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BU SABAHKİ TELGRAFLAR Silah çokluğu 
ve 

Maneviyat kudreti 
Bu harpte silfı.ha çok ehemmi

yet veriliyor. Bazı savaşlan sade
ce tank ile tayyarenin kazandığı· 
na inananlar var. Motörlü ordu
lar önünde dW'ulamıyacağı dü
şüncesi, bilen ve bilmiyenlerin 
kafasında değişmez bir kurul h!· 
tinde yer etmiştir. Silah, yenme
nin ve yenilmenin başlıca fımill 
olarak o derece önem kaz:ı~
tır ki Amerika ve İngiltere gibi 
büyük devletler, dövüşe girişip 

zaferi kazanmak için fabrikala
rın geceli gündüzlü çalışarak st
lı1h üstüne sil:ilı yapma::ını yeter 
sanıyorlar. 

An karadaki suikast faillerinin 
h k • b ı d Hint kongresi Şimal Buz mU a emeSIOe 8Ş an 1 Ingiliz teklifle.ri- denizindCki mu. 

Maznunlar dört kişidir, ikisi Türk ni ·kahuı etmiyor harebe tafsilatı 

d• v •k• • s t t b• • t• d d• United Presse göre İngiliz tebliği üç Alman 
ıger ı ısı ovye a ııye ın e ır vaziyet ümitsiz denizaltısı batırılmış veya 

görünüyor hasara uzratılmış diyor 

Ecnebi maznunlar, Türk maznunlarla beraber aynı sırada 
oturmak istemediler, Y orgi Pavlof Türk komünistlerini 

Türk - Sovyet münasebetlerini bozmak istiyen bazı 
ecnebiler tarafından tahrik edildiğini söyledi, 

Müddeiumumi maznunların idama mahkumiyetini istedi Bugünkü harplerde silahın oy
nadığı rol inkar edilemez. Kuv-
vetli ve yeni silahlara, sadece et Ankara ı (Telefonla) - Ankara ettl~lnt söyledl Maznun devamla: 

atı.r ceıa ınahlremesı, bomba. hA.- Bundar, sonra Süleyman Sağ- - Bovyet teb&asıyım. Sıbl.cyada 
ve kemik yığını ve insan cesareti clise.:.1 taUierin! "'1hakeme etmek tçln olun isticvabına geçildi. Süleyman dotdum, a.nneınln adı Aleksandradır. 
ile karşı koymaya çalışmak, eski bu sabah sa.at ona beş kala. toplandı. bahuınıo adı Adem, anaaının Maz- Evliyim, Beş çocuğum var. MahkOml
devirlerdc tabiata tütsü ve dua .Mahk~ salonu, saat dok.uzdan lume olduğunu 908 do O.küpte doğ- yetim yok. Yllksek ta.hsll gördüm. 
Ue hilkim olmak isteyenlerin zih- ltıbaren hıncahınç dolmuştu. Gazete- duğunu, 3 sene evvel Türlı:iyeye Moskova'da namzeUlk imtihanını ~-

eller yerinde Amerikalı, İngillz, Al- Jd•V• . T" k t-L .. ...: d ı_ 1 cllm. İhtlsa...ııım, t.arlhçldlr. Ta.rl.h öjt-
niyetine benzer.' m.an, Fransız, Rus ve muhtelit mil- gev •ııını. ur aoııy ...... n e 'OU un- retmenlyim. 

Fakat bugünkü harplerde dlllıl \etlere mensup muhabtrler 000.I'DUlf- dugunu. Ankarada Lozan meyda- Bundan 80Jlr& teroilınMl vasıtasly-
lardı. nında Loun apartunanında otur• le, Pavlofa ne dlyecetı sonıldu: 

yalnız silaha güvenerek yenilme- Heyeti ltA.klme, ağır ceu. re.ıa B. duğunu, .anatı beıbOl'lik olduiunu, Pavlof - Bu Türk komünistleri 
nin sebeplerini silah azlığında Sn.brl, Jademll lza B. Nenat ~- Yeni§ehird.: Günet betber salonun- bazı taluikçi adamlar tarafından 
bu1mak, yahut yenmenin A.mille- arnoğlu, B. Emln'cren ~01 etm.lftt da kalfa olduğunu, yüZde elli ile tahrik edilmiılerdir. Makaatlan 
rlni yalnız silah üstünlüğünde MüddeiumumllUc makamını, Cömhu- çalıftığmı, mahkQmiyeti olmadığını Türkiye ile Sovyet Rusya araaında-

riyet :ıtüddeiumum.W B. Cem.il Altan bekar ve biıaı: okur yazar olduğu• ld münasebetleri bozm111ttır. Sinaen-
aramak, deınir ve çelik kudreti- ue müddeiumwnl mua.mıt B. Kemal nu ıö.rfedi 1 h .. 1 1 b" 1 d 1 1 ne fazın bir tıl:iJ.m vermektir. Bora. J.Kal edlyorlardL · •• • • a ey a et 0 muı oy e a anı ar a 
Madde denilen şeyde: insan ma- Mütıeaklıben m:ıznunlaz aaıona. alln- Ruı maznunların huvıyetı yanyana oturmak iıtemiyoruz. 
neviyntına mutlaka g'alebe çalan dı. Evveıa maznunlardan Abdü.rralı- ve aöyledikleri Reis - Bunları kim tahrik etmiş} 

man Sayman, ondan sonra Silleyman Pavlof - Tahkikatın deıvamı sı-
böylc bir tıls1m olsaydı harpleri Sağol, müteakiben Kornllof, am- Müteakj)en maznun Yorgl Komi· rasınd.:-. M"ılaşılacak. 
kazanmak altın ve \jj\mik için smda.n da Yorgl Pavlot salona. gl.rdl- ~:::ı:w.~ oo:!a~3ı. ~o:!~~ b:ı: Reis - O halde, ıiz de arka ••-
çok kolaylasırdı. · ler ve maznun nwvtdlerine oturoula.r. ğmnlu olduğunu eöyled1. radı. oturunuz. 

D .. k" t 1 d :ı .. .. Reis Sabri, tercümana. sordu: M''dd • • 
un u gaze e er e ·uu duşun- _ Mamunl&.n tanır mısınız, akra- Reis - Sis Türkçe biliyorsunuz. u eıumumınin 

ceyi sağlamlaştıran ik1 değerJI balıtınıs va mu? ~ .ı;7ıe.eoı. e. Bv.ruı T~- iddianameaı" 
H dlr. Resmi lisan Til~99d!r. 

· yazı okuduk. Birisi, General tz- - ayır. . Komllof _ T(1t1cçe71 as blllr'...m. Maznunlann hilvJyoetı~rt ~t edil-
zeddin Calısların «Akşam)\ da, Maznunların hüviyeti Rusça ooyllyeylm, ıcoıttınm Jtl yanlı~ dileten aon.ra milddelumuml lddiann-

tn 
Maznunlardan Komllof tercüman söylemtyeyim. mestnı okudu. İddianamede Atatürk: 

önü muharebesi dolayısile çı- .Asl bulvann"'A blr ,.__,b" patlnd•'"""ı, bu .. vasıtasiyle, Tilrt: rno.znunlsr yanında Annemln adı Pela Tea'dır. en .,.. uvm .. .. -ou• 
kan guzel yazısıdır. Sayın gene- otu~ak isıtemedl~lnt söyledi. Rusum. Son-et tebUSIYlm. 20 mayıs lnfilAt neticesinde beıtıava ola.n şah-
ral bu muharebeyi anlattıktan Rela - o halde ark& sıra.da. oburu.- 1940 tarihinde Tilıtiyeye geldim. ta- sıı1 hukuk fakültest tıılebes1nden 

tanbulda aovyet mümessllllği nakli- ömer Tokat oldı$ınu ya.püan tahk!-
sonra diyor ki: ırBugünkü harpte n~o~llof ıun sırada otu.rdu ve yat müşavlrlytnı. Moskova şart: ena- kat neticesinde, matmmlarm öıneri 
en modem kara ve hava silfıhla- maznunlardan Abdiirrahma.n &y- tttüailnden mezunum. Evliyim, Ud suilras11 yapmak tçln azmettiım.18 
rile aylarca süren ve katı netice manın isticvabına geçlldJ • çocu~ var. :Mahkilın.tyet sabıkam olduklan sa.bit oldu~da.n Tüıtc ceoza 
arayan muharebelerde her iki ta- Abdürr&hman, anasının adı Ayşe yoktur. Biraz Til~. biraz Fransızca kanununun 62 ve 64 üncü rnaddelerl-

olduJtunu, 1333 t.e 'ttMtü.pt.e d~uiu- bUlrlm. n1n dellletlyle 450 lncl maddeye göre 
rafın büyük birlik komutanları- nu, 935 tarUı1nde Tü~ geldiğini, Bundan sonra dördüncü maznun cezalandınlmcı.lannı taltp ettı. 
ıun şahsi kahramanlıkları mu- İstanbul ünlversiteRl ttb ta.kültesi Yorgt Pavlotun aorguısuna geçUdi: Gazeteml:'Z basılı~en. muhııltemeye 
bakkaldır. :Uuhareben:Jn bu tıl· dördüncü sınıl talebesinden ve bekAr - Ba.ba.mın adı Nikoladır. Reis devam olunu~rdu. 
sımmı hiçbir yeni sil~h değişti- olduğunu, mahkfunlyetl olmadıitmı. bey, s17ıe bs.zı söyllyeoekleriıın var. f.Akşam: Müddeul.tnwnlnln t.ıati>Ud-

. 'Ö'sküp lisesinden rnC'ZUn olduğunu, Reb - Evvel! hüviyctlnlz1 tesolt nl !stedfkl 450 ncl madde ölüm ceza-
remez. Bır komutan, kazanmayı Bayezıt Parti talebe yurdunda ·ı.ıcamet ~Um. sonra söylersiniz. sını !'ımlrdtr.1 
azmettiği bir yerde bütün strate
jik ve taktik usullerini ve kuvvet 
üstünlüğünü ortaya koyduktan 
sonra da netice alamazsa, kendi 
§ahsını ileriye atarak zaferi elde 
eder. Maneviyatına güvenilen 
küçük bir kütle elde bulundukça 
zafer ümidi kınlmaz.)> 

Türklerin tarihi, bilhassa İs-

Birmanya'da 
muharebe 

l"eni Delhi 31 CA.A) - Blıımıınya· 
dnkl İngiliz kuvveUeri umum1 karar
gt\hının tebliği: Japon ve Blrmıınlar
dan mfückkep muazzam düşman 

kuvvetleri Tonbo nehrlni geçerek 
Schwedaung şehrine tnamız ctml§
lerdir. 

. tiklii.l harbi buna ömektir. İngH
tcrcnln tllfıh alımı işleri icin 
Amerikaya ~den Lord Biver
bruk'un sözleri de bu bakımdan Çunı;king 31 (A.A.) - Paz:ı.rtesi 
dikkatle okunmaya deg~ er. Rusla- akşam tebliği: Pazar günü öğleden 

evvel Birma.nyada hareket yapan Çin 
nn Ural dağlaıına çekilmes!le kıtaı:ı.rı, düşnuınm blre iki nlspctinde 
biıtiın ümitlerin ~ok olacağım, sayı üstünlüğüne rağmen TUngu şeh
bundan dolayı başka cepheler rinln doğu kesimlnde hA.klmi}'tltl tek
açılmnsı gerektiğini söyleyen rnr elde etmlşlerdlr. Üstün Japon 
Lord Biverbruk diyor ki: kuvvetleri, W>.yynrcler, tl\llklar ve 

topçu He desteklenerek 25 martta. Çin 
<Sadece, fazla sayıda tank, mevzllertne karşı taarnıza geçmişler

tayyare, top yapmak yetişmez. dlr. Beş gün süren şiddetu muhare
Bunları harp · meydanında k-ul- belerden &onrn Japonlar Çlnllleri ol-

·ıah duklan yerden çıkanna~a muvaffak 
!anmak gcrekt.ir. Singııpur, 51 olamamış1anıır. Çin kuvvctıerı demir 
yokluğundan kaybedilmiş dej:fü- yolu boyunca me~ııerını muhafaza 
dir. Bilakis orada silah üstüniü- etmekt-edlrler. 

ğü bizde idi. Biz bütün güvenJ- ~s~ etra!mdak.l carP141llD.ların 
mizl silaha bağlamış bulunuyo- öncu müsademeı~rı oldu~ ve batlıca 
nız. Aynı zamanda, buna eksik· muharebenin Çin ve J'aı>on kuvvıetıerl 

arasında daha şimalde yapılaca~uıa 
siz maneviyat da katmak lazım- işaret edilmekte ve Japonıann deniz 
dır. Zaferin mutlak şartı bu- yolu ue gelmiş en nz bir tümenlik 
dur. ı ör.emli lhtiynt kuvvetlen bulunduğu 

Maksadımız, Amerika ile İnr,il- kaydolunmnl~tadır. TUngu ctrnrındnkı 

t · d •ıAh b 1 b ' 1 Çin k1' \'Yl't'l~rl \•atnız bir tümenden 
erenın sa rce sı a a e aö-Ia- · • 

.. .. 1 . i t k't t o l ibarett• .. 
mış gonınme erın en 1 e mek 1111111ııııııııtınımnn1111ının111111n 

•tMııtt•un11ıunıınt1tıını 

değildir. Siı; h işine memur tn- t d" .. esı'ni ve ölmesi-. · . ,. an fazla, onısm 
gilız Loıdunun sıl.:ıh almaya . . .. kil insanlar 
gittiği Ame~ ikrıc'n siluh kudref 'ni ~ı bıl ~. celik yure ayılan sanı-
azım aynn bu acık fÖ?leri sövlc- azır. lı. · Bu harp, Y . . 

· mn + • · b u f "pat etmıM.ır. 
mesi hizım n h • 'lin ~·ıder 1 1 e. un . 

' H· • =<ı d'r. Harbi f:ıb ıkalar 

lnönü 
zaferi 

Türk- Macar 
anlaşması 

Ankara 1 (Telefonla> - Ankru'n Ankara 31 (Telc!onla) - :Macar-
Halkevl, İnönü v..n.ferlnln yıldönü.ıııu- brla yaptığımız ticaret nnlaşıuasın 
nü bugün büyük merıı.slmle ırutJıl'tl- dan başka bir de hususi anlaşma ya
ca.ktır. M"raslme istiklal marşiylc pıl~ır. Bu anlaşmanın tasdlkl ha.k
başlnnac:ık, Halk.evi reisi B. Ferlt Ce- hnkkmdak1 kanun lfl.yihası yann (bu 
lal bir nutuk eöyllycrek İnonü zafe- gun) Mecliste görii.şulecektlr. Hususi 
rlnin siyasi ve askerl ooeınnılyetlnl anla.şrnıı.yo. göı-e, MacartsUın Türk1ye
tebarilz ettirecek, Milli şefimize alt ye 20 bln ton çelik mn.muıl\tmm lh
hatırnl:ı.r ve bu zafere ait blr :fillın racına müsaade edecektir. 
gösterilecektir. ============== 

