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Amerika 
Fransa ile 

münasebeti 
kesiyor mu? 
Fransanın hür Fransizla
rin ellerindeki toprakla
ra saldıracağı tahmin 

ediliyor 

V Afİ.agtOn 1 7 ( A.A.) - 1:--a~al 
kabinesinin resmi listesi ilin edildik
ten sonra Birleşik Amerika siya.seti 
hakkında bir beyanname neşredile· 
ceği burada tahmin edilmektedir. 

Vaşington 17 (A.A.) - Vichy 
ile münasebetlerin kesilmesinden ka
çınmak için pek az ümit olduğu Va
ıington resmi mahfillerinde belirtil
mektedir. Laval'in pek muhtemel 
olamk ynkında hür Frnsızlarm halen 
ellerinde bulunan toprakları geriye 
almak maksadile Fransız filosunu 
kullanmağa teşebbüs edeceği kana· 
ati izhar olunmaktadır. 

iyi haber almakta çok önemli bir 

mevkii olan bir kaynağa göre, La· 
va1'in hakimiyeti altında bulurıan re
jimin açıkça Alman taraftan bir re
jim olmaktan başka bir mahiyet 
arzetmesi ihtimali yoktur. 
• Va,İngton l 7 ( A.A.) - Vichy• -
den alınan resmi mahiyetteki haber
ler şu iki noktayı belirtmektedir: 

1 - Müsellah kuvvetlerle dış 
işlerin ve polis vazifelerinin tam 
lcontrolu hakkında Laval' e verilen 
olağan üstü salahiyet. 

2 - Fransa'mn harbin kazanıl
mMı için Almanya'ya yardım mec· 
l>uriyetinde bulunduğuna dair olarak 
ek riya Lava! tarafından izhar edi. 
len tlüıünce ile mutabık bir tecavüz 
~İyaseti takibedeceği. 

• Bundan başka hür Franıızlann 
elindeki Fransız müstemlekelerini 
geri almağa çalı~acağı da muhakkak 
ıayılmaktadır. 

Laval, Fransız umumt efkarının 
itimadını muhafaza etmek makeadilo 
ıarfedeceği gayrette Birleşik Ame-ı 
ı:ika hükumeti ile kati ~ele.ilde dosta· 
ne münasebetler idameıine eava,a• 
Cllkt r. 

Suriye'nin, Laval'in tecavüz poli
tikasının ilk hedefini teşkil etmesin
<len endiıe olunmaktadır. Bu ııiyuet 
Fransız filosunu Amerika kıyıları ya
kınında Saint Pierre ve Miquelon 
ile beraber Martinique, Cuadelup 
Ye Fransız Cüyanı'na yakla,tırabile. 
cektir. • 

Birleşik Amerika hükumetinin bu 
ihtimale karşı koymak için her ted
biri kullanacağına itimat edilmesi 
lazımdır. 

Amerika Vichy elcisini 
çağırdı 

Mahzenli kigjr tapu 
binaları yapılacak 

Binaların inşasi tamamlanıncaya kadar topu, 
\İpotek ve kaydiye muamelelerinde (tapu bina 

pullari) yapiftırılacak 

B. Laval 
kabineyi 
hazırladı 

Amiral Darlan, Baıku
mandanlığı kabule hazır 

olduğunu bildirdi 

SABAHKİ 
1 1 -B~ 

Doğuda 

temizleme 
harekatı 

18 (Telefonla) - Tapu ve Ktıdaıtro Umum ~üdürlüğü, • .. 
Ankara . 1 · • ah binalarda kaidığınl ve bu vazıyet karşı· Vıchy 11 (A.A.) - Bugun akte-

Almanlar, merkezde 
dağınık Ruı kuvvetlerinin 

imhasına devam blr çok tapu .·~~re .e~uun ah p~mak ihtimali mevcut olduiunu düşünerek dilen Nazırlar mecliıi toplantuından 
11nda. tapu ·~cb ~rının m l vd i mahzeni de bulunmal üzere kagir bi· ıonra bütün Nazırlar mareıal Peta• 
tapu ıdarelerı u unan ':e1 er. e, '- . · in'e iıtifalarıoı vermişlerdir. Devlet ediyorlar 
rer tapu ve kadastro hınası ınşasına .ıı;arar vermı§tır. fin• h 1 fi 1 . al D l k '\ 

Buna dair hazırlanan k.aııun 18.yıhaıına göre bu binalar, ihdas ecli· şe dın • a e ho an ~mır tl ~r. an B a- Bedin 18 (AA ) Alman başku 
lecelc {tapu bina pulları) ndan birikecek para ile yapılacaktır, Kıymeti ika, endz ·ıe- av~ -~vve I er~ın h a,_ nıanda.nlığuım . i@ııg-ıue göre şark 
1000 liraya lı:adar olan tapu, ipotek ve kaydiye muamelelerinde 1 O ku- 1 b 7a~ ~n ıgıb-ld~tun.e: maga azır ce:pııe,1.nln orte kesim.lııde ~mık bir 
ruş 2000 liraya kadar 25 kuruş, 500) liraya kadar 50 kuru~. 5000 u;,? bu~7u (~ ~)ı§ r, N 

1 
halde bulwıan düşmruı kuvvetlerinin 

lir~dan yukarısı için de 100 kuruşluk tapu bina pulu yapıftınlacaktır. j~. ~ l .. b:f d'kt- :z::r imhn.sına 16 nisanda devam edllm~-
Y eni tapu binaları tercihan hazine araalan üzerine inta olunacak, mecl 19P1 ,1ş ~nni..a, ı 1t .

1
' ~~.~on~ t" • tlr. Diişnan kuvvetıerintn çem'berı 

toplanan pul paralan Ziraat Bankasında açılacak hususi bir hesaba ge· reşLaa e1taın, vla 1 e ~oruh~~~ş ur. yamıs. teşebbüsleri akim k.ıılmı!}tır. 
ı d k 11 1 'h • ·· ·· va marep e yenı ~umette çi:ilecektir. Tapu bina pullannın muaıne e e u anı ması, ı tıyaç goru- k d" . 1 • b" rw· 1 . t Ornunlık bölgelerde de temizleme 

bn yerlerde yeni binalar tamamlanıncıya kadar devam edecektir. d~~ ısıyı e '11 1
1~ ıgı. Y.apmkad~nnı tma3 .e-

ıgı zat arın ıstesını ta ım e ır harekAtı de\'1\m ediyor. Alm.nn lrnv-

Halk Partisinin 
sanat mükafatı 

Bu yıl da bir kompozltöre yine 
2500 lira mükafat verilecek 

Ankara 17 <Telefonla) - Cilmhurl
yet Halle Partisinin sanat mükı\fatı 
bu yıl bir kompo'Zitöre verilllt'ekttr. 
MükAtatın maddi değcrl 2500 llradı't'. 
Sana.t miikAfa.tmın hangi kompozitö-

rlyet Halk Part.l.sl genel sekretezliğlne 
verilmiş olması lAzımdır. Eserler posta 
ile gönderlldlğl takdlrlde taahhütl\ı 
gönderl.Umest rica olunur. 

~ verlleceti gene Hall'eTt açılın& t;ö. Kompozitörlerin ayrıldığı neviler: 
r~1nde blldlrllec~lr. ~ türlll .901\atlar veya üç dört hare-

Kompozttörlertn Tilıtc oımiıan, ketll oda muslkbt eserleri, oı:irestra 
gönderilecek eserlerin garp tetcn1lt kxmıpooiayonlan, senfooUer, baleler, 
ile meydana getlrllriüf ohna3l ~rtıtır .->lo, koro o~ra ~on tar., 
Kompodtörlertn eaerteri 15 Uk.'Uınun opere.Iıı.r, oratörl:votar, sahne eeerıert 
042 ~r:lhlne kadar ~ CQ:fuhu- '.Ye bu taım. dtter eeerJeJ'. 

Ticaret anlaşmaları 
Türkiye • Almanya arasinda mübadele edilecek 

eıyalarin kıymetini teıbit iıi ıon safhasında 

Anllara 17 (Telefonla) -Türki- ne ıuretle tatbik. edileceğini gösteren 
yeden Almanyaya gönderilecek ve izahnamleri ticaret odalanna ve di
Almanyadan Türkiyeye celecek ti· ğer alakadar yerlere göndenniıtir. 

~ret eoyalarının .. fi~tlerini t~p~t Macar mümessilleri 
ıçın devam eden goruımeler bıtmi§ M 
gibidir. Almanyadan gelen son tek- Ankara 17 (Telefonla~ ---;- acar 
lif üzerinde de incelemeler yapılmıo Merkez bankuı mllmessıllerıle -~an
ve anlaımaya vanlmııbr. Alman lcacıJan ıvo .anayicilerindeo murek· 
mümessilleri keyfiyeti Berline bildir- lcep bir heyet, burada Ticaret Vekii
miılerdir. Oradan gelecek son cevap leti ve Sümerbankla görüımeğe baı· 
bekleniyor. lamııtır. 

Tatbikine baılanan Türk - Rumen ticaret 
ticaret anlaımalari anlaşması 

Ankara 17 (Telefonla) - İ•viçre Ankara 17 (Telefonla) - Büyük 
ve Bulgaristanla yaphğunız ticaret Millet Meclisinin bugünkü toplantı
anlatmalarının tatbildne 15 nisan- smda Türkiye - Romanya ticaret on
dan itibaren baılanmııtır. Ticaret laomasırun tasdi.ki hakkındaki layi
Vek!leti hu iki ticaret anla§maaının hanın birinci müz:alcereşi yapılmı~tır. 

tir. vıetıert. bu temizleme hareklt.ına ktlr-

Admira takımı 
şehrimize 

• 

geliyor 
Galatasaray ve Fener

bahçe ile üç maç yapacak 

Ankara 18 (A.A,l - Haber aldıgı
mıza göre Fenel"bn.hçe Ue Glat.asaray 
tlüp1ıer1, Viya.nanın Admlra. tMımını 
getirterek S maç ya.pma.k tçln hUkO.-

şı koynuıJc lstiyen dü..c;nıan gnıplan
nı.n mukavemıetlnt kuınu.şlar vt' ken
dılerlne ağır zayiat verdlnntşlerc!ir. 

Diı§manın son günlerde merk~e 
ya.ptığı şiddetli taarruzlar, lı:enrllslne 

büyük zııyiat verdirilereGc püskürtül
mli.ştür. Bir Alman motörlü tUmenl
nin cephes!nd'e son beş günde 35 düş
ma.n tankı tahrip edllm1.ştlr. 

Fin cephe.,,lnde faaliyet. azalmıştır. 
Oııega gölü civanndn ı,iddetll mu
hıırebeler devam ediyor. 

Amiral Leahy 
metin müsaadesini almı.ş.laroır. • Vichy' den geri çağırıl-

Admtra, mAyısın son hafsa&ll'.da İs- . 
ta.nbula gelecektlr. OradııJtl maçtan- dığı teeyyüdetti 
nı bJtlrdlkt.en sonra Aııkan.Jl da •· 
J2l'et etmeıııi muhtem ldlt-. 

Hastalara ekmek 
Koordinasyon kararı 

bugün çıkıyor 

Ankara 17 <Radyo gazetestı - Ya
nn çıkacak bir kooro1no.syoo heyetl 
karan hastaları 1Jgllend1rı:nektedir. 
Bu gibiler ellerlndeld ekmek ka.rtları 
ne 375 gra.m ekmek yerint 125 gram 
.glüten ckmeıtı alabtleceklerdlr. 

Sadeyağ 
Ticaret V eki.Jeti, karı§ık 
yağları kontı ol edecek 

Ankara 17 (Radyo gazetesl) - Ya
rın çıkacak yeni koordinasyon heyet! 
kararnamelerinden blrlne göre, Tica
ret Velalıetl ıııdcyağı LsUhsal eden 

Load.nl 18 AA,) - B.B,C,: Vlchy'
del:l Amerlta.iı setlrt amlral Lee.hy'
ntn gen çatınldı.ğı re.mıen ~t
~Ur. Amerikan hariciye mü.sta,a.n 
B. Welles bu ha.bert gazetecilere ve
rirken bunun yent V.lc.hy hük{ımeUntn 
tam&meı Lavalln nüruz ve tıcsırt al
tında bulunaca~ma dair malümat. 
alınmasından ileri geldiğini söylemlf 
ve dem.iştir kl: 

- Yeni Fransız k:.a.bınes!ne alt res
nıl llst.e nesredildikten sonra Ameri
kanın politikası hakkında bir demeç 
bkleneblllr. 

Bataanda esir düfen 
Amerikan asker ve 

generalleri 
Va incton 18 (A.A,) - Ha.rt>lye Ne

zareti tebliğine göre Bat.nan ynnm
adasmda, d~an cllne düşe:ı ana 
vatan ve yerll Amerikan kuvvetleri 
35,000 kişi tahmin edilmektedir. Ara
lannda 16 general de vardır. 

müesseselere direktlt verecek, prog- Amerikada teker ve~ikası 
ramlar hazırlayacak ve ma.hlC\t yağ-
lan kontrol altında tutacaktır. Vaıinıton ı 7 (AA.) - Hüku--·-B J k "' • ı· . met, Birleşik Amerikada haftada 

a ı agı ıp ıklerı adam başına yarım librelik şeker 
Ankara 18 (Tele fonla) - Balık I vesikalan dağıtılacağını bugün "il

ağı iplikleri ile keten mensucabnın dirmiştir. Şekerin vesikaya tabi tu
manifaturacılar birliklerinin i~tigal 'tulması işi bu ay içinde başlayacak· 
mevzuu içine alınması kararlaşmıştır. 1 tır. 

'l'ELGBA.FLAB 

Fasılasız 
lngiliz hava 
akınları 

Şimali Fransaya ve 
Almanyaya karıı 

devam ediyor 

.Londra 18 CA.A,) - B B,C.: Jnglll:r 
ta.yyaerlerl Almanyııya ve şimali 
Fraııs:ıya fa ılası~ hücumlarına de
Ya.rn ediyorlar. İngiliz bomb:ırdır.ınn 
tayyarelen, Alınanyada AvugsburgLa 
milhlm blr fabrikayı bombalamak 
için gidip gelmişlerdir. Bu akın h:ık
kındn henüz tafsUat vcrllmemlştır. 

Ingillz tnyarelerl, dün de altıncı gün 
olarak Şimali Fr:ınsaya fnsıla.m ta
arruzlarına devnıu et.ınlşlcrdlr. Bü~ u~ 
mikya..<tıı. harekat olmıı.ktudır. Diış
man tayyarelerinin muho.lcteU nz ol
muştur. İki düşman t:ıyynre ı imha 
edilmiştir. · 

Frnnsaya duııku akm, pcrş<'mbe g.;. 
nü, 500 İngillz tayyıı.resln'n yaptığı 
akından daha şiddeti! olmuştur 

Almanyada hava müda-
faası için tedbirler 

Londra 18 (A.A.> - B.B C,: Alm"n
yada on beş yaşından ıı.ş:ığı ve on iki 
yaşındnn yuknn erkek ve kl'l çocukla
rının mecburi, daimi söndürme ls'P
rinde kullanılmaları k.:m.ırlaştıl'llnuş
t.ır. 

Libyada h!trp 

Kum fırtınaları harekata 
mani oluyor 

Lonıfra 18 (AA,l - Ortu Şıı"' İn
gfJlr; JramrgAhının tebliğine öre şid
detıı kum fırtınalan hnrekll.tıı. mA.nl 
olmaktadır. IngUlz topçusu. dü'"1nn 
zırhlı otoı:ııoblllerinl, tqıt kollanm 
bombardıman ederek geri çeı:ıımece 
icbar etmiştir. 

Geceki Rus tebliği 
Londra l J (Radyo 7, 15 te) 

Dün gece Moskovada neşredilen res
mi Rus tebliği. 

Kıtaatımız, dün cephenin birçok 
keaimlermde, taarruzi hareketlerle 
mevzilerini tanzim ve ıılah etmi~ler
dir. 

Birmanyada vaziyet 
Y~ni Delhi 18 (A.A,l - Blmuınya

da neşredllen resmt tebliğe göre 1ra
vad1 cephesinde, müttefikin sağ ~
nahı. düşnı.anm yaptığı sıkı ro,,.. 
kındnn dolayı, şlmale doğru rlcat. et
mlşUr. Petrol bölges1 ta.hrlp edilmiştir. 

Çin tebliği henüz gelmemtşUr. 

Akdenizde bir İtalyan 
gemisi babrıldı 

Looara 18 (A.A,) - İnglllz amlrol
lığının tebliğine göre bir İngiliz de
niznltısı Ak.denizde büyük btr İtalyan 
petrol vapurunu iki torpille blltır
mı.ştır. 

Va}İngton l 1 (A.A.) - Harici
ye Nazır vekili Welles, Laval tara
fından yeni bir kabine teşkil edilme
si üzerine Roosevelt'in iııtişare mak• 
sadiyle amiral Leahy'yi geri çağır
mağa karar verdiğini teyit etmiştir. 
Elçilik müsteşarı Tuck elçinin bulwı
madığı zaman Vichy' de iggüder ıı
fatiyle hareket edecektir, Madam 
Leahy'nin sıhhati düzelir düzelmez 
l:eahy Birleşik Amcrikaya dönecek
tir. Hasta bir kaç gün evvel hafif bir 
uneliyat geçirmİ§tir. 

Yeniden birçok mesleki 
teknik okulu açılıyor .. ..................................................................................................................... . 

W elles Birleşik Amerikanın Bra.z
zaville' de bir başkonsolosluk ihda.sl 
busuıunda yaptığl teklifleri redde
den perıembe günkü Franslz muhta
ruının kendisinin de reddettiğini 
basın toplantısında söylemiştir. Fran• 
iiz muhtarul Alman laükUm.etine 
tevdi edilmiı ve oraca tasvip olun
muştur. 

General W avell 

Hindistan kıral naipliğine 
tayin ediliyormuı 

Stokholm 17 (A.A.) - Stefani: 
f\ftonbladet gazetesinin Londra 
muhabiri, İngiltere payitahtında, ge-
neral W-vell'in, Lord Lintitgown'un 
yerine, Hindistan kıral naipliğine ta-

Bu iş için 9 yıl zarfında 81 
milyon lıra sar/edilecek 

Maarif Vekllliti mesleki teknik o
kullan açılman ve bugünkü tetmlk 
okulla.nn büyütülmeet haJdanda yeni 
bir kanun proJesı hll7.lrlamıştır. ve
killik, açılacak ve büy(ltfilectt olan 
okullar içln il senede dokuzar mtlyon 
llm sartına .salAhlyct 1stem&1ct.edlr. 
Böylellkle 9 yılda 81 mll~n Ura ha.r
cane.caktır. 

Yeniden açılacak ve 
geniıletilecek okullar 

Projeye göre, yurdun türlli endiıs
trt dallarında muhtaç olduğu yüksek 
mühendisleri yıetiştlrmek üzere ~ehrl
mlooe bir yüksek teknik okulu açıla
caktır. Ayn ayrı fnkülteıert buluna
cak olan bu okulun talebesi her yıl 
325 mezun vemıek üzere 1500 olacak
tır. İstanbul Yüksek Mühendis oku
lu da çeşitli dallarda yüksek nıuhcn
dls :v-etıştırmek üzere yüksek teknik 
okulu hnllnc getll'llecek ve talebe 
kadrosu her yıl 120 mezun vennek 
üzere bine çıkarılarak okulun bina ve 

da her yıl 350 mezun verecek 1500 
talebell bir teknik okulu kurulacak 
İstanbul teknik okulunun k.ııdrosu 250 
den blne çıkarılacaktır. Tayyare mo
törlerini memlekette ya.p:ı.bllecek us
taları yetiftlnnek üzere Ankarada bir 
tayyare motörcülil~ usta okulu açı
lacaktır. 

Mevcut 9 sanat akulwıdan baqka 
19 okul daha açılacak ve sanat okul
ları taleıbe kadrosu her yıl 257!> me
zun vermett üzere 20600 olncaktlr. 68 
akşam erkek sanat okulu açılacak ve 
bunların talebesi yılda 1000 mezun 
vennek üzere 25 bln olacaktır. 3 yapı 
usta okulundan başka beş okul daha 
açılacak talebe sayım her yıl 374 me
zun vermek üzere 3000 olacaktır. 20 -
25 kız enstitüsü daha açılacak ve o
kuyacak talebe sayısı 1215 olacaktır. 
32 a1'~m kız s.ınnt okulu 98 e çıka· 
rılacak ve 30,000 tal~be yetıştlrlle
cektir. 1000 gezici köy nıarangozluk 
demircılik kursu açılacak ve bu kurs.'. 
Jard her yıl 26520 köylil yetişecektir. 

"' 

[Londra. ve Berlindeki dostlllk tezahürleri münasebetlle]: 



Bahl!e 2 AmŞAM 18 Nlsan 1942 
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( Dfin Geceki ve Bu Sabalıld. Haberler ) 
1 Harp tebliğleri 1 

Alman tebliği 
BerUn ıı <A.A.> - Alman orduAl:ı 

lıqkumandanlığmm tıebUğl: 
~ cephesfnlıı mıemız :ıcestmının 

blı noktasında. dilşm.ıı.n oldukça mt\· 
lılm kuvvetıç.rle taarruza geçıntq.ır. 
Bu taarruz geri pft.s'kürtfilmn.,tür. 
Cephenin me.rttez 1'9 limn.1 keslmle 
rinde diişman ta.ratmd&n yapılan di
ler ~t mfihtm taamızla.rda mu

Smolensk 
cephesinde 
muharebe 

Ruslar, harbe - bqladıli
~eri 20476 ta"are 

kaybetm.İf 

m.rn.k olama.mıştır. ~ne irtlba.- Bed.iıı 17 (AA) - A.kert Jia~ 
tına ve han meydanla.nna karşı ya.. naktan öğren.ildiiine z<Sıe, Rus bar
pılan hava~ emınsında d:Üf- bioin batından 942 martınm aonmıa 
m&ll tayyare Ve muteha.rrlk ınAlreme L. _1_ al----! 
"8kmı.md mahs Jca.yıplara. 1Jğra..- kadar Sovyetler, Alman uareaoueu 
ln.Lftır. K: ~a.mıda Uman t;e.. n~~de 20.476 tayyare b,J:>e'9 
ederi iyi neticelerle bombardım&n e- mıtleıdir. 
dilm.lştlr. Mc.kova 17 (AA) - Reutcırı 
Manş ve İngilterenln cenup .lalilll So'*Yet tebliiine ehi111 Smolemk 

l!ıerinde Alınan aT tayyacllet1 dfuı eepheeinin bir bmında. Soıryet .a.. 
hn.va muharebeleri emwsında 11 İn- variJewıt iki k.öyfl geri almışludır. 
lilh: tayyaresini d~tı.,ıenıır. • Ayna cephe üzıerindo IGzılordu bir-

Muh:ı."ebe ta.yyare~en m1lrek- likleri bir g6nde 11 .dmı topa. 3 
tep teşkiller dün gece Bouthampton radyo gönderme poatua '9'e bir ~ok 
Ja;c tesislerine ta."tarraz ederek net:ı- batıka ~ b al · .ı · · 
eelert müşahede edflen b1r tnlrnn ta.h- lerdir. r m :zetneu 0 geçıımıpo 
rtbat ~Ja.r ve yangınlar ~- Şhnal L-.~ h--1-d ""'---
muılardır. • l)aQ cep ~ e, ~ 

ltalyan tebliği 
karp Mcumlari püskü.rtülmii§, 750 
Alman subay -... eri öldGrlilmü~ .o
ya -,.ısalanımttu. 

Roma 17 (l •. A.> - İtaJ.ytı.n ordula.n Cenup c~ S.-.yct. kup 
uınum1 tarary§.huun 685 numıe.ralı koyma bataryalan soa ~arda 386 
tebliği: Slrenaik cophes1.nde kayda düşman 11çaiı dUtiinnft§lerdir. 
değer blr şey olmıımıqbr. Alınan av 
tayyareJerl hava muha.rebeleriade blr y kı 1 K hi d 
dOşmnn tayyaresini düşürmüşJerd.ir. unan ra ı a re e 

Gir.idin cenUbundal1 küçük adalıar- Sofya 17 (AA) - Kalıireden 
dan birine tnrşı dil~ ta.rafından gelen haberlere göre, Yunanistan 
y::ı.pılaıı blr baskın aklın kalmıştır. Kıralı George muhtelif Orta Şaık 
Orta Akdenlzde torpldolanmı2'dan bi- ___ ._L_., . .. '--!- • ___ _ 

meuue&e'Vermu yapbgı uu zı:var~ 
rı bir dilşman dcnlzaltımıı ootınnıo- K ı.. • d- .::. ... "'-
• l<lllnl anır• ye onm~ .... . 

Malta adaaioa nifan 
Londra 1 7 ( A.A) - Kıral Jorj, 

rfalta adasına Jorj ni~nının haç rüt~ 
besini tevcih etmi~tir. 

Churchill 
Avam kamaraainda 

nutuk aöyliyecek 

HARB DURUMU 

Birmanya' da geri çe
kilme devam ediy<>r 
İngilizler Y enanayomıg petrol byalarini tallrip 

ettiler • Doiu ceplİe&İn(fe mevzii mulaarebeler 

Uak cloiada• 

Binıum7.da J8POD Sert lılara
Jietl dewam _.,_.. Dan Lon-
dradan. selen. lııllıbalue s6re 
İra"Yady TadW talrf\ederek 
ilerleyen Japon bn-etled. ~ 
rol ~ aaeak 30 ltilo• 
metre meea.fecl• bolUDıan Mag. 
Yenin fimaline v1c.1mt9'Udir. 
Şimdi Japoolar Biımaıı,a Mas 

petrol eal.e-· p yaH.tmı~ 
lardır. lneirızler Y~
da bulunan petrol kuywdımni 
bılırl>etmitlerdir. Sttana 'ftdi· 
sinde de Japonlu I~. 

lra.....iy ... Set-ne ...dileri 
aramnda baluaaa ~ lc.Tvet~ 
1eri, Sittang "YaCIWndekt Çin kuV"' 
ntlerinin yamm korumalı: ~in 
muharebeye de'ftm ecfboor. Ma
mafih burada Japon tazyilf an
maktadır. 

Japonlar F"dipin adaluindan 
Panay aduma ad« ~ı~· 
lardır. Bu Mia l..uzon ile Min
danao arumdaclıır. Japonlarla 
Amerilcahlar uannda ~lfID&-

Ju oluyar. Fllipio ..tele ıwkn 

~ ..-e MiııClaneoila - P'Pt" 
malu denım etmebedir. 

Avumal;,a etrallbda ,..
...-,yare faaliyeti,~. 

Dolu cephesi: 

Doğu c:epM.inde mrnlt ~ 
Mrabder olwryor. So..,.et teYl-
11 mühim bir defiPkldc olmach
imdan bahsediyor. Alman td:i
Jlli mubteltf aokbdude. R-ıa
nn taarruz ettilakrini. iabt b6.-
1Dıı bu taarrml~ p(takibtO)cltt
flnlt bildlrb'or. BUl!lusa ~ 
mesfnin, çam.urun. bmb !.anketi
m sitdkçe elıGlettiıdili •nletd
maktaclu. Bu ceplııede cW.a im 
... kadar mOhim bmdet olması 
tbııidedilmiyor. Kara hue1clt1-
mn yav•tl......ina ımıbMI ha· 
'ft faaJiyed utm~. 

