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Keçi etine 80, karamana 95, 
dağlıç ve kıvırcığa 100 

kuruş narh kondu 

iaşe müdürlüğü benzin ve 
gaz dağıtı imasını yeni bir 

esasa bağlayacak 
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Singapur 
Singapur Japonların eline geç

mek üzere . 
. Bu uzak yeıi gören ve tanıyan

larımız çok azdır. Bununla bera
ber hiç yadırgamayız. Singapur 
adında bilinmedik, yaban ülkele
ri özleten bir tılsım vardır. Ne
aense, Singapur deyince Hind ile 
Çini birleştiren, ve bizimkine hiç 
benzemiyen bir alemin uğrağı ak
la gelir. Burası, bir medeniyetin 
sona erdiği, başka bir medeniye
tin başladığı kale kapısı gibidir. 
insana öyle gelir ki bu kapının 
öte yanında, zor tutulan yavıl

gan bir sel yuvarlanmaktadır. 

Kapı kırılırsa, bu coşkun sel As
yanın batmna kadar her tarafı 
san sulara boğacaktır. 

Bu kapı açıldı. 
Singapur yalnız, içinde ala

calı bulacalı kalabalığın kay
na~tığ'ı, zenginlikle yoksulluğun. 
en geri :,\sya ile en ileri A vrupanın 
yanyana y~adığ'I bir zabıta ro
manı ve sefahat filmi mevzuu 
olarak değil, bir harbin ve bir 
çağın dönüm yeri olarak tarihe 
geçmiş bulunuyor. 

Harbin bugünkü gidişi, yahut 
yarınki talih değişimi ne olursa 
olsun, hiç gizlememek lazımdır 
ki Singapur, Avrupadan Asyaya 
giden bir kuvvetin gevşeyip geri
lemesine, Asyadan garbı gözle
yen bir kudretin de gerilip fırla
yışına işarettir. 
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Nevyork limanında, içinde çıkan yangın neticesinde devrilip batan Normaadie vapunı 

Ekim kalkınması 
Başv~kil, dün Ziraat, 

umum müdürlerini 
iş ve Merkez bankaları 
kabul ederek göriiştii 

Ziraat bankaai, önümüzdeki mahsul de*esi için bir plan hazırlad'!,J Merkez, 
İt ve Ziraat bankalarının sermaye ve işbirliği eaaaının 

teabit edilmeıi de muhtemeldir 

Ankara 10 (Telefonla) - Başvekil münakale Yolların& uzak mıntakalar
dokt.or Refik Saydam, bugün, Cüm- de. bulunduklan iç.l.n mallarını silola
huriyet Merkez ba.nkasile Ziraat ve ra te&Jm etmekte güçlük çeken köy
İş bankalannın umum müdürleırlni lüle-re kolaylık tem.ın edilmiş olacak
Bn.şvekalette ka.bul ederek kendUerile· ta-. 
bir saat kadar görüşmüştür. Cümhurlyet Market: ba.nkasile İş ve 

Zirai kalkınmamızda. mühim roller Ziraat banblan ananda btr serma
oyn):ı.ya.n Ziraat baruıaaı.. önümüzde ye ve 14blrli~ e888lanıun tesbit edU
mahsul devre& için blr plln hazırla- mesi Ç(>k muhtemeldir. 
mı.ştı.r. Tahmin edildiltlne göre, bıı.n- HükQmet, tatbiklne amı.ett!Ai zirai 
k.aca satın alınacak zira! mahsulleı1n istihsal programının muva.ffa.klyetl 
yerinde tesellüm edllmool meselesi de için 1de.rl teşkll!tın yeni vazifelerini 
bu plan arasındadır. Bu suretle, te\!t>it edettk onlan azamı t11.aUyt-te 

Japonlar 
Birmanya' da 

ilerliyorlar 

da.vet etm11 ve bu husu.9ta. hiçbir 
mftsa.m.aha,"a meydan verllmtyeceğl.nl 
veı yapıl~ ~er haık'kmda günü gttnii
ne ve müsbet malt\m.at lstenecethıl 
alA.kadarlem bil~. , 

Ankarada günün parolaa şudur: 
İstihlaki Avkellöen, nıza.mmllktan 
kurte.rı:nak. tıımı.ttan kaçınmak, her 
türlü sınai ve zlml ıstlhlo.ll 1k1 misli
ne çıkarmak. Mem.l&k.'8tte herkesm 
~trll ve köylüniU:ı bu parolayı IA.
yıkHe ka.vram.8Sllll temtn etımdc. 