B. Falih Rıfkı Atay, bugün Ulus 
gazetesinde İnönü zatert münascl:>e-

~~~r ~~ığı başma.ıratenln sonunda Çalııtırılan mahkumlar 
cTürkiyenln yenllm~.z ve yıtmaz 

ahlflk nzmt her türlü vasıtalar 1le Gazetelerden: 
donanmıştır. Biz harp ıstemlyoruz. Is- • «!>alman çifliiinde ziraat faaliyeti 
rediğlmlz, asırlarda.nberl uğuruna nl- iler.lıyor. Maıt batlanaıanda bu böl
ce mllyonlıın kurbnn verdiğimiz bu geye gönderilen 400 mahkWn hubu
erler toprağında Türkc ynkışan hür bat, sebze, rnevya yet.İftİrmek için 
ve şcrem blr hayatın f(ltrıannı tut- faaliyete girifmiftir. Bunlardan isti· 
mn.k, lwrumaıc ve devam ctıırmcıcttr.ıı fade edildiği anlqıldıiı takdirde 

Adliye Vekaleti 400 m.aik bir ekipi 

Tasarruf daha çal~ üzere bu mmtakaya 
sevk.edecektir.» 

b 1 İstifade temin edilemıtmesini bav-
ODO arı sala alamaz Türkiyenin it koluna 

bu derece ihtiyaç duyduiu "1 devir
de. nWıkUmlar. hapishane binalarıYeniden 25 milyon 

liralık bono çıkarılması 
layihası 

nı İfgal ederek, tayınlarını alarak, 
eski zamanın medrese nitin fodlacı 
softaları halinde tufeyli oturamaz
lar, senelerce tembellik edemezlec. 

Anka.~ 31 (Akşam) - Yarın Me<:- Kanun, onlan, çaltftıkları takdir-
llste muzakcrc edilecek ıayihıı.Ia.r ara- de mahkumiyet müddetlerinin kual
s~;ıda h:ı.lkın göstcrdlğt roğbett kar- tılması ve para ile meslek kazımma· 
~11~1~ fçhı şimdiye kıl.dar çıkıı.nlan lan gibi fırsatlar da bah,etmiştir. 
şnrtları:0~J:~Y\ 1111.~~ ola~ n~i «İstifade temin edildiği, anlaşıldı
ralık tasarruf bo~~ ~ı yon k : iı takdirdeıt gibi taı tlar, turtlar, ol
nun li'ı.yihası vnrcıır. ç ınas.ı a aa olaa tetkı1Attaki beceriksizliği ifa-
Diğer bir lı\y1ha fle Bankalar ka.- de edecektir ki bn bunu da varit gÖ-

lllad - remeJİL 

Yeni Dclhl ·1 CA A. - Unlted 
Pres. bildiriyor : Gandl Htn.t kon
gresi komlteshıJ, İngiliz plhıuıa. 
muhaleret etme(te ikna ett~ini söyle
mlştlr. Kongre; İngiliz p&ını tns
vip etmediğin\ beyan etmiş, fn'kat he
nüz reddetmemlştlr. Vazlyet ta.nuı.
mlyle ümitsiz görünüyor. Şimdilik 
muva!fıı.kıyct ilıtlmcı.lt :ı.zdır. G:md1n1n 
muhnlefetl, şiddet aleyhtıırlı~o. da
yauma.kta, mamııtlh ingUtz planı 
aleyhinde bir mAnl gibi tet!~ti edil-
memektedir. ' 

Yeni Delhl ı <A~.) - Paryalnnn 
Uderlerf, Bir Cnp'PJ·e mO~rot cevap
h\nnı blldhm.f~Ierdir. Pary lldcrıe
rl, bir Hint orduırnı tctJkillne muhalif 
bulunduklarıru, takat böyle bir ordu 
teşkiline ka.rar verilirse p.rtlar lleri 
sürec*1erint söylemişlerdir. 

Hint mnsHlmanl&.n Uderlert kon
gresi., ı:eç vıı.kt4 udu mOza.kereye 
devam etml.t 1se de blr neUceye vara.
mamıştır. Mü.slüma.n llderlert k.orıgre
.sl yKında Allaha.ba~ fehrinde top
la.nacaktır. 

Yeni Delhl 1 CAA.) B.B.C.: Hint 
to~resl, slr Cripps'e verilecek cevabı 
,yazıyor. sır Crt.pps, kôngrenin ceva
bını bugül\ öğrenece!tinl söylemtşt.tr. 

Şirnal~e Alman 
taarruzları 

Moa~ovaya göre Alman· 
lar, Rus hatlarını delmek 

istiyorlar 

L-0ndra 1 CA.A.) - B.C.B.: Dün ge
ce Moskova'da n~llen resmi Ru.ı 
tebll~: 

Cephemizde mühbn blr değişikll.ı: 
olmamıştır.Pazar günü dılfilrülıen dü.,
mıın tayyareleri 25 değil, 35 dır. Pa
zartesi günü ıs tayyare Jca.ybetmenıl'Ze 
muka.b!I 25 düşman ta.yynrcslnl tah
rip ettl.k. Moskova yalcınlannda ~ 
nazı tayyaresi dilşürUlmiiştür. 

Barenç denizinde bir dllş.num 
nakliye gemisiyle blr deniz n.ltısını 
batırdık. 

Londra 1 (A.A.) - Mumıanak yo
liyle Rusyaya IngUiz \'e Amerikan 
harp malzeıtıesı. göt.urmekte olan 
mühim bir vapur kafılesine hücum 
eden Alman denlz birlikleri Amlralh
ğın tebliğine gore İngiliz ve Rus kuv
vetleri tarafından püskürtulmüştur. 

Düşman hafif birlikleri gorünür gö
rünmez Trlnltn.d nanundakl İnglllz 
harp gemlsl hücum ederek blr di:4-
man muhribinde yangın ç.i.kıır.ım.ş, di
ğer ikisini kaçırmıştır. 

Birkaç saat soıını Eagly ıııuhrml
m12. bir duşmnn muhrfulne tsab~t 
kaydetmiş. takat yetişen iki du.şınan 
muhrlbt önünde geri çekllmeğe mec
bur kalmıştır. Trlnlt.ad kn.ıvaooru ve 
Eagly, muhriplerlmlzde h~snrat var
sa da Umana vannağn muvıaftak ol
muşlardır. 

Ölenlerin ailesıne haber verllm4-
tlr. Katile seyredel'ken düşna.n deniz
altı.lan g5rülmu~ ve onlara hücum 
edUm~Ur. Düşman ckni.zletılımndan 
üçü batmlmlf veya hasara uğratıl
mıştır. Düiman, blr muhrip kayt>et.tl
ttnı kabul etmlştlr. 

Libya'da kum 
fırtınaları 

Dört Mihver levazım 
a-emiaine isabetler 

kaydedildi 

l.ondra 1 ( A.) - BB, C : SU.
nntkte şidcktll kum futuıalan, mu
vakkat durgunluğu idame t>ttirnıekte
dlr. 

Orta Şark İnglliz tebliği.ne gore 
İngiliz tayyarelerı p:ızarLesl cwıü Bt:n
gıı:zi açıklarındıı. mihver ~~Uenne 
yaptıkları taarruzda her biri üçer bin 
tonluk olmak üzere 4 gemiye tsa
betlcr kaydetml§ler. Deme, Tmlml, 
Martub:ı tayyare nıeydaıılannı bom
balamlflardır. 

Pazar ve pazartesi gUnleri Malta.ya. 
yapılan akınl:ır e~lk:i gunlere nL.
betlc daha hatif olmuş, p:ı?.artası ı;;u
nü, Maıtnya ynkl&fmak lstlyen m•h· 
ver tayyareleri. şehrin uv.crlne gele
n:enılşlerdir. Tay;ııreı rimfz, l.nıen 
donnıü.şlerdir 

Londra 1 (A.A.) - B.B.C.: Alınan
lar, Leningrat cephesinde Şlusen
burgun kesilmesine m!nl olmak irln ~ ..••..••••..•.....••...••............. , 
şiddetli mukabil tanmızlard:ı. bulun- ediyor. 
muşlardır. Bu taarruzlar kcndllerlııe l\tosko\·a ı (AA ) _ Almanlar, ~ı-
2500 kişiye mal olmuştur. mal b:ıtı cephesuıde muhtelit nok-

Rusl:ı.r, Vln.zmıı. gerilerinde, Alman talard~ Rus ho.tl:tnnı de!rnek içln 
ihtl-!at kuvyetıenni karş:ılıı.m:ıJc için buyük gnyrrtler sa.rtetmekte ve şld
bilyuk tahşidat Y_aı>ıyorl::ı.r 1 detll muh:ı.ıcbeler cereyan etarektt'-

Haı1toftnkl vnzıyct hn.kk:ndn ha- dir. Alın11111.ır her ta.rıı!kı durduruı
berler kıttır. Gerek bu bölgcre ve gc-j mu~ ve bazı yerlerde kend.l<'nnr ağır 
rek Kırnnda k:ınlı çarpışmalar devam z:ı.yint vcrd!rllmiştlr. 

ıııııııııııı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ısıııııııııııııııııııı,ımı 

.. 
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:. 

( Geceki ve Bu Sabahki Daberle:r ) 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
.Bcrlin 31 (A.A.) - Alman umuml 

br.:Lı:g{Lhmın tebllğlnde ezciimle de
nlllyor ki: 

Avustralya'ya 
taarruz 
yakınmış 

Donctz hnvznsında ve merkez kesi- Avustralya maliafili 2 
mlnde Sovyet tnnrruzlnn püskürtül- • • ... -
müştur 24 tank Lsabctlcr almıştır. hafta ıçınde baılıyacagı• 

Türk inkılip tarihi ~s c~phe- .. 
nstitüsünün vazifesi smde şiddetlt 

muharebeler 
~urk lahıctal savafi, Türli inkılibi ve ~ 
OimhUı:iyeti rejımi esaslari memleket iç!nde 
ve dİ§ - tanitilacali, derder Yerilecektir 

Cephenin muhtelif kesimlerinde Al- m tahmin ediyor 
man taarruz hnretetıerl muvnffaki- _ • 
yetJc devam ediyor. Ankara 31 (Tcılelonla) - 1'lh\. çetimıt'ldiı. Bir qy ~ 

Harliof bölgesinde zirhli 
Sovyet birlikleri 
taarruza geçtiler 

Türkiye'nin 
iç ve d ş 
siyaseti 

c Türk kabinesinde bir 
(leğişiklik mevzuubahis 

olamaz» 

Almnn hava kuvvetleri Sıva.stopol Helboume 31 (A.A.) - Avuctıra.lJ:aı ~ tarihi cnıditfbü karalmaet lüık fulcıltp ~ :.eJimini memlaket , • , .. ıayynrc !:ı.brikMını ve Kerç berz:ıhın- htıkCmcU, 1aponlann Ht1 batta zc- ~b:msı.Ja,ılbma :Jl'ôll1'Ul (bu.- içhıde °"' ~ ta.mtmak ti;:ıiıı. ~ Moüıova 31 (A.A.} - Oogu fi- 8enı 31 (AA.) - Nnsyonal Zai-
dakl !iman tcslslerlnl tesirli surette fında. Avustralya kıtnmın karşı ta.ar,. gfht) Biiyfik Millet ~de mfi- kır me konfaanalar ~. bs maldel::I lı:.csbıdmden bit' eoğuııda tung T"ur~ hakkında dolaşan te-
boınbalnmıştlr. Birçok Sovyet tayyıı.- rom g~ece4dertnı tahmin etmelcte- :a&cre edBecekth. Bu -.,hya g6- 'tiirla yayda.da bulunalacalı:trr. ttd<kll •wqla~ ol&ığunu ~o ha· ~h pyialara rağmen Ankarada BÜ.-
resi ve büyük mJktnrdıı. müteharrik dJr. N. Tirk İnkıl&p taUPd emdt616, 'hı- . O. ~edir. lı:<met vardır ve Türlciyeye karp her 
m::ıl:ıeme tnbrlbedUmiştlr. MurnıanSk Mdbourne •ı E-A.A.) - Dentzaşn. a Dı1 - Tarih -~ Fafdike. İn Faılriiltelesde ve~ abıltaMa. Biilaet 31 ()t..A.) - Hark.ol gi bir tehdidin mevc d" eti d• 
Umanı bombalrnmıştır. 23 mart ile 30 M.ı:p aJınelermdelı dönen lle lç1ertn- lliııre 'b.ğlı ola.c:ı4tn. &.tftnnnn" ...m- kıl&ıp ~ ..,. ~ ıefiml dc:o ~ Lir- b~ günlük'. bir .ıüru- cicıdiliyot'. Salahiyetli Tü~k ıy ka r:k'.. 
ır.art arası 183 Sovyct truıkı tahribe- de ~u kuTvetler1 bu1unan .Avu- fcleri 'ftirk lstiıı:~ T&1r: W:J.. ogıram1&n Maarff ~ ha- ..xua So....,..ot znLlı kuvvetle- lan T .. rk • · d Mih J r d 
dilmiştir. tmı,a kıtııJarı memlekete ln'det -.., 'lli:n ?e Tü1"'u-e r.~......!...~ ~: z:ırlanuek hm mÜcHenılmde ~ ri. FrcaJ oemıp v. doğu ~e- 'L'- d '!.. myasetin te ldvc:1' e ınd .e 

... ~}erdir ·ııu, ~GD ~u; t r _L_ ~ ' , , !Dır egtŞmt: mCVCU 0 UgUna ali~ 
Murmansk sulnnnda seyreden bir ~ · .auUm hal&.mda M1" tfii'}G a-.ıııı- ro es& er ta.-nndaii ~a ~ ~ ~- T aar• " • 

dü~ın::ın gemi k::ıflleSi Alınan dnbaltı- Yeni • Ginede Jiava tde. bulmu:nak, b. lcooulaııla il- tir. '1üdC blaı.ip taı!d antita.ana. ~ cila ıece ya,psmn :kadar devam donen halie~lerdc en küçük bir h~· 
lan tarafından tekror tn:ımıza uğra- ••..u:-ı··.., .. gllj L.-•--l . ___ , . eden ı.. hm:srlığmdıma ~at zerresı bulunmadığını temın 
m•tttr. Topyeltftn 11,000 tonllflto!ut U&H.uıı uıru 

1 
rak ·~en n ,....,.. ..... an toplaya- hir damrma ..-e yönetim. lmrula ._, ~ '°PÇ1l aonra ~oTlar. Türk kabinesinde bir de-

lltl ta,.qt batınlmışt.ır. 'Oçüncü bir ta- Mrlbourne 31 (A.A.) - Hava~ pb.ue ve mürıeMr vücııudc caktu. Stı•I~ 3-1 (A.A) _ Lenin- iif&lik de hah.is mevzuu olamaz. 
~ta bir torpil isabet ct.rn4 ~ gemi- B. Dıııke!ord, Yen.t ObıOOe maballı l"'ft..&.·· T~rki · · d · 
nin ka.yıbı çok muhtemel bulunmuş- hava üstlinJQ1l tıcm1n ed.lldlğin1, bu- 1 1 1 1 8 azad bölaeeindc Te StarAı}'& Ru91A ~-u . u • ~enm ıç ve ış myaset-
tur. Bir hnva hücumu esnasında d1- nun muvakkat dnh\ olsa .Tn.pan btr.- aş e ş er ..... z et:n&imcla R.uelano faaliycıli derrom lerindeki :istikrar §\1 anda en başta 
iter bir gemi hasara uğmmıştır. llJdertnJ cldcll mrette geclktlrdiğüıf 1 1 H etmakte wı ~ edıhlcrle gelen ıvazifedir. 

Şlm:ıli Atrlknda fnnliyct mahdut- lf&de etml~. A1man iırdhı.Amıarı r.aptedilmekt&- Doğu Akdenizde alınan tedbirle~ 
tur. Bir hava nl::ı.nı ve Tobnık llmn.m MOlboorne 11 (A.A.> - Resmi te'b- dir. A'nkarada ilkbahar Alman taarruzu• 
resfrll surette bombalanmıştır. Bir llğ: Tayyarelerlmlz Yeni Ginedeki Başvektl ile Ticaret Vekili Parti Mo.bna 31 (A.A.) - ~vda nun bir lısmı olarak telakki edilP.. 
vapura 1snbct vaki olmu tur. hava '1Anlanna taarruz etml'§leroir. azetcıll, *.i ırfin ıımfsıda Sovyetle- ;ror. 

• 8500 metre 1rtlfı:ıdan &tıl:l.D bombalar grupunda izahat verdiler J_ V-1~'- '"--'-d 3A __ t_.,_ 

Orta tonajda bir gemi lnglllz sa- tnm 2sabetlerle hed f düşntıştilr uu r..awı.ın cepacııwı e , nx:JKUn 
hmcrı yakınında hasara uğmmıŞ.ır. Hruıgarlar }).;'!' e e nan~ · mahaDi aldıklanuı bahe-r ~ek- Amerika Laval'in nazır 

_ Mo._nş ~~illerinde 4 JnglUz avcısı u~ ~a~ yo _ Ankara 31 (AA) - Oimhuriyet Halk Partisi Meclis (dçu tec:Dr. .., • duşiir~llım~ştu~: Norvcçte 3 İnglll.z av- nuştır. H~vanm f~:J:ı Umwnt Heyeti bugQn saat t5 de Teis vekili Tnıbzon mebısıı Huan StıJWJaolm sı '(A.A) _ OE;meınhı olup olmıyacagım 
eı...<:ı dti--fırnlrnuştür. gftçltl§ttrm~. 3() m&rtfn yedi düş- Saka'nın reisli~ toplandı.. Cel8enin a.çılmasmı mfitcakip ~ ~ btMn lıes!m.lerln4e ve bDbM!a. ee- soracak 

It 1 t bı • v • man bomba tn~ Darw1n ıınva len T:ıcaret Vekili B. Mümtaz Ökmen memleketin bugüııafdJ • (lam- nupta Donetz he.vızam>d& Te Harkof- . 
a ya e ıgı n.lanmn 21-30 bda.r bombn atımştır muna mütoollik iktisadi Te tican meselder !Mlkbıd.a Unmmt ~ w. Rm1ar tumJzln.rrna. devam et- Londra 3f (A.A.) -Dün mnrflol 

Telefat ve hnsar )'Oktur. ~yyn.relerl~ mufassal izahat Terdi B fzaiı tm ihtiva ettfR" uhtclif 1 e:z:_ :mektedirter. Soğakların n1çeten he- ,al PCtain ile görüşen Birleşik Ame-
Rom:ı 31 <AA) - İtalyan ordulnn mlzden bh1 dörrlişte yokla.mada. mzır rine eöz alan batiplerd ~~ beyana: ~ekil ıa:= ar . nb flddetll olduğu mc:ıtce'L kesimin- rika büyük elçisi amiral Lcahy'niJll 

tımu'tu k:ı.rnrgfthmın 668 nuıruı.ralı bulunmamıştır. Mllrettclmtmm kar- len cevapln1" dinlendikf1 kün ..r- l ~--ddl Dokt ~n .:::::._ de B:!ll Rus taarnızlnn, resmi Sovyet Laval'in tekrar nazır olup olmtyaca-
tobl 11>i: Sirenn\kte kum fırtmaln.n tulmuş <ılması muhtemeldlr. Saydam Umu.mt H-.....: en ~t-r. r ..... ~~-~~-~-~"h,..,L- _ı:r _;_~ ~~ ~~diğ1ne gtire, yeni- iım sormak fikrinde bulunduğunq 
har~k!'lta ciddi surette enı;el olmuş- Mtlbonme !1 fA.A.) - Avustnılya .. .,._.n ~ .. •=u m™ereaçrm1 ~ eaerc:& ~ ~=ı ... ~4"4 urnuu mnhR1ltn geri nlm- Tmıes azetesi or. 
tur. Cüretll bir cece ha""ketı esnn- Hnvıı Nazın B. Dmkeford, Amertka. ve • meseleleri bal:kın<la beaca beyanatta balunmoı '" im bıeyımt mut ne net1eeluJ:unişt.lr. g yazı,y 
ıımda üçüncü ordu grupuna ~n...<-up Avustralya han kuvvetlerlntn Yent Umumi Heyetçe tasvip otıme.rak oe!.cye nlkye: verihni§tir. Bitaraf askeri mnhfillenio basıl o-
bir Italyruı hnva teşkili To'bruk Uma- Ghıede Lneyıc karşı yaptıkları ha.va Jan lcanante cOı"C. Rus ~e ha-
nını bombnlnmış ve pok alçaktan uç- a.bılan esnamda Jn.pon ~eri D " t f • • ıı:ekot.ıeriı:ıin Almanlam ta.bmll ettiği 
mak suretllc snhlld~ münakalatn ve yektbıunun onda birinden tazlaımun ag 1 m a o 1 s 1 cephe gerisinde münferit adacıklar 
krunplnra bilh:ıs.sn müessir surette ta- tnhrlbedllmi§ olduklnnnı btldirınlş- ~ U'btyesinin tatb!ld ımtAnı olan 
nrruz etmiştir. On makineli ~t tlt. ~ Ublyıe olduğu anlaşılmıştır. 
tnhrlb~ilmtş ve yüzden !a7.lıısı hn.5!1.- -- - l1u t8>t;ren1n ~ faydası vardır: 
rn uğr:ıtılmı~tır. Muhteı..r l'(!rlerde Riom muhakemesi Senayi tetkik heyetinin bazi vazifeleri de bu ı - Cephenbı ta.mamtıe ytınımmıe 

Iskenderiye' de 

4 ki~i siğınakta 
havasızlıktan öldü 

blrço~ yrngmlar çıkmıştır. Kamplar- Riom 31 (AA.) - Muhakeme- ofiae devredilecek net1celent'Jbll•")e1ı: olan RWJla.nıı der.in 
dn d m"1nm uğrndığı kayıplar ağır- ye SAAt 1.3.30 da devam edi1mi~. ;raım.a halll4ıetlıetme engel ohn.n.k, Kahire 31 (AA } - P ·· dır. Haval:ın:ın IngllJz av t-ayyarelerl DinJ ek ill: ah. Anknra. 31 (Tcletoııla) n.ı.lh+.r.. 2 - Alman ıstııınt noktalarmı ez- · · azar cunti 
rert pü.:kürtülmWJtllr. Biltün tn.yya- • ~ec V ıt general Rese- otı.~ kad - -..-.....a lunan vazife ve 8alAh1yetler1n Dağıt- met için Sovyetler1 mtihlm klm"etler güpegündüz lskenderiyede verih!n 
merhnlz uslerint" dönm rnlerdlr. r?: ~· General tank umumi milfet- Veklller H~tn~ ~:- ma Ofls!ne dcvrl ~ b1r tn.fnr.. kullanmak rortmdn bmıkmak, Cbtı bir tehlike işareti C5llasındn yalnız 

~ mtizdeki hattn ~ ta.ytnıer" yn,pıla- nam~ hnm'lamn.l§tır. Bu tarnmame- sayecre mb:ı.har tamtıızunu laı.l'§lla- 100 ld~ istiap edecek vekilde ynpıl .. 

n n 
İn P."iliz uçaklarına ışık 

i areti vermekten 
çekinmiyor 

Batırllan 
vapurlar 

cak ve Ofis ~ ~. ons ye gore, 1pl1k ve k1D1l3Ş i!;1n b:ızı. jp- m..'\k için hazı.rlruıan Ru:t hUcmn kı- mııı bir umumi sığınağa iki bin kişi 
'llJilUDl mfrdib:' mua.vtrıliAino mımer- t1da1 maddelerl.n mnnyi erbabına. da.- ta.ıarmm muhtı:rebe knblllyetl azal- dolmuştur. Hiç bir bomba dü~o
'bank mildür muaTint B. Cabiı1n ta- ~hna.g vo bu mnddele:rJn sa.tJı§ı T9 ~).Taamız için şarkta oldukça miııtir. Sığınağa girenlerden 4 ki§i 
71nt eO:rJenmektedtr. lmntrolil Dat?ıtmn Oftstne bırakıl- uzakta., Aimn.n h:ırdret nokiaıan ıda- havasızlıktan boğulmuş, bayıla:ılar 

Ba.na.yi tetk1k heycU uhde$>de bu- nınktndır. mo etmek. Te ölenler olmuştur. 

Londrn 31 (A.A.) - Yorbhire 
Post azetöinin Kıbrısta Lefko~da 

Atlantikte 7 kanundan
beri 98 vapur babrıldi 

bulun.ın muhab r.i, Balkanlardan ge- • , . 
len haherlere göre, Yunaniııtan ve VapngtOL 31 (AA.) - 1 Birin-

Dün geceki konser 
Berliner Kamer orkestra.al pek muvaffak bir kon
ser verdi ve görülmemiş bir tekilde alkıtlandı Giritteki hedeflere tekıar tekrar ya- cikanundanberi Atlantik denizinde 

pıl~ Jngiliz taarruzlan üzerine Yll'" 98 tüccar Vt.puru babnhnıştrr. Bun
nan kıyılan boyunca hnva akınlan· lardan 5 ? i Amerikanın flll'k kıyılan Ankam "" istaobuıda :tomerler a.clını ta.ştyan blr ormtm. oldutun.u 
na kaşı tedbirlerin kuvı.etlendirildi- açık.lannda batmıştır. Anıerikan do- vermek here Alımızı7ade.n gelen !Öylemlş 'Ye intıbalamu törle JmlAsa 
ğini temin etmektedir nanması &,kumandanı amiral IGng. CBerlbıeor K'.a.mer) <lft.fı:ıba beyetl etmiştlr: 

Ölüm ceza'Jı Yunanl~lar tarafından denizaltılara karoı ne gibi tedbir Ankara kanaer,lettot bft1rerelc dün - ~yede &ôrdülüm DWa.ftr-

Çivi işi 
düzeliyor 

lırtiaad Vekaleti ıeliri
mizdeki Eabrikalara 

yardım edecek 

Mihverin tay
yare kayıbı 

Harbin başındanberi 
20,000 tayyare kaybet• 

tikleri bildiriliyor 

Piremn en yüksek binnlarmdan fn- almdığını ımlat:mak ic;in lyan bari- tttıPJmlze ıeJmlıat1r. !7 t1ftdeıı mü- penerliğoe ha,yran olduk. Hudutta 
giliz uçaklarına ıoık işareti verilme- ciye en<:Ü?1.enine çağn~r. Kom»- reüeı> olan heyet, din &t:flm -.at gQmrük memurlan fevblAde ~t ~ Sil rJelefonJe.) - :httısa.t Londra 31 (A.A.) - Ruteı: Al· 
ıinin önüne geçemiyor. y~nun rosı, bu davetin alman ted- 21 de Şeh1r t.1:1&trommllll blll'.ı.edl :tıs- ff kolaylık~. Ha.ttA: Nerede V4*1letl, memlelcet çM ıstııısaıntını manya, İtalya ve Japonya harbin ba-

Atinadan gelen bir mülteci ıt0n birlerin ne derece müeMir olduğunu mı salıon'IJDda. ı>* mun.tfd: ~ton- pasaportlarınm?• IO&l1 ,.erine: drof oolaHm* iPn incelemeler yapıyor. 1111danberj 20.000 den fa:da tayyare 

ı ıııJ.amak · · Jd .. x..·- 'L• _ 1...! .. .er vermiş T8 '1md!Ye tadar gıöriil- gıeldlnls....t dedller. 8an&11 tetkllı: he,,eU A:mmıdan bit Lyb ............ ~ ı d" H v 

gece hlicum annda vı:kubulan çok Çil o ~ ..... u, oıt" te~ ıoemJt §eldlde ...... rırmfQr. İstanbulu pek fazla ~dllc. h- zat. bu maks&Wı., ~ İ8ta.nbula. &a çumş er ır. asa~a ugr.ayan TO 
önemli hasarlar halı:kında tafsilat ~::ıa ırelmcdiiini ~ylemi,.w. taıl1 bavamn bugtlntil ~ gtde'lıelr çlv1 fa.brft::a. ıııa.hlplerile görü- muhtemel surette tahnp edılen taY"' 
venn~tir. Bu 7.at. İngiliz uçaldannın K u~~m hafta Kanada ıularmda S, O:OfJl/tfr ~unda Xmılay namına., ~. teb11 l'he!Wderlle btı'I cen- oeoek n fe.brilcalarm ~lannı yareler bu rakamın içinde yoktur., 
ziyaretinden bilhwa İtalyanların uaı~ aulaımda S '\'al>• hMmlfhr. ~ tef B~.~'ya ~ba1D?t nettir. Ttırklerin nmıllcl ~ni ~ eckcettir. Bu eayı İngiliz, Rus, Amerikan.· 
korktuklarını ve teıhlik.e i§llreti veri· ,.,~~ 31 (A.A.) - Bahri.Ye 1181."derı ~ ~ ,l:ıon- pek mü'.k~l buldak. .&ıdımodan Öjtrendf~e g&-e, tk~ V~tl Avwstralya ve Hollanda resmi teb
lince soknklarda bunlara teaadüf i~~i? ~~ine göre orta olWflü taryı Kon3erde van "fe ~ ede 1y1 1ntlb&l@r1a ayrıldık. Antara ~ fablikalarm.a. lftztimlu - flllrlti liğlerinde tahrip edildikleri bildiri-
edilmekte olduğunu bildirmiştir. ~aJda ~ır ~ız gem.iai Ye ltiiçUk Jile ~ B. · Liıtft xndar, IMlt:nt Bil- fılArmonJk olbstrazım medhfn1 Al- JVdımı yapacaktır. len dü§nıan tayyarelerinin yekunllll"" 

İngiliz akın lan ok büyük bir hir Aıııen~ tıcaret gendai Atlantik 3'0C: ~ Suphl Tannı!mtr ft re- manyada da. duymUŞ'ttJk; heıı -- lnJı. J • dan elcle edilmiş fakat Fransız Bct4 
~k uyandırmakta ve Mihver hava kıyılan açığında torpillenmişlerdir. !aMl ne Alman t'<n!IOloeu., A1ma.u man rad10da da. lan9erıertni tmkle ısar madde en ç:ikalı, Yunan, Yugoslav, Polonyalı,· 
meydanlnnnda baltalama hareketle- 4 vapur babnldı olonJsf:ne mensup b1ıçok tmat ve dhıllYonız. Ankarade. koMer venilğl- paralarından vergi Norveçli ve Hollandalılar tarafından 
ri yapılmak auretile hu akınların mu- Berli:ıı 3 ! (A.A.} _ Askeri liir = =~~ bulunmlJlfm'. Heyet, :Z k=r~~e k==d!,;,= kesilmiyecek düşürülen tayyareler bu rakama ka-
'T~ffakiyetirri arttırmak için her va- meubadan bDdiriljyoor: Bir dü~an ~----'-• ayni yerde alnc1 bir m{mt +a"1rll e+.-.....t-f..ıı 1:11""'..1~~- •-L-- 31 (.ııı....... ..... ) _ ..._._, ___ 1,, .. ti]mamıştır. Alman ve ltalyan tnyy8'1 

ta ,__ 1 •- d L.-~'----' ............,..nu• TCI'Crek Berl.lne müt.e~l- İn ""°".....,. ..un;~uar. ~ı.uu ~ ......_........ ~...... l • . h . d·ıd·v· d • l aı ya oa~uru ma=_. ır. ~ Ilarentz denizinde Alman hen §e!hrhnlzd :pnlaea. httt ful ünün lronsedmlzıe fe',l'ef -ror- Maıwdııde:n aııtın alınan 1nhls:a.i'\ ınad- re erımn ta np e ı ıeıne aır o alli 
muharebe tayyarelerinin, mulıriple- ~ a ktır. ınas1 bizi pelc mütıalwJsia etti. Ttlrld- del.eri parat:umdan vergi mnme.mesı İngiliz tebliğleri yekunu 9.542 ta)9" 

Elçilerimiz arasında rinin ve denhaltılannm taıırruzuna Orkestr~ bcyethrln t:fi_ ~ B. ~ çok 2;yl lntl:balarbı. ayp].acaP;ız.» <Maliye VekAlett tarafından vll!yet~re yareye varmaktadır. Bu rakam şö)lt! 
Ankara Sl CA.A.) _ V,.. 01~-- Bii- uğ~ıttır. l7 bin tonluk .of nakliye ~n<Se., dun tendi.sile goruşen pır.ete- B. Bcnda dün, öğleden sı:mra Joon- bir tamim ne blldlrllntlştir. le taksim edilmektedir: 

~""u gemuı batuılmı dlv 4 . e orecstmııın ('Berlln ~ servatuar müdilıiinü z21oret etmı, ve 
ffik Elçlllği refakatinde birinci sınıf haaua w ş ve ger gemı ol'kestram.) de~ı <Berltner Jtuner) şark musEUsı hakkında g"-..a--nr. A•mlik derslerine Büyük Britanya üzerinde tahrip 
Oı-Ul Elçi olarak vazife lfasma memur ugratılmıııtır. ""'U9'll""il" edilen düşman tayynreTeri: 3. 71 ~ 
edilmiş bulunan Kahire Elçisi Meh- • Fu-bnNt~n. tiddeti dolayısile betin- Od k.. .. 15,000 önem verilecelC Avrupa üzerinde tahrip edilen dür 
met Ali Alhan'dan açılan Kahire Or- cı bir ırem.ınm ba.tmrş olması muha:lr.- un, omu·r lira ceza Ankara 31 (Akşam) Maarif Ve- m.an ta~'"8.releri 1.030 orta prkf.l' 
ta Elçiliğine Harlc~ Vekilli~ lmlU- Jı:.ak addedilmelı:.te.dir. klB!I! askerlik cfersl&rlne ftnem ~- tahrip e<l·ilen düıman tayyarel-
mt krıtlpUk muavini Numan Tahir • ., mesSn111ı1e .. C.-~ ildürlDılc 3 081 d f d 
Seymenln ve Cidde Orta El,,nı~~e Zeytınyagcılar d~ ' T,,.. Dl - . onanma tara ın an tahrip, 

v"'-'6... -....& Belediye ikti' t Bir t t - k iJertne Mr tııımtmre b!ld:lmllttlF. dil l 660 b A h · Cenevre başkonsoloısu Nlzamettln A t ) d } Sa Op ancı asap Ve ~ en er atı vrupa cep esmııt 
J'llŞlının taytnıerı )'ÜkEek tascı~ op an ı ar Müdürlüğü narhin katibi mahkiim. oldu B N edelin Ari de tahrip edilenler 951. lskandina'V!-1 
~kmıştır. Ankara 31 <'hrefonla) - ZeytJnya.- k ld • ur aD1 yada tahrip edilenler 56, denizcW 

tı Te nebatı NJar milstabırlllcr1, top~ a ırılmaıım istedi Toptancı lcısp!ıt: J9P8.1l Sabri Ue .,.._~?J.!'~ma~-:! tahrip edilenler 39. 
Adanada donun tanc:tlarla ftıbt1katörler bugün ~ • kAttbl Yusuf t !htlltft. ._.ocu --..~ ... m~rlığında b1T t.q:ılantı ~- Belediye llttJsat mlidürlili1t J'iat undan yaka~ h yapnıaJc BU- mua.vtn~e B. Nuretıtl!\ ~ ~ Rus tebliğleriııde tai1rip edil~ 

zararları lar Te zeyttnyaıtı flııtlarlle bu yağla- Murakabe Kcmılsymı.uruı. bir l'aPC>r ve- ~~terdi. 1 num:ı~~::- edildi tayy&rel~in 8:'Yl8l 9 ~in ilu. 1 O biti 
Adana 29 _ 23 Mart donlarmm nn nebatı ~ln. knnşt.ıhlınası Jşl rerek şehrimizin blr senelik odmı ve ma mahloomookıdc yapılan muhake- Okullarda gösterilecek ola~ak gosterılmdttedir. Japonlarat 

r~ ve bnhçekrdck sebze ve mey- konll!llllmu:ştu:r. Toplantı yann (bu köı:niir Taziyetinl bUdlrml§tlr. Beledi- me .sonunda Sa.brl lle katip y ruf • • gelince tayyare kayıpları 1.026 d~ 
...alara olan tesiri esa31ı incelemeler- gftn} de dcvnm edecc-ktlr. ye lktısat müdürlü~ bu raporunda yüksek flntm et sa.t.m!ı.k suret: ı: filımler Ve Müttefilderin resmi tebliğlcrind'~ 
le tespit edilmiştir. Kozan ve Osma- F• •• k b §Ohrln yakncak Uıtlyacının l1izmı gel- ay tçlııde 8842 lira gıı.yrl m ru ta Ankara Sl (Akşrun) - Okullarda tahrip edildikleri muhtemel olnralıi 
niye d<" dnhil olarak bütün v.ünuet ıat mura a e komisyo- dlği şe..'rll~c kıı.rşılanal>Umes1 1ı,;1n o- zanç temin etıtlklerl nınh~oın~e sabi~ gösterııecCit flhnlerin İstanbul va.ım- gösterilen tayyareler bu hesa'ba lfaM 
.J_ .t. .7 nu t ı k dun v-e kömür flntlan tızcrlne konul- -..:"--f'...H; ~ı f' k + 1 ,_..,..,....., U411ilinde ıebze ve meyı:elcr % 30 yarın op anaca mu"I bulnnnn nnr'hm knldırılmamu go. wııı. lı;ıour. sab~fn!.n Te Yusurun " ılm on .. ro ..UH~.ronuncıı. talebe- tılmamıştır. 
dan "(, 80 e kadnr znrnr görmüştür. Flat Mıu:altnbo Komtsyonu <ıfin Vali Jstc-.nı.işUr. ~i bın be.şer yüz llm para. cooam ye gösterilmesi. muvafık olacn~ı kn.- --

Yazlık fa.rulye, knbak. hıynr ve ve Belcdlyc Rdsl doktor Liltfl Kırda- Flat Murnknbe Komisyonu be.J.edl- ödt"melerinc kamr verlknlştlr. y=~~ı~~!~=~~ Yabanci devlet taböyett-
~~~i ~ı:!n;!!ı:u~m~~tı-~~~~~ ~= ;:tı'°::C~a~~:W~~~t~: =~1~~ noktalnar..-ırını tctıki~ et- Ankara belediye dlrllmJ.ştir. ne giren biri vatandaşlık:· 
% .30 nispNindc tahribata uğramış.- ~dan 1.ıot>lantı ynnna. kalmıştır. Öğı-cncliğiı:nb;o göre, komJsyondaki meclisi toplanıyor Maarif başmüfettişlikleri tan çıkarıldı 
hr. Zarar gören büt-n bu ürünlerin Bu toplantıda odun ve k&nitr işleri umumi ka.nM.t nru-hın laıJdınlması Ank•ra 31 (Akşam) - Beledtue A.nlı:ara H (Akşam) - lılaarl! Ve- .Aıakara 31 (Akşam) - Y&bancı 

~\.· .. 1.·· ı•.l ,.; ,". ·ll'.lı'.a. • • • 1 ..... •...J; ,. fi ... ,;....'.. • • ..... :.. • ..... • • • • •• ~ • ··-- •• •• • ·-·· • ... • • • ··- t • • • •• • • • • .. ... • .. .. •• ' • 
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L 
«Erol» a benzemek yeni keşilleri 

r ~ ..... Nondlah ~· Bir portakal suyu Bahk m selesi Belediye 
~ memlebtimi:ul• ~ 550 kuruş! Bir muharrir arkada,la BabUJi yo-

d 
., 

saa etı . ••• 

~ünftdöt olmasile tanır. Fakat ya- ve rg ·ı ı e r•ı ktşunun ortasında darm11$. ayak üstf1 
ldnleri oamı Fransızcadaki ve garp - Belecftyenhı dfk1nı11n& - B J k J U 50 d b • J b çene çnbyorduk. 
blebiyatmdaki b~ •• hünnetle Ceçenlerde bir tamdık. içtiif blr 8 I Çl ar Sene en en SU ar ll Birdenbire ka11ıki kaldumıdaıı bW 