Lihyada: 

iYeni bir lı&ctiao 7oktm. Ha'ft 
faaliyeti devam etmebe '"' ileri 
hra.kollar aru:ında prpıpalar 
ohnaktadır. 

Kanun teklifl 

Amerika'nm 
taarruz 
hazırlığı 

Bubi.ye Na.ziri: c T aarnız 
devresine· J"~• 

diyor, 

~ l'J (AA) - Bubbıe Na
mı fmaıam bum toıplant:Mmda de
mltUI ki: 

TUllW det'lEll4 - kadar do 0-
lmm cılllm o dftte)e ~ ,.k-
JatmJI bal~ İşler ııs b!r tıııtı
bımet .. ma.Jrtadır. l41I1ettmlzh:ı mA· 
nett>amıa biiyUlı: bir tttnwtnn okm
lu &D>l CIMumumatf ~ bılt 
da ~ edilmeoz bir ıt!madım 
l'&l'dır. 

Sühiatanda komiinitt
lerle çarpışmalar 

B.dapeıte 1 7 (A.A) - O.F.L ı 
Suhat.:.cla general Ncdlç•i.ıı ka
mandaamda :papalan aon tan.izleme 
hareUtleri netice.inde 76 komünist, 
yapılan ~ıtmaluda a1dGriilmüş 
Te 22 komünift de limwana dizil
nıittir. 

Diler cibetten Bosna.da n Slo
venya' ela koınbitt çeteledniı:ı tasfi· 
yesiH c:levam edilmektedir. Patrata 
eivanııda yapılan pddetlt '6ir çar• 
pıpna esnasında J 08 ut 3klürül· 
miiftür. Bu çeteler muntazaman iaoe 
eclilmd.te idi. 1 S Tagondan fazla 
mıaır ve duğd&y bulunm'Qftnl'. Biı 
miktar Cla 3ldlz, k01Un Ye89İre el~ 
geıçfrilmqtir. --------

Ekmekler 
Dinden itibaren yüzde 

IO mısırlı çıkıyor 

D:mekleroe mısır m1kt:ı.nnın yüzdt 
om. tndlrfleceğinl rnzmıştık. Bu hu,. 
aastaJd. karann tatbtk1ne dün ııab:ll1" 
tan itibaren başlanmıştır. 

Dlğ'er tarnftan ekmeklik unlnnn 
t:anştınlmasınd:ı. :tınncılann hllelert.. 
ne meyda.n vernM?me:t için dün so.
babtan itibaren ıı:nlann dcltlnncnlel'
de ~rak fınncılnra bu 1~ .. 
11erlhnesl ~ ba.şlamıştıır. Bu su.retle 
telır1n muhteııt mıntaknlo.nnd:ı. ç1'cnn 
4*:nı0klerin ayni Jmlitede olması te• 
m.ln edilecekti!", ... 

Odun, kömür 
Belediye, bir milyon lira 
sermayeli birlik kuruyorı 

İatanbul Belediyesi önümüzdeki kış 
mevMm1 es:na.smda şehrin odun, kö
m~ ihtiyacını tıemln için rul.zım rol 
oynıyaca.k bir birlik teşkil etmcğe ka
rar nnnlştlr. 

Tamamen Belec:Uyc tarafından or• 
ga.nkl.e edilecek bu teşcıkkülthı bir mu .. 
yon liralık scrmayool bulunacaktır • 
Başvekalet, bu birliğin teşkili !_.çin İs
tanbul Belediyesin~ 10.zım gelen salt\;.; 
hJyeti vermiştir. 

Yeniden bir çok 
mesleki teknik 
okulu açılıyor 

B • 'd (Baş tarafı 1 inci ıahilede) 
ırmanya a ve bu kurslarda her yıl 2652 okur ye. 

~ktir. 
Mandalay'm yakinda Eı1cek meslek ~retmen ol:ulu ne 

V - -•WV" -•m•ı•nden m-.. f tutulmaları- ... tenen tız meslek ötmmen okuluna blılll W· 
~~ ·-·- - düteceği muhakkak min olunacak ve kadrolan ayn nyn 

aeyyar aabcı ve köylüler hakkındaki layiha 300 arttınıae:ıktır. İleride Ankarnda Mahalle dağıtma 
birlikleri 

. görülüyor bir yüksek lktıs.'.lt ve ticaret okulu 
Le.dra 17 (A.A) _ Daily Te- Meclis ruznameaine alındı açılacaktır. İstanbul yüluıek 1ktısat 

p1ı • • bild" diii es.- Te ticaret okulu talebe kadrosu 120 
egra pzelMıiD.in ır ne ~ Amılımnl 17 (Telefonla) - $ey- man lt.Nıanu mucihince .... !eri ltGldaolm 17 (A.A.)' - Manda· den 1000 e çıkarılacaktır. 7 tlcaıet ~ 
re Clnırc2?.ill ulterl Taziyet h.ali.mda han mflban 8. Sinan Tekelioilunua iPn Terilen aiaçlucl.a ;papbklen lay'ın .akutu yebıı '"m ..... kuk te. kulundan başka 17 okul dMl:ı nçıln.· 

_ millete hıtaben radyoda• bil' nutuk kazanç kaıuma:na 3 Gnoü maddCIİ• keresteleri elde sırt~ lMatta ..,.,. lökl edlldiii ....e Bhm~ danı- calc.tır. Bu okullar talebe sayısı yıl
Vilayetler hazırhk1arinı ıöyfiyeeektir. Nutuk Av'6n Kama· nin 13 üncü hbumın defttjrilnıeai· hayvanlarla, ~ut ha~ arahalıt- mun İrigilizler için fenalqmS:kta ol- da 1900 mezun vermek' üzere 9100 
yakında bitirecekler nanda aktedılecek olan eizli bir eel- ıı.e dair teklifi. al&kalı encümenlet'- rile ta§Jyarak: dükkan eon•lramn •· dufu ~diri~ektedir. • olacaktır. Ayrıca birçok ycrler<'lc nk-

eeden .onra eöylenecekdr. den brak MeeJı. r11znameeine tan köyliileria. ziraat lıılerlıade bl- Yem Delô 17 (A.A.) - Bırman• §8.Jll ticaret okunan açılacaktır. Ne· 
Ankara 17 (Telefonla} - T1ea· Loedra 17 (A_A) - Avam.~- almdı.91Bu teklifle, na.futu SOOO den landsğı arMıe nya l.aynnile aakli- 11l Jimanlanncla 40.000 Hintlinin relerde ne okullnn açılııca(:ını yazı-

ret Vekt 1eti, yiyecelı:. ~riyecelc mad- m~da mntmı.ıye~ ltLui1e tlıaVip apğı olan yerlerde yenecek. içil~ eei1iği itiyat etmek.izin m fic- ~~ 4 .~fta eTTel ~qlaya~ ta~- yoruz: 

deleri darrıtma işlerinin temelini tq-~ :~ m~t~lıf bntçe t~!f; cek •eya yakılacak maddeleri e~ retle e1Ya nakledea kCSyliilerin ita· ~Y~~ a:uv-t.~~ bi::!" şe:~e~=~. 0l~;!~~~~l~~i~jP~!1.; 
liI decck olan mahalle dağıtma bir- Nnm mKi İrenııw end•::ı. e de, 1ttrtta • ..,... batta satan seyyar 7.8llÇ vergiainc:len maaf hlhllmalan ~ sırad eB. erl .:hmeri : - 1klnci, İstanbul ikinci, Gaziantep, 
tikleri kurulması etrafında yaptığı :ti n~ .y -

0
1° .1--:~e te- 1atıcılarla bu &in JDMldeleri Te 01'- ntemnektedir. da L_L__a Hini~:: •. ....!-. açı ın- Trab:r:on, Samsun, İzmit, Erz\ırum, . - . .1• 1 d ı. ·- 1-L r etmtt '9'0 ıoy e ...... uovur: va.nBPlft t 1;MWf1Y~ menaup 

tamım uı.erıne vı ayet er e JU1ZJT a· Media" ha hande • bG .. d'" --!I fında 1__ Tah Malntya, Antalya, İstanbuld:ı. dtnlz 
lara başlanmıştır Buraya gelen ha- ın eti tün unya- M ı · t o mi gcuıııer tara n yapıM&U!lbr. - inşaat, maden sanaU:ır, dökümcfı'ük, 
!>erlerden anlaşıldığına göre bu i§in ~ dostla~t~ro.t ~Ldli~· ec 1 s e u u p111a r liye emannd~ dii~ıul~D .~:_bom- doğramacılık, dotumncılık , el"' t,.lk· 
7akında bitirileceği wnulmaktad1r. eTTe-.a, ...., • .......,. • pm t- ha bl)17welen daimt bar U1111J11.e tePo çllik okullan. 

çedo bu kadar aed>es hır aurette lca- kll etmfPerdir. Yapı usta okuJiarı: I?.mir, A<:i.ln:ı, 
·bul edilen teklifler, zafere erişmek Dün ak edil A 23 ünd p• Hatayda kozacılık irin baıka alan1uda oldnı. ..... lbi ma- • müz ere en yın e ll'eye Belediye vergı·lerinin Samsun. Kayseri, Rize. 
,..- -- "" }"' • .!L-J h k • ub J Ticattt liseleri: i stonbul 1ldncl, kooperatifi kuruluyor it alanda da hiç bir ıeyi ihmal etme- &,y&Ua ar are eti m teme tabıİIİ Bursa, Konya, Kayseri, Esk~chlr 

. mek azminde olduğumuzu bütün BeleıD~;: Mubaed>e Müdör:Uitü Hl Orta tie~ud okuU:m: Baiıl.eslr 
fı.~::ıt:~~e!'f b(~.A~~-ıı!~ta.~~a. dünyaya gö.terecek mahiyettedir. Ankara 17 (Telefonla) - Büyük Ankara 17 (Ak.tem)" - Alık.ara mal! Jalı Diba.~ )"1*'apnış ol- ikinci, Mersin, Antalya, Gazinn ep, 

- B11ndan sonra bütçenin bütün fa- Millet Mecliainin L-.::-Lü toplantı- Belediyeai Atina Beıle_,._ memurla- IDUI buebtle bMO:n Beledl;Jıe tahsil Edirne, Malatya, Adapazan. Erzurum. Cmın gelişmesini ve milı6tahs:lllerl kx>- Uan kab ı diJm" · ..,.......... <Ui1'"' 
rumıı.ıt için valinin reisliğinde bir • 11 e lflır. sında &eili kömür havzaımıdaki nna hediye auretile göndereceii iki 9iibdeıJne göndettdiRf bir em1lte tah- Giresun, Ordu, Aydın, Zonguldak. 
toplruıtı yapılmış ve bu topla.ntıya amele hukukuna taallük eden 151 bin beı TÜZ liralık Yb'ecelt qya için sil ıı,tertnln ırilratJe netfcdeodlrllme- Krı: enstitüleri: Konyn, Ba!ıkc.::iı', 
1100 den fnZla mü.'itahall Lştlrak etmış. Hollivutta filim istihsali numaralı kanunun 12 nci maddesi icabedcn hazırlıklan yapmaktadır. afnl lılta:niftlr. bu Malatya, Ma.ra.ş, Merslil., Urfa, Sam-
lir. Kurulan kooperatl! şlmdillk Bar- azaı' dı hükümlerinin münbwran .. ki bir Dumlupmar npunmua La ayın yir- ~ MlJobaıı:,e,. lliidıDri~ ç:ı~ı:;=a~iyÖ=~· ~;~!~: 
aa blrllğtne ba~lı kalacaktır. Ba~- kömür haV21Uındaki amele lehine mi üçünde P'1reye Mttketi mubte- aene ...ıett111 1 1 .... -:::!.. 1.a'.:,ıf~ Ak.1ı'-- T 
bk koopemtın kunılmMı da dtifftntl· 8-~ · Am 1 7 (A'A.) - Şi- olarak muadil nizarnnınnenin 77 Te meldir. ~ = ~ .._ :us, ~~~~· .J'n=~1ric~~~·;!: 
mcktedlr. ma1I Amerika nema eanayiyi bar- 68 :-·ı m· .)de ~1-"-•-..;..: .. &e~ı: .. www . 

LL 1 ~ llKl DU&.UllUC·- 51& .A.-1...- 17 (T_1 fonla) """-~ M b d la eama. Zonguldak, Antalya, Tirt'. 
• • • IDllll teeir erini görmejo LqlmDJfbr. havzası haricinde taJDMDile meri ye ~ •• ıeıe • - ~ at U&t ava rl Akşam erkek !<ıanaı okulları: Istnıı-. 

Be1ediye vergı ve reaım- H..ıber veriJcliiine göre HoJywooö- muteber olduğıma dair tefsir hkraa ~~e gore, y..,,.,...na ~ dııkıapçı OqJUb adıııdati mec- bulda 6 tane, İzmir, Aydın, Adıma, 
)erine zam Jayihast da .ıD.na miie•e1elen fotograf mal- kabul olunmuttur. cek g~ren DumJ~-.ar -n~n muada cztan •Bulut setti• 1*Jlıklı Konya, Eskişehir, KayS';!rl, Kastamo-

A.nkara 17 (Ak ) _Be)~ zeme8i .Y~aiundan dolayı fi1im -.. • • • • barelı:ett bu defa brraır geçikecekcır. w Aallbadd.ln B1JW11 bm1ı !ıh- tur nu, İzmit, Malatya, Erzurum, Anta.k-
. • . pm am1an ib tilı.alinı h.iaeclilir derecede azaltma- Maadin nızamnameaının y . 2 ane meycudl;reUınt ... bdmm ınnlık ya, Balıkesir, Tokat, Zonguld:ık, u~ 

t'el'gı ..,e reaımlenne bazı z - ğa mecbur olmatlardır ~ dd I . unanıatana Vapur ~i ~ mııdh1yctte fa, Manisa, Mersin, Gaz.l:ıntep, Sıvaa, 
liva etmek üzere dahiliyece hazırlan- • Z1 ma e en yiyecek geldi g~ m~mnla: ta.rafın- Trabzon, fJaıMun, Diyarbakır, FJfi.zığ, 
llllf olan kanun layihaaı haldand.a • İn . . . _ değiıtiriliyor . . da.n açılan dlvaJ"& dftn Mlb'e yecllnct Çankırı, Adapazarı, AfYon, Akhlsnr. 
Vekaletler peyderpey mütalaa.lannı Bır gıliz topçekerı bath Ankara 17 (Akfam) _ Maadin Londra ~ 1. C~;~) -:- Pana Rd- ceza mabkerı.-si»de t>eHnuıftıt'. Btı Amaeya, Antalya, Ayvalık, nurdur. 
Barckileıte bildirmektedirler. Ya- Stoldaolm 17 (A.A) - D.N.B. : • • • bazı addelerinin y~unun bildırdıgıne gore. .beYDel- celsede mfiddeltmımı! lddıaııam.esl.nl Blleeik, Bolu, Çanakkale, Çoruh,~ 
kında kanun layihuı katt teklini İzıs;iltıere aın.inJı.k ela.irca 1190 toni- ~~~nın b n:1 mılel Kızılhaç tarafından kiralanan 0~ oilrhı ~ tıeş1tı1 eW1tni lle- rum, Denizli, Erzlncnn, Olrcsun, Gü .. 
bularak Meclise aevkolunacaktır. Jatcıluk İndae topçekcrinin ba.ncWı egııd' besı ve ddu 

1 
uızn~m~h:i: iki lııveç gemisi, yiyecek -ve üa.çlan d ııı8ımftş n &t!fth Bln!ııe1 ne mecmua mii§ane, İsparta, Kars, Kırşehir, Kır:ıc.. 

ı ... h 1 1 bild" . yen en azı ma e er avesı hamile ,.1_ .... y . t bo·-'• _..__l -- Um•-'a. - --4-• _... larell Kil' .. Ku··ı-·'-ya 'ı:ırdln M""'• .... yı a ee.as annı eTVe ce ırmlf• 10 etin ovvel bir dÜfmlıJı bomlıaaile kı d k" '-- ı· ·ı.. M r - n yıuı;:unu unaıua ana ,... ................. ..ya. .u.n .... _..,_ ......... 1 ... ,, WlJ ' - • Uö' 

tiın ı. .a .. bil.ı'-ek _ .ı,_ G • n a 1 &anun ayınaıı ec 19 ruz mak üzere Pireye ge)mqtir dOrll Kemalln Cftll1andınb.aJ ıs- la, N"ıtcıe, S1nop, Siverek, ÖdemL,, Or• 
·E. ~._L ~dı 1_~ 1

tC<lll'.. yalnemı ta
1
Y
0
- namesine almrrııftır. Bu tadilat ile • ~. du, Sllrt, TarsM, TeldrsJnğ, Ti~ 

T •• k h kuru aıaım :ın ıumso ö meımJ§ ır; madenlerin daha iyi i§letilmesine Maznunlar ?ttmert n-tune ~ Turgutlu, U§:ı.k. Rl~. Yoogat. 
ur ava muna Jdp yaralamn11tır. Mürettebatın bü- maden taharriyabnın daha kolay Adapazarmda yer tı.k1arı mftda.faada pirin -o tıeıJltll e- Akşam kız sanat okuıtan: Lc-t~ 

bağqJamalar yGk kımıı Lalen Hind.iatancla buluıi· yapılmasına yarayan bazı ahkam saraıntuı dece ına!ılyettıe olmadJimı IG:vlemlf- balda 3, İm:llr, Ankara, Ordu, Muğla!, 
Anbra 1'F (A.A.) - Adana tabd.- maktadrr. konmuııtur. Adapazarı 17 (A.A.) - EvveBi rece Jer Te beraıetlmat t••u'/I dh. Qaneıttale, Amasya, Niğde, lCırşehi& 

iaıa lerlnden Nuri Hasoitl Kadir J sn.at 21 de haf1f dftn aa.t ı.so da lıfabl:eme, dba msıwww cılan Olre6un, Çoruh, ~. Siirt, Erzin,. 
~ eti bapn Reman - ~ aponya ticaret vapurla· Bütçelerde münakale ort.a §lddette tla&~e 10 da da '1ddett1 atle ~ w ...,,,,_, c&n, Burdur, Y<qn.t, Tosya, Develi, 

fa Olud: .,aıdıklaa ıioo Mrayı T6rt rmı ailihlandırıyor .~ 17 (Te!efonla} - J?eva~r ~ sarsmtııa'.n ohnut&m". ıruar J*.. = ::.::ı.o:.~~ =~. S:~ıp, A~a:,ı~nı:= 
1IMa kanamma N11119m1"aıdır. Tolıı:7o ıı <A..l.) - .ıacxm büllQme- büt~elennde 1 milyon -400 bnı ku· tur. raftledne taıv ___.. Qmtu, Nazım, Edremit, Mcrzdfon, tnıe. 
tılbe~ 1000 J1m ev~ U. ticaret vapa:clsdn:ıı ~ taazraz- ear liralık münakale J•pılmuı hak- ~. Analık, Bandırma, ııenem«u, 

ed!ıo. ktaııtıelda -.zı Da.- Jul tıebllkea!ıı.den 1:xSamak * aıJık kındalci llyiha Meclisin pazartesi Çemberlitaıta yaralanan ihracat mallaıiwiıaio ~. Malatya, Maraş, UrfB, (lo"' 
-... ~ ~ baw. l'nrmnna 1000 dııınlıdft'e çıtaealr Tapmiann lllMılı iÜnkü toplanhsında konugulaeakhr. a•ss f~ ha-&---...1 -ıd•• h• ~-t• !nJm, ~dağ, Ödemiş, ~ 

-- ........ e:rmtıı&tr. cı1muı g~ dair bit bnun .ınuza rer ~neue o u sa~ na ı Akhlsar, Tolcat, Turgutlu, ~ 
-.retmtştfr. M d" _ı... L • Geçenlerde Cemil adında. b1r1 Qem- bıtaeat maBanmmn lmam1 9ltıt Jtlllil, Adapaan, Te.rsus, DC.nlzll, ıt 

.. • fil • } cald .. al' 18 auınıye 'berlltaşta. llnemada bLnsl Gt1zln1 fla.tı taıerlııde "1'lcC'et ~1nd Kemalpaşa, sıvereıt. Zile, ZOnguldalt. 91çre erm a a an .Anı rikada • ı..:_ müdürlügu" ·· Muza.tler adında bt.ı.ı adamle. bir ara- Ja•ıJmd:ta. olan p.l!fmalar l;V1 sonuç- Akşam ticaret oku.Han: Maarif VB4 ·~-._._ t7 (T'-'-'onla) - t__, __ e- e yem aanun . -- _,~_. "'"'11 
-- eıcc ..,,IÇI' da görmüş ve Muzafferi tabanca. Ue, lıı.r l'8mlektcd!r. x wı IX'Çau-"a kllliğlnln gerekli g~receğl mr vftfı,_.,. 
~makim halcik& TC hiikmt phıslar- layihaları Aukara 1 7 (Telefolna) - Mars tansı Oüzlnl de bıçakla y:ı.ralamışı.ı. olduiu gibi diA'et bazı llıracat malla- ve kaza merkezinde açıla.c:ı.ktır. 
~ İniçre tabliy~inde bulunan ha.ki- Vaıtiııcton 17 (AA) - Kalif.oı- d~ Sıh~iy.~ ~üdürlüğüne A!dın Sı?- Mn?.af.fer, biri göğsihıdcn ve üçü nr- nmızın da satı~ tiatıcrl tespit cdll-
Jf -.e bük.mi şnlı15Jann Türk.iyede nlya demokrat ôyanından Dovney, hı~e ~~dıın. Doktor Mahir tayın kasından olmak üzere dört kUIŞUll mek ~rcdlr. Şarap za.nnile tuzruhu l 
Dtevcut her türlü alacakJnn ile trans- el lr.oymn ıvoeya acıtın almn auretile edılmı~tır. yarasının teslrile dün Msta.nroe öl· Yabancı ülkelerle kal"Şllı!'J.ı oln.rak • • l 
ı.r Ye tediyderinin takyidi hakh:ı- stoklar meydana getirilmesi i§inde y . k I kil müştür. tatbik edllecek olnn bu usul, taraf- ıçnuş er 
~ 1.ıf/8/94 t tarihli karann l 5 Reis Roosevdt'e mezuhiyct veren enı .,.aza ar te§ • Adliye dokbo~ B. Emer Karan ce· lar arasında blr flo.t mut:ı.balmtı mey- Snmatyadn. oturan Tomns ve ArinfC 

· ı.. L__ · edı.lecek scdi muayene ctmış ve ot.opsı yapıl· dan:ı getirmekte ve bu su1ctle dalla adlarında iki ki ı şara.p zanncdere~ 
ldetmdan itı"baren kaldınlması H eye- oir .ıı;ruıun projesini fıyan meclisine ma.k üzere morgn kaldırmL~tır. Dört ucuz flatıe ve fhtlynca yeter mtktard.'\ içtlkleıi blr iı" ı-:l.ı zeh irlenip ölmüş.. 
ti Vekilecc knr.:ı.r altına alınmıştır. tevdi etmiştir. Ankara 17 (Telefonla) - Dahi- kur.şun Muzafferin vücudunda kal- mal değişimi hasıl olnı kt:ı.dır. lifat- ı l "t'Cilr. Yapıl:ın tahkıkatt:ı burılann 

H ab er nldığımızn göre Is, içre hü- V41İngton 17 (AA.) - Reis liye Vekuloti, yakın bazı köyleri na· mıştır. ler harpten sonrn. yüı-~ıdn Mn knr- r r rnp \" .nı ile ı • ı·ı cr yın tu nıhu 
kumeti Türk tebaasına knr ı mevzu Roosevelt'in bütün otomobillere el lıiyelere bağlamak auretile yeni ka- Bu ölüm üzerln.e Cemil hn.kkınd:ı şılıklı olarak ftz.'1.ml mtı ~ fi t.ı t µ t <'I ~ · ll~ı nnl ır T• rn il A ~ 
ayni t.J id tı bu ~nd n itibaren koyma ına izin Teren bir kanun tek· zalaT tefkil edecektir. ' Bu hususta katil suçWld&D dolan adil :tülf;>ata cdll1rkm h ıptcn onc ki .flaL c s tu '\; p lqıaıc ü rı 
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AKŞAMDAN AKŞAMA [ J 1101.r çUPp•.d•U 
Türk milleti için Şapka çıkarmak! .. . 

gülümsemenin kıym~~- Zeytinyagv ı 1 Şeh·ır Tı'yafrOsSU dram kısmı 1 Umumi meclis ~ .... .,..... ~ ıömıiit. dünya~ 
c.cF.aki medeniyetlerle yenıtmm pap cfoleP'"f bir ut bana fU hika· 

farkı nedir?• diye ıonalar... • _ • " • • elim J'eJi anlattı: . 

