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lngiltere 
Hindistan la 

mutlaka anlaşmak 
zorundadır 

Japonlar Birrnanyada Hi.ndi.s
tan sınırlarına yaklaşırken İngiliz 
Nazın Sir Cripps'in Hintlllerte 
anla.şamadığı bildiriliyor. Gelen 
haberler doğru ise Hint kongresi 
ingilterenln tekliflerini kabul et;.. 
inek istememl.ştir. • Bunun sebebi 
henüz belll değilse de İngiltere· 
nin, yeni idare şeklinin tatblld· 
ni harpten sonraya bırakması ve 
milli müdafaa işini Hlndistana 
vermemesi Hintlilerin güvenini 
azaltmışa benziyor. 

Gerçekte İngiltere, içinde=ı Çl· 

kılması güç bir davaya girişmiş
tir. 

Yıllardır serbest idareye eriş

mek istediği halde istediği bir 
türlü verilmeyen Hindistan, teh· 
Jike tam kapıya çattığı zaman 
kendisile u?.laşmak istenmesin· 
den yüz bulmuştur. 

Hindistanda bugünden Do· 
minyon idaresi tatbikine karar 
verilse, beş yüzden fazla zengin 
hükümdann halkı soyduğu, bin· 
biı' ırkın, dinin, sınıfın düşman 
gibi çarpıştığı bu geniş, da~k 
ve birliksiz ülkede hemen de
mokratik bir idare kurmak im· 
kansız olacaktır. 

Sömürge olarak elde tutulma
sını kolaylaştırmak için İngilte
renin yıllarca göz yumduğu, 

.hatta önverdiği bu ayrılıklar 
bugün İngilterenin zoraki istek· 
lenne de yenilmez engel dikllt-

Bomba hadisesi d&vası 

Ankarada 3 kadınla 1 O erkek 
şahide davetiye gönderildi 
Istanbul ve Adapazannda bulunan şahitler de 

icabederse müteakip celselerde dinlenecek 

Ankara 3 (Telefonla) - Bomba hl
disest wçlulannm 1 nba.n çarşamba 
giln'ldl muhalaeemlerlnde verllen ka
rar ftzertne a ntaan ÇUfalllb& dnkft 
celsede Amme tahltlerı dlıılenecstl 
Bunlardan Antarada bulunan 13 şa
hide davetiyeleri göndertlmlftlr. İldm
leTinl blldlrlyonım: 

1 - Ankara havagazı firketinde 
Mefaharet Koroner, 2 - Doktor ser· 
vet KA.mJ1 kızı B1gum Totg&il, S -
1208 nmnaralı tabi toförl Palu1 U
~!'. 4 - Hariciye Veklletl motörctısl 

Sir Cripps' e 

All Konmaz, ı - Ankara Toro.t ote
linde kltlp Betır ee,feddin sanotıu. 
G - AJnl otelde mtlstahdem Halit 
Önıııal,, - AJnl otelde tapıcı Ali Çe
lik, 8 - Ka~ere polis memurla· 
rındaıı Klm. Ö9demir, D - Lomn 
meyctanmd9. ı.omn ac>artımerunda 
Marut Konurb7a. 10 - Loan a.par
tımaıımda OOJla.r Kö~, U -
Yenifehtr Birlik beti>er salonunda 
Ahmet Kalın, 12 - Yen~lr Ant 
apartımanmdıa Jar,et oğlu Edvard, 
11 - onneı beıt>er salonu sahiplerin
den İsmail Kortulu. 

Ankar.da bulunan bu p.lıltlerden 
bqıta dlvada laml geçen İ.Manbol ve 
Aadapaarmda. bolunmakt& olan dl
ter phttleı1ıı lcabederae müteakip 
celselerde ifadelerine mllnacaat oıu
nacalctır. 

1 nlsan çarşamb& g(lnktl celsede 
verllen tan.t mucibince mamunlar
ıla:ı. Pavlof, Kamllof, Abdürrahman 
ve S{ileymanm nalp hlktm Fa.hrün· 
nl.9a huzurunda ifadelerin.in alınması 
lle IÜ%Umlo evrakın Ruaçaya tercil
mestne il nlan paıanest giintl bafla
nacattır. 

yo~undan başka, ingiltercnin bu tam salahiyet 
Türk inkılip tarihi 
enstitüsü kuruluyor 

BU SABAHKİ 

Cenupta 
Alman hazır

hk tarruzu 
Stalino çevresinde Ruı· 

lar, tazyik kartıımda 
geri çekiliyorlar 

TELGB.A.FL.4.B 

Wawel de 
müzakereye 
iştirak ediyor 

Müdafaaya İf tir ak 
meaeleai anlaşmaya 

mani oluyor 

Beıtia 4 (A.A.) - D.N.B. aJansa bu- Londra 4 (A.A ) - BB.C.: Hind!s· 
riı*tl Alman tıeıbl.i#1D1 tefalr ederken tanın müstakbel idueısinl tayin lçln 
AJman1ann taamIZ teşıebbü.slert sık- bu akşam sl.r Crlıl>Ps ve Hindistan 
taşıyor. Sovyetlar kış taarruzlarınuı bafkwnandanı general Waweıı ı~ Htn
a.khn kaldığını inkar odentlyecek du- dlstan liderlerinden Nelıru ve Mevlana 
rumda bulunuyorlar Azat a.rnsında müzakerelere devam 

Kerç yolu e.çılıruştır. Merkezde buz- edilecektir. General Wawellln bu mu
la.r kısmen ÇÖ'LfilmC~ başlamıştır. zatrerelere L<>tlr'cikl, :m:ınld:ır teliıkld 
Tayyo.relcrlmlz, mühim Rus iaşe mer. edılmektedir. Çunkü mudafaa mesele
kezlertn\ bomlbalıyorlar. s\nln bir nulaşmaya varmakta en 

bcllib!ışlı manll t~kll ettiği zıuınf'· 
dilmcktedlr. 

Hint muslumıınlan lıderl Melunet 
Ali Ciııııa, Hlnt mfi&Iumanla.-ı kon
feransının Ingıllz teltliflcrlne verlle
cek cevap hakkında henüz bir ko.ra-

Bü.krtş 4 (A.A.) - Stallno c.vann
da 31 martta baş'lıyaıı Alman muuka. 
bU taarruzu elver1şll bir fekllde 1n
ldşa.t ediyor. Ruslar Minos nehrini 
yukan lwmına çekl.lmlşlerdir. Şl.ın
dl bu yerde sav:ı.şlu oluyor. Alman 
tazyiJcl Jı:arşısında. Ruslann Orlova ra varmadığını soylemtştir 

hatla.nnı muhatam edememeleri Hindistanın müdaf aaaına 
muhtemeldir. Bu t.aArruz. llkha.h&r 
tıa.mızu ~ad.ığı zaman ııostora. Amerikalıların iıtiraki 
Jta.rşı yapılacak hareke-be hazırlıt: ma- Lond 4 ( A. A ) B B C.. 
hlyetindedlr. ra ·· · . - . . . 

••-ft-ıann +ftft-·-' K 1 Amerika tayyareleri, Hindiatanın 
.nu•ıAü ....._' ıu.ıarını rasn üd' f • • ak b 1 1 

Luklden ııert götümıemelert :n hte- m a aasına ıılir e aı amıı ar. 
meldir. Bu yer Almanlann dcAııuceı>- Bengale körfezinde Andaman ada· 
heslnde va~ oldukları en UUlk lanndan birinin limanmda bulunan 
nokta. 1dl. Japon gemilerine hücum ederek bir 

.kruvazör ile bir gemiyi ateşe vermit-
Londra 4 (A.A.l - B. B, C.: Rus ler. diğer iki gemiyi de hasara ui· 

cephesinden gelen haberler kıttır. tm 1 d 
Mamat1h Lentngratta en ffddetli ra 11 ar ır. 
muharebelerden bı.rt ~n etti.il --------

bildlrllmektedlr. Türk _ Bu I gar 
Dün geceki Rua tebliği 
Londra 4 (Radyo aaat 7,15 de) - dostlugv u 

Dün gece yansı M~ neşredi-
len Rus tebUit: 

DOn kıtaalimız, cephentn muhtelif 
kestmıerlnde taacnızı hareııı:etıertne 
devam ~ ve bll'ÇOlc ınestl\n yer
leri geri almlf}ardır. 

Bir Bulgar generali iki 
milletin doat yaşayaca
ğından bahsediyor 

harpten önce, bu harbin başında 
yahut içinde hiç kulak asmadığı 
Hindistan davasına Japonya teh· 
likesi başgösterdikten sonra bir
denbire ehemmiyet vermesi, 
Hintlileri ve Hlndistanı düşün

düğü için değil, daha ziyade im
paratorluk kaygısile bu işe sanl· 

verilmiş 

Hintlilerle münasip 
göreceği tekilde 

anlatma yapacak 

B. Recep Peker, Başkumandanllk Bir Amerikan tay
mührünü bu enstitüye verecek yare gemisi battı 

Sofya 4 (A.A.) - Domel ajansı bil· 
diriyor: Emekli generla Lukof, Zoa'& 
gazetesinde yazdığı blr maA:alede 
Türk - Bulgar mün:ısebetlerinhı tari
hinden bahsederek diyor kl: 

dığı düşüncesini uyandmyor. Bu Nevyork 3 (A.A.) - Yeni Del
düşüncedir ki Hintli şeflere bu ~iden Am~ri.kan. aja~ala~ bildi~ 
~ık k durumda İngiltereye ka- lıy?r: Yem Delhıdekı ln~ız mah~· 

lŞ1 v . lerıne gelen haberlere gore lngilız 
ta tutmak. onunla pazarlıga gı- h k b" . H" 1. fi 1 · · tı·v· . . . arp a ınesı ınt ı ıe er e gırıı gı 

rlşmek cesaretını venyor. müzakerelerde Crippa e tam bir aer· 
İngiltere, Japon tehlikesi kar- beslik vermişlerdir. Çünkü Altyaba 

şısında Hindistandan asker isti- Japon askerlerinin çıkarılması derhal 
yor. Buna karşılık, Hindistana Hindiı~aı_ıda v aeferberlik yapılması 

b st 'd v · l ·· 1.. zaruretını dogurmuıtur. 
seı· e ı are verccegın soyuyor. A . ahf"ll d .. 1 d·v· ·· 

Layiha dün M ecliate müzakere edildi ve bir 
maddenin tadili için encümene iade olundu 

· Japonların yeni taarruz
ları da püskürtüldü 

Ankara 3 (Telefonla> - Büyük Mil· aldıtmı söylemllJti,l'. Londra 4 (A.A.) - B. B. C.: 
Jet Mecllalnln bugii:nkll toplantuınd:ı. Refik İnce, böyle bir llyllıayı ~- Amerikan Bahriye Nezareti, Lang
Anka.ra. Dll - Tarih Ye Cotra.fya fa.- lise gönderdltlnden dol~ hükumet! ley Amerikan tayyare aemiaile, bir 
kfilteeılne batlı Türk İnkıllp Tarihl ve Mu.rlf Veklllnl tebrik ettikten petrol gtmıisinin ve Berry muhribi· 
Enstltüeü lt'anılın88ı haJdondald l~yl- sonra bu --~·t,._,,,_ 1 ..... ft_ .. ı.ı 

• ""'""""' uaıuu ... _,.._.an- nin babnldığını tebliğ eylemittir. 
ha mll2a.kere edlldl. nın blrlncl Meclisin r.abıU&rt. olablle-

Klzun Karabektr, aöz alarak llyl- cetınl ?e bu Mecll*ı 1cabedene gtzll 
hadat.l (savaf) tA.blrtnln harp ve zabıtıannm da butınla.rü: datıtıı-

Filipinlerde vaziyet 

- İkl memleket, şimdi~ kadar 
yabancı memleketler menraatlerlne 
olarak yekdlı;terlne karşı kışlmtıımış· 
lardır. Fakat timdi blrblrlne riayet 
etmeğl. i)ğrennıl§lerdlr. Son dün13 
harbinin neticesi. bu lkl mlllate mu· 
ka.dderatlannın müşterek olduğunu 

öğretmi.ştir. Bulgarrlstanın cenupt~ 
h\ç bır isteği yoktur. BIIA.kls cenup 
ta Tür.kiye lçln iyt blr dest,.k te.,.Gkll 
ediyor. Iki mllletln bu ~.evrede ban
şm muhafazasında müşterek: bir 
to.ıı.hhüt şuuru vardır. v . . . i ynı m ı er e soy en ıgıne go-

Eger Hıntlılerde vatan sevgıs ve re, Crippa' e münasip göreceği tekil· 
kendi üJkelerini müdafaa hevesi de bir aınlaıma yapmak salahiyeti 
olsaydı, İngilterenin tekliflerini verilmiştir. Crippı Hint kongresi tef.. 
konuşmaya ve düşünmeye lüzum lerine görüşünü imkan niabetinde 
.görmeden hemen sil8.ha sanlma- kongrenin görüılerine uydurmağa 

muharebe JaeUmeıerlne karşılık ola· ınas:ını söyledi. Vatinıton 4 (A.A.) -B. B. C.: 
mıyacatını, maddedekl (sa.vq) tAbl· B. Hikmet Bayu.r, KAzlm Ka.ra.bold- Filipin adalarında Bataan yararıma· Darwı"n ı:manına akın 
rlntn İatlklll 8ava.fl detll İsUklll hal'· rin savq tA.b1r1 haldcındaki itirazının dasında Amerikan askerl~ri, Japon· • 
bl teklinde de~esınt tstemlf ve yerinde olmadığını uzun uzadıya lza.h ların ıiddetli hücumlarını püskürt· Melboume 4 (AA.) - Japon 
harp U.blrtnln Tet'tllltı Esasiye Ka· ettl. m~ler ve kendilerine ağır zayiat ta..) arclcri Darwin limar.ını bombala• 
nunun da ve haıp tarlhhrrtzde .,er (De.um aab.ife 2 ıütun 6 da) verdirmqlerdir. mışlardır. Haıarat hafiftir • 

' . . çalışacağını eöylemiıtir. 
lan lazım gelırdı. Halbuki onlar, Hint kongresi mahfülerinde olduk-
vatanlarını müdafaa etmek için ça müsait bir hava esmektedir. Bi· 
İngiltereyc şartlar ileri sürüyor- !indiği gibi kongre her teYden evvel 
lnr. İngiltere bu şartları kabul harbe devam ettiği müddetçe Hin
etmezse, Japonyaya karşı mem- distarı. askri ~er.?bal~r~nm ~amamiy-
1 k tl i 

. "d r t . kl le lngıltere hukumetının elınde kal
e ·e er nı mu a aa e mıyece er masına itiraz etmekte idi. Yarın top-

mi? Demek oluyor ki bu vatanı !anacak olan harp meclisinin bir an• 
pek kendilerinin saymıyorlar. Sö- la~ma teklifi hazırlayacağı ümit olun· 
mürgc terbiyesi kendini ne güzel maktadır. Bu teklife göre Hindistan 
gösteriyor! Nazın do~r~da~ ?oğı:uya asker top· 

Bu derece çekişmeli pazarlık lamak salahıyetını haız olacaktır. 
sonunda çıkacak herhangi anlaş-
ma ve yardımlara İngilterenin .. :1. k k a • I er ı 
nasıl güveneceğini bilmiyoruz. 
Fakat, İngiltere Hindistanla an- Her mimarın beyeneceği 
laşmak, ne isterlerse şimdiden bir abide taaarlamak 
vennek zorundadır. Çünkü, Hin- imkansızdır 

Zeytinyağı 85 kuruşa 
laıe müateıarlığında tacirlerle yapılan görütmeler 

Bitti ve toptan azami aabf fiati tespit edildi 

Anlıı:ara 3 (Telefonla) - ZQYtinyağı fiatleri ve bu ;ağları.o nebati 
yağlarla karııhnlma.sı halckında. iate müıteıarlığında zeytinyağı tacirle
rile görüşmeler bitmiştir. Bu görüf111eler ve incelemeler aonunda zeytin· 
~ağlannın toptan hamt aatıı fiati 85 kuruı olarak tespit edilmiıtir. 
peralcende sabf}arda normal kir haddi hu fiatin dııında bırakılmıftlr. 

Sade yağlar üzerinde yapılan inceleme ve gÖrÜpnelerin bir müd· 
det daha devam edeceği anlaıılıyor. 

Kürt isyanı Valiler 
'dis tanla bu ilk tekliflerden sonra 
bozuşma olursa bu hal, Japon· Atatürk kabri projelerinin süzelli- İran hükômeti, i.ailerdell İstanbul vali muavini 
-yO.:-m ekmeğine ya~. ~~~~r, ~ngil- :!ü:ı!t=i~3:0er~e 8~~~:~ bir çoğunu eair etti Rqit Si.ird v~li~iğine 
tereyi daha zayıf d~şu~r, ~erl- kından iyice tetkik etmeden, gazete- tayın edıldı 
ne aldığ1 ilk ehemmıyetlı v~zıfeyi de çıkan resimlere bakarak üstünkö- Ankara 3 (Radyo gazeıtes.i) -
ba;n~amadan Londraya donccek rü tenkide kalklfmak sanat ve bilgi lran radyosu, Kürtler arasında bir Anlt 3 (T 1 f 1 ) _ DahiJ". 
olnn Slr Cripps'in parlak yıldlZl- dü~ünceıme ııimaz. Hele bazı mi- ayaklanma çıktığını haber vermek· ye Vek~: ha e e 

0
liln a da d~-

bil • · te v · b""l · d b"k" ·ı -.&o zı va er arasın nı söndüıiir. marlann, müsabakaya 1 e gır~e- . e ıs!an ° ges~n e u umetçı. e- ğişiklikler yapan yeni bir karama-
Ne,.merldin Sadak den, yeni müsabaka açılmasını aste- nn yenı muvaffalcıyetleT elde ettık· h 1 I bul .ı· '" 1 • A ·ı d v • dild'v· me azır amııhr itan v ı mua-meleri ciddiyete biç yak14mu.. en, ası er en çogunun eaır e ıgı. . • . · . .• . •V• 

.... Dünyanm hiç bir yerinde ba1km geri kalanlann da daiıldıiı bildiril- "1nı 1!· ~~ Demırtaf. Süt vaJilıgı-
Noter yardım aandıgı reyi toplanarak sanat abidesi dikil· mektedir. Aailerin eleb.,ı Ali Raıide ne,. ~t valm Halılk Nıhal Burdur 
Ankara 3 (Telefonla) - Noter mez. Gazete münakataımdan vazge- teslim olması büldbnet tarafından valılıgıne. Çankaya kaymakamı Nee· 

yardım s:ındığının idare ve müraka- 1 çip İfİ, anlayanlann kararına IMnk· teklif edilmittir. İran hükOmeti ya· meddin Ergin vali muaYinliğine, An-
• • • • A • • • 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni tiplerden: 



Sahile 2 A~ŞAM 4 Nisan 1 

8'5 !&# 

Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
W*H 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire S (A.A.) - Orta Şark İngi

liz tebliği: Dün ordunmı mU'.htell1 St
:aı1larına mensup kıtalarınuz Mekili
ntn doğusunda düşmanın tıı.nk ve 
topçu kuvvetlerlle karşıla.,<mlıştır. Kı
ta.larınuz hücuma ~r geçmez düş
man k:.ı.çmıştır. 

• 

Birmanya'da 
yeni bir Japon 

hareketi 
Hint hududuna yakin . 

asker çıkarıldığı 
bildiriliyor 

Alman tebliği 
Nevyork 3 (AA.) - Çin mem• 

Bertin 3 {A.A.) - Alman orduları balarından gelen haber1ere göre Ja-
baş~ı:unan<ia.nllğırun bebliği: ponlar Birmanyada ~ limanına 

Dil']manın yaptığı m.aJlalli mahi- asker çıkannı~lardır. Akyab Hint 
yette şiddetli hücumlara rağmen, !re- hududuna 1 30 ve denizden Ka1kü
miyet itibarile du.,manın. taarruz fa- taya 400 kilometre mesafededir Bu 
allyetinde bir azalma müşahede edile- h b Hi d" t k J '1 '-bil" a er n ıs aoa arıı apon en-
~~ taarruz harekatı esna- didinin ağırlığını gösteriyor. 

emda oldukça mühim sayıda ma.tal Akyab'ın İşgali BiTmanya petrol 
alm~ştır. sahalarının merkezi olan Prome' deki 

K"fkasya kıyısı açıkla.nnda, sava:} fngiliz mevzilerinin muhafazasını 
tayyareleri, büyük bir Sovyf:'t benzin yakında. imkanmz hale getirecektir. 
gemisinde bombalarla yangın çlka.r- Siyasi mahfiller, Hindüıtan ~tüne 
~ştır .. Kerç sularında, oldukça bü.- çöken büyük teblikctıin Crippe ile 
yük bır ticaret gemisl, bombalarla Hintliler arasında ıon dakikada bir 
hasara uğramıştır. 1 le la l v - • 
Şimali Afr1kada, A.lma.n sav~ ta.y- an_l!fJJNlıYl o y qtuacagmı mnıt 

ya.releri, TObruk dolaylarmda iki. ti- e"dıyorla.r. 
earet gemisine bombalar isabet ettir
miştir. Hava muharebelerinde, altı 
İngiliz tayya.resi düşüıillmüştür. 

La Val€'ttedeki askeı1 ~lerıe Te 

Çin askeri sözcüsü 
tafsilat veriyor 

Maltadaki ta.yyare meydanlanna ya- Çmagking 3 (A.A.) - Çin uke
pıla.n hava hücumlatı, gece gündüz ı: aözciiaü Akyaba yapı]an Japon ih
tekrarlanmı.ştır. Hava muharebele- raç hareketi hakkında yeni tafsilat 
rinde altı İngiliz tayyaresi da,nrnı:- vermektedir: 
mii{;tür. M~lm yangınla.r ve biiyük Japon ihraç liloııu 4 nakJiye gemi· 
ınfilAklar. muşahede olunmuştur. si. ı İafe gemisi, 2 ağır kruvazör. 3 
Şubat v~ mart aylan içinde, Alınan h lif i: - 5 d t:r d 

donanması, düşman 1a.şe gemilerl.tıe a_ ru~azo_r 'Ye ea oyer en 
karşı yaptığı harekAtta.n başka, İn- m~~elleptı .. ~ilo 2 7 Martta Akyab 
gilt.ere ve Birleşik devletlerin donan- um111e gelmııım. Japonlann karaya 
malanna. karşı da muvaffa.k1yetl1 ha- asker çıkardıklan eonradan öir•il· 
reketler yap:ıru.ştır. Bu iki ay içinde, mi~tir. Akyab bö)eesi.nin dağlık ol
Alman bahrlyesı aşa~da.ki derrlz Mr- mıı.sma ve .1Luntazam. yollardan mab
llklerinl batırm.ı.ştır: Leander mııbn- rum bulunmasına rağmen bu ihraç 
dan bir k:nıva2ör, 8 destroyer, 3 kor- hareketi Prome kesim.in<le bulunan 
wt, 4 torpido muhrlbl, 12 seri hücum İngiliz kuvvetleri için ciddi bir teh• 
boru ve topçeker, 5 sahil m•tha.fam like teşkil etmektedir 
gemisi, 3 denizaltı a.vcı gemisi. "3 " ·· J ·· · · · d" T Alınan hava ku~tl.ert de 1k1 top- ;:, u_nc'.-1 apo~ tümeım !lllll ı un-
çeker ve üç refakat gemisi batıı'Mlq- gu keemıınde bıze taarnu:: etmekte
br. dir. SS inci tümen ise Promeye karp 

Bunlrdan b~. Alman deniz -wıe harekatta bulwımaktacbr. Demiıyo
hava kuvvetleri, onu lcruvaıi>r, ıı i lunun garhinde ilerleyen Japon ön
destroyer ve beŞ'1 dentzaıtı olmak me- eüleri y e.daslıa' nın cenıllnı gaıbiain
re 37 düşman harp gemislni ha.sara de bir nokta.ya kadar gehnUı1erdir. 
uğratm]§tır. Bunımla beraber Çiın kuvvetleri he-o 

Amerikanın Moskova nilz. Yed86a ile T~nun hemen ,i-
.. ... • • malinde bulunan hır nokta ara11ında-

buyük elçısı yolda . demiıyolu bmını kontroJ1an al-
Tahran 3 (A.A.) - Birleşik ıtın<la bulundumıaktadtTlar. 