J,asdik ederler. Bm:ı:-. ilave, mtat Yah.. rife oampanya için kencli.Unden 66 derece sogu""' mamışb n dı·yorlar 1 llazirandanberi tahsilat genç adam elile ko1°!1~ .bana qanıt 
ra Kemal bir Riin bana: lira aldıklanndan fik!yet etmi~ • etmeie bafladı. Kend11mı tammıy~ 

_ Kültürlü adamın bir mevma Dünyanın biç bir yerinde, biç ~ :ra- 9,287,400 lırayı buldu dam. Aldırmadığuna ıörünce ıe. 
merak ecliti batka otuyort - demit- man, biç bir t>ahane n° heıtıanai bir Bu sene ucuz fiatle balık bulunacaği, ~oriğin lendiı 
~·_Şu Nurullah da, ıark eclebiya• içkiıün 66 liraya satılabilecethrl haT- f J 20 ku istaııbul belediyesi m,..,._..,,,. mA- - F.roL Erol, yahu ititmiYor 
tile bilhassa son eenelerde alikadar .atamız .alamamakla berab~, dost': kı1oıunun en az a ruıa sablacağı söyleniyor dilrlQ#O.nOn şubat ayı taJ>sDAb. 958 musun 7 
oldu. Fakat 0 ıahada herkesi pçti. muza bır daha pmpanya ıçmemem- b1n 746 llre.dır. Ma.ll 8ell.Ei>84l olnn Bana söyledikten sonra karııJd 
IKyle ıahiEesi açılmadak divanlardan ni tavsiye il. 0 ikt.ifa ettik. • Bir kilo etin 160, fjir tnuğun. 2SO, oe bal.ıciaz --.eeinin ıc:ıbebi nedir> 1 hazirnııda.n bugüne kadar ya.pıla.n kaldınmdan bana doğru koftu ft 
~ -'--- r~ · b doetum 80 bi .. ..,,- tıı.hsllAt mecmuu 9 ntllyoo 287 bin 400 telaarladu takası açılmamıt güzellikler c;;JAAr ~en gun . I~ • \l%o - aY_Ill bir koyun ciğerinin ' ·r koyun 50 Senedenberi görülme- be.t 
fmaımı biliyor ki... Yet;d.e - ~cndiamden iJr:f bardak vı..- beyninin 50, bir hAfUl 100 kunışa llmdır. Bu rakam ~çen aerıe §U - F.rol be._ Sağır mı oldun? •• 

•.Y.• ki ıçın on lıraya yakın bir para al~~- aatıldıiı fU zamanlarda balık meso- mit bir balık buhrani.. ayı sonum. kadar ya.p:ıla.n tatısm.ttan Pek yakmnna eelince., ıatırdı. 
D

. --'--d L- t lanndan sızlandı. Dostum.uza. vi.ki· lesini gu .. nlin en .mülUm mevzuu ola• Balıkçılu namına salAhiyetli bir 200 blıı l1r& !azlııd.ır. Özilr diledi: ıvanuu an ~ces e mısra ve • ahal ld v •• l!.. ek Muhasobe müdilrlllğ{}ınibı 941 JılJ. _ Affedenini:z... Arkadapma 
a:--: ..ı, b.. d• Hele nın P ı o ugısıu SO',Yu.rer yer- raık elo almak çok. faydalı vo pek zat ounlan anla.ttu bfttçes!n~ nazaran mayıııı ~e tn.- • 
:::_:t .eçm~ ~ ~ 1!'· hita- li. zararsız rvo ucuz içlcileri tercih et- yerindo bir it olur. - Elli •cnedeınberi İatanbulda hiq dar daM. 3 mllyon llralıl: tabsllAt pek benzettim... dedi ve taPknnm 
,.-.uaı:'°: b~ 

8 
aevı~~-'-- meeini öğütledik. Dostumuz, o yer- Balıktan ymıa hakı"\.t bir altın ma- 'bir zaman bu kadar büyük bir balık yapması llzun geJmekt.edir. Bu ltl- çıkararak maklqb. 

~~ad ld. v u ~~u":""":"~· de, portakal euyu da i?iiinl. bun- deni addedilen bizim memleketin. buhranı olmamıtb. Sebebi de yine barla belediye muhasebe mo.dilrlllğ11 Likin ben keneli hesabrma ba J'Üo 
Cl v.rl:r et '! ~alarl ~ dan ucuz ve zararsız bir feJ' olamı· hele Iatanhu)un et ihıiyacının mühim yarım uırdanberi biç bir vakit da- belootye tahsll ~lertne gOnde-rdlğl ZÜDÜ görmediiinı Erol'a baızem~ 

u a as~ • v ~ edan:: ya.cağını. fakat iki küçük prap ka- bir kıımını karadan deiil. denizden nizlerin bu kadar çok n devamlı blı' .m.irle tahsil if}lerinln daha bUyük ten adeta memnun olmuştmn. Hattl 
F~kat. terk~ ne babı bilir dehinde getirilen bu portak.al suyu temin etmesi gayet tabit bir şeydir. bir haldo ıoğuk olmamaaadır. Bu yıl ehemmlye\ ve cl.ddlyct.la na:zan 1t1ba- Erol'a benzediğim için i.çimde hafif 
~ anbar oldugunu er • r için kendisinden (550) kuruf aldık- Unutmamalıdır ki yeeyüzünde aade- şöy)o parmağımızı deni%• aokU;Tol" re alınmasmı 1stemlştlr. bir aaadet ve hayata kallı bir h~ 
.~M~rettep divanıt diye sözele ~ır Jannı söyledL inanmadık. Faturayı ce balrkla ve deniz mahsuliJe geçi· duk: i.ld clakika ic;inde donacak gibi 1n

0
. • n u• • luk vardı. Neden, derseniz. bizde 

tasnif varsa da. bu, kafiye ve redif- gösterdi. Hayre~!.. . . nen memleketler pek çoktur. Bil- oluyordu. ilimlerin adeta yqlan vardır. 
Jer noktasındandır. malwn. Bet be- Bu yer, Taksım Belediye gnzıno- hassa harp gib.i anormal bir zaman• Balıklar suların hararetine eon do- Bugiin sokağa ıöyle kulak kabar-
)itlik bir gazelin.~' -~e aonu ve or· sudur. da. kara mahsullerinin krtla,nğı de- recedo dikkat ederler. Ve n eoğu- zaferı• tınız. işiteceğİniz isimler ıunlıırdırı 
t.aaa arasında ~~ m~ aran• Hatırmıızdadır, bitmem nerede bir virlerde denizlere rağbet bti9bütün dukça derinlere kaçarlar. Bu~ btl- cTosunıt, cx$üntek.. a:Savaşıt, cxS. 
IDa%. Arandan, iki mısram ıçme sıkıt- büfeci yu .. z paralık eandvi-' -"'z on ta B'" 1 _1_•t1 d kü ük. b. ,_ - tün balıklar k.J .. en derin aularda ..... nt•. cKayaıt, cYalçuııt, crÇetin», edl.Ul ed .. • 'w-A ;,u Ar r. oy e v~ı er e ç ır ;oa- ,,. • 
bral~ .m : mazmmı ve a ıru: par"1'& sattığı için dükkanı kapatıl- lık dalyanının bir buğday tarlıw ka· çirdiler. Tam ha....atar mndı. Bu ıe- b H Ik. 1 dşıb ve saire ••• Bu Erol da en aoa 
:Eellıgıdır. Hatta bu son kısma. yanı ml"b Her gün gazetelerde. on beı d '- ti" _,_ • ti. d 1 fer do yumurtlamak ;..;.. derinlere Bugijn ütün a ev e- nesle ait ıu isimlerden biri idi. ı~ . . v · ar K"ıyme ve cnernnuye var ır. .,..... k L___ ·-::.-.ı· ki r-t' benzemek 
~a ~~11;iil ile ntme bile •• b.ilhassa kuruıluk bir şeyi on.!:diye sat.anla· Vaktiyle Avrupa.dan, hem de bh 

1
indiler .• Balık çıkmamasmm bütün rinde törenle kutlanaca UUDUD ı.,... •• .a1r a:.ru a 

':.likJc-~-'-' elL-...1- un anla. 1 dıkl Me b b b d ho•uma aibniati. Belki bu kendisini "' ııuuıu.u c ~ ı.:e f • nn ceza an arını goruyonız. m- çok yerlerden sırf balık. yemek üze- ae e ı u ur... " ... .... 
inak gustomU%\I değİJliren Yahya leketimizde halkı soymaya mezun re İs tan bula gelenler varmtJ. Bil- 1 Vakıa bu çok fena bir oeyd:ir. LA· İmnet İnö- tanımadığım cbay F.rolıt bir istisna 
Kemal olmattur. Eski Ü$tatlann be- imtiyazlı müesseseler ola.:nıyacağma hassa sardalye balığı vo leıtrek za- kin her felaketin bir hayırlı tarafı n~:: ~e:=~~ ma!tOe ta- obla.a:rzaakt ~~...1teF~~a;,:0~ ~Üyat t~ bambll§~~dı: Onlar, göre. beş kuru~luk, hatt& yüı; para- manında ..• Çünldi dünyanın en }a. , varmış derler. Balığın az ve et fiat- Uhlnl yenerek i1dnc1 İnönil meydan . wnı I Şi 
Claha zıyade cıanayu lafzryeıt ye lık. yerli portakalı - içine şeker, zetli en nefis levrekleri vo sardalye. lerinin do fevkalade yük.eek olması muha.rebes1nt ka3al'ldığı gün.On 21 1n- yalimde tıpla cTosuıu ar, « un
önem verirlerdt hatta su bile katmadan - ibeı yüz si Js~anbulda çıkarmış. Hususile Bo- bizim pek esulı bir derdlınizi k.ö· d yıldönümü idL Bu mutlu ~ bu tek• ler, cSava,ıt lar, cBanşıt lar, 

İıte, Nurullah Ataç dosl\D'D\12 elü kuruşa satan Taksim Belediye ğaziçi eulannm kendisino mahsus .le.ünden halletti. Memleketto balıkçı- elin büttln Hıılk.evlcrlnde Jrutlnna<:a.k- cKayu la:r gibi ancak ddikanlılak 
garp edebiyatmın künhüne va:rddt· gazinosunun ne muamelo göreceğini tuzluluk dereceei burada öteki ba· lığa en büyük darbeyi vunın ~ ha- tır. Hnzırl!ına.n promıı.m.la.r il?Jerlne çağma basm1f ve bıyıklan yeni tcrle-

kl b ki' z· bT 1 ~ k wb "zl'k.ti H lb ki b bugün bUtün Hal.kevlerlnd& tören ya- mİf tuavvur ediyordum ve &ol'• 
tan sonra Yahya Kemalin de tasdik "!era a. e ıyonır. ıra . ı ı~oruz lıklımn da harikulade bir lezzette 1 ı~a arşı rag etsı ı :, a u ,. u- pılacaktır. Tôreno IstLkh\l ın.a.rşı ue ba,unın içinde ~ençlqtirmddcn ado-
~ haddeden geçmiş bir zevkle ki Bel~ye •• kahvelerde, bır . fıı~can olmasını temin edermış. 

1 
gun herkes balık reme~ıs fevkalade b~cak. İnönü. zatert w 0 günün ta kendi hesabıma zevk dUJ'UYOI'" 

cı· ani d dahnıt bul kahve ılo hır bardak çayın fıatınde Eğer eski balıkhane k8')"ltlannı ka- alıtıtL Ha.tti vaktiylo aııızlanna koy- ehemmiyeti hakkında. nutukl&r söyle- dam. 
ıv Boar ._~rytiku~ .. l . unu- on para zammı titizliklo takı'bedecek na.tıracak olursanız 9i.zi biliJbütün 1 madıkları balıklan bile ..• Meaeli ben ,, llll yunl ft ..... r 

7or. - 0 aıem oy e ııenıt v• le d h Ik f 'ni k "' 1 k.d k k ik bah nece..., m 0 ar oynanac~w • B' el·· ·· dil de bizim bugijnkü ölçülerimize öyle al ar a Km md~n daati orumab-y_a hayrete düşüren ıeylere rasgelebilir· ı es ı. ~nb~ol .amma dt~r tenHalb~: Eminönü Ilalkevinden: ıraz eTV o~ eyer ve fap-
v •• ça ışıyor. en ı a mı taşıyan ır siniz. Ve vaktiylo deniz mahsulle- mesım 1 e ıstemez ı.rrı... wu İldncl İnönü zaferlnlıı 21 inci y1l lcasmı çıkanp ael&m verdikten sonra 
~az ve e~v~~ aanat t~ur· halk yerinde bu soygunculuğa nasıl rinden ne det'ece istifade ettiğimizi bir çok kimeeler gibi bu sene - ha- dönilmft 1/ Nlsan/942 çarşamba. akş:ı.- yanımızdan uzakl&$1Ul genç adam 
ler~e dolu ki, ıçlerb~dendamlakendibalda· razı olur? anlarsınız... jtıkçı olduğum halde - tori~m ta.va.· mı saat 21 de Evimbs salonunda aşa.- yapbğı bu benzetme ylmlqlığı ile 
magunıza uy~ il' • çı· 35 _ 40 sene evvel J~tanbul bütün sını bile bayıla bayıla. ıyednn. Artık ~daki programla kutlanaca.ktır. Bu beni veleY ki, bir an için olsun. ke& 
"~whayli guç oluyor. Keçı boy• Ha" zım 1·u·· bı·ıesı· Balkanlarca. bir clstiridye şehri• ad- balık yenilen şey haline g;rd.i. Bu törende bulunmak 1stlyen yurt.taşla- di nealimden ayırmn Te cToınmıt ... 
nuzu .. ,..,.emek buna 1--1- kolay 1 k ··h· b" d. g· •· "-rtlannı bilrom--'-- al v_ 1-- C · 1 • ...-~- .... ,__ dediliyordu. Bir çok memlekette is· ço mu ım ır şey ır. rın ır"'il AU u-o.AAl.l • - rm, «Aay&ıt uanu. « ebnıt erm ne.-
tel>'· ) kil K d • k • l • il malan rica. olunU?'. Program: 1 -!.s- line yakl•· .. --b. Bunmı ;,.;.. : .. ;...... 

~%'• tridye ıuni surette deniz a tına e ' - a ın IS arpın en e y A.._ ...., ..... -... ....- ..,,.._ l tl:kltıl marı:ı, 2 - Açış: Dr. avaz ....... - de yüzünü bmlmadıian Erol'a karp 
Nurullah Ataç'tan aldağlm hususi Maarif Vekilinin sanat- diği ve yet.iştfrildiği ~alde .• s~~ul balığın alakası dan tarotmdn.n, 3 - s&z: Zekl Eler adeta bir muhabbet. bir efkat bai-

ınahiyette bir mektupta ıöyle bir k" h klond . fb l sulannda nihayet gemş tabiı ıstn~- _ Pdci bundan sonra} tarafından, 4 • Yurl ve Türkillert e>- lamıttım. 
1ıa-:. var: a:Son zamanlarda -ı, ar a a ın 1 a arı ye tarlaları vardı. Ve Balkan şehır- _ t b l h l'-· b.l. ki h yunlan. • __ , __ .. anp· tir" • n ______ , _ __.. ........ ~ 1 . b 1 d b .. ük .k . stan u a ıu şurıu ısın n lDllUUU' "' ~ OIWlnll 