(~e yazık ki, yeni ~~y=u: Dün lıtanbulda peraken- 1941-1942 Tıyatro mevsimi bilançosu Albr an~Ierine yar A;;:p~..,::: :::ı~:.el K!: 
~l~~lguya·ve ndea 

0b:.~::.) P de satıı fiati göriltilldtl mikta.n artbnlıyor dime fevkalide eüzel bir ıapka al· 
"'"egı ' 

0 

-v XX rtabllD tık defa · d""' • b l Fakat kendi yıkılsa da, • uır ~usun. ,.U iıeut W1' cıyna,.. llJ;1a ~W>fleoıııtt &..-. ~ IJllftun. gıy ı.gun u pırı pı· 
,nazliariyetleri diye tarih kubbesinde Fia.t Mumkabe K'om.1.çomı. atm. ma.k. adaptıl pi1fJ9 01D&1lP aynama- sOkan buJaoa1ı ft m~ tlldr DJ9'o İlltaııbu1 tJm.uıml Meıclllıl clln sa.at nl yeni, medeni l«PUf batımda, 
b b. d kalacaktar, kalmıttır• fevkalM bir !çtlma. ralı: eyt1n- maır: yeya ıw gDJl mederl adapt.e et-- selelertntn b:ım•*'asma lll*in. ha,.. 11 dıt reı. "'111 B. Ahd.Qlbd1a Kan.- telırin parklarında, bulvarlannda 
ş:;et :n: s:lefleri yÜzyıllarla mu- yağı 1,~ görüşmüşle= Toıpl:.ntıya, mek, nAt gibi ~~v:n =~ ~lacatı bir lllmftM. tıl2lıc ~ milr8el1n ,...~tında ~ mekik dokuyordmn. Lakin bir feye 
kay ese edersek türlü türlü cihetl~r: ~~~ ıııeyttnya,tı fllclrlerlnden B. :o= :=ıanta eıd11mekte, hflkfun. Şehir 'l't7atrosunun o;ynadJlı adap- t1!. °:ul ce edild1kten rac>tı 8001'& r:::! pek ağmnın suyu akıyordu. Yamm· 
ilen farklar eörünür. Bunlardan bın Omer Sezal Mndra. d& l§tl.ralc et.mil beklemekte oldtı#U bG1do «HamJ.eb te n te~ ~ gelblce tıeıneo = geçllm1f Tt asbr allelıı!«1ne yar- dan ~ir nehir gibi ~deta. ~ar~ ge· 
de ~u olı.ıı r:erek : lir. Bay ömer Sezai, kom.lsyooa lca· ve ardı sıra .. Pan.e mahkem.~e düş- hepsin.hı çok deRer11 ~ ~ dmı nüktannm arttı.nlmaaı. hattında. çeıı ~ kalabahguı0m ıçındeki e-r-

«Nefsi öldürmek, arzwarı körlet· beden izahatı vermlşttr. til B1r1 htıldlm g1Jd1 Öteki glymek be yoktur. Yalnım b;lerlnden bazıları· belediye relsllğln.1n tekllft tavanın, keklerm, ~gel~ilden tanıdalcla~nı 
tirmek, ,u fani dünyanın zevklerini Neticede kum~'O?l, ze~ ta.- iiz re Bu yüzden tiyatro mevs1ml ite- nın Oyle huınmtyetlerl var ti zllın!m- iktm.t v. bfttçe encümenleıl1ne ha- ~apkalan ile aelimlamalan: .. Be~ 
lıiçe saymak» prensiplerine dayanan cJrlertnln dileklerini do~ bularak ıu:enİn bütün mlnaslle dlvalı ~ de, bir mevsimde a.lmer& A2B1D1 1'1 .. vale edllm1şt1t. ilk taPkam gıcır gıcır yenı oldugu 

k" ih • ti tebessümü i.deta toptan kilo başına. 13
•
5 kurul sam Bu son dbaların eeıbeplerl.nl ve ne- 18 piyee koyan blr tJya.tt'onun buııJar- Belediye relslli1 bu tıelcll!!l:ı.de b&- halde - ne yazık ki - bunun!a 

~a;o~~~a;~~ Halbuki, cyeni nİ· yapmasına karar vermiştir. tıceıertnl aıqtımıa.k 1941 - 1942 tl- dan evvel oynamamnda fa.)"d& <Mbl- yanııameye tA.bl mülrellefl.erln tamnç kendisine se~ verecdt bir tek ah· 
.. !erinden evvelki demok· Tlcaret V~letlnln te3J)it ettiği n- ya.tro mevslım1 bllAn909U maJııyetlnde lecek başkıa. El'letierln mevcut olup ol- veI1ıl!ert 1b:erlnden. alınan Jbie bel baban, tamchgun yOktu ... Bazen so-

ıı:am» reı~ • • b 1 d nl atıer, istihsal mıntakaların,dıı.ld. ~ olan bu yazının çıerçeveısine ginnez. ma.d$ f!)ı>Msl UJ8lUfO?'. nl.spet1ndekt BS.er illelerl.ne )'Brdım kaldan reçerken yüreğim oynardı. 
r~~ ~edenıyetmakın unk. ar e.nt abey ~ te.n ve çıplak sat.ışlar için old~· Bu yazı.yı yaznuı.ktan maksadım a.n- Bu milIA.hazadau ttJ&tro lde.reatnhı panumıı yüzde ona. çlı1c.a.ımaBı m.rur1 «Ah derdim, bir bildik görsem. ... 
car.ctı. ayaşam zev ı» ne, e ssu· dan buradan itibaren per&mıde sa cak, dolay.mile bile olsa, tiyatromuzun plyeslert fena eeçt1ll lıaM.atılndt ot- göroüğilnü blldJrmekbedlr. ' bar d&k" Frenld 'b· 
mr., keyif ve nefeye büyiik bir kıymet tışa arzodlllnccye kadar yapılması hüküm bt;kllyen, blr kısmım yukan- duğum mlnası aıılaşılmemaJJClır. Bt~ Ya.püa.n hesaplara. nazaran yümc Hemen, a 1 eT ıt;. 1 taP· 
•ermesi, onu te,vik eylemesiydi. Nef· la7.lm ~len 14 kalem maSl'Qfın kar- da nydıgun, dlv'a.la.nnı biraz kurca- l~k.ls, mmtmt olan.le 1tlrat edeyim. bet esaaı Qrer:lnden yapılan tahsillt ~amand hkamlıe etsbcnı,mdoou ~um Y~ 

· k" ı tın k ·· J d b'· . .::L "uııı.ı olarak kabul edtft za.m. mile- lam.ak ve bu tiyatro mevslmlntn bir N> .. ,,ftlannm daha ı • ..ı..t-• .-.. .... ..ıw ___ ..,..........,._,._ 15 -•-- 942 - kadar n en apmc:a &fi an çw:anam. •• 11 or e e eoy e ursun, en u.rua " e; 1 d fll ~ ...,..,~ ...,,...."'"'9.... ....,.W\,>..., ........ .,, .lww.u ı- _..1 • b. lAmt U 
ıervet ve ,öhret ihtiraslarını tqvik tan, eğer Vek&let he8a.ı:> ann & - hillAsasını yapmaktır. İptida.. son üç den çok şüpbıel\yim. A.ncM:: seıı;:erk.en ı nıllyon 448 bln ıı.ra. elde edllm.lşt1r. Hoooop, meuenı D' ae ··tal·• 'b? • 
edc .. ek göklere hnnanmak, denizle- traJ payı yuksa aynca S ktıl'WJI daha. mevsim iirıerlnden, oynanan piyesleri daha umum.l mabiyette olan eseırıe- Şlmdld.en son.r& yapılacak telısllAtla. kin n~ede? Nea:_ede bende o ı .. 
rin dibine inmek; telıikki buydu. ilAve edilecektir. Bu cUıet, Ticaret gÖ'llden geçlreceğtm; sonra. da yalnız rln t.ıerclh edllmeı!Min mnva.ht olaca- elde edileceği tahmin edllen mlkta.r Tek bir tamdıaım yoktu. ~ 

ı: k b' ld' k' "d Vekrtlotinden sonıtaca.ktır. Bu suret- bu mevsime da.il', tem.sn sayısı, seyir- ~ kanaatlndey1m. haziran sonuna laı.da.r 1 nı11Jtın 726 odamda, ayınanm karfuına aeçıp 
b. • 

0 
ladt ır z~ila~kge alı ·t·!'_ Aa eta le VekAlet flatıerlne toptan lc1lo bqı- el sayı.!l w tmısll luımlatı ü..~rlne Bu vıesile Ue llAft edey1m k1 her bin 112 lirayı bulacaktır. kendi kendime mübaliialı aelimlar 

ır ıo aı Ren e art llf 1&. vru· na 16,5 kUM.14 zam yapm.ıf olacaktır. yapılmUJ ıstatlst4klıere daya.nat'ak ma- mevsim Şeh1r Tiyatrosunun ~ Halbuk1 nl.wı.n 942 ye ka.du asker • k bat d akan 
panın büyük bir kısmında hükümle- Perakendeciler, zeıytJnyaıtını top.. lfunat vereceğim. peare'ln bir eserlle ~ını ~- ailelerine yapılan yart1ım m.lktan 1 t~~'. ~apordanu V anha and. ~-:.ı p, 
• · k b. ·ı lik al ......_d litr tl ol .. _ .. ul ımuar SJYIY unı. e y ı 7""'uuea rmı uran ve sert ter ıye ı e:.genç • tan kilo hesabına ıp pera ... ..,u e e 1939-1940 teya.tro mevsim.! şehir - nı çok gil-zel bir aııane arak ......., mllyon 647 bin 734 liraya bal1t ol- b" r Fak t niba t bütün bun-

forini yetiftinnek istiyen onderler, üzerinden ro.tacaklarından kilo ile yatrosunun her lld lcsrnında da on ediyorum. Bu bize tcyoatrom.uznn tıem- maktadır. Mart; ve n1san aylan için- D' se am... ..a. ye • • 
demokrat memleketlerin eğlence ve lltre arasmd::ı.kl fark da perakendeci- seklz piyes temBll edildi. Bunlardan sU bakımmd:uı attıRı aıhmlann aza.- de 400 bin liralık blr t.ahsfsat.a. lüzum lar pr~n kabılind~ .~yıla~ilirdı ... 
ütil"ahat yerlerinde yan gelıne keka· lere kalmış olacaktır. Bu famn ki- hlçblı1 tellf deitild1. metinl, ka.tett~ meısa.fenin ehemmi- görillmektedlr. Bu suretle senelik 1h- ~u yem .. pkan\la baru~ sahı~ Mae-
ımdan doğan tebessümü «haramıt loda 15 kuruştan biraz fazla. ola.ca.ğl 1940 _ 1941 tılyatro mevsbni her iki yetini pek güzel gösteriyor. Flkrlml tıyaç 2 milyon 147 bin 734 llra.yı bu- limlamak ar:zusu bende adeta on~ 
saymak siyasetini gayelerine uygun hesap edllrnekt.edir. tiyatroda temsU edllen piyeslerin sa- bir misalle tekit fçtn yine bu senenin lacaktır. geçilmez bar hal almqta. Gecelen 
bddular Vek~et 3 turu., filtrnj payını kabul yısı, iklst tellt olm.a.k fuıere, on üçtü. ilk tem.slll olan cltamleıb i aJısorum. Beledi'Yl8 m~ mUdllrUiğü bu gayet garip rüyalar görüyordum. C~ 

Bazı e::nebi memleketlerde propa· ederse perakende olarak zeytinyağı- 1941 - 1942 tiyatro mevshnl. ~ .H~b 1n, a.rada.n o<* seneler hesapların sonunda ın:ıyıa ga.yeQııe nif bir sokak, tekmil tmudlk dolu ... 
uın litresi ekstra eicstra 117,5, ekstra telif olma.k nze.re, on yedi plye.s oy- geçtiği lç1n, meşruttyette Papazynn kadar tahakkuk edeceği cuılafılan 421 Herkes, erkekler ve kadınlar bana ırandacıla halka bu nıhu tavsiye edi· 113,5, blrlnci nıevi 109,5, lk1nci nevi nandı. tarafından oynam.tmnı bir tara.fa bı- bin 11.ralık açı~m kapatılması için bO- selim veriyorlar; ye ben hiç elim 

ror. 105,5 kuruş olacaktır. 1939 da. tellf hiç bir eser oynanma- ra.karaJt 1927 de Muhsin Ertu~ ta- yarına.mey& ti\.bi kazanç vergllertne durmadan, bir makine hızile babire , 
B'zde ise?... Acaba nasıl olmalı? Sabun fiati ınnsına. mu.kabU 1940 da oyna.nan 1kl rafından oynandı~ z-amana g~lellm. tronulan yüzde beş zammın yüzde ona hatundan ...,ilamı ~rarak, giye· 

... Geçen 0giin bir .ahbapla sözlqtİ· Fiat Murakabe Komisyonu, dilnktı telll e!llerl Şehir Tiyatrosu namına Bu temsil bir edebiyat ankeU dolayı- çıkarılmasını zaruri görmektedir. Bu-ı rek onlan aelimlıyordmn. o kadar 
gımd-en, ıskemleyı kaldı.rım111 kena· 1 toplantısında Ticaret Vekb.let1nln m- ve tiyatromu?> narnma b!.r kazanç sa- sile Sha.kespeare'ln sa.hn~lzıde görii- nu müteakip Umumi Mecıı. celseye iri .dete aelim yeımelıı.:ten yorıun 

t b. k h d ~ al yanın Bunların Uki vecı.:ıt Nedım lemiyeceğinl lddia eden Hii&eyin Suat yarım saat fasıla vennLttir. ~. rına a mı,, ı.r a ve çar agınm • kulu ve ho.118 sabunlar içtn kabul et- 'rör'ü~ cimralının 1ns:ınlan• 1dl. ve Ibnlrrt'fik Ahmet Nuri Beylere ol- Mecllsln iklncl cel.8esJ saat 16,30 da düt~ordıım: • . . 
tında oturu~·ordum. Sokakta cavJ tlği t.optan kilo flatlne 6,Slruruş zam Tezli olması yüzünden bazı kaçınıl- dukça güzel bir cevap tefltll ediyordu: blrinct ret.. wklll B. Fa.ndd Derıellnin Nihayet cıvar ~er~en birinde 
cuvul yinni otuz çocuk... Kahkaha· yapılmasına karar vermiştir. Pera- maz kusurları olan ve yalnız ertı:ek plye.sl bütlln seyirciler alO.ka. ne flt!Y- riyaset! altında yapıl~. Konser- bulunan pek samanı bır doıtwna 
l1>rı atarak, biribirlerinin üzerine sıç· kendccl m~ru k~r haddi yüzde 10 aktörler tarafından oynanan bu pl- rederek bu cevabı tasvip ettlklerln.1 vatuar fn~ı tçln Belediye tarafın- mektup yazdan. Kencl.iaini bulundu-
rıyru-ak oyun oynuyorlar... dur. yes, yaz* k.l, kendini seylrcllere gösterdiler. dan Şehza.deba.şında lstlmlü: P.dilınL7 iam tebre davet eltim. -o geldi ••• Bi-

Bazı k:mseleri kızdıran bu körpe kavratamadı. Tam mA.nasUe yerll cHa.mlet. 1938 de bir defa daha ola.n arsanın, konservatua.r ~asma ribirimizle pek içli dtflı olduğumuz 
insan sesleri hpkı kuş cıvıltısı, su 11• KÜÇÜK HABERLER bir telif olduğundan dnha zlynde oynandı. Her 1k1s1nl görenler umumi- müsait buluıunaması ve bu nııntalta- halde eni apka bevesile k&rfılllf· 

alaka.ya lAyıttı kanaatindeyim. yet itibarile bu teım!Un evl-elkine n.1s- nın imar planında ilnh-ersite mahal- w ' Y ' .. • • w • kırtısı, nevbaharda yaprak bııırtuı İkinci plye-s Sedat Sl.mıı.vl'n1n tHür- petle daha etrn.flı ve da.ha canlı ol- leısl olarak tespit edilmesi sebeblle, tığımız ~ gayet mu~lagalı b~ 
gibi gönlüme ferah verir. Muhabbet· * Mansur adında. blrl İstnnbul rly~t apartımanu ldl. cıŞehlr Tlya.t- duğunu söylemekte ittifak ettller.h Part1 tarafından Üniversite 'Talebe tarzda selaml .. ıyorduk. Lüzumlu lu-
le r::iifümsiyerek oytmlannı takibedi· tramvay ld~l tarafından verllm~ roounun bu seneki seronunu şehrin uHamJ.eh ln bu seneki te~ şup- Yurdu 4""""ı için satılmasına dair zumsuz yerde. hemen _fapk. alannuza 

d bir şahsa ıı.Jt tramvo.y pasosunu talı- İki tec ··bentn .. ~ _..ıı - ı~-' ! B 
yor um. ritederek üzerine kendi resmini ya- de~rll bir çocu~nun orijinal bir hesiz hepsine falkU. ru . riyaset makamının tekllf'i hakkmdnld davranıp gelsın meuenı se ıuıuar . u 

e·r an batım çevrildi. Kahvede plyeslle kapa•-..... bana nüzel blr verdP•i bilgi, aradan geçen senelerın encümen ma.zbata.cıı. okunarak k:ıbul adeta bizim ü-in bir zevk olmuftu. pı.ştınp kullanmak suretUe sa.hte'.dir- 11>11....,1 ,. "' ti ., 
otu .. anlara baktım. Hemen bepıinde -... gı'bl go·· rıınmüı:.tür.• diyen Reşat kaza.ndırdı~ı görgü sayesinde tabla_ - olunmuetur. Sonra kalabalık bir kahvenin, '"'"i-lik suçundan adliyeye verllm1ştir. A..c:.. ""'u ... ö ,..,

1 
'll h-

«Budda heykeli» vari dllftan bir liye sek.lzinci ceza mahkemesinde ya. Nurinin fikrine tamaınlle iştirak le temsil kusursuz denecek kadar ".... Müteakiben M(eclls salı günü top- nonun önünden geçiyol'\1% değil mi? •• 
sükün» .•• Kumldamıyan çehre ada· pılan muhakeme oonunda. Mansurun ederim. Şchlr Tlyatroou son gece zel olacaktı ve oldu. O derece kl, ya- l:ınma.k üzere dağılmıştır. İçeride sanki bir tanıdığımız vamut 
leleri. Etraflarında tebessüm kırıJığı suçu sa.bit olduğundan yirmi gün e Oteııo. yu temsil etmesine ra~eıı pılau tek tük ltiro1.a, kurcalandığı ~ gibi gazinoya doiru bakarak hemen 
basıl olmamış e&mit bakıılar. Güzel hapse mahkı1m olmuştur. ..Hürriyet apartım.anı, m<ıvslın so- halde, Hfu.-eyin Suat merhum iştirak Yazlık modeller teahiri k il b" ı· ı H . t "lk 
hayallerle, parlak ümitlerle bezen· nunu güzelce kapaıruş oldu. cHürri- etmek lstomedl. Bu temsil evvelklle· ~ .. b P a! e D-~-~e as:,··• ha ~es 11 e, ~ * Kd.mll adında b!rt Çemberli taşta vct ıı.partımıı.nııo yerli bir teli! olmak rine nJspetıe büyük bir teraldd gös- ~a.zlma Pasiner ııe Parls ve Lon- ~ves •. ~ı • ca ana mı • • ıniy~n kara alınlar... . Tavuılt pazan clvannd& fibıtıell bir İtibarile muvatta.11:: olmllf bir e.semır. termeseydi, diter bazı hu.9Wllıırd& ol- dra dan mezun tayör Ye manto mO- d~ IMı •azinolarda oturanlardan 

Kahvede bea on kiti var. Hepsin• ~te dola§ıı'ken yakalanmış, üze- Neşredllcti~inden tiyatro edebiyatımız duıtu glbl bu meeelede de ne kadar tıeı!ıusısı M. San Araon taNttndan dördü beti birden bizim selima mu· 
&:le de atağa yukan ayni ifade... rı ammnca üç paket eroin bultu:muş- için de bir kazançtır. haklı olduğunu t.spat içln Hüseyin idare edll&n Te~evlnde geçen hafta kabelecle bulunurlardL •. » 

Halbuki biz, Nureddin Hoca'lan, tur. Kı\mllln bu eroinler! nereden al- Bu tiyatro mevsimi J.3e b~ ~ te- Suat Yalçın her halde cHamlet• tem- ya:z ~shnlne ma.hsus mOdeller ~ Dinlediğim bu hikaye bana çok 
incili ÇaVUf'ları, zarif fıkra uyduran dığı tahkik ediliyor. Uf eser seyretmek fımrutını veNn Şe- silin~ yeniden itiraz tıroo.tnu kaçır- ~r ~l=~·day:~~~~: eğlenceli geldi. .• Ve fimdi yolda ki-
Bektaşileri, Hüseyin Rahmi'leri, Re- * Sarayburnu paritında Atatüıit ~ Tiyatrosunun bu gayreti ~~:~ ~~ ~evslm Şehir Tiyatrosunda 1ki map muvaffak olan müııseesenin bu ~ tapka ile selamlamak mecburiy~ 
fik Halit'leri, Yusuf Ziya'lan, Cemal heykelinln etrafındaki demir par- ta.Kdire lı\yıktır. Yalnız, b~~ ielifler de&erll tercüme dıc.lıa seyrettik. Birt sene gllzfde mü.ştertıerlne ıe.tı,lr otUğ1 tinde kalsam. hemen bunu babrlıyo
Nadir'leri, Ramiz'leri, Nllfit'leri, maklıkiar w flsklyell havl17.dald bir istisna lle, 1~>:~a.ntı.nlmtı.dık~arından cıY~şadığmuz devlrt diğerl cıR\izgar modeller çok be~llml.ş \'e dalıa flk rum. Lakin bir •er pek dikkatimi 
H . 'I v fi'I · H~'id ı · renkli el""ktrlk ampullert çalınmı...+ır yerıı vasfına ;ı.y..,. 0 ' .. d h h i t,,..,,.,.. ı.:... O kad -'- k _._ azım an, as en, aı e en ye· " 'l' • bl _ k U t kuımak d.Avasının esince.. gun e emen eps sa ..... Wl"ır. çeıu.ror... ar çoa f&P a .,,-an-
liftiren bir milletiz. Tebessüm du- :t..abıta meçhul hıI'SlZlsn aramak.ta- b: ~~. buy~l=~ete rağmen, yerlnd!! • Yaşadığımız devır .. hakkında. ka- ·•-11n11ımumm11ummımım11mmmum1Hnm1111111m yo~ ~! ... ~kalar, ad~ta. ~qunı-
daklanmıza niçin haram olsun? Ka· dır. ,d ğ"unu ıtlrn! etmeliyim. naatlml oynandığı Z'llnlan bu sütun-

4524
. zm ustünden zıyade ellennuzm ara· 

nımızdan, canunızdan basıl olan ıu * Çocuk Esirgeme Kuıı.ımundan ~.ym1· 1 ... ı.şteoll.f ~s- «Merdi~ndo bir ı.~ıkn larda söylem!şt1m. Piyes değ'erll, gü- ımda ve havada vaktini geçiriyor. 
blldlrll •·ti i ... .... ... k 1 f kat lh'-' rd k dl d el Ceza: T. s. 7, s. 8. 194:1, H. 1045; minimini yavrular, büyüyÜnce neden m"'l r: 23 11 san ÇocUk. ba.yra- çok güzel t>aşlıyan fa.kat ça.pra.şı ze' a z wıe e en n en evv o Kadın: T . s. 15, 8 . 8. 6345, H. Biçare taPkalarm elimi&d-en çek· 

• u kahvedeki abus heriflere dön· nımda klmseeiz yavruların bayl'amlık il d · ıerli- ve pek iyl bitıniyen temsili daha faydalı eserlerin mevcut 3~84 o!'-1 • _..ıı• ? 
ihtl l dl yo ar a. ı ...... , ld 11>.. d - h ln1 d t ıv.d ~ . U&Jen DcuD' ·• 

tün? yaç arına sarfe im~ üzere Alga- bir plyestı. İçlndekl ml.saller blle mu- obiruı:; ... rd~1 unces uyan ıran a a Yaşadığunız dev1r: , T. s. 24, e. 8 . Hele bu fiat • .:~1. • .-1,1::::..: zamanmda 
B lbe .. ül' • • nlstandakJ yurttaşlarımızdan (222) 11- hitim11Aien alınacak yerde Okyanus- ese r. 8832, H. 3654. kalan L-- .r_~ ......usaba• b·-•--
Buu··~.:~a. e..,:.~.~:~oTnev:_temFikrıyeotr, • ._~ ra ve Ankara Güven sigorta şir'ketı lann dibinden seçllrnlştL ~k muvaf- Romantik lsınine r~.~men ga.yet RiizgAr esince: T. 8. 21, 8. 8. ~987, f8P ~unuua r • t. mraa-:-ı• 

.r- ,.... ..... ._ 
1

• •....- mümessili KAzun Rüştil, Ankara ec- fak olamadı. , r~allst bir edası olan cRuzglir esince•, H. 
3124

. ~ k~~111. de pek. ,~e ı~lr-
lü kötü sıntmanın aleyhinde olduğu· zanesi sahibi Cemal Arzuman 50 şer ııCeza,. yerli bir tellfti. Büyük b.t yıne burada kaydettı~lm glbl, günlük Para.: T. S. 

38
, 

8
. S. 

21939
, H. 

11868
; Zıra «Bar kıbn~ 3 k11uua ~~ 

.-u fU mısralarla göstermie: lltıa ve Güne§ mağazası 21 QOCUk ter- hüsnü niyetle yazılmış oldu~ açıkça. h~~atımızı ... ilgilendiren hAd.lseleri Bu rakamları. ananeye uy&rak ka- yakması 
0

çok ~~d~~ so~u 
llği 12 çocuk pe..tlğl bağt:Jında bulun- anlaşıldığı halde her nedense yara.na- mustehzl sözlerle ca.nkındırarak du- r!lerime mahima.t bblllnden olmak auaJ kı"brit fabrikatorlen ıcadetmif· 

§ Ey dişleri dü~mü~ smtan muşlardır. Çocuk Es!rgeme Kurwnu madı. YaZlk oldu. Fakat neşredildi- d.~klarda teb~ ve Jcalblerde ~ ilze"' veriyonnn, Onla.rda.n ptyeeterln )er ve bu yüzden sarfiyatı birkaç mis-
kafilei sur geneı merkezi bu hayırsever yurttaş- ğlııden kazanç tlya.tro edeblya.tımıza ~ur uyandıran gwıel blr eserdir. ye gördüklert rağbet hakkında k:atl hii- line çıkarm1tlana, bu selam tarza da 

§ Hala sırıtan dişlere hep lara candan ~kkürlerlnl bildirir. münhasır kaldı demek do.ha doğru ısabetıe seç.llmlştir. "t kümler çıkarmak doğru olmaz. Çün- fllpkacılann vaktile bulduktan ve or· 
lokmai in· am * Topro.:k /Mahsuller! İstanbul şu- olacak. Adapte olarok ~ edilen cMu - kii bu kış bazı haftalar ha.va öyle taya attıkları bir feydir ••• Şapkalar 

besi müdürü B Zeki Ntı.zllll kombina dşçi kız• telif kaydırın rağmen çok h~ aile. Aziz Hilda.1 nln kaleminin insafsızca fena ldl ld o ha!tala.r zar- buk h yut d' 
Faka• yıl11ıkça dalkavukça sınt· · • - yabancı kokuyordu. seyıreuerı sar- kudreti ve Neyyirc'nln muvatfakıyetı fında seylrcl adedi tab!.:ı.tUe azaldı. ça apı sun IJ'~··. . •w. ına başka; litif bir tebessüm gene 1 lan miidürlüğiinc tayin edllmlştlr. madı. Komedi kısmına nit yazıda btı ile sn.h.nede kendine bir yer yaptı. Hasılat düştü. Aynl mmarıda llk a.y- Vakıa ıapkalar yem gıyildıgı za. 

bambqkadı.r. Buna eriten eskiler bi- * Sümerbank Umwn Müdürlüğü, plye<;tcn tekrar bnhscdece~. Alelade adnpte cdiUnL, ol~ı edll- lar otobüs servlsl vardı. Sonra bu man ilk hevesle etrafa bol bol _. 
le «nur ,yÜzlü» diye övmekten ken· bir ateş tuğlası fabrikası inşa etmek ~ökse ve sük.~• de blr.blrlne pamuk m<;°esl daha. hayırlı olurdu derdlm. kalktı. Avdet gilçleştıği ~ seytrel limlar yağdınr dururduk... F~at 
Clilerini alamamt§lar. Namık Kemal lçln 500 bin lira ayırmıştır. Bu !a.b- ipliğile bağlan~ veya Jxığlanıuna- ~~ ı:;Sin muvaffnkıyetlne r.ığınen bu sayı.!l azaldı. Dava.tar mevsimin Ud aradan bu kadar ıene ~ti.:: Selim 
f.le «Gülerek ölmek, ölerek gülmek» r~ın inşası, tklncı beş seneıu~ plan mış öyle bir takun hadiselere yer ve- auşuncemcten pek vıı.zgeçcmedlın. piyesi lçJn büyük blr reklA.m oldu. Son Yermek kurdınn~zu da do~tük deiil 
Cieyip, tebessümü can çekişmeyle bi· da'h !inde idi. rilmlştl ki muvaffak olma.sına da im- Şimdi rakamlara. gelellıtn. Şeh1r T1- piyes oyruı.map. başlayınca avdet için mi?.. Hıkmet Fcrıdun Ea 
le izdivacettirmi~. kl\n yoktu. Komedi kısmına alt yazı- yatrosu dra.nı kısmı altı a.y zarfında tramvay tenıın edildi. Ve onu seyret- '*"'"'""'"""'""'""'""'"'""''""""'"""'""""'",.., 

da bunun seobeplerlnl bellrteeeğlm. tam 190 ~fa. temsll verdi Tiyatroya mek 1mk!nı arttınldı. İfte bu yih'ıden-Başkalannınki ne olursa olsun, küçüklerimiz olmalıdır: Yüksek fuu· cıPa.rat ya gt-llnce 
0 

lddJa.lı btr eser gelen seyircl adedi 86312 yt buldu. El- cllr ki rakamlar plyeslertn rağbet de-
l>izim gülme, gülümseme hakkında· rİyle ve bozulmamış insiyaklariyle olmak haysiyetlle bir çok lddt:ılara., de edilen hasılat 45951 Ura tutttL Bu recel!erlnl sıhhatle 11'a.de etmem.ekte-
ki milli ımlayııunız bu olmalıdır. hareket edenlerimiz... dedikodulara sebebiyet verdi. onu rakam.l:ınn oyunlar 112ıertne t.altstmJ: dJr. 
Milli Şei'in. tebessüme ve Y&fAID8 Onlara bakıp abus insanlar olmak- Muhsln. Ertuğrul g1bl harlku!Ade bu- Hamlet: Temsil sa.yısı 50, seyirci sa.- Son 8Öll ola.rak Şehlr T1yat.romı 
sevkine ne büyük kıy.met verdiğini tan uzaklatalun. Değil ııktfınca sura· bnlar oldu. Telif olduğuna şüphe yısı 28347, !hasıla.t 15234 lira. dram k:ısmınm bu tiyatro mevırunt 
fotoğraf objektifleri daima ispat edi· b umak, batta «Gülerek ölmek, ~enler çıktı ve çoğaldı. tş mahke- Merdivende blr lftk: T. 8. 14, 8. 8. esaa itibarile muw.ffaıc olmut sa.yıl.a.-
J'Or. ölerek Riilmekıt... meye intikal et.tığinden cPara• hak- 5269: H. 2918. bll.ecet1n1 llAve edeıylın. 