Amerikanın Moskova büyük elçisi İ . . . . . 
amira1 Standley, Moskovaya gitmek ngılızlerm tekzıbı 
llzere tayyare ile Tahrana gelmiıtir. Yeni Delbi 3 (A.A) - Neıredi· 
Refakatinde 5 muavini vardır. Bun· len bir tebliğde ıöyle deru1mektedir: 
lar araııınd:ı deniz ataıesi Duoean ve Japonlann Akyabda karaya çılttlk
Tebriz koosolosu ikinci katibi bu1uıı- lanna dair Çungkingden veriJen ha
mak.tadır, herler asılsızdır. Bu bölgede hiç bir 

Standley, herhangi bir demeçt~ Japon ihraç hareketi olmamııtır. 
lRılunmaltan çe1cinmiştir. Hemen I . . , 
ICuybişefe hareket edecektir. ngılizler Prome de 

,~ 

HA.Rrp> DURUMU 
w ·- i 

Hindistan etrafında 
tehlike büyüyor 

~ Avustralya'ya 
taarruz 
hazırlığı 

Leningrc 
cep hesin~ 
muharet 

Japonlar Prome cephesinde muvaffakiyet ka
zandılart buradaki petrol sahasi tehlikeye girdi 

Uzak doğuda: 

Londra rady0$u dün sabah 
Japonların, Birınanyanın Hint 
hududuna yakın mühim bir li
manı olan Akyaıba asker çıkar• 
dıklarmt, bu kuvvetlerin Prome 
mmtakasındaki lngiliz kuvvetleri~ 
nin gerilerioi tehdit ettiğini bildir• 
miııtir. Akyab Hint hududuna 
f 30, Hindiııtanm en mühim te
hirlerinden biri olan Ka1kütaya 
deniz yoliyle 400 kilometre me
şafededir. Buraemın zaph Hin• 
riatan için d oğnıdan doğruya 
telııılike tetkil eder. Bunun için 
haber her tarafta büyük ehem• 
miyeıtle karşılaıımıt, &deta he. 
!Yeo81D uyamJırını.otır. 

Radyo akşama doğru saıbahki 
haberi ynlanlllDllf. Akyaıba hiç 
bir Japon ukeri çıkmadığını 
bildirmiltir. Akyabın Japonlar 
tarafından zaptedilip edilmediği
ni henüz kati mrette 'bilmiyoruz. 
Hintlileri endişeye dii§ürerek Jn
giltere ile anlaşmaya meylettir
mek için böyle bir haber çı]ca
nlmaın mümkün olduğu gibi 
Binga) körfezinde dolapn Ja• 
pon gemilerinin l:iuraya iluaç 
hareketi yapmalan da kabildir. 
Her halde Binnaııyada lngiJiz 
kuvvetlerinin durumunun nazik 
bir aafhaya girdiği muhakkaktır. 
Dün bir İngi)iz tebliii lraTadıv 
cephesinde İngiliz kuvvetlerinin 
Prome mmtalı:asında geridekl 
mevzilere çekildiklerini bildir
miştir. Bu tebliğden anla§lldığt-

~a göre İngilizler Promeyi bo
pltmışlardır. Bu suretle Binnan
ya petrol sabası J aponlann eli· 
ne geçiyor demektir. 

Sittang vadisinde, T ungunun 
timalinde Japonlar bir miktar 
ilerlemişlerdir. Bu mmtakada ' 
Japon hava kuvvetleri çok faa
liyet göstermiş, ·bir çok yerlere 
bombalar atmJ~tır. 

Avustralya etrafında vaziyet 
değişmemiştir. Japonlar yeniden 
Port Darvin •i boınbar<lımım 
etmişlerdir. 

F"ılipinlerde Japonlar §İddetJi 
liir taanuz yapmı1-lar, Amerika 
hatlarını yarmağa muvaffak ol
mu,lardır. Fakat Amerikalılar 
kartı hücumla bu yarığı kapat• 
~]ardır. 

Doiu eepbesindeı 

Cephenin ınuhte]if kısımlann• 
da çarpı~malar olmuştur. Lenin
grad radyOllU Almanların 'bu 
mmtıı.kada taarruza geçtiklerini 
Ye 'bazı mevzii muvaffakiyetler 
elde ettiklerini bildi:müştir. Bir 
Alman tebliği de Orel mıntaka
Rnda bir Ahnan zırhlı tümeninin 
harekete geçerek Rua!an bir çok 
meYzilett!m geri sürdüğünü ha
Ler vermektedir, 

Lı'byacla: 

Kqif kollan çarpİflllasmdan 
bafka mühim hadise olm~ 
tu. Alman tayyareleri Maltanm 
bombardımanına devam edi
yorlar. 

~~!!!!!!l!!~!!!!!!!!l~liiiiiiiiiiiiİİiiiiiiiiiill!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~r!!Y 

Parasız şeker alacaklar 
Aylık kazançlan 40 liraya kadar olan aileler 

bundan istifade edeceklerdir 

Ankara 3 (Telefonla.) -Fakir ailelere, çocukları için. parasız te
Jier clağıblmau i§i Sıhhiye Vekaleti İçtimai Muavenet teşkilatmca idare 
edilecektir. Bu itte belediye ve bayir cenıiyetleri tetlrllahndan da İlıtÜa
de edileeektir. Dağıtma teklini teepit eden talimatname Vekiller He· 
,-etinden çıkmak üzeredir. Aylık k.ıı.zançlan -40 liraya kadar olan aileleı 

• fakir aile addolunarak par&11ız ıdıt.er alabileceklerdir. Paraaız tekerden 
istifade edecek İ§ç.İ m.ntakalan arasında latanbu1. Zonguldak, Ankara, 
Kayseri, Konya Ereğ1iai, Nazilli, hmit de Yardır. 

Japonlar bir darbe 
indirmeğe hazır gibi 

görünüyorlar 

Londra 3 (A.A) - Singapur<la 
ve Cavada topyek\ln 12 O ila 15 O bin 
kişilik eekiz tümene malik bulunan 
Japonle.r, herhangi istikamotte bir 
daıibe indirmeğe hazır gı'bi gözük
mektecl:irler. Yeni Gineden gelen bir 
habere göre, Avustralya müdafaala
nıun §imal kalesi olan Port-Moresby 
üzerine yakında bir Japon hücwnu 
ihtimali -vardır. Müttefiklerin mahalli 
hava hlkimiyetini ele geçirmiş ol
mM'lna rağmen, Japonların Salama
uau Ye Lae'ye kö1liyet!i hava takvi
yeleri getir<liği bildirilmektedir. 

Melbourne 3 (AA.) - BagvelU 
Curtin. dön Japon tayyareleri tara
fından Darvin üzerine 3 5 bomba 
ııııb.ldığmı bugün bildirmittir. Yalmz 
maddi hasarlar husule gdmiftir, Bir 
kjp hafilçe yaralamnı§tır. 

Yunanistan' dan 
gelecek çocuklar 

1000 çocuğun lzmirde 
yerleştirilmesine 

karar verildi 

Ruslar, Almanlaı 
gÜnde 12 bin ö 

verdiklerini bildiri 

Moskova 3 ( A.A.) - ; 
redilen fevkalade tebliğ: 

Almanlar Lenin.gr<:.d ce 
2 3 Marttan 3 1 Marta kada 
ve Katinin cephesinde 2 1 
1 Nisana kadar 10.000 ölü ' 
dir. Ayni devre içinde L 
cephesinde 85 sahn:. topu, 
15 raQyo istasyonu, 3000 c 
aydınlahcı fişek, 23 uçak ve 
ra topu alınmış ve 3 5 tay 
tank. 5 2 ııahra topu ve çoL 
da harp malzemesi tahribe 

Berlin 3 (AA.) - Ah 
yoAunun bildirdiğine göre 
man ~ırhlı ffimeııine mensu 
lar evvelki gün Orelin şima 
ar.ruza geçerek dü~manı m• 
dl!ln abnışlar ve SovyetlerİI 
nat noktasını ıaptetmişlerd 

Berli:n 3 (AA.) -'-Doğ 
Aİnİn şimal kısmında k1tal 
Nisanda Rus kuvvetlerini y 
Ayni kesimdeki mayn tar 
temizlenerek topraktan 5 oı 
çıkanlmıştır. Tayyareleıimiz 
!erini merkez kesiminde c 
cephe gerisi münakale y 
toplamı§tır. Demiryollan 
yük trenlerine bombalar i 
miş, harp malzemesi dolu 
tahrip edilmiştir. Harekete 

Ankara 3 (Telefonla) - Yuna• halde bulunan bir çok l 
niatandan Türkiyeye getirilecek bin de tam isabetler kaydedi!rı 
çocuğun bealenip hanndınlman et- M USS kesimindı 
rafındaki hazırlıklar hll(Yf.i ilerlemiş-
tir. Bu çocuklann lzmirde yerlcttiril- Bükrt!4 3 (AA.) - Sta 

· '-- 1 nim b · · gesinde 31 Martta başlayan 
ınes1 ıı;arar aştı 1J ve unun ıçın .• . 
de lzrnird ·· · b• b' bul musaıt suıette devam etrı 

e munuıp ır ma ~- ilk gÜn ve 2 Nisan gecesi 
muttur. Çok yakında çoculr.lar İonı- tl · f ! R 1 
re getirilecektir. me ~n zayı o an us ar, 

Musa un yukan ml!'crastna tl 

Sıhhiye Dı.üateşan 
ıehrinıizde 

Ankara 3 (Telefonla) - Sıhhat 
ft içtimai Muavenet Vekaleti müe
'teşarı B. Asım bugfin fstanbula ha
reket etti. 

Ankara Belediyeaiı\in 
bütçesi 3 mliyon 700 

bin küsôr lira 

kilmişlercJir. Şimdi bu çev 
va§lar olmaktadn·. 

Görünüşe göre, Ruslaru 
kuvvı:tle müstahkem hatlar 
maktadır. Bununla beraber 
man baskısı devam ederse, 
lannın muhafaza edilmem~ 
li vardır. 

Türk inkıla 
tarihi enstiti 

kurulacaL 
(Baş tarah 1 inci ıaLifı 

Bir İngiliz muhribi batti çekiliyorlar 
Londra 3 (AA) - Amirallık BomLey 3 (AA) - lngiliz Bir- Dagv ıtma ofı·s·ı 

tebliği: Amira1lık konseyi Heyduop manya ttlhliğinde 1öyle deni1mekte-
Ok·ullarda 

Ankar .. ~ (Telefonla) -Ankara 
beled.iyes: 1İn hütç.~İ 3 milyon 700 
bin küsur lira olarak tespit edilmiş 
ve Belediye meclisine verilmiştir. 
Vek~nun bu kadar kahannası oto• 
hüs varidat ve ıriasrafile 420 hin li
ra tutan uker ailelerine yarcbm pa
raımun da bütçeye konmunırndan 
ileri gelmektedir. 

Maarif Vcldli B. Hasan AJ.ı. 
ııöz alarak. layihanın heyeti 
ye6hıi tebarüz ettirerek milli 
kmWe ait bütün ve.saikin 
toplanacatını ve birinci Mec: tol'J>ido muhn"bixıin hattığrm haber dirz PYome cephesinde lngiliz hatları 

Adliyede tayinler ::ın ~ ~=~~ ~nnek~: .Heythrop, Hunt tipi ~ y.apılan fİdde~ tuyik dol~· Umum müdürlüğe Kudüs 
bıt mulırip ıdi. İnpah 1940 yılında yidle İngiliz bnTetlen bat]ıea mu-
l:ıitm.iıti. Muhrip 904 tonilatoluk idi dafa.a hatlarına çekilmek ftzere ileri konıoloaumuzun 

1 alebe bir örnek elbiae 
yapmağa mecbur 
tutulmıyacak 

Ankara 3 (Telefonla) - Münhal mileaıdeleınlzin bütün tef 
Temyiz mahkemesi &zalıklanna Is- §Amil bir manMla a.lmdığını 
tanbul Asliye Hukuk hak.imi Hilıni Bundan sonra madd<>ler; 
Kqlalıoğlu ile Trabzon Ağır Ceza 1:1çüncü ma.Udenhı müz:tlreıı 

ft saatte 32 mil yapıyordu. m~en geri çek.i)mi§lerdir. getirileceği söyleniyor 

Yeni Mıs1r elcimiz 
Mısır gazeteleri, B. Nu

man Tahir Seymen'in 
tayinini memnuniyetle 

karşılıyorlar 

Rus - Japon 
münasebetleri 

Aııbn. 3 (Telefonla) - Dağıt- Ankara 3 "(A.A) - Maarif Ve• reisi Niyui Kayalar, latanbul Aııliye sında B. Recep Peker .E6z a 
ma ofisi kadro~ Vekı1ler Heyetinin killiği. kız teknik öiretim okulların- Hukuk hakimliğine, Ankara. hakµn- ~ zevat nezdinde kalmış 
tudik.iınden çıkmı§tır. İatc nıüate~· da talebenin pa.La1ı lcum.,lar4an ol- lerinden Celal Asbmoğlu, Balıkesir :ra~:y~==-: 
lığı bu ofis ~kilıtmı hazırlamağa w.amak ıartiyle yaptınlacak okul Ön- hakimliğine, Erzurum hikiıni Hüsa• vazifesi lcabı olarak B~kun 
bqlamqtır. Dağıtma ofisi umum mü- Jüğü ve kasketten bqka b.ir örnek, meddin Benkır, lstanbul Ceza ha- mühürünün de kendisinde 
dürlüğünün iktisat mütethauııılann- elbise yaptırmağa mecbur edilme- kimliğine, Sulh hakimlerinden Beşir ğımu ve ~imdiye kadar bll 

Bir Japon aazeteaİ dan Kudüs konıı.oloaumuz B. Celil ınelerini ıve okul idarelerinin talebe-
1 
Namer, tstanbul Sulh hakim.liğine, bir ;vere vermediğjni söyledi. 

0 K.uıwunan'a teklif edildiği ıöyleıı· yi mevcutla idareye teıvik etmele- Balıkesir hakimi Hüsameddin Yeni- ra.: 
hiasedilecek derecede mektedir. rini Maarif müdürlüklerine bildir- er, A.nkara Sulh hakimliğine Ka~eri .Şimdl bu mühürü mem 

v_L!__ 3 (A.A) _ '-•- ~ •• ga:zete- • ·ı •"" • • .. 1" ••• nıi§tir. müddeiumumisi Sabri Ertürk, An- Enstitüye ve~llirim.~ 
~ n•.ı.Jllu ıyı ee.tiğim soy dyor . ı·V• Ded" b h tı ..... leri yeni Türk Elçisi Numan Tahir ~ Kurulacatını ya.zdJğmuz Daltıtma. Diğer taraftan, Maarif Vekilliği kara müddeiumumi muavın ıgıne ı ve u ususa J11.1ti 

Seymen'in tayinini memnuniyetle Ofls1 telırluıb:ıde 2 tısımda.n 1ba.ret yurdun bir çok yerlerinde dokunan, Naci, Ankara Üçüncü Ceza hakim· üzere maddenin tadilini Istı 
karşJamakhdır. Eldıram diyor ki: Tokyo 3 (A.A.) - J\ııahi gaze· olacaJttır. 1 - Halk birlikleri,, 2 -Ti- fakat bazı ııebepleTle dokunduğu liğine Ankara başmüddeiuınumi mu• B. Rasih Kaplan, Relik İn1 

cTürkiye demokrat h.ük.Um.et1erle &eU yazıyoı: cS<nyet •Japon müna• ca.I1et birllkle-rl. Halt blrllklerlnde O muhit dıpı.da pek bilinmeyen el do- avini Cem.a1, haşmüddeiumumi mu- mal Turan da. bu mevzu 
münasebetlerini heT gün daha fazla sebtııtleıi hissedilecek derecede iyi- mıntakaOO!ki mahallelerin mut.ernet- kumalarınm, kadınlarımız arasında avinliğine de Kemal Bora tayin edil- kon~tuktan sonra madde 1 

L_ 1 d' k d T ı_, l . . R l . lce J :teri v~ komberlert bulıumeaktır. Bun- d ha · b' .. 1 .. d t diler iade edildi . 
.ıruvvet en mne te ir. üııciye. Va- etmiftir. us ııazote en evve a- lar, tica.ret blrliklerlDden alacaklan a ~emş ır o çu ~ anınm~sını • 
fingtondaki Büyük Elçiliği nezdinde ponyaya HIJI dii,ma.nlık gösteriyor· yi~ ya>Qcaık aydmlatılac.aJı: mad- ve çogalblmasını temın maksadıyle, K · l Tasarruf hona), 
Yazife görmek üzere bir Orta Elçi ta. du. Singapıu za.,.tedilince austular ve ~ıerı halka d$tacatiardır. Ticaret bunlann kız en-stitüleri ile akşam kız arısını yara ıyan Ylne Mecllsin bugünku il! 
7in etmektedir. Orta EJçi B. Alhan'- bundan eonra lisanlarını deiiıtirerek b1rliklerbıde bakkaHye, za.ıme ve şana~ oku11annda, ameli derslerin ıoför yakalandı ~ bonoları ihracı hı 
111 emeli Türk.iye ile Anglo. Sabon- Japonlara kup bir parça mültefit bunlan mfimasll tıcaretierle ~- temnn ve tatbikatın.da, her zaman- Şoför Hakkı bundan dört ay :tadar lAyltıanm mü?:akeresi sırasız 
Ia.r arasındaki münaşebet1eri kuvvet· görünmeğe hatladılar. §ILll]a:r buluoacakla.rdır. kinden daha çok kuilandmlmasına evvel alle geçlımsizllği yüzünden kan- Je VekiU B. Fua.t A~ı s 
lendirmektedir. Kabirede B. Alhaa'· So"VJ'ctler)e ~- ·izler ve Amerika- ,. karaır vermiş ve bu gibi dokumalann 8l Va.stiye ile kavga ederek bıçakla tasarruf bonOlMı ve dlğ'er d1 

bJa 
._ • t • 'ib' '-"- ......... _. "'--.... ~~ ... ~h. ............ vu·· _ vmı.tı ha.k.kmda halk.unmı:ı 

m yerini ifgal edecek olan zat. ya- r uuı.nda pek az U. biılig~i var- Otomobı"l l~•ti"gı"'" oangı emnn ve ne gı ı tatı~atta _,_....... ınıv<>ı;; .. ..._ r;veo-•"'''u .... .. t _..,~ b .. .. ı..ı--
L_ kı L-''"-' ..,. - k Jl l bil • . 1 .. b c••·dun" .,..._ 4;.,. ,,,......., ......... ...,,..,...l.,""''"'tı. karşı gos e .. u..oe... llYllk. ~ııuı.li -.ın §ar çok iyi tanıyan hir dıt eiy_. da. ~er -re Amerikalılar Sov- u anı a ecegıni ince emege aı· "" .uu ..,,. ,,.,,..u......,u .. -- ..........,. d ı tıeşe1dr. 
set ebperidir. Londra ve Kabil mü• vetle~ .. _, __ AlmanlaTla L--Let• ~omobillere lu~ tevziatı İçin lamıı,m. Vut:lye o zaman Ha.seki hastanesbıe tadan o ayı . Ü\'I etti'. 

" -- :JCUUU'o QCU'u J ~- la 1 1 kaldlrılını", ,,.A-~A- ..-ı.. E4>.~-~--u aynen. katıul td.i.Idi. Bu . messiJlerine de mil 1 k .,... .. k ._ ~ _ .. .. lar gaı-aJ arua yapı n mce eıne er ııona ., ,,~ ..,..- o.u.u•Ll\Y"",.... ..,, mil ll 
ıa o ara .1 ur meemcıen memnun gorunmuyor . . • B . le I • • d görülmedi~in<Hm §Oför Haıkkı hakkın- "" yon ra.ya. 1bl!ğ edllı 

diplomatlan arasında yapılan deği- Her halde Rua • Japon bitaraflık e~:·d °ı:ı"ce b:ı:r ı~~c~mk) e, Daha 25 milyon liralık da gayri mevkut olarak ta>bldikafa tasam:ıf bonoları 75 milyon 
fiklikler, Türkiyenin yakın tadr.ta pakb eanhlığoıı ınubalaza ed'ıyor.> dig~Janl-~' ara.G k ba.stikla e e• tasarruf bonosu baçla.mnıştı. kanl~ktadır. . 
toplanan beyne1milel meselelere yü- gı :_ııu~ıo~ır. ere un ra, ge- Aradan geçen dört a.y ~inde Va.ıs- Medıs ~rtesi günü. toı 
r&rlükte bulunan muahed - . - relae dıger ibtıyaç eııba:bma, bu haf· çıkarılacak f'lyenin ..... ""' l"- ._rıal"'.....,1" 'fe düu tır. 

e esası uze- Be • h ' ' d ıe.- 'k · d"I k ' .,~- ••.u .. ., ~~·'""'< 
rinden hakikateh ~tirak etmek niye- yaz peynır nar mın ta ıçll'I e aııııti tevz1 e ı ece tir. Ankara 3 (Akşam) - BüıYiik V-as:fiye hastanede ölmüştür. 
tini gösteriyor. kaldırılması geri bırakıldı Millet Meclisi bugün toplanmış ve Adliye doktoru tarafından yapılan Sıhhiye müdürl Üniversite rektörü tasarruf bonoları ihracına <lair 405 8 muayenede Vasfiyenhı cıesedl morga 
Yalova otel ve lokanta- ~ M~ ~~1 ..... _,_~,.:1· ~yaz Ankaraya gı·tti ve 4120 ısayı]ı kanunlara ek olan kaldırılmıştır. Hakkının, karısını arasında tayinl 

1 S hh
• V ,., ) • ,,,,..,.,....... ns.ru •. 1.u:u AA uu~nı .ı.uce- k )" 'h i1 b k l k ya.raladlğı bıçağın mikroplu oldu.ğ11 Ankara 3 (Telefonla) -

arı ı ıye · eka etince lemi§ttr. Ticaret VekAletl, sadeyağ 1.ş.l- Ö'nivıersite Rektörü B. Cemil Bilsel anun ayı ası e 8!1 .8 ar aounu- ve Vasfiyenin bu yüzden öldüğü ileri h h .. k. t d kt 
ialetilecek nl ellne alarak yağları muhrelif tip- Ank&ta.y gitoıırtir. Rektör Ankara.da na ~k. olan kanun layihasını kabu] sürülme'ktı>dir. Bu c1het otopsi neti- amam u u?1e .. o .. o~~. 
~ lere 81YlIIDakta olduğundan sadeyağ Maarif Veık.filetlle iiniversiteyi alaka~ etmıştır. cesintle anla:}ılacaktı.r. Kadının ölme- Erzurum Srh~uye ~u~u.~lugı 

A.nlau-a 3 (Telefon]a) - Yalo- ha.klonda kati bir karar verilmeden la.nd.ırm ışıeııı hakkında. gö~eeektir. Ka:bul edilen bono kanun layihası sı ürerine suçun maJ:ıiyetı değiştiğin- guldak S1hhıye muduru Ha 
'AclıJti otel, lokanta ve gazinolann yağla llgi.11 görülen beyaz peynir ıuır- Bu aı:rada muJıtell! fakülte imtttıan- ile 50 mi1yon liraya iblilğ edilmiş den Ha.ldtı yakalanarak tevkif edil- ıseri Sıhhiye müdürlüğüne, 
4'oirudan do~ Sıhhiye Vekale- hmln kaldırılması Jtj. gen bırak.ılmlŞ- lan için hazırlanan programı da Ve- olan had 75. milyon liraya çıkanl· miş: -re tahldkatll1 mevkufen deva.mı- Sıhhiye müdürü Aziz lspart 
tince i§lotilmesine k.aru verilmittir. tır. Wete gösterecek.tir. maktadır. ne karat verilmi§tir. mü~rlüi\!.n~ !ayi~ e4i?miı 

ı.-- -
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Eski yazıyı öğrenmek 
istiyen gençler 