Lo,uma ııiden bir iki beyti sahifenin e~dıne ~rha ar andil~y dmı YB~lhta ıs· sene qnlara pek bol miktarda. halılı: ad-"-' • d bun.mı ...:L· h" 
arkasına ya%1}'orum.ıt Bazılan Fan1 Jübllest dolaj'lSl.le sana.tkAr Hazım tn ye ı raç e ıyor u. ı assa d' .,. T . .,. kil t KÜÇÜK HABERLER ıa ıı:uen e ""'' içten ve 
olan bu türlerden Türkçelerini ••a hn.kıkında. blt eser hazırlıı.ndıtinı yaz- Bükreıte cfstanbul :istridyesi• sofra- I Y~ ı~e~egız.. on'h~ ~~u~"! a:8'dm sudandır. 
irY · · G • dikka • ......, • mıştık. Kend1sinden ihtisası sorulan ların en gözde, en makbul, en pa- ~ırI?ı Buruşa ver ~eıc.::~m:~ ;:1; * Yedlkule ııa.vngıı.zı §1ıtcotlne alt Meseli bahsettiiim yanhşlıiı ya-
~~~~t j~ ti~ MM.111' Veldllım1z Hasan Alı Yilcel bu hah yemeğini te§kil ediyordu. Fakat crız. u ka~e 81:k ekm' ek- 3443 nmnıırolı ka.ınşon demir boru pan genç adanı beni c&ob a delil 

r~ ~me w op b" • ~· kıymetli artist ha;k3anda.ld. lntib::ı.lan- bir gün Romanyada büyük bir tifo t~n ;;nk dby;'lk 10\ç 1 ıyk · yüklü Olara.lt Bakırköyünde 10 Tem- de çok eaki tarzda bir • im tqıy .. 
~ak t b e ;IP'lz ek dr:r vç li ır. nı şu ~de blld~: salgını çıktı. Yapılan tahkikatta i,.. ~~k a 

1k d . a ~n d ~~taca ta~ muz c::ı.ddcslnden ~ caddenin birisine benzetm,if obaydı. mesel& 
... at. wıu~ a a eger ~- cDoğuştan sana.tkAr olan IJlı.zım tridyelerin havuzlanmadan Roman- j a ıa ~o . ~t s; ard al u unı:Jk ıslak olınnsı yüzünden tekerlekler arkomdan: 
lorıen olduguodan, elbet tadını iWl" Körmükçil, ruhunun c5mertllği ile .• d .1d··· h t 1 ~ b metre enn er e 0 aşan a an kaymış, kamyon karuı..r& fır~ır. _ Aynuliab beyefeodi.._ Aynul
caklar bulunacak: ballmnızın seıvgl.sln1 kaza.nmJş blr in- ~aya gkn v erı 1

1gı l~e (' .~ ıgıt ~n- 1 balığının avı pek zordur. Ukin yine Bu sarsıntıdan kaml'l>nun lçtnd~ lab beyefendi! •• cliye baivmıt ol
sandır. onun ruhuna cömert derken, an çı bgı an aoı 1

• &trı ~~ ~r he- bu balığın bolca olduğunu tahmin demir borular dı.şarrym. sıçramış, Yol- aayd• acaba üzülmiyecıek • d' 
1 

Scr-i kuyunda bi · dem sensiz 
aram etmiyen gönlüm 

Garib ellerde §imdi derd ile 
avaredir ciinil 

(Nahifi'nin) 
Hün\:&r §ehre geldi dey(} 

ta~ra çıktılar 
Her köşe mehlilca dolu hünkara 

kim bakar> 
(Vizeli Behişti' nin) 

Gel gör Nazim ba,ımıza geldi 
akıbet 

Divanegan-ı aşka gülerdik 
zaman ile 
(Nazim'in) 

Bu oünyayı seninle sevmişim ben 
Benim sensiz bu dünya nemdir 

ey dost 
{Cem"in Sadi'sinden) 

Hele fO sonuncusu pek hoşuma 
gitti. Ölm~ bir ahbabın, bir aevgili
ııin arkasından söylenebileceği gibi, 
gün geçtikçe batan medeniyete de 
~ güze) biı· mersiye te,kil ediyor. 

{Va - Nu) 

C!:••··················~~················ * Bcşlktaşt:ı Sarrıı!burnwıda. de
mlrll bulunan kaptan Mustafay& alt 
:mıı.vna gece su nkıntılannn lmpılıırnk 
v.lnclrt koparnq ve sahlle sürüklene
rek rıhtımda bajtlı bulunan Salnıln 
sandalına çarpıp parçalamıştır. 

ka.ynaR'ı bttmıyen neşesln.1 en son nil:den çık~ı;aldıkt~_n sonraHbfbyu:. r 1 ediyoruz. Kalkandan sonra da diğer dan geçen Sadık ~ ömer adlarında • .. Hi ~ un 
dıı.mlasına kadar bizlere vemdten VlJZlarda ıyıce yııı;:anır. a u 1 a- mevsim balıklan gelecektir lk1 kişlye çarparak muhtellt yeri&- kmet Fendun Ee 
çek1nmed1ğln1 söylemek ıstıyorum. Bu tanbulda böyle tesisat yoktu. ı B l balık . . l " · - rlnden aRtr yaralanmalarına tebep ............... • •• .......... •• 
kaynak, onun lçln hayatın kendlstdlr. Bu hadiseden sonra lstanbuldan ·· ·· udyı b 1 debnml -'~~u .~01~ olm ... rtur. Yaralılar hasta.neye knldı-
oillm_,. üld"-_. .1 onun e u un uru araıt ner tur il ""i" B "'J H Ik • • 

,.,..en ve g U.Ull"'-len y:ı.1)3.yamı- Balkanlara iatridye ihracı tamamı e tedb" . • . ld k .h . 1 nlmı.şlardır. eyog u a evının 
ynn bu sana.tkArın bahtiya.rlı~a d d y 1 ınmızı a ı , ı tıyaç anınızı te- l b" bb 
gıpt& duymalıdır. İnsan, bangt hnlde, uı u: t .;vaı ya~8!· daec;,e ~ g~~ min ettik. Mazotumuz. amonyağı- * Geçenlerde vn.trruı.n Beklı1n lda- güze ır teşe üıü 
hn.nıgl ~e oluma olsun saadetl.n.ln öl- geçe ıs n ye avcı ıgı a aı e j mız, her oeyimiz hazır ..• Yalnız ağ resindeki tramvay Aksara.ydsn Bnye- Beyoğlu Ho.lkcv1n1n c\U.el blr ~ 
çilsüntı, t.endlslnden başlmsmın yüzü- rıştı. . . ipliğ:ne büyük" ihtiyacımız var. Bunu zlde ~rken Abdürrnhman adında. 18 M~ünü haber nldık. Halkevl blr 

A l d I 1 ah l yn.şla.nndıı. blr çocuk tram~ ters H Ik "" l ...ı halk ..... ._.... h , .. 
nü gllldürmeıkt.e a.ram.alıdır.• 8 ın a tanbul denız en, m su da Sümer Bank bizo verecekti Ne ta.ra!ındnn b:ı.srunnjpnn nsıımış. o sı- • a V""r e • ., m...,._, a,,..., 

~-------------. bakımından bet' cihetçe bu kadaı oldu bilmiyoruz ki... Ağ ipliği bi- rıı.'tJ& vntman Yaşann id:Lres2ndeıld oY\IIlla.n• gecesi tertlp etınlştlt. Mil

Aldığımız 
mektuplar 

Posta müvezzileri ağir 
işçi sayılmalıdır --

Blı: posta müVC'Zilllylz. Sabahtan 
nkşama ktı.dar hıın, n.partımcm 
kntlannn arkamızda bUlunnn nğır 
yükle çıkıp inmekte olduğnmw: 
maliımunuz. İa.şo bürolan taro.
fından verllmelcte olan ekmek 
kartlarında b!.zlm de n.ğır işçiler
den snyılmıı.m.ız icabeclcrdl. Halbu
ki nahiyelere gelen listede posta 
müvezzUert ağır işçl olduğu yazılı 
de~ll. Bir yanlışlık olması 1htlmall 
vardır. Naznn dikkati çekınentzl 
rica ederim. Bir posta müvezrlf 

zengindir. Memleketin etini lbalık iti· zim için hayati bir meseledir. tramvayla ka.rşılıı.şıııcn. Abdllrmhman ~~~ 2!a~lrc~:n~= 
barile harikulade zengfo olan deniz- Burada Balıkçılar cemiyoti idare nUnyı:p knçmn~ vnJcit bulamamış ve dl kısmınd:ı. ~rllecektlr. Halk şaiı'
lerden temin iç.in elimizden gelen heyeti aza=ıdan B. Deniz vunu ila· iki tramvayın arasında. pa.rço.lanıp öl- ıcrlndcn K:ıraca ~lan, Da.v:ıloğlu. 
her şeyi yapmalıyız. ı ve etti: müşttl. Müdde!ummn1 mua.vlni B. Seyranı, Köro{':hı., Gev'herl, fu}ık ö-

Vaktiyle bir cınstitü kurduk, bu- - Size balık j§ile kadın iskarpin· Orhan Köni bu kaza. tahldkntmı bi- mer, Erzurumlu Emrullalı, DertU. 
nun için bir bütçe ayırdık, mütehas-

1 
lerinin garip bir alakasını eöyÜye- tlnnlştlr. Bayburtlu Zlbnl.nln eserlerinden f».. 

sıs getirttik, teşkilat yaptık, hatla yim. Bizi kadınlar bu sene mantara Tahkikat sonunda her 1ld tnunva.y çllınlş parç:ılar okunacnk, Ege mın
<Bnlık> adında bir de gemi satın at-

1 
bastırdılar. İ§imiz dolayıırile en ziya. vatmanl:ı.nnın tedblrslzlik ve dikkat- tal.."381, orta.. cenup, §!ırk Anadolu. 

dık. Bunu büyük tetkik seferlerine de mantara ihtiyacı olan insanlar s!zllklerl görülmfiı;tür. Va.tınan Ya- Karacknlz, TUll!l. ve scrhnd türt.1lled 

k k F ,_ 1 b" ib ık ı H lb '-' b çar ve Beb.1r hıı.klannda., tedblrs1zlllt söylcn~ce'.ktlr. çı arttı • akat bütün ıoun ar .mem- 1 ız. n ı çı anz. a uıci ir türlü ve dtkk:ı.tslzllkle Abdfırrıalh.mnnın p:ır- Saz çıı.lnnln.rla söyllyenlerln V9 
lekette balık i§ini halledeınedı. An· ı mantar bulamıyoru:r.. Mnntarsızlık- çalnmp ölmeslnıe sobeb1yet vermek oyunculo.nn bir losmı lç mem1cJtt.t.. 
!aşılıyor ki i§in pratik tarafına git- tan dolayı balığa çıkamıyanlar bile suçlarındnn cvmk tnnzlm olunmuş ~ Ierdcn getırtUecckUr. 
mele ve doğrudan doğruya «balık oldu.·· muhakemeleri yapılmak üzem asllye 
tutan adam> la me~gul olmak, her 1 - Peki mantarlar ne oluyor> blrlncl cezn ma.hkcmes1ne verllın1şt1r. 
şeyi ondan beklemek lazımdır. 1 - Ne olacak> .. Kadın iskarpinil.. mımıınıııııııımııııııııınıınıııımrnııııımn•mmmnmmm 

Kendisile görüştüğümüz balıkçı- Size bu ilk nazarda tuhaf bir hadise ziyade ağ 1plil:-ine ih~iyaçlan vardır. 
lardan balık meselesinin nasıl halle· gibi gelir amma alaya alınacak hiç Bunun süratle dağıtılması memleket 
dilmesi lazım geldiğini dinledik. On- , b~r tarafı yoktur, Vo nihayet ciddt gıdası bakımından çok lüzumlu bir 
lara tunu sorduk: hır meseledir. Biz mantar bulamıyo· ıcydir. 

- Balık i§i memlekette nasıl hal- ruz. Kadınlar vızır vızır bulll'Y'Or. Ea- Balık i~ hakkındaki tetkiklerimi-
led.ilir) Size neler lazımdır L Hal· ı ki Eski kunduralannı ıvereelerdıt ba- ze bundan sorıra sıra :ilo devam ede-

Umumi meclis bugün 
toplanıyor 

istamnıı Umuın1 MecUsl bugün 

ka. bol bol -ve ucuz balık ye<iinnek I ri biz de biraz balık. tutsak..• ceğiz. 
~------------' için ne yapmalı> .• Bu yılın hu dere- Mantarla beraber ba.lıkçı)ann en Hikmet Feridmı Ea 

14 de nisan devresi 1çtlmalnnna. bap 
lıyaco.lrtır. Mecllsln ilk celsesine VB). 
11 ~ Belediye Relsl B. dokt.or LfttC 
Kırdar riyaset e®cek ve Mecllst km& 
bir nutuk.la nçncaJrt.rr. Meclls1n r.
nnk1 ıırznnmeslnde sadece vUAyet vi 
belediye bü~ vardır. 

Bay Amcaya göre ... 

CJ 
DO 

gözlerim yaşara yaıara gülemiyorum yet üzerinde ne faydalı tesirler yap- çare do kalmadı hani 1.. Bobatil §Ür dolaımadunl-. 
- Çoktandır ıöyle katıla katıla, •.. Halbuki gülmenin ruh ve uzvi· ı ••• Gülmek için baı vurmadığım 1 ... Fütürist eaerloriıı 

J>ay Amca... tı.:ını da bilmez değilimi., kitapları nu okwn.adınıl .. 

peıinde mi 1 ... Kadın fApkalaruu. kadın iskar- ı B. A - O hald.ı 4 Nisan ~ .. 
pinlerini mi eeyretmediml .. Olmadı, laini beklet •• 
olmadı... - Ne Tar o &'ecıe > ... 

B. A. - H&.zmı'm jübilesi 'ftlll 
bayıml .. 



• 
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Net'eden yaratııan.... Mastklle IO.alenen •• Da.LSlarla bezenen. 
Semm.tı> en gt1ze1 f11mi 

.Mr•eJiftl lı#J--··rtJRK l·i~i':ı~~=· =L=B~SI TVınt·-· 1 Günlük Borsa 1 
ızmir -Kocaeli 

güreş karşılaşması 
Müsabakalar Kocaeli 
güreşçiierinin galebesi 

ile nihayetlendi 

Beden terbiyesi güreş federasyonu
nun senelik !aallyet programına da
h11 bulunan Kocaeli - Izmlr güreı.ıı 
mtis:ıbaJta.Jarı geçen hana İzmirde 
yapılmış ve bu karşılaşmalar Kocaell 
güreşçilerinin parlak bir za1ert lie 
nihayeti enm!.ştir. 

Son zamanlarda bllha.!58. güref 
sporunda büyük bir varlık gösterdi
ğini bundan evvel de memnun1yetle 
blldlrdiğimiz izmltıı güreşçllerln bu 
son müsabakada da elde ettlklert ne
tıce güreş Sl)orumuzun lt181 içl.n mn
htnı bir ka.Zançtır. Ansnevı eıporuınuz 
olan güreşin bu suretle biltün bölge
lere ya.yılması memleket. gilrefÇfil~ 
hesabma. lftilı&rla. mydedllıınesf lAz1m 
gelen blr vAk.ı.adır. 

Kocaeli güreşçileri İzınirde ya.ptık-

Hayali .sihrüfiisunla. dolu evvel zaman maıSallannı ~ b-Otacalr: 

binblr gece efsanelertnın en güzeU. e:r&nıevt Q$: ~ en eu!bl 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

TÜRKÇE ŞARKILI 

Büyük revü ve korolu 

Yann akpm LALE sinemasında 

LEYLİ ŞARK BULBULü 
saıım.'2 bir aşkın çılgın basretlerlnf. &Mz b1r .-..ıJ.nJıı acı 1 
mlmeJ.erln1 terıennt\nı edelı bu mQstesna b1l:yll]Q _.. tartb1 
n tıb1k T t1 R K mus1)1stntn dtzl ballnde en nibnevd Te 

can alıcı ~e dslamnıştır. 

Türk milli musiki Jiayabmızın en büyük hadise • 

60kişili 40 kişilik 36kiş~lik 
Mehter taJmııı llaaaam Koro heyeti 

Mtdd~~KEMANi SAOi IŞILAY 
a NİSAN CUMA MATİNELERDEN İTİBAREN 

T AKSiM Sinemasında 

DOROTHY LAMOUR'un: aıtın .-tnden 
BETI'Y GRABBLE~: Çıltırdıcı damlannd.anı 

'1 büyük Jlldızm: JlflJ.z kudretlerinoen yaratılan lla1dki blr 
p.heserdir. 

tık gece için m.tt;en numaralı yerlerinizi §im.djden kapatınız. 
'- Telefon: 4S595 Mi ~ 

Türkiye halkı Türk sanahnın ..... .... ... 
mucizesini alkışlıyor 

Beyoğlu semtine nakıl vası.talannın k1fayettn1 aşan görülme
miş bir 1zdilıam ve alan üzerine slnemalarlllll7a nakloltman 

Türk sanat dehasının abidesi 

31/3/1942 •b 
Londra. tizetine 1 sterlin 
Nevyork: 1lzerine 100 dolar 
Cenevre tızerlne ıoo 
im.çre fnl.nkı 
lıladr.td üzerine 100 pezeta 
Bıot:holm tızerine 100 kuron 

ESHAM n TABV1LAT 
Tftrk borcu ı 
nrn.mıyell % cı 933 Erganl 

0.24 
132.20 

lo.366 
12.9376 

10."12 

24.--
23.80 

IRADYOI 
Bugünkü program 

12.30 Program, 12.33 Karışık şarkı 
ve tüı1k.filer, 12.45 Aja.ns haberleri, 
13.00 şa.r.ıo ve tiirltüler, 18.03 Dans 
orGrestTam, 18.45 Zircaa.t Takvlml, 18.51J 
Konuşma, 19.10 Hicazkar maikamın
dan fa,rtkıla.r, 19.30 Ajans haberleri, 
1uo Fa.sıl heyeti, 20.15 Radyo gare
tesı. 20.45 Bir halk türküsü öğreniyo.. 
nız, 21.00 Konuşınıa., 21.15 Fuıl prog .. 
nı.mı, 21.45 R~tlcümhur bıın<losıt. 
22.30 Ajana ha'berleri ve borsalar. 

Yarın sabahki program. 

Jan müs:ı.bakn.larda aerba! ıfi.reşto 6-0 ~------------------------~ 
gibi açık bir galebe elde etm.ıoıer ve '11•••••••••••••••••••••---.~ grekoromen karşıla.şmalarında. da 3-3 

KISKANÇ 
( M i L L i 1 velALEMDARI 

7.30 Program, 7.33 Müzik (Pl.), 7.45 
Ajans haberleri, 8.00 Müzlik CP].), 
8,15 Evin sa.ati. 

BULMACAMIZ 
1 ~ 1 ' 1 • 1 8 1 10 

berabere kalmışlardır. Bu suretle 
y.apılan 12 müsabakanın 9 u Kocaeli 
güreşçileri taratından kazan.ılrnıştır. 
Bu m Usalıaıkarun t"e"Va.nşı 1:ı ntsanda 
İzmitte yapılacaktır. 

Kısa bir za.."llanda aayı.lı gürq t.a.
kımianmız arasına. katılan Koca.en 
güreşçilerin! ve onlan yetişti.ren gü
reş ajanı B. Nuri Özdoğaru ııa.ra.retle 
tıebrlk ederiz. 

İkinci küme liğ maçları 
İklncl küme k:lüplert anısında. dört 

grup halinde yapılan lJg ma.çl!Ln ni
ha} etlenmek üzeredir. Klilplerfn bu 
güne kadar alci*lan puanıa.ra. naza
ran İstanbul grupunda. Da.vutıpq&, 
Haliç grupunda Eyüp, Kadıköy gru
punda Hilal, Boğaziçi grupunda. Ana..
doluhlsar klüplerlntn blrtncUlğl ala
caklan umulmaktadır. 

Dört grupun birincisi arasında l1g 
maçlarını müteakip iki devre olmak 
üzere yapılacak olan karşıl~ 
netıcesı ikinci kfune 18JJ1PiYonunu ta.-
yln ed~cektlr. 

Bisiklet seri 
müsabakalari 

Bls!klet feoderas:voınu tanı.tından bü

BUGÜN ALKAZAR'da Matinelerden itibaren: 

Şimdiye kadar görülen bütün fllimlert unutturacak 942 sene- Bugün başladi 
sinin İLlt B'VYttK HEYECANLAR ve HELECANLAR kasırgası l Baş yaratıcı: ERTUÖRUL MUHSİN 

MASKELİ GALİP - c::~~ su_A_vt ___ _ 

''5,, LERiN 
Dönüşü 

2 devre, 5 seri, 30 kısım 
tekmili birden 

Kanlı takip ve çarpışmalar .. . 
Tüyler ürpertici maceralar .. . 
Büyük çeteler harbi... Kov-
boylar meydan muharebesi ... 
Bütün gençlik, bütün talebe
lerin t.ekrar tekrar görecekleri 
çfnemacılık Alemindn harikalar 
harikası. 

q Filini görebilmek için husus! davetiyeler verildiğ'l doğru 1 
değildir. Tam seans saatıerlnde gelindiği takdirde her , 

vatandaş görebilecektir. Fiatlerde zaın yoktur. ---· , ***fi 5 A 

S erkekle 1 kadın arasında geçen entrlkalı bir aşk macerası 

kalpleri büyüleyecek gönülleri aşka bağlıyacak zera.fet ve 
nükteler harikası 

~ü~·TAŞILA UÇ KUŞ 

Soldan sağa ve yok.arıdan a..c:atı: 

ı - Deniz avcılığı. 
2 - Teselll bularo.k. 
3 - SÖ'L kitabı - Beygir. 
4 - Tersi bir çl!çi A.letidir. 

(Fransızca sözlü) 5 _ Tren _ Şark vllayetlerincle kul .. 
Regisörü ve baş rolde: THEO LİNGEN'in GUSTİ HUBER ve ıanılnn btr eri:ek 1smi. 

HERMAN THİMMİG ile beraber yarattıklan 6 - Tersi tek deRU - Edepler. 
7 - Ba.şına ııSıı gelirse sıva ya.ptıt• 

neş>e ve kahkahalarla dolu bir film. ma<iır _ Tersi bir erlrek tsınl. 

\YI (9,ı g - Başına cıK» gellrse kılıcın ma.l'ı ... 
Bguu··npüerakşşemamıbe ş A R K J e=A S\ 8 - inayet buyurulan. ------------------•••••••8"' faza.sıdır - Meylettdmıe . ..., ;. .. _ ... ______________________ 10 - Blr nevi kümes ha.yvanını gü .. 

tün bölgelerde ta.t2:>1k edilmek il.zere 
hazırlanan blslltlet sert mftsa.bakala.- ktanbul sinemacılık llemtnln kaydetmedlitt bir hldise._ ti 
rına 5 nisanda bo.§lanacaktır. Her Bir haftada %4,500 kişinin aJlnşla.rikl çınlayan, takdir l••ı.. 
hfata kilometre arttırılmak suretlle ~-q teahilrlerUe inleyen htanb11Jun en bilyiik, en ferah ve • ı 
tertip edilen bu koşular beş hatta en çok be~enJlen I=~ n den. 

ON MARMARA'd G~cn bulmacamız Bu G a Soldan sağa ve yukanda.n aşağJ: 
_ _ 1 - Mahçubolan, 2 - .Asi, Valide, 

~~:c~k:~k n 3 ma}'lsta n.tha.yet ÇENBERLı·ıı~ sı·ıEMAs1110A G&ıler kamaştırıcı dünya 
şehrtmızdekı müsabakaıar TopCmpı y n Cihan dans kralı 

1le Silivrl yolu Ozerinde yapılacaktıır. 

Jıarikalan başladı: 

Isa Miranda 
Georges Brent 

3 - Hissedar, 4 - Sor, Aid, 5 - Uver
tür, Re, fi - Bad, Üşenen, 7 - Ola, 
Reçlna, 8 - Lıra, Nikel, 9 - İrene. 
10 - Nemdenalır. 

Bu kO§Uiann gaJipieı1ııe federasyonca. Busün matine&enım itibaren f REO ASTER''IR muhtelif mükUatıar verllerektır. Bu .ene Beyoğlund.a hasılat T8 11Xllham rekorunu kıran 

1 - ElLMACD GUZELD 1942 rr.ucizesi 

l'ENi NEŞRİYAT: 

Modern evrak, dosya vto arşivcilik 
Polis ensUtiliıü evrat, dosya ve ar~ 

şlv öğretmeni Izmirll Ceva.t Sökm~n
süer tarafından bu a.dlı bir e.5ell 
neşredllll)cytiı·. Bu, Türkiyede Uk çı

kan nrşiv eseridir. İç.inde evra'lun ne 
olduğuna, dosyalar& dair kıymetli 
malflnıat, birçok örnekler vardır. Tav
siye ed~riz. 

Voleybol maçlari 
31/3/942 tıe.rlhlnde Emlnöntı H.a.li.1m 

jllnnastik salonunda yapılan im olcul
lan voleylx>I maçlan netlcelerl: 

Erenlt.öy L. - İ.sta.nıbul tıı L. 11-7, 
15-12; Kız öğretmen O. - Cntnhur:tyet 
L 15-3, 15-11; Qa.mlıca L. - Kandllll 
L 15-1, 15-9. 

Bu Nisan Sayısile 

PERDE 
ve 

SAHNE 
İki yaşına girdi 

AKŞAM 
Abone bedeli 

TilrJd79 

Senelik 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kurul 2700 kU1'Uf 
150 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senellll: 
3600, altı ayiıRt 1900, tlQ aylığı 

ıooo kuruştur. 

Telefonlarımız Batmuharri.r: 205G5 
Yazı lı,lerl: :?0'76!> - idare: 20681 

Müdür: %049'7 

Reblülend 15 - Kasım U5 
S. İm. Gil. Öğ. İki. Ak. Yat. 
. 9,27 ıı.ıo 5,45 9,19 12,00 1,33 
Va. 5,01 6,43 13,18 16,53 19,33 21,07 

İdarehane Ba.bıim civarı 
Arımusluk .sokak No. 13 

Apartıman sahipleri! 
Bo~ daırelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M• m 
KÜÇÜit. lLANLARI ndan is· 
tifıtd.- .-diniı 

(TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI) 
Şaheserler §ahe.9erln1 görm.1yenlerin ve tekrar görmek lstl~lerln. 

mnumt ve sürekll ısteklerlne binaen 

Bir hafta daha gösterilecektir. 
AYRICA Te tı..4.VETEN: Seıı'.'!nln emsalsiz bir muvattaldyetı daha.: 

CHRİS11NA GRAB ..-e RUDOLF FERNAN tarafından 

2-MiLLET NAMINA 
Btltün mem.tıan uıyandlracak, herkesi heycanlandıracak esrar "" 

ctnqet.ıer dalgası, hareketıı, h1.ssl ve ga.yet mil~ blr dram 

~-il Bu uznn ve büyük prorramı rörebiJmek için lfttfen tam 
seans saatlerinde t4'$rlf ediniz. 

Çarşıkapı - ..,_, . d Şehzadebaşı 
ı.ıu sınema a 

Az AK aynızamanda TURAN 
Bugün matinelerden itibaren lki büyük fillm birden: Sene

nin en büyük rnusikal şaheseri 

1 - MADAM LA ZONGA 
Büyiik dans ve neş'e !ilml. 

Baş Rolde: LÜPE VELEZ 
İşbu film.de 1942 senesinin 6 yeni dansını görecek ve canü

gönülden takdir edeceksiniz. 

2-BAY TEKiN 
Akıllara hayret veren büyük maceralar sinema romanının 

İkinci ve son devresi • 15 kısım hepsi birden 

llA----- Bugün matinelerden itibaren ••••••-... 

Kadıköy OPERA sinemasında 
LESLİE HOVV ARD ve İNGRİD BERGMANN 

tarafından ibda edilen ihtiras dolu ve görülmemiş 
bir aşk romanı 

AŞK RUVASD 
Ayrıca: Damgalı Adam - AL KAPONE 

baştan başa heyecan filmi. 

lıtanbul Mıntaka Liman Riyaseti Mübayaa 
Komisyonundan: 
İstanbul ve taşra liman memur ve müstahdemini iç.hı yaptınlmak üze

re açık eksiltmeye konulan 122 çt.rt lskarplnln mi.\nakasası 4/4/942 cumar
t.est gününe talik edHmiş olduğundan taliplerin yevmi me?lctlrda eaat 

m asri faciası 

C A Z PIRLANTALI 
FIRTINALARI KADIN 

Matinelerden itibaren: 
Eminönü Ta.pu SicU Mubatızl~m~ 

da.ıı: Büyük Çarşıda Karamanlı Oğlu 
soka~ında. eski ve yen1 42 kapı ve 273D 
ada 21 parsel No. lı dükkô.n Atam oğ-

PEK YAKINDA -

ELHAMRA'da 

ESRARENGiZ 
BATAKHANE 

(Fransızca) 

DENNİS NEİLSON TERRY 

Te ANNE GREY --il' 

Açık teıekkür ıu Eğya ve Mollafcnal'i mahnllesı 
Martın 23 üncü pazartesi gecesi. do- Hazln~ar hanı alt katta eski ve yeni 

ğu:m için mür:ı.cae.t ettiğim HaSeki 4 kapı ve 299 ada 10 parsel numaralı 
hastanesi ldarestnce bilyftk b1r nem- oda arsası ~diğln1n tamamı Eyüp 
ketle kabul edlldJm, ibraz ettikleri klllsesi hademesi Atam oğlu Eğyamn 
ihtimam ve ltinadıan dolayı doktor uhdelerinde iken e.Şha.sı hükmiye ka
baıy Servete ve kablle bayan Pa.1dreye nur.u mucibince evvelce kiliseden 
