne badem- olunur. 
ederek kızartılabillr. O zaman lert atınız ve tavayı hep mllıyarak 
tatlıya atılmaz v~ börek yerine bademleri pembeleşlnclye kadar kı-

zartm.ız. Tem17; beyaz b1r taooka kA-
geçer. tıt herine dôtftnüz. K~tıt fazla. yağı 

içince, bademlerin tlz.erine 1nce sorm 

Diş fırçalannın fazla tuzu eldntz. Te soğuma.ta bırakınız. 

dayanması için Çatlak tabak ve kaseler 

VEFAT 
ŞebrılmlzJn ma.ru! kO.rk tüccarla.rıaı

da.n sevgill ba.bamJ2l 
MİBRAN ODANİAN'ın 

mn İıefiı ,aheseri: 

Handy Hardy 
KELEBEKI .. 
ayrıca ne§' e ıelalesi: 

ÇAM SAKIZI 
KOGODA! .. 

ne yapmalı? Her evde çatlak tabak veya kA.-

vefat ett1ğlnt kema.11 t.eessilrle bildiri
riz. oemııe me:astmt 12 Nisan ııa.mr 
günü .saat 15 t.ıe Beyotıu Balıkpaza.-

nındıa. tl"ç Horan Emıenı K"1seslnde -----------
Yeni satın alman bir dJş fırçası 

1
se bulunur. Şimdi bunlann yeri

kullanı.lmazdan evvel, bir saat ne yenisiııl koymak pek müşkül
kadar sıcak tuzlu su içinde bıra-1 dür. Bunları kullanmak ıcap 
kılırsa, fırça ild misli fazla daya- edince ıçerlerine konulan sulu 
rur. ,eylerin akmaması, yahut sızma-

- _ _ ması lçin bir acı iç badem alınır, 
Yumurtanın ak ve sarısı- çatlak olan yere bu badem sürü-

m nasıl ayırmalı? lürse çatlak .sıkışır ve akmazm.ış. 
Ha.Zan yemek veya tatlı ya

parken yumurtalann sanıanıu Zeytin yağının aaf olup 
aklarından ayırmak icap eder. olmadığım nasıl 
Bunu herkes kolayca yapamaz. 
Tarif edeceğimiz usul ymnurta- anlamalı? 
lan pek kolayca akından ayırır. Zeytinyağı satın alınırken saf 

Temiz bir huniyi bir bardak yahut mahlO.t olduğunu anla.-
6zerine koymalı. Yumurtayı hu- mak için pek basit bir usul var
ni içine kınnca sansı huni içinde dır: 

yapılacağından soo. tewı v~nde 
bulunmak isteyen a.kraıbe. ve dootlan
nın kll.lsede hazır bulunmalarını rJca 
ederiz. 

Bay Te bayan Marıarios Ohaniarı 

Mevrudu şerif 
Afıerhum Ali Ma.b1r'ln renkası 

sevgili ımnecJğim AYŞE ŞAZİ
YE'nln ölümünün blrincl ~ 
olan 12 Nlsan 1942 pazar ltfinü 
saat Jkide Teşvildye canıil §erl
flnde Hafız Büroan, Hafız Os
man ve a.ı'kadaşJan tarafından 
ruhuna okunacak mcv11lde Jren
dl31n1 eevenlerin ve a.rzu edenle
rin befrlnerln1 :rıca ederlm. 

Şevkiye Hannotıu 

Kadıköy 
Dünya H 

A 
L 
E 

de 
Edebiyat 

Dehasının •on mucizeei 

RE BEKA 
devam ediyor 

Dikkat: Suvareler 9 da 

Zayi ilin - titrldlı' alayından .:ım~ 

oldu~ teıtıJe tAlZk.emm ~ ettim. 
Yıeıı:Wln1 çıka.race.tımdan eSJs&nln 
hiltmil~. 

327 dotumlu İslAm ot. Ahmet Balcı 
kalır, akı süzülerek bardak 1çlne Zeytinyağı bulunan ş~eyi sal
akar. Her yumurtayı kırdıkça lamalı, eğer yağ köpürürse saf P~p~•-•••••••••m!ll•lll!I•••••••• .. 
akı süzüldükten sonra sansını değildir. İyanist C E M A L R E Ş İT 
ayn blr kap içersine koymalı. İçine kanştınlan yağın cinsini Viyolonist ALİ SEZİN KONSERi 

iki yumurta üstüste huni içer- anlamak için bir kahve fincanı-
sine kırılmamalıdır. na aynlan zeytinyağı içine bir K.asunpqada aı,;dacak Çocuk dispanseri menfaatine 

ÇOCUK ESiRGEME KURUMU Beyoğlu kaza31 tarafından Şehiı: ============ iki damla oksijenli su damlatma- liyatrosu Komedi kısmında: bu ak§am aa~t 2 J de. Biletler 
• E S V E T • lı. Tiyatro gişesiade satılmaktadır. 

Çok değişik llkbah:ır ışa.:pka 
Eğer yağın rengi yeşil olursa iill••••••liiııiiiııiiiİİİlliiiiiiiiiilliiiıiıiılıiııılııiiiıim••••••ll 

modellerini sayın Ankara bayan- halis zeytinyağıdır, larmızı olur- ~---• 
Ianna 13 Nisan pazartestden iti - sa susam yağı, açık kırmızı olur-

Şehzadebaşı TURAN STh'EMASINDA 
MEVSİMİN İKİ BUl:11K FİLMİ BİRDEN: 

baren Cihan Palas otelinde gös- sa baş.kaş yağı, gri olursa fıstık 
imt:l:!cı!!:ım21e~(:iC!e a!bılııa:llslilıyaea.kııiiıiiiitıiiir. ___ llılİ yağı kanşıktır. 

Senenin en hissi, içtimai filmi 

1-ZEHIRLI ÇiÇEK 
TtJRKÇE SÖZLÜ (TÜRKÇE ve AltAPÇA ŞARKRI) 111M1111<1ıı1AU1M11uumı--.ı••uınrm:111--.-mwıına --=--•••--•=u-nı:nc-mıırHL'llllllllmııı•• 

PermHanoan. t yasptı.raN coak baysanlaorm snazLan EdikkaRtine: -, Eşsiz Dlllıer Mısır Yıldızı EMİNE ŞEKİP en katı ~ blle gÖ"A yaşla.rma. garlredcn bu büyük film.i bütün a.llelere biJha.cısa gençlere 
tavsi~ olunur. 

_ Beşikta.5 Koy1çiııde senelcrdenbert çalışnnş olduğu dükkandan 1 2 - G Ô R Ü N M E Y E N K A D f N 
alaknsmı keserek yenı salon açJp ve çalışmakta olduğunu sayın bayan- VİRGİNİA BRUCE - JOHN BARRDIORE 
lara arıeyler. Beşiktaş Köylçl Aynalıtınn bitişiğinde No. 18. Btrincl ut. Bütün seyirellert merak ve heyecanla titretecek ve eğlendirecek bir :tilın lllm•m••••••• Hüsnü SWıler. '-ı•••••• 11 c!.e-n Jtibııren dcr:unlı matineler. 

TÖRKÇE SÖZL-0 nilshası FRANSIZCA nüshası 

iPEK •Saray 
BaJdkt ve tarlh1 sahnelerle dolu, vatan muhabbetini, bu uğurda 

yapüan tedakArl'lklan gösteren eşfilz Şaheser 

~---
Bugün saat 1 de t.enzilatlı matine ____ _, 

Bugün sineması 
GEZA von BOLVARY'nin vaz'ı ı;:ıhne ettiği ve 

WİLLY FRİTSCH- MATE HARELL ile TBEO LİNGEN 
glbf deha.kA.r at.tör~ fevkalAde bir tarııda. yaraıttıklan 

E B E D i A Ş K (Niçevo) 
~. alllrabab.§ ve çok gfu'ıel :filmini t.e.kdhn ediyor. 

B ftn sa.at ı de tenzilatlı mat1ne 

LALE· SiNEMASJNJ 
nurlandırıyor. 

DOROTHY LAMOUR - BET'l'Y GRABLE'm 
yarattığı .senenin en güzel illmi olan 

ŞARK BULBULU 
Bugün LALE sinemasında alkışlarla aevam ediyor. 

DİKXAT: Bu programa 1IA.ve olarak 

1 - YENİ MATBUAT JURNAU (11.)RKÇE) 
2 - RENKLİ Mbd cKÖPEK SERGISl:. 

Bugün .a.at 1 de tenzilatlı matine••••••• 

Bugün SUMIEIR sinemasında 
ROSALİND RUSSEL - VİRGİNİA BRUCE 

ve BRİAN ABERNE tarafından 

çok güzel bir tarzda yaratılan ve asri izdivacı tasvir eden 

Fllm1nl görüınıüz. 
Şık ve eğlendirici mevzuunda Bir iş ada.mı nasıl evlenmeli? 
Akıllı blr kadın zevcini nasıl intllıap etmeli? gibi aJA.kabahş 

sahneler vardır. Bugün saat ı de tenzilA.tlı matine 



SÖZÜN 8ELIŞi 
Aşk ve Harp 

M eğer apıa Jaarp ansmda pek sıla bir yakınlık varmış. imç
reti bir muharrir qkJann bütün tarili boyunca ha'plerin 

takibettiil ilerlemeye acJmı. uydanluğunu pıplacak bir isabetle 
belirtiyor. Şöyle ki: 

hkJ>eb- hm ..,... •.. &AdxriM 

::;;~s Birmanya harpleri 
na çıkıyorlar. Yetil kadife &tanlı 
körpe baklaL.r, aeclef l'Övdeli. ~ 

ve 
kJk IWn da harp il&hı gibi illdttrüdl oklar atan bir tanrı

..... Soma afi: tabiyesile harp tlbfyesi tıpatıp birbirine uyar. 
Çifnkti. lld ühiyenbı de esası dltldp, çevhme " ele geçirme. den 
lharetfir. Tarihi telim.üte gelince; .ta ça!da harp ancak 1-
cftnler Te bir çok prtlar altmda yaplabllfrcU. o derinle aşk da 
ayıe idi. 

===~:s Hindistanın müdafaası 
Ne o, kat ib:üutülü arwnııla ı:ıdsap 
inillilerini. illimdat ~ andJ.. DiiEe )'erlerdeld. ~ k;ıB.aala- ı 1 bizlat İılgWz impaıro.torluğwrnn eıp. 
J'aD U..-etli. kiiskün niralar ... mma, ~ Jaıpon lleı'lemleııl- ;azan: mQhfın servet kay.o&A'Jnı bu me:nl~ 

- Yeeeee ••. TUUiltfUUUUIL- L,ir. .. dratli oluşundao. - bab8eıdtle- M. Seoki yazman ~ e~ır. 
yana bibeeeeeer tarpuuuaaaaa..... mez. 'U-La.k Doiada hpn ..ıcımmı Bey1An ad.a.mlı i§gnl ve Binıd.iıstalla 

Rönesansta aşk daha ziyade bir ticaret Jşiııe benziyordu: 
Asker para ile tutulur; saferi, karşı taraf ordularını daha yüksek 
ftate satın alan kazanmh. O devirde aşk da a,te: Kadm para 

Ardmclan pelcmen-i: ~ ~rt etY' oldalu halde, Ren- ymatt tadat ha.TalG.m& 8ilıDıd1rlhıUf eemıpta.n ?e ga.rptıan gelen denJz J'Ol• 
T.Jwı bekmeeez. Taban var eondsn şimale dolnı J'qxrılann Bir- bobm.una, burada müdafaa. 1WJll b- lalmı da blntrol aıtma. elma.k sureti· 

- •• manya içeri.sinde Uerledlklert meaı.fe bll otur? ~ ha.va ~lıl le abltıka etmek de bu memleketi In· 
taLauaa... • • • • de 400 kilmıJ.etre ka.daı'dır ki a}"da 100 ço1c dftbn* oldotu ma.1Ctmdar. n.mt giHz impamtorluğundruı a}'ll'mQk için 

ile elde edilir; 'Satın abmnlı. ; 
On yedinci ft on sekizinci asırJamı harpleri. bir •tl'anç 

oyunundan farksızdı: Çok ince diŞ8DWöp tuarllblllllŞ lir ka~ 
hareketten sonra meydiın moha:rebesl başlar; pusuya dft§en bqt 
W'af mağUiblyeti kabul ederdi O devirde kadın blbin1 fetlıeta 
nıek istiyen asilzadeler de aşk 07'UDlarmı aynı ıekilde yfi:riitüyor; 
çok ince tertiplerden sonra karşı taraf sellya hayran kalıp tıe9-
lim oluyordu. 

~· aabcı seslerinin abengiıııi de Jdkmı.tere difşer. Halbtlt1 Oa.0'1'&!da 1000 J'gpcm ~ de toplu ~d1r. b1r vasıta olabilir. Fa.kat Hlndista.rıın 
değiftiriyor. kilometre uzu11hığundaılı:1 a.damn i(ıga.- Semra. Blndlstan:m mftdıa.fıuw•n sallı- km'adan müdafaası bu kadar hafif ol-

- Taze IMıbJeeee Hani 7' aiil- ı.t on gün bile siimıemiştl ~ ~ ~e bir mevzSde bD bada.r az makta devam ederse, doğrudan doğ-
lü marul ...ar, körpe mıan-.I- daJd yava.,lık tab1atue enı.akıln göıt- ~le general Wa.Tell ne yapabilir? ruya taarruz, bir ada ~ine k..'1.lk-

Bu sesler latif müzik naimeleri tıem1t1 güçlüklel'd.eaı ft mMa.taaya. lıf- mıntan daha kolay olaeaıktır. S<>ylfi-
-"L: -L_ __ ;___ • • • --L- tırMc eden Çin ve İngiliz kunetler1ntn llDIAıı&, .Japonla.r Hin<llstan hoodu- ~ı · ...... dah 
- ~ ..-.pyor, ımanın iÇi ~ karşı koymalarından ileri gelnıe'k:t;e- dmı& ~' b'1 ~en telgraflar nın "91!'> .. ine belkı u.:: a l!OT'lra tc-
yor. w dir. Bu da ta.bildir. zını. Bh'lna.ll3'&: eğer mlıver byoatiarından 'DŞ'dıuul- febbiis olunacaktır. 

Çamm1u ıspanagm, pualdı PD"a- Hindistan müda:taasmdn bk Uerl. muş propaganda haberleri deği1se, Netice olarak şunu diyebllirlz: Fili-
........ ~ dama ~tıhyor.. mevzi. t.eşk.11 etm.eıcte<Mr. Hem öyle b1l" IDndıstan mikiıafaası ic'Jın p :Dena plnlerdeki harp ve Birm.a.nyadaJtt iler-

Fransız ihtiWci ord.ulan klAsik harp usullerini alt öst etti. 
Harp sanatini bilen, fakat robbn mahrum ordulann karşlsma 
Uıtilaici Fransa milli duygularla avapn bir wtandaş 91'dusu 
~dı ve galip geldi. Bu devirde aşkın da tabiileştiği ve lşlğm 
kendisini tamamen hislerine bıraktığı görülüyor: Romanttk devir. 

Silivri J'oiurdunun. karpe bir dil- llerl mevzi Jd bıırası dll.ştüktıeın ecma alAmetierdir Ye ba tıeigN.fla.M balm.· leme .Tapon 1mra. orctusunun iyi har
ber a-..daru gıÖİ nazla iirperifi 11ı11 iç Hindistan ~iicta.fa.aBmda mrlutıar rM: ~apoııJann Binıdtstanda. bir hare- beden kuvvetler k:ı.1lısındaki ha.reka
aıcddayıcı manzaradır... Velikin, bq gösterecek, B1rmıaınysıdaik d.aflık kete gbtşmiyeoeklert halkkmdakl dil- tını her vakit parlak olarak tavsife im 
b. HDe o mübarek de brtadaıı ve yolsuz mınt.akala.r aşıJdıldıan son - §Oıncıe,1. de de~e:k ~lecek:- kin bJra'lmııyor. Buna karşılık JnJl(lll 
yutkuna yutlcuna aeyredilet:ek bir re. Ganj V'e Bnı.hln3potra v!dllerlne tir. V*1a a.u memleket lcendLsll:ıt mü- bava. on:tu.su kendisinden asla üml-
1natah oldu. Sokakta yoiqrtça: va.racak olan JaPO'l11a.r sa.ldınm tç:tn dataa eder, geniş erazis1 Te 350 mil- dedilm1yen başa.nlar gösteriyor. Ingi

- Silini w da ~ hayli üstün dununa. girecekle?ldir. ycıcu aşan nüfusu içine Ja.pan.larnı liz ve Hint kıtalarmm Hindistan mü
Di .. yogur • P Bu sebeple btzi ha.yretıe düşiiıtn f1!!J1 cb.lmuı bir tehllk.e olabilir. F9kat d.a.faası bakımından, burada ya.ptıkla
~ .• ba~en, .-anın kulakla- Ja.ponlann bu yavaş ilerleme& delil, Hintlllıer ~Dm.t kendllerlni m.üdalaa n ise, a!k:ıl almıyacak kadar zayıft.ır. ihtilalden sonraki harpler - 1914 harbine kadar - zen. 

pı müstemlekeler elde etmek için yapılan ~ harplerdk. 
Bu ~ evlenmelerinde de daha çok para ve mevki düşünttle
ri hfildm. 

rmda to:rle akisler ~yor: fakat Blrmanya harplerine dair Yeni etmez ve lngillzler de heıvalar da. ol- Eğe-r başka ordular, ba.ska mevzilerde-
- ~ _Yakl~ma., k~ bak. Delhi ve Londradan son günlerde Re- .flm, ilstünliık temin edıeoe1t lmTVetle- Hind.lstanın müdafaası için hazırlan-

Hadd1n değil el azatmaak... len telgraflardır. Bu tıelgra.fl.aı'da.n. l'l ~~erse. o "*it .Ja.pmlıa.- m.amışlam:ı., kısa bir zaman sonra. 
Geçen gün sokakta sabcı haykırı- evveli\ Blrmanya müda.taası.nı yapan- nn saldırana geçıımcmelerl gaıip olur. B'lııt hududuna vaı-acaık Japonla.ruı 

Zamanımıza gelince, 19H clJıan harbinin bir devamından 

baıka bir lt'J olmıyan bugünkü harbin en göze çarpan vasfı 
•sürat» tir: Motörlü kuvvetler~ar, ımblı 'VBSltalar ve tay
yarelerle Ant baskm. ve zapt. D.tkbt ederseniz aşkın da zamanı
ımzda en gM.e çarpan vasfı ~sUrat» tir: Bir bakış, 'bir t.ebessüm, 
w akabinde zabtü teshir! 

ycwdu: la.rın Hint kıtal.anıdan ziyade Çin tt\- 9iinkü Uzat: Doğudaki Anglo Sakeon Hlndistana saldınnamalanna hiçbir: 
- Rabla Yar, bablaaaa... menleri oldu~u a.nlı:yorm:. Vakııa müdafaasının en mühim kail.esini ve sebep yoktur. 