( ş _) il .. :li:::::·-ıl 
~~~=~~~~~H~~A~--~Z~l~M~~~~G~a-r~i-p~b~ir-d~a~-v~a-K~~b~dilbcia~-

tki üç genç arkadatıın bana ricao-
ifa bulundu: arfl ... w 

Ne olursunuz, eski h erı ?1• 

laşe işleri <iki ..ı...ı.. ,oı.ı. ı.....ı-ı-. 
Oynadığı rollere göre Dün Vilayette bir. 

toplanb yapıldi 
Atbğı zarfin içinde 

4000 lira varmıı 
~eniz e ••• Siz ba'ları. hı'ları. zel }e
ti. ze'leri bile tatımıaksızın dogra 
tazarmıJsınız, diye duyduk. .. v 

Yazanm ••• Ve hay hay, ogro
teyim Fakat daha önce sebebini 
~~layım: Hevesinizin sebebi ne
air? 

1 

Bu ıon günlerde gazetelere verdi- .lcikati teslim etmekte olduğımu ispat 
Şehrin 18.§9 dunımumı kı.celemek ğ1 beyaııattan öğrendiğimiz aibi Hl- etmi§tir. 

fuıeTe dtm sabaJı Vlllyette Vail ve Be- mu' m ilk intisabettiği tiyatro cDa- Hazım' m arkadatlan da onun hak
ledlye RAtsl B. dok1nr Lftttı Kırdann ıülbedayi> ilk oynadığı rot do cK.ay- kmda bu kanaati be1lemefttedirler. 
ref611tl altında. btr toplantı rapllmıf- ıori Güllw ndelci cHaca Yanko> Değerli aanatk.lr Behzatı cBen Hl-

Niçin saklamalı ve kimden tıt'. dur. Fakat gerek bu yaztda. gerek zım'ı komediden ı::iyade dramda be-
~lamalı?.. Bunu bilenler her itte Toplantıda Vaıt muavtnlert b01ge bu mevzua dair neıredilen bir çok ğenirim. O komediden önce büyük 
tercih olunuyor! - dediler. .lqe mQdthil, lalm tm.ymabml&n ve da bu temsilin tarihi kaydedil- bir dram aanatkln idi.• demelııte. 
· Ba,şınu salladım: ~=~a::~1t= ~:.1'::: ::ılı ve b~ role d~.tafsil&t veri~ Vasfi Rıza daı cH&zım oynadığı 

1-:eybat. .• Bizim ne$İl hülanil- tor Lfttft Kırdar lqe nsdyetinfn g&- memİf olduıundan ıptida elde etti- dram rolJerindo fevkalid'O munffak 
nü bitirinciye kadar öyle olacak ,... n'· -•ı.-..... u1a1ıı tçln alman tıed- ğim malt1mab ııral~&k bu noksa- oldu.> hülanlinü ilave. emı. ebedlr. 
liba Fakat aonrakiler müdürlük, bkterl ...... ka.";;a.kamlaıa a.nlatm.1,ftır. ni telafiye çalııacağım. Evet Hbım kudretlı bir dram ak· 
1ı~İ· direktörlük, hulAsa amirlik cKa)'Mri Gilllerb iHt defa olarak törüdür. Çünkn fıtraten NDatk&r-
aandalyelerini tamamile kaplayınca, 1 d • 1 O Ramazana tekaıbül eden 19 Hazi dır. Aldığı rolün Uzer.inde. allka ile artık yukardan apğı, küçük katip· Be e ıye ran t 918 de Tepebap TıyatTosunda durur. Çalı11r. ça.balar, o roliln istll-
lere v" daktilolara doğru Arap oynanmııtır. Bu iHt temsilde cHacı zam ettiği biltiln huauaiyetleri bir ek-
harfli müı;veddeler gelmiyec:ek. •• Ba- bu•• tçesı• Yanko> rolüne Nurettin Şefkati çık· siksiz ve bir fazlaaız elde eder ve ıt:a-
nun da böyle olması, (gerçi bizinı mıftı. Hazım çok kilçlik bir rol oy- biatile muvaffak olur. 24 dramda 
nesil hesabına ne yazık!) pek ~ nuyordu. O gece Nurettin Şefkati vazife aldıiı ve bazı dramlarda tak-
eeneler ıürecdc... Küçük kardqlen- • " Kayseriü taklidinde pek muvaffak lit kadm rolil de oynadıit düılinil· 
miz, oğullanmız, tonmlanmız, ~a Masraf bütçeaı umumı olamadıimdan rolünü, müelliflerin lürse Hazun"ın ciddi eserlerdeki mu-
kar"mamıı. hilesiz yeni harflerle 11- meclise veriliyor tasV'ibi ile. Hhun'a terketti. HaZ1m vaffakiyetl bakbnda tam bir fikir 

-'-' da bu rolde 2 7 Ramazana tekabül ediniJm{• olur. Bugün artık Hi.zım (erini 1törec~er... • ..v -·-v d b 
Amma ıiz, bıze sene oçe- " eden 6 Temmuz 1918 de sahneye bu vadiyi terketınif olduğun an u 

a.t_ dedil Beledi.ye DahntmallEncument.. Bef~büt çıktı bahiste ısrara lüzum görmüyorum. un... - w. eli ve Vll1yet1n 942 yılı m.ura - B . 1 b 1 ~• • t • d v • L. •-~ 'elô ••• - dedim. - Alm • çesin1n lncelenmes!ni tamamlamıştır. u suret ~ u ·~.ne .. ~a:ım sa~a. Hazım ın oyna ıgı yetmıı ıoır ~o-
Dİze kalemi .•• Yum bakalım... Mura.f bütçesi bl.ı1caç gtlne ta.dar u- hayat111ın _Ytnni dordu.nc~ se?esıru mediyi ikiye ayırmak daha ~o~ 

Ellenne kalem, önlerine kaiıt al- muml Meclise verllecelttlr. idnı.k etmıı oluyor. Yırmı beşı bul- olur: Ağır ve hafif komedi. Hazım -
Ctılar. Belediye relsll{ti 942 masraf ve va- mak için hesabı. o zaman muteber ın oynadığı ağır komediler için dram 

Şu harfi.eri yan yana getirerek rldat bUtçelertnt Umumt Meclisten olması da, şimdi mutaıt usule göre, rolleri hakkında aöyle<liklerimi tek· 
okuyun! A, v, n, k a, i. ç, v, n... çabuk geçirmelt istiyor. Bütçelerin 191 7 - 1916 tiyatro mevsimi üzerin- rar edebilirim. Bunlann içinde cCil-

Buıılar okunmaz ki... Umumt Meclisten Cıkıf11 gecikti~ tak- den yürütmel: l&.zım geliyor. Biz de rüm ve Ceza> gı'bi. cRenkli Fener> 
Halbuki. eski yazıda bunlar dtrde, Vekiller H~tl tarafından tet- öyle yapalım. Aynı zamanda Han~ gi.bi, cUçurum:> gıbi çok mühim 

«onun İçin» okunur. Zira (a) elif. kik ve tasv1b1nin haztrande:ı sonra- fıtretten .anatkar olduğundan peka- eserler 'Vardır. Son ikisini lisanımıza 
'( v) vav. ilb kartdığıdır... Üstelik ya. kalması lht1mal1 vardır. Bu tak- la sanatına bu yirmi döıt seneden çeviren Muhsin Ertuğrul'ua lcend.iai 
birçnk harflerin «yalnız. batta. orta- dlrde belediyenin bütçe ~::" ~{~ evvel de bı.flamıı sıı.yılabilir. O Ka- olduğundan bu piyeslerde Hazım'a 
da, sonda dört ,ekli vardır ••• Bazı kmc~ya :~ mun~ ktı r çe ragöz oynattığı zaınıı.n da bir sanat- rol verilmesi biraz evvel bahıettiğim 
ıesler de ayn ayn dört harfle ifade 1f görm zım ge ece r. kardı. Bu bu sene ona hiç çok gö- kudretine yeni bir delildir. 
olunur ..• Bütün bır.ılardan vazgeç- Ü Ü HABERLER rülmemelidir. Hafif komediler ise. vodviller de 
tik· yalnız «zıt sesinin ze, zel, :zı, dal K Ç K cKayseri Gülleri> nin ilk temsili dahil olmak üzere, Hazım' a a.aıl bu-
h.;Elcrinden çı.kanldığmı bir yana *Maryan adında 00 dört }'141arın- hakkında pe~ az yan y~zılmı7t~r: günkü şöhretini kazandırmııtır: Bun-
bıraksak • «batla. ortada, sonda ve da blr kız çocuğunu gece blr sinema Hazım duydugu haldı sevınce bızı tarın başarıda bilh.a ... Musahip Za· ayrı» hadleri mükemmel öfrendiği- locasına götürerek tecavüz etmekren i~tirak için o zaman bir gazetenin de Celal'in ıekiz eserini zikretmeli
nizi farzetsek bile okuyun ve ıatm: maznun Llz.ari, Halil ve Zeld adla- cHacı Yanko rolilnü oynayan H~· yim. Çünkil Hazım'ı halka en çok 

A'•krhndikkzi = öğrendiğinizi rında üç deli.kanlı yakalanıp adllyey-.? zım istikbalde büyük bir sanatkar tanıtam eserler bunlar olmuştur. 
Frd = farz verllmlştir, ~ç maznun sorgulan ya- olabilir.> müjdesini verdiğini söyle- Hazım·ın bu rollerdeki muvaffa-
A itshk = ebele ' pılarak tevkif cdllınl.şUr. _ mekte ve bu müjdenin tahakkukun· k. · k d' 1 h. 0 'ld '0rd"ğü b·ı * 1361 numaralı otobüs dun Sirke- .. v •• • ıyetı en ı e ıne ve gu u u 
Biih - ı t. 1 da trunlr ediltrken bllet.çi dan bugun duydugu gururu şu soz halk lehine olmupa da sanat bakı-
Avkyilc = okuyun ~~:ın otobüsün nltına glrm.lş, bu !erle anlatmaktadır: cBu.~ün d~st~, mından korkanın tiyatromuzun bi-
V = ve sıra.da. vidası sökülen makas demirl düşmana karşı gururla gosterebııldı- raz aleyhine olmuıtur. Fikrimi izah Ş~k = şaşın.. . İbrnhlmin üzerine di.~rek belkeml- ğimiz mütekamil Türk tiyatrosunun edeyim. HB.zmı'm bu rollerdeki mu• 
•.. Bakın hangi harflerle yazılıp ğln1 kırmıştır. Yaralı Ibrahtm Beyoğ- ıbirer sanatkarı ol~akla guı;ır ~~- vaffakiyetinin baılıca am.ili ctulu-

ne şekilde okunuyor. Sırf bu yüzden lu b:ıstaneslne kaldırılmıştır. yuyoruz.> Haklı soze ne denır~ Dun at> a kaçmasıdır. Tullıa.t mukannen 
pek büyiik .z~rluk!arla karı~calc- * Şehrin ı:.ıuııteıı!. . se-?1tlerlnde Hazım bu rolü oynadığı zaman an- ı ıartlar dahilinde oynanırıa kimsenin 
ımı '· Onun ıçm. Arap harflerını dak- mangal kömürünün kumtircüler tam- cak yirmi yaıında jdi. Bugün dosta bir diyeceği olmaz. Çünkü ctulliat> 
tilo , ulc. katiplik etmek ÜUl9 öiren- fmdan halkın kömilr almağa ~n 'Ve düşrr:ana göateriJecck tiyatro da 1 çerçevesine giren piyesleri baık.a tür-
rnek ~~mez ... Bu, az. nime~-= ~=~ ~~a::. ~~:ıro:c d~;~~ r:;~= Tepobaşıdır. . Iü oynamak esasen hbil o~maz v_e 
çok külfet olur .• : A~ emegı bek" ka.ml halkıl' kömürc!ller tarafın- Hazım'ın ille. senelen hakkında da doğru olmaz:. Oynanırsa ıogult du
lorluğa sarfetaenu mutehassıs • mır;. dan :~tılınasına. m.'ı.nl olmak mak- malumat yok denecek ka~ar ~.z~.ır. şer. Bu böyle olduiu gibi ckomedi~ 
o1ursunuz ..• Fakat.bambaşka bır sadlle kömür dağıtılmnsının daha geç İşte bu malumat noksaıılıgı yuzun• olarak yazılan eserler de komedi 
•~le .var: .Ş~yet .bm gen~t~. on bet .saatlerde yapılması içln nlıi.kadarln.ra dendir ki, Hazım· ın sanat hayatının çeşnisindm çıkanlarak oynanamaz. 
yınnı taneaı eskı harfi~ müteh!1"

11 llzım gelen emirleri venn1şlerdir. ilk on iki senesini, fimôilik atlamağa Oynaınmamalıdır da. .. Oynanırsa 
aıfa~ile öğrenecekse, es.kı. ~~I~ Y~· * Ayvn.nsarayda Sa:ntye adında blr muztar kalıyorum. Ve ancak Şehir onlar da tabiatile soğuk düıer. Çün
~ yazıya n~letmek gıbı miihim bır kadının evlne girerek eşya. çalan Ha- Tiyatrosu Mecmuasının çıkmağa kü müellif eserini (Yazarken bir aevi• 
İfı sırtına yüklenece.kıe,. nakl?lmunı- Ut adındak'l hırsız ya.kalanmış, adli- ba,ladığı l 930 sene!inden bugüne ye gözetmi§tir. Ona ilavo edilecek 
yanlan da. okuyup ıçlermdeki Arap- yede sorgusu ynpılarak revıklf edilmiş- kadar Jeçen aon on iki senesini tah- «tulıiab ın o seviyeyi düıürrnemeai 
ça ayetler, hadisler ve Far~..:; Ur. lil imkanını bulll)'orum. lazım olduğu gibi, yükseltmeme& de 
~Her. beyitl;rle, n:':t•; a.b. Jik: Hazım bu on iki sene • zarfında lazımdır. Komedi. nasıl yazılmışsa. 
lullerle, remız vb~ d y anleT ela ~ A 1d1 g .... 1m1 z 102 piyeste rol almıthr. Buna turne· bir eksiksiz ve bir fazlasız. öylece 
te anlayacak u:e e a c ' · · v 6 bl · d ·ı· l d H l'- ' · etle .. · · ' il · ·· ü]•• Şayet ler ıçın yaptıgı du aıı a ı ave 1 oynanma ı ır. a .. >Se umurnıy L~y!elerb.mın. e. ~n op urh···yd" kar· mektU plar ederse!. oynadığı rollerin sayısı l 1 O lçok basit ııülme vasıtalarından hor-böyıe ır nıyetınız vana a ı • v b il 

1 
d v • • _ ,_ - • 1- ı . 

Elifb ·· " d baş- eder. Hazım ın oynadıgı u ro er an ıgı ıçın a.ıttor o tarara ıLapı. ınıa 
fmlal ohırwıllk .• h. ebcuzunlaen • hb lik gayet muhtelif çeşit eaerlerdir. Bun· eser düşer. Basitülc sıfatı haricınde lıya ım... ocanız en o yun. sız Talebe iyi bir re er . . 

1
• ·1c 4 ·· k la ··ı ı lince on-

• b ' d • il b
0 0

fün mili )arın f 6 Si teJıf, 6 t )tası ~er, U a n gu meı Vasıta arına ge ~e bemun, enım ~ı .u. e- istiyor facia, 1 5 i musikili komedi, 7 si vod· lar da gerclı: yerinde kullanılmaz. 
tin muhteTem profesorlerı. sayın ıar· .1 36 v h fif k medi J 6 sı gerek lüzumundan ziyade uzatılırsa, 
layat ve Türkoloji alimleri olunu· ~J • .:: i:~ır ".e es: B taksimatı oyunun kıvamı bozulur. Esas, tekrar 
buz ..• Kendinizi ölçün, tartın, ona Vecdi Çukurovalı imznslle nldıl'ı- a mk e •• pıy r. t uiat cetvel- edeyim müellifin metnine ve düşün· 
göre ..• Böyle çetin bir ilim yoluna mız bir mektupta şu düşünceler yl a~adr en md~uanl .. wı etavz dum ,.,..,ine s'adalcattir 

• · · • k dak il erın e ver ıgı ma uma uy . ....~.. · ~abil~ m.ıs~ız? aJYloahi~·d v t o- ileri silrülüyor: Halbuki bu piye.len dram, kame· Sanat kudretinin bir takdirkln 
luk katıplik ıçın v egme%, •Biz Anadolulu ve Trıı.kyalı genç- . 'k·t· k d' 1 k .. e f ·1 H· • t k d u 'st ILill~h. d v (\f• _ N·) ler, tah..4• için ~~ ....... bula ""'ll""'r. dı ve musı ı ı ome ı o ma uzer sı atı e azıma oz on urm ı e-uı a 1 egtnez... a u ""' Lı>ı.wı bw ,,~ ,_ l k b . 'n k b afvı .. . . 
'99•...-n••••••••••••••• ... .......-•••• -•• , Ahbap olduğumuz kinıseler al1aSUl- üçe ayırara .. sıra ama u yazı ıçı rnez en, u z ı one surmem onun 

Köroğlu 15 yaşında 
<'Körottlu• gazetesi 15 yaşına bas

mıştır. Gcro.k: yazılan, gerek resim
leri bakımından örnek bir halle gn
tıetesi dcnmeğıe lflYlk bulunan arka
~m.ıza ileriki yıllarda da ba.şanlar 
diler, dc~erll s:ıhlb! Burhan cahidl bu 
mutJu etinden ötfirü tebrlk edcı1z. 

da bizimle şu Yolda llgllenenler daha kolayıma gcli.yor v~ öyle yap~- nelere kadir olduğunu bildiğimden 
çok oluyor: cağım. Hazım'ın rol aldığı 11 O pı• ve saptığı yolun bir çıkmaz sokak ol

- Hnngl kn.hve,N Çıkıyorsun? yesi üçe ayınraak §U ralcamlan elde duğunu gördüğümden ileri gelmek-
Nerede bllt'u'do oynuyorsun? Seni ederiz. 24 dram. 71 komedi, 1 j mu- tedir. Kusursuz insan olur mu) Bu 
Beyoğlun<la h1ç göremiyoruz... sikili komedi. Hazım0ın sanatını bu kadarını da söylemezsem HaZ1m'ın 

Fakat elbette btr talebCnln g1t- üç cephr-den tahlil etmeğe çalı!,iaca• lehinde söylediğim sözlerin kıymeti 
mesi Icabeden kütüphaneler, mü- v kalmaz. 
zeler vesalr lstl!a.dell yerler var- gım. h K · G "ll · 
dır. Buna rehberliği de, mektep Sanat ayatı c ayserı u erı> Hazım'ın oynadığı komediler ara• 
ldarcsl mt, yoksa. başka btr kurul gibi hafif bir komedi .ile baılı~an sında Shakespeare'in ve Moli~re'in 

Çocuğunu sevindiren ymdunu mu, herhalde biri yapm:tlıdır. Tah- Hazım'ın kudreti dramda pek yuk.- komedileri vardır. Başlangıçta bun-
ıevindirir. sil mUeaseselerlnde böyle bir rok- sektir. Muhsin Ertuğrul dram ve ko· lan layık oldu1tlan ciddiyetle oynı• 

Çocuk Esirgeme Kurumu lı\mla, böyle bir rehberllkle kar§l- medi kısımlarının ayrıldığı bu son al!"- yan Hazım bunlan bile gitgide biraz 
Genel Merkezi laşmak 1stcr1z.ıı nelere kndar kendisine dramlarda 

'------------.... l rol vermukle ilk güındenheTi bu ha· (Devamı aahife 5, aühm l de) 

- Şeytan nedir bıı.ba? .. 
B. A. - Hiç, blr uydurma! .. ~ 

- Bu uydurma aahlcl ola7dı acaba] 
ne blçlm olurdır? .. 

B. A. - Her halde bir kı.m blçl
JDIDclel .. 

Bay Amcaya .. gore_. 

- Mesell kime benzerdi? .. 
B. A. -Tabll. bir mulı1-!rel .. 

ikisi de dıprlddıdD'. Lacivert aba 
elbiaelisinin elinde uzun bir İliç lmo 
tuau vardır.) 

Ucivert elbiseli - (Elindeki lm
Sultan.ahmet blrlncl sulb ceza ma.h- tuyu arkadatına uzatarak) Do~ 

kemesl.nde garlp btr dAva.n bq1aıı,- c!.a geliyorum... lat.anbu1a ıelmit
ınıştır. Alpulluda tactr oldutonu 81ly- Jı:en kendimi bir ıöatere'Tim dedim 
llyen Sırrı adında bl.rt zabıtaya mft- de... Bu ilicı verdi. Aç da fU kuta
raca.a.t ederek mal alınelt nzeı.. İstan- 111 içindeki üiıdı oku7a1mı... Balar 
bula gelip b~~ !~!"~~ lım nud ilaÇllUf. •• Sen aJollum, ... 
klnından " ....... ~-- lanın 
eşyası satm aldı~. ceb1ndetd 11 blo Kab.. · elbDeli L.&..- ahr: 
liradan d!irl bin llrasını orada d~ ".e NIDSI .-"u.T": _ ' 
düğün11, b1ru sonn. bımun wtcna apr. İçind~ bir fite, bir de üirt et
varıp rekra.r Kemalln dQkklnına dö- kar- Bu kijıdı okwnafa hatlar: 
nere1c paraamı ısted!ll zamuı Keme.- - Tuallübü tera)'İn. Hünnala 
Un bu paralan vermedtttnı nert .nr- aadlr ••• 
milftür. - Dur .•• Dur ••• Buıılar da ne~ 
Zabıta ta.hklkata batl,amıt ft Ke- mek? 

malin dünlnındak! kaauı açılıp &nL- _ Bilmem. .• 5-ddö baatalddiır 
nınca 17 bin 11.ra. bulunmu,ttur. Bun- olacak. 
larda.n eet1s tane bin llı'a1Jk kltıt _ ~ yaba ••• Oku hele alt tara-
para katlanmtf vaztyette durmakta-
dır. Tacir Sırn bu aıetcb: tane btn ll- fmı... • 
ralılctan dört taneslntn bndlsbıe alt - (Okur) EYl)'e ve ifab kaJW.. 
olduğunu fd<Ma ettit1nden it m.a!ık'e- Ye. latif.tailree. •. 
meye 1ntlial etm1ft.lı'. - Vah batana relenler ..• Bmd.r 

Sulta.na.tımet birinci 9U1h ceıa. mah- da nesi? •.• Hep benim butalddara. 
kemesindıe dAvacL 8Jrn t~ en&- mı 7 Oka. oku. •• 
m aldttl Kemalln <ıntklnmda dan - (Ola..) htibabt kilyei biJi&. 
bln lira d~rdüğün11 anlatmıt. Ke- yet ... 
mal ise: - Ne, ne? •• 

- Bu adam blz!m dük'klndal. ene. _, __ 
aldı. O sırada cd:>1nden blr r.arf çı- - Dur bak"'11Jl .•• ~~ ~t uau-
kara.ra.k içinde bultman k:t.tıt pan.- yonmı? btibabt kilyea hilalıye ••• 
la.n aldı ve cilzdanma koydu. zartı - O da ne demek? •• 
da ~re attı. Ü?Jert yazılmDml9, temiz - Allah bilir ••• Belki de sendeld 
bir zarf olduğu f.çtn kt'!lld.Ls1ne; mrfı- illetlerden biri daha. •. 
ruzı aııruz, başka bir işte 1cull.anırnt- - Vah benim kuru ka.Eamt •• Ak 
ruz, dedim. Kabul etmedl. Dtik- tarafım oka ••• 
klndan çıldırkt.an blru 8flnra tekrar _ Tetemmiiü bbecli! .. 
geldi; •Attıtım zarf111 içinde Mrt b1n _ Aman Allaban!.. Hiç ititme-
llra kalmLŞ. Gön1ü:nüz mil • dedi. •w• 7 
Za.rf henüz attıtı yerde duruyordu. d1g1m feyler ... SolU"a .. 
Beraber alıp baktık, lçlnde para yolı:- - Fartı ~anett .. 
tu. Bu defa dört bin llrasını benim - Türkçesı 7 •• 
aldığımı llert sO.Mtı. Zabıta taratın- - Ne bileyim? Köye gidine~ alda 
dan kasam arandığı zaman 1'l bJıı immna sorarsın .•• 
llradıçıktı. Bunlar da benkn parala- _Öyle yapmalı ••• Okus.n .... 
nm r. - dd 

Demişt1r. Sım, kasada. bulunan pa- - (Okur) Cüdre. afatı 1U .. 
ralardan dört bln 11.r:ırun kend.Lstne vİye t •• 
ait oldu~ lddlasında ısrar etml.t ve - Eeeee 7 •. Kesme oku. .. 
bu paralan Alpulluda., İzmlrde, Bur- - (Okur) Daülbübür! •• 
s:ıda tacirlerden aldığını. bunlarla _ Vay benim köse sakalım... 
lddla.sını .ispat edectllnl qtemıştlr. A d d d·x.- .. :d 
Mahkeme, bu taclrlertn dtnle.nmeslne nam an uyma agun so ~··· • 
karar vermiştir. Bu şahttlHc istinabe - (Devam eder) Mukavv'iı adelat 
yollie yapılam.ıyacatı lçln Bımnın ve muhallili tuhumu bedendir. 
söyledft1 tacirler İsta:nbula getırtJle- - Ne imit, ne İmİf? •• 
rek mahkemede Uade~rt alına.ca:k ve _ Mukavvii Mtelit ve muhallil 
paralar 1..-endllerine göstcrllecektlr. ub L--" • ! 

ı anm ucuenmq •• 

Odun' ko. ·mu·· r _ Allah Allah!.. Vazgeçtim... 

Dr. Celal Muhtar cBirlik 
bu meseleyi halledemez» 

diyor 

Bari fU ilican nual lnıllamlacaillll 
oku da anlıyalım L 

- (Okur) Lenfaviyülmizaç olatto 
larda. •• 

- Ben onlardan mıyun? 
- imama aoramn. dedik a. .. 
- Peki. .. Oku .•• 

İsta.nbula odun ve ~ k&nllrll - (Okur) Kabilde! .. 
tem1nl içln odun ve kömtirclllerln blr - Mutlaka ben bunlardaın olaca-
btrUk ynpmasına. karar verlldl{tinl iun! .•. 
yazm14tık. Evveloe odun ve kömür 1 ah B -'-

··-- lan - maına sor y u... ıraa fUDW 41.erlle uzun müddet "'6•"9' .. ış o 
doktor Ceıtıı Muhtar bu Y'!nl karar bitİreyim. •• 
m1lnME!betile b!7ıe şu sözler! söyleımtı- - (Okur) Maldan yenniai ... 
tir: - Allah atlana kes, bçlJVOl"Ulll-

- Bu tılrll.kWn blr fayda. hasıl ola- kaç.rdun... (Zıp ıap uçraınap " 
catma knnl değilim. Birlik htı.ıtıni- tanJdli. taraleDi, taralelli diye ba
yetı.e çaI.ıosa blle 2 mesele ile kaqıla- iu'maia. aaçuu batlDl yolmağa b.,. 
fl}acaktır: ı - Odun kesnek ve kö-
mür yalcıruı.Jc ~ln lAzım gelen işçlle- lr.) 
r1n temini 2 - Nak11 vuıtası bul- İki vatandatm aldaiı iliçtan ~ 
m.a.lt. Blrltk bu lk1 ~reyi hallede- kiiıt bu aatularm mubarririndedir 
mi~cektlr. ve cümlelere, terkiplere bir tek i1ir 

Yapılncalt şey hiiki\met.ia 1şl ele ve yapdmamıılD' ••• Aynen ahnmaf. 
alarak 1§.zı:m gelen 14ıçllert bulması ve br ... 
odunların deni?Je kadar n.nkllnl tem1n 
etmesidir. Bunlar yapılmama. ~elecek Hikm~ Feridun E'..I 
sene de odun ve kOOıür sıkmtuı çet;e- -•• -.~ •• ~.~ •• =.=.= •• =.=• •=•=• •=-=•=•""••""•.,...,••=-=•.,...,• •""•;-:-• •:;-;•:-;;-•-.••:-;;-e111ıını 

ce{tlz. İstanbul Yerli Mallar 
Mahkemeler için katip pazarları müdürü 

ve daktilo alınacak İstanbul yerli mallar pazarlan ml-
İ3tıa.rrbul ma.hkcmeıertnde mü.nlut.1 enescleri müdürü Ahmet Öz.bala.. 

ola.n 1000 kunıf asli maaşlı kAtlpllk yeni ihdu olunan Sümer Bank unıa
ve daktiloluk vazf!eleri lçtn yenJıden mt mü~avirliğine tayin edilmiftb. 
memur alınma.sına karar verllm~. Umumt mü~virlik. Banlaya merbut 
Meınurln knnununun ' üncG ı:mı..dde- müesseseleri murakabe edecektir. B. 
sine gö~ p.rt.lan haiz bulıman 1st.ek- Abmed'in yerine Toprak Mahaulled 
iller bu a~ on ~ g(hıı!ı:; OfiR müdür muavinlerinden HlmlC 
=umtmılllğe Lstldalanıı vere- Koray tayin edilmlftfr; Y ~nJ mOdllm. 
ceklerdir. Nlsaru.n 115 ıncı cft!n~ de tehrimize gelerek vazıfmıne b.,ı.. 
imtnıanle.rı yapılacaktır. mııbr. 



• AmŞAM 4M~l~ Sc!ltıfe 4 
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l.__s_e_r_b_es_s_üt_~_n_.l I Günlük Borsa 1 
Zavallı hayvanlar için tstan.Hı norsamım l/f/94% FtatJan 

Londra 11R?1n 1 aterlln Ut 
- Aziz bemşcrilerimizle N~rt tızertne 100 dolar 130.70 

bir ~on"'ma - Cenevre tıı.ertne 100 
Ban gthılerde bar.ı günlük gazetıeler- 1m.çte frankı ao.165 

,. cemıyetıml7.den bıaklı veya ~ Madl'J.d üzerine 100 pezeta 12.93'75 
lılln nıhuıın yakl~ veya. mü· stotholm ftzerlne 100 turon aua 
~ bahsedlldlttni iôrd.Wt. Bu 7&· ESHAM Te T.urvlL&T 
sılan bizim gibi görüp okuY'IU1 aı.ym / n.hvf!At ber.!J)l9 muamele olmamlfbr. 