ve keza göstıerdlklerl §erk.at ve hüs- verilmiş listede Eyüpte Sürp Eğya 
nft muameleden dolayı altıncı kovuş Ennenı kllisesl ak.aratıından olup mu4 
b~hemşlresi bayan As!.ye lle Kızılay vazaa. suretile eşhas üzerinde bulun .. 
mektebi ikinci mııf talebelerln.den duğundan kadastrooa ma.llk!I. sütu:
bayan Fatma, Nezahat, Hilrmüs, Mu- nunu boş bırakılmak suretlle evsafı 

Beyoğlu yabancı askerlik şubesl alll ve Furuzana da. l1enen teşekkü- ll!Uresi tesblt edllmJş olan iki parça 
başkanlıtından: rft vecibe b111rlm.. gayri menkul hak!k:ında 2762 sayılı va .. 

338 ve bu cıocumıuıarıa. mu~leye tıaneıbk Şirketi memurlarından loflar kaınununun 44 cü maddesi mu-
ta.hı erlerden. Beyoilu yabancı aılker- ZAllİDE G'ULEBGVN clbin~ bu yerlerde mülk.lyet ve mül• 
ııt §Ube.!inde muaymt61nl yaptrrıı.n- k:lyetın gayri a.ynl bak iddia. edenler 
lann 1k1 güne kadar .ııevklert için §U- T eı ekkür vansa il~n tarth1nden itibaren iki yıl 
bemlze müracaat etmeyenlerin baık- Yeğenim Leman Fı:ra.t ne <>tlum lçhıde dAva J.OUle bir g(tna. ltlrata 
lannda takft>at yapılacatı UA.n olmıur. Ali Sam1 Fırat•ın m112mlıı a.pandisit~ olunmadığı tııkd1rd.e vakfın §ahslyet.l 

Fransızca dersleri 
Şişli Hallrevinden: Halk.evl.ttı.izıde 

verllmekte olan ~ derslerine 
her cumartesi günleri eo.at 16 dan 
18 e k.adar devam edlltceğinden istek
lilerin milracaatlan. 

ıermı ameliyat ya}>Qmk ba.yatlamu. maneviyes1 namma. ka.t't tesclllet:l 
kı:Jrtaran Cerra.bpq_a :tııastarum 1 inci yapılacağı lltm olmıur. 
cemıJıl klln.tğJ. b~ Mlstam opera.tör 
dolrt.or Ziver Mestçiye, mesai a.rka
dagls.kma ve hasta.ne idaı'Els1ne son
suz ~{)rlerlm1 blld.1rlı1m. 

Çiçekçi lliiseybı Fırat 

Zayi - Tıp faıkültesinden a.ldığı.J:Q 
,abeke pa.90lrul)U b.y'bettiın. Je?l~ 
çLkartıacal'tmda.n esldslnJn hillanft 
:roktur. Ahmet Berksü No. 3184 , ............................ _. ........................... .. 

Zafer ve Şerefle Dolu Bir Filmin 
3 üncü Haftası Bugün Başlıyor 

ARJANTiNA 
• MELEK'te 



Seylan = Serendib 
T uriri Bkiir re5kimiz.. Japon 

hareketlcrindell bahseden bir bat· 
mab.l~de cSeylan adumm bi
zim dilimizde maruf illmi Seren
dib adaaıdrr. Scrend.ib, bir kıcre 

laffuz itibarile daha tatlı, daha 
111unistir •• > diyerek fUDlan ilave 
ediyor: 

< ••• Scren<lib en~a ihine 
geçmiş ve bu :itibarla ta mdrtep 
aıralannda z2hnimize nalq,olun
anış an'anevi bir kelimedir. Çün
kü Screndib, mnlWrı olduğu üze
re, Hazreti Adem'in H"Ubut ettiği • 
ada olmakla maruftur .. > 

Muhterem ser muhanirin ti. 
mektep aıralannda - ki yarım 
aau evvel olsa gerek - zihinle
rine nak§ettikleri bu tarih bilgiaini 
bugiin yeni tarih bilgisile bezen
miş o lrnyuculara naıa 1 izah edcbi
lcceğin i bilmeyiz. Fatcat c.9eylin> 
adının nefis çaylan batıra ıret:ir
mesi bakımından cSerendıÔ> tt-n 
c:lnha tatlı olduğuna IUmsenin §Üp· 

ilesi yoktur. sanırız 1.. 

Serbes edebiyat gecesi! 
Vntan refikimizde edebiyat ı:e· 

cei hakkında bit yazı çıktı. 
cEdeblyat Aleminin ha.ftalnrdnn

beri beklediği Edebiyat gecesi dün 
gece Mnkslıın salonundıı. yap1ldı ... 11 

el iye başlayan bu ya;u: 
• ... Nllıayet Çelebi: - .Ar.iru,,yu u

mum1 üzerine son olarak blr şiir 
daha olı.."'Uyaca~, diye başladı: 
cO ne ağaç, ne tohum ... • derken 
birdenbire sahnenin peııdelert açı
hp dnns cazı ortaya çtloverlnce 
muzip ve küstah bir kahka.hn koptu. 
Qelebl şru;ırmıştı. Şurnda.n, bura
dan Çelebiye mi, cazn mı oldut,"\1 
anlaşılrumya.n ıYuha! .. Yuhah soo
lerl yukselmer,-c başladı ... ıı 
cizye bitiyor. 

Edebiyat gecesini haftalardan• 
beri bekledikleri eöylencnlcr, bir 
bar salonunda yuhalarla biten 
böyle bir geceyi gidip göremedi
lerse k:imbilir ne kadar üzülmüş
lerdir. Çünkü ne kadar kafa yor
salar, ne kadar hayal etseler bu 
çqit bfr edebiyat geccsjni tasar
layamazlardı. Zira «Edehiya.t> 
gı"'bi içine geni§ mana ve mefhum
lar alan ve bir milli karalı.teri can
landıran ltelimenin bu kadar ge· 
~ güzel kullanılacağını akla gc-· 
tirmek güçtür. 

Eğer bu eğlentiye ön ayak olan
lar, bu gecey'e m u tlaka bir a.d 
takmak i.tedilene ona cSerbca 
edeb.iyat gece&İ> dcmeülerdi. O 
zaman yalnız yuhayı deği), daha 
mce nice tamatayı mazur gör
mek mümkün olurdu! .. 

Vefası% c Vefa» lı! 
Geçen pazar devam ıoclileıı. q 

maıçlanıKlan birinde Galatasaray• 
la Vefa ~§hlar. Vefanın yc
nilmeaile bit.en bu ~yunda Vefa 
llid>ündeo bir futbolcunun tıop 
7crine oyuncuları yere serdiği ya
zıldı! •• 

Saha<ian çWuılan oW'UDCUD\ln 
b~<dta nase ibir cezaya çarpıldığı
m bilmiyoruz. fakat eporculuk 
ödevlerine kar§l gö~erdiğj bu ka
yitsjzlikten sonra suçluya - Ve
ia takımından olmasına rağ
mmı - aöylenccc'. bir tek söz 
nnlu:. Vcfa.ız ı 

Lükse veda! 
Ulunay d...übe veda etmeli

yiz> ~lığ.ile yazdığı bir hlmıda 
< ••• Şu lüks denilen belayı 8J)'lr
ma kantar başımızdan atamadığı
mıza hayret ediyorum .•. > di(yor. 

Gerçekten har.eot edilecek ıeyl .• 
Ancak bizim lükse veda etme
mizden ziyade lüksün bize veda 
4111ımeaini dikmek gerciktir. Bu 
?eda ıüpbesiz ki lübüın ken<Jitıin
den beklenemez. Onu istiskal. 
'\"e)'a istihlcar ederek sınır dışı et
memiz lazımdır. 

Onda bu ~tafat. çoğumuzda 
bu ~ta.fata muhabbet oldukça 
<bu belayı 1ty1rma kan.tar ba~ı
mızdan atmayı> beklemek biraz 
aaAık olur aanınz 1 
Sıhhat köşeleri 
Belcdıye İstanbulun şurasına 

burruıına tam f 6,400 tane ağaç 
fidanı diltti. Ve tehri ileride yer 
yer güzell~recek olan bu lcoru 
namzetlerine §imd-iderı birer de 
güzel ad verdi: 

cSiınat lı:ö,esi> 1 
Eğer Belediyenin bugün türlü 

zahmet TC külfetlerle dtktiği bu• 
fidanlara saygı gösterir; yani da
lmı, budağını kırmaz. yaprakları
m yolmaz, kökünü kurutmu.sak, 
sünün ~irinde bu sıhhat kö~eleri
ne konacak srr&larda oturup fe
Tahlanacağtz demek!.. 

Böyle bir tehir ihtiyacına çare 
hazırlanırken fUllU habrlatm11k 
iMcriz: Eğer k.abjlse. her sokağın 
başına bir sıhhat köşeai yapılsrı. 
Hem de yalnız ai";aç 'YO kanape
den jbaret ~il de gölgeliğinde 
küçük birer ıthhi lihoratuari, bi
rer hazik doboru bulunan sıhhat 
kö~ekrif.. 

ç-unlcü. hazan sünlerce aüpür
ce, 9U yüzü c önniyen öyle eokalı:
lar 'Yardır lci oralardan genp ge
çıenkrin .,hhatini korumak içjn 
'*1nız ı.ğaç "Ye 1tlU"..ape kafi gel
mez!... 

™ ~~t~~ ~~~i21 
Yaman bir domuz avtl 

J'r&nanda garip bir yaban dommU ıdnl takip etmşWr. OalıÇ doktor der
&TI yapıl:m.J§t.ır: Oeng -,e ııporcu bir hal cıırada. bWuna.n küçük bir gölün 
doktor, bir gün Bred:aıımaZ adıoda. blr 1çhııe atıam.şı.. fa.kat domuz da ken
t.eye pderken yolda bit yaban cb- dlstnl ta1t1p etmiştir. Doktor çok güç 
muzu görmii.§tftr. Dolctor demal bu durumda iken ft1 jandarma. bAdıseyi 
domuzu ya.kallyaraJt etıyle kendlslıne görmüş, tabanca. Ue atq ederek bay
ld7afet ~kmeti dü.,lirmıüştilr. Ya.1nIZ vanı &dürmüıı,Cür. 
JaDmda sil~ bulwıınadJğı 1çln bit Bu suretle doktor kurtulmuş, fabt 
dKJka tereddtl tetmıştır. Dolior ve ortaya bir mttıele çıkm.Jıştıır: Dooıuz 
cbarda bulduğu bir kaz:m8'Yı yaka- khne a1t.ttr? Acaba bu, bil nevi av: 
byarak ııyuma.tt.a olan ha.yvana yak- lamna mıdır? Bu mesele blr till'lü 
Jafmıf, kalasına btr t.azma lndlr- halledllemed.ltinden 11 ma.bkemeye 
miftlr. dii§milştür. II~ va&ayı ~ 1ıed-

Yal>an domuzu alır yarala.nımş, fa- ~ ettikten 80Ilra. ortada bir avlaıı
bt. tuvvethı1 toplıy:ı.ra.k hasmına ma olduğuna, domuzun dokt.ora. a.ıt 
a>dırma.lc için dotrıılmuştur. Doldor oldutwıa karar vermJ.şt.lr. nJkt.or av 
bunu görünce k.açmaR°a ~. için ruhsa.t almış bulundu~unda.n ce
Arbsından ya.ba.n domuzu da tendi- za venntyeeektlr. 

Fransa da m uhtekir le re ağırceza 
Fransada lhtlktı.r cezalan pek zi

Jl,de §lddetıendlrilmittılr. İht.lklr ya

panlar 1- sene hapse mabküm ola.
caıklar, ıo mllyon f rank ceza vere-

Havagazı ıirketleri 
hakkında tahkikat 

yapılacak 
:Belediye reisliği ııa.vegn.zı §irketıc

Jtnden yapılan §lltlyet.leri göz önüne 
atarak bu hUSU&ta tahkikat yapıbna.
ann belediye müine şuJ:ıest mildilr
?Qüne emre~. 

cetıer ve ya.kalıman bütün mallar ve 
tuıaat müsadere ed.Uecektlr. Fransız 
gazeteleri bu fiddetll c:ea.nm i.btiki.n 
önllyeceğlni Te gizli .ınb§lan durdura
catını mnuyorlar. 

Erdek' de domuz imha 
mücadelesi 

Erdek <At§ıam> - zıraa.ı fen me
mm.lanmımı her -. }ıa•mız dahl
lhıde yaptırmakta. oldukları domuz 
imha mücadelesine bu aene de tq
la!ıJD)fbr. Bu suretJıe her köy, 61-
dünnekle mükellef tutuldutu domu
zun adedini, Terilen müddet zarfJnda 
ziraat 1dareslne ~ecele Te öldürü
len domuzla.mı kuyruk]aJmı ibru 
edeceırtlr. 

Bu mücadelenin &ôr6ln:ıeld. Sç1n ı•
reken tüfek ve cep'hane mahemeai 
ziraat ldamdnce temın edllme«tıedır. 

Ta.bkikat bllhas.sa. §E!hre verilen ba
TqaEl tazyWınln lii.zım gel<Ql nıs
pette olup olmayışl ne, hav~zı şlr· 
btlerlnln m~c~rh1den ya.ptıklan 
tatısllU babmlamıdan yapılacaktır. 
Belediye ma.Idne şubesi müdürlüğü 
bu bUllUsta. h~ raporu pek 
JÜJnd& beled.lye riya.setine göndere- ••••••••••••• 

cStir. P ER 1 * Fat.1hte Hasanb1tb:L mahnllosinde 
otunı.n eski poUs merkez mcmurla-
nnda.n 60 ~mda Kahmm.an dün K d M "' -
evinde av tüfeğini temizlerken kam.en un ura agazaıı 
t1lfek patlamış, çıkan s:ı..çmalar Kah- B U G O N' 
tsm:ı.nın başına lsa.betetmf§ ve der-
hal ölmftştilr. Adli~ dokuonı B. Hlk- A Ç J L D J 
met Tumer cesedi muayene etmiş, 
römülmcsine ruhsat vernı~t.ir. ..••••ili•••••••• 

l .... _s_er_be_s_s_üt_u_n ... I ~ 
Ev kiraları ve 

bina • • 
vergısı 

Kalorllerll a.pa.rt.ımanlann kAti de
recede mtılmanwı:ı ~en b9kıdl
ye ve b~ ~ ~er 
yapıldı. Apa.rtınınn saihiplerlnin, mUll 
konınma ka.numuııı. muhali! ba.rcketl~ 
it.bam edilerek mahkemeye rovkleri
ni Jst.lyecck knda.r ilerl glctenlcrl IÖ'
rilldü. Ardı arası kesilmlyen şfktiyet
ıcr nihayet Şehir meel!sinde görüşü
lürken lehte ve aleyhte bir9<>k Gözler 
söylendikten sonro biidlsenln tetkik1 
nisan içt1maınn ibırakıldı. 

üttefikler Pasifik d Ddafaa 
hattında tutunabilecekler mi? 
Japon~a'nın 

Avustralya ya 
önümüzdeki yaz aylarında 
taarruz etmesi beklenebilir 

Bu meselede ldrncılar da haklıdır. 
mal sahipleri de haklıdır. İki taraf 
anısındaki a.nl~amazlıklar yalnız Müttefiklerin Singapur, Felemenk. eöra. .Amatral,raya Japon taanuzu• rrıödftfauının sıklet medı:ezini tqkil 
kalorifer mcselC8ine münhasır kalını- Hindistanı 'Ye Filipinlerderı geçen iç au beklemek icabeder. eden Avuatralyaya Japon taarruzu; 
}'Or. müdafaa h~ttınm akıbeti bela okluk- Bu istila hareketine kartı ATUtS· Çine tMbik edildiği gibi, Amerika 

Thtilii.flnrın asıl sd>epleri müll: an- tan sonra Japon taarruzu yeni Lir tra}ya ordsunun ilk yazifeai Yatan ve İneift~e ile muvaaaln yolları ke· 
hlplerlnln bugünkü lktlsadl d1JJ"Um ink:iıa.f iç-in hazırlık. devresine girmiş toprallanna diifman ayaimı Lutır- ~ten "Ye esaslı ya.rdımdnn mnh
kal'(NSında mAruz kaldıklan mrluk- bulunuyor. Japonların bundan ıon- m&maktu. Hal\ıuki Japonlann P- ram '3h -yazjyete eokulduktan sonra 
lardnn 11erl gcldlğlnden evvel! bn ra1d hedefleri kati olarak biliııeme- relr. de-Yamh muvaffabyetlerle bcs· '"*1ı l>Wec.akpl', Mamafih Japonya· 
~ta d ~rln~e :c~~:;~~r := melde beraber Y-cni Cine adaaile le.nen mAnoviyatlannın ,.ekeekliit mn onümii%<ieki yu aylarmd O. 
d aı a be~lru k~~mğınden halledilmiş buna civar adalan ifgal ettiklerine ve gerek harp hazırlıklarında AT...- eıa!ıeda eavaşması muk.ndderdir. Ba 
o~ncaktır. bakılırsa. taarruz iıatikamelinin Avus- tralyaya tekaddWn ~- söz •Yapn; eepheye daha fazla kuvvet 

Millk ı;ın.hiplerl kendi nokt.al nazar- tralyaya müteveccih olduğu kanaati önünde tutulur 'Ye bl!IWl mulıal>il 3'1imaya muktedir olmesı itibarile 
:tarını §U suretle b:aht!t.mektedirler: ha~ıl olmalr.tadır. Uz.ak Doğu 'Ye Pa- Avuıtralyarıın azun Ye tel.tikeli :rol- j.ponyamn lehine Ye çok 'Yaai Paııi· 
Klrala.nn eski kontrat üzerinden de- sifrlr.te ~jmdiye kadar "YUku bulan Lırd11n imdat kvvvetleri beklediği .Gk OkyanrısuncHın qnrak dütıman 
vamı ho.kkındıı. bir lcanun ynpılmlş, hareketle:-dc Japonlar çok iyi hazır- mülahaza ediline, bu mcmldc.d:in ;... hrpsına lifi urlktarda kUTI•et gc
bir müddet sonra da bina vergilerine la.:ıarak ve daima düşmana birkaç tila tehlikesini ~ertaraf edemiyeceii thmeğe imlin bulamamaııı bak.1-
üçte bir nispetinde zammedllm1.ştir. misli faile kuvvetler ileri sürerek mu• neticesine ya.rılır. mından. müttefiklerin aleyhine neti-
Şlmdl de belediye tanzifat ve tenvl- vaHakıyeti garanti etmi§lerdir. Ca- Hulaaa; müttefikl.r için PUWik celenmcsi muhtemeldir. A. B. 
rtye resimlerini birleştirerek" beledi- vanın zaphm müteakip Yeni Gineye 
ye vergisi namı altında dortte bir k J d dah'l d v 

'" ti d bi ·ıerı ..... m ""'P çı an apon or USUllun ı e og-n..,pe n e na :ırergı ne .... ,, _ • ·ı 1 "d el l 
mak için tetkikl<'rde bulunmaktadır. ru 1 er e.rken gen en evam: suret-
Yapılan tetkik ve hesa.plnra. göre te talvıycleı almakta oldugu mu

masraf çıktıktan sonrn gnyri men- haklcak.tır. Felemenk Hindi3tanını 
kullerin getirdl:ltlerl knr nispeti va- inal ed~ Japon kuvvetlerinin en az 
satı bir hesapla % 5-6 yı geçınlyor. 1 5 fırka olduğu tahmin edildiğine 
Birçok eml!Ut. ancak yüzde 3 getiriyor. göre, bu kuvvetin mühim bir kımıı 

Yiyecek, glyecelc, malzeme fla.tlı.•ıi, ilk. kademe olarak Yeni Gineye çı· 
u:;ta ücretleri blrk::ıç misli yükseldığl karılmış ols."\ gerektir. 
halde bugünkü gelir ve iratl&rla yük- Bir taraftan kendi ordusunu. diğer 
lendlğlmlz ağır teklirıerl nasıl ödeye- tanıftan .lmıCTikad n gelmekte olan 
cck ve ik.tıs.-ıdi zorlu'Klan nasıl önle- • .. 
yebllece •iz? kuvvetler.: mudafaa noktalanna yer-
Zengl~ ta.baka bir tarafa bırn.ktla- leştirmekle hummalı bir tarzda mef"" 

cak olursa çot,rumuzun emlaki Emni- gul olan Avushalyn acaba dü~an 
yet Sandığına, Emlak ba.nknsma. '°e taarruzunu akamete uğratabilcc:ek 
şahıslara merhunclur. Bor~larını ele- mi? Gerçi bu kıtanın büyüklüğü, 
ğll, bu şartlar altında faizleri bllc kıı:men s:I~ fabrikalanna malik bu
ödeyemiyoruz, ikru müesseseleri pa- lunması ve bunlardan daha mühim 
halılığı, ahvali nazarı ltlbara alına- olarak milletin yurt müdafaası için 
dan. müddetinde borcunu ödemeyen cansiparaac dövüşeceği nazarı dik· 
eml~~l derhal sat.ılığa çıkarıyor. kate nlınırc:n müdafaanın çok çetin 

Mutednvil sermayeye Ckoordlnas- 1 v •• • ••• 

~on> heyetince % 25 ten % 100 e ka- o ac;ı:•.na hukn;olunur. Fakat butun 
dar bir kiır hnd ve nlc;pcU tayin edil- bu amıllerc ragmen. muknvemeı.fo 
dl.ğl h:ı.lde s:ı.-bit sermaye ve gelirler haddi, Avustralyanın ordu, donan-
1ç1n hiçbir ;ey yspılmnnuştır. Gıda, ma ve havacılığının kuvvet derece
malzeme vesn.ir eıwanın fıatlcri nls- aiııe bağlıdır. Avustralyanın kara or
pctsiz ve kararsız bir şekilde günden duaunun 3000 lc.ilometreyi müteca
gune nln.b!Jd!ğlne yükselirken k~la- viz sahil:crini emniyetle müdafaa 
nn hiılfı. hn~ten evvelki minval u:re- edebileceği 'fÜph~idir. Zira bir yan-
rlnc bir ıııyakt.a kalması ahvalin d A 1 .1 . 
fcaplann:ı. uygun değildlr. Eğer feda- .~~ vustralya, ngı terenın harbe.t-
kArlık lazımsa bu bir tara.Ilı olma- ~gı her cepheye ~ıtalar yol~m~f· 
malıdır diğer rora!ın da az çok ~- ote yandan muharıp ordu yetıştir
rn.ki ın~mdır. mekte başlıca çar..: olan mecburi u -

Pnrnsını vn.nnı yoğunu emlake kerliği yen: tatbik etmeğe başlamı~ 
b:ı.ğlıyarak sır! bunun !r:ı.dlyle geçi- hr. Bu s~beplendir iri meaul Avus
nen vatnndaşianmızın adedi pek çok- tralya el.evlet adamları lngilterc ve 
t.ur. Bunlar zaruret ve sefalet içinde Anıt.ı ikanın yardımını 1srarla istc
bırakılmamal:dır, her Uti tarafın da mi~lerdir. 
n.ziyetıerl incelenerek ne şiş y:msm Avustralyaaın donanma!\ı zay1f 
ne kebap kabllln~n kiralara bir mit- ld w "b · ha k · d h ·· 
dar zam yapılmalıdır. 0 ugu gı ı. va uvveti e cnuz 

Bugilnkü vaziyet ve ahvaı karşı- yeni kurulmuştur. Acaba müttefik.· 
sında. mülk sahipleri borçlarını öde- l .. r - .vustralyaya ne kadar bir kuv
yecck kudret ve takatte olmadıkların- vet gönderebilmi lerdir~ Bunun kat
darı fevkalade ahval dolayı.sile borç- iyetle tesp:t edilınC8ine imkan olma· 
Jarının harbin sonuna. kadar teclll makla bt-rnber, ekserisi Avustralyalı 
veya faiz milıdarmm yan y:ı.nya in- kıtaları hamil büyük bir vapur kafi
dirllmesl gibi kolaylıklar gömerilme- lrainin ~bat ortalarında Atlantikte 
ll~~~ Alman denıi2altıların1n taarruzuna 

e apartıman sa.hiplerln\n ferih uğradıktan aonra :zayiat verm~decı 
fahur yaşıyan servet ve sflman içine 0m· b 
gömülmüş bir ?.Ümre şeklinde tcJ~ldd ıt u~~nhu :ı.._ Clolaşa.rlad~w .yolu?.• te
edllmesinde de hat:ı. \"ardır. Bımlıı.r varı:ı et!ıgı a.oer ven ıgıne g~re u 
arasında l.şlni yol\ma koyup piposunu kafılenın .A:vustralyaya .vard~gı,~ k: 
tütturcn müreffeh tab:ılc.a bir tarnf:l zalık Amcrıkan nskerlerıle yuklu bır 
bırakılacak olurs:ı. ~rl kalanlan pn- kafilenin de Pasifiği geçerel.;: Avm
ralannı tlcarettc kullnn:unıyaı1 küçük tralyaya muvasalat ettoiği kabul edj}
küçük sermayelerden teşekkül eden mektedir. Bunları başka kafilelerin 
tasarruf erbabıdır ki, asıl ekseriyeti takibetmesi beklenebilir. Fakat wıut
teşkil eden bu tabaka blrlncllcrden mt.tmalı ki gerek İngiltere ve gerek 
dnh:ı ziy::ı.de ~mlekctin imarına biz- Ame::-ikadan kalkan vapurlar Avus
met ebnlşUr. Borçlanmadan mal sa- tralyaya ancak bir ayda vasıl olabi
hlbi ol~az düsturunu kendilerine lirler. Bu iki müttefik vapur kafilesi-
rebber ittihaz ederek, Ankıa.rada, Fa- . • d"v 1_ • 

2 
-

tlhte, Lftlelide, Talimhanede, Cihan- nın g_eıır ~~ ~uhvv~tin 
1 

• ~ .fırk~ 
girde, Nişantnfında. ve sair mahaller- geç'?'ıyecegı ta mın o unabilır. Fıl
de gördüğümtlz binalar hep bu müte- hakıka Avustralya ıulanna bir kısım 
şebbis kimselerin vücuda. getirdikleri müttefik deniz ve hava birlikkri gel
eserlerd.ir. İşte bugün asıl Slltıntıyı roiştir. Ur.kin meaafenin uzaklığın
da çeten bunlardır. dan, tayyarelerin vapurlara yüklenc-
K:ızanç vergisinden müwrakkl nls- relc taşınmasına ururet vardır. 

pet üzerinde~ ~asıl vergi alınıyors~ Japon planının evveli Avustralya 
bina. vergllerı içın de iradı ga.yrl safı etrafındaki adaları iatili. ederelt bu 
esas tutularak o suretle alınmaıırur. kıta.> ı abluka ıurctile A ik d 
iradın azlılt Teya. çoklultu vergiye d l • ~~ • an 
nispet edlUnıe daha AdUlUıe ibir wrgi ayır ~ taa.ııs.onra umumı hır ihraç lıa-
tarhedilml§ olur. Eğoer yapılan ııa.m- reke~ne gır~.melc olması çok rnuhte• 
lar bu ~de yapılmış olsa. idi küçült meldır. Bu Jtıbarla Aıvunralyaya bil· 
eınlAk .sahipleri bu derece müteesslt husa ~ark.tan gelecek Amerikan va
olmaz ve yüküm fulas:ı iratıan yük- por ltafikleri Japon deniz 'Ye hava 
sek olan eml!k arasında ta.ımım edil- kuvvetlerinin taarruz\!na uğrıyarak 
mi§ olurdu. çok zayiat vereceklerdir. Birıacn-

Mtilk sa:hlplerlnin dll~erbıl htill- ale:Jh bugün h ttA il · · · · 
• etıhn, bu mettlenln hükumetçe A ve .• a erw ~n 
de nazan dittt.'\te alınarak tetkikler VIMtralyanın harıçtcn gelecek nn-
;vapılmatia. okluğunu ııanedJyoı1.ım. da.t k~ınrctlcrinden ziyade k~di 
Yalnız cmJ.i« ımhlplertnhı böyle mün- l-uvvetine gÜıvenmesi l&zım geldiği 
fer.it bir §ekllde deitll, aralanDda bir i.§ikardır. Buna muk bil Japonlar gc
cemiyet U§kil etmek suretiyle hakl:ı- rck ona vatanın Amerikaya nispetle 
nbön\ araanabl lan daha. muvaflk olur, ve Avustralyaya daha yakın olmôl$ın-

Y e r cemiyetin t~kili lr:alorlfe~ d k F l Hin · ve .ıre glbl hwmsJa.rda fUk: sabi an ve gere e eınenlc. d.istanı 
lerlyle Jıiracılat anısuıda ~ıb.n lh~ a~alaruıa büyük kuvvetler tahpdet
llftann halli notıaı nn.J:anndan bir mıı olmalarından, bilhassa Cavayı 
merel ~ eder. ana üs ve depo lialinde kuUanarak. 

Ji:ekl defterdarlardan Avuetralyaya devamlı aevlayat ya-
.Ali Rma .&..., J>11c11k bir duıumdadırlıır. Bu hale 

Mısu çarşısı kubbelerindeki 
alemler haç değil laledir 
~ ~ MlSlil çs.qısı 

lcubbe1'erlne t.akılan akmlere ait. bir 
Jcarlkatür çıittı. diğer bir gueteıniz 
c:M bunu aynen e.lanık (Mlsıı' çarş.ısı
na takı.lan Mçla.r) bMl$ ile bir bk