Köfedeki tahta evin penceresi Bl.ımanyadan Qine ~lden :vol. bu il! üM1 - [8- ~ 
açddı, saçlarında elektn1c: telinden mem.lelretin müdafaasında. heyati bir ı: il f aJ • ~· 111 fft· 
--a-ıar .. ı1aınan bir lcadm ı, ... 1 rol oynuyorsa. da Binn.anya gibi b4r . . _ _ . • 
:;::'d

1
• ..,. ileri. mevzi dii.şü:nce, hanbi:n Kalkllta.- ~ 

Binaenaleyh siyasi ve asked muharrirlerin tahminlerine Jru. 
lak asmadan, yalnız zamanmuzc1aki aşklann sonuna bakarak 
harf>in göstereceği son maıızarayı doğruy yakın kestirebiJ:inin: 

- İca~ veriy'?nun baklayı?-. =:-ı:ıısı:i~:~:~~~~~= LiG MAÇLARD 
• Sa~ mötereddıt bakıtlar~ evve- de bu harekitta.ki ~ meıydanda-

la evı, aoara da penceredeki kadım dır • .Mademki burada bir Hint ordum 
.üzdü, dudak büküp cevap Yerdi: t.op1a.n~amı.,tır, Hl.ndistaıım k:tndi-

- Alacak mıam?.. sini müdafaa. meselesi de bugünden 
Şevket Rado - Ayol, b;eıı Belediyenin narla çok güçleşmiş demektir. zıra. bundan 

memuru değilim ya! •• Elbette alaca- SC>nra toplanıp yeUştirlleıce-k bir ontu-

Sevişmeler, ihanetler, aynhnalar ..e fazla zayiat! 
Yarınki Beşiktaş • Gallatasaray kartılaşması 

ıampiyonu meydana çıkaracak 

-=-================--========== inn ki sonıyorum. nun bu harpte ilJ görüp göremi~ Llg maçl.anna. ya.rın Fene.rt>e.hçıe ve 
_ Kilom elli gunqa. sorulaca.lt meselelerdendir. Ordulaıl ne 

_. 
Ka..1---~- tu ____ .;- d. .. ı kolay yetişiyor, ne de lr.ola.yca &UA.h- Şeref stad.lannıdn. devam ~. 

a t-W..ııııliı. a JI · ....._.":'; «•~. ıt IY• oy e landınlablliYor. Hele İngiltere ve F1btüre göre Fenerl>ahçe olta.dmda. .-...,. ·"f' hır zıpladı ki, başı pencereye çıarpb, Amerik.adan Hlndistnruı. gelen YOıilal" Kasmıpaşa • Süleymantye, Beyoğlu 
. ff k ~....V-.... _... saçından hrlıyan tel parçası satıcı- tehUkeye girdikten sonra. spor - -ı'abtm, Beşlktq - Gdr.ta.sa-

nm küfeane diiftü. Can acde tıq. . ra1, şeref .tadında. da Vefa - Be~z. ============== kırdı· Mevcut IngiUz kıtalannm da bir n::ı. ll'enıeıbabçe _ İsta.nbulspor taknnlan -==================== ....... ·Kara blılr.la ela elli lıwuta alur tümene l.nhisa.r etıtiğini muhtelif ha- 'kaltiilaıtacallııkırdır. Bunla.rdan ayn o-
Kolay İf değil/.. m baber vcıelim. ÇOnkü bizim •• , berlerden anlıYoruz. İngiliz Baf\'~11 Jıarıa.k da he:r iki statta sa.ba.hleyin 

m~ur ıözlerimizden biri yıllarca mu unq • ·• w mJster Chuıroh_ill'in, muvaffa.kcyıeUın- .lt:tncl küme ınaçla.n "'1f)ılıı.calctır. 
ı Hindistan meaelesine dair ga- bul - Garalıgına ıne bahıyon. bayan? d:O dolayı. bir ~Mz tümenhıe mesa.j Fule. _ dola.yJslle ma.çlo.nn a.1Q 
:zetelerde çıkan resimlere ibir göz . ~vvel bu &ım çözmüş unuyor: Beyazın adı_ v.ar. gararun dad_ı var, g.ondernıesı, .. bu sohad2kl Ingiliz bir- '----··'--bir •-""-"-.n .. e ul~ ....................... 1-clki su, bir ekmek yerini tu- d ı 'r lik bu L-L•- ~~ ..., ........ __ 4 _......,. ......... . 

«bnak, bu işin neden ağır yürüdü- er er. Ye ın, U1U1U1 semn ai- li1der:lnfn mustaJııU 'tümenle~ ıtıe- ne mühim bazı ~ Uıgle-
ifuıü anlamak içm kafiCl!r aamn.z. laı'L.ll> :ııma göre değil. ret oldu~u htsmnf veriyor. Hele I.aı- ıtn sonuna kalması miisabakalann e-
j Resimlerden bazıları Hint li- Karla ekmek!.. - Kurban ol benim ağzıma. nesi drndan gelen bir t.elgra! insanı hay- heınmiyetlı:ıi f:ızlala.şbrm.ıf bulun-
derlerinin toplantılanna aittir. Bu Kazım Nami Duru. bir gazete- VaJ'Dl1' ?... ~etle~:r::;kten :i~~{r.,atBu dunnaktadır. Netekim ya.mı yapıla-
!resimlerde - ananevi bir nefis nin qençler her romanı okumab - Ağzına da, gozüne de gurban arp a.ı:ıon . ı . an dU1 OOk: maçlarla kümenin şampiymu 

olayan emme, ıen ,imdilik behla yı·- bu telgrafta denilıyor k1. •Japnlar belli ole.cağı g.iıbi sonuncusu da mey-
(eragatile - yerlere otunnuı gö- mı) 90rusuna c .•• Romanlardan emea·m dedı·m • burada da mal.um Ubiyelertııl kıulla- dana. ~ı:'kecaktır. 
rülen liderler, önlerine aeTdilderi tam bir karakter edinenleri gör· Y ! ··· . nıyoılar, yani Ingillz ha.tlan gerisine Haftanın en mühim ka.rşıl~sı 
kağıtları incelemektediı1er. medim. Bırakınız. gençler ne is- - Can~ sag olsun.w FJli ~ küçük müfrezeler gönderiyorlar, bun- hiç şüphesiz §BmPİ:Yl)nluk yolunda en 

Beyaz "Ve bol örtülerinin rahat~ tene.. ne eline düşene olrnsun ... > bakl~ya, !}lz klll'Uf yogurda venp ~ ricat yolu:o.u. keSl.yorlar ve bu va- lruvvet.li iki nam2let olan Galıı.tasaD:ay 
Lğı içinde kimi::ti yan yatln1'; ki- diye ceıvap veriyor. de yıyecegıme b8'ka ~Y alırım. ~t karşısında. Ing1Uzler geri çekil- ile Beştkta.ş arasında yapılacak maç-
mifti dizlerini dikip çömelmiı; ki- Üatadm bu cömertliğini hoş -y Gordiin mii yal.. Sirk~yi sar- nreğe mecbur oluywla.r ... İlh.ıı. tır. Klüplerln poo.n vaziyeti bugün 
misi, tarih kitaplanna geçen Mı- görmek lizım<lır, çünkü çok uzak- muagı heaabeden paçayı yıyemez. Bunun aslı..-erllıkçc açık mAna.sı bu için Gala~ Jıehbııedlr. 
ıırlı katip heykeli gibi bağdaş ]arda. sisler. ardında bıreıhJ&f\ Ba.lclacıya da hak .erdim, kacbıı- sahada. hare~t yapan İng'illz kuvvet- BeŞ-ktaşl.ı.larm Fener ~ında. sıa-
kurmu~ bir haldedir. gençlik çağlannm icaplarını ee.ç- cağıza da. Hakikaten, elli kurut bak- leı:1n1n kendi rlcat hatla.n fm!rlne hayı 1ıerketme neticesi ka)'t>ett.ikleıi 

Htntlinin - velev istiklali uğ- mek güçtür. Böyle olunca ela bu laya, yüz kuruş yoğurda, yüz elli ]cq,. düşen küçülk Japon birliklerini da.hl b!r puanın kıymetini şimdi anlamış 
runda olsa - ayağa kalkıp çelik- konuda kılı kırk yarmıya, titizli- ~ da zeytinyağı.na verdikten sonra, önllyem1yecek derecede azlık re pek bulımmata.n ve 'bundan dolayı da bü-
lıe§mesi için bir kaç hareket mer• ie, cimriliğe aebep yoktuJ'. Havagazı ,irketinin, ocak muslukla- dar sahaları tutan müstaldl b1rtikler- yük bir acı duydukları tahmin edlle-
baleai geçirmesine lüzum TU<lır. Bay Duro'nun dediği gibi ro- nnda alaylı ulddar çalarak çektiğj den iooret olduğudur. O del"eC'eOO k1, bilir. Bir asabiyet ~ ve a.valdbı 

Evvela derlenip toplanacak, manlardan tam bir karakter edi- hava parasmı da hesaba katınca. bu gene bu Lond~ t.ıelgrafına. namran d~ülmed~ veril~ acele bir karar 
eonra ayağa kalkacak, daha sonra nenler ~elki görülmez. Fakat ba- gidifle taze bakla da her kula nasip ~u birlikler i~: •Şimd'lki .,.azıyette bugun 1ıeJAfisi çok guç ol:ın bu ~-
ı olaım cak • ti ..:-t: Inglllz kuvvet.ıennın bir mevz!de tu- yeti ibda.s etmiştir. Eler bu hiıdl.se 
uzun yıllar rehavet İçinde otur· n gençlerin, eline d*n romanı Y8: oune er aruma gu.... tunınasında veya mahvoluncıya. ka.- olına.saydı bugün onla.r da Ga.I.atasa-
manm dizlere verdiği karıncalan- okwnak yüzünden, hi~ değilse ya· demektir. Cemal Refik dar çarpışmasında. fayda yoktur. İn- ra.y glbi puan üstünlüğü yüzünden 
~n geçmesini bekliyecek. bel- za dilinin bozulduğu inkar edile· ~z tAblyesi tehdit altına. giren mev- berabere ıııüsa da.hi şampiyon ç:ı.ka.ca-
ki bir kaç kere gen.ıip esneyecek mez. BUGÜNKÜ 2dlerde mümkün olduğu kadar da- ~ halde Beşiktaşlılar ancak galip 
Ye nihayet yürümek, kopnak, atıl- Romanlar araunda öyle seli§İ Y'BWDaktan !barettin denmekredir. geldiklert takdirde şampiyonluğu elde 
inak için gereken kudreti adalele- güzel yazılmıtl•r vudır lD. dili Boks maçları Bu, İngilizlerin burMa ciddi ve bir edebileceklerdir. 
iinde bulacak!.. tefekkül etmemi§ bir gence pell· uıev-zie daya.nan bir müda.fa.a. haırbl Galat-a.Ba.ra.y takımı son oyunlarında 

Kolay i~ değil t.. il fena ömelc olabilirler. değil, bir oyala.ma harbi yapt.ıkla.nru tam bir a.nlaşma göstermiş gerek mü-

/ki 1 Galatasaray klübu·· tarafından anlatmaktadır. Bir oyalaıma ba:t>i da.faa ve gerekse muhacim hattı ~ m. •• Günün birinde, sayın terbiyeci- -... e id ıo:.ı -...it- ' bl.lha.ssa üç _.._ k,,, ... ~- 1 merhum Küçük Kemal'in kabrini jn- "5 "r g .t'. e saı; a.m m .... ;c,.ıu:~ ve mü- v•- - ...., ..... ....,.. maç a.r Az gıda alanlann zayınamama- mizin eline, eilmleleri teraine :Ja• hlm ordulara dayana.ı1 bir müdafaa ~ıka.rm.ıştır. Nefes ka.billyetlert ye.. 
lan için bazı öğütlerde bulunan zılm.ış. nokta n viraül kaidesin- fil ebndı: maksadile tertip edilen harbi verilecelme, işe yarar. Aksi ta:k- rtndedk. Yalnız iki açıklan diğer o-
l>ir profesör çok •u içmeği tani- den mahnun, iç.inden çslulmaz, boks müsahakalan bugün aaat dirde tanı can alacak yerde ve m.ma.n- yuncu.la.ra. nazaran hafif lmlıııa.k.tadn 
7e ediyor. ne dediği anlaşılmaz, bir mektup 1"4,30 da Maluim salonunda ya- da kıtaların yorgunh.ıkta.n ve bezgin- ki bu oymıcular ~lerlne u~a 

Profesör eğer bunu bi~ ~itilme• geçene Nasraddin Hocanm kar- pılacaktır. Türkjyede yetişen tek- likten iş göremez hale gelmelerine sıe- çalıştıkla.nndıan tanın aksanuyor. 
in.İ§ bir hayat Gm olaraJı: kulağı- la elaaek icadını hatrrlamamnı nik hohörlerüı batında gelen mer• bebolur. ~ takınu .sıon m:a.çwmdn. ra-
Jrll:za fmldayorsa çok geç kaldığı- tanfy ed • 1 hum Kemal, bilhassa mütareke sene- Yeni Delbinin verdiği §U telgraf da ~leıtne tazla gol ata.ra.k fırsatlardol1 

ı e enz •· !erinde ilga) or<lulan mensuplarının hayli gariptir. •İm.vadi. cephes:!nde ısti!ade eden bh' ~ubac~ ha..ttma 

nna kar§! elde ettiği galebelerle hal- r1 1~ln hayli müşkül vaziyette imişler. buna muta.bil müdafaa. h~ttı _G:ı.lata-

rinde biru falza durmak.tayız. 
İk1 rall>hı yekdlğertnıe ka.T.şı elinde 

bnltmdun:hığu a.vantajla.rda.n ne şe
kilde istıitade edeceği ve 'bu tefevvu
Jrun o,.:ııyaeatı roJ ayuncula.nn m.a.ç
tıa gösterecekleri blılllyet.e bağlıdır. 
Asabın büyük rol oynadığı bu gibi 
maçların laıvvetıer ne knda.r nl\i.saT1 
olursa olsun ba.zan hlç ümit edilme
dik neticelerle kapandığı görii.l:nıı.if{tür. 

Ka.rşıla.,"41'Da.nm çok sıkı geçeceği 
muhaı'llıkattır. Galatasaray lig lider
liğini ka.ptınnam:.ığa ç:ı.lı.şacak, &şik. 
ta§ el& pua.n fa.r1tuıa rağmen galip ge
lerek' birinciliği rakibinden almak ldn 
var kuvvet.ile oymyaca.ktır ki bu ikt 
miilılın iddia müsabakanın ~mi
yetlni arttıracak birer Amildir. 
Temımn.imis iki tarafın da güzel bir 

maç çıkarnıa.sı ve mera.klıl.ann temiz 
ve ~vkli bir futbol ta.kip etmek im
kanını bulınnsıdl7. 

Günün d.iğe-r lrarşılaşm.aları 3.ra

sı.nda kfune oonuncuJutmnı tayin ~
decek olan Beyoğluf>POr - Taksim 
me.çı bulunmakta.dır. 

Şeret stadındaki Fencrbahçe - İs
ta.nbulspor maçının takımların dere
celeri üzerinde bir tesir ya.po.c:ık mn.
blyctte olma.dığından pek fazla nliıka 
göreceği tahmin edlleme-l. Son maç
larda gerek Fener ve gerekse İstr.n
bulspor iyi bir oyı.ın çlkara.mam:ı.kta
dır. Fenertıahçel! oyuncular ehem
miyet verirlerse maçı galebe ile niha
yetlendirebilirler. Ayni stattaki Ve
fa - Beykoz maçı da haftanın sı.kı o
yunlarından biri olacaktır. Vefa hü
cmn hattı Beykoza nazaran da.ha 
müessir olduğundan maçı ufak bir 
fark.le. Ve!a. lehine görmek Jr.a.beder. 
Kasunpaşa. - Süleyma.nlye ka.rşıla.ş.
ma.sı:nda da. genç Kasımpa.şınlılanıı 
gerek: teknik ve gereikse nefes JrnbHi
yeUeıı yüzünden ra.kiplerlııe tıefevvuk 
edeeeğlnl kabul etme-k ıa:.nmdır 

ŞAZİ Tezt'an 

Ankara - İzmir .. İstanbul 
muhtelitleri arasında 

Ankarada maçlar 
yapılacak 1 G

.U.NUN ANS.ıKLOPE--D- •ıs·ı] Avrupada nam kazanmış elemanla- müttefikler hava yardımı görmıedikle- malik oldu~u göstermiştir. FaJaı.t 
'----- L-ıb k Müttefikler t sa.ray kadar oturaklı ~ğildir. Son 
.ıum.ızm -' ini azanDU§ ve eli .kolu 1 in k:e if ayya~ uçuramadıkları aldığımıZ b1r habere göre Ankara.da Futbol federasyonu tarafından 2S 

J 

bağlı milletimizjn içini yakmakta ç ş - yap~akta. ve Japonla- u - •• 26 · "hl · d Ank d 

l •ı • 1 oJ h rın harek&tı hakkında malfunat ala- bul~~- Şükrikımun ~rlınlze 1;teldiği ve 
1 

-~~an futanb 
1
ednn e iJ . a~ad a 

ngı iZ fayyaTe gemiıeri an ıncı iatila kuvvetleri m~p- mama:kta im~Ier İlh B bi haki ve Jzmirtn ~ y.Illıefıli müdafaa oyım- yapı mH.& ve t o a en erı gı en 
lannı dövmekle tahfife sebep oldu- kat de oba, İn~Hz ~~ r da; - cularmda.n Omerin de ~ıncta.,t.a oy- üç bölgeyi hiribirile karoılaştırmak 