~~~::;!RADYO) 
vanlan seviyorım. Bımun 1çtn yaşa- -
mMllll, dllşünmesim rftnün f.arıta!zl- Bqtlnkll program 
.ıne uydurmuş olanların yapamıyaea- ıuo Progmm. 1us saz ~. 

Bugün 
i PEK' te 

Kahkaha tufanı 

3 AHBAP 
ÇAVUŞLAR 

ALTIN 
ARAYICISI 

il bele hayvanlara alt sevgi duygusu ıs.'5 Aajns btı.betl~ 1'.00 Rtyaset1 
:vom bu 1$n ruhunu ıravrayanu(t'8r CibnhU bandosu, 18.03 Radya Oo- Senenin en büyük komedis1 

TA 
BUG1JN 

SiM Sinemasmda 
Hayali sihrüf üsunla dolu evvel 
saman masailannı gölgede 
bırakacak bhıbir gece efsane
ler.hıhı en gii%eli, efsaneli k 

ldkAyelerlnin en ca7.ibh 

TORKÇE SÖZLO n &ARKILI 
REVÜ ve KOROLU 

~ oeldlde çalışıyoruz. YornlıNıdan, oa kllibft. 18.45 Zl.nıat Ta.kvl- , TtJRKÇE SÖZL'O 
nmadan, ha.ttA Jonlmadtın- ~ a:d, JS.GG :oa.ım ~ 19.SO Ajans 

bunun içindir k1 son ctınlerde bakla.- bal>erlıer1. ıtl.65 Fasıl heyeti, 20.15 Tak:lltll muazzam Filim 
ınızda. mübaU\Ralı ten1rltkAr yazıla- ~ pzeıesı. %U5 Şakılar ve tür- ugO.n saat 1 de tenznft.tlı matine 
ra ela gficcnm.1yonm. Yalnız bu vesile killer, ıı.oo :ıtmuşna, 21.ıs Dlnleytcı ~-•IDIBmm•m•••••--•ı:maEİ••••••llllJ' De azlz vatandaşlarımızla. blr açık ~. 21.46 ıtomış:me., 22.00 Salon ... 

konuşma yapmak Sst4yoru?:. .__ ... • J lın.be ı r1 -------• 1912 tarihinde temeli kurulan cemi- oıbaw- ...... o A aru re ye • Her hafta çı1gmca efleıııiyorm 

Sönmez bir &§kın çılgın hasıetleri· 
ıd. 8lmcz bir ıcvglıdri acı nağme
'-rinl terennüm eclecı bu mUstcana 
Lo:vüJ2 eser, Jcl!sik Tilrk mustkfst 
liln &sta<!ı DEDE F.FENDl'nin en 
'.Nhnfivaz parç.alarile ıUslenmlıtlr. 

Jetlmlz o gihıdenberl f(Ull.atası.z, u!a.k bonalar. diyenlerden ifite İ.§İte bütün lstanbul &ençliği 
bir hizmetin~ karşı bir hayll velvele Tarihi konaerler Her pazar eaat 14 ~ 22 ye kadar 

toparmo.mzm çaJ.ışıyor, mııtevazı 'J'aıtht mo.ser1erden ., neısı. ımtt- SÜREYYA sineması wonıann<la 
bUtçeslle şehre ve daha. geruş ölçilde m112ıdeld. 7 n.!sım salı rtınü akşamı KaClıJdSy 
yurda faydalı olmaya u~. Bu aat 11 de Şehh' tıyn.troou ~ m
dlmleden olmak üzere yu.rtt.aşıa.nmı- mmda Terileoektılı'. Bu eenead tarihi 
an comlyethn!zlıı merkezde TO yurtta ~ mustklsi komerımnhı IODuncu
Japtığı birkaç ufak h!zmetlnl bildir· IU o)an bu bmserin programında 18 _ 
meyt de ayn ve gerekll bir iş blldllr. ıe anc:u UU' best'*i.rlannın e.ıe:rıert 

epiz aan'atkarunız 

lBRAHİM ÖZGÜR 
~~fc~e~=y~~anYE~i1e~A~GÖLAR 

Memlebt1mizin en oılyük mu.sl.k1 tı.stıadlan, en ta.ıunmış s:ınatkdrlan ve 
en meşhur okuyuculal'l bu esere l~tfen iştirak etm1§1el'dtr. 

Bu mmın en ruhnuvas parçahumı teganni eden meınle· 
ketimlzfn Od bftyllk okuyucusu 