Bize model en büyüklerimiz ve en (Va • Nu) kında bu sütunlarda neşrettlğlın ya- Müthiş aile: T. B. 11, 8. 8. 7548, H, Selim Ntbbet Gerçek 

Bay Amcaya göre_. 

* Hukuk fakfiltesl iıçüncn ve dör
cHlııcll sını.fl.arında dlln deiaııı Ali 
Fuad.ı.n rtyaseUn® elemeler çek1lm1'
tır. tl'çllncü sınıfa kur'a. netlceainde 
<Hukuk usul muhakemeleri), döl'dCln
cft sınıfa d& (kar& ve deniz ticaret> 
hubku çıkm)ftı.r. BucQn dıe birlnct ft 
lldne1 sınıf elemeıeıt gııekllecektir. 

- ruaııah bu sıra.suu bilmezlerdıeu ı 
~Amca ••• 

.•• Wt cl§e<kn bUeL aıınat. · • ı ... Yahut bir tnunvaya binmek lç1nl ••• Allah nm oBm. ADbn. beledl-ı ... Bundan sonra ma,ya &iriP ku1-ı B. A. - Merak etme, baoım cllnt 
1nsa.nın. UlM!n.dan emdlll burnundan yeslndeııl... BftJ'a lfım* JU&lmı nıt olmJyaıı cezap ~ Aman tutmM lsttyen daJIDa k\Q'nıl& Gnell& 
geltşorl.. --da tan11a11ı dit. Omek ola... --·- ltdlıı ... 



Sahife. 

Kırılan tabaklar Pırasa 

Bunlari yapqbrmal( pç Bir çolt llufalddara iri 
bir it değildir gelen bir illçmİt 

Evde kınlan f&J&D.' t;atiaklan Harpten .neı .etileler dl, • 
Jmllemek, bu aralarda oldukça Mle a™. modaya t&bl cfmal8. 
gQç tşttr. Bunlan yapıştınp yeni~ 9ı!r' mentm til'r biç 
haline aokmak saıınedlldtA't ta- 8ebllentn fa~ ayıbı' w Jm
dar güç bir 1f delildir. melerl tal'llye edntrdl. Ştma1 ile 

Bir parça Adı cam almalı, on bM1ın ilebllelerin fayda.mı(!an, 

dakika kayı_ıar IU. içinde bırak- -.tt.aminıertnden baluıedmyor, .e 
tıktan ııonra, birdenbire IOğıık her btr1ntn bin bir derde <!na ol-
mya atmalı ve btr havanda tnce dıJltma. karar verntyor. 
tO'L gibi oluncaya kadar dövmelL Pırasa, Jlbana, havuç, ker'8v1z, 
Bu tozu bir mermer üsertnde ıspanak ... Bttnlar b8f1ı ba§ma ~ 
yumurta akı ile ta.nştırmah ve rer DAç yerine geçmektedlr!er. 
hasıl otan pomadı kınk yere !Ü· Pırasa pek eki samandan?>ert 

iki mütevazı talebe yurdu 
fyonda, Milli Şefin takdirini kazanan 
bu yurtlar nasıl idare ediliyor? 

rerek lld parçayı yap1ştırmalıdır. ruuıs&m çok btr ıebze diye tanm-t._.._. ... __ _._.,: 
Jn1'b.. Hattf. bu sebsenhı ftftm . 

Havagazı hastalığ'ınl bile geçlrdfğl kanaati Yakanda 5aalcml, .,.pta Swlıl&la Talebe ,...du midürleri n ba 
ftl'dı. Bugthı bu tanaattn boş }"llltlarda halanan talebe 

18 Nisan 1942 

SARAY SiNEMASINDA 
~arın Ak,amı MOsTE.SNA OLARAK 

Snlmli n neı' eli Yıldız 

ANN SOTHERN (Çam Sakızı) nın 
en 90B yarabfı hararetli Ye cerbezeli 

ÇAM SAKIZI 
ALTIN ARA YOR 

filmi !NatJıyuak n bu ela 11Dutulmaz (ÇAM SAKIZI KONGODA) 
flhnl kadar ~ mıwaffalcJyetler kazanacakhr. Yann akıam lçbı 

yerlerinizi evvelden alcfınnız. 

MÜHiM iLAN 

ALKAZAR MUHASARASI 
Süper filminin Framızca ıözlü original nüıhaaı 

SARAY SiNEMASINDA 
)".buz bugün, bu gece Ye yann ıon matinesine kadar göaterilecektir. 

Yanı Ç S k AJt Fümi Aqaın am a ızı ın arayor Bll§lıyor 
Nereden kaçtığıni 

anlamak için kolay 
bir uıul 

olduğu an18f11ını§sa da nesleye 'A/:yoa '(Aıi,am.)' - Millt Şef ı emekli komiaerlerden Sandıklılı !>ay 
Ye boğaz nezlmdne Jr:aqı pırasanın İanhdekl nu~;. Abonu & HulQ.ai !iulunmaktaclır. P~yoııun 

teTlcal!de tyt bir l1Aç oldufu )[&. yuetlerinde, tetkik ettigı Ye cok b., iafe, ibate ,.,.. zapta rapt itınl ldeta ı=======================~ lendlii iki mllteYuı taı.be yurdu falut elenecek. bir ,.ldde yapmakta .4111 

naatı bakfdfr. hakkında memnuniyet ye takdirleri· Ye beıJlfCri ,..vrulanna iyi bir hiz-
Plra.t!a mtıdrlrd1r, bınıdan ba§ka bl bOdirerelc, ik1 bi &mek diye urr- met ebnektedir. 

fffmanlara u.yıtlamak için. da- lff buyunmlflarch. .bclnciıi, lıeırnen ayni ,...ai: altında 
Mutfaklarda hazan havagazı marıan aeıileşmtş olanlara, ro- Afyon Jiaesinln açıldıiındanıberi, idare edilen -nı 70. 80 talel:>esl olan 

WCIEN BARROUX - PIERRE LARQUİER .,.. 
CENEVIEVE CALUx 

albl Fraıwz artiltleri tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 

borularından, yahut saatfnln bir mat:lmıadan muztarlp olanlara, 12 !Yll zarfında yGzlerce gencin, halk Sinirke~t ,-urd~u!. _Snirkent lspar; 
yerinden havagazı sızar. Mutfağa bm>rekleı1 kum yapanlara en çocukJannın yetipneaine Ye liseyi tanlcm--~1~,_ nabjyes~fb itldenbf~ 
gil'ilince gaz kokusu hlssedlUr. faydah aebledtr ' muvaffakıyetle bltirmeaine hizmet ço b~ı,.l '~l 0 ~ tla • • t ~madı 1 DGlit.eli. nq'eli Te ınimll Fransız filmini zevkle görmek ve candan 

· etmiı olan bu mil-.eseler Sandıkb ve agcı UL a maı~e ennı emın • er- _ 1._ ak 
Gazın nereden kaçtığını anlamak Hazmı kolay, çok beslemeden ve Sinirlcent yurtlandır. ' ler. Bu yurdun da .Sfoirkent'te ~ir 1WLttlam üzere 

MULEN RUJ 
tein umumiyetle bir kibrit çakılır doyuran bu sebzenin billıassa Se T c .. h ia . . ı; ~ idare heyeti nrdır. Bu yurt da bır- B gU su M ER s· d 
saatin ve bonılannın etrafında zeythıyağh yemeği çok faydalı- lı:aza v:; 

1kasab:Ja~rrhalkı~ı': da a b: çok ıeylerini doğrudan doğruya Si· U. n ınemasın a 
dolaştınlır. Gaz kaçan yerde kü- dır. örnekler gibi yurtlar teaisini, orta tı~kent'te!' t~n eder. Bu yurdun Gidiniz. Eilencell hareketli, ıık ve güzel kadınlarla dolu iki aaatlik 
çük bir alev belirir, yalnız bu usu- Pırasa -19' ... yemek olarak de-- balli ve fakir çocuklannın da okutu- bırhhu~ıyeh;_1za_!~ ~! m~~~ prlcı ve kahkaha filmi . 

.1~ ı_,_.I · · _:_ı_ı t · b Ye att11 ıaıe "!! ennuı, ~-· mell8U'DU 
liln tehlikeli olduğu A.şik~rdır. lil hartcen de cildin gQzelUğl için lollQI mesmın te~ av~?'e uyur- tal beler tarafından bıtibal:>edilen ~--•••.SuırOn -.at 1 ele tenzilltlı matine•••••••" 

. malan mOnasebetile hu guzel talebe e • d·t · ~------------------------~ Tehlıkesiz ~ı~. su.rette bunu an- ktıllan:ılır: rartlarmın mazili Y• hali hakkında b!r talebe beyet111ce idare e ı m~ı-

ihtişam. •• lamak için köpuklü sabunlu elle- Bir bardak stıt içine kalın btr Akpm karilerine malumat yenneyi dir. . . k 
rlnlzl boru etrafında gemtrtnlr.. pırasanın beyazlannı 1n.ce ince fayadlı bulduk. Bu müe.eseleri d ~e~. iki ~t. memlekete .:;;:~ 
Gaz kaçtığı yerde sabun klSpü- d<>Arayıp kaynatmalı ve stlzmell. açanlar, mütevazı olduğu kadar lco- ~er ılargeclannç er ::,~ '-t 

1 
.• 

la e..!L b• ld -'d le OK.uyan :;,.....-.. meK. ep enn ğünde şişmeler olur. Bu stıt gece yatarken yü7.e bir Y n prata ır yo an •• ere • h _.ı.. i d __ ı. k tal be 
külfet Ye aörünüte kapılmıyarak, er ,....,ea n en ...,. ço e me-

pamukla .cırülürse cilt beyaz ve . 1. tı· b. t ,_,__ 1 zun olmuıtur. Halen de yO.zleree ta· 
azım ı ye ceaare ı ır eşeı;ııguı e or- O . • d 

Yenilen yemeklerin berrak olurm~. taya atılmtflardır. l~e nıYenıte de tahailine nam 

ahlak üzerinde tesiri Boğaz atn.sma karşı Alzs.sda lıte Sandıklı yurdu; Sandıklı. Af- edı•ıy•o•r•. ---------. 
. .. asırlardanbert fU basit ll~ç tatbik yonun en çalıılcan n nüfualu kaza· 1 • 1 

. YP-n~lcn y~meklerin ahllk uze- edilmekte w faydası görülmekte lanndan biridir. Afyonun cenubu Günhik Bors~ 
rındekı tcslrmt uzun seneler tet- hn1'· ııarbisinde ve 65 kilometre uzaklı- _ _ 
kik eden bir lngiliz doktoru nl- u· lrl pll"M&yı bir bucuk UtTe iındadır. HM .. ten orta halli çocuk '---1.,-NIA--n-1-MI--... -.... ---.. 
hayet şu neticeyi elde etmiştir. daç k tm 1 1 - zilin Yelileri, kaaabalannda ortaokul da 

_ • y1 1111 ayna a ı, pıra.!8 ar e - bulunrnadığından, kendi aralarında -.ıı 7,5 933 Tart borcu l. ll. m 
.sıgır etı yenler cesur ve ce bir ttııbentten süzerek lçerl- düıünmüşler, Afyonda Jiıe açılınca, • 5 1938 !kramJyeıt 

azımkar olduktan başka çabuk sine 250 gram §eker lJAve He tek- ba irfan müessesesinden hillile isti- • 6 1933 ttramtyell Ergani 

neselenirler. Koyun eti }i)"Iller rar ateşe toJmalı Ye ftçte bir ka- fade edebilmek mak1adile n çocuk- • '1 
1934 
sına-=~ 11.10 

mağmum ve dOşüncell olurlar. lmcaya kadar kaynatmalı. Bu l~nna toplu. ve inzibat ic;_inde b~.r ta- • • 
1934 

8rru _ J:mırum 
2

_., 19.
70 

11.25 
12.60 
22.90 

Dana eti insanda mukaveme' gibi ... ._ ol H-... -ya lam ve terbıye de verebılmek uzere • • 1941 Dem'-lu tatıkrazı ll.'15 

Debdebe .•• Azamet •.• Tarih .. • 
Gala ralim: 

En bCb'Uk cibaqirlerin anOndo Hede ettiği kadın: 

KL.EOPATRA 
(TUrkçe) 

CLAUDETT COLBERT'ın 
harikalar ııilzellill Ye prabcı clehuile 

M i L L i ve A L E M D A R 
......1-.a mabte• k.w,.Jıima boidu. 

Filim ,..Jmz 4 rb g ...... ecekttr. T11m aeana ıaatJerinde gelmeniz 
rica olunur. ~ı D~ FORAN'm hötün seyredenleri titreten 

CANiLER ŞEHRi 
fUl'UP "'" şey ur. a.ow. Afy d b. l b d - • • uzv 

bır&kmaz ve kederli düşünceler k ğı rl· on a 1~ ta e e yur u ~çmaga • • • • • .. u 19.40 
. yanın saatte b1r tath aşı ve karar vermışler. İte çok mutevazı A. DemJryolu t.ahvllı ı-u 50~0 lıtianaaız herkes tarafından takdir edilen tevlıt eder. Unıe çok fayda.!ı görftlürmü§. programla baılamıılar. A. .Deml?'JO)lan tahTlll m U.25 

Balıkların hepsi zihin açıklığı • Birkaç 1ene ıonra Afyonda bir de A. Demlryolu mümcasll 1111et 49.'15 aenenİn eD dze) muvaffaloyeti 
verir ve gençliği muhafaza eder. Yünll kumaıların bina aatın almıılar. Tahta karyolalar T. C. Mertes Bankası l80.- J E N N y L • N D 
Süt ve yumurta bllhassa kadm- yumuşak kalmasi için ve aıralar yapbrmıılar, Sandıklıdan i: ~ == ~~~~r ~::; · ı 
Jara neşe verir. Tereyağı 1n.sam Yünlü kunıa§lann, fanllelerln mutfak ~ıyala~, yem~k mualan ve T. İt ba.ntam milmeall b1s. l'1a.-
her şeye bigane bırakırmış. örme bluzJann sveterlerln yıkan- düzenlen tedarik etmııler. E~klan. kupon kealk (iS~ B()LBOU}) 

• 

1 

nın bir kısmını Sandıklıdan. bır kı. A. DemlrJollan flr•t.t "' to) 211.25 
Sebzelere gelınce: dıktan sonra yumuşak ve gevşek mını At-ondan tedarik ederek 70-80 iLSE WERNER'm• en IOD canlandırdığı kalp ve 

·~ A. Dem11"1ollan flrJreU (" 100) 48.21 
Ispanak yiyenler azimkAr ve kaJması 1çtri hafif ılık sabunlu su çocuğwı iaıe9ini fevkalade ucuz bir Estıhlsar çimento 1uo s8n61leri naimelen1e meat eden müsikal bir 

ikbalpere~t olurlar. Bezelye hant 1le yıkamak Ye çalkalama suyu ıek.ilde temin etmiflerdir. Öyle ki, Sigortalı Kredi Fon.siye 1903 132.- San'at &bidesi 
meşrep yapar. Enginar sadakate içer1slne bir çorba kqığı gllserin ük açılıtta ayda (S • w6) lira ~~ • • 1111 118.-

sevkeder. -Havuç neşe ve · e · &zarnt kırk, elli lira içinde yaphrabil- • • Kupon 1.15 rtr y na.ve etmek yeter rafla. aenede bir çocugun tahıılını • • Amorti ··- Ş A R K s·ıNEMASINDA 
şil fasulye zihin açar. Patates ra- miılerdir. Sandıklı - Afyon araıında Londra betine ı aterlln 1.12 
haUık verir, fakat insanı hJs.5tz AKŞAM daima kamyon nakliyatı n tren Neuork tlzertne 100 dolar J32.20 tarillmemJt ıaibetlerle devam ediyor. 
vapar. Piıinç yiyenler sabırlı mevcut olduğu için, ekmeklerini. ~;:err:::e 100 so.

365 
!!!!!!!!!!!!!!!.B!uatla~~--~~t_!l_:d~e~te~n~zı~·1~at~h~m~a~tin~e:.!!!!!!!!!!!!!!!~ 

~lurmuş. hat~& etlerini bile m~leketlerinvden Madrid tlzertne 
100 

...-. 
12

_89 Abone bedeli• getirmekteler, ıon ıa~e pahalılıgına ..--
11

.
1

• 
Stokholm 1lzerfne 100 kuron u rağmen, aylık talebe masraf ücreti IRADYOI Tutkalın fena kokmaması Tir kiye Eenebt 8 lirayı geçmemektedir. qya ve er· BORSA DIŞINDA 

için zalcı ucuz tedarik itinde kaza halkı· Türk altını 
Bazım, kırılan '§yayı yapıştır- :e~;~~ ~= ltu:uş = ~ mn ve ora tüccar ve bakallarının çok ~~~~ı:~tın bir gramı 

3'.00 
4.i5 
1.60 

mr k ici'n evde tutkal kaynA.tmak 3 Aylık 400 • 800 • yardım ve himmeti olmaktadır. .-------------. 13.!0 Program, 13.33 Kanpk p.m ft 
1 Aylık 150 • • Her talebe yurda, ilk ve bir defa- Çocuk için neıe hazırlBŞ'an eli tnıtıılller, 13.4S AJaım habedeJ:1. 14.00 

ican f'der. Fakat tutkalın neşret- 1-------------1 ya mahauı olmak üzere (5) lira te- o{-~...-. ... ur __ ... _ 11.0S '"'-"k öpmeli, bunlar ne zaman ve ne- • ....,. ....... ~.., ........ , ..,....._...... ,,..,.. .. 
tiri pis kokuya zor tahammül Posta itUbadına dahll olmıyan ıisiye adile bir para veı'ir ve sonra rede gonca vereceii aöylene- kulabO. 13.46 zıru.t ~ 18.15 
eeılir. Buna manJ olmak için ecnebi memleketler: Senellll: her ay taksitini yallrır. Bu pahalılık mez çı·ç-'-Ierdı·r. Radyo dana oıbı1tru1. 1UO AJanıı 

3800, altı aylığı 1900, üç ayhlı l bah '- l l k e& .,..ı• 
ate tc kaymyan tutkal içerisine 1000 kuruştur. içinde bi e aa uhva tısı, öğ e, a • Çocuk Eaiqeme Kurumu haberleri, 19.15 ftla1 ..,-.n, .., " 
bir tutam boraks (borax) atmak tam yemekleri, tatlı ve börekleri de Genel Merkezi R&d10 pzetıesl. 20.G :rlUım tartıJ.an, 

Telefonlanmn Ba,maharrlr: Zl565 dahil olduğu halde, aıyda bir çocuk 8 ._ ___________ .. 21.00 JtonUflD&, 11l5 Dlaı.,tc1 ı.t.ek-
kafıdir. Boraksla, tutkal kokusu Yası ~: !9765 - tclare: -1 lira ücretle ve muntazam bir me.sai Mevlidi Nebevi ım. ıı.e Kcmqpa, l'LOO 8alon or-
tarnarnile zail olur. llliclir: I0497 ıaati albnda bu pansiyonda ,.alışa- ~- 22 30 a .._ __ ~-....___. ......._ 

Cam yerine kanaviça 
Rebliillbır Z - Kasım 162 

Bombardıman oıan şehirlerde 

s. tm. aa. öı. tu Ak. Yat. 
B. 8,37 10.28 5,23 1,(11 12,00 1,38 
Va. 4,28 8,17 13,13 18,59 19.51 21,28 

kmlan camlaıın yerine, soğuktan, İdarehane Babılll elvan 
yağmurdan muhafaza eden yeni Anmusluk sokak No. 13 
bir cam icn t ~ tmişlerdir. llll•••iiıiiıiıiıııliiıiıiiıiiııııiıliıiıliııiıll•ıııl 

Kanavlça gibi bir kumaşı kay- Çocuk Esirgeme Kurumu 
nar zeytinyağı veya keten yağı kongresi 
iccrisine batırdıktan sonra gere- Çocuk ~ Kurumu İstanbul 
rPk kurutuyorlar. Bu sertle.şen mnezlnden: ç. E. K. İatanbul Yll'-yet 
kumaşı cam yerine çerçE.'velere meıtı:ezl mıgreS ı ına.yıs 1942 per
mıh1nyınca kert ne yağmur ne oembe gQn1l toplanacağından kamlar 

-s v ' tarah:ıdan ~en mura.hhaıılann 
rüzgar, ne deEoguk girmiyor. a,mt gtn.de fıe9rl!ler1 rtca olunur. 
, ....................•.......................................................... 

Permaµant yaptıracak laaJIUl)ann nuan dlkkaüne: -

HÜSNÜ SÜSLER 

,.. Merhum MUSTAFA ALDIKAÇTI'nın ........... .._, . ~ ı~ .. --
bilmektedir. Talebe, tamamen rcs• ruhuna ıtWıa.r edllm* ftzıere 18 Nı..an salar. 
ıni yablı mekteplerin zaptu raptına 9'2 bugünkü cmnartm. gtıntı ftlle na
tabi tutulmaktadır. Yurdun Sandık· mazını mM.eakıp Be.yezit cam11 ~eri
lı'da cOkutma birliği> namile mün- flnde MevUd1 NElbevt okunacaktır. 
tahap bir heyeti var. Yurdu bu heyet A.rı:u buyuranların tefrlnert rt.ca 
idare eder. Bu talebelerin başında olunur. 

Yarın .U-bld lll'OP98l 

8.30 Program, U3 Mtısllc (Pl.), 8,45 
AJ11111 haberleri. 1,00 Ktlıdlıı: (1'1.). 

ua Ev1n saati. 

Bugün ağız tadile GÜLMEK isteyenler

i PEK Sinemasında 
Senenin en eğlenceli komedi Şaheserln1 görmelidirler 

LOR.EL· BARDi 
MEKTEPTE 

Beş!ktn., Köy!çlnde senelerdenberl çal111Dlf oldutu dtwWıdan TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESER 
alak.ısıııı keserek yenı salmı açıp n oaJqıınakta oldutunu •JDl baJm-
Jara arzeyıer. Beşiktaş Köytçt AJnalıfırln bitlf1tlnde No. 11. Blrlncl at. IJA.e olarak: 1 - MATBUA't U. M°ODtfRLVGV. MEMLEKET JURNALi ... 2 ..• Renkli l\fikl 1\.favs 

•-------• HCmtl Stl.der. --------11 '~----------Bugün saat ı de tenzıı~tlı matine ----------r 

ARMARA'da 
Dünyanın harika1ı bir 

Ban'at senfonisi: 

SON 
ÇARDAŞ 

Ye 

asrın en modem tllmi: 

Otomobilli 
AŞIKLAR 
ıörenleri teshir ederek 

devam ediyor! 

Yeni kitaplar: 

Ticari Birlik Mecmuası 
Ptılt nefis bir bam Ue, ııengln nıün-. 

derecatııe 1a güode bir çıbn bu ga
Rtenlıı 4 tınc:ü ~ ticarl, malt 
ve atı.sadl mıevzuiar ue allbdarlara 
ve bilhasa tt\ccar oklıyuculanmıu. 
ta vslye ederiz. 

* Eminönü Halkevlnöen: BQyan 
Meral ve talt"belıerl tara.tından 25 4/ 
1942 cwnarteel üp.mı eaat (21) de 
Evimiz salo:runda bedii danSl:ı.r mil• 
sa.m~re~ verilecektir Davettyelcrln 
bürodan alınması rica olunur. 



• 

ikisine de yazık! 
cGençler her romanı okumalı 

mıdır? > diye bir anket açan Va
kit refiğimizde iki edebiyat fa.1.:ül· 
tesi talebesinin cevabını okuduk. 
Bunlardan biri: 

afmi çoktaa :raı>ıhıııttır.>: ~. 
Son dil kalkmmamizdan soma 

Tilık yayım serçekteıı böyle aö
rünmdidir. 

Oysaki bazı gazetelude, .,.. 
yanlardan tutun da ktiçük. babeı
lere, hatta gazete a.dlanna kadar. 
çolctan yapıldığı müjdelenen ba 
tedfin me-raaiminin aksi sörillmek· 
tedir. 