Rint sularında ba-ttı.l!ı bildirilen. BattJtı b1ld1ri1en Bkmtngham. knı- iu cihetle büyük bir sempati topla· ne maksatla Verildi~ne ınsazı:ın ~~ na.ması temin ec!Jld.iği ilerı sürülmek:- üzere büyük bir futbol tumuası ter• 
Renntl6 tayyıa.ro gemlsl 1919 da yapıl- \"a.Zftr6 1936 da. )"Bıpı.Jımfbr. Haoml nuş~~· - .. .• . ermfyor. Bir ordu hava. keşti yapıı.mı- tedir ki bu ~diı'<le takını ka.dro6'Un · ı tibedi.lmiştir. 
~ı Hacml ıo 810 ton yolu saatte 9000 ton JOlu 32 m.ıı m~tı '100 Sönmege yı.ız tutan ve gençlıgın .............. ,.,.,,,,.,. .. ,,,, ... , "'"'"''"'"'""" ""'""" da bazı tadilat yapılacağı ve bn SU· Bu mü~abakalar Ankara - İzmit 
26 ın.Üdl 20 ~ t.a.ş~rdu. Müret- ~. '12 tarıe 132 Nr 8 taırı.e 102 lı4! mücadele kabiliyetini arttırmağa ya· k retle ~etı~r arasında müva:reJ.lC j ve İstanbul muhtelit takımları arasın• 
1ıelıe.tı 29 z:nıbit, MI erdi. 6 ta.ne 140 J.ı.k 've ~ uçabııaıva.r toPn l'8ldı1". radığı İçin çok faydalı bir spor olan ma tadır. . . temin edilecegi muhakka•kt.ır. Bu gibi da yapılacak ve galibine federa~yon• 
s tane 102 l?lı::. 26 ııa:nt ropu varttı. J!lme.rald krııvaaörü boksun bn kabil müsabakalar terti· .. Karşılas.mıya ıştuak edecek bök- =a~ı böyl~ mf1im C::::fd:ı. l ~ mükafat verilecektir. -

Harp başlamazdan evvel İnglllz do- nuşt.:tt. Hac:m.1 '1,580 lP20 de ya.pıl- bi ile son zamanlarda canlanmağa sorler arasında Beşi;1t.taolı ~üs~yin ile gel.irse de b~e~ ~~:Ull kıym~ A:KSAM: Federasyonun eenelilC 
Jl41]11Il.&5lll.da 8 tayyare gemJsi. ..-aıdl: tıoo., l'Olu 33 mil. bqlamış bulunmaaı ve mevsimin en Gala.tasara!}"h Jsmaılın, gureşlı Cev- malüm olduğıındrun arkadaslannı ya- faalıyet programında bölge muhte• 
Hermes, Furious, Eagle, Courageous, müretıtelıe.tı 574 lı::lfldlr. 7 tane 152 hk mühim kar§ılaşmasının halkın kal- det ıle Galatasaraylı Muhteşemin, dırgamıyacağı iddia edilebUir. ]itleri arasında bu şekilde maçlar 
Glo~. Ark Royn.L Bu altı gemiden 3 tane l02 1ık Te blrçdt: ~ Q:ıpsı hinde yer almış bir boksoruıı meza• Alemdarlı Abdi ile Galatasaraylı Her iki klübiin sıon oyı.ınla.n (Gala- yapılacağı yolunda bir kayıt bulun• 
dı'irdü batmış, yalnız FurJous ft ~le vardır. nnı in§a etmek gibi hayırlı bir işe ~~2'.:'ffe:in maçlan, günün en cazip ta.sa.mym gıeçen ha!takl Beykoz ma- madığı cihetle, bu karşılaşmaiarın 
bi1nııo7tır. . . tahsisinüı apor sevenler arasında çok dovuşlen olacalc.tır. Ayrıea 25 Ni- çını ele al.mıyonım. Çünkü bu maç- bö) le ani bir surette tertibini bir mil. 

ıı:ma. mukabıl ha.rbın. ?Pt1daslirldan Elaim Ajanlığuıdan: Türü.ve L- iyi karşılandığı muhakkaktır. Nete- sanda yapılması takarrür eden İs- ~a Bey~zu.."l f~a. sayı :r:ıptırn1aınnk li takım seçimi mahiyetinde tela'kki 
beri 5 l"ElDi te,yyare ge~ Y8:Pılmı~ır. :_rim birinciliklerine tecrube&izlerden kim §ehrimizin tanınmış ve en kıy- tanbul boks birinciliklerinden evvel ı~ tat.bık etti~ı ~apalı muda!aası ö- etmek lazımdır. 

V~~n tslml~.ı~~ıedur.In. ,,musm1tt:!.us
1 

• yalruz birer takını iştirak edebilece- metli boksörleri bu müsabakaya se- yapılan bu müsabakalar tampiyona· nunde he:r'hangı bır takım Galatasa- Bu sur")tle de geçen sene Türkiye-
.ıo.:IAlrıous Formıw:aı ' uo _, e, V• d l 1 A B ta- . . da :ı. -k .. J • l ak] . I . ?"<l""'n ya:ptığınrlan bas'·- bir ..-. l l l İmplaca.bl~. Bu beş gemi eştir. Hachn- gın. en, eıvve cc ayn an ve ~e~ seve Ye hiç hır ıart koşmadan •00 sor erın ~ ac an netıce erı • .......,~azdı) k '" . • rw.. ..,..., ya- ye gelen ngiliz Iutbo cu arıaıa Ka-

l_. 22 bin ton, '"'il""" o .... ..,,,tte 30,5 mil- kmı1.. an arasın_ •• da ---. yapılmasına lfbrak edeceklerini bildirmi• bulun- tayıne Y. arayacagından büyük bir pam ve umenın kuvvetli kulüp- h" d · d ·vareti yapılaca;; l ..... "u ..... .,...... 1 --.--,_~_ -'---' '$ 'h leııine karşı elde edilen çok sayılı gıa-j dıre ke ıa e z~. 1 k• ·ı .~~ yof lkın-
•· Kııb.J' ta~ ~ırla.r. uzum goriilmek.tedır • .ısmnow A. ye n_ıak~~1:1!u'· Bu tarunmı~ boksörle· e emmıyet ta~ımaktadır. leıbeler her iki ekipin de f , d· .ı çı an !layıa arın atı c~tıgı, a at 

Bu 1:ıq gemlden. başka 14,750 t.onıuk ~ ~larında derece alan esknm- nn b~btnyle kar§ıla~a.sı günün ha- Böyl. hayırlı bir işe alet olan Ga- olduğunu gösterir dcllllerdlr.01;~u.ı~a~ gidece~ ta~ı1:1ın, bazt refiklerimizde 
Unicorn ve iılustrions'un eşi İnde<la.- cı!enn 11/4/942 cumarte.tl Mat 16 d'1ıt1etıt iken aynca hasılatın bir hayır latasarey kJübü He lstanbul boks kımdan yaruıki ma"ta tnrnfeynin yazıldıgı gıbı. Galatasaray - Fener
tlgable adında lki tayyare gem.isi da- da Dağcılık kulübünde ~ft İşine tahsiai müsabakaların göreceği ajamnı bu kadiqinaslıklarından do· müsavi şarLlar a,ltınCL'l. oynıyn,.ağını bahçe m•.lhteliti olmnyıp Tiirkiye 
ba ya.pılma.ktadır. ' bildirilir. alil'anm geniıliiioi meydana le.oy• layı hararetle tebrik ederiz. kabul ed~rek beraberlik lhtlm:ıli üze. milli takımı olaca~ı anlasılınnl.:tadır. 
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J SiN6APUR KORSANLARI f t :: .=:} y A L A N ) !l~;r.~=":!1='!. :1~.!-~ 
,._ ............. Jl'ı ... ••••••••••••••••••• Barem kaıumu hü.ktlmleıi dairesinde 85-210 lira aylık verilmek iiıııan lüm-

Ga.roona kıalıvemi gü;veı~ ~ ı ttmııııııUr.- Da4ıa. SOD. :r.:ımııntan., be- mu kadar kambiyo memuru. ~f mmvin1 ve şef alıaacaktır. 
Jneslnt 00ylem.iştlm. Deohı üstünde -- nim ~mı& kadar da böıJte tırUıt A - Taliplerde ara.nılan vamıar şunlardır: Yazan: İSKENDEB F. SERTELLi 
lbah güıııeşlni pek 8e"ledm. sunun ııı;t.n. J8}aneıla.r ~ Fab.t &rt* kalma- l - A3kerlltlnl yapmtf olmak. ! cKızıl ~ .ra.\39ciedgn, bb' DIJIQ'on.mı-
blıvey.1 açık v~ tıemt.ı havada :lı;meğl dı . ., amma• ~etslnfıg ki; ıSeııkl 2 - En ar; ilse mezunu veya o derecede tahsfl gönntiş olıneJı: ınemıeı: ~uıı. ~ bl.RSaıblre _ Beınb. tc1.m o14utwnu ~ 
tstlyo.rdum. Bu tadar eıı1ren guvertb- bugün ~. esıis&ne nua.ran 3 - ıstihdaınına. mA.nt bir hall bclunmamak dutdu sütuna d.a;fandı ve ellednl bmı.u b1ç de gadp ~mı Ben Ça.. 
" ~ı.km11m111 i'ldncl bil.! sebebi da.ha daha mı as yadan eöyleci,yor? _. ~ 4 - Yaşı yirmi birden afa~. otuz betten yuiam olmam.alı:: gö-ün fis&ıG:n<l& bimlrtne ta:v... f1ma, boğazmHı meııhur lııaftıramam 
nrdı. cetııelüLlıa.ıılctan ~yoronk. ve münaseıbeti' .. ESk.1.s:l kadar, battA .. bel- 5 -- Şet ve fi&[ muavlnliitl lçhı daha evvel kambiyo lf.leTJn<le m.ihlw'e- ram.k, ~ 1ıa1:1n le bürfilil -... olan t.13an Ktll'b 1DL soyundan dell--
l>en etrafı iyice görm1!4c 1stLyordum. k1 de daha. oot:-. mı-ı.trea J8.laıı ~ A sahlOt olmq bulUDJMık: ~ -.Quş!m&. tüdcü2JünUın b1r ~ Um. Bent bir bd.dı 8Bb detil. bb: ıu. 

Yukan giiverteyl. peık tenha buldum. lemett kolay bb: ış zaııneıd!JOr l'e bir ı - Fransızca., Ingilizce ve Alma.nca. dillerin.del\ birine haJi:tll• vakıf $D.l söYleııteP bafl,adı: J.um Pey _ eu bile b~ 
Sigaramı yaka.rılık bir a.,'11!$ bir yuka- feY yumurtlu:pur,.. Fak&t sö,viedlen bulunmak. dlu dfilerden ık.isf:ne aşina "olanlar tercih edllecekttr.,. Ka;m. _ Mora yetine otunnuşt.u. r.. 
rı dola.~ bn.şladını. Bir tıara.rı- ~ beceı1.kslı.ce ve kötft cılu7or. .. 7 - İstftıece'k ve.sa.lld ibraza ve memurluk taahhiltnameslnl Imzaya. cVaktQte ı. renlt boğazdan Jı:at, ıKı.zı.l Kelebeb in ~ ~ 
mwda, güneş sltmda Meta tuırmıcu İnuldırtcı, mUkemmel yalanlar flÖ1- tma.de olmalc. kuş llOUl'llUPll bir konan Tal'lblf. içkiyi içmem.ekte maıı edlyudu. Eb-
bir renk ala.."l Mrlka sahlllerl. ötıdd. ıemet: Jcola.y mı azizim? Kola7 ım? .• ·• B - Tallpler lisan ve mesleki bilgileri hakkında yulcanda yazılı Oube- Bu korsamıı adı «Sarı gun,... rattati den.iz kurt.a&nmn ~ gU>-
,.anımızda Avrurxı.... ttstat bir yalancıya bir dahi ~ı.. lerlınlzde 28/41942 ta.rihinde b~ ehli~~ imtihanına. t!bl tutulaca.tlard.ır. maş- tikçe ıı.rtılurdu. 

MJ.1121:1..raYl seyrederken omzuma. nln, rom.a.ncınm ku.vvetıı!I. hıcyall ll- O - İBteldilerln Ankara, İstanbul, Izm1r fubelerimtze miracaat ederet cSan Kurt. cok cewr Te eolt se- Öyle ya .. bu lmdar giiz'el bir bdmm 
tıtt el dokundu, baktım. Kendisini sıı- znn ... Rom.ancı, hlld,~i nasıl eseri- tfmtihuıa gtnne kartı• al.malan 10-zımdıt'. C4020) yimll bir erta:elmılf. elinden insan ~r blle içebll.lıtııa. 
dace: tFllozof• diye ~'lnlığım doo- nl fsllyol'IS8, ontm uı.crtnde uzun Sfyor;onlar on111l biletini 'bib- bir kadeh. saJrey1 nasıl ~ 
tum ... Bu uzun yWculukta. ()da. oıma.- uzun düPı~ üısta.t yaJ.aııcı da G·· -k 1 h. 1 v kaA letı·nden· memişler.. Hrdl? 
~yctı Slkıntımdan patla.rdım. Fa.- öyle ya.par... umru ve n ısar ar e · aanaıar on1111 kalbini ıethecıe. •Kızıl Kelebelc ıUı dıetiştf.rdl: 
k.e.t ıFil~of. hakl.katen pek garip bir Halbakt bugün öyle mi ?a?~ BU! ı _ TDŞa güm.rilklerinde açılt 10 lira maaşlı kolculuk.lar fçbı ya.pıJaıı meınitler. - Çuşiına lıflrk:üsftntl beğoenmedln, 
adamdı. Gayet acayip fi:k.i.rleri vardı. aya'k üstünde ylnn1 otuz yalan uydD- llAo. sonun.da. ıstıekll çikmadı~mdan memurin ka.nllilunun 4 üncll ma~- cS.n Jturi,. her ceoe 1embi1ıe d,eığ1l mi? 
Sumın için vapurd:ı. günlerce kıara ranlar var ..• Fatat ne bert>at, ne bf.- nlıı •Dı fıkrMı hükmüne uyularak ilk:mektep m~an arasında. mii8a.'baka Çıqlın.a'am bir lu71S1Ddaıı öbir - Ha.yır. Onu bt:r da.ha. dinlemem.ete 
yüzu görme-sem bu garip flldrli adam- çlmslz, ne aşatııık yalanlar!.. tmtlhanı açı.laeaktır. Juyısma Tolta Yll1'ur ft San deııi- için, burayıa ilk ve S>!\ defa gelmlt 
la hiç canım sıkılnnyordtı. .Filozof dosıtum. sustu. V~z 2 _Müsabaka iaııtl!ı.anı 27/411942 pazarte.si. günü aıaa.t H de Ankara.. ze bilanedennt,,_ olaeaiım. 

Arkada.'Jım dlnseklerlni demirlere asıl Cebelüttarılt ka8al>Qsımn müne İstanbul, İmrl.r, M.emlıı, Edlme, Samsun, İskenderun, Trab'toın, Kara, Van - Fakat ben 3e'nt her ~ burada 
da.yo.yara

1

k gözlerini Afrika kıyılarına dogru yavaş ya~ lalyıyordu. Gümrükleri Müdür ve :saş mttdiirliiklerlnde yapılacaktır. Kav& - Mura ark.adaŞlna ya.~ görmek tnıer'Sem: .. 
dtkti · Arlmdaşım: 3 - Açık ;ııerlere tayinler müsaba.kada.kl muvaffakıyet sırasına. ve keodl fı.sıldıadı: KlZll Kele'bek bmı bir lr!lcemleytt 

- ·a~ı maruıara... dlye ~ - Bak, sana bir h!ikaye aıılataı- bulunduklan yer .Ue harcırah vaziyeti ltibare alınara.k yapılır. Müsabaka.ya - Bu türküyii Yamada. d;lnlese kim- oturdu: 
dandı... Yllll. · · dedi, yirmi yedi sene eve! gıeoç girenlerin sayım b()f yerden fazla oldu~ takdirde idare hım.lan daha. son.- bilir ne kiada.r ho.şinnı.rdı. O gQ:n.ldl - Haydi. bana bi.r kadeh .9a.lre ver 

Ta.m bu eıs.na.da biraz ilerimizde bir bir kızla tanlŞll.lŞtım. Hanıt insanın mda.n a~ılacak yedere tayin ile mukayyet ol.mıyacıı.ktı.r. _ .san Kurt• bugünkü cSa.n Korsan• m bakalım ... 
çift durdu. Daha yolculuğumu7Ull ilk hay::ı,tıuda müstesna bazı tesadüfler 4 _ Mii.9abakaya. tştirak edeceklerin askerllğinl yapmış bulımmaJ.arı ve dedesidir. Ka:va. - Muranın bu tıeklif\ de reel· 
güuündenberl onlar dikkatimloo ça.ıı>- vardır. Bu kızla ka..."Şıla1'Jğım m.ıruuı memurin ka.nunuınun , döroüncü maddesinde yazılı vasıflan halı olmaları - Ne diyorsun, KM·~ - Mure.? Bun- detın,_oesl ihtimalini ~nen Ti - Pi 
mıştı. Kadın bl.raz yaşlıca idi. Fakat da ben onun ha.yatıma. g~ he- ,arttır. ta.r soyca kormm, öyle mi? derhal .ga.Jre sürnhlıitne sanım.ate .,. 
r<>k zengin olduğu söyleniyordu. Er- men kestiı~~tim. . . 5 _ Bu şartı.:ın haiz olup müsabakaya 1ştiJ:;ik et.melı:: ~lerin yu- Ka.va _ Mura b~uıı sallıyl.l"ak içki kadehi doldunmı.k istedi. cKml Kele-
ke4c inadı.na genç, pek ya.kışıklı va Aı1cadaşlıgımız pek çabuk: ilenye k.ania yazılı gümrük id:ırelerlnden birine 25/4/1942 cumartesi günii ~ kadıehi:ne sa.rıldı. bek .. n - Pi'nln elini tuttu: 
tns.1.11da hemen züğürt bir adam te- gittl. Genç kız bı:na ~ ~yre~ V0- mına kadar dlle4'.çe ne mür:ıee.atıa 'şehadetname, nüfus, iyi hal ve yurdun Etra!t4ıld hayıdutlar: - Bırak .. ben scn<len ıs~ 
sitinı uyandırıyordu. ~Filozof., diye recek derece<re bır du.şrkımlük goote- her yerin.de Qalışmağa. mütehammil olduğuna dair re:.--:mi t..ahlplerden ala- _ Devam .. devam.. ... Kava. - Mura. bll' kadeh sakıe <lıl· 
ç::ı ~ırdığım dostum onu tanıyordu: rlyordu. . _ cnklan sa.ğlık: Jci~tla.rmı ve askerlüt terhis ve.~ikası suretlerini vermel•d Diye ba~rıştıla.r. durdu_ •Kızıl Kelebek. e uzattı. 