MUALLA ISILAY - SUAD GUN 
~~~ EMANf SAOi IŞILAY Geçen Erzincan ye? deprentısı f~ TIU'dır Hapn beyin cK.a1'cıPr> fa.sb 

IAketlnt mtiteaklp eemlyet1m1z mıı.- P~ eısa.sım teşkil e!.tneı1ctedlr 
halline gönderdiği memuru ellle Konısel! thnc:Uden kuvvetli b1r aıAb 
AmMyn ve Sam.sun vUAyetıerlle Er- uyandırmışt.tr. Biletler konser gO:n1Jne 
bağa ve Ça~a mıntıknsında. 438 kadar kon:serv&tlml.l'da " txıasef 
büyük ba§ hn.yvıanı teda.vı etmlş, gtınil Şehir ~ komedi kısnı 
Knyserl vUAyetlnde hasta. h.nyvanlara ~den tedarlJc olunııb!llr. 

------~=Mühim bir tavaiye -------Mileaaese, bilhaaııa uzaktan gelenlerin ayakta kalmalarına 
Türk milli musiki llayatimızin en büyiik hadisesi 

DAç ve gıda tevzi ~. Bursa. ve ıı.a..- ===============-!!!: 
Ynllsl sey~p felM~etı gören mınta.ka-
dıııı merkez Dursa, Ka.n:ı.cabey, Mus- latanbul ıerbeı giireı 

6%0ldilğü için. İat.Anbuldan teırif edeceklerin kl>prüden eaat 
13,55 ele kalk.an vapuıdanaonıaya kalmamnlarmı taaviye eder. 60kişili 

HWıtcr takımı 

40 kişilik 36kişilik 
!Muazzam Koro heyeti Küme saz beyetl 

to.ra Kemal P~ kaz:ılan köyleri b" • ·ı·" • 
htı.yvruılanna da yine :aınhaİııne goo- ınncı ıgı BUGUN sinema

sında 

Tiril ftlmelJiğtnln, Türk 4ob1ajmm, Türk musikisinin ~arerler hariJuı..g
m tefkil eden ba bilyük eseri ayın haJlnmıza harnretle tavslve edc.rtı. 

\. Bugün lft t 1 de tcnzilntlı matine m:z~w~~!f'.310' 
derdiği mamuru ellle gıda maddeleri OOret ajanlı~ senelik faa.Uy'et 
tec!arfk ve tevzi etmiştir. programına dAhll bulmıan İstanbul 

Merkezde hastanemiz 940 yılında setbeı! &1lreş bhinc1llğt mftısabakalan 
10066 ve 941 yılında. da 9263 muhtelif ramı OOrq tltıbthıtin Kumka.pı fU
:hnyvnn inşe vo yine 941 yılında 882 be8bıde yapılacaktır. İstanbulun ser
meccanen muayene ve 89 amcJ.JiYat bel!J rtır~ campJyonlamıı meydana 
yapmıştır. Yine bu yıl zarfında. Be- Ç\ka'l'ac&Jc olan bu mfls:ı.00.laLya. tamn
ledlye lronunlan hlldfma hareket et- mllJ pehllvanla.r !§Ural!: edeceği clhet
tığl görillen zabıtaya mürncruı.tla em le tn.ı'lıJaşmaların çok ~ geçeceği 
Cç zabıt varalmsı tutturulmak sureti· mnulmalcta.dır. Müsabaknlaro sa:ı.t lf 
le h aklannda kanuni taklb::ı.t temın de başlanac_ıı.kbT __ . _ _ _ 
edlll'n vnkadan maada ylne kanun- B .. J k J 
suz yükletilen soo yük hntifletıım1ş ugun yapı aca maç ar 
96 ökse, 84 kafes, M kuşun müsa~ İstanbul <YAulla.n fu1bol 1!; heyctin-
temln olunmuştur. den: • 
Akşam gawtl.?slnln cemiyct1mia Şeref stadı: 1 - İ.!tlklAI L. - İ.st. 119&-

bakkında şimdi.ye kndar gösterdiği st: Ba&t 14,30. Ha.tem: B. Uluöz, 2 -
kıymctll nlAka ve yardımdan bir da- Pertevnlyal L. - B. po.şa. L.: Saat ı&Jıs. 
ha :raydal:ınarnk 5 şubat 1942 günlü Hakem: A. Akın, 1 - Iflk L. - 'I'Bk
nUshnsında aEv köpeklerini kolayca sim USııst: 8aM 111,40 hakem: A. Alem. 
beslemek- ~lııfh blr ynzmuz çık- l'enerbahçe .tadı: ı - Vefa L. -
mıştı. B ununla yapmak !.stedlğtm!z ış Da~aka llielU: San.t ıuo. tra.
fU 1di: Koordinasyon heyetinin kara- bm: ş. Tezcan, 2 - BoRaztç1 L. • 
rUe şehrlmtzrle ekmek da.ğıbılma.sı ışı 01llatasarny L.: Saat 15,3,. Hakem 
kamere bağ!anınca ve tevzll kabul Ş. Tettan . 
ed!len miktar da ancak bir şahsm bir 
gilnliik gıda n:lktarma yeter dere<:e
de olunca ev köpok]erl için blr ko
laylık olur dil.~ilncu;lle e"\'leriml.7.e gı
damız için alınan scbzıclerln kınntı
lanndan da hayvanlar lçln nasıl 1't1-
fade mümkün olabıtece{tlnt bir mtıte
hnssısın rcçe~slle vatandaşlarımıza 
kısaca b1ld1nn1ştlk. Bunun lçln blr 
zaman ııcı ve mübalagalı, bllha&'!la btr 
fayda vermeyen bllıtkls cemlyethnt7! 
htl.kkında fena bir düşünce, bir hb 
yermek glbl cemlyetımıze ve bu arada 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MARMARA da 
Dana Kıralı 

FRED AST E R 
Bütün ötınyayı yertnden 

oynatan 

Caz Fırtınala rı o yazılar s:ı.h1plerlnln sırf o esnada 
muhnyyllelerlnde J'B.7'l.tıp da ta.tblldnl 
göre:medlklerı için acı tenkitlerine ve Aynca: 
Jrendllcrlnce gülüne; bulduklarını zan- I S A M I R A N D A 
nett.lkleri mevzmuı. zemln ~ ede-
cek ve yurt ekslltllklertnden blrl ma
h1:,~tlnde o.ddolunncnk btr şey deA'll
dl. Neteklın bu tnvs1yem1z1 hoı, ve 
mümkün gören btr hay11 11CV&ttan 
memnuniyet cevabı aldık. Btmla.r bl
&Jm bu ~ üstünde acı duygularımızı 
dlndlnneğe kfıt geldi. 

GEORGES BRENT'm 
bir his bediası 

PIRLANTA L I 
KADIN 

Son günlere 
ye~tniz. 

Bir şeyi tenkit kolaydır, fa.kat yap
mak zordur. Sayın a!Aknlılnnnınıdan 
bu mevzu üstünde bize yardım etme
lerini de r!ea ediyoruz. TA kl amılan
nı ~st.ediklerl, düşllndüklert gtbt yeri- -, - - --- ------
ne gctlrmeğe blhaldnn muvaffak ola- Kadıkl>y 

lım. Türkiye ha)'Vanları koruma H A L E 
ttmfyett reW: Narım Kıbrnlı 

••• 
Mısır çarıısındaki 
haçlı alemlere dair 

Blr kaç gündür ha.stalık yüzünden 

SU.emaamda 
8 Niılan ~ba sfuı6 m ati
nelerden itibaren mamlekeıti· 

mJzde dillere destan olan 

nde kapalıyım. Mısırçal'flSl!ldakl REBEKA 
haçları gözümle görmemiştim. Fab.t 
asıl nldnndığun nokta §U ki: Mısır· 
çarşısına takılan bu yeni A.lem1er için 
eskiden kalma nümtmeleri yok.sa b1le filmi sıs.terilecektir, 
~ınındakl aynı zamanın ve aynı ..................................... .. 

Büyük ve dehakar artist 

OLGA TCHEKOWA'nın 
~elt aktör ALBRECHT SCHOE.NHALS ile beraber fcn·kalAde 

bir tanda yarattıklan bir ha.yatı !hakikiye romanı 

·GU AHSD~ KADDN 
(ANGELlKA) 

i••••Çoıılııiııkilif{izeiıi l ve e.ımalaiz filmini mutlaka görünüz. 
- - Bugün ıuı.t 1 de tenzilitlı matine•CISD:llS!!llll-ıi 

CANDAN GÜLMEK ve KE.DERLERINIZt UNUTMAK iÇiN 

Bunun s u M E R sinemasında 
ALLAN Jones - ROSEMAR:V Lan 
e göz kamaştırıcı zengin n zarif tuaıetler giyinmlş güzel kadın

lar tarafından çok güzel bir tarzda yaratılan 

SiRAKüSA GENÇLERi 
Şen. eevimli. nq' eli n aiJ.lilsıçlü operet filmini cörünüz. 

Bugün aaat 1 de tenzilatlı mıi!ne nı••••I' 

BugUn 
MELE K 

Senenin en nefis ve 
töhretli filminin 

3 ONCO HAFTASI 

ARJANTiNA 
Renkli •• Zevk... Neş'o.., Muslld. .• Şarkı." Yeni Danslar 

Btlencell bir mevzu... Senenin en çok beğenilen Filmi 

tı.Ave olarak renkli komedi: Müz~deki Maymunlar 
Bugün saat BİR'e kadar tenzilAth matine. 

61- ıo binlerce halk TURK ŞAHESERİNİ görmek iW.ere 

1 ALEMDAR 1..---. ...1 M_i _L_L_i_ı 
Slnemalanna atıyor. 

To.rk sanat dehAsınm son harikası 

KISKANÇ 
Bq yaratıcıı Ertuğrul Muhsin 
GALiP - CAHIOE - SUAVi - TEOü 

En büyük rekorlan kırarak devam ediyor. 

mnatın eseri olan Yenlcamtnln p.dır- :vem aıenııante de io1n lncell~en 
Yan avlusu kubbelerinde mevcut olan h:aberab b1:ı1 dıeehıatör We yapa.yun 
Aremlerden bir tanesini aynen nftımu- deıUın ha9 ,.a.pı:nıştır Te bu t.ıemlertn 
ne ittihaz etmek dururlren böyle deseni de bqtanbqa b<Yzu1c ve stlls!z
acaylp bir şekil ortaya konabllece~- dlr. 
ne thtlmnl verm~lşUm. Demek kl Dthı yazdıtJınıs gib1 gerek Bayezit YENİ NEŞRİYAT: LtikW caddainde Komedi lrummda 

Bu aktam saat 21 de Perde ve lahne 

Güzelllklerlle bütün gönülleri teshir eden ..• 
Şnrkılarile herkesi çıldırtan 

DOROTHY BE T 1 Y 
LAMOUR e GRABBLE 

., büyük yıldızla tek bir film çevirdiler. 

ŞAR L 
Yi121erce güzelin y•dığı bir cennet sayısız zevklerin 

toplandığı bir ses'c dünyası 

Bugün L A L E' nin göstereceği 
En güzel fllmdir. 

Programa UAve olarak: Renkli MİKİ KÖPEK SERGİSİ» 
Bugün saat 1 de tenziIA.tıı matine 

Pek yakında İstanbulun en büyük iki sineması olan 

DP~K'te 
Türkçe sözlü 

nüshası 

SARAV'da 
Fransızca sözlü 

nüshası 

ALKAZAR MUHASARASI 
BWi rollerde: 
MİREİLLE BALIN ve .FOSCO GİACCHETl'i 

Müthiş ve bakikt sahneler ... Mücadeleler .. . 
Tefrikaya düşen bir m.1lletln feci A.ldbeti .. . 
Muazzam kahramanlık ve fedakA.rlık manzaraları ..• 
O&Ierlniz.e fnanmıyacağınız bir §aheserdir. 

ŞARK sinemasında 
Gönülleri qka bağlayan bir eser: 

BiR TAŞLA UÇ KUŞ 
Re:!ı~: THEO LiNGEN'in Gusti Hubet 
ve Herman THtMMING ne temsil ettıklerl .senenin f>qtan 

b~a neş'e ve tabkabalarla C1olu bir Fllın1 

---- Bugün aaat ı de tenzflAtlı matine----• 
BUGÜN SARA V sinemasında 

J ACK OAKİE n CllARLOT'l'E GREENWOUD llo 

SHIRLEY TEMPLE 
tarafından yarablan .,.. artist lerin bayatıarını tasvir eden 

Küçük Ylldız 

1 

bu da oluyonr.Uf, evet bu Alemlerin medre8es1 muhafaza duvarıa:nnda 
blr meye değil blr haça. beıuıedlt1nl tatbı.t edilen rmesans tanmdakl du. 
bunu hlclln eden gazeternlztn neııı.ret- var m1martsl serene cıu 14ı.sırÇaqm
ıJğl fotoğratile apaçık gördilm. na ta.kılan lıa.çlı Alemler ~le&: 

Kültür tarih imiz O?JCrfnde bu ha&- Til~ İstanıbultm bünyesi berinde 
aaslyctı gösteren gazeteJerlmJze yal- yilk&e'.lt tıymet.1 hm olan bu g1b1 eK1 
nız itizar değil minnet. ve ~ükran bor- lbldeler1mlz1n tamir ve :restorasyon 
cumu ödemeğe m ccbuntm. Jşlerf.nde Belediyemiztn daJıa clddl ve 

(Perde Te sahne) n!n nl.san ayım 
b1.rçolt ~ yazıla.r n rJengln re
sbnlerle ç~ır. Ta.vslye ederlz. 

Ttırlrlye Sanat mektepltTI mezunlar 
cemfJ"etl ba~bnlıtmcl&n: 

DELi DOLU 
OPERET 

nımtn1 mutlaka görünüz. Müessir mevzuu ve cazip sahnelen 
vardır. Bugün saat ı de tenzllA.tıı matine 

~------------------------11 MEVLOD BUGCN ' 

Me.zelcnln özüııe geJlnce cahil btr 1lmt bir yold&n yilrilm.es1 zaruretınl 
hnttnt lçJn eski şalrlerlml7.dcn birisi orta.ya koymaktadır, 
şunu sö; leml~: H&nüniyetıne emin olduğumuz aa-

msan bet pazar ırilnü mat 10 da 
Emmönü Halkevinde yıllık kongre 
t.oplanacaım&m ilyoelerim1z1n t.eşrif
lerinl dilerim. 

Kalcın olsun eli ol ltlitlbl bedtabrirln ym Dr. J.~tfl Kardardaıı yalnız bu 
Ki fes:tdı rakamı şür eyler. sa.JdıRım12 hataların tasbth1 lle dahi * fstanbu1 9 · ikJ t A ·anı.~.1 

• taımıyaralc bu mmıım derde umuml ıs e J ,. ....... anı 
Kı:.h htr harf ırnsnrllc eıler cepheden çare aramasını rlcn etmek Seri bisiklet yarı,lannm birincisi 
Ktı h' ~a.~lrl nar bl%lere bir memlelret borcu oluyor. 5/4/ 1942 pazar gilnU eaıbahı aaat 

• ı ı ır nokta suhntlle goık~ ı Y .......... r. 9.30 da Topkapı ile Büvükçekmec:e 
or ey er • •a.u11... • 

Iştc şu Mısırça~ kubbelerin~ l!I. Çetıntaş arasında yapılacakbr. 

EvimJ?;tn büyil~ü sevgili bal:ıanm ELHAMRA 'da 2 b~:. . ..::.ı. Film birden 
Bay Salih Kulin'in U.Y ua 

~ 1çin öıümilnün kırkıncı gününe 001 BOlb ·· ı Esra rengiz 
tesadüf eıJen 7/ Nlsan/1942 salı günü ve u Bata k &,.;i;.ane 
saat 2,30 da Çemberlltaş Atlkallpqn ı ı 

ca.mt1nde mevIO.t okutturulacaktır. A- ı ldrkçe ıözlü • R usça tarloh F r a n • 1 ır c a 
ile dost ve ahbapJan lle arzu edenle- Moskova • Leningrad opera HEYECANLI y e MERAKLI 
rtn teşrltıert rica. olunur . 

Bu nAn huısusi davetiye makamma &. artistlerinin f8heseri NEFİS MACERA FİLMİ. 
ka1mdll'. ,.._ı._ _____ Buııün saat J. de tcınzil~tla mntine -----• 



.. 

IST ANBUI.! HAY ATI 

Kahveye dair 

Hfu.im' a diploma! ... 
.S.u adr.ir Hazmı' m 25 iaci 11811" 

• 71h münuebetile. pnn Emin
öııii Halk.evinde bir töaen. yapı-
lıu:ak. bqma yapraklardea bir 
11ıç ~dirilip eline bir ehl~t dip
lomuı nrilecek 1 ••• 

'ı;ilı öırd olarU bJlamlu .la 
~ler, rüzıir ve ıraimur yüzün4 

d$ teklini kayt)etmit olabilir. Fa
liat J>ll, yenileri yaparken bir ,-ol, 
f;u İfteo anbyanlara dampak 
zaruretini 11n11ttumıUf o~ ea• 

Ba- fincan kahvenin kırk yıl bMın 
..-.hr. elerler. Da .. luıml!IDin 
çok uca:ı cılduia ......-.nı- lml
madar. 8agÜD bu habr müddetini bir 
asırdan da yukarıya çıkarmak ....... 
olmaz. Su ..-ada nohut, lıeblelJi ~ 
npnamış bir fincan halis kahve, Mi· 
~bir iaam yerine geçiyor. 

Şark cephesinde Alman 
taarruzu ne zaman ve hangi . 

Hazmı gibi. benzeri az yd:i§en 
bir uantk.in takdir n tetvik eden 
Löyle bir törende ehliyet diplo· 
masına neden lüzum görülmüı 
anlıyamryoruz. 

mnz. 
Dü.n, bir l1üyük tarihçi cıe. iri

minin Jaleye, kiminin baA;a ben· 
;mttiği. bu alemlerin zambağa bC1l"" 
zediğini söylüyordu 1. •• 

A.ılaşılıyor ki meaele biraz da· 
laa müııakap. edilirae b'unlar me
mıekfeye, güle, belki de kabalc çi
~e beıızetilecek ye n.ibayet İfİ 
çiçe~eı- cemiyetine bavale et
mekten başka çare k.almıyacak 1 

Kahve. ötedenberi .. nıpkbk, clod· 
lak ölçü!eri arasına da gİrnÜftİr. cO 
adamla hiçbir münasebetim yoktur. 
Bir fincan acı kahvesini bile ic;mİt 
değilim», cArtık bizi unuttunuz. Bir 
kahvemir:i içmeğe selmiYorsısun» 

istikamette b llyabilir? 
Eğer bu diploma, Hazıınm il~ 

ıiki sanat hayabnda kullanacağı 
bir sanat hücceti yerine geçecek· 
se, 25 aenelik muvaf fak.ıyetli bir 
sanat lıayatmdım sonra bir artis
tin ehliyet diplomasından bir fay
da umması beklenemez. Geçen 25 
eene, ona zaıten eıhliyet kazandır
mış, gelecek iYlllanna temel olmuş 
demektir. 

Böyle bir diploma, olsa olsa, 
_,atkarın kartvizitine illipl~ 
malı sanatkar> kelimelerinin ila
Yesine yardun etmekten ba,ka bir 
ife yaramasa gerektir. 

}yili mi, bir an önce ve u bir 
himmetle, b. marifetleri Weye 
FVirmelidir. 

aözleri çok kuDanılr. Hele, kahve Bahann gelişi Sovyet ealdınmla
fallan her tarafta ~burdur. Kah· nııc:laki niabi gevşemeden belli. Son 
vesi içildikten sonra tabaia ten ka· Sovyet n 90D Almac tebliğlerinin 
patıla.n fiocaıım Utinde telvenin ecİf ifadelerinden bunu anlıyoruz. Eaa· 
bücüş akmb çizgilerine bakarak ke- aen eriyen karlar yüzündeo bunun 
banet savuranlar, bilhassa kııdmlar böyle olması da taıbiidir. Gene bu 
arasında, genç kızlara bayırlı kısmet· sebepledir ki, Alman taarruzlarını 
ler, yeni eYlilere ikiz yavrular, yaş· da hemen §İmdi veya kısa bir za
lıtara büyük mürüvveıtl.er, bmeti manda 'beklemek doğru değildir. 

İz'amıızm biri Alınan musiki sa• çıkmıyan zavalWara baht açıklıkları, Şimdi Karadenizden llmen gölü hi· 
natldirlanna Türklerin mwıikiden geçiınsizhlc dertlileriae yıldız ~ık- zalarma kadar her taraf bir çamur 
anlam.adık.laQDJ söylemiş. lığı müjdeleri vererek şöhret ka.2a· deryası haline gelmiştir veya gelmek 

nanlar pek çoktur. üzeredir. Daha şimaldeki cephe par· 

Ceza 

Son Poeta ark.adatımız buna Kahve diyip geçmemeli. Onu pi· çası da bir müddet sonra bu hale ge-
pek haklı olarak sinirleniyor ye: tinnek de büyük hünerdir. Herkes lecektir. Dünyanın teşekkülündeki 
« ... Aramızda yaşadıkları, ekme- ı ı · · · az "yesını 
ğimizi yedikleri halde nankörlük· cezveyi ateşe sürüp kaynatır amma. cg a5ö"C enn enmesı> .n an 
lerini göstermek için, hiçbir fırsatı §Öyle üzeri köpük kabarcıkları ile Ör• andıran bu hal en az nısan sonuna 

Mısırc;arşısmm haşına gelenlere L l tülu··, tam kıvanıını bulm• ..... buram kadar dev. am eder.zl(Si), ımalhmlıdntaka· 
L k b 1 1 B. '- k a."',..,rmıyan bu soysuz ann mey• ..,. d b • d '- - f O pa m e e . . ıçare çarşıya .&;1r -r l>ııram nefis kokulu buğuları savnı· sın a ta ıı arı.a a a . a e ma-

Laleler! ..• 

değil, belki yüz kırk yılda bir çe· dana çıkarı1malan :zarureti ... >· lan bir fincan kahve ile tiryaki n~e- yıs başından t-vvel Almanlann da 
kidüzen verilsin, dendi; yamandı, üzerinde duruyor. lendirebilınek nek kolay iş değildir. büyük ölçüde taarruzlara kalkışaca-
boyandı, eklen<li, püklendi, tam Bunlaıın meydana çıkanlmalan Hele taze elden taze p*miş taze ğı düşiil:ıülemez. Olsa olsa, ve hava-
tepesine süs k011acağı sırada... elbet zor bir İf değiklir. Fakat kahv~nin tazelediği n~eye paha bi· lar da müsait giderse, cenupta bu ay 
Balta haça vuruldu!... me.ele ondan sonra bu kara yü- çilemez. ;z;arfında keşif taarruzlan, yani yokla. 

Gerçi bu pot tamir edilmez bir reklilere verilecek cezadadır. Ak· malar beklenebilir. Asıl büyük saldı· 
pot değil. Bazı arkadaşların cıtom- bmıza gelen en münuİp ceza, Bazı koyutiryakiler kahvenin kay- rnn1arı mayıs başlangıcından sonra 
"'11 haç> dedikleri alemlerin tepe- bun.lan Ankarada. lstanbulda ve- namasmı s~etmekten de ~e~k alır· bekliyebiliriz. Hele merkez ve şimal 
üdeki sivrileri yontmakla onları ri.len bütün konserlere devama Iar. Yaz.m bile mangalı getirtip kah- kesiminde bu çeşit saldırımlar mayıs 
kolayca lik biçimine eokmak mecıbur etmek.tir. veyi gözlerinin önünde pişirtm~ten sonundan evvel olamaz. Arada en 
mümkündür. cMusikiden anlaman dedikleri hoşlanırlar. Bun1DI h~a hır de az bir ay fark olması tahiidir. O hal· 

Asıl ,aşılacak feY, itirazlara ineanlann musikiye le.artı olan ilgi rekerleme vardır: «Ehlı keyfe keyf de taarruzun başlama zamanı galip 
wıı söylenen mazeretlerin isa- Ye aevgİ]erini görür, bel.ki biraz I verir kahvenin kaynaması; eıeii yol- bir ihtimal olarak, havalar iyi gider-
Lebiz1iğidir. Çünkü, yeni alemler utanırlar!... dan .çıkarır sıpanın oynaması». Bu se, cenupta ma)',sın birinci yarısı. fe· 

s============================== keyfin ara~~· 0 zavall~ h.~~ancık- na giderse ikinci yansı, şimalde de 

~1 
larm ne munasebetle gırdıgını • ben bir ay farkla haziranın birinci veya • ~ ~t~~ ~~ de anlıyamadım. Tekerleme ışte... ikinci yarısı olarak kabul edilebilir. 

O Yeni şürlere benziyor. z b kk d d w k .,.. • .,..~'!!il ~ o O O o . . ' aman a ın a ogruya ya ·ın 
~ Z: • . Anadolunw_ı bırçok yerlerınde ka· ı o'an bu tahmini yaptıktan sonra i~-

•. • \"W'Ulmuş çekirdek ~ahv~e; cK~a tikametlerini de araştırabiliriz. Artık 
Bulgaristanda terziler, hukOmetın ta~ k~· yarıkw,, dıye bılınece dız· bir sır olmaktan çıkmış bulunan bu 

• • mışl~rdır. ~alıgına, karnmın ya· eıtldınm cephesi cenup kesiminde-
tarlfeSlne gore efbfSe dlkecekfer nklıgına dıyecek yok~ yu· dir. En basit !ebebi de bu çeşit bir 

murllayıp gaclaklauuyan. eşuup çır· saldmmın Sovyet ordusunu petrol 
lılUhtellf batıııanelerle tıerıa1er bllçoJtl ha.ziraın 1939 lle 30 ~ 1939 ~- puunıyan biçare kahvenin tavukluğu kaynaklanr.dan mahrum bırakacağı 
~tlerde e1bi9e dikim. ac?tettnl rihlert arasında. aldılda.rı tıatıerc go- nereden geliyor bilmem ... Acba, pi- '- f. t"d' F"lhak'k s vy t ve İn· m!3ll aıttıımışlanlır lllıtiJdi dilcec klerdlr • . . • • • Key ıye ı ır. ı ı a o e 
llıDbç • ~ re e · . ıırilirken etrafı kırletmesuıden kma• giliz kaynaklarının ifadesine göre 
inine geçmek lı;ln. ber feye ti.at bı- Bu emir, Bulgar teem1 gameiesinde ·1 k . . k ı' 
fiil Bulgar h'6!1dtmıett, Jı:ostüım dikme n~tir. Bu]garl6ta.nda, h~u- ye mı ·· Sovyet ordu ve memle etının . u • 
tıerethıt de ~. Bu]gat metin ilAn ettiii :na.tıeroen fa.z1a. sa- T'ıryakileTm birçoğu sade kahve !andığı petrolü~ ~ 86 sı, 1?ıhver 
'l'loaret Namn Dl'. sı. Zaeorof imim.· tanı.ar çok ağır hapis, pe.nı. ye dülk- meraklısıdll'. Seker kanştll'arak onun kaynaklanna gore ıse % 95 ı Kaf
llıdJtı bir emre g6re Bu1ga.rlsl:.and Um kapatılma cıeealarlyle ceza.la.n- leziz ta'omn bcnrnazl~. Eskiden ls- k~-adan. gel?i~ine gör~, Soıvyc:t 
Mtün tıendler e~ kxıstümlerini 1 dınlıyorla.1°. tanbulun birçok yerlerinde yalnız sa· harp makıncsırun muharrık kuvvetı• 

• de kahve satan kahvehanele: vardı. nin cerıupta olduğunu söylemekte 

H 1 k 1 ? Buralarda koyu tiryakiler toplanır, bir yanlış yoktur. Taarruz ise daima 
ayvan ar 8Ç Sene yaşar ar sade kahve içerlerdi. KILaen yaban· bir orciuyu yere serecek kaynaklan 

Qcık kimseler, blroOk ~ :rıner, kuşlar Te bkçdk balıklar '70 cı bir ~teri uğrar da şekerli kahve hedef tutar. 
,amerce aene yapdJl:ırıı b~ Me- sene Jqa.rlar. Deve 50 sene, de-ve kiu- isterse. kahveci: Kafkasya ile Sovyet ordusunun 
.ıA, kaplumbatalaıı SOO JlL J'qll.r. 1fU 4.0, taVllltla:, kaz ve ördekler 30 yıl _ Kaynat biiüirrr ... Mdc.tepli İş.İ arası kesildikten sonra tedarik ede-
Vm~ bu b8l1'f'6lllll h:ap.tı 

200 
yaşarlar. ohuuuun.. ceği bugünkünün % l 4 miktarında· 

J9f!Dda ~ ba§lar. Kaplumba- Kasa.phk olara11: Jtesllmtemiş olsalar • ki petrol dolayısile Sovyet ordUıSU· 
mtırJa,r 30 yqma ererlerdl. Köpekler, Diye avaz avaz baykıru-, bütün nun felce uğrayıp teslim olacağını 

lalar 250 yqrndan ıııımm iht1.ya.rlaiiar. en çok 28 sene yaşarlar. Koyun 20, gözler yeni müşteriye dikilir, zavalli zannetmek akla gelmese dahi bü
Papatan " ı:.a.rpJa.r da yil3 sene kuıt>aifa ve solucan 10, fareler 3·4 utancından kızara bozara bir daha yük mikyasta motörlendirilmiş bu 
Japr. sene yaşarlar. oralara uğramağa tövbe ederdi. ordunUll eski işini ve müdafaa vazİ• 

Elektrikle işleyen suni kalp 
Eski devirlerde Sıvasın kahvehane- fesini tam olarak göremiyeceği de 

leri de pek mesharck. Sabah nama· meydand~dıı. O halde yalnız bu ba
zından dönen tiryakiler bu kahveha· kırndan dahi cenup cephesinden ve 