IST ANBUL HAY ATI ' 
-

Malamutptqa çarfı•ı 

aa ~:. ~=·::.!..,~~ J h 
~~~.:=; apon ava 
Dllf __ ,_!hali ··zı ---------------------gibi, bu iflek ça11mm ~ •. ~o .. ~: 

S'=J:~ Harbden evvel nasıl görülüyor 
ma basıp üç ~ tıekıne yemeden 

• uvvet erı 
u 

«... Türk romanları içinde 
gençlerin eline verilebilecek, daha 
doğrusu güzel ve sağla~ bir eser 
yoktur, denilebilir .. 0 > dtyor.' 

Böyle bir hüküm şahsi bır ka· 
naat olarak belki doğrudur. Fa
kat, daha geçenlerde törenlerle, 
demeçlerle toplanıp Cümhuriyet
ten sonraki Türk romanlan için
den en güzelini seçen ve seçilene 
de 2500 lira mük.arnt veren ede
biyat jürisinin vardığı hükme ay
.kındır sanıyoruz. 

Neredeyse inaanm 
inanası geliyorl.. 

yürümek~:=:ü!ür:~== harbde ne yaptı? 
laldanm ,....ta yuta, salya ..açarak 

hortlaia nefes almadan ha~ular; ~~~en ikinci cihan harl:iinin tarihini ya• a6re. ayui günde cereyan eden tiü 
pçeaİD yolunu keaıp ığneden _lPli_!ıe• %acaklar, Pasifik harbinin ibirinci aaf- Yazan: mUhaı-cbeye ne diyeceğiz} 

Bu iki hükümden aca:ba hangi
si doğrudur, merak edilecek tey. 
iki Edebiyat Fakültesi talebesi 
haklıysa jürinin büti.in emekleri 
boşa gitmiş demektir. 

Yok, edebiyat jürisi haklıysa bu 
sder de talebenin bunca incele
meden sonra edindiği kanaat bo
fll gitmiştir. 

ikisine de yauk t.. 
Merhum Osmanlıca! .• 
Osmanlıcanın artık tarihe geç

tiğ:ni ynzan bir fıkracı arkadaş: 
«... En mutaassıp Osmanlıca 

tl\raftarlan bile, artık yazılanncia 
Arapça ve Farsça terkipler kul
lanmıyorlar . .. 

« .. . Osmanlıcanın tedfin mera-

Bisiklet 

Ya bu deveyi 
gütmek ••• 
Belediye, i7i au yerine ft.111a m 

.abşını önlemek için Lalka, apğı 
yukan, fÖ(Y}e bir tavsiyede bulu-
nuyor: 

cSucunun getirdiği aa damaca· 
naaının aizındaki kurıun mühü
re dikkat edin ve damacananın 
ağzı açıldık.tan •onra bn kUl'fUnu 
..kanın ~linden alın. Zira onu f e
n.a bir au damacanuına. tekrar 
takıp .atabilir ... > _ • 

Canını ııevenler elbet bu tavaı· 
yeye dikkat edeceldeniir. F~at, 
Belediyeyi kendi aleyhlennde 
b~ylc lbir tırniyede buJunmağa 
zorlayan sucu e9nafı nidecek. onu 
merak ediyoruz. 

Aklımı%& iki çare ee)iyor: 
Ya bundan aonra kötü yola 

aapmaınak. yahut böıyie bh' ,üpıbe 
albnda ça.l'fmama.k 1., 

Açıkçaaı c Ya bu deveyi aüt
nııek, ya bu diyardan gitmek! .. > 

ve ahlak 
1899 ıeneainde Berlin ıehrinde içki ısınarlaınuı hiç bir ıe.ir yapmı

«Biııiklet ve halkın ahlakıyab> ün- yor. 
•anı altında bir eser neşredilmiftir. Mektep çocuklan üz.erinde biaik-
Bu eserde ~" fıkralar vardı. let.e binmek merala. fena teeirler 

yapmakta Te derslerini ihmale eevk-
cBisildet, halkın ahlakım ifsat -~ _L _..J• D!-1..I t L-11____ __ 

• . . . ~t~ır. ~e .11.:11u.uu:nıyan •-
eder ve aı: sevimli ,-enı bır takım ııq ballt tıııl>akalannm M.iklete k:ız-
aıı:.azonlar {atlara binen kadmlara dıklan mubalrlı:aktır. 
denir) tipi y-arabr. Bugün erkek kı- HaR)uki biaiklet ballın<la mevcut 
yafetinde bu kadının ıelıir civanıda. olan bu eaki tellkki, b\118Üo tamamile 
bir kır lokanta.amın bpıeı önünde dcit,miş Te A"f'ftlpa memleketlerin· 
bisikletini dayayarak yüzü kıplarmı- de, Lalkm .a ucuz,.. harcıalem taşıt 
za kesilmi.t olduiu halde kuTYetli bir 'Yallıtası olmUJtur. 

düğmeden firket~e .k~dar. dükün- hası için ıunu kayd~eceklerdir: M. Şevki Yazman Bunun tek izahı: ölümü kati ola· 
daki mallann listesını bır nef~t~ cBu safhada Japonlar Pasifik haki- rak gö%e aldıktan aonrn. bilhassa 
okurlarclL Gözleri ~ k.adar keskindi ~ini deniz kuvvetlerile değil \la- rine hücum ediyorlar ve bunların be- malzeme üstünlüğünün tamamen 
ID. yoldan geçenlerm ıç ~ırl~- va kuvvetlerile kazandılar ve bu Ok- men Lepaini, Y.&ni iki büyük huva- bertaraf edilebileceği keyfiyetid;r. 
nm eskiliğini bile forkeder, dükkan- yanusta deniz kuvvetlerile hakimi- zörle diğer biT uEek harb gemi&ini Zira harb denen İf, nihayet gelip ge

lanndaki donların, gömleklerin aai· yetlerini devam ettireceklerini zan- batırıyorlar. İn1filiz filosuna refakat lip bir nefis fedakarlığına daynnınak
~ığuu ~nlata ~.t~. ~~enu;I~~ neden Anglo Saksonlar ise en büyük eden tayyare gemisinin av tayyare- tadır. Bizce Japon üstünlüğünün en 
di. Haddm varsa gozunu ka1d hayal sukutuna uğradılar. Hawai leri buna mani olamıyorlar. 'bariz vasfı buradadır. 
bir dükkana bakıver. Derhal etTa~ adalanna yapılan hava baskını Ame· Japon filosuna hücum eden İı:ıgi- Günün birinde ~lo Saksonlnr 
lal'tp kollanna, ba~~ına~ • rikan donanmasının hakimiyetini liz bomba tayyarelerinden ilk kadc- bu denizlerde hakim olacak ve tek
rine >:-S:llU:~ar, .. ~~& a w ~~ elinden aldığı gtbi, Malezya sahilin- me bu filoyu bulutlar dol8\Yllile gö- rar buraya döneceklerse, bu da yal~ 
pe.-,çeıı.ıne tu~uş •c nd7~ gı 1 de tayyareler tarafından 'batırılan iki remiyor ve bomba -..eya torpillerini nız malzeme üstünlüklerile değil, an
ç~.~ çeke w e esbal e b .~a İngiliz zırhlısının zıyaı, Cenup batı atamıyor. İkinci kademe üe, Japon cak Japonlar gibi fedakarlığı göze 
sürükleme:.ib~~eril arka 0 yu en Pasifik hakimiyetini İngilizlerden 1 filosunu yakalıyor. ~i adedi itiba- almalarile kabil olacaktır. Çünkü 
çok k~ • . dır k e ı:~aya tutu· aldı; Hollanda Hindistanında evve- rile daha çok ve binaenaleyll lıücum Okyahuslann haiz oldukları geni~ 
fup ınd:~yı .. e 8~ .r ~. . • la Japon tayyareleri haıva meydan· edecek daha fazla hedef bulanma~ı- mesafeleri a"larken gerek deniz ve 

..D. ana ~~nn~e: epsa. müşter'?m lanm temizlediler, ondan sonra Ja- na rağmen, attığı bomba ve torpil- gerek~e hav~ kuvveti bakımından 
ıo~ ışare~erı il~ ışh~en bırer makme pon deniz kuvvetleri karaya asker ler hedeflerine varamıyor, Japon daima mahdut kalacaklardır ve Ja
Wme ~elir, muşten ne tarafa ~sa çıkardı. NN-ıayet Ber.gale körfezinin gemilerine bir zarar olamıyor. Ve ponlara karşı ba~a baş dövü~mek 
oradakı basma, bez toplarl tezgahın haki .. 1iyeti Japon tayyareleri tarafın. fakat hücum eden bu ikinci kade- mecburivetini duyacaklardır. Japon· 
izerine yığılıp tezgahtarın çenesile dan batırılan iki İngiliz kruvazörü- meden hiçtbir İngiliz ta11J'"8resi geri ya kendi etrafını sımın Okyanusların 
beraber açılırdı: • • . .. nün yokolmasından sonra Japonla- dön~yor. müdafaasına ve vüııatine mutabık 

- Su malın eşını ~ka bır dük- rJ;l eline b'eçti ... ilh.> Şimdi lngiliz tayyareciliğinin ge- bir silah yakalamıştır. Bunu elinden 
kaoda bulahilineniz, size bağışla· Halbuki bu hava kuvvetleri hal.:- rek malzeme ve gerekse eşhaa itiba- almak için, onun kadar fedakarane 
nm. Bunun fabrikai._ yeni açıldı. yal· kında ancak altı :ıene evvel ağır- rile yüksek vasfı malUın olduğuna çarpı~ak gerekecektir. 
mz bizim msğaza ile alı,veriş yapı- başlı bir Alman a:ıkeri mecmuası şu 
yor. malUınatı veriyordu.: cHava kuv· 

Pazıu·hkta da biç ıdulmağa gel- 'Vetleri bakımından Japonya çok .ıa
ınez. Dükkancı giıya hesaplıyomıuı yıftır. Ekserisi eski model olmak 
gibi topun ucundaki etikete bak~ üze•~ 1 000 kadar tayyaresi vardır. 
fİatİnİ aöyler, ıi% dörtte birini verır- Bütün hava kuvvetleri 7 alaydan te
ainiz. Evveli, yapmacık bi.r küskün· şekkül etmektedir. Japonya, tayyare 
lülde kumaş topunu rafa lud~ınr; mot~rlerini başka memleketlerden 
fakat siz kapıdan çıkarken bırkaç tedarik ettiği için havacılığını kolay· 
el l'CDe eteklerinize yapışır: ca inkişaf ettiremiyecektir. Motörle-

- Ne kaçıyorsunuz bayım? Pa- rin bir kısmt Amerikadan, diğer bir 
ranızı :ıı;orla almadık ya! .. Gel baka- kısmı da ln~iltereclen tedarik olun
Lm, QYUfUruz elbet. . maktadır. Son zamanlarda B. M. W. 

~akik~terı uzunca bir ~azaı:~ık fabrikasından (Alman fabrikası) da 
çek4mesmdeı. sonra; «Güle gülelbir mikta motör ııatın almı~tır .... 
eskitiniZ» duasile makaslar ııkırd~, ilh. > 
paketler sarılıp koltuğunuza verı- Bu Japon hava kuvvetlerinin 
lirdi. Amerikalılara tarihlerinde belki en 

• 
lngiltere Avrupa'ya 

asker çıkarabilir mi? 
Bir kısım lngiliz askeri 

mütehassısları " Evet ,, bir 
kısmı " Hayır ,, diyor 

Yokuşun bugiinkü haline üzüldüm büyük darbeyi teşkil eden Perl Har
doğruau. Çığırtkanlar susmUJ, etraf bour baskınını yapmasından ancak SoTYet Ruayanm V&,§ington elçi.si için yeni "t'e müthiJ bir •ilah bulma• 
tenha ••• Y8§lıca ~İr adam gözlerini bir ay evvel ise, on iki senesini Ja· B. Litvinof, birbiri arkası sıra aöyle- 1 mız, yahut yeni t~~da, ~lsmen de-
bof raflara dikmit, yanık yanık '81'• ponyada geçirdiği için, Japonyaya eliği nutuklarda, Müttefiklerin, Rus• ğil tamamen rnotorleşmı~ ıbir ordu 

En uzun den lzattı Wnell nerede? la nunldanıyor: ait işlerde en büyük ihtisas ve hil€i yanın yükünü hafifletmek için. yeni çıkannamız lazımdır. Böyle ~r ordu 
sahibi addedilen bir Amerikalı mu- bir eephe açmalarını istemİ§, İngiliz ancak bir kaç sene içinde hazırlana
harrir, James R Young, bir Ameri• ordu.sunun adalarda kalacak yerde bilir.> Boa. mınanludaı Japoıı::cyad& Jaacıılaıdın1ııılıft& tlıı4ftı•• ~t.l ttn

.. ~u adaJanm ~ IOOO ,atlr. Tlwl mftlj8b)Abun, 1M2 
metre 1IZ1mlul1mda .. tGa.el ,...... - a:mlarıDdl5 lıa .. trMı teneUn
JllPlbr. BD:Jb ~ .san ~ din pçez• :1111••·- ctaıtıaınükoelt· 
;"i..JD;;;Lilfl;:;;.a;ne...-;~---~l-iiiıiıiilİııİııiillıİllıııll-~.• •• • ________ ,_ 

Fillbe luarmda Türk pavlyonu 
Bulgarlar paoiyonumııza 

çok beğendiler . 

cZamanı var ki, her bezmi 

1'an gazetesinde §unları yazıyordu: Avrupa kıtasına çıkması .lüzumun• Binba§ı Mc CuIIodı .u.ker çıkarma 
cJaponya kendi deniz kuvvetleri- dan bahaebnİ§tİ. İngilizler tarafın- ı.raftandır. Diyor k.i: cSovyetlerin 

nin bizimle başa çıkamıyacağını hili- dan Avrupanın her hangi bir nokta- mükemmel müdafaası kaqısında ge
Birkaç kadın mütteri diikkinda.o yor ve buna güvenemez. Hava kuv• a111a aısker çıkanlmasına kalkışılırsa çici bir ,rahata dalacak olanlar yal• 

diikkina baş vuruyorlar: vctlerine gelince; Avrupadaki tecrü- bunun muvaffak olması ihtimali "Var nız muahazeye şayan olmakla kal· 

anarsın;> 

cBcni bir sün olur elbet arar, 
arar, ararsın I> 

- Divitin 'VU ma ?.. beler, en iyi müdafaanın av tayyare- mıdır>... Bir lngiliz mecmuası bu mazlar, kendi menfaatlerinin de 
- Yok. leri vasıtasile yapılacağını göstermir hususta bazı mütehassıalara başvu- aleyhinde hareket etmiş olurlar. Ev-
- İyi pazen?.. tir. Halbuki Japonyanın av tayyaresi rarak dü~üncelerini aormuştur. Bun- vela ~u kahul etmelidir ki dü~ına-
- O da yok... yoktur. Fabrikaları da malzeme nok- lardan bir kısmı eorguy& ceveb, nın dikkati başka bir noktaya çev• 
Yatlı bir kadın, elindeki kuma! sanır.dan dol~ yapamıyor. Japon hu hamı c:hayı~> cevabını . -..emıiş- rüdiği zaman darbeyi indirmek için 
çasma bakı., söylene söylene do· tayyare sanayundt: ancak 10,000 ka- ler, bu suretle hır 90ktada bırlqeme-ı en müsait zamandır. Saniye~ mütte-

lafvor: . d~n. ve erk~k çalışrna~tadı~ ki, b~, mitlerdir. Bu cevaplan aşağıya ya· ı fikimize yardım etmemekle düşına-
- Ne ıünlere kaldık ya Rabbı? •• hızım Baltmıor §ehnndeltı tek hır Dyoruz: na hepimizi ayn ayl'ı yenmesine im• 

lat.nbul kazan old"9 ben kepçe, ,u. ltayy30a0re0 fka?~ikaksındakd i mBM"cuttan btli- Aske:ri muharrirlerden Tom Wi.n· ı kin vermiş oluruz. 
Da uyar bir parça bulamadım tritti. e tşı no san ır. u mevcu a . f .. . . . . . . 

M.alımutpqa çarııauun, dillere ayda ancak t 50 tayyar lıyor. tnngham Mker çıkanlma.sınm t.ımı - ı Boyle genış hır hareket ıçın ıhtımal 
destan olan pazarlık ananesi de bo· Japon erkan ha b' · ~ ya!1ıt d·~· hsıdır. Diyor ki: cAvrupa kıta91na lki elimizde henüz bütün kozlar yok
-•-.. :.. Dükkanın birinde iki kadm, 250 rak 

1 
: ıy~~nıh. k ı.ııb; ır aaker çıkarmanın mümkün olduğu 1 tur. Fak~ Avrupanın ~imal kıyıların.

AUIUU,,. ~ml t amıına çı ma 8 1 a ı 0 
- fikrindeyim. Buaun sebepleri §udur: da 'baı.ılunlarımızı sıkla~tırnrak düı-

nfın kötesindeki kwnq parçasını m.. şu. ı 'dd. ı_ ı h·ı· · r,ı_ 
C.--et ederel: sordular: 6 000 t h · d'I~ J t • 1 - Bug .. ;Uc·· harb metotlanna gö- mana cı 1 sıa.ıntı ar vere ı ınz. l'ı&.• 
.,.... • , a mın e ı o:n apon. ayya. .. uo .. u '- . -1 rimce Avrupaya girmek için bir ka-

- Kaça 4unun metresı?.. r.:: mevcudunun hemen heı>sı eskı re hucum mudafaadan daha a.unet ... 
Nerede o eski Mahmutp&fA tez• modeldir veya eskimek üzeredir. lidir. 2 - Alman ordusunun ve ha- 1 pıyı zorlayabılırız.. Maceralarda~ ne-

....ı::L•---- t ı· l b' ti'? Dükkan· ' Pi!otlar t k b"l' ettedir. Fakat va kuvvetlerinin büyük kısmı diğer 1 den korkalım~ Bız mukayeseyı bı-sa.u~uuıı e af ı ızme .• or a a ı ıy k ·b· - ·· .. N 
cı, kumaşım kendisi de yeni görü· sebebolduklan kaza nispeti dünya cephelerde me~guldür. 3 - Geri ka. ra ·.mış gı 1 gorunuyo~u~. orveç ~e-
yonnuş gibi bir göz attıktan ıonr• hava kuvvetleri içinde en yüksek lan Alman kuvvetleri Narvik' den 1 fer~nd.e kaybımız hafıftı .. ~ransa se: 
catık kaşla mırıldandı: olanıdır. Bunlar ancak 1l% •Üratli Llbya'ya kadar geniş bir hattı koru· ı fen_.bıze 3, Yunan ve Gırıt ~cferlen 

- Metresi altı lira on altı kurut bomba tayyarelerile uçabiliyorlar. mak zorundadır. Bu hat üzerinde bu- 2 tumene maloldu. Halbukı ya.ini% 
otuz paradır. Yirmi dokU% buçuk pa• Fakat çok süradi av tayyarelerinde lunan Alman kuvvetleri lngilizleriın 11916 Somme muh~rebesinde hun· 
ra deseniz olm~. . mu~a~ebe:_. hi~eti görmeğe asla el- hücuma gönderecekleri kuvv~tler- 1 )ardan ç~k . fa~~ m~ıı kaybetuk. 

Kadınlar sessızce çıktılar; benun verışlı degıldırler. elen pek azdır. Askerin deruzden -~tılg~lık fıkrını: .duşmana. ı:r~nsa. 
d b • h •- ınd arına· S ı·h· ı· k . akl. . . . .. ld w b·ı· '\ unanıstan 'c Gırıt aeferlcrını odct• e u mca esap lllarşıs a P a a ıyel ı as en mütehasııı.slar Fi. n ı ışının guç o ugunu ı ıyorum. k ._ b d k Ali h 
::...- v d kald 1· . d l d 1 . . Fak b . .. 1 ki "- b me . arzusunu r;ay e erse a 
5 .... agzım a ı. ıpın a a arın an ngılız ve Hollanda at u ış guç o ma a oera er 1 d ) 1 .r.:ı_ •• ı · d J h ll d"l d w·Id' yar ımcımız o aun ~ Cemal Renıı: us erın ca.. apon adalan üzerine ya- a e ı emcz egı ır. . F il k k 
=-=====-==-========;;;uiiii 1 k z1 l Bınbaııı u er as ·er çı ·armanın 

pı aca taarru ara bu hava kuvvet- Fik · N '· l:a ma · ~ · ·· ı · ·· ı·· 
1 · · k k b' ·rımce orve..; as.Kel' çı r aleyhındedır ve şu aoz en eoy uyor: 

M k erının pe ısa ır zamanda orta- . . . ff-L' ti ya ılabile· . · l · b' 1 h 
t d k ld 1 ~ . . ışıntn en muva Wl'ıye e P , (Bız adalı bır dev etız; ınaena ey e ep maç• an a ın acagına C1Tlındırler... w• d" So mul1arebeler gös- · ·ı· · · ı· d · · -·ıh cegı yer ır. n ıstı a ıçın evve a enızı geçmcge 

Filibe panaymnda Tilrk paviyonu J f • ı• 1 t . . ·v • •• v termiştir !:i modern ~uharebed~ b~- mecburuz. Bundan sonra <la, yani 

1 

' arının ına 1 şte bm dost, dıgen duşman ag- tün yelli silahlara ragmen eskı bır 1 denizi geçtilttea sonra kuvvetimiz 
Bulgar gazeteleri Filibe fuannda- rum. Teşhir edilen mamullllJl 'Ve .ay- zından J~P?n hava kuıvvetleri hak- prensip el'ar. kıymetini muhafaza çıkıncıya kadar dü!lm~n sahilinde 

ki Türk paviyonurıdan uzun uuclı~ nca paTiyonlarla çadırlann giizel İstanbul Maarif Müdürlüğü tara· lc.ı?dika ~l~~ıy:_te d~yanıl~rak :öy1en- ediyor. Bu prensipe göre anzalı yer- bir köprü bnşı vüc~de getirmeliyiz. 
bahsediyorlar. Gazetelere göre bu tanzim edilmelerinden heyecanımı fından mektlepler arasında tertibedi· mış ı mutalaa kt, hal.ikate ne ka- )erde hücum eden müdafaadan ko· Almanlar Ruayada harble mcııgul 
paviyon en göze . çarpabn!aİdand~. gi:deyemem. Şehirden bdıassüs .. ümü len futbol maçlanrun aon oyunları dar zıt oldu~unu bugün anlamııı bu- lay harbeder. Norveç toprallannın olmasnlurdı böyle bir !'.eyi aklımız
Şimdiye kadar pavıyo~u ·~erce • izhar etıneğe lüzum yoktur, c;unkü bugün Fenerbahçe atadında yap~la- lunuyonız. Bıl?assa Japonya gi~i. sır anzalı olması yüzünden tank az kul. dan geçiremezdik. Fakat bugünkü 
ti %iyaret etmi! ve te~~r ~d:~en ~~~ g~zeilikleri meydandM!ır. Açılış res• c:ak ve Hayriye ile Haydarpqa lise- eakla~aaıını bilen: fert ve mılletçe lanılabilir. Dağlar çete ve taciz vaziyette de bu i, düşünülemez. 
mallar çok regbet gonnuş. ur. d mınde bulunduium Filibe panaırm• le:ri arasındaki maç mektepler fBDl- fedakarhktnıı c;ekınmiyen memleket• etme muharebesi için en mükemmel Çünkü Alman ordusu 6 milyon far• 
gazetesin~. göre~ Türk pavıyo:uko:: n_a artık Tiirkiyenin de l§tirak etme• piyonunu meyd.ana çtkaracakbr. lerde ma~evi ~.r~~ar tartı v~ tahmi- sahadır. Yerli halk da de~l mü es- zeclilse, dütman, Rusyadalci bardca· 
eşyanın guzel bır aurette stnıY • . amden bu yıl ~olı: memnuoum. 5e- Üç aydanberı devam eden karııı- ne r:clernıyecegı ıçın, bu çeşıt hata- sir yardımda bulunabilecektir.> ta cJokunmadan bunun bir hatta 
ması ziyaretçileri hayran etın~r. vinçle arzedebilirim ki, Bulgaristan- laımalarda rakiplerini mağlUbede- lara. dü~mek her vaki.t kabildir. Fil- • . d Lidd 1 iki milyonunu a~np kal'§ırn~ çıka-
Türk kilimleri diğCT mensucat ış e- la Tıirkiye arasında ticaret mukave--, rek finale blan bu ilci takım ıampi• hakika 6000 Japon tayyaresinden Ask.en muharrırler C:~ . 1 e rabilil'. Bu rakamlan göz önüne alır-
me! _ .~ çok beğenilmiştir. lesini takiheden bu panayır her iki yonluğu mektebine kazandırmak için birçoğunun eski modelde, u süratli !-!art ~e asker çık~rma ı/~ınıK a ey- sak dü§mana le.arşı daha az kuvvetle 

Türk paviyonunun ikinci k•~ın- memleket uuında ikti.adt Te iyi !bütün enerjisini aarfedeceğinden, oldniuna·~üphe yoktur. Gene Japon hıııdedır. Bu zkat. «!iyJ.r ı: l~ aria çıkmanın alc.ıllıca hareket olmadığı 
da tütün, sigara, İncir, ~uru ü.ıum, koın.1u1uk münasebetlerinin daha D• maçın çok aılu geçeceği tahmin edil· t,anare aanayiinin Birl~ik Amerika- asker çıkarma ıçın ı~a~ azım ır. anlaplır. 
fındık, rakılar, şarap ve lıkörler, pa- d derinlqmesine Teaile olacak- mektedir. Her iki taknnın fiındiye nın tek on şehrindeki tek bir fabrika İngiliz hava kuvvetlen hır seneden- k . 
muk, tiftik, ipek ve koza, muhtelif ya İki emlekctin iyi d~ Te iyi kadar !)'llptığı maçlarda kazandığı ile mukayese edilemiyecek kadar beri bütün bu limanları kullanılann- Hedef kanırlaştıktan ve U'\i vet 
k?nse~vel.cr: maden nümuneleri teş• ~~ ::;arak yaşamaları bayati p~nlara nazaran, Hayriye lisesi ra: küçükw olmuı da kabil<iir. Fakat bu- !a~~k hale g~ti.nneğ~ ~alışmıştır .. B.ir buJwıdukta~ sonra .da fu 2 %~!~ 
hır edılmıştır. ~f l • ·cabıdır. kihiD<len bir u.-.nn ilerde bu avanta) na ragmen, fU Bengale körfezinde ıstıla hareketının t~ırlı olması ıçın halletmek l~:r:ımdır · . \' 