- Kendisini hep böyle yaşlı ve ı:eın- Iki gwı go:unm~:. IAmndır. c:?298 «4066• <i.Kızll kelebek• Ç~ türk~e d:>eınl'Z_ Kutila.rıa .rn~·haneslnin bn 
g1.n k dınla la beraber «örüriim .. di- - Nerede ıdın? .. Nlçın gelmedin?.. yan.ı'k sesiyle devilm clıti: esrarengı.z yıldızı, şı.mdl neşeli neşeli 

rd a er adn·~a ro" mnn. ishnıe- Görönnıernenin sebebi ne kil? .. Yok.sa gi.i.Iiiyordu. Kadehl ellne aldı: 
:yo u ve g nç ....... • ... . b'-'~·ı ....,._"'""- mi "dn'> ......... G•• •• k J h• ) V k" l t• d - ç . ' d"'"'"i..+· kl b im~ r1ne benziyen bir e..d takınıijtı: ııSah.te ~a ... ..,t !: ~u••.~-ı.- ı .... o_,~ UffirU Ve D lSar ar e a e ID en: <(Sarı Kul·t .. u bir pn. u.:ıım.a ı - Ben ~ •• ....,.~ı.m. ' :n a.tı..ı:Şm\• 

İşte 0 sabah vapurumuz ce- su.tı.llttl ü.st üsbe yağdınyordu. 'bir k:ıdın sevmiş. da hiçbir erkek uzun muddet &yaıkta ~;t~~~ıktım geçerken Sahte prensle Böylece uzun bir zum.an~. ~'>:*. 1 - Merkez ve Taşra gümrüklerinde açık 20 llr:ı.lık memurluklar ~ln Sıır1 Kurt:_ Ben kadma boyan dlll'a.maz .. dizlerime ka.pa~r. 
gUisl de etrafı seyretmek için gü- saf, fazla mutaassıp l1f.r kwdı. Lak.in Use mezunla.n aıw;md& müsabaka imtihanı açılacaktır. eğmem, dermiş. _Ben 

0 
erlreklerden ~ğillm. Ta.D.-

~~eye çıkmışlardı. Galiba bizi evvel3. blr gün bana ne dese beğerumt~ı.z: 2 - Müsabaka imtllıaını 29/411942 çarşamba günü saat 14 de Ankara, Fakat, Çuşimalı kadın ~ok şi- k.o'mm bne dizlerine düşmedim. 
farketmedller. Çiinkü erkek bir ara- - ~ kocamdan ~- .. de- İsta.nbul, İzmir, Merem, Edirne, Samsun, İskenderun. Tratmorı., Kar8, Vaıı riruniş, çok ıı-üzelıniş.. San Kurto - Ta~o .. bu adı blzlm kona.nla.r--
blt b boş Afrika sahillerini elivle m~ mı? Şaşırmıştım . . gümrüklerinde müdür ve ba4 müdürlüklerinde yapılacaktır. . ~iiniin birinde ayağına diişümıiiş. da.:rı işutığlınl ha~lıyormu. 
lf'9, t'~erek yanındA'ki ka.dl.m\' • - Ne kocn&? .. sen evli misin?~ 3 - Açık yerlere tayinler mÜ$a<bakadaki muva.!r~kryet ~ına. n ken- San Kurt 

0 
~ü.n Uk defa k.adınm - Yabancı dcıtll; bizim re1.i1n km.. 

re e · Oüldü: dl bı.ılunduklan ~ 1le harcırah vaeiyett itiba.re alınarak yapılır. MWıa.ba· ne olduğunu anlamış. (Beni yere - Yam:adan.ı.n mı? 
- Vapur blzl bu ku.1 uçmaz, k.'er- - Tablt... Ha.tU bir de çocuğ'.ım kaya girenlerin sa.yısı boş ~rden fazla olduğu ta.kdirde idare bunları daha flll'l\n kadın, nasd oluyor da sJ- - Evet. Çok cesur ~ 9<ık güzel bll' 

Tan geçmez yere çı.ka:s9' ... Orada~ vıı.r ... cevabını verdi. Evvel! 1nanma- soom açılacak ~lere ta.yi.n ile mukayyet olmıyacaktır. yog-onlar :!albnatmt dnireml- kı2dı. 
kendi elimle, tıpkı bır kırlangıç gibı dun. Falcat biraz f...ı kurcaJ.a.ymca 4 - Mü.saba.kaya girmek lsteyenlerin yukarda. y3.21lı Gümrük lda.rele- •> d • _Denden gilııel olabilir. fa.tat, beD-v b t mi le kim .,,.. yor· f'DUŞ. 
1\lVa yap~m... 7. u .. ~~- Y - doll"ru olduğunu a.nladım. Kocasından rln.den birine 28/411942 salı günü a.kşa.ınına kadar dilekçe t'Le müracaat Sarı Kurt 

0 
l:'iinden sonm siyo- den cesur oınmaz. 

ae3ız .sahillerde oınruınuzun sonuna nl~ln t>oşamruık istediğini sordum: ederek şehadetname, nüfus, iyi hal, askerlik k!ğıtla.rile yuroun her yerinde ~onların düşmanı olmuş.. - Brzf.mle berobec Singa.pun. kndU 
b.clar seninle. ya~ .. :. Çok .. defa ~ _ Başkasını aeviyoıımı, .. dıedJ.. çalışmağa mü.tıehammll od.utuna dair resml tabiplerden alıacaklan sağ'Wc Zanllı Kurt! ı;~ • kadını d- geldi. 
neıeroe hiç ınsan yuzu . go~sek... Acı acı gülüırutedim: kA~lannı veımelerl Icabeder. oı.«2297• c4065ı de etseydi, Jııponyan, siyogonla- - Bundan ne çıkar? Şi.mdı. ondan 
Za.rar yok, ha:ro.tınuzda hı! ı~. ~- - Ya ben?.. nıı sulmünden bend o '1:\tna.n ayrısın .. , 
masın... Kendi elimizle ol'düğ'umuz - Sen mi? .. Ben seni~ bir zıaına.n Teknik Okulu Müdürlügu"' ''nden: kutarabiUrdi. - Singapurda Jca.ybo1du. ha.sırlann üstUnde yatıp kalkalım.·· sevm«nl.ştıim ld. m.teın ... dedi, Ve ha.- Şimdi San Kurt, Çu.ııiınauuı de- - Gemtdeon mi çıktı? 
Başka eşyamız bulunmasın. Y~k klkatıen bütÜ'll a.ıimdaşlıtımız zama- Açık eksı·ıtme ı·la"' Dl rlıı denizinde uyuyor. Ve bhı si- - Ji:vet. Şehre çı.lcını.ş.t.ı. BLr dahıa p.. m.ınına da. k::ırnımızı sad~e muzlar runda beni ka.ttyen sevın~ bir 7og-onların esiriyiz.. ri dönmedi. 
ve yabani elmalarla doyw-:ı.lım. Bü- takım lna.nıdıncı va!lııalarla iapat etti.... Esirlere dü~n ..azife, efendile- - Sen yanında. yok muydunf 
tün mahrumiyetlere razıyım. Fakaıt Hayatımda bunun kadar büıyük bir 23/41942 ta.rlh perşembe günü saat 15 de İstanbulda yük.sek mühendts: rine şükretmektir. - Babası ()D.U bir aslana tesUm ~ 
ohinceye kadar seninle berabe'r bu yalancı göımem.işt.ıuı.. u:ımn 2'allUUl mektebi muhasebesinde eksiltme komisyonu odasında 1499.07 Ura. keşi! be- Yll'ja.Sm siyogonlar. mlştl. 
l'friJta çöllerinde ya.şıya.yun... her eşyt Y'&Jan olan bu Jm.dı.n benl delll lıtanbul Yıldız Teknik okulu tedrisat binası zemin ka.tınd:l. yapttnla- Ya"fa!'lın derebeyterl.. - Budala ba.ba. .. öyle blr t-3.vşa.n u-

ırn ateşli sözler üzerine ya.ıh, fa.kn.t na.sıl oyalamıştı? .. Belki son söyledik- calı: t1ı..mira.t işler1 açık. etslltmel!e kon ulınuştur. y3şa.sm suliim.... · lana teslim edilir mi? 
2engin kadın pırlanta yüzü\klü par- leri de yalandı. Fakat bent tnandır- Mukavele, elaıiltnıe, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname- _ sen de onun arlcasından gelec<I* 
ınaklarlyle rüzg5rda.n d:ığilau sa.ç.Ia- ımştı. Neırecte ş.imdl böyle il3ta.t ya- ıerı, proje Jreş'i! hillasaslle buna. nıüteferri di~ evrak Yıldızıda cmüda ı:ö- Kava _ Mum elln&ki ta~ bir- diye bekledin? değil mi? 
nnı düzeitlıiren ht'yeC31l. içinde mırıl- lancılar... rülecektir. den yere fıdattı Ye aı'lı::a.daflna. döndü: Kava - Mura. ~ b1WLyı fktldl 
dt\ndı : Aı1cada.şıım ~ustu. Ben güldüm: Muvakkat temin~t 112 liradır. _ Ben bu he7.;eyanlan cünlem.e~ anlıyordu. Cenp venntJor Te ~ 

a- Oooo... Ne güzel , nıe candan - var ••• V&t' ... <Mne Ü8taÜU!var... İsteklilerin en az bir tas.hhüttıe 1000 liralık: bu i4'e ~r ~ ~tığına talı1ıntmül edemem. Ti. _ Pli Haıydt, madiyen sa.ıce lçlyortlu.. 
sôyluyorsun!..9 dedim. dair idarelerinden l\lmış oldutu vesikalara lstinM!en I.stanbul vilAyetine kalk gidelim. Ti - Pi SÖ'ZJe karıştı: 

Boyle koııuşa:ra.k ya.nımudan uzM.:- o gü:Iiimsedi Ye m"&1' eıtmıedi: müracaatla. eksıtltrne tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmış eh- Mermer sütunla.nn önünde duran - Kava - Mure. onu ~ ~ 
~tılar. - Beld ... dedi. ı.tyet ve 1942 yılına. alt ticaret odası vıesikıı.larlle gelmeleri. (4100) cKızıl Kelebek• bl:rkıaç edını Ueıiedl Ondan sonra hlçblr ka.dınııı. yüzüne 
Arkadaşım yüzünii bıırtı.:jturdu: Hikmet Feridun .Es ve Kava _ Munı.ya hit~: bakmamıştı. 
- Yazık! .. dedl, eski üstat, s:a.nta.- 1 L A N _ Ne oldun, dellıka.nlı? - dedi. - - Ya şimdi? .. 

kür yalancılara artık tesadüf edemi- 1 R A D y o ı Sen de Slyogonla.rın., zuı.m.ün dü.,.<ımanı - Şimdi ev!endl.. 
yor uz. Şu Sahte preruıi:n sözle:ı:ine Milll Müdafaa Vek.ilet.t LY. ~eri dairesinde yeniden teşkil1 tıeka.rrllr eden tek- mısın? _ Yokoha.nı..aııbı. mı evlendi? 
dikknt ettin mi?. Ne fena, ne kötü, nlk: bürolar için 8.1}n.ğıda sa.n.at ve memuriyetlerile verilecek ücret mtkdar- Kava - Mum. ayağa kalktı: - E~; Yola:ııha.nıa'da ... 
ne beceriksizce uydurulınu., yalanlar lan yazılı mü~a.as.ıslar alınacaktır. İstekli olanların tarıı ve ı,ııeraltt 1$tih- - Evet. Biz deni:reUer onların dal- - Buranın çiçeık.leri onun ba.:flDll 
deiriJ ml? .. Adeta her kelimenin al- Bu...;;-...:. pro ...... - damlarını anlamak füıert! mezkt.\.r .~lrenln blrincl şube müdürlüğüne mü- ., döndürmü ... , demek! ... "' ı>.......... ..&~• ma düŞ'maıııyız. ...,.. tındaki yalan insana sırıtıyor ... Klmae- 13.30 Program, 13.33 Neşeli ışark.dar. raca.a.t etmeleri ilan olunur. K::ııdın masaya. ya:~tı. Kava - MUM.ya. döndü.: 
si7 Afrika sa.hUlerinde, büyiik :yoksul- 13.45 Ajans halberlerl. 14.00 Ri:yasetl.- Ücret Elini sake süra.hi.<rine uızıa.t!;ı... hoş bir - Karın güzel mi? 
Jl,;c fclnde scvgUlstyle yabani elma. Y1- cümhur bazıdosu, 15.30 Rdyueticüm.- -- k:ıdeh doldurdu v-e Kava. _ Mura'ya - Benden güzel. 
yerek ya.,anın~a razı imiş!.. Yediği bur Filil.mı.onilt kollBeti, 18.03 Rady'o Lira Lira Adet ikram f'tti: - Ya cesareti? 
balta ba.k bir kere... Ulan kimi alda- Çocuk Kulübü, 18.45 Zimat Takvim1. - 9 - 6o Mensucat mühendisi «lpJfk ve dokumt. ı,ıcrtndea _ otur .. tel~ et;rne, ve bunu fçf - O meziyeıtıind. ölçmMlım ~~ tıyorsun seın? ... ~ide bir gece bara 18.55 D&n.s ork.'e6tro.sı, 19.30 Ajans he.- -10 2 Şimdi sUkfınet bulursun! b:ı.na vanşma bakılırsa, cesur blr .._.. 
lıı:meden, btl'Zlu vtskllerı içrnıeden yar- oorlert. 19.55 Hüzzam ve sabi\ nwcı.- 210 260 Dikiş ve patron mütehassısı EtT'aftald denl7.cil-or ı~ 1çlo. gülü.~ dın olduğıına hükmPdilebillr. 
panuyorsun ... Hem de bütün bunlan mmdan şa.ıtalar, 20.15 Radyo.ga:.ıet.e- !?10 260 Dt"babt mühendisi yorl.a.rdı. _ Ken.ldlnl tl"hlilreli blr adam nU 
sevgilınln hesabına. kaydettiriyorsun ... si, 20.ıs Beraber türldller, 21.00 Ko- 100 170 Kimyager adebagat ve boya. miitehassL'lb Hiç kim~ yerinden kuruld.anuyordu. sanıyorsun? 
Bir de Afrika çöllerinde yabani elma sı., 20.45 Beııı..ber tü.rl...iller, 21.00 K.o- 2HI 260 Konservecilik mütehassısı Kava _ Muro. kadehi aldı Kızıl r.ı.k- - Hem de çok ... Benim s:ığmı solı.ma 
yiyerek btı ya~Iı k:ıdml:ı. birlikte ~ Konuşma. 22.00 Salon orkestmsı, 22.30 210 260 Zll'Mt miioohassısı k:ı.seıYQ teşekkiir etti, tııka.t so..keyi lç- belli olmaz. ~. cıva gun ele avue• 
şamaı::-a kalkın~... Bövle aptalca ya.- Aj:w.s ha.berlert ~ bomo.Iar. 100 140 • memuru w2178 - 4219. medi, masanın fı.stüne bırak.tı. sığ'lluyan bir er.looğlnı. Beni ken~ 
lanlara kim Jnanır? .. Efendim ... Na. Müzik dersleri .. K.ızıl Kelebek" lmşlannı 1mld:ıra:ra.k eş okı.ra.k geçen kadın elbette ~ ee-
file, nafile ... dlyorum ya eSI kudı'etU, Toprak mahsulleri ofisi İstanbul ttubesinden: hayretle ı;cnç k<>rsanm yüzii11e txı.ktı: suttlur. haldkatmı mahir, iistat, a.rtl3t ya.- Şişli Halkevinden: :ı:- _Niçin içtnedln? - Kmdine bu k.n.dn.r giivenen bl.I 
!ancılar kalmadı .. . N~ o ~ y:ı.- Evtmfzde btr salon orkestram 1ıc§kll Umum. Müdürlu~nüzl.e şu.be ve ajanslarımız için kil.ğıt ve mıı.tzemcsı _ senin verdlğ'in içkide büyü vaır- erke-ğe ilk defa roslıyoru..'ll. 
lanla.r? ... Thrlhe Ba.k3ruıız a .. orada. edileceğinden kıeırum, ~la, viyolon- Ofisimiz taro.fmda'n veıilmek şa.rtile acık pazarlıKia göstenle<.'ek nUm.une- mış diyorlar. Bent de herkes gibl ko- - Şuııı.da'ld. kurtlar ara.'>ında. benim 
öyle me>hal'etli yal:ı.nlara. rasgelirsi:niz sel, plyano ~i musiki ~ ağı.2ı lUetle- ıere gö1'? defter ve evrak tabettirilecektir. Talip olanların iki b1n lira na.kit !ayca büyille.mek mı lstlywsun' k:.ı.dnr -cesur vıe benim k:ı.da.r keııdi:na 
ki... Ba.zan, hattı\ ha.zan değil. çok rlle meşgul olan ama.törl'erin ve şan tik 13/N' /19 2 t · ·· ""at _ "'-,.rı'·p , ...... , .... ~nlm ı·•·-- .. tı.,;~~ ,..u~··enenl- ,.,..,,,. mu? edeni • her - veya banka oominat mektublle bir te ısan 4 pazar esı gwıu .,.,., Uil >~J il'\;; 'lUUl.U "' ""6"'" t> > VL ,._,..,, 

defa milkenımel, sanatk.lrane bir ya.- d17e~ a.210~ .~~- m:;.....,:,"t'JIJ.ıı.a.t,-- gun 15 de Lim."U"l han 4 üncü kattaki. .}ubemizde bulunm~ları r.lca. olunur. (4329) içkiyi redde-den bir ad.ama. ilk d~a CA.rka.s:ı. var) lan bütün bır t:ınhln Yolunu değiş- ...., ıv A!<J.uuoı. ............ .....1. ::sa 

Sir Henry, zile bastı. biraz sonra dL Bir kadınıa dün gece ağlayıp hıç- gür ağlamıştı~ 
Barrymoor odaya girdi. kırdığını İşitseydim, hiç inkar eder Acaba kocası mı dövmüştü ve 

Konak sahibi hizmetçiyi 3orguya miydim efeındim f dövmü~ ise niçin dövmüştü~ l,te bir 
çek.ti: ' Bu muhavere esnasında uşağın ta- sürü sualler ki bunlara makul ve 

Çeviren: AHMET 11.İLA.Lİ - Barrymoor, dun gece yansı p- vır ve hareketlerini clikkatle tetkik :mantıki bir cevap bulamıyordwn. Tefıika No. 2.8 tonun içinde ağlayan bir kadının haç.. ediyor<lurn.. Sir Henry geceleyin bir Solgı. çehreli, dört köşe salcallı 
insan, bir güı. evvel ruhlarımıza dum. lunldannı duyduk. Bu kadın kim) hdının ağlaı)'?p hıçkırdığtnı kendisi- uşa.gwı bizden muhakkak bir ıır 

bu hdar derin yeis ve sıkmtı vermiş - )" orgunluğun, f$.a yollar ara- Sen iıitıtin mi) ne söylediğ~ zaman evvela yüzü k.ı- aak.ladığma hükmettim. 
olaı1 odanın, bu oda olduğuna şimdi sından araba ile yaptığmıız seya~a- - Hayır efendim. ~d~, sonra .a~ar~ı, vücudu .hafif Sir Charles'in taflanlt yol k.enann-
«ü~ inanab.ilirdi. tin ıve bozku:daki dondurucu tM>gu- - Nasıl olur) Benle do&tum B. oır tıtreme geçırdı. Cevap venrken ~.ce~i~ ilk bulan bu Banymoor 

Sir Henry, öteden beriden konu- iun maneviyatımm bu kadar boz- Wataon. lc.adanuı hıçlarıldannı vaDh gö~erini yere indirerek dili tutulur de[l .mıydr) .... 
prken bu değişikliğe işaret etti! muş olacağı hakkındaki mütallaıuza bir -.ırett<t: duyarız da een n.uıl itit- gi>ı oldu. tl~r adanuo olum ,ardan h~-

- Şimdi görüyor anlıyorum ki. malesef igtir&k ederni.yeceğim Sit menin) .ş.şılacak. feJ' doiru•ul Bütün.buhaUeır, Bariymoor·un ya- landa bize doğru maJUın.at ver~.ıe-
~ünkti nahoş ve can sıkıcı intibaları- Henry... - Vallahi iıitmedim efendim. lan söylediğini, bakiltati efedisinden cek.yeglne adam '!.değil ~iydı) 

d d h • h • k !bah • ktu - Niçin) - Sen nerede yatıyomuı) G:zlemeğe çall§tığını katiyetle göste- l..4ndrada araba ıçınde Sır Hesıl'Y'" ~z k~·oı anın ı!. ır da; d ~~jyo b': - ~bir kadmm dWı eeeeki hıç.. - Konağın öbür ucunda , rjyordu. yi tali>ederken görditğiimüz siyah t u ena t~ırı eıv h eg• ' d iZi kırık ve iniltilerini duymadmıx mı) - ya ır;evoen) • Kahvaltıdan eonra karuma. kori- sakallı adam acaba.. bu upk değil 

PERiLi KONAK muhakkak bu kördüğümü kolaylıkla 
çözebilecekti. Onun t~rü:b~i. gör
g:.'..sü, muhakemesi, en karı~ ve 
çapraşık meseleleri halletınekteld 

meharet ve kudreti ba~ka idi. Ea 
eaararlı meseleler onun için çoculi 
oyuncağs kabilinden bir§eydi. 