ra yazarak Jnşaat.ı tıenk.lt ederken di
yor ki: (Bunun sebebini sorduk, bun
lar har. ®ğildir We başa.klıı.rıdır de
dlle..r, fakat. blzhn bllcllğlmizc gore ne 
t&bia.tte, :ne de eski Türk motlfierln
dc böyle lfıle ~klan y~ur). 

Karikntürcü oradan geçerken bu 
yeni yapılan alemleri gomıüş, kendi 
sana.tinin inceliği ne illin bJır ~tacak 
tarafını buln.r:ık bir :rumn ,.a.pmış, 
bwııı. blr diyeceğimiz )"Oktur, fam! 
meseleyi blr illı 1 ve haldkat. SA.hasına 
alınca. iş böyle değildir. 
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Kl~k Türk sanatının te'lyri.nat kıs

mında Jile başakla.n her yerde var- Küçük kubbeler'de göriilen mermer 
dır. Kabartma satıh tezytnıı.tmda, alem!erdeki l&ıe 4e!o1leri 
çini tersimatmda, renkli kn~ işle
rinde haltA kadın elişlcrlnde l~le ba
şakları Tül1t sanatkArlarına en kıy
metli bir malzeme olmuşıb.ır. Ve nı
ha~~ böyle küçllk kubbelere taJala.n 

mermerden ya.pıl.mış alemle-rin ucuna .,..~1'!'!1~•~1V--ı~m11ı~""'I' 
de. en k>Jllc: blr teeyin vasıtf'sı ol-
muştur. Hilil da1ma. be.kırOall ya
pılnuş büyük kubbe~ minsre alem
lerinde kullanıimıştnr, ~ük mermer 
alemlerdt> ise havanın t.a.hribo.tı dü
"1:n~rek dalma bu 18.le ha!. ğı ~i Baynit medresesi drafma. yap.W. 
tercih edilm.lştir. muhafaza dUTarmm tat kesmeleri 

Tai>ia.tte böyle lale b~ olnıı.JO.-
bilir. Çünkü Tüıtt t.eeyinl a.rw.tları pak ta§la.n da. ~ modem t:u-r.dn
Ue ~ olanlar blllrler k1 'I'l:nler dır ... Bu neden .. ? l§te bir sn~ k1 bunu 
nıebati t~y1nıı.tta. Uham t.ıdıklannı hepimiz hatlı olaraı: ııombllirlz .. 
çlçek'erin h1Qbirls1n1 IJ.ynen naklet- Mnlür.1 olduğu üzıerc Bayezit blna
memlşler ancak onlann ~ lan 06manlı mimar tarihine Ut defa 
ve eksp~s!yonunu yaşatacak şeklld~ tekflmuı Slrnnı ifşa eden ço~ ehem
blr ıersım tarzı t.ercUı edc.ttJt bu su- mlyetu b~alar olup tllsilı: Türk ta.r
retıe Türklüğe bas bir ekol bir sanat, zınm. en yuksek sannt enmuzt!<:ldlrJer. 
yaratmışlardır. Mcselft. blı: giil vıeya camisi, medre6esi, "tmareU. Koska
b1r tara.nfili hiçbir uı.mnn görüldüğü dak~ hamanu bir kül hrutn~r. 
cll>i tersim etm~Jerdir. Fakat da- Boyle yüksek kıymette_ ~tiki~ bina 
ima bir gül veya karnnfil ifadesini lanı !8pacağımız her turlu dt.eme
taşıyan bir resim vücude geLlrml.şkr- ~r hunnetkflr .bir k~em ve zibniyct
dlr ki 0 resim bu hususiyet.! ile Türk- le ancak kendı stil~ göre vııcude 
lerin lrendllerinc mahsus blıı tersimi getlrllmlş olacaktır, hnttA o kadar 
tezyin Tasıt.ası ohnuştur. titiz davranmağn meebunn: ~i on al-

tıncı asırda yapılmış bir bmuya on 
Şu ht.lde belediyemiz _Mısır çarşı- seklı.incl asır Türk mimarisine uyı:;un 

su1dakl bu alemlerde ha.ijili bir 1ş de- eklemeler bile yapmnt. büyük bir gaf 
t1l takdir ve teşekküre borçlu oldu- olur. Nerede kaldı ki on beşi.net asır
~umuz bir iş yapmıştır dem~ mec- da Romada doğmuş n on dokuzuncu 
buruz. asır sonuna kadar bütün bıristlyanlııt 

KanaaUmizce belediyemize tavsiye aleminde ç:ı.lışmış olan bir ;,. bnncı 
edebil~el: tenkltlerlmiz blr Ulm ~ taıu. uygun ekkmeli!rl bu bym~t.il 
hakikat kanalında yfirürse bir taraf- Türk binasında boş ıı;ürcbllelinı. 
tan kültür tarihimize ıımneı etml.§ Bu yeııl muhafu.a dDnnnd:ın alın
olunız, diğer ta.raft.a.n da. ~ ağır mı,ş olarak sundtıt'lllll fotoğrafiyi tn
ve tarlbl bir vazife ba.§annaltta. olan rif edeyim: Ufki ve şe.ltuli kesnetaş
bclediye-nırat şaşırtmamış oluruz. lann faslı müı:;tereklerl 1ki~r santim 

imar işlerinde rasccıe tıymetsiz b!- kadar ~rl oyulmuş cepheden de dor
nalara. bir (Yı\d tarihi) damgası vu- der san\lm kadar aralıklar bırakıl
ra.rak onu muhafazaya. kalk>şrrWt be- mıştır tı t>u tal"l.da ta4 duvar kon1'
led!yenln çahşnn eline kelepçe vur- tröbiyonu gerek selı;ukilerde gerek 
maktırr .. Omın 1.>i yaptığı bir 1~e re- Osmanlıların hiçbir devrinde hiçbir 
nadır demek belediyeyi §0$ınlı~n binada yapılmamıştır. Fakat <troiğim 
.se-rireU?ıek demektir, haktlcnte:n Jıa.tA- gibi röneaans mlmarl.slnde bu uın; 
ya. d~tü :işlerde de susmak ve ııöy- blnalıı..rm sub:ısmnn •eyo. rcdeşose C"J' 
lememek kültür tarl!ıhnizc fenalık helerlnde ve muhafaza. dm·:ı.rlannda 
etmektir. tatbik edilmlıs lrendlsine mahsus bir 

Bu 1tibarladır ki Bayezit medrese- tar.z:dtr. Bu t.ar.ım 1505 senesin~ 
sinin etrafına yapüaıı muhafam du- yapılmış e.n e?Mmımlyctll bir Türk 
varına. takılmak istl}'Onllll: 1.bldesi ile ne münasebet.i Tardır bit 

1505 tarihinde Bayezit camll ile bir- türhi anlıyarn1yorum. 
llkte JOpılmış olan ve §imdl inkılap Bu duvar i§lndc beledl)emiz um
müzesi bulunan Bayezit medresesinin manlar ~ktan sonra bir ba.rdnk su
etrafmı büyük fedak!lrlık ve kadir da. boğulan bir adam vaziyetindedir. 
bilirlikle açmış olan belediyem:z bu Düşünüyorum beledlyenmin fıl:>ldelere 
hareketi ne Türk İstnnbulmı kıymet- ve Türk İstanbulun mllll büny ~ne 
ıı bir hazinesini göz onüıw çı.kamuş tereddüt e-dilemez derin b!_r saygısı ..e 
cidden tnkdlre ve hürmete ltiyık b1r inkftr edllmıez bir hu.snuniyetl vnr, 
harekette bulunmuştur. Şimdi de bu dığ r tarnfta.n buyijit blr enerji fe
muhtcşem binanın etrafına. dekoratif diyor, buyuk paralar hacıyor, bırçot 
vasıflan da hnlz bir muhnfıız.ı. duva- da cmeklc-r .. Fakat bir hiçten Y ptı
n yapmaktadır. Fakat bu mu?l:ı.fauı ~1 blr hat' derin bir ynra halini alı
duvarı Türk mimari tan:mda değil yor. Bunun sf.!lebl talihsizlik mi, t~
kesmetaş tezyinalı on \>eŞlnci asırda kilit&zlık nu bilmiyorum. 
İtalyada. doğmuş olan ronesan<; ml- Y. Mimar: 
ınarlsi t.arzınn gôre, duvnrlann kıı.- S. Çf.1 İNTAŞ 
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BİR HİKAYE Melonlu adam 

Gayri menkul sahş ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığ i müdürlüğünden1 

Must.a!a DuraJc Saıkary& 166/12199 hesap numa.raslle Sa.ndığnmOn a1 
Pancurla:n sıkı sıkı k:ı.palı. büyük\ Fazla. boyanıyordu. YaJ.n.ız balfIJde bir dıfl (3078) ~ tn.rşı Fa.t1lı - Kıztaşında eski ~ .,-

t:>im.yı i.şa.ret ederek sordum: bt'zgtnlllt ~1y01ldıı. Otuz ~ otuz Halife mall8lloo1trln eSk:I. Kızteş yeni Çlfte Xm:nrula.r solı:ı$Jlıd& eski 
_Burada kim oturuyor?.. dokuz 1D§larm.da vardı. yeni 47 en yoo1 48 nmnı:mıh ti\gtr e'91 birinci dJereıee 1potıe1C etu:dşr.tr. «"Halen 
Ev salh.lbim merak:ınll uyaıtdırma.k O geldiği zaman ev sahtbtnı benim 36 No. ladur .. 

2styorm.uş gibi bir ta.vırla.: yanımda. Jdl. Hemen bana.: Dooyadıe. JOOt"Cut ~ kJcydı suretinde mezldito ·ıaqıi menkulün «Fa.tnı-
- Bu kocaman köşk genç bir lmdı- - GörüYor mlI:Slltl? Çak dıeHl1 8Ö- de İ.sk.ende~ Hasmı. Ha.llfe mahallesinin K:ızta.p ÇHtıe Kumrııla.r soı'ka-

rundır. Kendisi duldur. son derecede riinüyor. Kndm tutkım. camın-. d1- ğında aynı kapı ntmınt:'alı ev olup hududu ~ 1791 a.tbsl 1570 solu 1793 
zengln<fır. Amma bura.da. oturmaz ... yordu. ha.rtOO. ntm:ın.r:llt mahaller önti tarlk1am ne mahdm!' oldul!u beıJ'all edll-
l\ra.<Mra. gelir, köşkü bl.r dolaşll' gider. HaJı:ika.teın de 1csa. boylu. t.ombul nrlşlıir. 
Bundan başka birçok evleri, köşkleri, k:ıdınd& göre çarpan blr 8l1cmtı vartlL ikıV.a es:ıs rımhammln ~ mncH>Ince me7Jdtt gayri menkul umtJDl 
yalısı. a.pa.rtımanlan var ... Bu bina.da Ertesi günden itftxızen onun bu hali mesaıhası ıoo metre murabbm:dır. Bundaz 85 metft ıoonııllbılt kısmi. 1i2ıerlne 
blr bekçi oturuyor. arttıkça. arttı. Slk sık balı~ çıkı- lkl tmçuk katlı kAglr El'V' yaıpılmıştır. 

Evini bir mevsimliğine tuttuğum yor, yülı:9ek sesle hlzmetçllerine bağı- Binada 7 oda nı:t 80fa ve kuyu vardır. 
ada.m bundan sonra kulağıma. eğlldl n;yor, çağınyordu.. Vadesinde borcun verllmemesl.nden dolayı haJltkm.da. yapılan takip Ü2larine 
Pe'k mühim bir şey söylüyormuş gibl Adeta. sürekll b:Lr s1o1r bUh· 32()2 numarnlı kanumm 4-6 cı ma.ddeslnin matufu 40 cı ma.ddestnıe göre satıl-
şunlan ilave etti: rıı:nı ı_?lnde oldu.,~~ Bir- m3Gl icap eden yllk:arıda. yaın!ı ~ evin tam2dll1 bm buçuk ~ miıddetl~ 

- Kadlrun kendisi bura.da oturmak kaç gun geçince ev içinde öteyi beri- açık arttırmaya konınustur. Satış tapu sicili kaydına göre yapılmaktadır. 
!.ster... ister amma ötekisi. bu ıssız y1 ıarmata. dma ziyade bağ'ınp çağır- Arttırmaya girmek tstıeYen (375) Ura pey akçem ~~r. Milli .Banka.-
yeti sevmiyor... ınaP başladı. Ia.nmızdan bi.rlnfn meıktubtı da kabul olunur. B1rikm.1ş bütan Ver-

- Öteki kim?. Ev sahibhn bana şu ma.ıtmıatı ge- gtJerie Beled.iye resimlerl. ve tem\liye rüsumu borçluya attttr. Art-
- Sevdiği adam!.. tırtn:1.7tı: tırma. ş:ı.rtnamıesı 28/3/ 942 tarihinden itibaren tetkik etm~ 1st1yenlere 
- H:ı.a:uı.... Demek i'}in içinde bir - Aman ... Bizim kom.şu fena.. halde Sandık htı1rn!t işleri set"Visinde açık bulundu.rol:ı.cak'tlr . Ta.pv 

aşk macerosı var, öyle ml? sintt bo'Zllklutıma tutu1ınnş. önüne sicil kaydı vesa.ir lüzumlu izahatta şartnamede ve ta.kip dooyasında vardır. 
- Elbette ya... Mamafih herifin gıelen1n gırtlıağma. sa.rılma.k istiyor- Arttırmaya. gtrmı., olanla.r, bunları tetkik ederek satllığ'n çrka.nla.n. gayri 

bunu sevdiği yok ha! .. Çıtır çıt.rr pa- muş. .• EvdEtcl. büyük bir Çtn V'l1Z0611- moen1rol hakkında her şeyi ötreıı.miş ad ve reıAkkl olunur. Birinci arttır
'ralarmı yiyor. Böyle bir yaltlı kuyruk nu dün paramparça. etım.ış_ Her glln ma 25/5/942 tarlhl:rıe mü.sa.dil pazart~ günü Cağaloğlund& k!fn San
ele geçer mi? .. Kadın parasının he- birçok §eYler kınyormnş_. 01:?:çen gün dı~ımızda. ea.at 10 dan 12 ye kadar yaıpılacaktır. Muva.kka.t ihale ya.pıla.bllmeısl 
&abıru bilmiyormuş... Ada.mıı. gelince; de öyle bl.ı1 asabi buhrana. tutulmuş için teklif edileeeıt bedıelin terclhQll alınması. icap eden ga'Y?f. menkul mü
hiçbir iş güç tutmazmış. Dam doğru- ki 'fıstündekl harikulade gWJ?l, ipekli ke!lefi~ile Sandık alacağını tamamen geçmi§ olması şarttır. Atsl takdir
su lşi gücü bu inılş... Kadın parası bir elblsey1 parçala.m:ış ve mw.l.lr:ürlü de son arttırmanın tea.hhüdü bakl kalmaık şartlle 10/6/42 tarllı1ne müsadlf 
Tüüü Allah kahret.<>in ... Herl:fin ken- tırnakla.n ile d.ld1k dldık et.mış ... Son- çarşamba günü a.ynı mahalruı ve ~ynı saatte son arttırma.m yapılacaktır. 
d!sine seçtiği mesleğe bak ... Şimdi se- l'a d1vl.nm üstünde tepine teıp~ ~- Bu arttırmada. gayrimenkul en çok art tıranın üstünde bırakılacaktır. Hak-
yahatte imişler ... Paralan har vurup la:ınış... tarı tapu siclllerfie sa.bit olmıyaııı alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
harman savuruyorlıı.rmış!.. - ~na .:işık!.. bu hakl:ınnı ve hususile faiz ve masari!e da.it iddialarım 11A.n tarlhinden 
Bunları bana anlatan ev s:ı.hibim - Oyle ... Haaaa ·~ efendlt den it!baren yirmi gün içinde evrakı müsbi1ıelcrile beraıber dairemize bildtrme-

benlm tuttuğum köşkün selAmlık de haber var. Meğ'er ben.Un. t.a.1mıin lert lazımdır. Ba suretle haklarını bildiııı:nemiş olanlarla haklan tapu slcll
kısmır.da oturuyordu. Pek ahb:ıp can- ettiğim gibi daha. paralı re ell açt1t: !erile sabit olnny:mlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha 
lı ı ve son derecede çaçaron bir blrinl bulmu~ ... Olur şey detn... fa.?Ja m?-10ma.t alınalk: lst~ertn 40/2419 dosya nnmaras1le Sandığının: 
adamdı. Yalnız bu zat G:dedlkodu tir- Kısa boylu, 1ıombu1 komşumuz deh- Hukdc Işleri servt.onne miiracant etmeleri lüzumu ll!l.n ohmur. 
yakisi, tdl. semtte canlı, 1k1 ayaklı şetli süs meraklısı idi. Bahçeye bile - DİKKAT _ 
bir 11dMikodu radyo merkezi• h:ı.linde her gün ba.şka. ve gü:zıel elbiselerle, Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek gôstennek 
do?a.<;Iyordu. Bu radyo hem alıcı hem lüzumundan fa-ıla süslü ve güzel plja- isteyenlere muhamm.tnlerimizin kaymuş olduöıı klymetln % 40 nı tecavüz 
verici. idi. mıı.Iarla çıkıyordu. Blçarenin h3llnde etmemek iliJere ihale bedelinin yarımna kadar borç vermek suretlle kolay-

Ev sahibim topladığı dedikoduları, tıirisl.nl bekler gibi bir vaziyet vıırd.ı. lık göstermektedir. (3895> 
gayet muntazam, programlı bir is- Bir akşam ü.:.~ü bitişik köşkte neşeli 

En dedikoducu kadın blle benim ev zamankinin ta.mamiyle aksi.ne bir va- Deniz Levazım Satmalma komisyonu ilanları 
t:ı.syon halinde etrafa n~rediyordu. sesler, k:ıhkalı:ıla.r ~ttik. Bu. her 1 1 
sahibimin: ziyettl. Ne olmuştu acabaı? Ev sa.!hi- ___________________________ ._ 

- Üstat!.. diye ellnl öpebilirdl. bim de meydanda. yoktu ... Ha.y Allah 
Çünkü onun ~itmediği, duymadığı, cezasını ka.Jdıısın... Tom'bul kxmı.,<ra
haber almadığı ve bundan sonra et- mun k~hlı:ahalan çm çın ötüyoodu. 
rafn yaymadığı. şey yak gibi idi. Ev sahibim neredesl.n? Ev .sahlıbLm 

Sabahleyin g&Llerlml açtığım z:a.- neredesin? .. Beni bu halde, bu meı:rak 
man kendisin! tıpkı gazete gibi bekll- 1ç1nde bırakman doğru mu? .. 
yordum. Günlük .~mt haberleri hep Nihayet o kan te.t içinde ~ld.L 
onda idi. Bir fevkaladelik olduğu yüzünde'tl 

Ve komşum, ayni zam:ında ev sa- belll idl. Söze başladı:~ 
hlblm benim odama gelir gelmez ken- - Herif dönmüş! •. cAşı:k efendi• ce.
dlsinl bir koltuğa atıyor, günün en nım ... Yııaaa... öte'k1 kadın her halde 
taze haberlerini blrer birer n.nla.tıyor- tahmin ettiği kadaır paralı ve ell açık 
du. Daha maho.lle~ ta.şınalt iki ha.fta olmı.yacak... Tekrar buna. gelm1ş
olduğu halde semtin bütün iç yüzü- Komşumllll neşesini gönnilyor' mu
nü, gizli ahbaplıklarını, kimln kimin- sun?. Saadetinden etekleri zll çalı
le arası açık olduğ'unu, yeni h!l.d!&e- yor! 
lerı hep birer birer anlatıyordu. - Aqık burada mı? 

Gölcü.k Deniz Fabrika.lan Umum Müdürlüğü için a.şağıdaki şeraiti halz 
210 lira aylık ücretle bir muh:ısl:p alınacaktır. Bu şeraiti havi bulunanla.nn 
Kasımpaşada bullman Deniz lıevtı.21m Satmalma. komisyonuna müracaat-
la.n. c3855• 

1 - Tüıılc olmak 
2 - Hukı.d!:: slyaısi~e sa.lıip bulunmak 

• 3 - Hüsnü ahlik eShabrndan ol.m::.k ve cezayı mtistfelziın bir fiil lle 
mahkılm olma_, olmamak. 

4 - Sari hMbalıkla:m. müptelil bulunmam.ak. vazifesini mwıtaza..ma.n 
ifa.ya. mini ola.ca.k bedeni ve ::ıJd1 Anza ve hastalıklarla. malfıl bulunmama.k. 

5 - Yüksek t::ı.hsil1ni ikmal etmtş olmak. Tercihan Yüksek Ticaret mek
tebinden mezun bulunmak. 

6 - Usulü muhasebeyle, ticari muamelata.. fabrikalaı'1.a ca.ri muhasebe 
işlerine ve muamelitına vukufu olamak:. 

7 - A$.erliği.nl yapmış olmak. 
8 - Alınacak muhasibin fabrlkn.la.rda üç senelik hizmeti taahhüt et

mek, tan.hbildıinil ve sn.ir şa.rUarı kabulünü nCPterlikçe tesıcU ve tasdik et-
tıirmeık:. e.3855~ Bir gün Meta teıa.ş içinde odama _ Gidip gellyorm.u.ş... Bugün kom.-

girdi ve: şuyu alacak ve gene aeld aturdultl.a.n -----------------------------
-Geliyormuş! .. dedi. :yoere gideccklermL,. İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
Bu sözden bir ~Y anlıyam.adığım _ Aman şu herifi. görsek... '.:3/4/942 perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafia. Müdürl(1'rü eksilt-

tçln sordum: - Onu sen değil, blrçokla.n merak ~ komisyonu odamnda. (13752.45) llra keşif bedelli İstanbul Yüksek Mü-
- Kim geliyormuş?... ediyor ... Bizim hizmetçi blle~ hendis meldıebinde yapılacak makine laboratuv:ın inşaatı kapalı zarf usu-
- Karşıkl pancurlan kapalı köş- Nlha.yet ::ıJcyun üstü liŞllc geldL We eksiltmeye konulmuştur. 

kün sahibi ... sevdiği adamla. kavga e1;: Mukavele, elksiltme, Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fenni şartna.me-
mı·ş... Her halde blr para m"-le- Gözlerimize 1nananuyord-uk. Parala.rı ı rl j ,.....,.ı,p ın· ·'·-""' b .. ..,,., __. d.ğ dair · d ·· ·ı ..__ e , pro e, .,.,,.-.1"- h ~ue una mu.,,,ıeu, ı er evr.aııı:: esın e goru e-
sinden olacak ... Çünkü kadın heri.re çıtır çıtır yiyen bu adam mı idi? Ka- cektir. 
fenn halde tutulmuştu. Adam da pa- fasında kulaklanna. 'kadar ~bir Muvakkat tıemina.t (1031) lira. (43) kuruştur. 
ra cihetinden onun bu halinden pek melon şapka, sekiz aıylık: hamile 1m1ş isteklllerfıı tOklif mektuplan ve en az bir taahhütt.e (10000) Uralık bu 
ziyade istifade ediyordu. Kim bllit gibi kamı bumunda bir adam. .. Pan- işe benzer iş yt\ptığıruı. dair idarelerinden almış olduğu vesikala.ra istinru:Jıen 
bütün emlaklni sa.ttırma~a mı kalktı?. taıonlan kısacık ... Düşük çora.pla.rı İstanbul vll3.yetlne müracaatla. ek:siltme tarihinden itlıb:ıren t.aıtll günleri 
Ne yaptı? Yahut daha zengince bir tA uzaktan fa.ııkedll.lyor. Ha.va. ne yat- hariç c3• gün evvel alınmış ehliyet ve 942 yılına ait Ticaret odası V"esikale.
ikadın buldu. Buruı. dlrsıek çevirdi... murlu ve ne de çok gün~ olmadığı rını havi kaıpalı zarflarını 23/4/942 perşembe günü saat 14 e kıl.dar İst.anbnl 
Dur b:ıkalım, bugünlerde her ha.lde halde elde blr şemsiye... La.k1n ba Nafia Müdürlü6rürı.e vermeleri Hi?Jıtndır. (3920) 
f§ln teferruatını öğreneceğiz. şemsiyeyi pe'k çıtkmldım bir t&ma 

- Kadm ne zaman geliyormuş?.. ve baston gibi kullamyor ... 
. - Yann... Komşunun saadetine diyecek yc*-

Hııkikaten o günü ilk defa olarak tu. Sa.nk1 dünyalar ona verllmt., gibi 
bltl.'}lkteki köşkte büyük bir faaliyet idi. 
göze çarpıyordu. Aylardan.beri göz- Ev sahibim de hayretler içinde idi: 
lerı kapalı uyur gibi olan pancurla.r - Acaba. bu hertf, bu hallyle ne 
açılnu§tı. Camlar siliniyordu. Ayaklıı diller döküyor, nasıl hareket ed1yot 
yıkanan t:ıhtaln.rm gacırtıla.n tA be- da paralan c;atlr ça.tır yiyor ... Hayret 
nim odamdan t.,itUiyordu. Uykudaki doğrusu... Halbuki be'J:ı Avrupeda 
köşk t:ım mfmasile uyanıru..şt.ı. Ertesi cjigolo• denilen etkerleri de gördüm. 
günü maballımılzde iki otomobil arka Hepsf. y:ı.lnşıldı genç ad:ı.mla:rdı .. ." Şu 

Üniversite Rektörlüğünden 
Üniversite i~ 4 itfaiyeci ile bir fi.mir alınacaktır. Bunlar İstanbul İt

faiye Müdürlüğünce yet.l.ştirlleceklerdlr. İtfaiyecilere 45, amire 60 llro ücret 
verilecektir. 

Isteklllerin itfaiye müdürlü1'tüne bru} vul'tlllalan. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Açık eksiltme suret.ile idare işçileri için 122 çift vidala. iskarpin yaptırı

lacaktır. Muhammen bedell 2074 ilk teminatı 156 liradır. Şartnamesi her 
gün Levazım Dairesinde görülebilir. İstcklileı1n muvajclmt temln.a.t ve ka
nuni ve33ikle 13/4/942 pamrt~ günü saat 15 de müdürliiık binnsındaki ko-
mlsyon.a müracaatları. (3948) 

ııırk:ıya durdu. K~· ün sahibi olan bale ba'kın bir ~re ... 
kadın gelmişti. A daki ot.omabilde Ara:da.n. üç ay geçti. KOl?lftl f.m'at' 
ise eşya.lan, bav an ve iki h~- ki>ş'ke döndü. Zlra sevdlğt adam bu H1111111111111111ının11111n11n11111111111111111111111111111111n11uH11Hı 
ç!Bl vardı. sefer büsbütün ondan m:akla.şımftt. 

Bu craşk kahrama.n11 lruJa. boyiu, Ev s:ıhlbim: 
tombul bir k:ıdındı. Kendlsine ~ te - Herif bu def& ka'ldlcı.ten ~ 
güzel denemezdi. Fakat sevimlice 1dl. zengin birtne çatmış ... Bizim komşuyu 

da ~mlş ma.hvetmi1 haf.. O da. ba.}
ka-

Mclonlu, loooa kul:ıklı, kısa pa.nta
lonlu adam gözümün önüne geldikçe 

güleeeğl:m çıkıyordu. 
Acaba bu adam .. Eyüplü Hn.ltt• ten 

ders mi alm~? 
Hikmet Feridun E~ 

1Nisan1942 

1Silf6APUR KORSANLARI] 
Tefrika No. 59 Yazan: İSKENDER F. smTELIJ 
Şinagon da. .zaten evttmde teoıflııl- Te on.ıı sen1n elliıden almağa. ~...

nin ba.tmt'lıtw\ k:u:rta.rılmMml şad "*" Arm.m. sana., ~ y1ire1c11 kab
lroşmQ!IDlf mi~ İştıe, Kan. - ~ nunanf 
kansının dediğ.in! yap:nış, ona adım - K&va - Mura, lm kötü ruhlu kadı
verm.tş ~ nrunnshl a.illeler ıpalı!dle... mn göğsijn.e W teleme vunıp çıeldl
slnde mUstıalı:il bl.r f!f n.ı;:mJıftı. m« ısted1. Kendbli güçlökle tut.a.-

Kava - Mura evden sahOe d()ğrs bildl Kl\dmm eAzmdaıı tır ~ 
inerken, kendi kendlne: ~lt heve61ne düştü. . .mm: 

- Ka.nm arl* bam. fenal* ~ - Kaırmıın ınaızıhıfl hattında. bildi
m.az. B~ka. btr eıtreğ9 göniJl ~. ilin bir lfl!JY var mı? 
g&z1ert kör olur. Onu k.ot1aınç ve it- O..yşa. ~gözlerini komana f&
renç b1t çamur deryasından Irortıar- vtrd1: 
dL"'- :tiyordlt - mz, btıt>ir.imlı:1n mazistn.I. her---

.,.. • kesren itYt blllrfız;. Hele onun ma.zislnl 
"" uri b• · k ltın Yok!dhaımada. olsun Tokyoda. olsaD u:~m v.. ır çıçe ' a bllm.l,yen yoktur. E~ bl.J.1aı.ç kiflıl 