1 men aat en ı d 1 ..-- d .. • · -ı ··d 1 · b d B ı ı yuklcnmesı 2 - apur-Filihe panayırına ge en Sofya el• 'd • kA o ayısile bugünkü karşılaıma a ve., ıuaanda cereyan eden bart>i göz gemş o çu e yapı mast ıca e er. l!- vapur nra. K ' k l 
çimiz B. Ali Şevki Berker, Zora ga· Halkın ve pana~ır .1 arlea~_ebrul~ı- heral>ere kalsa dahi şampiyonluğu önüne f(etirelimı cjapon tayyare ge- günkü durumda bu çok güçtür. Bu larla nakl.~, ~. -:- arlayakçt anma& 

b I h .. :~:...; .anuınıyet e ... un- 1 __ ._ B 1 ' . il rind h al 1 b' - l . l ·1 "d b- 1 b" Bunları go% onune a ırsa şu z.a.m.ut.o %etesine şu beyanatta u unmuştur: nın eye .... ~. • 8.. .. b l a •caıttır. irinci eınıf kulüp emmz m e en a-.c anan t811Yare er ırlsoz. erım e ı erı e oy e ır §ey ya- 1 • ik k ask 
c:Panayır için üçüncü defadır Fili• den müte§Cklunm. utün un ar. ayannda futbol oynıyan hu iki lise taraftan SeyliınJeJri üsleri bombıı.r- pılam"1lcağını söylemek istemiyo· da genı\m k) ·s•a ara!a . :r: 

beye gelivorum ve her ziyaretimde Türk • Bulgar doıtl~UP meaııt takımının maçına ıaat 16,30 da par dıman ederken, diğer taraftan fngi- rum. Fakat şimdi Almanyaya ka11ı karm~·a ~-! l~~anın dogru hır 1! 
,ehirde b.üyi.Jc terakkiler görüyo- tezahürleridir.:t. lanacalctu. fülerin bu sahadaki deaİ% kuvvetle-! nasıl harekete geçebilirit) Bunun. madıgl'1a &.a.nıım.> 
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[::~~ :oeğişen adam) Ml~a\F$JR.ffila f SiN&APUR KORSANLARI 1 
Piya.ni.4* gülümscyerek )tUn.a.DCı:y&lçalmaq$ tekrn~<W= Lıg maçları -

trısııdadı: QaJgı so:sunca. pl:;yıı..nj3t Jerindea: Tefrika No. 70 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
- :işte ..• Seninki ge1dl. .• Jcal1d;ı ve kema.neıya. ya.k.b.şıp: 
Bu Sl1'8da. ça.J.gılı kaıbvenin. 'kapısın- - vallahi bu adam bmim. sln.ir.ime Haftanın mühim oyunları Galatasa

ray - F enerbahçe, Beşiktaş - Vefa 
takımları arasında yapılacak 

eta.tı. uzıın boylu, saçları. tama.m.lıyie dokunuyor. Şu kMWtli hallne bale blr 
dökük blr adu.m girmişti. Elli beş ya- kere... Bir şey değil, neşestzllği öteki 
ı.p:ııda, hatta belki de daha fazla gö- ıı:~ere de geçecek .•. Bl.l.il"3in ya, 
l!iinriiY<>rdu.. Ha.rıeketlıerind.e eskl bir boyle ça.lgıh yerlerin on fena şeyi bu 
ta.birle Meta. «koyu bir etendllik• se- tarzdaki somurtkan müşterllerdlr. zt
eillyordu. Ga~t kalın camlı gözlük- ra onların bu hall ötı-kilere de sim
lerinin altında ur acık gözleri etrafı ;yet eder... Haydi şunu gene dün ak
wıe bir araştırdıktan sonra alışkın şaımk1 gibi çileden çıkaralım.~ Nıere- Lig maçlarına yarın Fenerbahçe dir olduğunu göstermi§ ve bütün 
adunlarla UerledL Köşede bir masaya de şu eski notl\ ... Nerede? ... Bak he- ve Şeref stadlarında devam edile- tahminler aleyhlerine olduğu halde 
oturdu. Elindeki büyük çantay1 blr rıl! hali bir milimetre konyak içıml.ş . •• cektir. Bu haftaki müsabakalarla ev• kuvvetli rakiplerini mağlubiyete uğ-
ISkeınıenin üzerine :v-erleştird1. ~nna Çıkar şu notayı rica. ederim.·· velce tehir edilen F enerbahçe - Ka- ratarak şampiyonluk yolunda geçil-
a.yrı ayn Avrupa dillerinde~ bırkaç Kemancı~ . sımpaşa ve Beşiktaş - Beyoğluspor mesi çok zor bir adım atmışlardır. 
mecmuayı çıkardı. Onlara. goz gezdi- - Ah sen, :ı.h sen... Ne muzıp kl'" ı · · k ı 1 .. y k 
türken bir de sigara. yaktı. Kendisin- adamsın ya.hu ... diyerek çok eski bir b.u.p ~rının''-" ar!ıka.!ma arı mi uat~hna, üzüp, yüzüp uyruğuna getirdik.le~ 

- Sevdiğin erk.eğin ya.kında. ölümü.n 
pençesinden !k:wıfıulup tyileşmeslnt dl
ıerım. !tirat edeyim ki. ben, böyle bir 
a.da.mın senin gfl>i güzıel bir kadın tir 
rafından sevlleceğliıl hi'Çblr zaman 
aklım.dan geçirm.e'JXli.m.. Şa.mamaya. 
gelince, o da bunu rüyasında. görse 
lnanma.zıdı. 

- Uunutma. ki her erkeğin bir ~ 
vilecek ta.rafı va.rdıt. Kava - Mura.I 
Ben meyhanede sana nasıl bir eıkelk:
ten hoşlandığı.mı söylemiştim. İşt.e, 
oçkt.a.mberl aradığım eı1keğ1 n.lha.yet 
buldum. Eğer onu bugünlerde vumıa
sa.lardı, yapaooğıın işl görenlerin. par
maklan a.ğmı<ia. kalaca.t:tı; onmıla 
evlenecekt1m. 

••• 
Şamama'nm dirilme-

de bir çalgılı kahvenin hn..vasiyle uy- nota.yı çıkardı. Bu 30 - 35 sene evvel ınncı ve ~ıncı ~me :0aç an nı .a: ri bir işin sonunu tamamlamak için 
nuyaca.k bir ciddiyet, lüzumundan pek ziyade moda. olan bütün ağızlar- yetlenecektir. Tehire ugnyan bu ıkı Vefa maçını muhakkak kazanmak 
fazla bir a~Wık g&ze çarpıyordu. da dolaşruı bir hava :kil. Çalgıcılar müsa·baka da Hakimiyeti Milliye istiyecekleri tabiidir. Her hangi bir 
Hareketleri son derecede ölçülü idi. bunu ç.:ılınağa başlar başlamaz ciddi bayramı olan 23 nisan perşembe gü- ihmaliın koca bir şampiyonluğa ma
Demir.denberi kıı.rşıki mamcla. oturan adam sanki blr anda vücudtinun her nü yapılacak ve bu suretle 941 - 942 lolacağını düşünerek oynamalan la.-
iki genç kadın: eBelkl masasına ça- tarafına binlerce iğne sapla.nmış gl- yılı Jig maçları sona ermiş olacaktır. zımdır. Vefalılan korkulu bir rakip meai İçin •• 
ğınr !.• d~üncesiyle ona dik di.k ba- bl yerinde h~pladı. Çalgıya doğru Fikstüre göre yann Fenerbahçe olarak kabul etmekle beraber, nor- Kava - Mura. O gün geç vaklt cKzıl 
lk:ıyorlardı. Fakat «Ciddi :ıdamt onla.- sert sert baktı. Ofkeli mi idi? Belli de- stadında Beykozla Taksim Beşiktaş- mal vaziyet Beşiktaşın galebesidir. Kel'Cbeb in evinden çıktı; kendi evl-
tın tarafına doğru başını bile çevir- ğlldl ... Belki de fazla. heyec:ı.nlı... la Vefa; Şeref stadında d; Süle a- Beykoz • Takrı·m nıe gi(lti, Ve eve girer girmez, karısına: 
mecU. Okuduğu gazetelere ve mecmua- 30 - 35 sene evvelk.l hava çalınırken . .1 B vı ~ o - Sevgil.1 Şln.agOn! dedi; ben bl.mz 
Jara baküırsa birkaç dil blllyordu. demindenberl yalmz dudaJda.rını ıs ~ye 1 e eyog wıpor, Ka.stmpaşa ıle F d ,l l cak b ka rahatsızım. Bena Tongo'yu sağlık ver-
Belki de hususi olarak Usan dersleri la.ttı.ğı konyağın kadehini kaldırdL V~ lstanbulspor, Galatasarayla Fener- ıl ener::; i~{apı; d k" ud r• diler, o iyi. blr helômdlr, dediler. Bu 
"eren bir ad:ımdı. Hatta onda bir onu bir nefeste boşalttıttan sonr.ı bahçe karşılaşacaklardır. Haftanın ş aş~~- .Y oz . ann. ıg e 

1 
ere• adam Yokohamı:ı.nm hangi semtinde 

profesör cldcUyetl bile bulma.it kabildl garsona emretti: mühim karşılaşmast Galatasaray -
1 
ce~en uzennde ~ır ~~ır ya~mam~· oturuyor? 

Çalgılı kahvenin kısa boylu, ihtiyar - Bir konyak Wıha... Fenerbahçe ve Beşiktaş • Vefa ta- la iber:':be~, Taksım ıçın vazıyet boy· Şinagon: 
garsonu ahoopça bir gülümsci1şle Ak saçlı garson ihtiyar bir tilki ha- kımlan arasında olacaktır le degıldır. Sonunculuktan kurıtul- - Onu çok J.yi tanırım, dedi, hetdm 
onun masasına yakl~ı, sordu: liyle adamın boş k:adehtne yaklaştı. Galatas · mak iç.in Beyoğlusporla yaptrldan olmaıktan ziyade iyi bir sllılıt>azdır. 

- Konyak emrediycrsumrıı değil Tezg1ha doğru giderken de çalgıcıla.- aray • mücadele henüz bitmemiştir. Bu er· Ve h'<lStalannm Ç'Oğunu sihtrl~ 1ıy! 
mı? . ra. gül~ ve goo kırptı. 35 sene F enerbahçe hetle Beykoz karşısında iyi bir der~ eder. Şehrin garp cihetinde Ç1nlllet 

Adam cevap verdi: evvelki şarkı bütün güzelliği ne .d&- Şampiyonluğun son zirvesine k.a- , ce almalan lazundır. Çetin olacağı mahallesinin ötesinde, büy\üı: bir evdıo 
- Evet... Yalnız bir tek Jronyak! .. vam ediyordıı . . a?iddi ada.mıt ikinci dar çıkan ve geçen hafta Beşiktaş kestirüen bu karşılaşmada kuvvetler oturur. 
Biraz sonra tepede'ki elektriğin ışı- ~o~~y~ _ ırı:cıehlni tt' de :-ıttL Btr maçında avantajlı olduğu halde !müsavi buluoduğunda11, beraberlik Kocasının yanına sokuldu: 

~ında kocaman bir yakut parças.ı gi- peuç~c=lin:ıd.temre ı. ç · an- .. ~~ mağlup olarak bu fırsatı kaçıran Ga- lihtimali fazla olmakla beraber, Bey. - Nerenden muztaripsln ıc.ava. • 
bf konyak kadehi L'Jlldıyordu. "' n-"" ı ve ya.vaş ya.va., ............ ın 1 · ık z1 ı f k b · f ki k Mura? Llı.kin ciddi adam bu kadehteki ciddeyetl erime~e başlamıştı Evvel! atasarayı.lar yarın Fenerhahçe kar· 0 u arın u a ır ar a azanma- Korsama gözlen dönmüştiı. Bvde 
konyağı adeta iQıniyor, sankl dudak- parmak.lan ile masanın memı:erl irıe- ~sında mevsimin son oyununu yapa-_ lan da vardır. durıı.mıyordu: 
l:ınnı ıslatıyordu. Geldiğ1.ndenberl rinde çalınan parçaya tempo tutma- caklardır. ikinci devre başından iti- İstanbulspor • Kasımpaşa. - Ben Tongo'ya gideyJm, dönüşte 
yal!m saat geçtiği halde konyak ka.- ğa başladı. Sonra yerinde sa.ll.andı. Bu haren, son maç mliştesna, çok mu- ş f t d d b""yük." ta buraya uğranın ve hasatlı~ sebe-

ffak ı . l ere s a ın a u maç n ev• bini -
dehinden ancak bir iki milimetre ka- esnada. tekrar masasına yaklaşan. a:y- va ıyet ı oyun arına şahit olduğu. l 1 cak. 1 b k 1 o zaman sa.na soylerim, ded1. 
dar ya eksilmişti, ya e~llmem!.ştt. nl çiçekçiden iki demet menekşe aldı. muz sarı kınnızılılann gerek mevsj- ve ya~~ Fo an. u .. ~Arlı imaLa Kava - Mura fazla t'Zaha.t wı:ırneden 

Bir aralık onun masasına ihtiyar Galiba çiçekçi de bu Qa].ınan şarla- rnin son oyunu olmak itibarile ve ge· ;eç~nl a tr 1 enbe~ı .~gh~ e :n .• evden cıktı. 
bir çiçekçi kadın yaklaştı: nı:n onun üzerinde uyandıraca~ te- k IA ek b d l il F an u sporu ar uyuıı;. ır manevı- * 

- Viyolet, Viyolct l .. dedi. siri billyorou ve ikinci defa. bunun re se eze ;. r ~ e~ b~ ~yıs { . ~ner j yatla çıkacaklardır. Kasım paşa tek- Kava - Mura, slhlrba.z Tongo'nun 
EllndekJ demeti uzataca.k oldu. Fa- için kendlsinln masasına uğra.m~ maç.ııın~ ga ıp 0 ara ıt~rme . ıstıye· nik oynama.lda i~thar ettiğinden, evini bulmakta güçlük çekmedi. Yol-

k 
.... t adam·. 35 yıı evvelki =rkı ~·am ettı,_e ceklen muhakkaktır. Fılvakı geçen .. hak ki" v· d .d bir 
'" Y- """' --v h f Jc• "lAh" d l musa anın zev ı geçecegı mu- a gı en çocuk ona bu mel}hur 
- Mersi ... İstemem ... diyerek onu adam başka. bir insan oluyordu. Ni- a tlaukı ~ha.g u1_ıyet 0d~!ısi~~ ~ampdi-

1 
hak.kaktır. Son zamanlarda bozuk hekimin evlnl göı."teıımiştt. 

geri "evirdi... Bir çalgılı gazinoda hayet ~rinden fırladı. Masasında yon 1 hr.1a 1 suy~ uşmuş ıse e 1 -·L • ahi ı b · Kava - Mura. kn..kten ı.-erı.·ye ...ı-u " h d l . oyuın ar yı.ıı..aran san sıy ı ar, u ın- .. ,,, ... 6 ........... 

bulunmasına rağmen ıcendi içinin yalnız oturan kadınlardan bfrlni dan- er ne e o sa, Beşik.taşın Vefa ve t'b tt ak · · l kl B.-ıhçeni.n önünde uzun seyrek sa.kallı 
d .. d ..... ....., 'dırdı. Onu •-~ııan arasına ala- Beyog"luspor kl"u'plerı· ı"le yap6cag~1 ı"kı" Kı aı unu ulılrm d ıçınbça ışacaukabr rvle unyasın a yaşayan bir in.sana ben- .,..,k....,..f .. AJJ • • • • .. , asımpaşa ar a una m a e e bir ihtiyar dolaşcyocdu. Kava - Mura 
rtlyordu. ı:a ırıl fınl donmeğ'e başladı. maçın netıcesmın şampıyonluk üze- d' ta .. I b" -'- bu ihtiyarın kim olduğunu anladı, se-

Bu esnada piyanist ile kemancı Z:ıten çalgılı kahvede bir mucl.za rinde rol oynamak ihtimali bulundu- e ~nce. or ya guze ır oyun çııı;.a• l:i.m verdi, yanına sokuldu: 
şöyle konu.,"Uyorlardı: olmuştu. Ve blr a.dam bir saniyede, ğundan henüz ümitleri kesilmiş de- ca tır. - San Tongo siz mi.siniz? 

- Seninki gene içmiyor ... Ve etra- bir hüviyetini gömlek gibi sırtından ğildir. 'Bu ib.timal zayıf dah" 1 Süleymaniye • - Evet, benim. 
fıruı da yüz vermiyor... çıkarmış, başka blr hüviyete bürün- b. d k" f ~1... 1 .. . 1 • b 

1 0 
sak. B .... l - Sizi görmeğe geldi.m. V:ıktfnl:a 

- Öyle ... Bilmez misin? Son dere- m~ ız e 1 u=o surpnz en azan ço eyog uspor varsa. biraz konuşalım. 
cede ağırbaşlı adamdır.. Ş~rkı durou. garip neticeler verdiği cihetle, bu Seref stadının ilk maçı Süleymani- - 'Hasta mısın? 

- Haydi şuna birkaç kadeh !<;lrte- Ciddi adam tekrar eıski t:ıvn ile ye- ~açlann sonımu beklemek yerinde ye 
0

Üe Beyoğluspor takımları ara.sın· - Ben hasta değilim. Bir hasta için 
l1m ve dans ettirelim ... Ha.ydl, hay- r1ne oturdu. Ve önündeki k:ı.dehte du- hır hare~et olur. \da yapılacaktır. Süleymani.yenin lig geldim. 
eli .•. Çıkar şu eskl notayı ... Bir kere ra.n konyakla. a.nc:ı.k dudaklarını ıs- Fener bahçe takımının son zaman- derecesi üzerinde tesiri olmıyan bu - Pek.Ala; konu.şalını. 
onu çitma.ğa başlars:ık seninldsin.in latm~a. başla.dı. .. larda iyi bir dununda olduğu iddia ı k l B vl . . k İhtiyar elile yol gösterdi, köşkün alt . dil Tak .. . arş-ı aşına eyog uspor ıçın ço 
ağırbaşhhğından, ciddiyetinden eser Bu anda piyanist, kemnncıya.. e emez. ·ım kadrosu uzerınde "h · d" S 1 k . . Tak . katında küçük bir odaya girdiler. 
bile ko.lmaz... - Nasıl ·· Ortalı~ bira?: neşe geldl mütemadi surette değişiklik yapıl· ~u ım t kİ on~~c~ \Jçıb sım Bu odaqa neler yıoktu! Duva.rla.r 

- Vazgeç vazgeç ... Zavallıyı heye- ctanım. ... Binı.z sonra ayni eslci valsl masınm aleyhlerine tecelli ettiği mu- 'i,= :akp 1 ı·~TII muakcatt e B e "hu mı asç~.n kuru insan ka.falarlle, iskeletlerle süs-
canlandırrn.ıyalun!.. ekrarlıyalım... h 1_1_alch F k J • 1 uyu ro u o ac r. u cı ete u- lenmişti. Odanın ortasında - haıva-

aıı;:ıı;: r. a at sene erın husu e ge- J • k d · · b' _ı _ canını hiç olmazsa şu eski şa.r- Bir rumba. b1r !okstrottan sonra o ti d·-· F C 1 k b . eymanıye arşmn a ıyı ır <ıerece nm sıcak olmasına rağmen - içi ateş 
kıyı bir kerecik çalalım!.. Ne çıkar? .. eski valsi yeniden çaldılar. .r ıgt ener - a atasaray re a etı- almalan lazımdır. Sıkı geçecek olan dolu koskoca bir mangal vardı. Tongo 
Adamın böyle otumıası slnlrlme do- Ayni tesir ... Ciddi adam önündeki nın b.aza.n takımlann en zayıf zama- hu müsabakada kuvvetler müsavi kendi köşeıdne diz çökfip otu.rd.u. 
kundu. Onu bi..,,. .. h~-,-te getlm:ı: ....... konyağı blr yudumda bltl.rdl Bir da- ı:ıında bıle hayretle karşılanan neti• bulundug"u dan b r h l"k "htun" al" Kava - Mura ayakta.. duruyordu. ....... ....v,.., "" ha l d w d .. .. .. 1 .• ld w n , e a er ı ı ı 
istiyorum. ısmarladı ... Bir kadını dansa kal- ce er ogur ugu goru muş o ugun• fazladır. Süleymaniyenin derecesi Tongo ona. da yer göısıtıerdi: 

_ Olmaz ... Rahatını bcrmıa. .• dırdı. Ve onu masasına davet etli. dan, san lacivertlilerin mağlubiyetİ.· 1 üzerinde bir tesir yapmadıgvı ı"çın· ra- - Otur; anlat bakalım. 
V: e '·--"ft- ........ Is 11·' k 4 I k h "k'" k · f- ' K ı·r red b
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" -Piyanist ark.ad.ıı..şmın yola gelmeme- e g ce yansına ~ e~ va ....... ne ah o ara u um verme ınsa kiplerini ihmal ettikleri takdirde Be- orsan a a ne en _.yıacagını 
si b kı kere da.ha. çalındı. Cıddi adam attık eızhk olur. Ne Fener _ Galatasaray vl . bilmiyordu. Çak hlddetll}'tll Vücudu 

ne ayağı z:mıştı. Nihayet çalgıcı- sal'lıaı olmuştu. Şarkı söylüyar ve l .. dük k" k d k d yog usporun maçtan galıp olarak çı- tir tir tltriyoI'du. İ1k önce etrafındaki 
lar bir fokstrota. b~ladıla.r. Ü"ç çift da.na ediyol"du. Yanınd~""' kadının a:ı.- tmikalç ~rı .gor 1

• yuh kkarık.a a.y Vet- kacağını ileri .sürebiliriz. · k-el tl · 1 d11.ns:ı. kalktı. Kendilerine ka.va.lye """" e. enmız aynen ta a u ettı. e ıs e ere şôy e bir goo attı. Sonra 
buıeınu.,...n iki genç kadın b' ... irl,..,;..,1 .. zına çatalla me:zıe veriyordu. hiç .. 'd d"lm d"v. hal _ı h d ŞAZI Tezcan birden başını önüne eğ'dl.: 

J~• llJı.J -·-v " E""'-' ax....ı. .... .,,, adamdan --r ,_1_ . umı e ı e ıgı ae sa a an _ . 
d di 1 B B 

.....v1-ı """' e.u.u~ ......., -.a ·-' l k - Benım kim olduğumu tınıyor mu-
ans e yoı· ardı. urası e,"" unda maıru.ştı. .. Gece yansından sonra. çal- g~.ııp o ara ayrılan zayıf takım oldu. Türkiyo eskrim sun 

ve ırok.aık içinde zemin katından """1r Ma Gal-.. --- f 1 Y....... gıh kahveden çıkaııken bir da.ha bu- ç; ............ rayın zayı 0 an h• • ·ı·kl • - Bır den.Wci olduğunu kıyaCetin-
alçakta üçüncü, hatta dördüncü sınıf rıa.ya gidemiyeceğine dair kendl ken- pmpİ.yonluk ihtimalini sarsmamak .. . ırıncı 1 erı den anlıyorum. 
çalgılı yerlerden biri idi •.• Mamafih dine yemlnler ediyordu. Fa.kat ka.tl- için kazanmak istemesi, Fenerlilerin Turk.ıye eskrim birinciliklerine - Ben (Ya.made.I nm (sol kolu) 
çalgıcılar hiç te fena çalmıyorlardı. yen tnanm.a.yıruz. o yann gece .-ne de son maçlardaki maküs talihleriıni dün akşam Taksimde Dağcılık k.ulü- Ka.va - Murayun. 
Orta.da. dans edeın üç çiftle kad:ın1ıa.r .. ~ \b l l çoştukça. coşuyorlardı. Davulcu za- buraya. gereeeııttlr ve evveıa cl.ddi ciddi yenmek üzere güzel bir oyun çıkar• ü sa on annda başlaınmıştır. f.a. Sihlrıbaz Tongo gülerek başını sal-

ınıez. 

- Şamama sana mı sa.ld.ırm.ıştı? 
- Evet. B1r gün soka'kta. ~ 

m.ıştık:. .Anıımwda. ölmez ve sillnme11 
bir husumet vardı. Eter o bana sal
dırmasaydı, ben gömıeı:m.ezllkten gele
rek, geçip g1decektAm. Fa.kaıt, o bent 
takibedlyorm.uş; tenha bir meydanda 
ii2JeriııM hücum etti; ceza.~ buldu. 
Onu öldü sanıyordum. Meğer bu hay
dudu sen ·kurtarmışsın! 

- Ben, bir .sa.atçiyim, o!nıl! Ma.ld
nesi bozulnrn~ saatlerl to..mir ederim. 
Onu da •Kızıl Kelebek• in ısrarile ha
rekete getiımeğe ç~ım. Bu blıl 
menfat, da!ha. doğrusu blr ticaret me
selesidir. sen fazla verirsen, senin ıs
tediğini yapmağa çalışırım. 

- Benim istediğim şudur: o saati 
hemen durdurmak. 

Tango, gözlerini süzerek Ka.va. -
Muranm yüzün-e baktı: 

- Güç blr lş d€ğil. Ne veriyorsun~ 
- Ne isben;ln? 
- cKızıl Kelebebln veı·d!ği i)aranın 

blr misli fazlasını ... 
- O ne verdi sana? 
- Şamamayı kurtarmam için ban3. 

beş altın verdi. Ayağa kalktık.tan son
ra da kıymetli bir hedlye verecek ve 
bahçeme bir güzel ağaç dikecek. 

Kava - Mum düşüruneğe b:ışl.a.dt: 
'l'ongo sordu: 
- Neden dü:}ıiinüyorsun, oğul? Böy

le güçlçük:le tşletebildiğim bir saati bir 
anda ebediyen i.şlemez bir hale getire
bilmek kolay bir iş mi sanıyorsun? 
Bunu yapma.kla ayni zamanda (laimt 
btr müşterimi de kaybetmL~ olacağun. 
e:Kızıl Kelebek• in itimadını kaybet
mek hiç de hoşuma. gitmez. Bunu an
cak bana vereceğin san altınlarla~ 
pablleceğim.. 

- Ben, hayatını den.izlerde geçiren 
bir kor'Samm. İstedil!'in p:ıra çoktur. 
Ben sana bir sake tulumu bOO.-elın<ien 
fazla bir şey veremem. Artık istedl~lnJ 
yap! Yalnız şunu iyl bil ki, ben o sa
ati parasız da durdumıasını bUirlm. 

Kava - Muranın yanında Tongonun 
.Lstedlği kadar para yoktu, olsa da ver
mek niyetinde değildi. O gün inci alır
ken na5llsa zayıf ta.rafına r:ı.slıyarak, 
rakkaseye on altın vermişti. Fakat, bu 
hediY'Xicn ba.,~ ona bir mangır dahi 
veremezdi. 

Tonga, bir aralık delikanlının yüzü
ne baktı: 

- Çok hiddetli ve dü.şüncell görü
nüyorsun, oğul? Benim şu mangalı