Halbuki ben bu iıin içinden bir 
türlü çıkamıyordum. 

.{.a.fam düıüne dÜJÜne :zonklama• 
ia La§ladı. 

Fikrimce ısı müstacel İt. Grimpen 
postanesine giderek. müdürü gönnelt 
ve Loni!radan çekmit olduğumuıı 
telgı-dı. büikaten Bal'Jl7M,oor' uıa 
eline verip vermediğini sorup ant.~d.~ormu, o an s~y~l atte, tren ı:; - Uykuya yan dalmıı iken. bir gÜ- - O da benimle ayni. odada... dorda rasladım. Uzunca boylu eıtine mi idi·) • 

an kı ctt sı;ra ara a .
1 

e ~rp Teı.zd rültü i§itir gibi oldum. Biraa. kalak _ Konakta başka bir kadın var c!olgun, bir l:a.dındL Dudaklan acı Cür siyah aakah araba içıo· Postahane müdürünün ceTabı nd 
:: {

0

d k'· an 1 ~eçm;;. . 
0il~r . a. ka:hartbm. Fak.at gürültü kesilince, mı), bir surette k.wvnlmıı. göz kapaklan de görd~ğüm~ meçhul ~n sa- olursa ohun, Sherlok Holmıı•e ~ 

k odz ır ~. ~.tso~ugunlm"' 6ızıd erı~~ rüya aönnüı oldugum" u zannederek - Evet. ahçı kadın! şişmis, gözlerinin içi kızannlfb. kalına henzemıyor muydu) direceğim hir haber almıt oJ.cak .. 

mak.tı. 

a ar uşu muş o ..... ın a arama.. o • • ul :t} 
ı· d fazla ehemmiyet vennedim. ve tek· - O :ıa-ede yabyor) Bütün hu alametler, dün gece ağ- Vakıa bu meçh ea.9UIU ara: a• bm. 
az!_ım ıbr... .. b b il · · 1 • • rar uykuya daldım. - Bizim yatbğumz odaoin biti§i- layan kadının kendisi olduğunu göa- sile naldetmit olan ara.bacı, kara •· Sir Henıy. konakta ameamun y... şte utun u a ~r, sınır eranıze v• d frl d d . d Y d li .. kallı adamın bknazca olduğunu IÖ)"" zıbanesin<lc buldugu" bir aürü. eivraD 

dokundu, bizi kara düşüncelere •Ü· - Ben gürültüyü pek vazıh işit· gın e Do akaki.. b' .. MI._ .. b. b·ı te~y?:, :.. . . andı~. 8:_1! g:~er en .~olz- 1-:.-a.: Fak t ara.bacının aldanmaaa 
··kı d' tim, hatta yemin ederim k.i bir kadın - eme ç ır gunı ~. ıç ır em:. uzerune ~tı. nıç oll' IÖz ıoy e- ..., ... "9u. a tetkikle me~gul bulunuyordu. .Bma-

ru e ı. .. 'b" .. l hüngür hüngür ag"lıyor. inliyordu. hıçliırık ve inilti duymadm öyle mi~ mei:len u.zalclqıp gitti. ihtimali yok muydu) enaleyb projemi yerine getirmek içiD 
Bu sabah vucudumuz gt ı sınır e- B ~ . . • Vall-L. d d r_ ..ı'--I v ___ · .. 

1 
- . •. h . B ı.. • "" .. ali ••t d. lim ,__.1 b' fa ..ı. 

• · d d' 1 • 1 ak k l'-tı" u hadı.seyı aydınlatmak lazım. - ıııtıı uyma un erc:nwın r..<UDmın ag adıgıru bıç ~up esız u ıoır suru su er, mu eına ıyen e • de O'tl unm.az ır reat ftl'w.. 
nm LZ e ın enmış o ar a ıı;: gı- ı . b·ı· d s· -~L • • k l d B B d • •(( d d ek G • • 

· · h · b ·· .. - Şimdi Barrymoor'u çağınr ge- - nanılır gey <leğil Barrymoor. koeaıu Barnnoor da ı .yor u. ıze unnımı urca ıyor u. u muamma~ un an ı.s.tira e e er nmpen • 
mD•z. ıçın b~r~eyı Pl.ekm_ t~ gbort~yoruz. ce yansı hıçkıran, inliyen kadının Bu kadar senedir ailenizin hiz.. ıralan ıöylemesinm ve katiyetle in- nın içinden nasıl çı.Jcacağınu bilml- gidip gelecek, meseleyi tahkik edo-

ogrusu ır gece ı ıııı ıra a ın nıa- - L• • • __ L eb il..! 'd.,. dum k:t.:-
neviyatımızda bu kadıır derin bir kim olduğunu s,rdum, metinde bulunuyorum, Merhum am• ı;;ar etmesm1n &CöUa • eı:n ne 1 ır yor · ce ......... 
Cleği,Jikli:. yapmasmı beklemiıyor- - Pelt. isabetli hir luıırek.et olur. canlZlll buıa mutlak bir riveai vaıw K.anaı da niçin böyte hünQÜr hün- ~rlolı.: HoltnCI, burada oLaaydı, '<.Arba ur)' 
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İstanbul 3 cü lora memurlutwıcıaıu Tasfiye tıallnde 
enklı Sabuncu Yordamı. 2632 11m 12 1:1--Ji Demı·ryollan Tu··r•.: Ynni oğlu Na.bumdan temllken &la- 'K •.• 
kuruş ödememesinden d<>la.yı dolrEmi- · .U __.-. K 
zlıı 940/634 s:ı.yıh dosyn.slle haclz ecıı- . , Anonim Şirketi 
~ ve 22BO .sa.yılı :ıaı.nun h~ utt! 
tevfllmn vaziyet ve takdlrl kıymeti ~SEDARLARINA 
mıılmış bulunan Ey{}pte Sofular ma- 1 - İŞ ARIY ANLAR BATILIK IİNEMA MAKİNESİ - UTJLIK APAB'l'DlAX - Qa1a.ta..- Dl ala taAD -~ Nfı~ 1St6 lllumaralı kanunla tastik edi-
.balleısinin Sofular (jent ZEM1 d<.'de) 8esllYe tahvill tabJ1 no'CmMız 211 T&- ı&Z'83' civarında 1 lıcM ft ' ~U. slJ!e hamamlanndald :msıf b'-ml a- len ş.ık Demiryollan Turk Anonim 
llOknğında eSI yeni (3) sa.yılı ahşap MUDASİP - Ya.ba.ncı lJsalıla.ra T&- l!Jette bl.a adet J:mem:an mazb. ~ 1440 lfn. eenıeHt ~ olalı 1't tapo tooıum. ~lerhı ~ lgtn ma.- cı:_t.....ı l k 1 · 
ntn tamamının pn.raya çevıtlmeslne kıt Ot* tecrabell btr muhUl.p günde m.a. maJdne& at.ılıktır. M11.racaat ~ harcından be.tlca maıs:ra.tı ~ hlllbı4', ~ ~. ~da ..,.._.ıı::ıu aabna ma, mu av~ enamesı 
karar verllnıi,.cıtlr. Gayri menkul:.. ze.. blrka.9 aatle mubasebentZı kanunla- lefan: 22781. apa.rtmaıı ~ ~ ,.. ~ J. !b ıam.tmıııa mektupta :mC!ıncaat- ~~ ızv!7~!1 H:6:ı~~çc 
ın1n !k:atınm beden duvn.rla.n kAı1rtr ra uygun tedv1r eder. şerait ehven- SATILIK AKADA -Tek.,.. v1ft ko- ~ek fç!n G&1at& Abft ban ıan. _ 7 ~ ~. U c e tes m ı en 
dahlll aksamı ile b1r1nci kıı.t ta.ma:m.eıı dlr. Akşam'da KAtip. - e fQlur, temiz boyalı Brik tatanbut İt 10b.k tnt.ıbah hanı No. ıu JMibSJııe- "'° halen ~üridıte CREDİT SUlSSE 
arupptır. Eleıkt.rlk tesfsa.tı mevcuttur. riınrETLEBDE _.CA.RBTBANE- Ba.nlaııırı tar§ısmda l.blOI Oemal 11- re mtlraıcaat. - 1 ,0,000 LİRA.YA SATILlK lURGin Bankasında ,mahfuz bulunan ~ 5. 
eaıt tarafı yangın duva.rltdır Zaın1n "1 ... .._... • ·~.a oesızıe mfiracaat 4 YENİ BiNA - Smdlyecle '*1!Je J'O- fa.bil 193 7 Türk borcu tahvillerinin 
bt: SO!m'kta.n Ü.O ~ çıkılan LERDE - Avukat yanında mevcu- · - YENİKÖYDE - fsbıe ea.ddee!nde lunda had1yede Şen S>b.tt& lıltt:al Ju.ısedarlara· tevziine ait muamele-
" ahşap lta.pıdan zemin1 karaıshnan diyeti lle çalışe.'bllecek, ı.ten.Uen §8.hsl SATILIK PİYANO - Caı1 IUntze 1k1 dükkAn d:ah11 cıart b.tlı 19tlam baı OQ:ııdiız'e mftracnnt. Tel: 12~i ler bitmiı 'Vu bu tahvillerden Türki· 
sa.'hanlık ve taşlmt.a gömülü lki küp ~faletl -rerebllen, aSkerlWe 1llş1ğ1 ol- Hafl1e Ferant Berlln 411/DO. Kadıköy tAg:lr '1 oda, lk1 muUak, elelctrlk, te?"" yedekl Mmillere tevzii jMn de lüzum 
~.td:ı. bir od.ıı. ~camlı kıı.pldan geçi- ıwyan tımsem ommcu cm! talebesi Mühürdar ~ TullaCı Emin Bey tos, nezaretli bbıa 1at:ııılı:tır. Her raıı ..... . Ti L-- I 1 k ,,_. 
len di~r tıaşlık fuıerlne ~ bir Oda acele 1t &ramn.ktadır. Aqa.m F.M. rO- sokak Dlzdall apa.rtı:ma.n No. ı. 4 iskele caddesi FD.a.cı ro1rolt No. 1 7000 .a.a~YA MAKTUAN llA - ıwuıı baca miktarının Türkiyeyo 
olup bu W,şlı.kta.n her 1k:1 oda.ya geol- muzu mektupla. m11rncaat. Tel: 422'1'7. LIK - Ka~de Diki eoka'.kta ithaline milsaade edildi{.".i 23 Şubat 
len birer lta.pı bulunduğu ve her 1kl YENİ VE İYİ BİR BVFE - Mfimlt Ha;yde.rpqa çaymna nazır havadar t 94 2 ~ ve S 156/1 numaralı 1t.z• 
oda arasında yük ve dolap mevcuttur. BİR ELEN BAYANI - Bir kjşlllk ııa.tıe satılıktır. Her gDn 9 - 13 are.sı FABRİKA VE MATBAAYA ELVI:- 14, IS numamlı 1k1 kAri1r ev ile bit kere ile Maliye Veka1etinden Şirke-
..,,,.ı.wn~ b'- koridor (-'-• ,__-4_ bayın h1zmetın1 idare edeblllr, teıt>l- Kıı.dlkô:Y Mühürdll.T eaddes1 81 No. ya RİŞLt BiR BiNA SATILIKTIR - Ca- 'tıta ana paza.tlık.u yedi tıtn Unıyn tim.ize bildirilmiştir • .. "9"A...... .,. .-xuııw. Aüolö<>• yell ciddi veya doktor mnnyeneıha.ne- ilme 1 ı Ralo~lunda fa.brlta ve matbaa 1ttıha- satılıktır. Batış ınunmeıesı İatıanbul B ı d · · d hi 
man) merdiven altı ve remini ka.ra.st- sinde çalışabfilr. A.kşam'da. (E.L.) rll· m aat 0 unnwıı. - zma elve~ll betonarme yeni btr b!na '157 posta tutusun& yazı ııe mnracaa.t- u §Art aı aıresm e ssedarla-
man maltız ocnklı., tulumbalı bir ku- muzuna mektupla müracaa.t. _ ı SATILIK KOMPLE SİNEMA - satılıktır. Akşam idaresine mtlracaat. la Jkmal edlllr. - 1 nn: 
JU ve arıka cephedeki odanm altındo.- Beyotlunda işlek bir sinema a.ııkerllk Telefon: 20681. _ ı 1 O - Sahip bulundukları aksyon-
t1 boduruma g1rtlceeıc bir Jmpı varoır. NAFİA FE.'llıi MEKTEBİ MEZTıNU - dolayıslle devren olduğu gibi acele sa- KiRALIK - Sultanha.ma.m Malı- lann 4 numaralı kupunlarını, Şirkc-
Kortdorun n1hayet1nde aı:ı.turka blr Tecrübeli bir teknisyen iş arıyor. Ak- tıılıktır. Müraco.a.t: Beyoğlu İMREN SATILIK BAHÇE - (1700 m2) Do- mut~a civarındtı. manifatura toy- tiınirin Sfrkecidelci merkez.ine, mak• 
bclA ve bahçeye çı.k:ılan blr kapı ve.r- oam'd.a M.C 78 • mektupla mtıra- ın.ağa.za& No. 210 00.y Sl:ret. - 1 Ra.ncılar İhsaniye caddesi No. 23. De- ~~:e1iJ!~ ~ç~~ d:e~=ah~ buz mu~a.bilinde teslim. etmeleri ve 
dır. Bahçede çfmentoda.n ortada tıs- ca.ıı.t. - 1 SATILIR ARABA _Taşraya hare- ntze, plAja, tramvaya yakın 1çlnde tanbul 104 No. posta kutusuna yazıl adreslerınl kaydetmelerı, 
tıyesl bulwıan bir havuz, blrlııcl ka- ERKEK AHÇI iş AJtlYOR - Ala- ket dolayısl.le mtılık fy1 gellrll çift bostan kuyusu 200 ~Yl'O. a{?acı var- ması. _ 1 20 - Şirketimiz. merkezimize ku-
tın altında kömürlük mevcuttur. Oda- franga, alatutka yemek plşlmıesl.nde atlı yaylı yllk artı.bası. K.n.dık6y 1.ske- dır. M,0.racaat: Tel: 600'75. pon ibraz edildikçe ve ibraz edilen 
lann tavanı yağlı boynlı.dır. Bl.ıtnci fevkalllde lht.tse&ı olmakla beraber lesinde arabacılar knhveslnde arabacı SATILIK El\lLAK _ Beyo~lu ve ts- ANKARADA - Bahçeli evlerin he- kupon adedi kadar, % S faizli 1937 
tat: On dört ba.sa.makla çıkılan blr b1.rçıok yüksek şahsiyetler yanmda. se- Ömer ,..aVlu." müracaat. t""'bulda bin llrndan ""' yüz bin 11- - men arkasında Orman ~tıJğl ve Bal- Türk borcu tahvillen'nı·n g" d ·ı 
IOfa 1lzcrlne cmcnı~. ve sofa. mu- neleroe Q9.lı.şrnıf ellnde bonsen1sl bu- v ..,,... .... Uy ~-- gad köyil mevkJlnd Uerlde wnlt on erı -f8mbnlıdır.) Birinde yuk ve dolabı lunan mektep :fa.br1k:n. hastmıe aile KELVİNATÖR l\IARKAU - Az kul- ya kad:ır satılık ev apartım.a.n dllk- yap~aeak olan Ha.~aruı. şosesi Us- mesini Zürich:tdci CRf:DIT SUISSE 
olan 0.ç oda esas binadan hariç came- ya.mnda buna' mürruı.sll yerlerde iş la.nılllll!I bira. su ve saire roğutına kAn arsa, K:ı.dıkliyünden Pendlğe ta.- tünde, şehir planına da.hll, cephesi 50 Bankasından ısteyec~ktır. . 
linh sofa, 1k1 b~kla in.Hen re- a.nyor. Verilecek işe göre maaş 1st1ye- havuzu ratılıktır. Beyoğlu Tarlabaşı dnr anyor. Köşkler Bo~çlnde yalı- metreden fazla bulunan 2300 lrllsuT 30 - Mezkur tahvıller ahvalm mü
nılni karasiman doşeU duva.rlan dev- ce'ktlr. Maçka Teşvlldye KQ.atha.ne Kalyoocukulluk kanı.kol luı.rşısında lnr satılıktır. Galata Bllyük Millet metre neza~tll ars:ı. maktuan S250 aaadesi nisbctfode, merkezimize 
ren 60 lrtlfamda. fa:yıans kaplamalı caddooi No. 140 Yeni Kasap ooy Ap- 169 No. Fııhrl Bey apartnnanı da.Jre S han No. 26. - 1 Ura.ya satılıktır. Taliplerin J'6Zl Ue h- gönderildikçe, Ye bunlaT Şirketimiz 
mermer ktonalı hamam mevcuttur. tullah Do~gör elile Ali Tel: 81172. - 4 TAKSL"1>E _ Topçu cadde&ln- tanbul posta kutusu ,753, Muanuner tarafındar. tesellüm edildikçe, işbu 
:ım;a: ::::ıı::.~~c!~~i = · -1 SATILIK _.Buz dolap ve havuz- de Uygun apartınuınmın konforlu 2 adresine müracnatla'tl. - 1 4 numaralı kuponu teslim eden ha· 
k:ıtta dem1r parmaklıklı ve bütün ASKERLİKLE ALAKAM YOKTUR - la.n. Arzu ettikinlzden ÇOk güzeldir No. lu dalrcsl eşyaslyle beraber yaz KİRALIK KÖŞK - Erenkôyünde miller haberdar edilecek ıre tarafı
pencerelerl lta!eslidlr. Hududu: Tapu Nakllya.t anbıu:larında çalıştım, tt!lt.1 Saraçhan~a bahçıell mahallebl- mevsimi için kiraya verilecektir. Gör- Sanatoryom caddesi ~rinde geni; mızdan kendilerine verilen makbuz 
taydı glbldlr. Mesa.ha.sı: umum sa.- ve yeni Türkçe ya.zar ve ok.unım, et. Tel: 21607. - S mek istlyenler IA:lndekllere müra- bir bahçe içinde Adalat'a tevkali\de mulcabilinde, beher kupon için bir 
bası (104. M.2) olup bundan (64.M.2) anbar veya her hangi bir mftesısooede OTO ı:AsTiÖİ A.RAl'lı'IYOR _ Az caatıa her gün g~Ulrler. - 11 nezareti olan 28 numnralı köşkün ade~ tahvil teslim olunacaktır. 
07.erlne bina. yapılmşıtır. Kıymeti: çalışablllrlm. ~·da H.S rllmuzu- tunanıllDl§, yahut yem sxH!. Sahibi mtıstalcll b~ ıusmı klr:ılıktır. F.lektrlk, Hali tasfiyede 
Gayri menkulfin bulunduğu mevk.Un na. elinden olmak gcrek1ir. Sağlı!t Yurdu jyj l\JEl'KiIJ 25,000 LİRAYA - su, telefonu vardır. İçindekilere mü-
terefJne, mUtehnmmll olduğu ırac1ma, telef: 20107. _ 2 Gülhane Parkı Alemdar tramva.y cad- :rncaat. Tel: 52264. Şark Demiryolları Türk 
alım ve satım piyll3aSUla. göre arsa. Ye 2- İŞÇİ ARIY ANLAR desl 1lç katlı yarım k!Lrgir, dilkkAnlı, lUAÇKADA - Fev'1m1Me nezareU Anonim Şti. Likidatörler 
binasının tamamına. 2768 ıım lld bin SATILIK - PortatJ.f vidalı demir- ba.ll~ll bahçesinde tarlhl ayazmalı olan bahçel1 bir v'llli1, yaz için möblell 