(Den.mı ııahife 2 sütun 6 da) 

Fransa 
Japonya'ya 

• vapur vermış 

Singapurun İngiltere elinden 
gitmesi, Pasifikte yerleşen Japon
yanın Hind denizine atlaması 

demektir. Bu atlayışın sonuçlan, 
sadece İngiliz gemiler.ine Uzak 
Şarkın yolunu kesmekle kalmaz, 
A vruna harbine tesir edecek ka
dar ehemmiyetli olabilir. Japon
yanın gözü, Hind denizinden 
Basra körfezine varmak, orada Saluen nehrinin garp 
Almanya ile birleşmektir. Mihve- sahilindeki Martaban'ı 

SingapLir 
radyosu 

neşriyatını 

durdurdu Amerikan - Fransız 
münaıebetleri çok 

fenalaşb rin. masalı andıran bu planına, işgal ettiler Japon kumandanı 
İngiltere bundan sonra denizler· İngilizleri teslim 
de engel olabilecek mi, bilinemez. Tokyo ıo (AA.) _ Japonlar olmıya davet etti V&f.İnlton 10 (A.A) - Tunus 

Singapurun kaybı, İngiltere Malezyada Saluen nehrinin g~rp sa- işine ve Franııanın Hindiçiai valisi 
icin beklenmedik bir şey değil- hilinde bulunan Martaban't işgal et- Decux'nün Hindiç!İnt sularındaki 
dir. M. Churchill, son nutkunda mişlerdir. Harekat saat 13,40 da . Londra 1 O (A.A.) - O. F. 1: : Franstz ticaret gemilerini Japonya-

} ~ hi nihayet bulmuştur. Singapur radyosu Londra saatıle ya teslim etm•ek hususunda karar 
bu acı yıkınm olur ugun~ . dç Tokyo 10 (AA.) - Domei ajan- 12,30 da neşriyatım durdurmuştur. verdiğine deir Vichy'den ha.herler 
gizlememiş, ~mnun sebepler~ . e sı Japon t.efer: kuvvetlerinin salı sa- Londra 1 O (AA.) - İngiliz rad· geldikçe Vidıy ile Birıe.ik Amerika 
anlatmıştı. Ingiltere, ne Pasıfik- bahı Martaban'ı işgal ettiklerini bil· yosunun bildirdiğin& göre saat 12, 30 arasında ıimdiye kadar husule gelen 
te deniz hakimiyetinin elden git· dirmeltedir. susmuş olan Singapur radyosu öğ- en cid~i bulıran genişlemektedir. Bu 
mesini, ne Malezyanın, ne Singe.- Oldukça mühim bir liman olan lede~ sonra bir çe)'l'ek saat kadar hususta Vafington ile Londra ara-