mm içinde muazzam servetler yat.ar; 
ben yü'Zlerce insanın saadet ve Cda
k~tl ile meşgul olan, onlara a.yn a.yn 
sihirler yapan bir insanım. Benim 
gösterdiğim mucizeleri şaııkın hiQbir 
peygıı.mlberl gösterernemı..ııtlr. Verece
ğin blr avuç para Ue, aslan gibi bir fn
sanın kalbini durduracağım. Sen öm
ründe bir kere, havada. uçan b1r kuşruı 
veya yerde sürünen bir kaplumbağa
nın kalbini durdunnağa muvaffak ol
dun mu? 

Kava - Muranm cam sıkıldı; bir
denbire aklına bir şeytanlık geJdl : 

- O halde ben gidiyorum; istediğin 
parayı verecek halde değilim. Vazgeç
tim bu işten. 

Kava - Mı.ıra nıa.n.galın yanma ser 
kuldu .. ateşin içinde birçok çiviler ve 
dem.lr parçala.n gördü. 

- Bunlar nedir, Tongo baba? 
- Aman, oraya sokulma, oğul! 

Müşterilerimin bütün mukadderatı 
onlnra bağlıdır. Bu ateş sönerse, hep
sinin lşi altüst olur .. ben de mahvcı
lurum. man zaman yerden kocaman ve mi- oturacak, sonra. e$ld blr vals onn ge- mak ve galip gelmek düşünceleri krimle meşgul olan bütün bölge ta- ladı: 

kadan -yapılmış, se.s büyÜtücü bir bo- ne çileden çlkaracaktır ... Buna eım.l- yüzünden çetin geçecektir. kımlarının iştirak ettiği bu müsaba- - Bu isim bana yabancı değil. Bir Kava - Mura bıyık altından gülme-
ruyu alıyor, bağıra. ba.ğ'ıra şa.rto söy- nim ... Çünk111n.sanlar çok def'a. M- Be .. iktac. • Vefa kalar bugün ve yarın devam ederek h<l.Sta.m vardı; ölfim dö._cıeğinde yatar- ğe başladı: 
lüyordu. tırala.mı elinde birer oyumıak gibl- F '!.:" ~ nihayetlenecektir Müsabakalar bil- kem birkaç kere bu ismi tıekro.rlam.ıştı. - Ben şlıncll bu mango.lı devirir-

Clddi, aı;.ırt> .. ~'ı adam dans edenler- dir... Hikmet Feridun Es enerbahçe stadında yapılacak. h A ka .1 · l ..... l k l O hastanın adı Şlma.ma., değil mi? sem. ne olur? 
., ""'l' l b k ı1 G l assa n ra ı e stanou ta ım an Ev t N d bil" T go .. _,e ın· ...+ 

le pek az alakadardı. Z""""- - --an -111ummıllllllfUllUIHUUIUD111HHm11mımwmıınn..- o an u arv aşma. a atasaray .. d k kı k d" - e . ere en ıyol"lroll? on go ... r 1 a\ .• ı: ._......._.. ......... F d f 1 b' h . arasın a ço sı geçme te ıT 0 ,__ ı~~·... da Ma.h ol d di 
gazeteler' ,.~ * r.st.' ...,.. ....... ,...... ·anıı~ .. --. ........... ener maçın an az a ır e emmı- · - nun u=ı yara ...... ...,vım. ··· - Y. urum e m ya. F'akat, 

ın""'"11• ~mualarından ba.- ..,.,.....,... ..... &] &"•wa.Ll. i:>'C.["A et t kt d ç·· k" B "k 1 . ---- Toı:ı.go hayretle dellkanlınm yüzfi.ne sen beni - dü.oıiinmeden - övle teh-
şını kaldırıyor, miyop g<Y1.lerin1n Jı::a.- bl.<;.fklet ya.r.ışlaTIIUil üçüncüsü 19 nı- Y aşıma a ır. un u eşı taş t· * Esk.rım aJ·anlı~ında.n·. 942 T~~ .... ;_ b:ıktı·. .,.~.. J • b 

1 
lann · 1 ~ · d b'l t> ı.mu likeli bir vaziyete düışürürsen, sen de 

yı~sız akış an ile dönenlere veya zıp- sa.n. 942 pazar günü sa.ba.h saa.t 9 30 da şampıyon ugu garap.tı e e 1 - ye eskrim birinciliklerine 17/ 4 cuma - o "Slnnı sen mi 'O'Q,..,. 1-dın? ! _ ,_ 1 .. ı blr b kı~· ' · · · 'hakk k b k .. ... J-~- ayni uçurumunn içl.M düşersin .. ve bir 
F kst t b"t' .. n~" ed kll l d S 6 """"' v

4
....... daha o uçurumun içinden çık:ımaz-uı.yan ara şoy e a ,.v._ .. u. Topka.pı ile Bü.yiikçekm.ece arasınıda men ıçıo mu a u maçı azan- akışaını sa.at 20 de na~cıhk kulübün-ı _ Evet. Neden t?o:ıc1y .......... -? Bir in-

o ro ı moe uo..ı~ enler orta ve 75 cmıetrel..l:k: bir mesa.te dahfiin- :ı:nası aZlm ır. iyah beyazlılar ge- de .başlanac~~; _müsabakalara cıunar san tecavüze uğrarsa, kendtn!.mful:ı- sın! 
yerde durup el çırptılar ve biraz evvel de yapılacaktır. çen hafta enerji ve azmin nelere ka- tesı pazar gunu devam edilecektir. faa etmek için _ mütecaviz babası (Arkası var) 

"' 

PERiLi KONAK - Burayt. henü= yeni geldim. Stapleton koşmaktan solı.eya solu- dı. Siz kendüiğinizden tanıştınız. 
- Sırf sizi bekliyen müthiş teh- ya ve yüzü pancar gibi kızarmı§ ola· Geınç kız, söze atıldı: 

likeden korumak için verilen bir rak yanımıza geldi. İlk hareketi, - Evet, Sir Hemry·ye bozkınn 
öğüdü niçin dinlemiyorsunuz~ genç kadına hitap etmek oldu: tabii güzelliklerini seyir ve temaşa 

Tefrika No. 34 Çeviren: AHMET HİLALİ - Beni tehdit eden tehlike nedir - Burada ne arıyorsun BenylJ etmekte biraz geç kaldığını söylü-

Vücudü son derece mevzun ve pırtl paıl parlıyordu. Telaş ve sabır- ıbilmiyMorum ki .. I. d hlik . Genç adaman bu sözleri ıefkat ıve yordum. 
mütenas.ipti. Yürüdükçe. vücudünün ıızlılda ayaklannı yere vuruyordu. • - laruz bu un uğunuz te . eyı '>8.mimiyetten mahrum bullll\duğunu Stapleton hiddetini güçlük.le giz-

h 
· ·· el '-- saze söy iyemem. derhal eezdı"m .. ley en, keskin bir sesle sordu. 
iıtun güz .uvrımlan insam gaa Nihayet kendimi :zapJedemiyerek -

-.e meste~ordu. Sırtına sade. fa- sordum: -Söylemezseniz. ben de çiflikten Genç kadın, suali anlamamazhk- - Kim;nle konuştuğunu zannedi-

kat şık ıve zarif bir elbise gİıymifti. - Bo2kudan niçin eideyim.~ Lon- ayni.marn. tan geldi: yorsun> 
Böyle usız ve ücra bir yerde böyle dnı(ya derhal nir_ft. döneyim~ Bana - Yalvarmm size. dikkafalılık - Çok terl_,..i ... in Jackt - Muhatabım. Sir Henry Bu-

l k d 
-·L- -..-- im · · T hl'k • -.....,,.... kervil de;;.;l mi> 

pze bir a ının ansızın li'A-'vermeai izahat Teriniz de tavaiyenizjo y& e eyımz. e ı e .. a.savvur ve E ti c· . "d" h" k ı bek ... 
bu vah"i muhit ile ne garip bir tezat rinde olup olma-'·~- --1-•a!VDft_ tabmioinizden. daha yahn ve büyük- k -1 ved tnBsı n~ ır ,_ırl bekle Ben derhal aöze k.an§tım: 

Y <.MKUU ...u.ı.v-.. - - D h ova ıyor utn. u cına &.e e e ere 
teşkil ediyordu. Genç kadının mahmUl' aiyalı aa.. tür. a a vak.ıt varken °1:11:ada:n ka• sonbaharın sonlarına doğru hiç ru- .. - Hayır hayır, Sir Henry ile d~ 

B k d ıd ... fa lerinde .,..,L-.ncı bir bal dı. c .. ~, çmız. ne bozkırda. ne perili konakta l B""t" eki . b gi~ bir dostuyla 1ı::00 .... ...,.0 nunuz 
en, genç a ının ge igı tara ,,_n'll var UZl::.I b' bü d B ··zı . anmaz. u un em ernn oşa ..,....., 

l>aşımı çevirdiğim zaman o. kelebek gözlerini gözlerimin İçine dikti ve 'k:J:iuu ~ ı;ru1yınt u S: ~ gitti. Kel~-ği eliınden kaçırdım. matmazel 1 Benim adım doktor 
peşinden koşan kardeşini ~örerek kelimeleri birer birer ıtartarak cevap '-'- fz ......J upe o sun. n pış- Stapleton söz eöylerkm. küçük Wotsondur. 

_ı 1 h -• rd eli. manı.uı;.. a,. ... a vermez. C k E llacl - .. ü b" . a-cıım annı tz..ıaştl ı. ver K 
1

_L ~· L mavi gözlerile ka'h genç kıza, kah enç ız. a a ı, yuzun ır m· 
Başımdan şapkamı çıkararak. k-- - Rica ederim. henden izahat ia- e eıoegı &.OV~lamaktan .vazg~n bana bakıyordu. Aramızcla neler lcisan hayal gölgesi kapladıt 

...- . . faz) .. li Stapletoı:ı, hızlı adımlarla bıze dogru k ld - l k • D k v disini selamlamat7a ve iltifatk~- '-:. temeymı:e, asmı eoy yemem. eli d G k d d 1._ 1 onuşu ugunu an ama ıstiyordu. - eseneze, onuştugum zatın 
o - o... Ge k d ft ··zı . . . . g yor u. enç a m. erw:u me~ biWi · d ld 1 

k.,ç söz söylemeğe hazırlandmı. Fa- l ek~ k::;• baetrfi~f b- s:ı en l§lb.• zuu deği,tirdi. gülerek bana dedi: Genç kızın yaAJm.a gelmesinden ve yetm e a anmışım 
kat genç kadın. ağzımı açmağa mer- ec or e ır s e ve te- _ İ ~ b . r Sakın benimle tamşmaaındatı hiç memnun Stapleton gözlerini, genç kızın 
Öıın vermeden telaşla ıu aözöleri lath teliişh koouşuyordu. sız" e - ştle d~tf ~mdyım ge ıyor. b" ·· kalmadığı bal ve tavnndaıı be9belti gözleri içine dikerek: . • • soy e erı en ona ır so:& 
aöyleyiverdi: - B~a ~at vermezsemz. lioz· bae çıtlatmayuıız. Erkeklik şeto- idi. - Galiba faz~a konuşmağa vakıt 

- Çabuk buradan gidinü ve kırdan lıiç bir yere k.ımıldamam. finize güveniyoru.. Lutfeu şu ke- Bununla bera.her bu memnuniyet- bulamadınız dedı. 
Clerhal Londraya dönü.ıüz. Bu söz- G.«ınc; kadın. b11 defa yalvaımağa narda bulunan yabani orkide çiçe- sizliğini bana ecz.diıme.k istemedi. Bi- - B=..-<loktor Watsonla. muvak
lerin, hende ne büyük bir ta~mlık başladı: ğini koparıp bana. verir misini:d Ne raz durU!adıktan sonra sözüne de- kat bir misafir eıfatile değil, yerler
ayandırd1ğ1m söylemcğe lüzum yolc.. - Allah qkma. dediğimi rapı- yazık. bozkmn tabii giizellilderiodeıı vam etti: meğe gelmiş bozkırın daimi bir aeke· 
tur. Dilim adeta tutulmutta. Gene Daz. Çabuk. dönünüz ve bir claLa bu illtifade edemiyeceğiniz bir ZllJPHda - GôıüıYoıum ki. benfm birbiri- iıeai sıfatile konuştum. 
kadın, bana bakarlten gürel gözleri meıum bozkıra qak ~~ @c.arala.ra ~orsumıa. nw urezuta etmeme bacet ~ Ha.p.ra~ bana döneTek:ı 

- Azizim Watson dedi. Burada 
laklakıyatt. daldık. Evimiz biraz öte
dedir. Fakirhaneye teşrif eder mi
siniz? 

Bir kaç dakika sonra dı~ manza• 
ra31 mütevazı bir eve vardık. Bura• 
da vaktile zengin bir çifçi oturuyor
du. Fakat ev, sonradan tadil edil· 
miıı. modem bir şekle ihağ edil-
m~ti. • 

Ev büyükçe bir bahçenin ortasın
da bulunuyordu. Bahçenin ağaçlan. 
bozkırdaki ağaçlar gibi cılız ve bo
durdu. Mevkiin manzarası, ruha kaa
ıv-et veriyordu. 

Elvd .... bekçi ve ayni zamanda usak 
vazifesini gören saf bir adam bizi 
karşıladı. 

Evin içi, zevkiselim ile ve kıymetli 
mobilyelerle dö~enmişti. 

Salon vazifesini gören odanın açılc 
duran penceresinden, evi ihata eden 
yabani otları bir taraftan seyrediyor, 
diğer taraftan bu alim ve münevver 
adamı, böyle dağbaşı ve ıssız bir 
yerde oturmağa sevkeden sebe'bleri 
araştırıyordum. 

Stapleton zihnimden geçen dü· 
şünceleri sezmiı gibi sordu: 

(Arkaa nr) 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürlütünden : 

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, ı-IŞARIYANLAR 4-Kirabk-Sabbl< ..::=-~= t!:."'.:.ı.u::...~ 
S 

lıRJllMIP- Tlluıcı UMnJıua ftoo ht BfB ia&D ~~Jlndl -- IWwb 19dl oda ...... Jlbllm W 111 Bxlr ıı1idl eın gibel, mMena ,.er-

Fen Memuru Ullrveyan ve kit~ llelllblll lılr muhulp ... -bam~mmfb' ada- llllııoas1 JBZhlma lılraJıtiır. İçfndekt- 1erde .... &aıauı. ana, 4MlrAn ?e 
b1rtaf ..ot mıdua8eben1211 bmmJa- tQorum. Tallpllltla s&metc IOfıı ma- 1119 mflracaat. - 1 atar1"' 19lıJ*hr. Kadıköy Koda cad-

' ıra unun tedvir eder. eeratt tlı.a:ı- haIHne, dr'lllm* bere Ak.ıllm'da KDLu.rK .&PAa'llllW ABANO'JI dea1 lH znaa,rada Emlllıeri Nacı A• 

l·sı·mıak Memuru alınacak dlr..:.;:n:;·:·AIUYOB-;:. ~··rtıımm~lllftiapta~t; ~=h~=-~~ _.._.•&lan. -l

7 

fl'alat ~ ,..._ plotımtllnd8 1000 LİJUDA!f - -.000 liraya a,. fllll'da CBK rftmmıam mektupla. mtı: _, URAYA IAm.IK KAGiR 
ite' , .. mıuc= oJmatıa ......, dar muhtelit JetlMll mublıeM qo- Wl _ 1 !!' .... -~ lbldtllnl, 1 dakika 

Merteme teknik BOıoda Proje Jolerlnde ft a.nbar tnpat lılıvak Jlb* ......,.ıer 18ZlJllda ._ metlerde ati!* ., dlkkln ı..ı ·---. DotramMI -** Ho. B al· 
tiyelerinln ırmıuotttııde çabftlrılmat tısere y Jımbendl9: :uı.. phr11 t11nıt1 bODIH •111 ba- ..,.nmwı. ,_,,, ;.ı., 'ftll&.' ~ ımmiYEDE Jda•ım KOIK _ " od& w.. bıw. tmm. elektrll 

pn · ' lama. aUe J'Ul2Dd& it UQW. veıtıe- ara tlfllk atıe llbl emJD: Tren JUi• .,.d,• f11111* w lıal,. -~ tıdat ftl8lll 1*tm'. Pamr• 
m1lhendf8, Y. Mimar, fen memuru SOrveyan Te tstfmlik memura °* J11 1&'9 lllUI ~. Atam-~ " :.... lıltlJeDımtn mltll lılbgeal cı1an alil cdlll 1ı1r tillk tlll. ............ -* M içtnde· 
ahnacaktır. da A.t;. rDD:ıuzum. ın4tu:pla mira- l'erd1 Selet TM llmWt Biram. oa- klnll*tlr. ı.t.owa w ~da- ldlere. - 1 

bt.eklllerln lüzumlu ftSlkalarlle bbrıat ft'J& yazı De rt/4/942 euıt. - lata öıaer Abıt han Ddnel tat Ho. ıs nim& Pıe& JKmcbf. 8wdP6edt '8n •1'ftAO. •m••man vn~ 
tarihine kadar Ankara Personel müdürlüğümüze mtıracaatıan. BLEN ldB BAYAN - Yaflı bir ba.- telefon 42368. - e dakt& ba:kbl • OtlDdlW• :mlnL- onm. -~ "9J'a ....,llyeAi 

c2'19Sı. «4682• ~-:..:bir"::~=~ 'l1lwt BİN ı.tuo.AN atrf Uu'l'A caaYtALI. Telef:.~-~~--- ~ ~ ~~ ~~~ 
------------------------ M it.ADA& EY ~ fta1re a- • AnG4 awa.ava - ~ .........-. ~ ..,,,_~.., ~· 

ASI.AN .. ESJdufsAR MOTrmlT ~ ft su ~ ...... ~ r ........ ..., bir tin a1mat ~ TLdeu fu1a ·- bir ahcl ~ ... ,... .... bl - ......... lllll'MH& Tela 
~-'A" • &ı'Q'Or. Aqamela d!LJb rthnuzu. Hp vardır. SatmaJc lılıtfyenlerin p bfr J'8h Yeya aıa U'Q'JI'. l!Jatmal: f11- nlft. -· 

KİRECİ FABRİKALARI ANONİM ştaKBTINDEN: • mele"* mlıwl. - 2 acele m1b'acaatlan Oa1at& ÖJDenılt&ı WJlenlePlrı UISl - OllW&> P* 'b- ~ 
İkinci davetname - B1riDc1 Mıı 2-IŞçl ARIY ANLAR !:. 2:ı. ~: ık>. Ttllk llmllk BI· Wınına ,....._,,n. - ı .!-;.-'~ =.:. her. 

Aa1an n Eı*fb'-r mtı~ ~tıpento ft n lıll'ICl flıbrlıallll &nontm • • - I ACEl.E RATU.IK ~ ft mi IJedle mtıait denen atılıktır. Mil• 
fllrketl ııı.ecıar1anmn llldeld ,,,..,.,..... •tlııllıbW ........ feıN:all.de h1 BtB TERZt ll&Ll'A8I A&A- - LİRAYA - &enıede '12 Ura ti- Al'A&TIMAN - suna...... ........ ..... -..: - i 
..-ette içtima& mff& ohmdllldarı 15 Mı.a 1H2 tadb1l toplu&ıda Ttcare' NIYOR - Ankara C8ddesl 90 numara :raiı ~ a&ı1* dCllıdn m - .aıa ... b..- • llo. 1 dllı --------------
liammunun muaddel 186 ncı mıaddeBlnln ıtsum ıWmll1 Dılısaıbı lçt1ma Terzl bay Nlzmı Unan& ~t. Ollata ömenıldl Mit- ı el tat 21 Ro. 10 • bdar ~- - 1 aadıtö~B - Tllocar eemlll 
ilamı olmMıt:ından. ~l mıı*lhe hbledaram aptıda J'9.Zl1ı "1l1 ruzoa- ~çt ~ Tn* ~k Blmnı. ını: m68. - t l&TJLD[ IUTLI dtb US& ~ ....- ftll lıel ,. gamht yt 
•fi mi p eı• ~ 'IMre 21 M&Jll IMJ tütblne masadlt mlı gibıO A9 KIZ .ARANITOB - aJ • •-. 'l1sunçarp dftrmda p ~ ~ aııllMüettl llllllJftlı mz.- Cilan 111'19 
wt ıe de ee,othmıda. Tepeblp>da Perapalu *il l&lonlarında vuku bu· işlerinde çalışmak 07Jere ~! kızı arım- 55,111 ._ - llab9elıılPI tnmftf Jı:aJlde nemreuı naı bir atı - blıüı' l'aat ~lin tl!lt6 kira1*'.,ı 
Jaeat Ddnef blr tıemılıde toplantıya da• olunurlar. ma.ktıadır. Tallplerfn Yenı Poetahane caddest ilzerinde maJm ,. ~ lılctır ~ fauett;,9 ::... 1; m. Tel: 80189. _ 4 

BlJZNAMEİ MtfZBEB.AT b.rpmc!a Mimar Vedat eaddeli 28 gtbl ta.ksfmat n tadlllta elveı1fll la1· Ho. &., Yah ... 
1 - Muamellt.ı evvellyesl 1937 aeneııııblde ba.f1aR> 8 'I'efrln1anl 1939 numaraza müracaat. - metıı bir mtilt atıııttır. BusiJst do9- ya ,,a m.tracaa.t. DaAuK KÖŞK - Brenköy istu-

tarnıındt fetbllde olara.t tıoplanan bJMdar1al' 1llll1llDl b.,.u taaflDdıan BtR TALEBE - Baftad& ıt1 defa ya remzllc Galata.saıw Krıte &patı- YAZ tçtN - Bir ecnebi. ... iti J'OD ftbl Jol , Ro. Dr. Ba,n ömec 
lıuaıa bllfu>uı w Mat bUftll icra ye ıntq edllm'IDlf olan~ eenna.- mVb99't>e dersi alnı* lıltemekted.lr man Emll~ mtıraeaat. Tel: 49010. Y~ arumdıa 8lbDıte.,.,. Ada- ~banyo, ektiıt. haftlUI, ıe~ 
Jll!8lnkı 1,480.00.- llıwa çıbnJmaaı ayft)ıet;l. bU6baa bm -*lerl kJ1· Allbdaı!arm G&tepe tren ıu 29 larcla ye Jalıut Moda • Boııtana1 mer- fon m&emmel ft cbel bahçe d 
metı1 ~ ~l taanar edtım..S lserlDe 11 KlnW'ttel 1MO No. ya mtlracaatı rsca olunur JO _ .. ~·900 LİRA - Galatasaray muhl- tmlnde 5 - T odalı teıetmıu blbıoeal odalı. Tel: Jı.212. -
tıarlblnde feıR&llde olarat toplanan ııt.edarlar 1llD1llDl he18Unde ~ . wuue beş tatlı altında 4Gktlnı " Ye her tlrttl blllfana han •• nmel ------------
........... 'ftl ba &l"8da ftlW1 metellllnden t*an bir lbUW da bu mnu- ata ÇOCUK ABAJOYOK - Btlro aeııeıııc 1'100 Ura net Iradı bulunan, mobUJalı bir .., UQOı'. (b) rlm11- IATILm ll&Cm alsust -
mi beJete anoJnnm111 idl btzmetlerlnde lrnD•nılaeatıır. Her ıtln atJaın yapılı bJr ~ atddc- de t..canbaı 171 Jlmı&& ·b&mm ~ ..,...,tın Ymkamt cıaddtBlndl 

An oJdulu madleıe temu edilerek almacaJc ~ dn '*rar top- aa.t. 11 den 13 e tadar Galata eakl tır. Galatasaray Köte apartıman Jlm- 11ne JUl:!nwcı. _ 1 ll/ll Jfo. ı.a (8ka lftlP••> mmll• 
ltzweat f'ertalide hllledadlc 11111uml :blJletlnee bu Jı1llDlta lıa&l lılr brar OOmriUc aotK Ada han 11 numara~ llkllJ Tel: 49010. manaı _.. .....,.nnm '* Jdmllt 
ıeıtJmeal mestftr it Ununueneı 1940 tarihli ummnl heJ9' tıuafmdan lı:a- mtiracaat. - Si tol rJa.& ş clheUnde KtaAUlf DD'O A&AJID'OS - De- eMaJeeattnr', - • 

~:-~ ~;: td&N =n:e .. ~ temealll! " nsvtnct ALDIACil - J'abrika- bqı1 
genif cephe 1lolfll tatlı tlft .= ~ ::,,,~ ~ ÖULIJ[ AP. AllANnoa - ~ 

1ıaJıaeden betüıcl maddeeln.ln = .,. ~ -· ile~ ~ ~~!:'t~ bl- temıs ppılı ctmeı blr .-rtmwı •-~ ı• ••Wıı•P1• mlnwıt - ı xı,ım-.ı...,.. ~ S. lltünd• 
-,,,_ ı~ c-mııf llıi -y-vw au....,ay 'V_!lf· tıhttır. D. No. 'lf'I ~Kili 1 911& dıart odalı Jdıa]Jk 

l!DıeUerl eDnimUl ba.)bıda nlbal bir 1ıanr teımııL dır. Muvaffak olduklan takdirde Jti- apartıman Emlllit Tel: 48010. IA'l'IUI[ B.ur - Ka.rat8fdl Do"9 ram.~ milraeaat =-~ 
Olıbt dahUl nlwnnamellbıhı bet!Dd JDIMııelntn '*11 bamn: ae1t J9YIDlJe ftdleeektlr. Beflktat m- BIDk brfı,smda Şe'vtet ._ Jmıı na-
ıoımtm aennayesl ilci )'il .tıeben bin liradan 1met olup beheri ı.et bçaD Katla aM1Je tetıne mtlracaat. .,.. r.tK& - Clbanlkde d6ıt mDe maruf cllrt dMb 111 ıı oda-- llL ban No. 

51 
da :tbralılm ~ 

Onnh Uram JDJmtelnde em .ıtı bin blueye mthıb+nd!r. tatlı temls n ,en.1 J'IPh bilen ..., din lbaftt Ye ayht cellrt. ıaı Jlra ollD tq>. - l 
İfba ... llD8d&tmdan bedl'U tamamen tesvlJe edllmlf mit altı bin ıxt ftN JIDllTBU A&&ND'OB "' H'10 Ura net ıratıı se-eı bir apar- han •tılıttır Kapıcısma mlrlıaat.. 

IMlt Jls adedi 11 Xlnunuınwl U19 tarlbtDde lıılpamn bOlnıoolan m.ad· :tmıır llllDUbluııda bir • ilinde lıl- kman ablıtlw. D. llo. 110 oaJMa- -----· _;___.;.;....~;;,;;,;~ 5 - MÜTEFERRiK 
blnce ._ m._..,"'4 tlllıdlı:aJuDe bJJctlmJe emnJ Ye mnndalmm 11t:nı mı UMI l:lertnde apUtıuıJmı 1llP-' aray K«ıte aputnnan Wmın11 'ftl: 
dllaa ft MQdm• mUllllalt tlmlDto 'Ye 1a 1drecl N• >m ._.. tir- mak, dttert burada p.h,m• OBere 49010 J& lllblında 1111 melN __...,. _._ .._,,,._ ._ 
keti. ne dftd • .....,... ıa.a .....,.... balWD AlllD ... · s p' r ~ tılcı"ibll iti fen memunma lhUyaç 11 numaralı mttr. ammn ep , _.. UfUl&ıUt BAYI - llıven üc-
bUerl blmedaıanma hlmll balmııdBJan ..._ ......_ lıded""'9 tenl ye ftrdır. Talip oJanlann puanlan maa- 12,511 LiAA ~ Tutabqı ead4111Dbı Dll&rml Gf buçuk l1radan ..,,....., rtıtle .-•ıeııel tnslua Dlaa deraled 
.. edilecelc n m~ Mm bin bet J1a a4edl _.... tıdJU mubltıl- ela her ltbı aat 10 - 12 arumda 40H1 Bamalbqı clheıtndıe kille bip her Tllllcm: 80894. - ı ••11411r. ~ blq w -' metoc1 
llnde lhraç olunacaktır. telefona mtıracaatla izahat alması ll- t11rttı tadlllta e?verloll bllen eo lira • ..,,..,.n. llmlallla ....,. 

Heyeti wnum~enJn ~bu •rm&Jt!71 bir mSsl1 '1esyit ttmete 118.lWyeU lllndır. - 4 geli_rll güzel blr bina satılıktır. D. No. IA'l'IUK KÖŞK - 1 eda. 111 Mt. mtncaa\ ldWm.111. 