• --'1 yftz al+-·· sok1z Ura kıymet t.nk- KAPICI VE BADEME AR·~- den ve oluklu galvan1zll saçlardan bü- m.ebzülen suyu buluna.n eski kirası •75• Mün1easili ,,...... ~ .. ~ ,....... 1 olarak kiraya wrnecektlr. Tel: 80951. 
d1r edilmiştir. İşbu ga.yrl menkulün YOR - Erkek bir Jcı.pıcı ııe ka.dın yük bir bina. Atölye depo garaj için 1ra icarlı apcırtıınan tarzında c256• 
arttınna ~esi t!/4/942 tarihin- bir hademeye 1htlyaç vardır. Sultan- elverişli - tçerddti muhtelif t.omalar, m2 mesahalı 133• numaralı bbı:ı. sı- -

1 İstanbul 4. cfi lem memurluğun-
Aeı:ı 1Ubaren 940/634 myılı dosynslle a.hmet SaRlık Yurdu. Tel: 20107 makkap, plAnynla.r n rsa.!re ıııe.tılık.tır. tılıktır. İkinci kata müracaat. - 1 BAHÇELİ YAZLIK GAZİNO - tts- dan: 940 461~ 
İstanbul 3 cü ıera. dairesinin muay- . Bina ayn, makineler yalnız toptan sa- :t.fida.rd:ı. deniz kenarın.da müktmınel Blr bo~tan dola..yı 40/4613 No. 1u 
yen numarasında herkesin görebtl- KONKASÖRLERDE ÇALIŞMIŞ - tıhktır. Müracaa.t: M. Bilge ve ... Or- BVYttKADA.DA Ç.Ufi..IK İÇİ?ııı'DE tertibatlı bahçeli gnzlno askerlik mü- dosya. ile mallcuz halı ,soba, mn..<ın, 
mest için açıktır. İl.Anda. yazılı olan- İyi muktedir bir makiniste fötiyaı: tağı - Galata Perşembep:ızarı iş ha.n KİRALIK KÖŞK - Bü.yükadada Ti1I1t nasebetlle devren so.tılı.ktır. fükl\dar btifıe. bnepe ve koltuk somya ve aba-
Lı.rdan fazla m:ılOmıı.t almak isteyen- vardır. Bu hususa a.it ~larlle bir- altında. P.K. 1453. - 4 oğlu namı di~r Kalfa roka~nda S2 Selmanafa Mld Mahkeme .ııokalt 4. jur 14/4/942 tarihine mü.c;adil snlı 
ıer işbu ~ye ve g40.1634 d.osyQ ilkte her gün saat 14 ten 17 ye kadar nunuı.mlı 10 odalı 3 katlı h3mam1le ve numaraya. - 4 ıllntı aat 12 den itibaren Sult:ma.h-
numıırnslle memw1yetlmlze müracaat Kara.köy Pala. kat 5 No. 18 e acele SA'l'ILIK BUZ DOL.\BI - Kelvina.tör tk.1 bfiyük oomıcı ve etrafı duvarla met eski Mcıhmet pa.şa kanı.kolu knr-
etmelldlr. 2) Arttırmaya lştl.mk Sçln mftracaatıan. markalı, az kulla.nılmış itler blr halde muhnt blr buçuk dönOm bağ içindeki BVl"tJK FIRSAT - Befikta.şta Dl- f]Smda 31 No. lu evde satılacaktır. O 
.rukanda yazılı kıymetin % 71~ nls- YAZIHANEDE ÇALIŞMAK tçiN _ dört n.yak bir buz dolal>ı satılıktır. kÖ§k yazlık Jdralıktır. Görmek ı.steyen klllt&o caddesinde iki mtJı lı:Arg1r gün kıymetin % '15 ini bulınnzsa 2 el 
betinde pey akçesi ~ya milli bir ban- Kız veya erkek lAzımdır. Biraz dnkti- Tel: No. 44097. - 2 Büyükada belediye hademesinden ba.hQell ~çillt köşk .satılıktır. Ak§am'- arttırtnası Hl/4/942 tn.rihlne müsa

0

d1l 
kanın tıeım.lnat mektubu tevdi edecek- ıo bllmek şart. Taks!.m Şchit Muhtar 112 TONLUK KAPTlliAÇTI KAM- Şehri ağayn müracan.t sahlblle görüş- da ıTezyukselıı remzine mrtraca.at. perşembe tilnü aynl mahal -ve saatte 
tir. (Madde 124) 3) İpotek sahibi ala:- caddesi EmlAk yazıhanem No . .t mü- YO:SET ALINACAK - Ye:ıi veya az mele 1Stcyen İstanbul Neş'e a.pnrtıma- -

1 
icra olunarak en çok arttıra.nn. lhnle 

ca.klılarla diğer alAkadaTların ve Jrt.1- racaat. ~ 1 kullarulmı.ş Wr kapptrmçtı kamyonet nmdn 23941 numnralı telefann mnrn- l\tVSTAKİI, KffiAATDANE VEl.'A edll~tır. Tallplerln satış zaman-
fak hnkk:ı m.htpkrtnln gayri menkul sntma.Jc ıstı.> enlerin Ca#:ıloğlundn T. caat 'e-t.sın. - J OTEL - M.obl?Ye.11 veya mobilyesbr, lanndtı. mahallinde bulunacak nıcmu-
'ftzerlndek1 hn:klanrıı hususJle faiz V(l ERKEK l>AKTfı,o ARJ\NJ\'OR - H. K. ı,ubeslne mümc:ı!\tlnrı. - 2 devren istiyoruz. Slıikecl elvan tercllı rımn "7 7,5 pey akçes1!e mür:ıcantl"n 
masraflnrn daJr olnn iddialarını işbu Orta ta.hsilll ve e6k1 Tür~ bllen ter- KiRALIK GAYET VARiDATLI - edilir. istıyenler Nunıasınaniye ik- llAn olunur. 
llAn tarihinden it.ı.baren 15 g{in ıçln- cftı edilir. Sirkeci Mühürdar Zade 4 _ Kiralık • Sablık Şarköyünde mangal kömürlkı 1şllyen kal klraa.thaneısl.ne mftracant Tel: ......................................................................... ... 
de evl'9kı müSbltelerl!e birlikte me- han Eldzı~ nakliyat Llm1tecı şl!'ketiııc 1kl taşlı değlrmen. Beyoğlu Hnmnlbaşı 22192. • - 4 
mur1yetlm1ze b!lcllrmelert ica!> eder. müracaat. - ı Komeşçl sokak No. 16 Uğur ap. ka- 5 -' MÜTEFERRİK 
Aksi takdirde haklan tapu sicU!le sa- 8500 LİRA -;- Tarlaba.5'1 ca.ddooini pıcısınn müracaat. - 1 IlER SEl\ITl'E, HER KlYMETI'E -

MUHASiP KIZ AUANIYOR - Mu- görür tıramvaya 3 dakika 4 odalı ta- Aocle satılık eınl{ık alma'k isteyenle- ALl\JANCA DERSLERİ - Talebcle-
blt olmadıkQa. sa.tış bedelinin payla•- ha.-ıebed"'~ iyice n.nlıyan dcft"r tut~ •. ca•· lı ,., f k k 6 rgi hnn ""''--4- . erdi 8e "'""h.K ~ .... 1 '' B" masından hariç kalırlar. 

4
) Gösterll;;'n ....... "' "' rnçn ev ... -ı yo "' r e ..... N'.>llıı SATILIK Am\AJ.AR - Aksaray, nn F lek ·.ıun =•'l.l.J\h u- re, büyüklere gramer. ve muhabere 

mı... kabiliyette b1r on.ya.na. ihtiya~ vardır. Abdiilhaklınmlt caddesi. 23 B02'Jkurt Sofuln.r caddesinde tramvo.ua 100 rosuna müraca.a.tla.n. Galata Ömer dersleri verlllr. Kolny metodlnr 6 ny 

t
'!>""''de n~:ırmaya iştirak edenler eri- Ma ... 40. liradır. İstanbul Bllyü'- """'· Eml!l.k. Tel: 43532. - 2 ~ ırma .şa. wıameslni okumuş ve lüzuım- tah~e cad. 

6 
G&ı:en M~e metre 5-5,50 metre cepheli yanyan:ı. Ablt han, ka.t 2. No. 23. Telefon 42368. zar'fmtla Almanca ö{';retlllr. Adalar ve 

Ju ma!Qmntı almış ve bunla.n tama- tahriren mfiraca.at edllmesi. 5600 ı.iRA _Taksime tnm 1 dakika inşaata müm.lt 268,55 metre murabbaı - !> Boğazlçlne gideblllr. Takslm Sırascr-
men kabul etmiş ad ve itibar olunur- l.k.lşer odalı 60 lira ira.tlı apartnu'-"lnj üç nrsa satılıktır. S.!neklibnkkal Mü· -1-00-0-Lt_R_A_D-.-~---5-5-0.-000--llra.-y_a_ka-- vller 101 kapı 9 son kat Madam 
Ja.r. 5> Gayri menkul 5/51942 tarihin- :&IVREHBİVE - Altı yaşında erkek ÇC\Tilmiş blııa. T:ıY.slın Aptfühnkhamlt ezztn .rokak 12 No. Bay Turgııt'n mü- dar muhteıtı yerlerde muhtelif kıy- Siftar. - 3 
de mtlsadlf ~Iı günü saat 1-t den çocuğuna Türk ailesi Alman mürebbi- cad. 23 B07lluırt Emlrtk. Tt'l: 43532. -1 racaathırı. YtlKSEK :MEKTEP TALEBESi -
18 :ra kadar İstanbul 3 cll !cm mc- ye anyor. İstlyenlerln Gala.ta 1014 -------------- metlerde .satılık ev, dftkkan, ha.n, 
murluıhıunda Oç defa. bo.ğınldılttan postn kutusuna. Y zmala.n. 9000 LİRA - Tarlr..başıın 2,5 dakika ACELE SATn IK KAGİR HANE - a.partıman, pasaj, yalı. vill~. arazı, Eln•en flatle riyaziye, f12ik, kimya 

k 
Ü"er ~__.,., h ı _.__ ... Hırka'ncrlf Flnn sokak "ro. 3. 4 """ft arsa, çlfllk ve &üre. Acele mürac:ıa.t: de~erl verlr. Llse bitirme ve olgun-

.sonra en ço .ırttıro.nn ihale edilir. BİR MUHASEBECİ YE BiR DAK- "' vuu.ı amam 1 aıııuı. ct!p •• e nı:ın- "9 " '""' Ferdi Selek Türk Emlftk Büroru. On- luk 1mtlhanlaruın hazırlar. F.U. ru-
Şu kad:ı.r kl arttınno. bedeli gayri TİLOYA. tu'J.1YAÇ \'ARDIR - Talip- znralıtara.çalı 85 lira1ratJı np:ı.rt.nınna 360 arşın meyvalı bahçe elektr!ğt ve la.ta Ömer Ablt han lktnci kat No. 23 muzuna müracaat. - 2 
menkul 1çln takdlr edllmlş kıymetin lerln .Ab.am) da IK.) rümuzun~ mu- çevrilmiş 4 katlı bina. Taksim Abdül- kuyusu olan, Içtndckllere mliracaat. tel f 42368 en nz '7c 75 ını bul .... ,,.. '" ha.kharnit cad. 23 Bozkurt Emlak. e on · - 9 FRANSIZCA ı,is.a~~ l\IUTfülAS. 0 

........ ve satı.o iste- fassal maUimatı hı:ı.vi mektupla mn- 1 venin alncalh"a ..:ı. h L.- d1 Te : 4353:? - 1 El\, n.AK ARANIYOR _ 4-~--bul, PROF. A:SJF.L IJERSANESİNDh"N -
1 6•" •uC a.nı O.m.u. ter ra.caatıan. - 1 ----·---------- SATii.IK EV - "DA• oda, elektrik, .u;ıwuı &laca.klıl"ra o "' ....ı ---"· ı il •-•- tn --v Beyoıı-ıu, Kadıköy, tlr.•..: ... --, Adalar ve Evltıdınızın Frnnsızcnsı zayıf ise bize "' .,a,, .. ~u e K;Uliil • • , • 20000 L A - Kadıköy Rıza. Paşa, ha\•a.gazı ve WkG<ı, alt kat kArglr. 6 '"'~ edilmi,.~ bu suretle rllch la al DAKTiLO ARA.11\CTOR An'karova Bo~azın her yerinde "· a.pa.rbman, yollayınız. Çabuk takviye ederiz. 

~··• anı o n a- .-ı.- bir !_ .. _.,.._,._ - • 15 odnlı 110 lira. lratlı geniş cep~ll Kadıköy Yeldeğirmcni Talat bey s. han ve vlll•, maıw."", dn.' ...... -, _._"de Azamı ~ _ 4 men~utlu mü.,.erek dcrs-
ca.a.uı:ınn mecmuundan fazla olmalı ~ ~::·U>4._.....dçr.ık:t l&lc ilzere 4 katlı b1lyfık bahçıeli deniz görür No. 7. İçlndekllere müruccuıt. u "...._ UiAAWl -.ıl.J.l ... 