vazoya yakıımaz!» dinlemiş olsaydın, ona. laı.Ibini .,..... 

Sabahlan gUneşl1 günlerde gaoyşa..- mekte tel'llddüt cder6idl O, bayı$ 
l3l"dan ba'Z3.lan sabll boyuna inerek bir ka.dınuı kızıdır.. güzeIImlnden 
gezlnirlerd1 (.') saba:h ta. Yokdbamıı başka. blr me?iiyeU yoktur. Yalaneıl. 
llma.nı.na inen sahil eadd.eslDcl& ren!kli wbJAıkmz, dC391l!S, fettan bir kadındır. 
klmollQ1a.rla dola.şa.n has:rr ~ Onun verdi~ si'rııe ina.nanlan. gülme-
gayşalar g&e çarpıyordu. mek elden gelir mi? 

Kava - Mura., Slnagon il• ı;rvlen.- Kava - Murnıım canı sıkıldı. Biru 
mekle o;ra.dı~ Itıı.dmı bulmuş ~ önoe d1z1nin dibinde yemJn eden D
Fa.kat onu çdc sevm.f.ştl.: rısı hattında ooylenen bu smıerta 

- Hiç olmaU2J. sevdi~ kadm1a bir çekem.emeruikt.en, kısbınıçl:dktaa 
evlendim.. doğ'dultana hükmederek: 

Dl.yer-ek kendlııi teoselll ediyo-rdu. - Her şeyi :zıaman gösterecektir. 
Tam bu sırada, yolda. giden ga.yşala.r- dedl, şimdi oo.na ne ~ıesea ltuhıb
dan birinin Irendislne dik dik ~ mn. girmez. Onıu sevıyoru:m. • .e CD
ra.k gülümsediğini göldü; aldımıe.dı. dan bşaka. blr kadJne. b:ıkma.ma.p. 
Fnka.t, kendisine gülen kadın daha ben de ant lçtlm. 
ilt'rl glde-re'k: Knyalann ~dan k:allctt... genıo 

- Sizinle bir dakika. Jronu.şrruık Is- kadın elinde tuttuğu küçfiık bir 'kn&-
tiyorum, muhterem sa.mtı.ral! bı delikanlıya. uzattı: 

Dlye .seslenince, Ka.va. - Mum dur- - O haldıe yolun açık voe yı.Idızm 
du: ı>arlo.Jc olsun. Ben de fatlla. bir fJll' 

- Benimle ne konıu.Şacaksın? İşim söyliyecedt degilim. Ma.ksadmı, se:ntn 
var.. gemiye gld·eceğlm. Bent yolum- gibi tanınmllj blr kabmmam llı:M 
dan alıkoyma! etmekti. Gemide boş valrtıl.n ohm• .. 

Genç kadın, Ka.va - Muranın önün- bu kitabı gÖ'l'OO?ı geçirmeni tavsiye 
de durdu: ederim. 

- Bir dakika gecikmekten ne ~ı- Kava - Mur11. kitabı istem.iyerS 
kar? Gel, şu kar.ı.Ia.rm kenarına otu- aldı .. 
ralım. Benden korkma.. ben evli er- Yolun Jcenanndan a.ynldılar. 
keklere el UZ"atmak:ta.n h{M}}uımaın. Gayşa. şehre doğru yilriidO.. 

- Benim evli oldu~nnu nereden bt- Kava. - Mum blr m~ a.Uıya.rC 
ltyorsun? gemiye döndü.. 
• - Şinagon benJ.m. :ı.rk.ad:ışımdt. Onu 
bizim arn.mıZ'dan alan sen detll m.1-
sin? 

Ka.va - Mura meraıkıa. düşt.iL acaba., 

... 
Yakılacak bir kitap! 

kansının bu eski aı'lmda.şı kemlliJine Kava - Mura.-tremiye dön.er döıma 
neler söyllyecektl? Delikanlı btınu Yamada ile karşılaştı. 
merak ederek, sa.'hHdetd kayalı'k'.lara Yamada o gün ço1c n~ Preım 
do~ru yüri.idü: Mut90 - Hito'dan gizli blr mektup al-

- Haydl, söyle bakalım, güxel PY· nu.,tı. Prens Hit.o bu mektubund& 
şn.! Seni dlnllyoru:m.. Yamadaya e!tnden gelen yardımı ya.-

Genç kadın renkli kimoıı.osun.a. bü- pacağını, bütün emeli Ja.pon millet!nl. 
rünerek bir kıı.yıının kenruına otur- istibdattan kurt:ırrrut1c oldutıınu btı-
du: diriyordu. 

- Bu kadar sessiz ve bu k:ı.da.r ça- Bu mektup Sa.n Korsanın. cesarettnl 
buk: evlenmenize herkes gibi ben de arttırmıştı. Kava - Murayı görünce: 
şaşıyorum. Neden bir düğün yapıma- - sana yent haberler vereceğim., 
dıruz? Ned~n Şinagonun eski dostla- dedi, işler yolunda gidiyor. Pn!IW 
nnı m~rasl.ı:ne davet et:medlıı.tz~ Hit.o bize ka.tı surette yardlms. ka.Nt 

- Bız de~ller fazla. mern.simden, vercil~lnl bildiriyor. 
teşrifattan hoşla.nmayız. Şinagonu Kava - Mura. bu~ sevindi. 
sevdim.. kendisine evlenme tE*litinde - Ben zaten onun bu mmı daın. 
bulundum .. ka.buI etti .. çarçabuk ev- karşısında hareketıslz k:almıyacapn 
lendik. B~ ha.yatımız denlzlerde biliyord.wn. Şmıd.l 1stikbaldıen daha 
geçer .. Bugun burad:ı. 13ek, :ra.t1l\ kal- emin olarak, s1yogonlarla çarpışma.-
kıl> gid:rız. mıza devam edebWrlz .. 

- Guzel Şl:nago.nu Yokx>hamada Kava - Mura.. Ya.nııı.darun ne.,estnl 
yalnız ~ b~a.k.acalcsın? . kaçırmamak için fazla. bir feY söyle-

- B~ ~:Pmiz böyledir. E~r gi- mek ıstemooi. Fakat Yamada. sordu! 
dersek, donunceye kadtt.r bent bekli- - Şinngonu gördün mü? 
~ine s&z verdi ve yemhı etti. _ .. 

Genç kadın güldü: - Gord.um .. bulunduğu batakhane-
- Ben si2lin gibl kalıram:ı..nla. den çıkardım, a.yn bir ev tuttum.. 

gayşala~ sÖ"6Üne ve yeminine in~ b~:ı. s:ıdı]& kala~~a .:m verdi .. ken
n:ı.oağun zannetmiyorum. dismi m.aıbede goturdum. Tann hn-

- Ben, ınsanıa.nn Wz;üne değer~ zunında y-emin etti, evlendik. 
ren blr adanum. o artık bataklıkta - Benim gÖ'LÜ:mde büyüyen bu t!lr
yaşıy:ın bir çiçek dcğll, no.ımuslu bir illik işlııi sen pek ç:ı.bu:k bitimlJ.şsinl 
a.Ue kadınıdır. DemeJc ki onu çok seviyorsun .. ! O 

- Eski bir :ı.tala.r si:YLümüz vardır: halde burada kaldı{;'lDlız müddetç.e sık 
uÇamurlu bir çiçek, nltm v:ııoya. ya- sık şehre inersin. Fakat, Yokohn.ma..-
kısm:ı.z ! • derler. dan :ıynhrsa.k ne yapacaksın? 

:__ Ben onun çamurunu yıka.dım. - Her evli gemici ne y:ı.pı,-orsa,, 
o şimdi tertcm.lz ve m.is kokulu bir ben de öyle yapacağını. Kanmı Tan
gül oldu. Altın va:r,ocin. değil, daha kly- rıya emanet edip gl.d~ğhn. Çamurı
meUi bir yerde- kalbimde ya.ıpıyor. O dan çıkardığım bu kadın yurduruı. ve 
bana. söz verdi; ben de OD..'\ kalbimi büyii'klerine 1 derin bir sevgi ile b:ı.ğlı
wrdim. lık gösteriyor. Bize prensin fcdaJıııl 

- Unutma ki, onu koklamak isti- Nogiyi haber veren de odur. Böyle blı 
yen birçok böcekler vardır .. eğer sen kadının fenalık yapacağını ummuyo
Yokohamadaa:ı uzaklaşırsan. bu bö- rı.ım, Yamrı.da ! 
cekler tekrar onun etrafını saracak (Arkası v r) 

PERiLi KONAK ya. hizmetlerine mükafat olmak üze· zam bir servet sahibi olduğunu doğ- addedilmeğe layık bir hayaıt sürü· fakir olursa kendisine intikal ede
re beşer yüz lira verilmesi yazılıdır. rusu hatır ve hayalimden geçirmi- yor. James'in kendisine büyük bir cek olar.. emlak ve eraziyi nasıl ida-

- Kan kocanın bu teberrüden yordum. meblağ terk etmekte ısrar ebniş olan rıe ve- imar edecek? Paralar ve em-

Tefrika No. 19 
ba.berleri Tar mı? - Merhum zengin bir adam sa- Sir Charlesin bütüı. ricalarını kati.yet- lak ayni şahsm elinde toplanmak I• 

Çeviren: AllMET niLALİ -Tabii ... Merhum Charles. vasi- yılmlı. Fakat metrukatı kayt ve teş.. le reddettiğini de biliyorum. zımdır. 
yetnames-indeki hükümlerden hah- bit ed.ilinciye kadar bu kadar büyük - Demek Allah göstermesin. sir HolmE:S, genç mirasçının bu dü-

cSi.r Henry'nin gelip yerle,mesi Holmes bu defa dolttoıa C:lönda: eebneği çok sever ve bunu bir sır bir servet sahibi olduğunu ld.rnse bil- Henry vefat ede-cek oluna bu mil- şüncesini tasvip etti: 
[çin her şey hazırlanmış mıdır?> - Banymoor dediğin1z uJBk bale- diye saklamazdı. mezdi Emlak ve akarlan da hesaba yanlara bu mütevazı ve hürmete şa- - Tamaınen hakkınız vardll'. 

Hafiye bunu okuduktan sonra ila- landa bize biraz malWııat verir mi- - Enteresan noktalar bunlarf kahlırsa, serveti bir rn!ily<>ft İngiliz yan zat konacak! Derhal Perili konağa gitmenizi mu• 
ye etti: iliniz:? Doktor Mortmıer. Holmeain bu lirasını çolı: geçer. - Tabii değil mi yal Mir.u lca.- vafık görüyorwn. Yalnız bu buausıla 

- Bu kadari şimCliıni ka.fidiT. - Bu adam. ailenin emebar ka!ı- sözlerinden aJınır gibi oldu: - Kafi dobor( kısan böyle bir nunu hükümlerine göre çiflik ile j:ihtirazi bir şart ko~yorum: Çiflii• 
Şimdi çifliğe en yakın poııta :ve tel- yamım oğludm. Evlattan evlada - Umanın lc:i. §iipbelerinizi eir defineye konmak için her ıeyi göze konak kendisine intikal edecek Te yalnız: gitmiyecdcsiniz. 
gyaf merkezi hangisidir?, Ba.ıa söy- dört nesildaııberi Baskeııril'leıin biz- CLu!es'in va.siyetnamesİnden istifa• alabilir. D09ttmıuzun. beni affedece- ,ayet ~imdiki variain vasiyetname- - Doktor Mortimeı- benim ya 
leyiniz} metinde bulunuyorlar W ç.ifl:ikte de edecek bütün adamlara teşmil et- ğine güvenere1t size bir sual daha so.. einde aksine hükümler yok ise, bü- nımda. bulunacak yat 

Doktor Mortimer cevap vemi: aturuyorlar. _ mezsın!ız. rayım: Allah göetenneain. eir Henıy-- tün ntl'kut ve eshama da tevarüs ede- _ Evet amma, doktorun birçok 
- Grjmpen posta:hanm Baoa anla.Urldarma . eoıe. hem - Vasiyetnauıenin. hülrumlerin· ırin l>qma bir felaket geline bu koca cek işleri vardır. Evi Perili konaktan bil-
- Pekala ... Şimdi Grimpen pos• Ba~r, hem de brm pek na• den istifade eden dafra hafka k.im- ıterVete kim konacak} Hafiye_ Henry'ye döndü ve güle- çok mil uzaktadır. Hüsnü niyeti .,.. 

tahaneısi müdürüne şÖıyle yazılın~ biT mus)q !mllanlar.du. eeler var md - Sir Clıarleain en k="-":'I: kar- rek sordu: "'.-ro•su k d b- .. ,_ :.... 
telgraf çekeceğiz: cBarrymoor'a s· H d kt &ı .._ı.,:_ ...,....... ~~.. ne a ar uyu&; ~ samıua 

• ır enry, 0 orun .... c.a.ıı,.e- - Merhum ben kimselere dıem• deşi Roger Baskeııril ölmaş bulun· - Vae:iyetnamenizi }'1lZdmu.: mı. olursa olsun a:ize yar<:lım etmesi i:m-
~ektiğimiz telgrafı, lutfen bizzat kesr- sıne f11 mukabelede buhmdaı • miyetsiz ve hayır cemiyetlerine de duğuııa göre, m Hemy'nin mao.zal- sir Henry~ kansızdır. ' 
üisine teslim ediniz. Şayet kendisi . - Şurası ~~a'ktır • ~. 6o nıiihim meblağlar teberrü etm~tir. lalı başına bir kaza geline, bu - H<l(YU. henüz tanzim etmedim. Hayrr sir Henıy, itimada fa&'an T• 

çifI.ikte yok5:' tel~ah. Northum- ai:lamlar, Baskervil lerd~ biri ?fi~· . - Se!tvdi no kadar tutuYoT aca- servet uzak kuzenl~ri 01.an Des- Çünkü bu anlaşılmaz ve karmakan- yanınızdan hiç aynlmıyacak. daima 
b~~la~d otelı?~e sır Henry Bask.eT- te bnlunmazsa. l:endilenna biç ltl l>a. bu hususta malUınatmtZ var mı) mond'lara intikal edecek. James ıik badı~leri ancak dündenberi öğ- yanıba.şuruzda bulunacak emin Lir 
vıl e ıade ediniz.~ vvel Bany görmeden bir yemlik temin edeıc4-- - S-rr Ouırtes'in eervcti, emlak Desmo~ emelc:tar bir papaetır. rendim. Fakat şayet ölecek olursam adamı beTaherinizde çifliğe götür-

Bu, say~fel~f!...ec ~ ~ e fjul • terdir. ve abrlar bariç. 7 40,000 lneIDz li- - Meni. Bu izahatnuz benim için nakit paTalar da, çifük ve konağa. te· meniz lizınıdu. 
moor un çı •ıue. ı;ıu unup , unm.a- - Mü .. -•~-- .. .,.fi do~~ -- .._.__._ .-.J:'l:-M' W:....!:L Lir f!b.-.-~ L-•- dir' Siz var'.!s edecek olan zata intı1cal eıd~ Siz b . l b rab ...:t:ı:" CI.. ...., . l ~ z. ULHUISID;.,..... ıın•~ ...... Ulllll1lll ~' • uı.qua. '"'""''LV"'-" lMUZ • - eınım e e er 'lrlluge geo 
ıgır_u ogrenm~ 0

, aca~ ~ &ıl Holmes sonlu: Ha.fiyeııin. bu raJCam fupnn(fa Jameıs Desmond·u ya!andan tanıyor cekt&. lir misiniz? 
Sır Hr~· ha!iyenm bti 

0~ - Sir Oıarlee,. vui,Jetııaııne!llSrKle gözleri fal tatı gibi açıklı. biraz: dG- muımnuz) Zaıv-aU. amcam• arzusu ve vasi- - En vahim ve tehlikeli anda~ 
liayran .. a ı: l b' _ _n_!_ :.a:- &rr,moor·ıara pera T8'79- emlak f(indükten eonra ağmıdan p aö~er - E'fttf P«ili lı:onelda 6ir defa yeti bu merkezdedir. Bu vuiyetine naruzda bulunmaia gayret ed~ıa. 

- Mükemme u ~~ı ~ .. bbilind<l!ll pr ter l>ıralanq mıdır) da\üldG: sir <lıutm•in yanmda gönlüm. Hül'- riayet etmek benim için muka.ddee 
bağırda. - Yasiyetnamesinde, ikaı koca-- -Sir ~ei"a f:ıa &au mw.ı- mele ..,._ f* ~Tat. Örneık bir va2:ifecflr. Ba*emfledn drİlıİ (Aıkaa nr) 



1Nisan1942 AK!ŞAM 

Sıtma Mücadelesi Sıhhat 
Memurluğu kurıu açılıyor 

ikinci davetname 
Hali taafiyede 

$ark Demiryollari 
1ıleticl Kampanyaai 
Türk Anonim Şirketi 

f.stanbulda bir buçuk ay amell T9 nua.rl dıerıı 10rmet httun1ndıl. llm
..u.t olanlar hemen tavzif olunmak Jaı.ydlle .sıtma MDcade1lıııl ...._, 
memuru. almacaktır. 

Orta t*nlu i1cmal et.mış bulunmak, nıı hizmet.mi J&IJIDll cılm8k ~· 
ı.tetinertn f/'6/942 a.kşamma tadar her rıtın ~ Moda elddM nu- 28 Mart 1942 tarihi ~ içômu 

.-za 111 de istanbul Sıtma MUcadele Rlyaaetlne m1lracaataa ~t.ııaımı davet edilen Şark Demiıyollan İtle
,..,tıımaıa.n df.ler ,em.ltıe beraber verilmesi 1Azım seleo ..-at hülmıda tici Kumpanyuı Hmociarlar Heyeti 
81&16m&t edlnmelert :UA.n olunur. <3963) umumfyea n»af>J mnzakere bMıl ol-

Belediye Sular idaresinden: =~.~~~=1:ı: ~ 
tda.remJzfn Elmalı fabrlk&sı için bit' lklncl maöıMt ile bir Mıııtbeel. ap.fıdaki Rumameoi müzakere et

ftrlköydekl ate~ için de 'bir elektrtçl, bir fraecl mtıul, tl9 tlabıam. m"- Uzere. 2 7 Nisan 194 2 tarihinde 
lo terilyecl ustam. bir ~ ve iki otomobil tam1rot mtıam aJmacaltbl". _ eaat on bir buçuk.ta. Şiaetin Sirke-

Ma.kln1stln sanayi mektebi mezunu olmam el~ Matla Vedıetın dde*i Meı'kezind içtimaa aavet 
den uga.rt lc;tmcil derece ebliyetnamemnt haiz buhmmuı Jtsımdı•. e 

Dtler tp;ller arasında. sana.yı moektebl mezunu olmlar tercih tdWr. olunduk.lan ilan olunur. 

lstanbul 
lmellefin ısını 
Bacı Al1 

Defterdarlığı ndanı 
Mahallesi 

Hoca.pqa l!lri\s- Sok.atı 
euut caddesi Ortıa.niye 

(4003) Ruznamei müzakerat: 
1 - 194 1 •enesine ait lilcidatör

le.r kolejinin raporu. 
H1.$'Je 2 - Mürakip raporu. 

No. • C1nıd M1kt&n .3 - 31 Kanunuevvel 1941 tari-
1!'.lkl: 82 Mll:f?ft Tamamı hine kadar bilançonun tasdiki ve li-
Yaıt: 116 kAistr hane lddatörlcr zirnmetlerinin tebriycsi. 

BA.lMa cl.M ft evsafı mubarter em1AJc Tergl t>orcundan dolayı tahsll1 4 - 1942 •enesi için mürakip ta-
em.Tal kanunu h1lk1lmlert ~e atınla ~. )'ini ve bunlara verilecek tahsisatın 

15ffll&an/942 1ıarlhlnden ttft>aren 21 l1bı 80D1'a. 11/M&YJS/9"2 tarlhinde tesbiti. 
blrlncl mftzayedeslnhı 8/.Mayıs/9"2 tartbindon ltıbaJ'en on cOn 80l'lra Esas mukavelenamesinin 25 inci 
15 mayıs 942 tarıııtne mtısadlf cuma. rtıntı mat ıe d& IOD. mtımyedesinin k 1 lcruı mukarrer bulunduğundan tallplerln pey akçellerlle ihale günftnde E- maddesi mucibince gere asa eten 

llllnOnft u.zuı idare heyetine mtıracaatıan llln olunur. (3960) ve gerek vekaleten hiç olma:ı.sa on 
hisseye malik olan her hissedar işbu 

1
-ı içtimaa i~tirak edebilecek ve gerek 

Devlet Demiryolları ve Limanlari lıletme aaaleten ve gerek vekaletn malik ol· 

Umum idaresi ilanlari duğu her on hisse için ıbir reye ma-

H::::::ı::1----=-==--=----=----=-... ===--======== lik olacakhr. Fakat Ticaret Kanunu
nun .365 inci n"ıaddesi mucibince 

iLANLAR 
l'evkallde ahftllD dnam1 

mtlddetınce saJ11 muanen ıtm
ı.de ııetredll1r. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
FABRİKA. HASTANE- Veya melc

&eplerde, evlerde aşçı.bqWk yapa.blll
rlm. Dışan gldebl.l1r1m. Ertrek qçı ııı 
anyor. Ortaköy ~ Ktiçftk 
Ayazma No. 206 Mustafa. 

YVKSEK MUBENots - Fa.bl"Utala.
n:n elektrik tesisatını tanzim, JBJah 
eder. Projeler ha.zırlıyor. Akşrun'da 
.O.M .. rümuzuna. milrncaat. - 1 

BİR TlJRK BAYAN DAKTİLO -
Dflıktllo dlploması mevcut taşra.ya. da 
gldcbilir münasip bir 1.ş a.nyor. Ak
şa.m'da <Da. tllo S.S) rümuzuna mek
tupla müracaat. 

HER NE\'J DİKiŞ İŞLERiNDEN 
ANLIVAN - Bir bayan 1.ş aramakta
dır. Terzi rümuzu ile İstanbul P.K. 
No 34 de müract>.at olunmasJ. 

MUHASİP - Yabancı llsanlara va
kıf çok tecrübeli bir muha.slp günde 
birkaç saatle muhasebentzı kanunla
ra uygun tedvir eder. ~ratt ehven
dir. Ak§a.m'da Kı\tıp. - 9 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR Mevcut J'Olcu trenlerine Ulnten 1/'6/942 tarthbıden itibaren her a1lı1 nefsinde on reyden faz.la cemi ede-
Rayclarpa.şa _ Adapazarı a.rasmda 52 ye Adapazan aruında il No. lu yol- . ı_ • R . v h kk 1 ı · 
911 kata:rla.n lfllyecektlr. 62 bta.r Ha.ydarpafadan .at '1,lS de n tzmıtten :rnıyecutı~. ey1 v~?1~ege a 1 o up şçı ARANIYOR - Torna, tesviye, 
IUt 10 ıs da hal'elı:etle Ada.peara saat 12 oa de varacaktır. 111 No. ıu ta- bu urnumı heyete ıftirak ecl~celc olan !rezede çah.§mış olanlar tercihen alı
tar Ad~amrdan -.at 13 40 da w İtml~ a.at 18.00 da hareketle Bay- her hissedar hiuelerini ~n geç 20 Ni- nır. Rıza paşa yokuşu Nesuhl~e ııo-
darpafaya saat 19,30 da ~araoaktır. aan 1942 ye kadar aşağıdaki müe6- kak No. 31 mür:ıcart. - 1 

8a1Ul halkmum llln ohmur. (Hff) •eaelere depozito etmelidirler: BİR B~YAN ARANlYOR _İki kişi-

IATILIK .&ÇIK - Fıçı btra. ma
~ maa teferruat taşr.ıya azlnıet 
dola.yısUe Atsara.yd& Valde ca.rni so
tn 91 No. saat 11 - 12 ye lca.dar. - ı 

IATILIK PİYANO ARANIYOR -
bt ma.ı1talı, a.tlam btr ptyano alına.
oaMır. &tmak Jateyenler, Akşmı'dfl 
N.tt. rfmıuzuna mtıracant. - 1 

12t VOL'ITA ÇALIŞIR ELEKTRİK 
FmINI - Elektrik tordmı ve borula
n n 1'k1 beygl.r kuvvetin® dln:ı.mo 
atıııkt.lr. l'aela tafsllA.t için İstanbul 
'157 posta kutusuna. - 2 

4 - Kiralık • Satılık 
ırt BtR tRAD - Kadıköyünde .Azi

ziye hamamlarındaki nısıf h1ssem1 sa
tıyorum. Taliplerin görmeıc ıçm ma
halline, görtı~mek tızere Akşam'da 
ıt. ~.:. rilmuzuna mektııpla. milracaat
lan. .- 10 

BAKIRKÖYDE - İstanbul ve deni
ze kadar önü tamamen açık, ya~lı bo
yruı gayet itinalı yapılmış bir et'/ sa
tılıktır. Bakırköy Kartaltepe Karakol 
sokak 35, B. Kennna cumartesi pazar 
g\inlerı müracaat. - 1 

SATILIK KARGİR EV - Arnavut
köyünde 6 oda. bütün konforu ha.iz, 
bahçeli. Perşembe ve cuma günletl öR
leden 80lll'a. görülebilir. Amavutköy 
Mumhane sokak No. 18. Pazarlık için 
O'~üdar Sellmlye Kayyum Ahmet so
knk No. 8 - 1 

TAKSbf, HARBİYE, Şf ŞLİ, MAÇKA, 
BEŞİKTAŞ SEMTLERTh'DE - Tram • 
vaya. yakın tArglr lld tatlı 1 - 7 odnlı 
banyolu, ha.vagazı Te sair konforu tn

Sahife 'I 

El\ILAK ARA~IYOR - İstanbul, 
Beyoğlu, Kadıköy. Üsküdar, Adalar ve 
Boğazın b1ıı yerinde f!!V, apo.rt.ıman, 

han ve vUHI., ma~za. düklkAn vesaire 
olup ta ıatmak ve almak ıstlyenler, 
Galata ömer Ablt han 2 nc1 k:ı.t No. 
28 Tilrk Emlft.k Bilrosuna müracnat
la.n. Telefon 42368. 

13000 LiRAYA - Cnğaloğlu civn
rınd.a aş-da 86 llra gcllrli bir küçük 
apartıman acele satılıktır. Galat-0. Ö
mer Ahit han ikinci lm.t 23 No. Türk 
EmlAk B\irosu Ferdi Selek. Tel: 42368 

10000 LİRAYA SATILIK APA&Tl
MAN - ';l'rujra.ya azlınet dolayı ile 
bütan konforu haiz denl.7.e n:ızır Ak
aaray Valde Cami sokak 91 No. saat 
11 - 12 ye. - 1 

3500 LİRAYA - Büyükdere Mek
tep sokalmda 22 No. 7 oda b:ıhçeU 
tulumba kuyusu ve den~ nazır her 
ı1ln 1çlndekller gczdlrlr. Galata Meh
met Ali paşa han 42 No. Atıf Türel 
yazıhanesine. Tel: 43741. - 2 

TİCARETLE MEŞGUL BİR BAY -
İyi bir alle yanında. mbble bir oda 
aramakt.adır. Akşamda. (A.R.T) ru
muzuna mektupla. 2 

TAKSİMDE - Topçu cadde m
de Uygun apartıin!lllının konforlu 2 
No. lu dairesi eşya.siyle beraber yaz 
mevsimi içl.n kiraya. verllecektlr. Gör
mek lıstıyenlcr içindekllere mura
caaUa her gün ııezrJ:ılll.rler. - H 

KiRALTK GAYET \'ARİDATI..I -
Şnrtöyünde mangal Jtömürlle lşllym 
iki tqlı değirmen. Beyo~lu Hamalbaşı 
Komeoçl Mkak No. 16 Uğur ap. ka
pıcı.sına müracaat. - 4 

mnm satıbk evi olanlar Akşamda -------------
1Alıc11 remzine milrıı.eaatıan. * TÜRKIYEDE: lstanbul, Sirkeci- llk bir a11enln yemek ve orta işlerini 

de, Şirketin merkezinde. miıkemmelen yapabllecek, iyi Fransız- -------------
Beher metre m.Jk'Al>ının mıjba«nrMn bedell 10 bu'uf (Yetmtş kuruş) ALMANY ADA: Viyanada, Oes- ca konu~:ısını b\lene lyl ücret verile- BEYOÖLU BALIKPAZARINDA -

5 - MÜTEFERRiK 

<Bot obljen ~ler1n1n 1darenin nat1l nmtuı 'I..~ fabr1b.Ja. dolu ok- terreiohische Creditan talt Wiener cekt r. Tak!'.lm, Lfınıartln caddesi Çe- Kameriye - Çeşme sokağında 20 Nolı 
11Jıen tilplerlnJ.n fa.brtka.da.ıı ~nln nakli vası~ tçtne tadar nakli mas- . .. . d llk p 1 8 ~ı- 2 4 k d .. kAglr, dört katlı, her katmd!I. mutfn • 

UNiYF.RSİTE l\tATE!\lATİK - As
tronomi il.sansı talebe , matcn atik 
mekanik, fizik. Astronomi d rsl rl \C

rlyor ve imtihanlara h rlıyor. Ak
şam'da A. 6. rümuzunn m uca . - 1 

_.. .....,_,,,'" _, __ ,_, ~-... er -~ -•~•Abı -'-'jen 1 ....... ..,,.,.. ... 10 ~ ....... mu- Bankevercln muessesesın e. • l! as No. . Her f.'41• - n a~. "'t 1 i 
~ ·-·~~ uuw..... .......... ... ... w. .. uua. • ..-. ,.._.. -..·- ..... ""l mü ve müstemilu ı s:ı re, taraça, zem n 
bammen bedel mnulmuştur.) olan 115000 metre mlk~bı okaljen lS/4/1942 BELÇlKADA: Brül.selde, 48 Rue __ r_nc_:ı_t __________ ıcatmdn avlu, çamaşırlık, sarnıç, kuyu, 
perşembe günü sa.at 15 de ka.palı zarf usulll lle AnJcatn'da İdal'e binasında de Namur' de BANQUE. DE LASO- ACEJ E RU'AN J\JE:\IUR ARANI- bnhçe ,elektrik, terkos tesif:atmı havı 