Buenos - Ayres'te bir tıp enstitü· Elektrikle lşllyen bu 8UD1 kalbler nelere sıralanırlar, ocakta gilğümlerle Volgaya doğru taarruzda büyük bir 
sinde, bttyilk etııemtyet:i olan bir tıtıbl Azjantl:nll doktor pro~ Jtb9 tara- kah~ kaynar, kahveci kiiçük yoğrl ihtimal mevcuttur. 
tılcrW>e yapı]mlştır. Ameliyatla. altı tından yapılmlştır. Amellyat 10 da!ti· taslarını andıran n ckallivi• tabir K ld k' d"w b 1 d h 
hcUn1n kalbi JAst;U[ kalble d~- ka liimıiiş ve bu t:ısa. zamanda ha· . • . a ı ı ıger se ep er e unu 
- bu t Jcalble l ktr:ik1 Jcfld blb bir t Jı:alble ..ı..M_.t..n olunan kulpsuz fincanlan t( ıçe dıze- tesvik eder mahiyettedir: 
""""!l ve ınm r e e e ça- btımıştir ınm UlWl>.._ .... &&e- rek bD- elinde fincan destesi, bir elin· ~ ) Mih .

1 
. 

1 
ile l 

~-~ütiln kediler, ameliıyut- . - de güğüm ile peykeleri dolaşır, hali& k a kl vercı erın hp~tro d h ma 
mı 80Jll'a •u.w. Dlblertıe epey zaman Bu tecrübe, loısan Jııalbi.yle de yapı- ~kirdekt ıl sad kahveyi ayna an cenup cep esme a aya· 
J'lloPlillflat'dlr. BunJarda.n biri ayni labllecek, lnt ıımette ölen b1r inşanın d w brd ~- Y~ mış l e kalın kındır (Romanya petrolleri}. Bina· 
mretl• eletirt cereya:nı lle çalışan kaibt, bir am!slle d~dlile- ~-ı ı. ll'Ytü •• ttür. er eke ~masdı .. det' enaleyh cenuptan taarruzla büyük 
aant kalblle 20 11a&t :yaşamuftır cftt1r ~ ....... arını er uçer or akl. 1 . • tas sade kahve içip sabah keyifterini n ıyat ti\sarrufu yapar ar. 
_.._111111111-.tlWl-lllltUll....._llWllHU ........ _llllD ....... Nllll .... 1.I ---

' A. çalarlardı. Buralarda da şekerli kah· b) Cenup cephesinde kış ve ça· 

H A Z 1 M ve i.stemek, hem kahveciye, hem öte· mur mevsimi daha erken sona erdi· 
ki miişterilere hakaret sayılır, bu ha· ğinden harekata burada daha eTken 
tayı işliyenler kapı d14ar1 edilirdi. başlanabilir. 

Kahve hakkında ,.öyle bir hikaye! c} Coğrafi durum cenup cepb.e
ten meaele de buradadır ya ..... OJur de naklederler: Vaktiyle. bic: kahvejsinde Almanların daha çabuk ıve kı· 
olmaz ~e hallan gülmeeini ietemek içmam. ve nasıl İçildiğini görmemİf 1 aa biı: mesafe içerisinde kati netice 

~el kaydettiiim. ıekle ao~~u.r. pe!k tUhaf olur.> Değil mi HB.zun) bir zavallı 1stanbu1a gelip 0 zaman almalanna müsaittir. 
Miaa] olarak bu tiyatro mewmunın ~- b ·· d • '--- d M li' •· v!ll..__ .nazmı ugiin kırk dQrt yaşın a çok meşhur olan Sultanabmcdm sll"1l Bu sebeplerden birinci ve ikincisi 
.,....m a oynanan o ere uı cruıoax· '--L ,._,bari] lı Ü b' t kah el . d b" • d --...lak al d d 
LL B d 1 -'-'- ed·-'-ili. . O OKIMU; nı e en z genç ır eaına • v erm en ırm e 'lfCUU tıııa mey an a olduğundan, uçuncusu 
.ıa u a ası> m zmr ""° rım. lcAr 1 Y b '"nk"' d d ftak" - erilerin kah · d d 
zaman bir aaıbab gazetesinde §U 118• h 88f.ti> ~ı.-~gu ~-:n -~- ~fd• etra d ı mh~ .. d • üzebnn ek urmak ve izah etmek 
tırl azmıştım. cKibarhk Buda) • a par ır JIJU..IO'oa onu DCUUemC"A· veyı yu um yu um opur eterek ve ica etme ·tedir: Rusya haritasına ba-

, :;1 YHA 'a ·eserin kaohr~ t~ir. Yeter ki m'eveut kuclıetini ye- yudumlan sayar KJbi duraklayarak kıldığı zaman Don nehrinin Rostof 
~; n j ;zım · e Şehir Tiyatroeu- rmde kullansın. öyle olur olmaz ie- içtiklerini görünce bunun yudum be- şi.malinclen itibaren şarka ~oğru bü-
onunan L ur end. ykennı '--Lramam rolü· raf etmesin. sab.iy1e aahldığmı sanarak kahvesini yük bir kıVTtm teşkil ederek Volga· 

ııı.ome ı ışın &.llll LEııı_ • d y __ _oı_,,, L • ki w 
q • k. di 

1
.. .. ynamaık im ~m ın oyna ıııı mUBJJUU -..ome• getiren ganona 50rmuş: ya ya· aııtıgını Volganın ise tam bu 

i~ :r•nı.1 e~ N':n un~ 0 
k 'atılası~ diler İçin d~ aynı mütaltıalan tekrar Bun bir h" ürdetmet' kaç hizalarda garb~ doğru bir kıvnm teş-

(Baş tarafl 3 üncü sahifede) 

1 Yazan: 1 
M. Şevki Yazman 

duğu zamanlarda Sovyet tanrnula
mu önlemi~ ve durdurmuş olan AJ
manlarm hu ç~t hareketlerden I..cr
k.up korkmamaları ellerindeki ib.t'

aynlmı§tır ve buna karşı hem ~oa- yatlara bağlıdır. Eğer dlerinde ihd
toftan ve nem de Kerç yarunadaaı yatlar hem cenupta.ki taaımza başır 
üzerinden harekete girişilebilir. Esas racıı.k, hem daha garptan gelecetı 
ordu ile muvasalası .kesilen bu ordu· SoV;yet aaldmnalannı önliyeıbilee&ft' 
nun ınüdafaa.N zayıf olacağından, bu. bir derecede ise, o vakit bu barekd 
mümkündür. Yok.sa, ilk hareketten tarzı ec. verimli. kati neticeyi en ÇIP 

itibaren hem Rostof ve hem de Kerç 1 huk iırdh.aJ eden bir taarruz şeklidir. 
üzerinden taarruz biraz zor olsa ge- ızu. böyle bir hareketle petrol kaY" 
rektir. ı mJdarilo alakası kesilmiş Sovyet oı .. 

Umumi hatlarile anlattığımız bu dwıu sol ~nmdaki Volga vadisinden 
çeşit bir taarruz için en büyük tehlike yukan do.gru devruı: e~~c.~ Alman 
ıimalde kalacak Sovyet ordusunun ~arru~anle prktakı buyuk 5:<'.vyet 
Alman gerilerine yapacaklan saldı- ~~ele~decı de a.~~'.Jmıc: olabı!ır 1d 
nmdır. Doneç nehri boyunca ecnuba boyfe hır hareket olum demektir. 
ve hatta daha garptaki Dnieper nehri Bunlar; iki taıabn bu kış hazırla
boyunca Karadenize, llmen gölü bi· dıkları kuvvetlerin hakiki kuvvetleri 
zasından Polonyaya doğru yapıla· ... e manevi kıymetleri tamamca bi~ 
cak Sovyet taarruzlan muvaffak linmeden yürütülmüş ve harp bilgisi 
olmıa, Almanlara ölüm dar:besi in· bakımından «ioğru mütalaalardır. 
dirmiş ola~ilir. Fakaıt kt§ln ve vui- Ilakikati ise nihayet iki ay eonra öğ• 
yetin kendilerine en gayri müeait ol- renmiş bulunacağız. 

&ililau\lMl4i~I,,tn 
hg maçları 

Haftanın mühim karşılaşması Fener
bahçe ile Vefa takımları arasıpda 

Fener stadında yapılacak 
Lig maçlarına. yarın Fenerbnhçe \"<l 

Şeref stıadla.nnda devnm. edilecektir. 
Fikstüre göre Fenerbabçc stadında 
Taıksim - Süleyma.niye, Fenerbahç.c -
Vefa; Şeref stadında da Ka&ımpaşa. • 
Beyoğlu.spor, Galatasaray - Beykoz 
ta.kımlan karşılaşacaklardır. Bunlar
dan ayrı olarak da. ~r iki sa.hada 
s:ıb::ıhleyln ikinci küme m~lan ynpı
lacak:tır. 

Haftanın maçları arasında şampi
yonluk üzerinde değişil'Jik yapacak 
mahiyette mühim bir karşılaşma ol· 
ma.ınakla. beraber Fenerbahçe stooın
da.ki Fenerbahçe - Vefa maçının fut
bol meraklılarını bu stadta cekeeek 
derecede heyeca.nlı geçeceği muhak
kaktır. Şeref stadındaki Galatasa
ray • Beykoz maçının da gecen hafta 
Beykozun İstanbulsporu mağli'ıbiyek 
uğra.tma.sı. üzerine blrdeııbiı-e nlakaıyı 
çekecek bir duruma gll"di[;ri ileri. sürü' 
lebilirse de Beykozluların Galata.<ıarav 
karşısında da. ayni sürprizi tekrarlo
ya.bileceklerinin tahminlerimiz ara
sında. yer alınası kehanet savummk 
olur. Haftanın maçla.rını S1rasile bil
diriyoruz: 

Taksim - Süleymaniye 
Fenerbabçe stadının ilk maçı Tak

simle Süelymt>niyc tukımJ:ın ara.c;m
da yapılaca~r. Kümenin zayıf tn
kımlarmdan olan bu iki klübün kar
şıla.,<unası yalnız kendilerini alakadar 
edecek mahiyettedir. Her haft.a. baş
ka bir kadro ile saha.ya çıktık.lan için 
lrnvvetleri hakkında c,saslı bi,kane.at 
edinmek kabil olama.maktadır. 

Süleymaniye ra.ltiıblne ııazaran da.
ha avantajlı ise de Taksim klübü so
nunculuğa düşmemek için fazla çalı· 
şacağından karşılaşma çetin gcı;ecek.
ti:r. Müsabaka.n.m beraberlik veya ufak 
bil' farkla Süleymaniye lehine ka'}JQ.Il
ınası beklenir. 

Fenrbahçe ·Vefa 

edildi. Takımda Esat, ömer " 
rat gibi üç eleman yoktu. Bcık ... 
oyuncuların Vefa ma.çına. taze kU\' t 

halinde çı.J.:..ı.rılınası düşünüldü a.rna 
bu hareket takıınm anlaşma lınkfı.nı
nı balta1amakla. beraber klübün e$l 
şöhretini günd· n güne kaytıetmesinc 
amil olmaktadır. 

Vefa knrşılruımasırun çetin gcç<'Ct-gl 
ümit rollmc·ldc beraber y~! beyaz 
takımın müdafaa 1Je mu.hıı~lmle.ri 
arasındaki boşluğundan istifade ede
cek fırsatçı mubacimlcre malik bu
lunan Fenerbahçenin maçı lehine bi· 
t!rmesi beklenir. 

Kasımpa§a - Beyoğlu Sp. 
şeref stadının ilk m:ıçı Kasıınp~;ı. 

ile Beyoğlu.spor arasında geçecektir. 
Genç oyunculardan te~ckküı cd<'•\ 
K:ısımpaşa. takJmı her gün bir:\Z d:ı.
ha tekemmül etmekte olduğund::ı.ıı o
ywılan zevkle takip edilm"l~te~Ur. 
Beyoğhı:spor sonunculuh"talı kurtul
mak gayesile rakibini mağlüp et,m,•ğe 
c;alışacağı ve takını kadrosu da blrlncl 
devreye nazaran düzeldiği ciheUc 
karşılaşmanın sıkı ve heyecanlı geçe
ceği nıuhaldraktır. 

Galatasaray - Beykoz 
Şeref stadının son maçını Galata

sar:ıy ile Beykoz takımları ya.pQc:ı.k
laıdır. Geçen hafta istcmbulspom 
maı:tlüp ederek bütün nazarları frıc· 
rine çeken Boğa2ın mütevazi l:li,ibü 
Beykozun bu hafta Galatasaı:ı1y kıar· 
şısında alacağı netice büyük blr me
rakla beklenmektedir. 
Şampiyonluk lideri Galnta.sara.y ta. 

lamının son OYltnlannda elde etti~i 
galc-belerin eısaslı bir çalışma netlccf;i 
olduğu muhakkaktır. Gerek nefesle, 
ri ve gerekse taktik k:ı.biliyetleri mu
kenuneı blr vaziyete gelmiştir. Beyko
zun İstanbul.sporu. mağlüp etmesine 
rağmen Galatasaray k:ı.rşısmd::ı. da 
ayni muvaffaJdyetli neticeyi idame 
ettireceğini iddia et~k hayalperest.
li'k olur. Kuvvetli rakiplerine. iyi blr 
müdafaa ile muknhele ederek temtı 
bir oyun çıkarmaları lehlerinedir. 
Normal Taziyet Gala.ta.sarayın galebe-
sicilı. 

ŞAZi Ttttan 

Pazar gunu yapılacak anı .~ı;1 i:lf· G ce h erl esl § de- edcıbilirim. ilave edilecek bir nokta pa;;? un op 
1 

kil ettiği ve iki nehir arasında 50-60 
74 :U 0~ e. a~e k wı~ •. 0 )mu ü1 var. Hazım jübilesi için ıöbretini te· Ön w kilomenelik bir mesafe kaldığı gö-
m~ d .. ., Hmaksa erdea oy eü]· g_'-etı min eduı Mu.sahip Zade'nin eeerle- - para aganı... rülür. lık hamlede Alman ordusu 

F\enerbahçe sta.dmın son ve günün 
alika1ı m.rşııa.,.tıası Feneıt>e.hçe ile 
Vefa taknnla.n ara..sında olacaktır. 
Vefalılann geçen hafta Galatasaray 
karşı6mdaki mağlubiyetlerinin bu 
maçın alli.kasını küçüıteceği düşünü
lemez. Çünkü yeşil beyazlılar birine! 
kümede dalma ha.tın .sayılır blr Jruıı;
vet olduklan gibi bilhassa. ba.şta gi
den klüplere tehllkell bir rakip ol· 
malda iştihar etmişlerdir. Takımın 
a:ıcsayıan yegane tarafı müdafaa ile 
muhacimler arasındaki irt>l.batm te
mın edilememesidlr. Aynca muha
ciımlertnin de şahsi oyundan v~ç
melert lazımdır. 

lig maçları 
istanbnl Fııtbol Ajanlığından: 

uuy ı ~ er es o erece g mCL e • den birin' • _ı_ .a. ..IA--~ k d" L-..1' tat... 
Ll ·'- d nn ı •eç'ec~ yerde tutmll§ .n.ua.1ıoo;agu:. en ı .-ane; « Rostof hizalanna gelebilirse bura-
112 ıcıen e cumhura kahlar ak, ve bun· cDelidolu> yu •eçm.İf Bun el v bulun acayip teYleri vardD' diye tıe- d ··:ba · .ı ·' 
da bir fenahk görmiyerdc gülüp ge- c .ı L. • • u ogru __ 1...1- li •• _:.ı- a_ ' __ ,._n_ an ı>- ren ve çetin ncıur geçme 

. • bulmadım . ..;xıueonnn ne ola47ileceği- ,,_.e .oylem~. ~ ..,....-- muharebeleri vermeden Don vadisi· 
çıyorum.> .. .. . ni düşünürken c§81kac1 d09t'> unun bak bel-:. f"mcamn içindekini bir yu- ni iki tarafından takibederek Volea-

.. 0 .~an. gulu~ geçtim. Fakat.~u- onda, senelerce evvel, kqfettiği te- dumda IÇlp ~ para ~ ~Y1 ya yakl&§abilir ve StalingTad hizala· 
~ ıübılesı şerefine b~ mı;sele uze- m.ayülü.n ifadesi olan bu beırit batı- bile .ald~orl8!":. diye soylen:- nnda kolayca Volgayı tutabilir. Bu 
rmde durmayı ve Hazım a sanatı• rıma geldi: relt fincmıı birdenbire bafma dilmıif. harekAt fh d b"'-.::1. • 
llİD kuUanmak itiyadına saplan..J.~ ·1~~ _ı_ ·-'---.ı· u,,_ .a.~ ~ L--•---- L:-..- •• • . a sa ~sı esnasın a u,. ..... ne • ~· Aıııınup pc:a. Ma&JDQ.I naDDJ ..---. -azı.-.- ~-. l'OZ bırler geçmege ve bunların kenarın-
bu küçük vasıtaları muhtaç oJmıya- Arhk ona bir monokl llzmı lesindıen ııular akarak onluğu prso- da çetin h b l v _ --'- d d .,, __ k ld w ha •• •• L...J_. .J!L~ mu are e er vennege meıc: 
~ erece .e ywuıe 0 ugunu • Karagöz oynatmakla lia§lı:yan Te ..... onw ~brkm fincanm WU111•" bUI' kalmaz (motörlü ve zırhlı bir-
mlatmayı hır borç sayıyorum. sanat alemimizde kendMıine bir nam deki telTeJi sö.tenrek: Iiklere karşı muharebede nehirlerin 

Esasen Hazım'ın ken~ kanaati yapan HAzmı'm gözüne girmek '.için - Dibinde biraz kaldı amma, de- en iyi bir mooia ve muharebe cep-
de bu merkezde. O da bakınız ne jübilesi ıerefine bu cmonokh u lben iDİi· Ben hoviirda adamım, hadi, ona heai teşkil ettikleri malümdur). Bir 
diyor: cBiz gülmesini çok iyi bilen hediye edeceğim. ela .ana Wıt~orarn. ıdefa Volgaya yardıktan eonra Kaf-
insanlarız. Lakin iyi şeye g~leriz. Za· Sellin Nibbet Gerçek Cemal Refik kaa ordusu esa~ Sovvet ordusundan 

Fen<erbahçe ~~dı: 
Saat 12: Unkapanı - Alemdar. Ha.

kem: Reşat. Münir. Zeki. 
Saat 14: Taksim _ Syleymaniyc. Ha.

kem: M112aff~r. Riza, Salt. 
Diğer taraftan Fenerbahçe takımı- Saat 16: Vefa - Fenıeıtıa.bçe. Ha-

nın son za.uınnl&"da iyi bir durumda kem: Feridun, Nihat, Bülend. 
bulunduğu iddia edilemez. Geçen haf- Şeref stadı: 
ta. Beyoğlu.spora bir hayli gol attıkları saat 10: Anadolu - Deruirspor. Ha-
halde ta.raftarlannı tatmın edici bir kem: seiami, Fazıl. Hayr!. 
maç çıkaramadıl9r. Bilh:ıss:ı. ayunun Saat 12: Hılal - İstikl~l. H~m: 
ilk devreMde gelişi güzel didinmeıe- Mustafa. Halit. Ru..,~n. 
ri ümit verici değildi. Saat 14: Altıntuğ - Beyoğlu. H:ı.-

San lacivertlilerin yegane ktı.ı~unı kem: Şazi, Necdet, Bahattin. 
olan müstaıkar biı· takım çıkarama- Saat 16: Beykoz - Galatasaray. lln.-
malk keyfiyeti geçen hafta da tekrar 1 kem : Adnan, Şckip, Mü~yyet. 



Sahife 6 

SAZAN ] 
Güldü ve söı.e bafladn 'kendiıne: cEyv.blar oı... cliifüp 
- Ben yeni ta9ın1lan bit evde ıte- bir kazaya kurl:>aıı gideceb Cli,.or-

. div· ilk -nıeri pek severmı. dum. 
çu gmı gu h ,_,,, 1 ~'-'- Saz tlam _....L_!_ 
Düşünün hir kere... Bu evin er ıu,- ~ an. a a y~ tep& 

§esi sizin için tamam.ile meçhuldür ••• sinde f()y{e vaziyet aldı. İçimden: 
Her oda. hatta her pencere yen.iden - Sazanlığmı §imdi gö.terec:dtl-
keşfedilecek bir yerdir ..• Bütün et- dedim ... 
rafınızı saran komşular, henüz girdi- İ§ht tam bu canad.a genç kadm. 
ğiıiz bu iki muhit size büsbütün ya- evv~ll baTaya stÇradL boşlukta ba .. 
banct bir alemdir. Ve bütün bunla, rikulide bir ustalıkla iki defa dön
nn arasında içinizde adeta büyük bir dükten sonra suya doğru indi ve kö-
1.:aşifin .heyecanını, zevkini duyarın• pülder ara.slnda ~oldu. 
nız. Bütün bunlan o kadar güzel, öyle 

Lakin ne yazık. ıki o yaı. benim ta- nefis hareketlerle yapmıştı ki hayran 
şmdığım evin etrafında keşfedilecek olmu§hmı. Fakat o hilla denizin al
pek çok şey yoktu. Burası tenha bir tınd.ı idi. O kadar ki bana zaman 
sa:hil köyü idi. Ve İstanbuldaıı. g<e- uzadı gihi geldi. Şimdi beni sabah 
lenler peık azdı. Bunlann anamda sabah penceremin önünde heyecana 
topu topu bir genç kadm. vardı. düşüren bu genç kadını merak etme• 
Evimden epey uzakta, köyün ta öte- ğe başlamıştım. Hala denizden çık
ki başında oturuyordu. Onu daha mam:ştı... Niliayet uzakta bir odun 
geldiğimin ikinci günü görmüş ve mavna.sının ileriain-de futbol topu gi
ka.tiyen beğenmemiştim. Bu kadmın bi biı- başın sudan çıktığım gördüm 
yüz güzelliğindec yana hiçbir şeyi ve adeta derin bir nefes aldım. 
yoktu. Ne kadınlar vanlır, çirkindir· Bu sayfiye yerine gelirken kendi-
4er amma gene çekici bir taraflan me lbir dürbür, tedarik etmi§tim. He
gö;z:e çarpar. Bu öylesi değildi. K.en- mQQ onu elime aldım. Gözüme göre 
di kendime: cNafile, diyordum, bu ayar edip baktım. Genç kadın suyun 
yaz bir Aynaroz hayatı ya~yaca- Üstünde şaıılacak derecede güzel yü
ğım ... Burada hemen hemen kadın züyordu. Hiç §iiphe yok ki o hakiki 
yok sayılır ... Çünkü benim için hoşa bir sa.zandı. Yüze yüze yakınlara ka
gitmiyen bir kadının oluşu ile olma- dar geldi. 
yışı ara.smda hiçbir fark yok.tur.> . Size tuhaf bir §CY aöyliyeyim. mi'? .. 

Güzel olmıyan komşum hakkında insanlar bazı vakitlerde Te bazı bal
bir şe~· öğrenmek istemiyordum. lerde, tabii zamanlardakinden çok 
Çünkü o beni katiyen alakadar etmi- daha güzelleşiyorlar. 
yordu. Mamafih panıriyonunda otur- Fara;z:a günlerce dikkatinizi bile 
dui!um kadın bana kendisi hakkında çekmiyer. bir kadım bir gün beyaz 
birÇok şeyler anlatmı.ştı. Genç ka- bir at üstünde, nmazon kıyaf~inde 
dm dan: görür ve fevkalade beğ~irsiniz. He-

cSazan l.anım• diye bahsediyor- le ata iyi binerse ... 
du. Yalnız bu isim merakıma dokun• Dışarda hiç hoşunuza gitmiyen bir 
du ve sordum: kadını, sahnede güzel bir rolde gö-

- Sazan da ae demek) ... Ba bir rür ve meftun olursunuz. 
balık ismi değil mi?... İşte ben de bu kadını denizde 

Pansiyoncu kadın: iken, yüzerker.. ve suya atlarken pek 
- Balık ismi amma ona da öyle güzel bulmuştum. O su içinde adeta 

derler ... Çünkü çok iyi yüzer ... Beş bam.başka, tapılacak kadar cazip 
s~nedenheci buraya gelir ... Asıl is- bir insan, bilmediğim, o zamana k.a
n~;.,j kimse çağırmaz, herkes cSazan dar tanımadığım bir deniz mahluku 
1ı:ınım .. :. der... gibi oluyordu. 

O günlerde tesadüfen elime balık- O günden sonra en bi.O'ük zevkim 
!arın hayatına dair bir kitap geçti. onu denizde seyretmek oldu. Bilhas
Orada sazan balığına büyük bir ha· sa hunun i;in erkenden kalkıyordum. 
hi,. aynlm1ştı. Uykularımı feda ediyordum amma 

İı;te bu arada azan balığı hakkın- değiyordu .. . 
da şu saıtırlan okudum: cDeaizlerin Hele atlay~ı yok muydu~ . . . O 
yüzücülükte en üstat balığı sazan- tahta atlama kulesinin en üstünden 
dır. Dünyada sazan kadar i~ yüzen bir kırlangıç gibi havaya süzülüşü. 
hiçbir mahluk yoktur. Bu balık dim- boşlukta iki takla atışı ve sonra tam 
dik akan bir ~!!laleyi bile yüze yüze bir balık kaypaklığı ile declize dahşı, 
geçebilir ... :. beyaz köpükler ara.smdan süzülüp 

Evimin önünde tabii bir plaj var- kayboluşu, uzaklardan, tı. uzaklar· 
dı. Bütün köJ halkı denize 'bu plaj• dan tekrar meydana çıkı~ı ... Ve hil
dan giriyordlı. Fakat ben gündüzleri has.sa daldığı zaman beni meraktan 
bir.n geç kalktığım için sabahleyin meraka düşürüşü ... 
erkf'nden denİ7e gİrf'>:lleri göremi- Onu dalarken seyrelmek o derece 
yordum. hoşuma gidiyordu ki, nerede ise ken-

Bir gün erk:eııden, evimin önünde d~sine yalvaracaktım: «Ne olur} •• 
bir takım kahkahalarla uyandım. Bır kere daha dalsanız a .•. > .•. 
Kalktım. Haıva çok sıcakb. Pencere- Birkaç kere genç kadına sahilde 
vi aı;tım. Nefis bir yaz sabahı ... Kar- rasgeldi.m. Ahbap olmamız pek. ge
şımılaki plajın önünden Sazan hanım cikmedi. Onun bir sazan gıoi yüz
gt c·youlu. Onu ilk defa ma,yo ile dükten sonu .. mayosu üzerine yap1ş
qöriiyordum. Yerli delikanlıların mış. derisinin üstünde damla damla 
kendi aralarında kurdt1klan deniz ve pınl pml su tanelerile ve deniz 
I.liibü plajın epey !ilerisinde bir «at- kokarak sa.hile çıkmasını, yanıma 
lama yeri> yaptırmı~tı. Sazan pudra yakla~astm seyretmeğe doyamıyor
lı:~dar ince kumların üstünde koşa- dum. 
rak hu atlama yerine doğru gidi- Bu kadın konuşmasile, yahw baş• 
yordu. ka bir meziyetile değil, denizde ~z-

Genç adın atlama yerinin evvela mf.'sile adeta kendini bana sevdirdi. 
birinci katma, sonra ikinci tarasa.sına Onunla evlenmeğe bile karar ver
çık.tı. Burası epeyce yüksekti. Kendi dim ... > 
kendime: «Demek birinci kattan at- Adnan burada su.sunca arkad.aş-
lamağa tenezzül etmedi ... > dedim. ları güldüler: 
Fakat o ikinci katta da durmadı. At- - Haydi bu genç kadın yazın 
lama yerinin üstünde klübün üç kö- denizde yiizme$ile senin kalbini oya
teli m..vi bayrağı sallanan yerin en lıyacak ... Ya kı§tn ne yapacaksın? .. 
tepesine çıktı. Şimdiye kadar bura· Adnan kurnaz kurnaz güldü: 
aaıı ~~senin denize atladığını gör- - A... Omı da düşündüm ..• 
memıştim. Adeta orada onu seyre .. Dondunnac?lan görmez misiniz? .• 
perken bile heyecan geçiriyor, kendi Yazın dondurma satarak geçinirler, 

PERiLi KONAK 

4 Nisan 1942 

Satılık Emlik 1 SiN6APUR KORSANLARI 1 
bankasın dan: 

Yazan: ISKENDER F. SERTELU 
Emlak ve Eytam 

Kıymeti Tefrika No. 61 
_E.;.sas_N_o_. _________ M_ev_kll...:·:..v._e:.._c_ln.sl __________ T_._Lb:1uııl__ _ Yolrobama.nwı ~ biı*D ~ bu adaml Şliı:lagoo.aıı eviM 

106"1 tt~. İhsan1ye M.ah. Sllltaııiye ıııdk:'aRl eSld. SG, miikerft'r lMr- gibi dentıc~ meftundur, ıta.va - mmıanat etm1şlerd1r. 
No. lu 327,92 metre mmal:ıbaı arsa. Moral 8en bunu~! Bil Ksva - Murnmn. gemiden e.vialt 

X 1142 Bebekte, Köyfçl. :mahallesinde, Killı9e (İnşlnW) eaddeısfx>M 50Sr- derece lekeli ve ~u bkl .tadma döndiitfl akşam bu serserl de şın.-