olacaktır. Tezyidi aerma eye b.rar Yeıildill aman hütQmıetıe malümat BAl'BZi'ıTB Yt1K 819 Galatasaray K8fe apartJman im. tulumlıah taUı R111 Ti bahçlll tam-
ttrllecektlr. 8erm&J11Dln b\r mllltnd.en fnJa t8sy1dl evve1emtrde hilkOme- T.1118b. km BUL.:.~ SU lltlf Tel: '8010 TQa JÜID 'Oatildar K1llt1ı 111. lllk· .&LMAKCA DDSl.a.i - Taltbele-
tln muntataUDhı tletb•llne _... ____ ··bac oı.1ıı ~t. lıe*l- - w 11U't- bl t.aalı Pehllftıı. - ı re, btl}rtltlere ırameı: n muhabere 
lerl tamamen ~ ~· ~ ......... ıum.r= ~z-=~ Jı411- ........ -·Oilatpe elvan. cl9- deralerl 'fftillr. Ko1Q mewdlar • q. 
Şlrketln Uı~ tyllfecetl hlsııııe 1m~m ablurıeJert ad~ ııeee.. = u:a'" 1 11 • • nW 111nn •tıh? Mtl' •I SJCISl ,_ ......... - ~ mufmla ...._. .llH&tllre. ııldalar nı 
Uttasdlk İkt•t VeWAletin&- tevdl ediı.eettlr. c= 1 1 

111 a.ht!t loblde tam 'i iRwıMlııici &W una ~ ' ı•'la J llolallı1 • ....-.mr. "ftbla 81ruer-
Şlrket hı.ederanmın 16 Halran 113'1 tarihinde lnfbt iden mru.ılde BAYAN ARANIYOB - Mata•- s tatlı Ye taJorlferU em•l• bir u.e Ho. Ju ~ ~e ...... ,.. Yllti' ltl bpı • IDll ta\ Jladua. 

heyetl uınumiye lçtlmaında lttlhaz olunan karara tevfikan .,,000 Jlradan IDI1Jda teıwAbtar blr ba1&P. ltıtl)'aç satılıktır. Husul do9Ja ı.mlle oa.- menim! ICln ~ wrlleceltllr. Gir- Slftar. 
ibaret olan aermayel iptidaiye yeniden hm>1ı1 beter llra tmnetı 1t1barlle Ttr. Tallplıeı1n Karak6y lraraççı sobt latuara.y Kllı)e apartmwı Emll~ met fdl1enler lfbıdetllere mira- _""'_K ______ -.-----
l'1,5CO adet hu senedi ihraç edilmek suretııe 38'1500 Osmanlı Urasma 1>- Ho. 31 a mtlracaatlan. Tel: '98lO caatıa her liln ~Wrler. - ı vv TBCllu--.a - U. ProfesG--
llğ edlJmlfUr. ORTA TABStı.tNt BtrtREN - ve GÖZTEPB, llOITANCI, YAIL\CIK in rl. 

1'!"1ze· l'n.nm•a dersleri .... 
Şirket hi.91edaranmın 29 Klnunuft"ffl 1928 tarthbıde lıılb\ eden fev- W»Jtslne c1enm ectewetetS olan bir VB CİV.UINDA - ı U 46.000 llıa otllhane-:!ı~ U::: .!"!!.'!"~ rlr. Mctiep talcıbeleıtnln deralerhd 

talAde heyeti um~ lçtlmamda lttllıu olunan brara Mtlııllı 36'7,500 ,ence ~ YaMır ş.ım kefale\ aıumda kArsir, bet.on.,. ahf&p ~- em .,._ .. ..., lmıh eder. Her 1'ft lider. Şartı&& 
llnıd:ıh ibaret olan -~ llriııet 79Dld• ı.tllit ""91' Ura JEQmetl ıtı- cösterlJ.meııl earttır. Metctupla, Galata- ler Ye TllWar J!!mllktf taıaımdan a-~ ~ ~ ~-~ ma.tttlr. At.tamda R. R. rtlmmıuna. 
1ıaıilıe 38.500 adet his8e senedi lhra~ edllınet 8'l!'etlJe 560,000 TGı1t Uruma da Jeneıat banR"da &'fob& flmaD tlfa OlbnJnuftır. ~ Köte mebdlen ..,_._ 
U.llt edilmiştir). Ytımnı lfUllh ,...,._..,. mira- apuimıan 'Rnl1lMt 'ftl: 48010 IUJU bubmao 8*1 klraa ı7h U'Dla J(lJST JlÖPaLDi -

Şlrket dahili nivnmamealnln betincl maMNıtnbı tıadllden 8DDI'& aJa- eaat ectnnuı& ı Ura icarlı aparUmaıı tanmda ..._ .._ atı ı;etU: - ltJADm YB GÖitw& _ As- m2 mtlaha1ı 138• numaralı bin& a- - .,. dlll tı. nn litpell ace~ aa-
tŞlrketl sermayesi behert bet Türtc Hruı tıymeU l&ibariyemlnde lkl rtla MEMUR .IMJOYOS - MI. J9D1 talt tbıerl ft ufalta Jllbı l1l Mü- tılıttır. ttıncı tata milraeaat.. llbttı.f, l'Ulh Darllldata ead. Fah-

dolran aız ~ hlw senedine mtlnkaaem blr mDJon cıarı 70ı doban bin yazısı dibııgtbı, düUJo bllen 1111' _.. Jarda Kandllll, BeY1eıtJeJt .,. Btbilk- KtlUL AZiN rtlıeJ llo. l/l. 'ftl: 23'191. - 1 
Tine Urumdan Rıarettır. mur ara.DJJOI'. İrtı*UJertn 8blılcl U- dere den'2 kenarlaımda ID1lbtılUf IK YAZLIK G O - llfll r-----------• 

Heyeti umumlyenln eşitli Te mevzuatı t.anunJJe dairesinde bu ee:ıma- man Han 1 et b& n naaauıaıa mtl- ve tıyatlarda kıymetll u.1ar -= B~ere eaddeBI Zlnc~- llU'ftJn.&aıNm Al.8llUJllZ 
,.eyi t"Z}'tde sa!!hlyett olacaktır. :ltıl'&!: olunan Jıı.e aıenedatı bedelleri • racaa.tıan. - ' çıtanımıştır GalataarQ x• 11>&1' ~ ında elektrik IU 'ftl'dır. al 
manıile tahsil olumnadıkça. yeniden teSJi<U eermaye muameıe.ı Yll>llamu. tıman Emllktt Tel· •lo · ... Butta• brfllmda llaltı Clmal OUetem!s ldarebanalnl adres 
lllssc senedatı tallı ve lıraç olunmadan evvel nthiıuneıerı Ticaret VeUJe- 3 _SA TJLIK EŞYA · gJfeBlne mlracaat. - ı olarak se-termlt olan tarnert-
tılne gönderilip tasdik ettirilecekt!r). BULUNMAZ l'DSAT - lll;Jtlt- Ullça.t 'l'AZl.m GAZtıılo 1t mlııden 

'- - Ticaret V~tlnln ifanna atfen 1st.anbuı Mmtata '1lcaret Mtı- TOBUllL1Jlt BUID.&'1' - meme " adamn ma.tesna çamııth .,_,.rm. tiklarda dıenl:I taıarmda - ,_ t.ıDbee 'lln&m• - X. 15 -
dtirlütünce 7111942 tar1hll Ye 100 numnnllı temre lle fımte bDdlı1len ,. ayıklama JMlttnell olap ta atmak da muhteIU capluda pamtlle:nmlf tert.tbattı bahçeli ıutno ="m:1 M.T _ lLT.li _ lLA _ M.K _ 
tdare MeclJsi raporuna ayııen clercolunan iti maddenin ~ dahlU nı- lstlyenler Attımı'da .-rD Otlzı•re kıymetli aralar .. ,.... tara1Jndan nuebet.lle denen atılıttu'. tt- r.a _ Kelepir btra _ LK _ 
1amnameslne Ulft81 hakkındaki tNIUln mllakerad. mettvpıa bUdlnnelerl •bfa ;lkanJmllW. l'nw&tan ktifade Selmımp. eatt Mahtem • "** t.; 

1'1caret ltanununmı S85 lnel maddell muclbbıee hissedarlardan bir ıııa- SATILIK •••N _ Tek flft ~ ldln1),... ~•1'&7 ldll llPU'tlmıan nmna?Qa. e _ 1 il.iP - 11.Jf - U - 11.S 
ltSI olanın dahi tııbu m~ lf'lrü .,. "" Ha etımete haöı n.rdır Ye flllur .._ -... llltk ~ İl Sml Tel. ~o 11.A - MeDle 
ldrtkn ziyade hlwt Olan U'Yatm 1'!11erl blaeıeri nllbetlnde ter.ayiit eder. Ben~ ~ lla1t1 oemaı il- la. ID& - .. olhman memzl uıarn.a mı ADm - Bin lld 
.__

1 
İşbnd~madalbhazırln .~~~~ 81Taı. Tteaıet. bnununun 171 ~e mtlraeaat. _ ı bir JVlnde &Jda ;, 11.ıa -u.aı dört y6s lira ftltdat .... ,...ll""D 111 bir ~-~~ ~ 

_, ma uQ>• muc ce ~--- ._.._._ bl!' batta eTTel ııı.eıertnl ~ le t açe.r •-.. mevlcllnde an mnıeUk Jrmıtanıllı 11J118 ~ ~· ·-
a t>rkl'Zlne tevdi etmelldlrler. SATILIK PİYANO - cut Jllnbe t! Oal odalı blr llJl.rfilman atııııt- llraJa Ha.mı depoew mlwt. ohm'1l'. 

Bankalara tevdi edilecek hJase aenedatı m'DbbWnde alınaea.k mektup- Baflle ftnnt Berlln. •!50. Kacht&J !Ü1t ,.!i~ Kate apariıman~ _ ı ._ __________ .. 
ler şirket meBezlne tevdiat mahlyetln<le o1ank bıbal edlleceWr Müh1lrdar eaddeal Tatıacı JlmJn BeJ • --- Y q ·Mepa Ye Sebze 

, ~uı. ıe Nlan. ıea aokak Dildar apartmıuı Xo. 1. - l 15000 IJaA - lk7olla BetAr IOta- ...:_~~!IK - ~ 111-
ııocı.tst h>AKE lmda ıs tatJı w.-- bir ---- •H

111ft7 lılllı ıcmana bir Tannı Sah• Koo ti·~ r----~-----------_;.;;~;;;..;;;;;;;;___ KEL'ft!l.&'l'Öa MARJ[AU - As tul- Galataaara xe;~ W atıhktır. dülta mesafede Mfaltın denJs tara- -S per& ı-• 1 İstanbul Belediveai ilinlan J 1anıım11 bira • '"' aalre ımtatma Tel: 49010
1 apar1mıan Em1l.klf fmd& iki tatlı tam lct.rclr ayn birer leri Birlimnden· 

' _ havuzu at.1Jdrtır. BeNiu TarlabaŞl - 1 apartuaan tanmdPı k~ aııııttır. a-· • 
Temizlllt itleri ameled tein ahnecat llO glft Jilt1t clmıe açık eblltme- Kal10MÜ11Jl1* lı:arabl bqlllllda TAUMllANDB - ar ..-nam 80145 No. ya telefon edilmesi. Mürefte Kooperatlfiınlz imalltındaa 

JfJ ltonulmuotur. Mecmuunun ta.hm.in bedeli 1325 llra ve Ut tıemlnatı 241 lSSJ No. Pahı1 Bey apartmıuıı daire 3· e tat e tar oda~ malt m tam YAZJRANB ABANIYO& - Galata 80.800 litre beyaz 1'e at3'lh fllNP sah-
::,:.7 ~~/=~!.~ ft Muamellt Mtldtlr1Qt11 taıemlnde göril- -

1 
::rar ~?6 Un. ..ıt lıat 1.,. Ura. mnUDde, JDCblJJaJı "Y• moltYyasız lacakbr. Tallplerln ıedf eUa1erl n. 

· -- ctmtl aa& H de Daimi Bnctlımende yapı- 8A'l1UK - Bmı dolap " ııı•n• racaa · Talrllm llldt Mdıı&ar c:.ad- Modalı bir JUlhan eıe Jacaıttu'. TaHpJerfn ilk teminat DIMl>us .,.,. me'*1ıpları Ye H2 JlJm& at& lan. Ana ettllh>,._ tot gllBeldtr. dest Emllt JMlll.,.. 1'o. " ttıeeon ~ Galata e ac aımımak- a&lan mektupla. H NJaan ua ~ 
Ticaret Oda.sı valcalarile ihale gilntı nraanen 181.ıte Dafnı! Jlnclmft14e Saraçhaneba4mda lllllıge1l mabaJJebl- 43488. - l . •im pmta. ~tmu 1HI -- b.dar blkftıaelerl ... flıale stmil .. 
lnılunmatan. (462t) et. Tel: 2Hl0'7. SIRASEL'YtDm - lllr eputmııaıı leslnıl Jll M Tel. GOL - 1 il ıa.a ifa paaıtılıll IÜJlÜ aaal 

1 latanbul Vakıflar Di--•-~-ıu.=.:&tl~·• 1 8ATJLD[ - ..._. llJldalY&lan, lta.t4eı:odt.lılaQ91nı&•111&fla&l ANKABAD.&um.muC-xe- ilde BfrJılln.ı.t.mbulMl!'J'f&JWhı-
1ı~ ~~~~~~~~~~~~raa~~UW~ug;:;u~:;::anı::a;:.n:__J_ tahta mw. t&TJa, bbft tltnnlan n 18.000 11ra. '1'llelml w - 1 fllmıln. Klllarpman wwwtllude 5 dl W• Ho. 111 lleıbzlnde hazır bu--

Yıllardanberl tevliyet. vaDteslne aJ1ta ~ adrtll 2 oparUlr ınlknııfcmJa lıılllılııer PHILOO T~ • ........-ıı edalı ftl 1111* -.U ft •'4tdlt w 1T.I ..._len UAn cılımm. 
a11ıce blllnmlJm (~ a1uı ~ lledlwM ~ 9fend1 ~ mam unpllflbıUlr ....war. Mmall ı b\ 1 er-....;. lal& - ıtra :n emld IAllawı lılr ilet mı-1----------
Cmer> "*'1nın mütınelllJMI UlvlJ'IDbı ldanadlıe mlw&la YMtm& al& mıetclt IAlbon boap MI au 'ft- &ıU •• ..._ ..._..... - 1 ~ ADb.nı1ı& • .Alılı& DapeyfDI 1 EYl TESVİYECi 
•uameltfl tüıp .,. hlfır .,.n.ıannı ifa elmeıd itin Dinen ftti .._._ na paaun ı • •!!!•'* Teletm. 11"1'1. - ı 
la.bet etmedltlnden teOOLllne 11An tarthlnden lılllamı on bet dn dalla RATIUK - Portat1f 'fklah demlr- me OBIUJOlnDB - Cla:Jel stmel Jdau.m llÖI& _ ~ " 

2 
Qrta ~ ~ 

111Üıblet Verllmlftlr. den ft Ol1*JU plvazıhıli .açlardan btl- V'tkle 7 katlı bir NJ8l"bman 7 fe? Bamdl - .....,... '8ftt pt•nm WiıdJr. 'l"aDp}edn IDCD fll? 
811 m~ artmda da lltlJZıedıtl ıatdlrde lwMnnı!a lı:anat ., mllt * 1ılr 1ılu. ~ dlpo pral lobı oda cephe 11 meta tıMı 100..000 DrL bet odalı mlsıcnen akmla werruatıı de IDHSUCAT UN'IBAL Ud. 

Jal)llacalı ıııtar mw•mma talın olm8ık bere UAn cılanur. C.a> llverltJa -~ muıhte11f tıamalar, Telefon 4Sm. - l iki aillf8 de mlleal& ~ aeeJe ~- ltl. faıbrlbsma. mawı eme-

R d f 
•Mbit. ~ atre lddıttır. TALtMlwuDs - bir ..,..nw lıl1*t~ır:_. !t'o~lnd~etll~e~re~m~~~~~_:-:_:ı !_!~ıe~rt~. ~~~~~~~~!! a yo ar mütehassısı aranıye>r Bbıa ayn, ma1c1ne1er ,.ınıs toptan •- a tat ı er oc1a 11uıJo ııM .,.sa. rıo -
tıahktır. lllracaat: M. Bilge -re Or- llra ft&tl 40,000 :um. ııtlncaat Tablm M ki 

Devlet limanları iıletme umum müdürlüğündenz talı - Galata Perfembepamn ı:, han Şehit Muhtu caddeel l!'.ınlU: J'Ulhaı- a ne ressamı aranıyor 
Radyofar tcslsa.tında Jhtl.wı sahlbl blr ·tekJtlsYene nıtıyaç vardır. TaUp altında. P.K. 1453· - 1 

nesi Ro. f.. Telefon G481. -
1 lıtanbul Elektrik Tramvay vei Tünel İtlebneleri 

olanlann ehllyetllklerinl gösterir vesaik ne l§letmemlz Kıyı emnlyetl tube· T::"D'I ZARİF KOllPLE BALON YAZ llEVsbd. tçtN - ~ U M""d'• ı·· .... d 
lhıe mflracaatıan. 4642) iMi - 'Vıyana mamulltı Dmıırı 8PBl'tmıaaı n oda ~ " Jdr&ya mum u ur ugun en : 
rP==--=--=-==:ım::ı==:-=------------.. =eın~nzıu 11 ~ibaret nrecekler TÜldm eı;tııt Mubtar cad- ~ ŞlfU. ~ u.mır ve hnal~t ~lerine alt resim· 

DeYlet Demiryollan ve Liıııaidan Jıletme 1osııı ~ ır. ~ caddesi deal ~ Jlm!Wı• Ro. t. Tel: ıerı Ye mıtroı 11tatt11&Mc1er1nt. JS1llllak lzenı "'e tmtıhanda gfıst~ »ya-

u •d •• 
1
,. I caat oıunmuı ~ mtu8.- 43488• - 1 kate cöıe cünde SIO kunlla tadar ücret verilmek suretlle tercihan Sanal'l 

mum ı areıı ı an arı · - 2 lltRAJ.ıx Ull(m.t caztNo _ Dl*t.etıi mesmılarmdaD ııu ~ reaso.nıı alınacaktır. 
•=--=-==-=========-===-=-==-===--------.., .. ıı1ı1__ -~.!.._ - Acele IUı1* bir l20 ~6J'tlnde. U:Qdinl9t ahtundl, ı.tetıDerta dful il&~ c~nı, tahsil vesYtası. hilsııübal. lcl.lıdı w 

~-~~==~=~=~~~=~-:-=~~~=~~~~==~~~;;~~-;~~~~~~~~~~~~~~~~~-- ~ 2214/Ma güaıil 1 ..... ... ... 
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YA.VIK, ÇATLAK, UZElıU. ye 
CİLD YARALARINA tnkallde 
171 relir Derinin tazelenmesine 
Ye yenUenmesine hizmet ecıer. 

ı--ı-..... , - Rf!r Eczanede bulunur. -ı 

ilan ve beyan 'ı ederim ki :· 
.CİLO GIDAsı:oLAN 1 

BUBİOCELCioo~J ' ---------------
ŞAYAN1 HAYRETTiR a...,,&6 .. o.coldan sağa ,.e yukarıdan a ağı: 

ı - En yuksek bllgi kurulu. 
2 - Faydasın-ıı - Bir sayı. 
3 - Hastalıktan iyileııme - F'iynka. 
4 - Eıilrgeyen. 
5 Budala - Gündüz değll. 
G Tersi bı-yıltıcı bir illıçtır - Ter-

si tn cnzadır. ı 
7 - Anndolunun batı tarofır.da bir 

bolge. 
r. - Tanrısına kulluk eder. 
::ı Yüksek faizin para veren - ö-

deme 
10 - Arkadaşına sual eder. 

Geçen bulm:ıcanuz 
Soldan s:ısa ve yukarıdan n.şnğı: 
ı - Mesarburnu, 2 - Ema.yc, Sa

lnı, 3 - Satış yapma, 4 - Ayı, İane, 
5 - Reşit. Adam, 6 Ya, On, Sı, 7 -
Usanan. Ba.ş. 8 - Ra.oed. Boy, 9 -
Nim, Asayiş, 10 - Umarmış, Su, 

Askerlik işleri 
Birinci tünı askerlik daire inden: 
ı - İsimleri a.1:ı.ğıda ya.atlı ınemle-

Cilt/in .. ıemek ii:lirlrırmla 
,, • .. tt 

o/rluğvnu ""ispal . euııor, 

Doktorum, bu ketler halkıncbn olyp ta halen Is-
to.nbuld:ı, bulunnn 330 ve 331 d~um- hususi clld gı-

d:ısında mevcut lulardan <941 yılında tcrhb e:!llml5-
ler ile sakatl:ı.r hariç) 24 nisan 942 olan Blocel'ln bü
cuma günu bulw1duklan :uıkerlik ~u- yük bir itina ile 
bel-erine mürncaatları m.n olunur. seçilmiş genç hay. 

2 - Mardin, Midyat, Siirt, Bit.Us, vanlardan 1St1h- u...~--=::::.......:;._..ı:..~ıı:a 
Muş, vıın Çolemerlik (H:ı.kCıri), Cizre, sal edtldlğlnl söyledi. Blocel "-CU~ 
savur, Çntnk lŞatakı., Gevaş, Bey- din derlnl!klerlne nü!uz ve gen~ 
tnşşeb:ı.p, Yüksekovn, Bingöl (Karlı , t:ıze ve açık olmak . için kendUln 
ova>, Gaı-z:nn, Ahlat, Eçlş, Kızıltepe, Hı.zım olan g1da11 temtn

4
,.ede 

Derok, Gerçuş, Niseydin, Hizan, Tat- Meşhu!' bir Vlyan& Unlversl 
vruı. Çapakçur, Solhan, Beşlri, Şirvan, profesörü tarafından ..ı keşfedile 
Mut.ki, Snson. Varto Genç, Bulanık, bu BIOCEL <penbe renktekl> To 
M:ılazklrt., Muradiye, Klızımp:ışa, Baş- kalon Kremi terkibinde· tam} cll 
kale, Şemcllııan, Gurpmar, Patnos, ens:ıcını beslemek lçln icap ede 
Pervari, Eruh. Sırnak, Kars, Rize, mlktnrda. mevcuttur.lJAkşamla 
Of, Pasinler, i~plr, Tolum, Artvin, y:ıtm:ızdan e\'vel bu kremı ve şa 
Ardahan, Sarıkamış, İğdir, Knrakös•. bahları da (beyaz renkteki> • To 
Oıti. Şavşat, Hopa, Pazar, Arapçay, kalon Kremini kullanınız.tı üf'g 
Hlnı~: Kağızman. Bııyez~~· Yusufell, ı z:ırfında teninizin gayrı sat mad 
Boıc"n. Poşhof, Çıldır, Go.e, Tuzlu~. dı>lerlnden yüzünilziln 2aylflamı 
Eleşkirt, Tutak, Diyadin, Er-lunım, ,.; CC\'ŞC~lş adalelerlnden ku~ 
Erzlnc:ın, Bayburt, Tr.ıbzon, Sürmene, • 1 b 1 d 11- , ,.;:. k'sı 
T"rcan, Oıirete, Vakfıkebir. Tirebolu, tu m:ığ:ı . aş 3 ıı;ıru .. .,rece n 
Akçaabat. Kicı, Aşkarlar. şeblnkarıı- Vıyana Universltesl ~hastanelerl 
hl..ar, Refah!~, Kelkit, Glimu~ne,I nln birinde Prot. Dr.~SteJskal ta 
Alucra, Kuruçay (Iliç), Kemah, Plü- rafından 55 ile ~2,. yaşla_nnda 
m"r Şiran , Tonıl, Maı;:k'.1 . kadınlar üzerinde yapılan tecru * be!er netlccsınde yüz buruşukluk~ 

" \ k l'k eo b . d larının altı hatta zarfında bybol~ 
.~aı ı;ver , s ·er ı · ~u e.;ın en: i 
MalUI subay ve erlerle ,şehiL yct.Lm- duğu sabit o muştur 

lerlnden olup· da 942 ikramiye yokla-
masına gelmlyenlerln doğum ve ikra
miye cüzdnnlnrile birlikte hemen şu-, 
beye gelmeleri. 

ER NQ 

,.. GÖZ l\ItJTAllASSISI ~ 
ve 

Belaoğu)duiu
tutulmamali içıin Dr. Sttreyya 

Gördüren 
Galcı.tasaray Avrupa pasajı kar
şısında Parma npartıman No. 23, lilll••-il kat 1. 

Sıhhatli olmak lçln insanın 

a~ız, burun, boğaz ve b:ı.demclk
lerinl sıhht bir tarzda temtz bu
lundurması lazımdır. 

Bu yollarla giren nezle anJin
ler, grip, kızıl, kızıımık, dltt.erl, 
kabakulak, çiçek, suçiçeği, me
nenjit .. Uah bula§ıcı h:ıstıılıklardıı 

NEOSTF.Rİ~ 

J'Ülveriıasyon veya garg:ıra~ı 
şifaya yardım eder. 

Boyle hastalar ile temaslll bu
Junanlıın korur, şahsi ihtiyat ve j 
tedbiri nldırır. Eczanelerde re~ 
çetesiz satılır. 

ao EN m ıı..ı.c. 

r 
Dr. CEVAD M. SARGIN _. 

Cerrahpaşa h83tanes1 clld17e n 
zührevlye mütehass:ı.sı 

Muayenehane: Galatua.tay Bailo 
sokak No. 412. Pazardan maada 

imi her gün 15 den n a kadar 

Karar hülasaııdır 
c. 42/ 556 
Mılll korunma. kanwıuna muhale

fetten Be,slkta.,ta '.Köy içinde 32 nu
' marnda tuhatıyeclllk ticareti ile meş
cuı Mıgıtdlç kızı Ojeni Iildes hakkın
da Istanbul asliye ildncl ceza mah-
kemesinde cereyan eden muhakeme3i 
nct.iceslnde suçıunını flill sa.bit. oldu
b'1lndan Milli korunma. kamµıunun 

32 nci maddesi mucibince otuı llra 
para cezası ödemesine ve on gün müd
detle dükkıinının knvat.ıln'ıasına ~ 

1 hükıim knt.'ile~t,lğinde ucreti suçluya 
1 nlt olmak üzere karar hülasasınuı 

A anı z te inde ne 11 

İdcar yollan Utlhabı, yeni ve e"1 BELSOÖUKLUÖU, İdrar zotluğu, Me-
anne ve Prostat lltlha.bı, Sistit ve Koll Slstltlere. Böbrek rahat.mzlılrla.

nna karşı en mükemmel blr ll!ç BELSAMİTOL'dur, BELSAMİTOL kul 
lananlar yukanda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Ec
zanelerde bulımur. Satış deposu: samı Aksu Babçekapı İş Bankam 

ill•••ı••-arkasında Rahvancılar sokak No. 5. ••••••-

Belediye Sandal hod•teninde te~ir edamiıtir. 20/.f/942 pazuteel 
g{inU saat oıL dörtte Sand1tl bodeatcminde Mücevherat ealonunda 

aablacakbr. 

Umumi Nakliyat Limited Şirketinden: 
(ISKENDERUN) da açtılı Şube, (5 Temmus Ot.ddell No. 

158 M) fa&UTete ~ve Gllm?11k, tabm1l ta.bltfe n bUıllnum nMU-

•••••••• rat lşlednl i!aya baf1am1ftır.••-----· 

URU ECI 
MEHMET EFENDİ Mahtumları 

Ti C A-R E T H A N E S İ .. 
Muhterem Müıterilerinin ~e~lemeden Kahve 

Alabileceklerini Saygılarile Bildirir. 
lstanbul Merkezi - T ahİnis 

18 Nisan 1~1"> 

Ia:raria ıst•ylnls 

250 • 500 ve 1000 gramlık ambalajlari vardır. 
Adres: btanbul, TO.tb gümrtık Kemerli So. No. 21. Tel: 24197 

'l'ttrkiye Ctimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi; 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirtulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zl.raat Bankasında kumb:ıralı ve itibarsız tasarruf hesapların~a en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a llE" a§a~ıdakJ 

plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ııdet 1.000 liralık 4.000 lira 100 a<let ;,o liral.ık 5.000 lira 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 )t 4.800 • 
4 • 250 • 1.000 • 160 • 20 .. 3.200 • 

4.0 • 100 " 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşatı 

düşmlyenlere lkramlye cıktıjp. takdirde % 20 tazlasUe verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikinan. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Elektrik kaynağı, cereyan menbaı 
Radyo sahiplerine müjde: 

Kısa bir zamanda tükenip hayatı sönen Anod Pillerinden bıkıp 

usandığımızı düşünen lURAN, TAMKO, ALFl Fabrikası 40. 60 -
80 - 90 - 100. 120 ve 150 voltluk Anod Akümülatörleri yapmıştır. 
Enerjisi tazelenerek fenni kullanılmak şartile iki - dört sene garanti 
edilerek kullanılır. 

Teknik izahat, fiat ve tediye şeraiti haklcında Şişli cTAMKOt 