~ bundan bqka pa'f'll.Ya çevrilme n ..., .. '"~.""" ...... yazar a o a.reıııyor. apartmana tahvlUne elve~li binanın de,><> v~lre olup da satmak ve bu gi- ler için aylı~ı 5 l!radır. Bahçcknpı 
payl~ırma masraflannı te(ıavfuı et- El ;yazıla.rile bal terefunelerlni ve 1s- randımanı 9 olabilir. Taksim Abdti!- MATBAAYA. ELVERİSf,t _ Galata. bi almak lstlyenler, Galata Ömer tramvay rolunda seıllmet H:ı.nı. Hu-
me« p.rtbr. Şa.yet. böyle blr bedel tek- tedllııleıi ücreti yazarak S.!4ect Mü- hnkhamit cad. 23 ~urt EmJAk. n ch·annda :r:emln1 beton ve üstünde Ablt han 2 nci kat No. 23 Tüıtc Emla.k susi ders dnhl yerl!lr. 
llf edilmeme en çok arttıranın tıeıa.h- hfirdar Zade ha.n No. 29 & s:öctem.e- Tel: 43532. _ ı 6-8 odayı havl kiralık bir blna acele Bürosuna müracaat.lan. Tel: 42368. 
hl\dü ba.ki kalmak t\2ıere arttmna. on lert veya her gün 12-13 - 17-19 ua- . an:.nıyor. Snat 11-12 arasında 43150 - !l 
g1ln daha temdld edilerek 11/5/942 ta- mnda m'llmcaatlan. 4GOOO LiRA - Tarlabaşına. yarını No. ya telefon edilmesi. Ayrıca hurn- MÖBLELİ YAJIUT Mo·· 81 rgj K 
rlhlnd"' müsad1! cuma gu~nü ...... t 14 de.ldk..-ı. ~,>o.m 253 Ura irntlı beŞCr ' J; z - a-"' - RAD:i'O M.'TERASSISI tatile birlikte mattlaa mnkinesl aa.t- l rlf b l •• th ~· den 16 ya kadar İstanbul 3 cü icra u AltA:SI- odalı köşe başı 10 dalı-ell s:ı~la.m o er ve anyo u .,.,.re a.n ~ .. r tele-

YOR - Konya.da clddt :>ir flmıa kdn apartman lüks ~e l!ra'""da r:ındı- nıak ıstıyenlertn de aynı ad .. ese mü- fonlu 3 - 4 odalı blr n.partıruı.n hemen 
memurluğuna arttııma bedeli satış d .. ft_,_.., ınT • 6 '" rncaatıan ra. yo Wi.IU.Lnııw .lo!?'er'..ni T<>:Pmr k rre mnn yüzde 0,5 dur Taksim Abdüllı.'!.k- · yalıut birkaç ay ~inde teslim ş:ırtllc 
isteyenin alacağına rüchnnı olan ala.. bir müteh:ı..'mS veya nıUhendi:;e \- hrunif, caddesi 23 Bozkıırt ı.ın.lak. . nranıyor. Gnzetenılzıe (Möble) rilmu-
caklılann mecmuundan rnzı.a olmak ard Yükse KIRAl.IK jKt ODA - Bir doktorun 

bu d b 
~.ı...,, yaç v ır. :ıc m~ verilecektir. Tel: 43532. _ l ,._ zile (Yahut numara. altında) cevap 

-.e n an a,,_.. paraya çevrilme ve Gal t 0 - dd ıcn.nn ..... bulunan dôrt oda. bir salon 

AKŞAMLARI 19 - 21 ARASINDA
Çok tecrübeli, yüksek tahsllll, resnıı 
ve husum ilse n orta nıektepleıcıc 
fransızca dersi verm1ş bir öğretmen 
L1ae ve Orta okul talebesine M:ıarlf 
Vekalet! progrnmlannı takiben prntlk 
1'rnnsızca derskri -verir. Re!cran~ 
kuTVetll, şartlıı.n ehvendir. T. B. Galn
tn P. K. 1401 e ynzı ile mün:ıcant. 

lo...+ a a .. \'umusa C" Cs1 101 numa- lOOhltO J ı'RA B vi l l verllmesl. - 2 pay ...,,.ırma masrnnarını tecavllz et- il t "" uv • - eyoğlunda ııene te e onu havagnzı clektrik su mvecut 
met: p.rtUe en çok n.rttarana ihale raya m racan · - ~ 5160 ıı E"Clirll dördl'r odalı tam kon- doktora veyahut bir atelyeyc verlle- YAZIHANE ARANll'OR - Ga!nta AT.l\1"\NCA DERSı.ımi - Usulu t d-
ohmur. Böyle fazla b1r bedelle alıcı HASAN DEPOSU - Beyoğlu subesl- forlıı 10 daireli e.partmarı. Taks1nl cekttr. fst\kliil caddesi Lfıle slııeması 
çıknınzsa Uı.aıe ynpılmaz ve sa~ ta- nt tda.reye muktedir mesullyet1"t:ı.m~ AbdWiıa'khamlt cad. 23 Bozkurt Em· Ue Yıldız s1neımnsı arasında. Tokat 
lebi d~er. 6) Gı:ı.yrt menkul kend1s1- mile tızerlnıe alabilecek l!\ab\l orta l!ık. Tel. 43532. - l Ap. birinci kat saat 2 den sonra 
ne !hale olwıan khn3C derhal veya talısllll, .ım.nattan ve ıtrtyattruı anlar SATJLIK '\'JJ.LA, APARTMAN, AR- 43470 e telefon veyahut kapıcı -gczdl
verllen mühlet içinde par.ayı vermez- lisana A§ina. enerjik bir gençe ihtiyaç SALAR - Her keseye eıverlşll npart· reblUr. 

oacmtlnde, mobllynlı vey:ı mobUy::ısı.,. rlsi mükemmel olan bi!' Almnn bayanı 
3-4 odalı bir y:ızıh:ıne acele ar.uunak- Almanca dersleri vermektedir. P. :ır
tadır. Galnta posta kutusu 1347 ad- dan m:ınd:ı. her gün sna.t 3 ~ den '1 ye 
resine Yf!.zılması. Tel: 43801. _ 4 kadnr. Muteber kefil muknbilinde 

moble bir ocl:ı vardır. Istlklal cadde l 

ııe ihale karan feshohınn.nııc kendf&lıı- vardır. On ikiden dörde lcada.r Bah- manlnr müteaddit k~er, tstaıııbul 
den evvelce en yüksek teklifte bulu- çekapı Hasan deposuna mümcaat. Beyoğlu Ankara Kınalı.ada y-,utöy 
nan kimse arretmlş olduğu bedelle vy 

alnı.ata razı olursa on&, 1'lZ1 olmaz ------------=-..!2 Boğaziçi ezcümle Çlftehavuzlar S\ıa-
3 

d1ye a>:ıtaıtta. cazip araılnnmız vardır. 
~ya bulunmaısa hemen yedl gün - SATILIK EŞYA TaacsJm Abdülhakhamlt cnd. 23 Boz· 
müddetle uttımıaya çıkanlıp en k 
~k arttırana ihale edillr. İki Jhale urt Eml:\k. Tt'i: 43532. - 1 
&ra&ndakl !ark w itlÇCtl günler için A.C:ıLF. SATILLJK TENEZZVB OTO- SATIJ,JK HAN - Kamköyde Doyçe 
" 5 den hesap olunarak fa.13 ve diğer ;:!u ~ b~9 model Fort markalı Bank karşı.sında Şe'Vıtet Paşa hanı na
sarnrlar ayrıca hükme hacet t:aınuık- yeni, btanb~ ~metrede, 10.Stlklerl mfle manıf dört diilı:kA.n ve 18 oda
mın menıurtye~e alıcıdan tcıh- IDlf beş kişilik blr ad~eı!ı~anl- dan ibaret ve aylık gellr1180 l1rtı olan 
111 olunur. (Madde 133) 7) Alıcı ut- bası ecele satılıktır Tali 1 r1n ara- hnn ııatılıktır. Kapıcısına. mtıreca.r.t. 
ımna bed~ll h:ufolncıc olamk ~nız · P e 81rke- 3 
tapu ferağ harcının Ylnnl sıeruıllk va.- el Orh:ınlye caddesi No. 30 a mOrnca- -
tıf tnvlz bedelinin ve lbaıe karar pul- atlan. Telefon: 20992· SATILlK ARSA - Gootcpede Akas-
l:ınnı venneğe mecburdur. Mütıernldm ACELE SATILffi KAPI'IKAçn _ r: oo'ka~ında 1818 metre mura!ıOOlık 
TCrgiler tenvfrnt ve tanzifat ve tcllA- 38 modeli Diynmont marka. 16 kişlllk nuıruıralı müfrez a.rs:uun tamamı, 
11ye rüsumundan mütcye'lit BelcdlyC' kaptıkaçtı ıyı bir vnzll ettedir. acele ~ı=. 1lç buçuk ll~n sntılıktlr. 
rii.mmunu ve miltcmklm vnkıf lcaresı satılıktır. İsteklilcr!n: Sirkeci Orhan!- · 60804. - 11 
alıcıya nit olnıny p nrttınna bed,.,.lln· re caddesi No 30 n müracaat. Tele- KhtALIK - Ayasp ~3.da İstanbul 
den tenzil olunur. İşbu g:ll'Ti menl.'11- fon: 200!>2. Pal::s apartur.munııı Hl No. 'ıu da!re-
liln tamamı yukandn gOOterllen art- &lnd? bütün konforu hn.iz bir oda 
tımuı. ~rtnnmesl daire nde sntıl:ıca- TUI!Kİl'E PALAiUUlÇULARI - ciddi blr baya ktrıı.ya verllmck ısten-
tı ıı- n rlıınur. Anonim ş rketlnln nksiyonl:ınndnn mektcdlr. T ı • rln her gün roat 

bir mlkltı.r satın tüınacnktır. Mıira- 6 dan ~oma mzekur .,,,~- müra"n"'·t-
Za~ I D:wut,,n"a tı!çmc t: burun- c t """''"....: ....... 

d:m al 1111 a ı·r ilk t rıı t ~k,..r aa : Bnhçekapı Agopyan hanı 21. _ıa-::n:-::H=c:-n=o::lu~n~u~r-:-. ------=-
k b • m y n . 1 nl c mrt n (' lSTE!'\IYOR - Bir Vakum (Hav:ı SATILIK KÖŞK - 7 Oda, elektrik, 

SATILIK KÖ~K - Göztepe 1stas
yonunci:ı.n iki dakllta mesafede gayet 
açık manzaralı 1600 metre bahçe 1çe
rlslnde y:ın a.hşap bir kôşk 10000 llra
ya Bntılıktır. Görmetc Te ge'dlnek 1ç1n 
42527 No. dan randevu alınması. - 2 

KIYl\fETLİ İKİ ARDİl'.E - Bin iki 133 Hnsnn bey :ıpartımnnı 2 el mcrd!
yilz llrn \'arldat BahQdlmpmın 1y1 bir ven l knt 6 ııumarnyn rnfirncaat. 
mevkllnde on oonellk kmtum.tıı 25,000 --------------
liraya Hasan depooun.'\ milracant. ÇOK ın:cntJBf.Lİ - Lise pro!cso-

- 5 rü, İn~lllzc", Fransızca dersleri lC

ACEI.E SATILIK İKİ EV - Bakır
köyde Cevizlllt malr.ı.llesl Reyhan so
kağında 9 ve 11 numa.ralı 3 er oda, 

SATILIK ARSA - Oöztepede lir be.h 11 
ta.syon cadde-sinde 147 numaralı ıstas- çe ve kuyusu elektrlk ha\'agaZI 

vardır. İ'k1 a.hşnp ev 6500 llrnyn 

rlr. Mektep l.a.lebt'lerlnin derslerini 
izah tdc;r. Her yere gider. ŞarUnr 
nıilsaittJr, Alcyımda R. R. rümuzunn. 

-3 

İNGiuzm: DERSLERİ - Uzun za
man ingııtcrede bulunmuş, Londn\ 
ünh·ersıtesl edebiyat fnkültesl mezu
nu b1r ı;enç ehven şa.rtlnrla. lisan 
dersleri verlr. A~m'da (S.O.S ). - 1 

yona, 2 dakika :mesafede bir ta.rafı is- acele satılıktır. İçindckllere mürncaat. 
ta.8Yon caddesi b1r tarafı Ka.yı.şdaRı _ 2 
caddesi blr tarafı Çakıl ıKıknk yanı üç -------------
ta.rafı sokak Te bir tarafı ittlsnllndekl 4SOO L1RAYA SATILIK KAGİR 
arsa V<ı slnlr mütehassısı bay Fıı.h- EV - Taksim A:bldcslne, 3 da:ıtlka 
retun Kerim lı:öşk"Ünün karş:.sında Tarlabaşı, Doğramacı rok:ı:k No. 8 nı- .--------,-----: 
ve Knyışdağı çcşıncsl suyu olan 1491 tı oda bahçe, kuyu, terkos, elektrik 
metre murabbaı arsn beher metresi mevcut, evkaf verglsi Y'dktur. pazar. 
beş llrndan satılıktır. İçerisinde 1k1 tes1, çarşamba, cuma. saat 2-5 içinde
kuyu söndürülmüş kJreç ve 50 metre kilere. - 9 
k d:ır taş vardır. Plyns:ı. ilzerlne alan KiRALIK APARTll\IAN - Üs!nidar 
ıatn satab1ll.rlz. Tallp olanlnnn Göz- Bağlnrbaşı tramvay yolu li2ıer1nde 

l\IEKTUPl..AIUNIZI ALDIRINIZ 

pe: İstasyon caddesinde 10'1 numn- Fıst:ıY. ğncı dum{,"IIl.d:ı. tr..vagazı, ekk
rndn bakkn:l Abidin Duygun•a müm- tr!k, su ve banyo t<'s1s:ıtı vnrdrr Iç!n-
cıı.atıarı. deldlere mürocı;at. - 21 
KİRALIK YAZLIK GAZiNO - Ş~IJ ÇOK ACELE KlRUIK APr\RTl-

Bilyükdere caddesi. Zlnclrllkuyu yl- MAN - İskeleye tmmvnyn bir d:ı. t'ka 

Gazetemiz lda.rehancslnl adres 
olnrak cBstcrml; olan kartleri
mizdcn 

İntilizcc (i~-Tetmen - M.K -
X. 25 - l.T - X T.N - K.A -
l'ıl.l\I - F .B - Tek - Kelepir 
ıfotr:: - J,.K - l\1.F - A.R.T -
F.U - NU - l.\!.N - E.L -

A.L- S.O.S 
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A.ŞA.M. 

KAT'iYEN 

IHTIYARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

11 Nısan 1942 

o R ı Teminat markasıdır 
Nefl• bir plrlaç unu aıma.a: isterseniz b:ıkkalınızdan muhakkak 

KOR Pirinç Unu,, 
Israrla ısteylnls 

250 - 500 ve l 000 gramlık ambalajları vardır. 
Ad.re~: İshnbuI. Tütün gümrük Kemerll So. No. 21. Tel: 24197 

g ıp, rom Eli BANKTAN: 
Kırıklık ve ağnlannızı 

I cabında günde 3 kafe alınabilir. 

Memnr alonaeak 
iPEKiŞ 

Bursa Dokumacılık ve Trikotaj 
T. A. Ş. umum mUdürlüğünden: 

Bursa, Aılkara ve İstanbul Fabrikalarumz için Muhasebe ve 
Ambar memuru alınacal:tır. 

isteklilerin Türk. olması ı:e aıkerll!' fili hizmetini 
malan şarttır. 

Devlet teşkilatı ile Sanayi miieJıeiclerinde en az iki sene çalış· 
mı~ bulunanlar tercih olunur. 

Taliplerin bizzat Ankara ve Buraada fabrikalarımız müdürlülc
Jcrine veya lstanbulda Y cnipostane caddesinde 4 7 numa rada 
Umum müdürlü~ümüz.e müracaatları. 

Biu-t müracaat cdemiyecek olanlar bir adet fotoğraf •ve el ya
zılı hal tercümelerini ihtiva eden mektuplarını fııtanbulda Umum 
müdürlüğümüze göndermeleri ilan olunur. 

ş • 
I PEK 

Bursa Dokumacılık ve Trikotaj 
Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden : 
Hissedarlar Umumi hc.;etimiı:in 26 Mart 1942 tarihli toplantı

mda safi kardıKı temettü hi:ıs~i olarak hissedarlara tevziine karar 
\•erilen meblağdan, hisse senetlerimizin 12 numaralı kuponları 
mukabilinde beher hisseye safi olarak (yüz kırk} kuru, tevzi olu· 
naca~ı ve tcvz.iata 15 Nisan 194 2 tarihinden itibaren İstanbul Ye
rıipostane caddesi 4 i numaradaki ;;ıirketimiz. mf'rkezinde ba2lana· 

-----NEZLE DlYlP CEÇMEYlNIZ ... -----
Gelir 

G ""Q'•M•'ÜE: G'N"T" AL 
Nezleden korur ve nezleri kök.ünden kcJer. 

-••••• Eczanelerden ısrarla GOMENTAL arayınız. 

Gayri menkul satış ilanı 
Beyoğlu Sulh ) lahkr m elel'i Ba.~katipliğinden: 9!2/5 

Emlak ve Ticaret Tilrk Anoııim Şirketi ile Tann.ş Vasilo, Vid.ı. OJal
\'e ve Avranı Hayim, Kılero, Yako varlslerl Kllera, Vlda ve Yudn kızı 
Ceya Bahar, Molz namı diğer Mişon B;ı.har, Viktorya Kavdiren ve For-
1.lne Alyoıı na.mı diğer .Mazalt.onun ş:ıylan ve muşterckcn mut:ı.sarntı 
bulundukları Galat:tda Yentcami mahallesinde Perşembepn:ınn soka
~ınd:ı 15, 17, 19, 21 No. Itı.rda murnkr.lm altında lkl dükkAnı müştemil 
ceman on beş oda. uç hela, uç koridor, bır methalden ibaret. zemin ka
tından mruıdn ~ kntlı olup tahminen 110 metre murabbaı saha üzerint' 
nş:ı Cdllm.ş kdr ir ve nyd:ı yuz seksen llra kira bedeli t-eminine müsait 
tamamı 10.000 on b n lira kıymeti muhammeııesinde (Sinesenl hanı şu
yuun T.J.lesi zımnında. n.çık arttırmaya konulmuştur. Bu blnanın tak
ısimnt vesalr e\·saft hakkınd:ı.k, tıa.fs4;it v z"ıyed zabıt vnraJmsında ya
Ltlıdır. 

Blrlncı açık arttuınası 6 5 94'.! tar hıne tesadu! eden çarşamba giı
n ı s:ı.nt 14 d,..n 1G ya kadar Beyoğlu sulh m:ı.hkeınelerı kalem odasında 
bl~attp nezdinde ya1Hl.lcaktır. _\rttıı m:ı bedeli muhammen kıymetin 
ytiıde yetm~ beşini bulmadığı t:ı.kdlrcle en son :Hitıramn t:ı.ahhüdü 
ıkl kalmak uzere muza.ye.de on glin temdit edilerek !kine\ ac;ık arttır

ması 16 5 !>42 tarlhln,.e mueadlf cum:ırtesı gilnü saat 10 dıın l!? ye kadar 
icra edılerek en çok arttırnna kati o1::ı.ra.k ihale edilecektir. 

İhale giınw1e kad:ır bitirilecek ve birikmiş belediye ve bina vergile
r le C\'kaf lcaresl hlssedarlaro ve dellallye rüsumu ile lhale pulu, 20 .se
ı,ellk tıavlz bedeli (1 ~ hissesi öd nmiştirl \"e t:ıpu, kadastro hftrçlan 
muşterlye aittir. 