eSki M, yeni 58 nımıru&lı 447 metıie mumtıbal a.reamıı 'bu kadar tanınmış b1r adı nasd ver- ı:omı g&me~e gldlyordu. 
3/ 4 hia. din? Sen adını Ç(lk. paha.lrya sııtOOII&- Bu serserlrrln kim olduğunu. ~ 

X 1283 Bebek, eski Bebede Yenimahalle, Yenibat oo1cağlndıa. acı. 765.- cek bir taruanı.ansın! ~uıa.rmuz çok tyi tnnırta.r. San Konıan 
yeni 2 nu:mıı.rıalı 151 metre murabbaı ama.. Kava. _ Mum ya.vıış ,a.vq yelken- ıgcm1sl. Singapura. gideriten, Kava -

1339 Beyoğlu, Bfilbfil Mah. Taran (Macar) ca.dıdfll!ll pıa.fta. 41, 241.- ıert saya 1ndl.rlyor, ve bu eSld. afta.da- Mura adalardan btrlnde. ve deniz i»-
ada 573, parsel 32, 1aıpı eski 75, yeni T1 No. ıu 118 metre şım can kulatiyle dinliyordu. tünde Şamama adlı bır deniz hay-
mu:ra.b'OO.ı arsa.. _Onu çok semım, 'l'1 _ Pil _diye dudu ile döğüşınüştü. Kayık içl.ndıl 

1413 Üsküdar, Selami Ali Mah. seıamsız caddesi en ~ 2M, 103.- oev erdi_ Sen ben1m yerimde 01 • ha.zır bulurum Talmko onu hançerle 
eski 268, yeni 234 No. lu 100,42 metre murabbaı arsa.. ap v denhJe yuvo.rlamı.ş. ve Kava - Mura bo 

1513 Kumkapı, MUh.slnehatun Ma.h. Su tıe:nıız1s1 sokağı pafta 114, 317.- saydın ne yapardın? haydudmı el1nden böylece kurtulup 
ada 7~. parsel 37, kapı eıSk:I. 8, yeıli 10 No. lu 3'1 metrem• - Bir f!"f tutar ve .seninle evlene- gem.iye dönmüştü. O hiW.iseden sonra 
ratıbaı anı.lığı olan k.6.l"g1T evin 3/18 h1s9est. ~h diyerek kend\slnl aldatırdım. şamaıma:ııın blr daha görünmemeslo... 

ı&a Kladlköy, Bıostıaneı Matı. Çatal çeşme .soklı.ğınd& hadt& 48, ~3r- - Ben onu ya.pamalDd.mı.. 011U11 t:ıa.- ıden denizde boğulduğuna. hülmı.9-
kaıpı eski ıı No. ıu 126,42 metre murabbaı sr.ıa. na ebediyen sa.dik kala~ .inan- d1lmJştl Zaten Sarı Korsan gem.lsl dit 

1645 Ka.dık:ÖJ, Bostancı ma.hsllesi Çatal çeşme sobtmda hA.rtta 2'16.- dım.. bana. Tan.n huzurunda yemin ada.da Q:ı.ha. faz18. kalmryarak yolun& 
50, ka.pı eski 11 No. lu 137,91 metre murabbaı arsa. OOerek sörz verdi. Onunla. evlemneğte, devam etm.1$1. 

1848 Kad.ık:öy, Bof,tancı Mah. Çat.a.l çeşme sokağın.da har.ita 51, 276.- onu içi.ne düştüğii çamur dery.ısından Oysa ki, deniz altında fazla k.a.t-
ka.pı eski 11 No. lu 13'1 ,91 metre murabbaı &mı.. ktrrtarm.ağ'a mecburdmn. ıınaJda. tammruş olan Şamama. o .,. 

1M7 Kadıköy, Bostancı Malı. Çatal çeşme sokağlnda. barit.& 5Z, 276.- _Benim dediğimi yapmıf oJ.c;aydın, m.an y{Werek Umanın ba.şka. bir ta.ra.-
kq>ı eski 11, yıenl 52 No. ln 137,91 metre murabbaı. usa.. Yoko'hamada.n a',?Tllı.ı!.lren lçl.nde b~lr fından. çtkm.ıt. Yarası ağır olmakla 

1648 Kad.rköy, Bostancı Mah. Çatal çeşaıe so~da harlt.a. 53, 276.- lizıllntü hi.ssetme7ıdin. Telcrar dönece- beıaber ölmem.Lııı ve z:a.man geçince. 
ka.pı egJd, 11, yeni 53 No. lu 13'1,91 metre murabbaı ana. ğlml.z güne kadaır seni bek].eyi.p bdc- bir takını tesadüfier onu bir küç(ilr 

1849 Kadıköy, Boota.ncı Mah. Çatal çeşme sokağmda harlt.& 54, 276.- lem.iyeceğJni azılamıt olur ve hiç oı- yelkenli ne Fil.lplnlerdcn Japon ad&-
ka.pı eski 11, yeni 54: Nolu 137,91 metre murattıru. arsa.. ınaım;a. böylıe bu. denemeden sonra. ev- le.rma atmıştı. 

1650 Kadıköy, Bostancı Maıh. Çatal çeşme so~ baritıa 55, 276.- leııird1ııl Neden bu b.da;r aecle et- Şamama., Yokoham.aya. diişi.uıce 
kapı eski 11, yeni 55 No. lu 137.91 metre mura.bba.ı arsa. Un? kendini sahil boyundaki meyhanelere 

1651 Kadl!köy, Bostancı MaJı. Ça.talçeşme so1aığmda harita 58. 278.- _ Gözlerim ve i.zarum bağlandı, termiş, orada gece gÜllodüz içki içerek 
kıaıpı eSkl. 11, yeni 56 No. lu 137.91 metre murabbru. arsa.. 1"i _ Pi! Orasını hiç Jı:arıştırm.a.. ve çalışma kudretini kaybetmiş, haGIJI 

1652 Ka:dr.köy, Bostancı Ma.b. Çatal çeşme sokağında. harlt& 57, 230.- tam mAnasiyle blr ~ ot.nuı4tu. 
k8()l e$lı.1. 11, yeni 57 No. ln 114,93 metre muratıbııı ama. goeçmlş günleri unut .. banıa yardım et.. Yokobamalıla.r ufak terek insanlar 

ah 1 t,.~x.. .... d h--'ta. 58 230 beni tooelll et. Ben! a.teşıe de~. se-1853 KadJköy, Bostancı M . Çata çeşme sıo~ ... u a ..,., • .- olduıs..·~da.n, şa.m.ama. gibi 1rl cüsseli 
ı......- l ı 114 93 t _.._b rinli.ğe, itidale sevket. Sen cesur ve ıs~· 
"'-""P"- eski. 11, yen 58 No. u , me re mu. ..... aı ama.. bir haydut b""'le bir -hirde çalı!!!!!?.. 

l """A Ti'_........ ..... .......... __ "'·-~ Çat ı k ıs.. ..... _ ""--'ta. 59 36'1 tıem.iz yürekli bir erkeksin! Aramızda ~., Y-· ._--"'" ~oy, .D\R>,, ..... cı .M.lllll. a çeşm.e so ao ........... uıcw• • .- dan da. yaşı.ya.bilirdi. 
kapı eski 11, yeni 59 No. lu 183,81 metre murabbaı arsa. geçıen tatsızlıklan unutalım. İşte şeytan ve kıskanç gayşa.la.rm 

2153 BeYQğlu, (Gala.t:ı.) Hacı Miml (Bayazlt) Mah. Marya. (Re- 233.- - Ne yapmamı lstiyormm.? &ınl ne Şina.gona m'l.ISQ.lla.t ettikleri semed 
vant> sokağında. eski 5, 7, yenl 5, 7 No. lu tahminen 46,65 ta.dar ~vdiğianl pe:kAlıl. bill.rslnt Ret Şamama, Kaıva _ Muranın eslk1 dı\-

t ""'ba. lıadisede seni müdafaa. eden da.ima. ...,,-
mıe re mura:u ı arsa.. manı olan bir adamdı. Fakat; ikisi d9 

2222 Beyoğlu, Yenişehir Ma.h. Ca.bat.o (Çav<Uı.r> $0ke.ğnlda eski 382.- bendlm. Hattıl. 'I'aJcailwyu bile tama.- o güne kadar birbirini ta.nuru:ımı.'itt. 
11/23. yeni 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 No. lu tahminen 382 myle sana bırakmıştım. Blllyorsun ~ 8 K .... ll 
metre murabbaı arsa.. n, ona son günlerde Ha.mdun gibi ~amama, an orsanın gem..... -

2258 Eminönü, Şeyth Mehmet Geyliini Mah. A.rpacı!M caddesinde 218.- ta.ütıhiş bir slneık musallat olmuştu. manda yattığını biliyordu. Beş on gün. 
""i'ta 18 d 406 l 16 ""~1 e~"i 29 y-• 38 No ltı - N-... yarar bu ..... ...ı-.klann, Ti - Kava - Muranın yolunu beklem.tşse 
v..... • :ı a. • panse • .........., ""'" ' "'..u • -.,..... 3""~·· de, sonrıa kendJni yokl:i..IIIJŞ ve: 

dş~~~manı3140aıth~"~. 41,50 metre muralbbaı havasız kiırgir l>i? Nihayet Taka.koyu onun elinden _Bent """'""Iıya.n 0 de~.ndi. TakaJao 
u"-1\.ıo.u ...,,.,.,..,,.. kurtaramadık. İldsi birliktıe gittiler ve .,-- ı;;~ 

2484 Beyoğlu, Tomtom Mah. Salatın Odalıı.n çıkmazı, pafta. 35, 184.- bir da.ha dönmediler. idi .. Ta.k:ako da ölmüş. Artık her tJllll 
ada 325, parsel 115, kapı eski 15, _yeni 3 No. u 61,25 metre - Sen Ta'ka.konun ya.şadıtına. hlli blt.tl ve maziye kanştı. 
murabbaı arsa. inanıyor mumın? Diyerek, intikam. alm::ıık sevdemn-

2661 ÜSküda.r, İcadiye Malı. eskl Küçük ÇU:tekavaJı:: yeni İmam 202.- - Şüphesiz. O yaşıyor.. hem de o dan va.z.geçınlştl. 
Galip .sokağında eski 25, yeni 23 Nolu 103 metre murnbbaı müthiş sinekle birleşmif olarak.. Şa.mama ne ŞJnagonu tanıyordu: 
ha.rap ev. - Bu bir vehimdir, Kaıva - Mu.ra.! ne de onun Ka.va - Mura ile evlendl-

Yıık!lrlda. a.dre..<ıi ve tafsilatı yazı.lı gayrimenkuller peşin para ile ve açılt o, Slngapuıın. çıktıktan sonra bir da- ğinden haberi vardı. Gayşalar ona: 
arttırma usulile satılacaktır. ha dönmedi. Dönmiyecıeğint ben de - Falanca OOkakta. falanca. evd• 

Müzayedeye Lştirak ed()Cekler mukadder kıymetin yfuıde onu nlsbetinde biliyoztdum. Çünkü, Yama.danın e2lell kapatılmış bir orospu var. Bu kadın 
teminat yatırm:ı.lan lazımdır. düşmanı olan prens Nah! Sl.n.gtıpur- her gece rüyasında seni görüyorm.111-

İhale 9/4/942 perşembe günü sa.at ondadır. Satış esnasında verilen be- da uyumuyordu. Elbette bu fırsattan Lakin küçük boylu bir bel!Uısı ono 
del mukadder kıymeti geçtıi:'1 ta.kdirde teminat akçesi derhal arttınlnuya.rak istifade edecekti. Derhal fedailerini bir yere çılrarnuyor. Haydi ona. git.. 
\hal<! kimin uhdesine icra edilirse teminat akçesi ona. ikmal ettiril~ektir. harekete geçirdi, Takakoyu kaçırttı. bu tiece yalnızdır.. seni bekliyor. Şl-

Isteklilerin temlnat akçesi. nüfus tezkeresi ve üç kıta fotoğrafla birUk- _ Şimdi Ta.kadro onrm elin0e esir nagon seni delice sevly0r .. fa.kat be 
te bildirilen gün ve saate kadar şubemiz Em.lak servisine gelmeleri. midir dersin? kadın aşkını kolayca itiraf etımes. 

NOT: X işaretli gayrimenk-ullerin ihalesi Umum Müdürlüğün tasvbbine _Ya onun elinde esirdir .. yahut ta İlkönce sana namuslu gibl görüne-
a~dildlktcn sonra yapılır. (925 _ 3707) !ı'amada Singa.puru ateşledlğl zaman cektir. Sen burılara aldırma.. H:ı.yd.l 

onu öldünnfuJlerdlr. sa.na bira~ içki para.sı. da. ~Um.. 
Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eksiltme komis- T.:ı.ka.ko bahsi bir yıla.n hı.Jc:iyest git, eğlen bu gece! 
yonu reisliğinden: gibi uzayabillrdl. Kava - Mura lMı Dediler. Bir a.vuç ııa.m verdiler. 

H45 lira 33 kuruş k~if bedelli Galatasaray lisesinde yaptırılacak çer- kesti. Bir iki akşam sonra şehre n - Gayşalann maksadı Şinagonu Kava. -
çeve im:ı.U~nin 2 N.isan 1942 perşembe günü yapılan ekslltmesl.ne talip Pi ile birlikte çılo.nak istediğini söy- Mura.d:ın a.yınp tekrar k.elı.di ar:ı.lan.
zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 nncü maddesine göre ıo gün Uyerek, akşama doğru gem.iden :ı.y- ne çekmektı. :ıq-e de om içlerinden 
temdit cdlloeırek: 13 ll{isan 1942 pazartesi günü saaıt 15 de Liseler Satıne.lma. nldı. birinin '6öylıe bir refalh ve saadete 
komls~·onu binasında tekrar :ı.çık eksiltmesi. yaıpıl?-oodttır. İlk tıem.lnat 108 ••• kavuşmasına. ta.bammfil ederoıyor-
llra 40 kuru~tur. Yokohama'da bir yıldız lardı. 

Bu lşe alt şartname vesalr evrakı Galatasaray 11.<JesJ:nde görülebilir. is- Şamama bir tulum sake ve bbl 
tek.lilerin en az bir ta.a.hhütte 1000 liralık bu i.,e benzer tş ya.ptıkla.nna d.o.lr sönerken mlkto.r ta2le yemiş aldı. Şlnagonun. 
1<12.ııelerinden almış oLduğu vesikalara istinaden İsfıanbul vilayetine müra- Yokoha.ma.'nın tanlDllllŞ yıldızları evine doğru yürümeğe başladı. 
caa.tla eksiltme t.arihinden 3 gün evvel alınmış eksiltme ve 1942 yılına ait bir araya toplandıkları zaman: Ortalık yeni kare.rrmştı.. 

d Şaırn.a.ma: Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. C 4155 ı - Aramız a bir talihli va.muş .. Ka-
va. - Mura'yı elde etti ve onunla. ev- - Me~r dünyada beni seven bir 

lngilizce veya almanca bilen bı•r 'endi. Ne mutlu ona. kadın da. vannı.ş! ... 
Diyorla.r vıe Şinagon'u kıskanıyol"- Diyerek sevlnlyordıı. 

daktilo aranıyor la~~lardan lld6i Şingan'u.n diişma-
ı .. tanbul El k "k T T" l . 1 1 • ;u idi. Kendi arala.onda: .. e trı , ram vay ve une ış etme erı «- o. bizden gfuıel olduğu için. bü-
umum müdürlüğünden: ~ün erkekler onun peşinden koşu-

İda.rem.iz tramvay teknik dai..reSi için imtihanda gösberece~ ehllyete yor.• diyerek, onu Ka.va - Muranın 
göre gün.de 3 na. 3,5 Ura ücret verilmek su.retııe İngilizce veya Almanca u- tözünden düşürnıeğe ça.11Ş1Yorlardı. 
sanlanna bihakkın vakıf ve •seri yazan erkek veya kadın daktiloyıa fhtcyaç Gerçl Şinagon evlenmekle fuhuş 5.le
v:ı.rdlr. Ta.ltplerin nüfus hi.ivtyet cüzdanı, ta·hsll vesi.kası, hüsnü hal k:\ğıdı tillıı~i!n çek.ilmiş ve bu BUr'e'tıle yerini 
~ şlmdiye len.dar çal.ı.şmı.ş bulundukları müesseselerden almış bulundu!klan re şöhretini arkadaşlarına tıer.kıetmiş
iyi hizmet vesl:kalarile bir1ıkt.e 10/4/942 günü idarenin Metro hanı xemJn ka- tı amma., onu ~cmlyen gayşıa.Jar bu 
tmdınkl zat işleri ve sicil rnüdürlüğfuıe müracaatıan lüzumu bildirilir. ( 4187) ıııa.vallının yakasını halli bırakmıyor
..,ııııııııınıııınmııımnrrrııııııırıııııııııırııııımıırrııııııırııımnııııımnıııın1t1111nnııııınıııııııııııınnıırıııııımıııuııııııın ı lardı. 

. · Sin.agouwı kurmak istedlği yuvayı 
kışın da boza ... Benim nışanlun da laıında derece bile almış ... Kar üs-, bozmak içJn ne mümküruıe y , __ 

.. K el • h .. d k -'- d a.pınış,...r 
ya7ın yuzer... ı~ın a ınsanı ay• tun e onun ayı~!1ı seıyretme5. e cı.ı. İlk iş olarak, Yokobamanın mee-
ran edecek derecede kar sporlan ya· ayrı bir zevktir... hurı serserilerinden birine beş on ~ 
par .. 1934 te kviçrede kayak spor· Hikmet Feridun Es rerm.işler ve ölümderı., kavgadan yıl-

* 
Kava - Mura. evine geleli yarım :;aa& 

bile olmarr:w}t.ı. 
Zihninden bin türlü şıeytanlıklılr 

geçiren kornn.nm kalbJnde gittikçe de
rinleşen bir ateş vardı. O, Şinagona 
çılgınca. seviyordu. O akşam eıve gil'
meden, yavaşça. bahçeye i:ıım1ş ~ ta,. 

rısı.nm diz çök.ıcrek - yalnız başına -
yarım saatben fazla. akşam dunsı ya.p
tı.ğ'ını ve Tann~ yeni yuvasının ebe
diyen yıkılmaması için nasıl yal
vardığını kulıı.~e duymuş ve göziyt. 
görmü.ştü. 

Şinagon Sik sık ellerlni birbirine 
vurarak, Ta.nnya şöyle yalvarıyordu: 

(Arkası var) 

ladı: - Şimdi. azizim Klayton, bu sa- - Ara.baıya binerken'? netca aldım. 
Seyrüsefer merkeu, beni bir bah arahana binip bu evi gözetle- - Sarıa başka birşey söyleme- - Demek herifin adı, Sherlok 

adamın acele aradığını ve adresin'.i meğe gelen ve sonra da buradan miş mi'? Holme1 imiş ha ... 
de vererek derhal kendisine müra· çıkarı iki kişiyi Regent caddesine - Arabadan aynlırkeıı ismini de - Evet efendim, bana bu i.Jni 

Çeviren: AHMET HİLALi caat etmemi t!ıbliğ etti. Yedi sene- kadar takibeden müş-tel'jyi tanıyor söy~edi efendimi söyl.;:w, Hafızamın beni aldatmadı-
den.bıeri ara>bacılık ediyorum. Bugü· musun} Holme.s, arabacının bu cevabı ğından eminim. 

Tef.cika N. 21 

İk.iuci telgraf da emanetçın.ın 
garsonu Sam tarafından gönd~1-
miş ve metni şöyle yazılmıştı: 

«Emriniz mucibince 23 oteli bi
rer birer gezdim. Timea'm ketıik 
nüshasını hiç hiı yerde bulamadım. 
Emirlerinize muntazırım.> 

Holmes"in çehresi bu telgraflan 
okuyunca, birdenbire karıştı. Bira2 
<ıü~ündükten sonra esefle: 

- Bu iki ~pucu da birdenbire kop
tu. Bu muamma, aleyhte tezahür 
ettikçe, beni dah.ı. ziyade sarıyor. 
Şimdi baııh bir ipucu aramalıyız 
Cledi. 

- Casusu, arabasında götüren 
arabacının izi de var. 

- Evet. Seyrüsefer mCTkezine 
bir telgraf çekerek arabacı.ım isim 
ve adres.ini bana bjldirmelerini rica 
ettim. :lakalım oradan ne cevap 
gelecek:? 

Tam o sırada sokak kapı61nın 
zili uzun uzun çalındı. 

Holmes, kapıyı açmağa giderken 

bana döndü ve: k da h:. L· kd" H A ne a r ıç mr te ır ve ceza ye- - ayır! üzerine bana muzafferane bir nazar - la. Şimdi. bana o adam 
- Yemin ederim lci. kapıyı ça- d' S ·· f k · B d b ed me ım. eyruse er mer ezı vasıta• - u tı am, ara! aıw. ner en ath: arabaya bmclikten sonra olup biten-

laıı. adam seyrüsefer mer:kezine sile aranmaklığLm, beni teli.şa dü; b:ndi? - Dt:mek, sana i&mini söyle~ leri, eıı küçük teferriiatına kadar 
çektiğim telgrafın cevabsıı getiri- şürdü. Aca:ba, bir kabahat mi ~şle- - Rege:nt caddesindea. lıa... Ne ihtiyatsızlık anlat. 
yor. dim) Hafiye, kelimeler ii.a«iade dura• Hafiye, biraz du~ sonra - SahıJa saat dokuzıla Regeat 

Hafiye.nin tahmini doğru Çl]ciı. - Merak etme aslanım. Seod<eD rak ve çehresi ciddileş~ devam ara.hacıya yeniden sordu: caddesinde mütteri beklerken, belli 
Biraz sonra Holmeııle beraber oda- hiçıbir f}k.ayetim yol:. Seni bura,ya ça.-- etti. - Bu adamın adı ne imit baka- çağırarak, polia ha.Fiyesi olduğuDOo 
ya kııa !boylu bir adam girdi: Bu. iırma1.tan ınaksadan, bir mesele -_ Meeelcv mübiuı ve. ciddidir. Ya- ~? iki k.iş,i sezclirmed~ talribedeceğl
hafiyenin seyrüsefer merke7:inden hakkında malumatına müracaat et- lan soyJemege kal!tarsan bqma nare - Ba.ıı.a polis bat.iyesi Sherlok ni ve bütWı gün arabamı kiral8l}'"B .. 
ismini ve adresiıü sorduğu ara.bacı mele.tir. Eğer suallerime doğru cevap yakarsın. Bu adam Mİ gözetloerken, Holm .. olduğunu söyledi. rak i:ki l;;·.m ücret vereceğini söyledi. 
idi. Seyrüaeıfer merkezi, Holmesı'io verirsen, seni muaheze etm•elc §Öyle soııra da huradaa çıkan İ!ıJ adamJ Holmee bu cevabı duyar duymaz Sualeiz, ken<Iisini i9tecHği yıerlere p 
telgraf ınt alır almaz, arabaayı ara- dursun bir lira da bahşiş vereceiizn. ta~c:ı4ten sana hiç birfetr ııöylo- yerinde • sıçradı, tepesi atın. k8'lan türeceılctim. 
mı§ ve derhal hafiyenin evine gön" - Emmize bazının. Ne soracak- medi mı) Sualimi Qııİ anlıyor um- çatıldı, biran p~alar gi>i oldu, ıon- Bu teldif.i. kabul ettim. Çünkü be-
dermi~ti. sanız sorunuz, dosdoğru ceıvııp vere- sun . .Ha.IUanı toplayarak sttallıne ce- ı:a. bana dönerek: na fV'CTdiğj ücret az: değildi. Günde 
Arkadaşım, arahacırun gelişinden ceğimdm emin olabilirsiniz. va, veı·. - Wataon tam wahet.. diye hay· iki lira kazandığım nadirdir. 

fevkalade memnun kaldL ZavaHı - Evvela bana ismini ve adresini . -.- Bildiğiniz hiı- valı:aıya sizden ha:vkırdı. Evvela Northumberland oteliae 
adam, tanımadığı bir adam tarafuı• söyle. Belki ileride de 1'alla ihtiya- ıuçın saklayayım) Sakallı mÜ§teri. He>Imeein bu sözü beni p.flrltı. kadar gittik. Karşı kaldırımda d.-
dan polis vasıtasile aranmastnden cım olur. polis_ hııf!.yıeei alauğumı ·.-e .ifı:i fd§i}"İ. Mesai atlc.adaşımuı bu sözlerle rarak bir müddet beklech1c. Biraz 
son derece en<lişeye düşmüJM,i. Par- - Aclım John Klll(Y'ton'dur. Tur- 8~f1~eôen tıdd'betm~ istediğini ne demek istemğini bir türlii anlıya- sonra otelden i·ld kişi çaıktı ve binuı: 
lak siyah şapkasını durmadım par- pey caddesinde 3 numarada oturu.- soy e . mıyordum. ötede bir arabaya bindileı-. onı .. 
maklan arasında evirip çevınyor, yorum. Daima Wateırloo .iırt:asyonu -.- ~e:k o ~al mü.§tıeri., Iİze Holmeain. çıldımllf olm 00 buraya gelinceye lc.a.dar takibettfk. 
mernkınclan çehresi sararmış görünü- civannda mÜ§terİ beklerim. polis haliyesi olduğuna llÖylıemi§ ad~ kodttum. 

881 
an evin biraz ilerisıindoe durduk.. 

yordu. Holmes arabacının i&ınini ve ad öyle mi~ Fr-L-.. h t!... • d L _ Holmea arabacının sözünü keeti: 
A 

'- • • Evetf ~ auyenm sonra aın m:a'Da- B ) b'li L~ d 
ravacı, .bir ilci defa yı.ıtk.unduk- resini, muhtua defterine kay~ettik- - .. c:ıya sorduğu sualden. k~arumn - un an. 1 >:0 rum. Q'Qn • 

tan sonra trtrelc bir sesle eöze bat• tcıll sonra telcr:ır aordıu .- Bana ile ~ ~ ıoyle- yel"lft olduğunu anlıya~ ~ bir sonra olup bitenlen an-tat. 
Illlf> (Arka. nr) 
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B U L M A C A M 1 Z Devlet Hava Yollari Umum Müdürlüitlndenı 
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.,..._._._ .. ___ ~.,.. ..... AnıblS - ı..n1ııat. ...... - Adana ... .Mıbra - ElAzıl .... """'8eat 
1 ~ ......... ~~..n.tıdlr. 

•AZARDAN MAADA mm otJN 

Soldan sata ve yukarıclan qatu 
1 - Bir meyva a~cı 
ı - Şayanı teessM. 
ı - ı:saıeteıı delil· 

... Da.t1b 
.&ntaıa f8lılrdll:n w oo llıUct ven 

• ~ " 40 1'llfltOy ~ 
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llMDUID 

, OD mbı1 lebJ.rden 
1 00 • JıleJdl,ndlD 

n 11 Antara lle1d&na 
12 00 ı tl8hlr 

•.l&AB D.l.BİL Bm Gtbf YAPJLIR. 
lutI>aa:ıb 

M 00 Ada.na feb1r 
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81.uDülta 

• • M IO 
S'r • 
11 lD 

-...ı~ 
• • 00 

1 IO 

et - Y:ı.pma - BaflJl8 •O. pline 
.-oecı.ı ba$ıurına be. vale otı:rı:ı - M-

. • St 46 .&nb.ra M9Jdana 
1' 10 • eeııır 

) t •AZ.&R Gtba.mtt 
· . 

ıo 41 
ıı il 

maktan emir. -.ı DatıD 
1 - AlçaJt - SaJır&. .ADtara şehir 
1 - Bafma cKı gellrse tnı:fa del11 - • Meydan ' on Adana (leb1r 

Ada.na Meydana 
Antara Meydan 
Ankara Şehir 

eu.ı DUb 
14 fıll 

e ao 
•uı.ı olan. .Adana Meydan 

1 - Bir nevi put& - Almn lo tanlı. Mana eeııtr 
10 46 

ıs oo 
1'1 11 
!'1 fıll 

1- AVUO 1ç1 - 2ıbaıdet lı;1Jı t9 blaD. AN.KABADAı 
u 00 

t - Yırtıcı ha.yvanla.r. OtobtlsJ.er. İstanbul. Ada.na Ye B11zı1 JOlculannl Meıiı:9 P.T.T. bSna.sı 
10 - B&§lDa. cKı gellrııe ~ bir &ıtlnden yub.nda yasılı ..a.tıel'de alarak meydana na.tlıeder. 

Mır - Bir çalgı. AD.ANADA: 
G~ bolma.c•mn OtobO. J'Qlculan 71Jb,rıd& )'Ullı saatlerde Ytn1 otel Gotnden alatak 

Boldan sal• ve 711bndall &f&lıı mqdana nakleder. 
1 - Balıkçılık, 2 - A'YUD&&vun&, nAzlÖDA: 

ı - Ugat, At. • -tns:paatftO, 1 - otobQs JO)eula.n JUa,nda yuıh saatlerde M&~ez P.T.T. blnası &ıtın-
Katar. Memo, e - Qa. Adab, ' - den alaral'. meydana ıetlı1r. 
batma, tıa. 1 - Lfıtfeıdllen, 1 - l!a.. Btı.rr t1CBETLERfı 
~. 10 -~ Anb.ra - İ.9taııba1 d8• L. Anıkara - Adana ıllı L. Anbra • Ellzll c3:1ı 

L.. İ.stanbul - Adana cü. L. İ.atanbul - rlhıt c52> liradır. (2238) (3991) 

Zonguldak ahkami 

ürkiye Şişe ve Cam 
Fabrikalan Anonim Sosyetesinden 

Anadolu ve Trakya Züccaciye Tacirlerinin 
Dikkat Nazarına: 

LAmb& fllelerl Wvsı&tmda tatıblk ettilfmls multl ll/t/M2 tadbtn