tcıpıU>an Mer.k.ıez 9-wıeu Xom\syonunca aa.tın alınacaktır. CIETE GENERAL DE BE.LGIQUE YOH - Lls:ın, dnl·tilo, ko.liı;rn.fl, mu- dokuz odalı npartınınn hallndckt hane 

Bu ite ıtrmek ısteyenlertn 900 (Dokuz J11z) l1ralık muvakkat temlnnt müeşesesindc. hasebfo bUm 1 Ş.'lrttır. Mfiracant Ga- 12 500 liraya satılıktır. Binayı göster- Al.l\I !\NCA DERSLERİ - Usulü t d
rtsl mükemmel olan b!r Alman b :yanı 
Alm:ınca ckrslerl verm ktcdlr. Pazar
d:ın manda her gün sn.at 3 i den 7 ye 

.. bıumun tayin eWl1 '"""1ml•n ye teıkl1f1erln1a:ynlıün1&&t He kadar FRANSADA: Paris'te 16 Bd. des ~~-~mer Ablt han kat 2 No 23 Türk mek fizere sahl>l yalnız saat 14 ten 
9dl teoen KmıJ9Jm Rel5lllbıe Terme~ llzımdır. t. li 'd BANQUE NATIONALE 15 e kadar evdedir. 

Şartalameler pa.ıuıs oJa.ra.k Ankara'd& Malzeme d&ires1nden Ha-Jdar- Ma ens e . ' . DAKTil.O BAYAN ARANIYOR -
ı-p'd& Teıllelltım '" Sevk ŞetURIJıden ıemtn olunur. c4oso> POUR LE COMME.RCE ET L' iN- E"kt Türkçe bllen tercih olmıur. Bey

Stenodaktilo ve daktilo alınacak 
SOMER BANK lZMIT SELLOLOZ SENA Yll 

müessese mtidürlüğünden: 

DUSTRIE rnüesaeseaindc. 
HOLLANDADA: Amsterdaın' da oğlu Me nıtıyet <'addes1 No. 170 D:ı.t-

re ııp:ı.rtımanı No 1. - 2 
MM. TEIXEIRA MA.ITOS rnüesse· 
sesinde. Bir DAiMi DOKTORA (asi tan) -

1SVlÇREDE: Bale' de BANQUE İhtly e vardır. isteklllerln Tuk.sim 
COMMERCIALE DE BALE m · ~- b ı k sında Taladm v ık f has-
aese ınde. ta ı b ~»tine milraea tıan. 

Zürich, Bale, Geneve e St-Gall'-
deCREDlT SUISSE mües c esi.1de. 

-l 

BiR smKET - Almanca. '\e Fran
sızca ly" b len m~ur anyor, Türkçe 
bilenler 'e ltıh:ı f\t 1hrn~ t t lerlndc 

SATILLIK KÖŞK - Bostancıda 1 - knd:ır. Muteber kcfll mukabili de 
tasyona 5 dakikalık, Allpqa caddesi moble bir oda \-ardır. İ t kliıl cadd si 
45 No. da Adalara ve K ~~ına. 133 Hııs:ın bey ap:ırtım:ı.nı 2 el nı ral
manzarnlı, çnmlık ve meyvalık b:ıhçc ven ı kat 6 num raya. müracaat. - 3 
içinde iki cepheli ve cadde üzerinde, ------------
'1 oda, S bel!\, 3 sofa, 2 balkon, ala- AJ,ATURKA PİYANO DERSİ AL
franga banyo bJnaya mutt.a.ru mut- MAK fSTJYEN'f.ERE - Fe bl d lh
falc, bodrum, tulumbalı kuyu suyu. tısası olan ve tnnınm~ lyan ti d ' 
Elmnlı tehir yu. e e1ct.r1k testsD.tını bir b ~ n ply no çaln'l mı kı b r 
havı bir köşk satılıktır. Talip ol nla- zam. nda o retir. İs y • rın c c e 
nn içinde oturan sahibine ça.rşamb:ı, gld r. Galata ray Balo solG k 14 i o. 
cumartesi ve p:ızar g\inlerl müracMt Rolf np rt1man 3 numnr da Ay ı. 
ctmel<>rl. 

Mtıesseseım1ııe, muha'berat 1§leı1nde tecri\besl bulunan, bl.r Steno 
daJdflo ne ,Almanca lisanını 1y1 bllen bl.r da.ktllo alınacaktır. Steno 
dKtfioya 210, d:a.ktlloya 140 llraya kadar 1lcret verilecektir: Talipler 
arumda Aııkara.da snmerbank Umum MüdllrHl~ ve İstanbulda 
atmıerba.nlc fUbeslnde 17/411942 ta?fl:ılııde saat 10,30 da imtihan ynpı
luaktır. 

~ &p.lıd.a J'8Zllı ~ikle 12/f/1942 tarihlne kadar 1zmltte 
mlıar• mı. mMilriQime ıahrlren m1lracaat etmelerl 

Bale'de, MM. SPEISSER, GUT.l
WILLER ET CIE. müessese inde. 

Ticaret kanunu ve Şirketin Esns 
mukM elenamesi ahkamı mucibince, 
işbu ~çtimada hazır bulunacak hisse· 
lerin miktarı ne olurııa olsun, yapıla
cak müzakerat ve ittihaz edilecek 

tccı"beli olanlar tercih olunur. Refe- --.-------.---- MlllASEBE Dl.Rsı.mt \:ERILiR
rans dn gösterilmek suretl~lc Postn KiRALIK l\IUSTAKIL KÖŞ~. -:- Tic:ıret mektebi. talebelermc ve n u
kutu u İstanbul 470 e müracaat. - 2 Su&diyenln mutena bir yerinde buyfüt hasebe imtl.hanlanna g recekler hu-

l'VK'IEK MAAS _ Altı aylık ve bahçe beş oda iki sofa hamam gcnL~ susl muhasebe dersleri \•erirlm. Ak
annsının sudu olma'"'an bir """U- mutfak terkos havagazı. Gezmek için: şam'da. Y. İ. T. M 396 ya müracaat. 

Dll*9e - N1itua oilzdam - PoHsteıı muaddaııc 171 hal lllıdı - Tah-
111 "'9lta.sı - Htmıe\ 1"C!8ikası - 8D t>lr fotolraf. 

Eti Bank 
Divriği Demir Madenleri işletmesi: 
Bir Garaj Ustabaıısı aranıyor 

Her :nın'1 k&m1Qll " ot.ıomobD1erl tlmlr edebllecet ıeorDbeıt 'ft 
lıOlllt ldr u&alıatl1a lbt!J'ao ftl'd:ll'. Tallplertn mabtuar tıerotınm. hal
lldnl, eneltl lfkrJn.l, ne leblple ıeıtııı4taSerlnl n.ıa bomema •
n&lerlııl .,. up.rt ne 1'cm ı.tıecUtleltDı blld1nnıeJert .,. mettuplanna. 
lılr ~ Molrafı Jlltthtiek CBU Dlmlr Dlnilt) adresim.bre mtıra.-

ou.tıarı Din cılunv. 

Doktor allnacak 
Sümerbank İzmit Selliloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Jllbt1nmız nlerlnde ıtamet ıt.mek bere Mi\essesemlze aoo.- lira 

luetıl bir~ miltel>aasısı doktıor almaca.ktır. 45 Yafllll müteca
m bal1IZJIDQan ııstetlllerdesı Memurin kanununun '6, tmc11 mac:kles1n
~ nm!1an llaJ& ol.anların 10 NJ.aan 1942 ıarttııne kadar ft'rak mils
bltelerDe ta.hı1ren İzmtt'te Mtıessesemız Mtıdt\rltllQ:ne mt\racaat .ı-

melerl. 

müzakcrnt muteber olacaktır. 

Hali Tasfiyede 
Şark Demiryolları 
lıletici Kumpanyası 

Likidatörleri Mümessili 

İsta.Dbul K~ro httkimlllinden: 
Dos. No. 1142/1..,5 
flfll, Şl§li Palas arka8mda. Samaıı-

yolu .ııoka.lında 21 No. lu 8e9elı apar
tımanmda ll8mln katta Klrkor otlu 
Na.bar'&: Dtran Ma.tul ve aalre Ue 4-
ttraten mutasa.mf buhmdutunuz 
İIJtanbulda Bahçekapıde. eatı Qelebl 
otıu ,eni Yenlcaml ca.ddeslnde 51/ 
51/51 yeni '61/45/45/1 kapı No. lu 384 
ad& 1'12 panel aayılı altında iki dük
klnı h&vl olan gayrimenkuldeki ölü 

" "vv "~ Altıncı daire civarı Yemen el sokak 
fenni bir şekilde verllecek ve tanf edl- Keteli h:ı..n karıjısı No. 7 nçüncn kat 
ıecek tarzda ann.-n gibl bakacak, gı- No. 3 e müracaat. 
dalnnnı hazırlıyn.cnk, banyosunu ya- - -----------
pacnk çocuk bakıcısı bayana lhtlyaç SATJLIK \'E KİRALIK HANE -
vardır. Cağaloğlu Sıhhat yurduna Yakacıkta asfalt yolu üzerinde yeni 
mür.acaatıan. kagir 10 odalı iki kat apartıman tert1-

B•R bl banyolu 5000 metre murabbaı ye-
ı l\.IAT!\IAZEL ARANil'Olt - mlş ve çam ağaçlıklı arsası elektrik 

Kimya.hane temizlik lflerlnde ç.alı.ştı- dlnamılu kuyusiyle mobllydi yahut 
nlacak on dört, on be,ı yaşlarıncla bir mobilyasız satılıktır. Müracaat: oaıa
kız çocuğuna thtıyaç vardır. Her cftn ta Muradiye han 3 üncft tat No. 18. 
saat 17 - 19 a. kadar Emlnönünde ,Em- Tel: 44347. - 2 
lak ve Eytam bankası karşlsında :rmet 
bey hanı 2 nd taı No. S da k.tmya
rer Hil.sameddlne mtıracaat etmeleri. 

-1 

BİR M'VRASiP ARANIYOR - Usu
lfl muhasebeye Ta.kıf, da.ktilo bWr 
kırk Yaflndaıı yutan olacaktır. Kan.
köy İnnlrll otlu han altında A E O 
t.care evine No. 9. 

SATILIK KÖŞK - ., oda, elektrik, 
tulumbalı tatlı suyu ve bahçesi tram
nya ya.kın Üsküdar Kısıklı 5/1. Bak
tal İsmail PehUvan. - 8 

murts1nlz İ.stepan otlu Boğos'dan &1- ------ - ------

FABRİKA VE HATBAAYA ELVE
RİŞLİ ata BİNA SA TILIKTIK - Ca
lalotlund.a fa.brika n matbaa lttlhıı.
mıa elverl§ll betonarme ~nl blr bina 
atılıktır. Akşam idaresine mt\racant. 
Telefon: 20681. - 4 zinle dlter mlruçılanna lnt n 

16 U8 sehmlnln, müşterek m te 3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK GVZEL ARSA - Osman

beyde, Hacı Mansur ve God:ıman so
kaklarında lkl geniş ccphell "74 M 2 
arsanın nısfı veya tamamı satılıktır. 
Telefon: 40218. 

kalb ve h1ssedarlık esasına. gore ta!k- ACELE SATILLIK TENEZZVH OTO
slmlne karar verllnı~l taıetıııe aley- MOBİLİ - 39 model Fort markalı 
h1n1ze açılan drvruun muhakemesi ylrml beş bin kilometrede, l!stlklerl 
neticesinde: Bundan evvel mahkeme- yeni, İstanbul taksisine yeni çıknnl
mlzden verilen 1917/940 tarlh ve 793 mış beş klşlUk bir a.det tenezzllh ara
esas ve 881 karar No. lı veraset ~eıP-- bası ecele satılıktır. Taliplerin Sirke- SATILIK BAHÇE - Cl700 m2) Do
dinde murlsinlz İstep:ın oğlu Boğos'un el Orhanlye caddesi No. 30 a müraca- tancılar İhsaniye caddesi No. 23. De-
3/8 934 tarihinde vefatiyle veraseti- atları. Telefon: 20992. _ 3 nlze, pllja, tramvaya yakın içinde 
nln ana baba bir kız kardeşi Koha- ------------- bostan kuyusu 200 meyva nRacı var
ttkle kendisinden e-vvel ölen 1az tar- SATILIK OTOMOBiL - Az Te 1y1 dır. Müracaat: Tel: 60075. - 3 
deşi Rnmela'nın4'QCuklan Avadls, Dl.- tullanılmı9 38. modeli Xraysler oto- .. a 

FRANSIZCA J.İSAN Mt!TEIIAS. 
PROF. ANJEL lJEftSANESİNDEN -
Evladınızın Fransızcası zayıf ise bize 
yollayınız. Çabuk tak\"l.yc ederiz 
Azami 3 - 4 me\·cutlu m{i..<.'t.erek ders
ler lçin aylığı 5 liradır. Bah~ kapı 
tramvay yolunda SelO.mct Hanı Hu
susi ders dahl verllir. - 3 

PARALI ŞERİK ARANIYOR- Bah-
apısında çok müşterisi olan Yı:dız 

lokantasına bir !!.Crlk l"tenmekt.cdlr 
Arzu edenler görfışmek üzere mezki1r 
Lonkantayn müracaat. - 2 

AKŞA:WLAKI 15 - %1 ARASINDA
Çok tecrübeli, yüksek tahsilli, ı·canl 
ve husıısi lise ve orta mektep1erd<' 
fransızca dersi vermlf bir (iltretmen 
Lise ve Orta okul talebesine Maıııif 
Vekaleti progra.ınlarmı takiben p atık 
fransızca dersl~ri ver r. Rete :ınsı 
kUV\ et!! şartları ehvPnd r. T. B. Gala
ta P. K. 1401 e y~zı ile müracant. 

3 

Al l\'IANCA DERSi Elti - T l ., ·e
re, büyüklere gramer \C muh re 
dersleri verilir. Ko1ay mteodla 6 :ıy 
zarfında Alm.ınca Öğretilir. Ad ı ~ ve 
Boeazlçlne gldebll r. Taksim Sır er
vilcr 101 kapı 9 son kat M.-dnın 

Siftar. - 2 

işçi aranıyor N r1n hı mobfU satılıktır. Gala .. - Bahtiyar Han SATILIK EMı.aK - BeyoRlu ve İs-
' ran, ubar, Hıra.nt, ~ • Bercu • ı.a bulda bin liradan "' üz bin J1 

.Anjel, ye Virjln'e inhJsar eyledlli mı- 57 numaraya müracaat. - ı tan uç Y ra-

SATILIK - Fa~dalı kurt kopelt, 
en büyuk sıçanların duşmanı, dakı
kadn öldtirüp bırakıyor. Tafsllat, Ga
lata Yilksekkaldınm No. 9. Elektrl.lc 
ve alnema makine dükkflnı. 

Ltamba1 Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüiünden: 

ar.mı. 11111 ıamımane.ı 1c!Jı !mtDıanda stlıltenıceklert ~ göre 
_... • ~ bıdar lcret ftrllmet smetue '° IOl'uk dem1rc1 .,. ~-
• 1 tllıelk'eıal. 1 tıomacı, 1 hcıl:dnlk Ti 1 lllekttikc;lye ihtfya.o nrdır. 

...,D:Je aWrMı bulu:mnvan ı.tetınenn ntlfua hüviyet ctır.danı hUGnQ 
911 IEilldı. " ~ Jmdar plıpn1f oldukları m6eeıaeaelerden alınmıı 1yl 
~ "51kalan ft Wfer. fot.otra.flarlle birlikte ıcıarenın Metro hanı ttmln 
8llııaaıdati cZ&t İfl2rl Te SJcU Mtkltırıtıttb ne f/"1942 ıünü illt&t 14 de mü-
--.;tla.aan HBum.u bD.d1rlllr. c3990ı. 

DksU reni ere KATRAN HAKKI EKREM 
inhisarlar idaresinden: 

ya tadar atılık ev a.partıman duk-
ras meselest 18 .eehlın ltıl.barlyle S ACELE SATILIK KAPTIKAÇTI - kln arsa, Kadıköyünden Pendiğe ka.-
lelıminln Koharlk'e ve birerden • - S8 modeli Dlyamont marka ıs ~ dar anyor. Köekler BoPz!çbıde yah
tız aehmlnln de ~ vereeeye ald kaptıkaçtı lyl bir ya.zlyettedir. acele lar atılıktır. Galata Bilyilk Mille~ .------------ -. 
oldutu c&terllmlf Te davacılar ne aat.ı.lıktır. İsteklllerln: Sirkeci Orha.nt- ha.n No. 26. - 4 HEKTUPLARINIZI ALDIBINIZ 
ıd7Je murlalnlzden meztftr gayrlmen- " caddesi No 30 a mtıracaat. Tele-
tuldekl hissenin kill ve 1ftira.k halin- fon: 20992. _ S 4,0ff ı.iRADAN - 150.000 ıtraya k&- Guetemtz idarehanesini adres 
de intikal etml.§ olduğundan, Medeni dar muhtelif Yf!!'lerde muhtelif kıy- olarat ıöatermlş olan tarilerl-
Kanununun S29 ve S30 ve 831 klcl TJl.ZMA, BASMA - Eskl yazı, yeni metlerde atılık "'· dWckAn, han, mlzden 
maddeleri mucibince iftlrlk halinde- ]'8Zl, her clns kitaplar alınır. Ta.şra a.pe.rtıman, pasaj, :ratı. vllll. arazı, hııtllzce ötretmen _ M.K -
ki milldyetln müşterek m11Jd~te kal- nıektuplanna cevap vermr. Ankara arsa, ç1ftlllc 1"81!1alre. Acele müracaat: Dadı _ x. 25 _ M.T _ SA.-
bine kablll temyiz olmak üzere 24 3/ caddesinde Şart Kütftphanesine mü- Ferdi selek Tüı1t EmlA.k Bürosu. *1a- MÖR _ XTN _ K.A - M.M -
942 tarihinde gıyabınızda karat ve- racaat. - 2 la.ta ömer Abit haıı lltinci kat No. 23 F.B _ A.A.Ç _Tek - ithalat -
rlldlği ve fl!tdlr olan olbabdakl ı,ıam. PİYANO _ Yeni, fevkalA.de güzel. telefon 42368. Kelepir Kotra - L.K - 1\1 N -
hüH\s::sının 'da bu kere te-bl ğ maka- Çapraz tem, 4emtr kadrolu. Alınan ------------- A.L _ A.R.T - M.N.K -
mına kaim olmnk ü~re 11G.na vern- markası satılık plyMO. Beyoğlu Züın- S:\TILIK KÖŞK - Suad.iye istas-
dlğl cihetle işbu 11!\nın n rl tarihin- bill sokak Tünel ha:rı 1119 sayılı daire- yonuna. (5) Erenköy tstasyonunn (10) namlarına g 1 n mektuplan lda-
den 1tlba~n 15 gün zarfında. temyiz slne milrnc at. _ 1 dıı.klkn mesafede meyvalı ve meyvasız relınnemlzden aldınnalan rica 
etmediğiniz takdirde mezkflr hükmün ağaç! rla dolu 2 dönfun bahçe dahi- ;..o.1un_u.r.---------~ 
bı.tlyet kesbed~e~ 11An olunur. QİFT KAPILI - J'rlJlder markalı llndc dört tarafı .açık ve fevkalade 

Pqababçe fabrikamıza teslim p.rtıle bu ae:ne mahsultı btr miktar ana
zay1 - İstanbul emniyet dördüncü 

içten qe.tı Te meyaddı ecnebt,. mlktan fbde fUl>eden aldıtmı 11/17090 numaralı 
- •tm alınacaktır. 

Jlllbett 

bir buz dol bı, Bhleıba ma.rtaıı b\l- nezareti 'l oda hamam her katta. h lA 
yük bir terazi Yunker Ruhr marta. bir ..-e llvaboyu alma su ve kuyuyu havi 
ha.vagazı fınnı, bira tıevz atınd~ kul- Kaptan Arif sokaRında. 2 numa lı 

zayi - Ant:ılyn ıısesı orta kısmın
dan 033 - 934 ders yılında alıruş ol
dutum diplomamı laıybettım. Yenlsl
nl çıkaraca.IJmdan 8*'*'tn h&:ml uadl 



Sahile 8 AKŞAM 1 1'i'Lsan 1~<!2 

~ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Ve bütün ağrilari derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletlnln ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alına.blllt. 

Avrupa seyahatinden avdetle 
getirdiği zengin şapka koJiek.sl
yonunu sayın müşterilerinin 

emirlerine a made bulundurdu-
ğunu m üjdeler . Galatasaray 
bn:ıvu.r pasajt :! üncü kat. 

BAY _r\ N LA R 
liazjyeti hazıramn bütün müş

küJatm:ı ra~men, müessesemiz 
birçok fed:ıkarlıkl.ırla PARIS, 
\'İENA, ve Pt:DAPEŞTE'nin en 
.viiksek Moda evlerinin kreasion
larını fübh e kroki ve Patronla
rını tedar ikine muvaffak oldu
ğunu c;aym müşterilerine tebşir 
ve te~riflerini rica ecleı'. 

ADRES : Galatasaray .o\zn:ıvur 
Pasaj ı 3 üncü kat: 

MOD-EVA 
KİREÇ 

İstanbul, Kadıköy, Suadlye, 
c!varındakl inşaatınıza !uzumu 
nuz olan klıcci 52,153 numara
ya telefon ederek Kireççi Hn
""n Vefa'dnn sür'atle tedarik 

- edersiniz ••Eım•ım .. 

T:ını:ı men yeni Kan:ıda vıw

nundan lüks bir manto ile astra
gan, pot gri ve kastor mantola
rı. Gurn11>1{ için Ayazp~şada Me
te cndcieslnde 18 No. Ay Yıldız 
apartırnanının 8 No. dail'esinde 
saat 10-13 ve 15-18 arn~ında 
müracaat, Telc!on: 43227 

.. a:ııı ......... 1111::1 .... llllİİ 

İstanbul asliye (12) hukuk mahk:!
mesinden : 

Miiddei: Vasliye. Müddeialeyh : Ah
met Ece: Koc:ı.mustafapaşa Vidln 
caddesi No. 49 da iken halen ikamet
gahı meçhul. Müddei Vasfiye tara
fından müddeialeyh Ahmet Ece aley
hine açılan boşanma davasına ait, ar
zuhal sureti müddelaleyhe tıeblllt edil
mek uzere yazılı adresine gönderil
mişse de mum:ıileyhin meıku:: ika
metgahı terk ile semti m~hule aftti
ğlnin beyanlle inde kılınınası :Zeri
ne Hukuk Uınılü Muhakemeleri Ka
nunun un 141. 142, h3 ve 138 üncü 
maddelerine tevfikan iade kılınan 
dil.va arzuhali ile muh::.ı.lreme giinünu 
gösterir da ve tiye v::.ı.ral::ısının mahke
rr.e d!vanhnn:::sine asılµ-ıasın:ı ve 
942 143 numarada kayıtlı ü;bu davaya 
nıüdd .lalcyhln (10) gün içinde ce\·ap 
vermc,,ine ka.ar verilmiş ~ termu
cıbl karar arzuhal ile davetiye \"ara
kası mahkeını> divanhanesine nsılmış 

İkram!:,: 
Tutarı 
Lira. 

1 30.000 30.000 
4 10.000 40.000 
6 5.000 30000 

40 2.000 80000 
120 1.000 120.000 
160 500 80.000 

1.200 100 120000 
1.200 50 60.000 
8.000 10 80.000 

160.000 2 320.000 

170.731 Yekun 960.000 

42 li8 blle~ kazanacak 
yarım bilet '.? !l•· 

gwwp •sp w 

Memur ah nacak 
Sümer Bank İzmit sellüloz sanayii müessesesi 

müdürlüğünden: 
l\Iües.se.>emlzln Muhasebe. Ticaret ve ~1uhıı.berat serv!.slerine 3659 

sayılı kanunun hükümlerine göre 75 liradan 170 Ura.ya kadar maaş 
verilmek üzere, imtihanla. veya imtihansız memuı: a.lınacaktır. İmtı
hnn 201411942 tarihinde Ankarada Sümertıank Umum Müdürlüğünde, 
İstanbulda Sümerbank şubesinde ve İzmitte müessese mel."'keziode saat 
14,30 da yapılacaktır. Yüksek İktısat ve Ticaret mektebi veya Tlca.ret 
lisesi me-zunlnrı ile sanayi müesseselerinde ça.lışm.ı3 olanlar tıercıhan 
alınacaktır. Memurin k.anunW1 dördüncü maddesindeki vasıflan 
haiz olanların dilekçelerine evrakı müsbite suretıer1Ie bir fotoğrafları
nın il4tirilerek 15/ 411942 tarihine kadar İzmitte müesgesem!z müdür
lüğüne tahriren !'Iliiracaat etmeleri, halen çalışaclaI"-?1 bulundukları 

• müessesenin muvafa.katlnl almaları Iılzımdır. • 

• 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizf fırçalayınız 

Sayın Doktor ve Eczaclların Nazarı Dikkatine: 
Bir müddettenberi iptidai maddelerinin noksanından dolayı pi:VU!-P. çıbrmaia devam edilemeymı 

FOSFOGENOL, KiNiOTONiN "Basit ve arsenikal,, 
SiKATRiN, MAZON MEYVA TUZU, 

GASTROSODiN TOZ 
Müstahzarları yeniden ihzara başlandığuu ve piyasaya lüzumu miktarda verilmekte olduğunu an ve öte-
denberi bu müıtalızarlara karşı gösterilen büyijk güven ve ilgiye dnamI..mı rica olunur, Umumi deposuı 
• MAZON VE BOTTON ECZA DEPOSU: Aşir efendi Cad. No. sı. lstanbuı • 

Sıhhatli olmak !cin insanın 

ağız, burun, boğaz ve bndemclk

lerinı sıhhi blr tarzda temiz bu
lundurmast lazımdır . 

Bu yoHarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık, difteri, 

kabakulak, çiçek, suçiçe~i, me
nenjit .. ilah bulaiiıcı hastalıklarda 

NEOSTtRİ~ 

Piilverizasyon veya ı:-arg;ı.rası 

şi faya yardı.ın eder. 

B öyle ha.st:ı.13.r Ue temasta bu
lunanlan korur, şahsi ihtiyat ve 
tedbirt aldırır. Eczanelerde re
çetesiz satılır. 

Zayi - 1940 - 1941 ders yılı sonun-

YEN • 
1 PUDRA 

Renkler:i 

ÖNÜNDB 
Kadınların 

HAYRETi 

, .... -
ieninize eıı uyg11a 
:_cıecek pudranm tamı( 
'Ye hakiki renı:ini ve-

l f ENÜi 
CÜZELLlGtıd 
·oN. l'tdSLI 

"'llRTTIRIK 

.emktru • h!sıı olmuştur~~ 
,Bu yeni pudra.' su ... ı 
ç1~eı ... .:_Empermeabl 
dır Yağm.u.rtı'"°ve r . ,.. _....,,. ~ 
c Ara roığmen billQn ccm 
sabit kalır. En sıcak bı~ 
dıını ~ ı;alonunda bile 

•burnun parlamasına' ma..1 
• .... _ 

ren yeni bir "Colorlmetriquo,. 
ısnakine icat_ edilmiştir. 

'Bu' i.ayede, şimdiye· kadar görill• 
aıemıı derecede emsalsiz. eüzelliltte 
7enl pudra renkleri i5tlhz.ar edilmeıl 

nı ()ıur Tenınıı taı~ 
nennlıı ve sevımll olur. Yenı Toka·~ 
lon pudr~mı buıün tecrübe edinW 
ve hemen daha genç görününüz. 
,Tobloo ~pudrası • kullanmakla lJI 
netlc:eler ı.l alacatuıız temlnatlıd.cr..1 
ı\kai takdirde paranız iade orunur) 

da İstanbul Er:kek lisesinden almış --------'----------------------------------
olduğum lise bitlnne ve olgunluk dip-

~ .. llllll!!lml .. ...,lmll•lmll!iB!lmmmmm1111 ........ mı .... 1m ............ .. !omaları f'en fakültesi yag1nındı yan- !'!! 

m~tır. Suretlerini alacağımı ilan 
ederlnı. 

Fen fakültesi rlyazlye enstitüsü 
2490 No. Iı Muzaffer K.ıykıoğlu 

Kimyager ahnacak 
olmakla mumal!evh Ahmet Ece yuka- P••!!!l!!!!~!!.1111!!!1 
rıda yazılı müdrlPt zarfında ct:iva••a DE Zayı - 1938 - 39 ders yılında Ga-
cevap vererek t.ıhk krıt icin tayin kı- lata Musevı 2 el ilk Karma o'd:u1un-
lınan P. ' 5/ 94 "! c ·m'l giinii saat dan alınış olduğum d.lplooıayı ı.:ı.yi et-

1 
Sümerbank İzmit SelJüloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemlze, 3659 No. lu k:ınunun hü!.>ümlerlne göre, 140 - 210 

lıra maaşlı 3 kimyager alıno.cıı.ktır. Me!1rnrln kanununun 4. ümü mad
desindeki vasıflarıı malik olan isteklilerin 30 N san 1942 tarihine ka-<9.301 d:ı m • ır bulunma- tlın. Yenis!nl çıkaracağımdan esk!sl-

.._~~~~-sı_~~...Jı;~:.u;......;."-1:-~;.;.ı.ı,...<M;.....ıLA.-__ w.l.._~.....lLlı:u::u....ıto...-11:!ke..ı:J.z...-....ıı.-.a.aİ.ll ..... ...a......:ı.....ı. ..... ....ı~w..~-'-..... __,.._. __ ...-.ı... ...... .ı...ıı ........... __ ....._~------------_..ı.-. ........ :__~ ........ ~-"--..._. ____________ ~----------------~--~----,__~ 