Müzayedeye iştirak edecek kinı ~!erın gnyrl menkulün muhammen 
ıCl}'ll\CUnin y&lde ~-edı buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir 
bnııkanın bu nı bette teminat nınkbuzwlU vermeleri şarttır. !hale bede
ll kendlsiııe ihal olunan tunfmdnn ihnle gimunden it.ibaren verllece4c 
muhl t içinde m!lhkeme k:ısa.sın:ı. ôde:nml?$l mecburidir. Ödenmediği 
t kdlrde ihale feshedilerek kendisinden e\"\'el en yüksek teklifte bulu
nan ltl.mse arzet.ml.ş oldu:;u bedel ile alnuğa. razı olursa ona ihale edlle
Cl'k '\"e o da razı olmaz veya bulunnıaz.:;a hemen yedi gün müddetle açık 
:ı.rttırmny:ı çıknnl:ıcaktır. Yapıl:ı.c:ıı. ilan nl.lkadarl:ır:ı. tebUğ edlhnlye
cektlr. Müzayede sonundn. en cok arttırıma kati olnrJ.k ihale edllecek 
'e her ikl halde birine! ihale edilen kimse iki ihale ıı..rasınd!ı.kl far.dan 
ve zarardan mesul tutulaoaktır İhale bedeli farkı ve ı;:eçen günlerin 
yuz.d..'? be~ falzl aynca hükme h:ıcet ka.mnksızın t:ıh.sil olunacaktır. 
İpotek sahıbl nlacnklılarla diğer al'ıkadar ve nlac:ıklıl:ınn gnyrt men
kul üzerlndekl haklnrmı ve hususlle faız ve masrafa vesaireye dair 
ol n 1ddlnla.nnı evrakı musb!tele.rile iliin t:ı.rlhinden ltlb:ıren on beş gwı 
içinde satış m:emuru bulunan m:ıhkeme b:ışkiıtlb,ne bllclirme!erl l!\zım
dır. Aksi ta ~d·rde haklP.rı t.ıpu siclllerll s.ı.blt olmıynnlar satl.!J be
de ınlıı p:ıyl~ınnsıı d:ın hariç bırakılacaklardır. Muz:ıyedeye istırak 
edenlerin butun satış l'rait ıl kabul etmlş 11e evvelden oğrenmlş ve bi
lerek mll'Ulyedeye lşt r:ı.k etmiş bulunduklan nddedllerek sonradnn ıtı
r zlnn mesmü olamıyaca.,.ı ıd n SlttŞ gununden e\•vel .ayn mer.kulu 
·eıip g mneıert ve fazl;l m.ıliımat alın t 1 tlyenlerln M!! 5 No. ile mah-
keme lJaşküt.ıpliğine ınürocant etmeleri lliln olunur. (1741J) 

İdrar yollnn mthatn, yenı ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorıuau,' Me
sane ve Prostat iltihabı, Slstlt ve Koll Slstıtlere. Böbrek r&hatsızl.ıkla.
rına karşı en mükemmel bir ilaç BELSAMITOL'dur. BELSAMİTOL tuı
lananıar yuk.anda yazık hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütlln F.e-

GÖZ l\IÜTAHASSISI 

Dr. StlreJ'J'& 
Gördttren 

Galata aray Avrupa pa..saJı kar
şısında Parma apartıman No. 23, 

----• kat ı. 
" 45 

" Dakikad!), uykusuzluk, yorgıın-
luk ve üzfintüniın çehı-ent-ıe ış. 

ıeAl E:rot tlF A M 
tedavi lcreınl derhal lzale eder. 
Eczahan-e ve Par!ümörllerden 
arayınız üzertndeki tarifeve 

dlk:kat. 

Karar hüli.sası 
!H2/ 517 
i!skiıdar C. Müddelumumlllğinden: 
Tayin edilen fiyattan faıla'\"a kö

mür satım.ak suretiyk milH korunma 
kanuuuna muhallI harekette !>ulun
duğu iddlaslyle maznun Üskiıdarda 
Pazarbaşı mahallesinin Mantar so
lu~da 19 No. lu evde otW"Ur Dimltrl 
oğlu 309 D. lu Anesti'nin Üsküdar as
liye ikinci ceııa mahkemesince kra 
kılınan duru..cını.ası sonunda on llr.ı 
a~ır para ce"P...asll·le mahkfunlyetine ve 
lıt giın müddetle dükkCı.nmm k.n.pa
tılmıısına ve hu müddet tlc:ıretten 
menlne ve komürlcrlnln müsnderc
sl.ne karar veritmı,, ve bu knr~r kat'i
le.~mi~t.ir. 

Karar hülasası 
942 516 
Üskıi<iar C. Muddelumumıllglnden: 
Tayln edUen !ıynttnn fnzlay:ı kö

mür B!l~mak suretiyle milli korunnın 
kıınwıuna muhnlif harekette bulun
duğu lddlaslyle maznun Üskildnrdn 
Pazarbaşı mah:ı.Uesinin Mantar so
kağında 19 No. lu evd~ oturur Argirl 
oğlu 328 D. lu Nlkonun Üsküdar as
liye ikinci cez::ı mahkemesince icra 
kılman duruşınnsı sonunda beş lira 
nğır para ceulslyff! mahkümlyetine \'e 
yedi gün mlıddetle dükkanının kapa
t1lmnsına ve . ömürlerinin mi.ısadere
slne ye bu müddet zarfındn. ticaret
ten mer.edflmeslne karar V'Crllmiş 

1e bu karar knt'ileşmi1tir. 

'ı Istanbul asli"e 9 uncu hukuk h3.-
klmliğinden · 42/13'.! 

Kasınıpaş!ı Camllkeblr mahallesi 
Arabacılar sokak 9 .No. da Fatma ta
rafından Ka .. ımpaşa Canılikeblr mn
hallesı rabacıln.r soknk 9 No. da mu
k.m kocası aleyhine açtığı ~anına 

r 

dd.\•asının lem kılınan muhakeıııesın
de: ı. aleyhin J';nmetgahı meçhul 
olduğundan dava nrzuhall ve d:ıveti-

1 ye mrı.hkeıne dh·anlumesine talik ve 

1 1.?:ızet.e tıe Ulin edlld gi halde mııay
yen ·ünde gelmemiş ve bir vekil de 
göndermemiş olduğundan nmhake-
menin gı;-aben icrasın:ı ve gıyap ka
rannın M aleyhe 1limen teblll{lne ve 
muh:ıkeme gilnu olıır:ık 27/ 41942 SMt 
14 e taltk edlldl!Jlnden muayyen gün
de gelmesi veya. bir vekll göndennes! 
ve aksi takdirde muhakemeye blr da-

l h:ı k:ıbul edllerniyeoetıı gıyap kuan 
makamına kaim olmak fü:ere ilan 
olunur. 

1 
Zayi - Fa.tih nüfus memurluğun

~ dan aldığım nüfus tczkeremle Emin
önü yabancı şubesinden ı.erilen ! askeri terhls ~kereınl zayi ettim. Ye-

1 nlsiııl çıkaracağımdan esklslnln hük
mü Yoktur. 

Kamil oğlu M. Şevki 317 

45 1asrrida oldufu halde r1lz .ınd.ı hlc 
~ bir çıı.ct. hl~lc buruşulu rottıur. 
Açık. }'\lmu$ak. ve blr genç kmn.kl 
fibl kusursut bir cilt, Adeta ba- ba
nka denebUır. Fa;caı b'Jtwn Cen.ıı.I 
bir izahı vardır . 

İşte. bu. Vly;ın.ı Unlvenitest Pn>
tesaril Dr. Stejskal'ın 5ay:ıııc ba7ret 
keşCı ol.an ··aroccı.. ln n~ldw. 
'"Bloc:eı., he!' yumuşak '-'C lıc~ 
clld lçtn clz~m otan c:entleşt!rid 
kıymetll ve tabii unsurdur. Şımı11. 

penlıe rcnkı.ekı Tokal->n kreminde 
"Bioc:el., bulundutundan. ılz uyur· 
ken clldlntıı besler , ve ıençteıtırlr. 
Her sabah kal.ktıtınıtdı tlıCı ve 
buruşukluklann kafbo>IJuıunu ve 
biraz daha cençle,tılinı.t ı cwürsll
nfız 

Gunduzlcrt iç-in de tı~-yu ren~t~-!(I 
(yağsız\ Tokalon kremınl kullanınız . 
Bu sayede cıtdınlzı taıeler, 5 y;ı.h 

noktalardan kurtarır ve açı me'.J&· 
malını sıklaştırır. On yı.ş daha gen( 
corununlıt ve öy~ de kalmız.. Yuzii
nuıün ı.ayı!lam~ • adılcJcrll\e niha
yet verına Bu t!rkln ~enden kurıu: 
!unut M~kteptı kız oldujun:n U• 

mank.I tar.e, sıkı ranaklannı:ıt ve 
tallı ıuz.elliğlnlU ikU.ap cdlnis, CO.
dın cıdası ol.an bu ütl m•.ıbt.ellt To
kalon kremıntn harlkuüde neucc
INınden fevkııl1de mahzu& kala
celumır. Ant ulı:ıdinle puaı:usı 

memnunl7eUe iade edeceliz. 

adyosu bozuk olanlar 
YENi TESIS EDILEN 

MlNERV A RADYO 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
D!vanı muluı.sebnttn münhal buiunnn 20 llra nslt mna,,lı kAtlpliklere 

mü.sn.baka lie memur alınaca.ktır. 
l - İllt hizmet~ gireceklerden orta t:ı.llsill bulunanlara 15, lise mezunu 

buiunan!ara 20 lira nsli maa., \•erllecekt.ir. 
2 - Asklerfğlnl b!tlnnlf bulunnnlar - müsavi şerait dairesinde - dlğer

lerl.ne tr.rcih olunurlar. Yazı makinesinde süratle yazmatra muktedir bu
lu..rıanlar dahi müsavi şerait dairesinde tercih olunn.b!Urler. 

3 - İmtihan 14 Nls.ln 9-12 tarihlne miisadlf salı günü öğleden evvel 
ve sonra pıvanı Muhnseb:ı.t blna.cnııd:ı ~'llpılncaktır. 

4 - isteklilerin 13 Ni.<;an 94~ pazartesi akşamına kadar ni.ıfus hUvlyet 
cüzdanı. mektep şelı.n.detnıımelerl. nskerllk vesikası. mcmurlyct.e mf\ni bır 
hastalık veya mnlüllyetl olm!ldı~ına. dair resmi tabip raporu ve lkl kıta 
vesika fotoğro.tı ve bir arz.uh:ı.1 ile Divanı Muhasebat Riya~tine bizzat mü-
racaatıan ve Zat Işlerl Mudurlügwıde bu hususa dair formulu tahrir 
ve fmY.n. eylemeleri lüzumu 11An ohmu r. (2455 - 42341 

Ankara Belediyesinden: 
l - Hacı Ba:rrom. S:ımnn p:ızan Kunıml.ar sokağı eErkAnı harbi.ye. be

ton tretuvar 1şlert on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulllıe ekslıtıneye 
konulmuştur. 

:ı - Tahmin bedeli c"m'ıı.n •19,390• Ura.dır. 
3 - Teminatı d,45!t lira e25ıt kuru~tur. 
4 - Ihale 24/4194!! cuma günü saat 11 de yapılaca~ından ıp.rtname ve 

projesini görmek isteyenlerin her gün Encilmen kalemine müracaatıan ve 
isteklilerin de ihale giınii olan 24!41942 cuma giinii snn.t ona lcadar 2490 
numaralı kanunun 32 nd nuı.dd~st sarahati veçhile tanzim edecekleri tek
lif mektupl:ınnı Belediye dıılreslnde müteşekkil Encümene vermeleri 

ı24G6a ı4~38• 

Kütahya Askeri posta 9203 Komutanlığından: 
ı - l3ir11ğlmlz için (25:50) lira asli mııa., veya. bunun tutan olnn ücretle 

bir he'>ap memuru ve btr tüfı-kçi ust:ı sı ile (i5-100) lira fıcret.U bır otomOOU 
t:ımlrcl ustası alınacaktır. 

2 - i..tekll olanların memurin kanunund:ı gösterilmiş olan ev. at ?e 
şartlan haiz bulurun:ı:sı lUımdır. 

3 - Emekil olanl:ırlıı evvelce bu vazifelerde ı:alışmış olan sivil memurlar 
t~rcih edilecektir. 

4 - istekli olıınl:ırın en g~ 20 4/ 9-i2 tar:hine kadar gı.?rekll belgelerile 
birlikte Küta.hyada. asıcert postıa 9203 komutanlığına müracaatları 

(2309 - 4305) 

Mudanya Askerlik Şubesinden: 
?.Iudıınya şubesinde •H No. da kayıtlı yedek topçu teğmep Mehmet Oe-

1 maletUn oğlu 314 doğwnlu .'.\luhsi.n Ertuğrul 28306 lblr bucuk senedenberl 
aranmaktadır. Kendlslnln 90k n.ceıe olarak Mudanya ıubesine vcyal1ut bu
lwıduğu mo.hallln ı:ı.skıerlllc şubeslne müracaat etmediği takdlrde ha.kkınd& 
kanuni takibat ynpılacl{l'ı ilıln olunur. '2869-4426) atelyelerinde her markada rad

yolarını tamir eıtıreb nrıer. Ta-

:d: gö~1:r~ı~~~dlr, uıere de ı ı-ı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme ı-ı 
Adres: Eminönü Nimet Gf~e..i 1 Umum idaresi ilanlari 
karsıo;ı NnU bey Han :s11•oİlll4•i ================================::::i 

.. •• Teh~ron: 2::SU. l Muhammen bedeli 9193 Ura ola.n 29 adet kamyon tente örtüsü ("l:l/4/ 
- -------------19421 pazart~sı cünil saat (15,45) on be§ it.ırk beşte Haydnrpa.şada Gar bhıasa 

Bursa A<11iye İkinci H ukuk H.ikiın- dahlllndekl koml.syon tnrafından kapalı zarf usullle satın alınnco.ktır. 
Jiğinden: Esas: 942/3M Btt işe girmek isteyenlerin (689) lira l48) kuruşluk muvakkat temlnat, 

M. aleyha: Istanbulda KUçükçek- kanunun t:ı.yin ettiği vesikAlarla tıekliflerLnl muhtevi zarfiannı aynı g!ln 
mccede mukim iken hilen ikıı.rnetgahı saat 04.45) on dört kırk OOıte kadar komisyon relsllğlne vermeıert llnmdır. 
meçhul bahçıvan ?<.teluneL kızı Mürüv- Bu işe alt şartnameler koml.syondan para.sız olarak dağıtılm:ı.Jctadır. 
vet. (429~) 

Kocanız dü vac1 Buı"Slmn Hıdırlı.k: * 
M. den Halll oğlu Azamet Yııyl:llnr ta- Izmlrden :ı::>ıenizllye, Somaya ve Ala$h1nı :Jevkedllen e.şyaya ına.h.'Jll.I 
rafından aleyhinize, b!Hlsebep evln1 D. D 1250 numaralı ta.rite 10/5/ 942 tarihinden itibaren lAğvedilmlşt.tr. Faz-
terkederek gittiğiniz ve m~kemenin la tarsUM lçln l&tuyoınlan. mi.irooaat edilir. (2559-4439) 
ihtarından sonra da hane1 zevclrete * 
d5nmedlğinlz !ddlaslle Uaı.me olunan 9 dan 19 numara.ya ita.dar olan tenzilatlı tenezzüh tıarlfelert JO l5/194J 
boşanma davasının, ikamef«fıhını1Jn tarihinden 1tlbaren lt\tvedilnıl.ştlr. <444!!) 
meçhul bulunması ha.sebile, .size Ha
nen ve ilsaknn da~tlye n gıyap ka
rarı tcbll!; olunduğu hnlde mahkeme
ye gelmedlğinlzden gıyabınızd icra 
kılınan tedkikat ve muhakeme sonun
da di vacının iddialan şehadet.le sn.bıt 
olmuş ve mahkemece de bu suretle 
kanaat tehassul eylemiş olduğundan 
Kanunu medt'ninin 132 v 138 lncl 
maddeleri mucibince '!>uşanmanı.za. 
kabahatlı bulunmanız h::ı.9et>lle kanu
nu mezkurun H2 ncl maddesi hükmü
ne tevfikan bir sene müddetle evlen
meden memnulyetlnlze 23/ 319'12 ta
rihinde karar verilmlşttr. Mezkur hük
mün, kanuni müddeti içlnde tnra.fı
nızdan temyl'l oluıunn.dı~ takdirde 
kesbl katlyet et.mis •ddoluruca;;ı teb
liğ makamına kaim olmak ü~re ilfın 
olunur. 

KÜÇÜK iLAN 
okuyuculanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 

BAYILAHLAR,ÇARPINTlvESiNiR BUHRANI ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
DEN .20 DAMLA ALlfıılCA S iNiRLEAi YATIŞIR.DEAHAL FERAHLARLAR . 

Bilumum Sargılık, Ambalaj ve Kese 
kağıaı satan ve imal edenlere 

ithalatçı ve ihracatçı birlikleri 
Umumi Katipliğinden: 

Kağıt, muk~va ve tat.bikabna ait tevzi planının iln:an dolayı· 
sile lüzumlu görülen malumat ve izahatı vermek üzere bil\lınum 

sargılık, ambalaj ve kese kağıdı .~tan ve imal edenlerin 13/4/942 
Pazartesi günü ıaat 14 te Dördüncü Vakıf Hanında Tıcaret ve Sana

yi Odasında büyüle içtima salonunda yapılacak toplantıda hazır bu· 
lunmaları rica olunur. 

zilhrevlye mütehassısı vasıtadır. Alım, sahm. ki· r Dr. CEVAD M. SARGIN ~ 
Cerrnlıpa.şa hastanesi cildiye ve 

! ı Muayenehane: Galatasaray Bllo ra iıl erinde iı Ye İKİ için İ•· 
Elektrik kaynağı, cereyan 

Radyo sahiplerine müjde: 

menbaı 

sokak No. 412. Pazardan maada t ifade ediniz. 
- her gün 15 den 19 a k:ıdar - ••ıillııiiııiılliıiıiiiiii••••••• 

Muhasip aranıyor 
Yüksek İktisat ve Ticaret m ektebi İt bürosundan: 

~\luhtelif vilayet merkezlerinde 85-210 lira ücretli muhasebe şeflikleri 
1 açıktır. Yüksek İktısat '\"e Ticaret mektebinden veya Tlca.ret liselerinden 

mezun olup astrerllklerlnt yapmış olan isteklilerin iş büroouna. müracaat-
ları. ı•l408l 

Çorap işçısı alınacak 
Eyüpt.e :Defterdarda bir No. lu askeri diklrn evinde ça.lışri.ak tızere ço-

1 

rap işçisi alıno.ca.ktır. İ3teklllerln adı gecen diklmevı mildü.rliltüne müra.-
cantJarı. (28j7-4-l24) 

ı İktisat Fakülteıi Dekanlığindanı 
1 

Fa.kültamlz iıttlsacft ootrafJ& a.slatanlıtı &§1ktır. i:ateldUMA 

Kısa bir zamanda tükenip hayatı •Önen Arıod Pillerinden bıkıp 
usandığımm düıünen TURAN, TAMKO, Al.Fİ Fahrika11 40 - 60 -
80 - 90 • 100 • l 20 ve 150 voltluk Akümül~törlcri yapmııttr. Ener
jisi tazelenerek fenni kullanılmak §artile ilci - dört sene garanti edi

lerek kullanılır. 

Teknik izahat. fiayat ve tediye §eraiti hakkında Şişli cTAMKO> 
AL.Fİ Akümülatör fabrikasına vazih adresinizle müracaat edinİL 

Eti Bankdan: 
4000 çift kabaralı işçi postalı 