deo Mıtbaren sGccacf)'9 •tı.fla.nmıza da. ~il ~tmek mecbarlJd.l hlml 

o!mawtıur. 
~ dcactJe lbtlyaçlal'ı, aylık ı.tnıealltmımıı lmJrl,nlan 

dablltJ>de, ~ tu.ımdan iaJirı ecuı~ mutemetlere nrllece
llnden decaclJ• .ımK lcbı tal>ı1kamıza mtıracaa.t ..uJmemest nAn 

olunur. 

Bana inanınız" 

Bu Süt Kreması 
usulü sayesinde 
50 yaşındaki birçok 
~admlar ancak 30 
yaşlarında görüne-. 

ceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüı 

ve boynunuza 
sürünüz. 

8 uru~uo. 80lmuş ve ıevtenılt bir 
c1lcll. tazeleyip ıenclefUmıek tcln 

lfte abe baıılt bir uıW· 
Öne. P.nto-eaUn Ue bazın ett1r11-

mJt t>lr rnlkdar .Ot krem~· a7Df 
mt.kdaı hum •tttrilm!ı uytın1atiı. 

1 kuıstırmu •• buna iki misli ıa.
' .Ut luemam llAv• ediniz. Bu tertip 

dldlnlzJ besler ve ou 6deta tnand· 
au,yacak derece<!• bir cençllk ve btr 
tazelik venr. 

Bir me~ur artist ıençlYıt manıa
rasJru muhafazıı ve "1anı• için bu 
baait usulQ tatbik etmtı w '70 7aşın
CS. olmasma ratmen cenç kadm rol• 
lerin.i onıamaşta. Eczacına CS. bu ba· 
Utayı tize ihzar edebilir Ancall 
muhtevlyall az ml.kdarda obnalüa 
beraber pahalıya ınal olur <Yatsız> 
beyaı ~nktekl Tokalon kreminin 
ıeMıbınde cildln1D bellemek l~in 
baz.rn ew.rıımıı ze1t.1117atı ile ant 
kTemasa mevcuttur Bu terkip ctJ
din lıli7ac bisaetüli 1.Sanm ıa lten
dbld.ir. Herhalde memnunl1et bahı 
1emeresl ıarantll.ldlr. AkaJ haldı 
paraaıı iki milU &ade edUecekt.ir, 

1 

Sahife 7 

Devlet Demiryollan ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Jıhhemnen bedeli (14M4) l1ra olan muhtellf tekil '9le ella.tta MOOQ 
ide& lAmbe. n ıem1c1 fener Aesı (20/4/1942) ~ rtınil aa.t (16~0) 
ca b8f buçutta Ha.}'darpafada Gaz binası da2ıll1ndekl komisyon tarafından 
bpah art usullle a.tuı ehnacalttır. 

Bu ı., lhmek 1Btfyenler1n (1003) ura <80> kuruşluk muvakkat tmn.ınat, 
b.nunun tayin ettfl1 vesaıa.rıa tetllflertm muhtevı ıııarllarmı ayrıt ct1h 
-t (14,30) on. dM otU21& lı:adaı' 1ı:om1QOD reı.utıne vermeleri lf.zımdır. 

Bu ile a.tt IBHnameleır bımtayonda.n param olarak daRJtılmaktadır. 
(4160) 

Ergani Bakırı TUrk anonim Sirketinden: 
•pl>da. meUnlert yazılı maddelerin flı'Jceömlz 11&63 mukavelıenıı.mcs1ı).• 

UAlflld Jıattmda c~ ilzere h1Bseda.rlanmm umumı ~ ıo ~ 
lM2 tarnıırıe miBl.dif puartıeııt cQnü .saat ıe da !evblMe iç&ıaa da.ve$ 
edllmJttl Bu toplantJda. eaert:yet hasıl o1madıtmdan hfasedarlanDllZl. ' 
Jı1a1U ıea tıartıııne mibadtf pazartesi (Qn11 mı&t ıe da tekrar fevkn1Ad9 
~ da.ftt ecıı:roruz. 

etrtet ldssedarlannm 1çt1mada hlıl:ır bulunınalc bre o gün gösteril~ 
aa.tte f1ı'tetbı Anb.rada. Bıuıkalaı ~ :st.lbank binasında kAbi 
katn meıil'erJne geimeleırt n ııı.e 18Detletfn1 ~Uma ıfuıihıden bir hatta 
e"rftllne ta.dar Et.1banka yahut Tüı1dye 1t bankasına. teYa §h'kete tevdi 
nmelert rica olunUl'. 

İDARE MECLİSİ 
Madde: şırut, na.t teeb1t edllmemLş malltnn satış flatla.nnı ve bu fl

a.tıere eeaa olan mali.yet ve Ur f1atıer1n1 bu ııatıer tahtında. satı..• başla.
mu.dan yeya.hut batladJ.ktan mora en ıeo bir hatta zarfında T1caııet V&
~tine bDd1r1r 'ft m11şarthılle,-h Vekllet tarahndan vaki olacak tekline
ı1ıı1 hiı.ıtınıyetıe tıell.Jddye lmade bulunur. 

Madde: Şirket, her altı aylık blllnçosunu taallftk &ttiği devrenin hlta• 
mmd.an en geç on beıı, g{bı rartın.da Ticaret Veklletlne gönderir. 

Madde: ŞiTJret, T1ca.ret Vek:Aletl t&rafmdan her talep vaki oldukça mu
amelltı hattında malilınat -.emıeğe mecburdur. 

Madde: Şirket sermayestne tesisten 80Jlra iştirak e~ck olan ecnebile
rin bu 1'"1'Minl kabul ~ ~1 Ticaret Vek!letinden müsaade istih
aı ttmete mecburdur. 

Madde: Tees.süsten sonra f1r:ket aermayeslne ifUrak etmesi talep edilen 
ecntt>ı .. rmayenin JEıkftn,u, T8.rk1ye cthnburlyetı tıebaamna. alt yekftnun 
içte bfrb1l h19l>lr saman tieea.v1lz etmtyecektlr. 

Madde: şııt:et, hlmlllM muharrer b1sl9e ırenetlerlnln elden ele devrlnt 
h11sntln1yetle mfunkü:n olduğu kadar taı:ıp etmfye n bu .suretle ı.ermaye
nln Dçte blrindttn fazla.sırun ecn~bl tablf~tte bulunan ha.kiki veya hükmt 
bir p.hsa intikal etmeme31 Sç1n 1e3p eden tıedb1rlerl aimıyn ~ctıurdur. 

Madde: Şirket, atikle yazılı muhtelif mevzulardan hertıangt b1rlsUı 
1fUcaJe lıqlıamadan evvel teJtiyetı Ticaret ~Aletine blldlrmfye ft ve
Jcllet.ın mtı.sades1n1 almıya mecburdur. 

Madde: statünün hemangl b1r maddesine muhalifi hareket ıırt.eUn 
feahhıl mucip olacaktır. 

Denizyollan işletmesi kooperatif 
Şirketi idare n1eclisi riyasetinden: 

M.eclls1m1z, cörülen lüzum tbıerine IJl,rteUn umumi lıeyetınl tevkal!ı.d• 
ol.an.le ~ d&Tetıe brar Tetm1f oldutündan ortak.lanmızın 28 Nisan 
1M2 tar1hhıe milsldll Sah sini ._at 15 de ~e Devlet Den.1uıyllan 
lcıJ&TUZlu:t .ervısıntn bulundutu eski ft1)'alıfn alıonund& mezkftr ıün ve 
•atte hazıı\ bulunmala.n r1ca olunur. ' 

RUZNAME: 1 - Miitterıta.n ıatifa eden idare meellsl •nnnın yerine 
ea.a mutanıenamen1n 20 tnct madde61 mucibince müstln mecllslnfn ka
nımı mftddetlnl D:mal etmek Gzere yenllertntn inUbabL 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 
Şahsiyet Hikimliğinden: Teknik Okulu Müdürl"'~'-den: ı - Tatra eümriWertnde aça ıo ııra ma&111 :toıcuıllklar 1çbı ,..,ııan 

941/17 uauaa Anadoloda n&n acıaunda 1stA*ll cııanactılmdan memurtn :tanmıunun 4 Oncü maddesi-

1'7/ll/Ml taıihJııde Zonculdak Ta.- Açık eksı·ıtıne ı·la" nı Bir inıaat ıirketinde nJzı ıl>J fJtram hiilanilne ll)'Ularak llkmtictep mezunlan arasında m&al:>aka 
~ maha~de Hacı t.nallin 1mt1ham açılacaktır. 
eyin.de ölen İata.n.bul ıtıııçaUpqa Ka- Şantye ambar iŞlerlnde çabp.calt 2 - Mtlsa.baka. 1mtuwıı 2'1/411942 pasane.l günü aat H de Anlı:a.Je, 
rablf mahalle81 Dtre sok.at 25 ll/WH2 taıt!ı peqeml>e günü saat 15 ~ İsta.nt>ulda ~ mmıerıdls İataııbul, hımır, Mersin, BcUJM, Samsun, ta.enderun, Trabzon. Kara, Van 
Ho.. da ııa71Uı ı.nan km Emlnecıen ~ mubaeetıeaınde lblltme tomtayonu odaaında 1499.0'l ııra ktfif be- Tecrübeli bir Gilm.rüklert Müdür ve Bat mMürltwertndıe 1apılacaktır. 
dolma 1293 not. 111 Fa.tma.nm tere- dell1 ı.tmıbuS Yılcı. Telmt «*ulu tedrlaat bina.sı t:e'lllin tatmda yaptınla- M EM U R'a ı - Açı't J!erlere t.aytnler mtlsabatadül muva.ffakıyet sırasına. n km dl 
a.tntn Hll&.11 mulıdemesınde: llMe eü tamın& tflerl •O* etllKmele tonulmQltur. bulunduklan Je'l' ile hı&rcınılı "fUiyeti itft>are almara.k yapılır-Müaa.balcaya 
tettannı ftrlaleıt hentı.z t.aha.tkuk et- Jlutaftle, tbll1llM, lıaJmdırlık 1.flerı genel, hu.suıd Te temıı p.rtname-. 1ht1ya.ç vardır. Tallplertn refe- ctmılerhı ayı,n bot yerden fazla oldutu 18.kdlrd& idare b\wJan daha. aon-
memlf oldutundUı muhalleta.tmın ı.s. pıoJe bflf htUAa8De bam. mtlteferrt diler eTrü Yıldıwda olı:u1da l'it- ranslartıe birlltte her gtln beften radan ~ılacak yerlere tayin lle mukayyet olmıyacaktır. 
Nnbda bıtzma Te n.rlaleı1n1n ar&- raıec:i...t ıemln&t lU liradır Sonra Galatada Bilytllı: Ttınel • - MOebe'Dya lfUr_lk edeceklerin utertıtınl yapm14 bul~_ma1an "8 
mJarak Do ay zartmdıa mahkemıem.1se f.atetllleırln en u bl.r tıulıhnt•-

1000 
llıalıJt bu '- .._ __ •· •• a... ... a hanında 8 numaraya mtıracaat- memurin tanunumm döl'dilnctl maddesinde yazılı T~ıflan haa olmalan 

llllracaatıanna :tarar "rilmlf cıldu- uc ~ ~ ... J91)-...u 1 tarttır. 
landıuı mllte.ettamn n.rtalerln.hı it dair tdarelerlnden a1mıt oldutu Teeltalara ı.&tnaden İatanbul ,.U~e iill•a•"•· •••••••••• 5 - Bu p.rtıa.n halJı olup mtlsabalalya lfUrlk etmek lBte)>Elllezln yu-

artmda Tft'a.18' 1lAmı pt.1rerft mtlwtla tblltme taıthıDden t.at;tı snnım ıwto 1 dn eneı almnut eh- karda JU1lı giXxırn][ kiarelerlnden blrtne 25/411942 cumartesi giinü aqa-
:..ıertne dtlııfen mJrulanııı almalan Uret,. 1942 JJ]mıa alt ııe.m odam ....ıblarlle ıeı~ıerı. (4109) GÖZ MVTABASSISI mına tadar dil~ ne mtıracaatıa ftılı&detn&mP, ntuua, 1y1 hal Te yurdun. 
... 9o &7 sarfmda b6fle blı milra- Dr. Sbe••a her rertnde oahrata mtıtetıammn oldutuna da1r reemı Wılplerden aıa-
-t TUku bu1madılı tatd1rde mite- Gu .. mru" k ve lnhı·sarlar Veka" letı·nden·. ., , caıtn atlık kARrtlannı n askerlik terhLI ftSÜ[Ul wretıerını nrmel•rl 
fttfanın mtrumm Wtnıeye yatırıla.- Girdi.re• IAmmdır. e2298 ·4006· 

ealı 1lln otunv. 1 - Merkez '" Tatra cQınrüklerlnde ~ıır. 20 ~ memurluklar toln Galata.saray Avrupa puaJı tar- Oniverıite A. E. P. Komiayonundan: 
111 mesun1an aıumda mllll>Ma. imtihanı ~ılacaktır. IWDda Panna. apartıman Ho. 23, Ontverslte enek mllsU.bdemler1ne J&ptınlacü: 25 lira muhanunen be-

Karamürsel 
Mensucat ve 

Ticaret 

l - MlwbMa 1mtlblm 29/4/19'2 çarşamll& ıDnii aa.t H de .Anb.ra. !!!!!!!!!!!!!!.~b~'~L~!!!!!!!!!!!~ dell1188 takını elblse 9/IV/1942 pe?ftmbe rtmtı a.aı 15 de rektôr!ükte_!S 
t.ıanbuı, İlılnh', Mersin, lldlme, SUnlUD, 1*endenın. 'l"ra.bnı, Kan, Van etall&me lle 1hale tdlleeett.lr. 
stmrltltrlnde m.M11r ve bq mtldtlrlWerlnde JapılacKtu. ANAPlYOJEN İsteokJllerln şartnameyi reır.tarltlkte ıöreblltrler. ı3'797ı 

ı - .6.- J9r1ere taPıJer müsat.bdakl munt!UıJet mum& n JEen- Dr. IBu.N IAJd 
dl balund1*!an .,er De b&rcırah ndyetıl 1tlbue ahnarak ,.ıır. Mfi,.,,.- İArep&otok, ı.&arılokok, pnO-
bıa llnnlertn ..,._ bot ,.emen tasla oldutu lüdlrde Sclue bunlan daha mokok, to.U, plJOllJ8,ll1tlertn 
..,n tıtılacalc ,erlere tayin ne m'*&yyet olmıyaeaktır. J&P\llı pban, 1ar& akıntı " 

4 - lfteb91taya slrm* isteyenlerin JUbrda J'&Zllı Otlmrllt ~ıe- clld hutalıtlanna tarp ~lı: 

ıtanmüratl Menaucat n Ticaretı 
AııonJm şın.etı tevb!Ade mnmnl be
,.u 09!2 senesı Mayısmın '7 - Jedhı
.. peft8Dlbe ıün11 aaı cın b1.rde) tfz
ır:nın Vefada TqtetneterdSI flbrt
Jıa.mnda toplantıya davet olunurıar. 

J'lnıden blıtne 28/4/19'2 ah gtlnil a.kf81111DA lı:adaı dlleqe Uıe mtııuaat •-• tesırıı taze aııdır. --• 
ederek ~. ntltu.s. 1y1 hal, askerlik Ulıt.ıa.rtıe JDZ'(lun. her ,ertnde 
çaı.,,,aıa mt11ıeıhammn odotuna dair ramı Ul>lpleroen aı.catıan -tJık 
tqıtlannı 'f9rmeler11cebeder. •2287• et065• 

Nafia Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden: 

&tlZNAME: Yapı işleri ilanı 
Madde: 1 - Tıcaret VeUlett ceme- 1 - Eladltmeye tooulan 1f: .Ant.ara Gençlik parlun.da npılacıU n tıe-

lllnce nh:amnameJW lllTeıst tamım 1nı- ... tıdıl. Ktllf bedeli 18957.&0 11.radır. 
JWU1aıı fk1 maddenbı nhıamnameye 2 - Dıltlt.m9 20/41942 pe.za.rtes1 silnö l&&t 10 deN&tıa VellA.letl Yapa Tt 

DlTesl. ln:aar İtleri Relalitı EDflfıme ~U odallmda bpı.lı Sl'f mullJe J'&l)l-
Madde! ı - Şirket ntzamııemeııı1n1n laeMtar • 

.tm beftncl mıaddeslnin mae.ıa btı1- ı - Jamlltme ıvıKı T8 buııa. milteferrl enu 14711 ~ J'8dl 'kurul bedel 

..ıerlne alt f*ruıın Ttcaret Jtanmıu m•*81ııQlnde Yapı l'8 tn..ı1 t,ıeıt Wl1nden aım.ı>lllr. 
llıHmın• uwun oıan.t tadll1. 4 - Dııllltmıeye ciıebllm* ıoın lltetlllertn uauıa da1reıdDıde .ıaı.aı. 

Aaleten Te Tet~ en az on ııı.s- bin 4Gn 119 1'nnt b!r 11.raı .atae:ı:ı. bl:r t.urufl14: muntbt tıemınat mme-
111" m.allk ııı.e 18.hlplerlnbı topl&ıı'1 Jıert llnndll'. 
IDzıtllıden nnce on aihı zarfında F- ı - tntı"c tetllf m*lq>Jıannı tbale llnt olan ~ ıtmt IUot 
b& meıbmlDe mtıracaat!a dutıullye 1t • bdar maJdrus mallllb~ mıewt6r lııoadqcm R.ı.ıUllne "1'IDIJerl Jl-
ftak.Mıl .ım.ıan Ulıı olU11ur. · lllDdır. 

İdare meeUst Wrda~ ıelsl Po8tad& olan seclı:meler ~uı ld1lm& •H• .tlCICb 

--~Sabbk lnııaö•--S ANDA L YASI 
ve tahta. 

MASALARI 
Beyoilu. Asmalı me9Çİt Lebon 
k.arımndaki •okakta No. 3/S 

TUNA PASTANESİ 

ÖZ EMLAK 
ıı:ml.Ak almak ve at.malt Jstlyen
leıin mtlracaatıerı: Sirkeci Ke
mal beJ akıemuı yaıııında Der-
1"1tler U&lt No. 10. Tel: 228C56. 

MUHASiP ARANIYOR 
Kooperatifimize 130 lira tlcretlo bir mflS .ı mubuip almMalr 

Aranılan terait ı 
1 - Türk olmak, 
2 - Yükaek ticaret mektebinden mezun olmak, 
J - .A.kerliklo llifiii l:iulunmarr.ak. 
-4 --HU.nühal varakası, 

S - Bundan eVTel baıka yerde plııtıiına dair t;oMenW 
haiz olmak. 

Taliplerinı latanbul Rızapqa 1okUfll Şark l.an •15 Ele toraP 
ve trikotaj imalcileri kooperatifine 6/419•2 larihbMI• 8/4/942 

tarihine bclar mGracaat edilmeıll. 

' 

adyoıu bozuk olanlar 
YENt TESİS mtı.EN 

Mlnerva RadyC! 
&telyelerlnıde her malbda. ra.d
J'O}annı tamir etUrebfl1rler. Ta.-
m.trat p.ra.ntuıdtr, eyle~ de 
adam göndermr. 

.U..: lbnlninl Jftmet Glşeıd 
bf1ID Jfall .., hu Ke. t 

Telefm: anı 

'l'tlrklJ'• Otlnıhuri,.etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuııılq tarihi: 1888 - sermayesi: 100,000,000 Tftrlr Hrası Şube ve 

ajans adedi: 285 
Zlral ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para lııirikt.lrevlen 18,808 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı n ltlbanıZ 'tasarruf hesaplannda en 
u 10 lirası bulunanlara .enede ' defa oekllecek twa. 2~ Afatıdald 

pliDa ~ ıtramlye dalJıalacattır. 
t JMlet LOGO llrahk 4..000 Ura 

' • 600 • ~000 • 
' • l50 • 1.000 • '° • 100 • t.000 • 

100 adet 50 Urabk 5.HO Ura 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • %0 • 3.%M • 

DiKUT: Heeaplanndakl paralar bir aene !cinde 60 Uradan &fD.Rı 
dQpnJyenlere ikramiye ~ıktıp takdirde % 20 fazla.sile Terllecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 b!rinclkinun. 11 mart Ye 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ - Görele nüfus memrıutun- :zayt - Kumkapı nüfus memurlu-
dan aldJlım ntlfus 1ıedteııeeuı ve bere.- ~n aldığım nüfus tc.'2keı-eml n 
berlnde Te ~le ukerllık fUbe'!inden beraberinde Eminönü yerll ukerll.k 
ft'rilen. se,ortu :y1a.bancı ukerllk ıu- §Ubeslnden aJ.dığım Veslbmı b~ 
bellnde mma)')'e1ı ukerHk temreml tim. Yenisini alacağımdan eeldsllltA 
b.Jt>eıtttm. ~t alaeallmdan es- hükmü yoktur. 
Jdslldıı htlllld JOktur. 331 dotwnlu Vull. ollu Meneı,... 

A ..... 



Sahile 8 

'C) 
~..., 

( 
"( <, -.. 

~' 

\'.ASIK, ÇATI.AK, EKZEM.\ ve 
CII.D YARALARl:S,\ le-rkali de 
jyl gelir Derinin tazelenmesine 
ve yenilenıneslne hinnet eder. 

Der F.n:ınede bulunur. 

F.RENGI 

AEŞAN 

ve 
Belaoğulilağuna 

tutulmamak için 

EN lYt iLAÇ: 
~a.-PROTEJIN'dbJ 
Her Eczanede 50 Kr. 

aş, diş, nezle. grip, r 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

aablır. 

ile kemani NECATI TOKYAY 
gibi iki musiki üstadının uf ak bir 

ayrılıktan sonra Taksinı 

K S AL 'deki 

t 
Dr. CEVAD M. SARGIN ~ 
errahpqa hastanesi cildiye ve 

zührevlye mütehassısı 
ruaycnehane: Galata.saray Balo 

sokak No. 4/2. Pazardan maada 

Billur sesli UZEYYE SENA refakat etmektedir. 
Htt fazar MÜZEYYEN SENAR'ın i•tirikiJe BOYOK MATİNE 

her giln 15 den 19 a kadar - il•••••••••••-~•-•••••••••••••••••••••••llıi 

Umumi Mağazalar 
T. A. Şirketi Umum Müdürlüğünden: 
1 ŞlrkeUmlz teşkllı\tı için 3659 sayılı kanun hükümlerine göre 

Müsabaka ile Memur Alınacaktır 
Hlılen Devlet teşkildtında veya bu kanuna b:ığlı müe~eselerde bu

lunanlar imtihansız olarak alınır. Yalnız mensup oldukla.n daire ve 
ya müessesenin muva!akatinl almaları şarttır. 

2 - Müsabaka imtihanı l~ln aranılan şartlar: 
A) Lise veya orta mektep mezunu olmak 
B) 35 yaşından yukarı olır..amak 
m Askerlik fili hizmetini yap~ ve ihtiyat sınırına nakledilmiş 

bulunmak 
Dl Yapıl&cak tahkikat neticesinde memurluğa alınma.sına miinl 

fena bir hall olmadıfü anlaşılmak 
E) Şirketimizde memurluk istıycnlere mahsus matbu beyanname-

yi doldurmuç bulunmak 
3 - İstenilen vestkalar; 
Al Tahsil vesikası 
B> Nüfus cüıdonı 
cı Doğruluk kağıdı 
D> Askerlik terhis vesikası 
E> Şimdiye kadar b:ışka daire ve müesseselerde çalışmuı olanlann 

1yl hizmet kô.ğıtlıın 
4 - İsteklllerln 3 üncü maddede yazılı vesikalarla birlikte 10/4/ 

1942 akşamına kadar Ankaradaki Umumi Merkezimize veya İstanbul 
şubemize mürncnnt etmeleri ldzımdır. 

5 - Imt.lhnnn. 13/4/1942 pazartesi sabahı saat 9 da Ulus meyda
nındaki Koçak hanında bulunan Ankara merl..""ezlmlzle 4 üncü Vakıf ill•• hanının ı 1ncl katındaki İstanbul şubemizde b:ışlanacnktır. ••i 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve e.>kl BELSOÖUKLUÖU, İdrar zor!uiu, Me
sane ve Prostat lltihabı, Sistit ve Ko11 Blstıtlere. Böbrek rahataızlıtla.

nna karşı en mükemmel bir !Hiç BELSAMITOL'dur. BELSA.'\IİTOL kul
lananlar yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Ec
zanelerde? bulunur. Sat~ depoou: Sami Aksu Bahçekapı t, Bankası 

••••••-arkasında Rahv:ıncılar sokak No. 5. ••••••ııııııii 

.-----NEZLE DtYIP GEÇMEYINtz •.. ----... 
Yerc-n. B•o.,..it. 7atürre. Grio. 'ez.leden Gelir 

GOME .TAL 
Nezleden korur ıre nezleyi kökünden ke.ser. 

----- Eczanelerden ısrarla GOM-''T :\L arayınız. 

Hall Tasfiyede 

Emvali Gayri menkule ve ikrazat bankası 
Tıirk Anoninı Şirketinden: 

16 Mart 1942 tarllı1ndekl fevkalade heyeti umumJ.ye içUm.aında. şliketJ.ıı 
fesih ve tnsfi~shıe heyeti umuml~e karar Verilerek: bay İstefan İvnııço 
llo bay Emin Kehyo.gll'ln tasfiye memuru tayin edllınJf olduktan ve elrlret · 

.. •••••••••••:••••••••••••••• daylnlerlnln şirketteki haklannı nihayet bir sene zarfında.. tasfiye memur

Açık Arttırma ile Fevkalade Satış 
942. Nisanın 5 nci pazar sabahı saat 10 da büyük bir satış 

F.mlakin satışı münasebetile mecburi satış 
Ye.,llköyde İsl:a.nbul caddesinde 25 No. lı PEDRELLİ vlllasmda mev

cut gn.yet zarif eşyalar açık arttırma suretlle satılacağı nan olunur. Bü· 
fe, masa, dresuar ve 11 sandalyeden mürekkep som cevizden mamul 
r,ayet z:ırır stil yemek oda takımı. 2 kııpılı dolap,şlfonyer tuvalet ve la
vabodan ibaret som kestane güzel bir yatak oda tnkımı yine aynl par
çalan havi genç kız !cin !ı1.ke beyaz yatak oda takımı, Pomye kn.nape 
ve koltuk takımı. hakikaten err.sals1z ve masif mavun Fransız moble -
vitrin, masif bronzdan mamul Louls XV eski lfimbalar, terkult hey
kel, port - kart \"esaire, Muyolikn am:n eski liımba, aynalı güzel blr 

larm.ın cuma.rtıesl ve pazar günlıert h~ olarak her gün buluna.caklan O&- ı 
la.tada. Voyvoda raddesinde 27 - 29 numaralı Doyçe Oryentt>anlı: Dreslııer l 
Banlt şubesi bl.n:ısmdald. dalrel mahsusasına. müra.caa.tla , ~:ı.t etmelert lil- ı 
zumu U.ln olunur. 

Kızllay emiyeti 
lstanbul deposu direktörlüğünden: 

AFYOIKARAHiSAR MADENSUYU 
Tren yolu üz.erindeki bütün ıehirlerde 4 / 4/ 942 tarihİDd• İJİ· 

ba.rea aşağıda yaz.ılı f"ıatlerle satılmaktadır. 
1 - 100 santilitrelik bir Iİfe aafi IU becf.U 18 kurQI 

50 » bir fİfe safi IU bedeli 10 » 
30 » bir tİfe safi 1U bedeli 8 ». 

2 - 100 'Santilitrelik bir bot ıiıe bedeli ıs .. 

ORI Teminat markasıdır 
Nefls blr plrf.rıç unu nlmalc lstJrsenlz bakkalın12ldaıı muh.ülı::ak 

"REKOR Pirinç Unu n 
Israrla isteyiniz 

250 - 500 ve 1000 gramlık ambali.jlari vardır. 
Adres: İstanbul. Tütün ilmrfik Kemerli So. No. 21. Tel: 24197 

KUPONLU · VADtli· Ml;\/O't)Af 

VARLl61NIZI TE ·N.fOE~ 

~ı;Q AYIN BIR iNO~ · PARANIN · l="AJZi ·V6RlUD 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

İzalel şüyu suretile gayrimenkul satışı 

bronz tuvalet. 54 pa~a. gnyct znri! tabak takımı. beynz maden tepsiler 
hayli keten çnrşarınr ve yastık yüzleri, Sahibinin Sesi gramofon kris
tal ve bronzdan mamul k:ıvallkor eski gravürler, hayli vazolar, biblolar. 
tab~oı..ır \~Sllre beyaz maden samavcr. dürbün, nrabesıt tabureler; 
bronz elektrik Jümba, Inglli;: döner kütüphane, Fransızca ve İtalyanca 
i:lt plar pembe muare ve yeşil kadife perdeler, divan ve koltuklan, do
Jnplnr, Clvanyan ves:ılr imzalı tablolar. Bambu kanape tnkımı. port
manto. mıı.vundnn şlmend!fer lavnmano: bahçe !çln demir knnnpe ve 
krıltuk, fll•rı p<ı'1.ör. yepyeni hayli muş:ımbalar vesnlr lüzumlu eşyalar. 
r p:ırto. T tJ ve :ıir hnlıl:ır ı;ay2t gfizel bir Almıın duvar kasası. Sir-
kecld" t 15 ve 9.10 da h:ırrket ecterl<>r. Pey sürenlerden 100 de 

R •ş p<"Şlr. d !r 

50 • bir bot tİfe bede& 10 • . 
30 • .. bot fite becleli 10 •. 

3 - Her üç cim Menin bot auchk depodoeıı (200) bnıwU· 
4 - Sabalara ftlilecek fatwalarda .. - .......... ~ 10 

illroato 

tblı:Qda.rda. Altuni zade malııılleslnoo Tophanell oğlu soknğlnd& ve cad
desinde 1&D1 tramvay caddesi Uzerlnde bulunan eskl 35, 37 ve yeni 55 v• 
5'1 No. lu ve içinde 39 meyvalı ve 50 meyvasız ağacı bulunan ve takrlben 
(5000) metı» m111'81:ıba ba.lıçell ve üç katlı blr ev (aynca kncük bahçeli 
l'&l'dJr) mJet fU1U aa.retlle Üsküdar Ba§kAtlpll.ğlnce H / 4/9"2 tarllılnde • · 

-----------·-•ı• 14-11el&11'1Jıacaktlr. (DolJ& No. 942/ 9) dur. 