d S atra ile Cava· Maıtaban, Saluen nehrinin aktığı neşrıyatt."l bulunmuıtur. sında ht. gün temaslar olmaktadır. 
rupun, ne e um h körfezin garp sahilindedir. Bir kaç Tokyo 1 O (A.A.) - Öğrenildi- Malôını:.• verilmesi için yapılan rnü-
nın kaybolmasını Japonyaya ar- M 1 w. .. M l h · d k" J . .. .. .. gün evvel zaptedilmiş olan u me- gıne gore, a .ezya cep esın ~- 1 a- racaatlerc Vichy'nin JÜndiye kadar 
bı kazandıracak yurutumlerden i-ı ,.ehrinden gı"den demiryolu Mar- pon kuvvetlen Bafk.omutanı tumge· tat .... :... ed' • h" 'I...· e.ı:::.1• · · · · · • " 1 y . .. . .. _. ıc. ıçaır cevap verm ~ 
saymıyor. Ingıltere ıçın haıbin tabandan geçerek Rangoona dayan- ner~ . ~~shıta, bu~un Sıngapur- sanılıyor. Bu durum ltarşııında va-
sonu uzaklarda, bu ağır yüküme maktadır. Bu hattı Binnanya yolu- dalu lr.~iliz ku~etlcrı Başkoı:n~ta· ;:.iyetin vahametini belirtmeğıe hacet 
VJ.llarca d:l."anmadadır. İngiltere na bağlayan bir kol vardır. nmı tea~ ?.lmaga ~aıvet ~tmı!tır. yoktur Pazartesi giinü öğleden son· 
inanıyor ki, Amerika deniz ve R_~oon 1 O (AA) - Ordunun . Kopru tamır edıldı ra Hariciye Nazırlığında İngiliz aefi-
hava kuv~etleri korkunç hA.le ge- teblı~: Sl~ludenhcefi!'fhb~mfdaale ~art~ba- Tokyo 10 (A.A.) - Singapur ri Halifa:: ile Amerika Hariciye müs-

w w nın şuna 10 c a ır ıyet .ıı.ay• adasını Johor Bahru'ya ulaştıran teşarı Welle. arasında yapılan gö-
lip de dogrudan ~ogruya Ja~~ de~ilmi~tir. Bu bölgede. kıtalarımız köprü v<. set 9/10 Şubat geceı.i ta- rii§llledc bu meselenin münakaşa 
adalarına saldırdıgı zaman, kok.u hafıf. duş~an ~u~edenle temasa mir edilmiştir. Bu sabahtan itibaren edildiğ;, zannolunuyor. 
kurumuş, dalı budağı uzun bır geçrruşlerdir .. Şımdıy-e kadar bu hu- Singapur adasına durmadan harp ı . 
gövde gibi, işgal altındaki bu yer- sı..sta fazla hır haber alınamamıştır. malzem.esi. ve yeni kuvvetler geçiril- ngıltere ne yapacak? 
1 b . b" d"'k""J kt" B B R } E • • mektedir 1 er. ırer ırer o u ece ır. u- • ooseve t « zıcı 1:._..a. · 1 0 (AA ) ş· . Londn. 1 O (A.A.) - ng.iliz hü-

. . i ·ıt b"t·· ...-"flu•)· • • - ımdıye v· 
~~ ıçın ngı ere . u un ~~yre- üstünlük günü kadar dü,mesi haftalara bağlı oldu- lcôınct- . ıchy'nin Llbyada bulunan 
tını Avrupa ve Afrika ya birikti- ki d" ğu sanılLt' Singapurun sukutunun bir Rommel c yardımını büyük bir va-

. h t r b" d k ak ya aşıyor» ıyor l · ld w k • ı ·· rıyor~ er -~ra ı ır en orum. Londl'& 11 (A.A.) _ (B.B.C.) Ame- saat meee e.91 o ug~ ~s e.~ı .. müte· h.ı.met e gormek.tediT. HükUmıet, bu 
tuzagına du~erek zayıflamak ıs- rika Cümhurre!ı!l dün bir gıazeteclier h~.slar tarafından ılerı surülmek- mesel<. haldcında, §İmdiden Vichy'. 
temiyor. Harp, ancak Avrupada toplantısına. reilılik: etm,1.ıJ'1r. tedır. ~aponlar T~ngah hav.:'- alanı-, den bazt sualler sormu§ olan Birle-
kazanılacak yahut kaybedilecek- B. Roosevelt ml'ıttefildetin ilk be- nın ~ogrudan do~~ya dogusunda ik Amerika ·ı ] .. .. 1 

tir. 
Bütün bu düşünceler doğru ol

makla beraber Singapuııın kaybı 
Uzak Şarkta eski durumun geri 
dönmesini güçleştiren, Japonla
nn eline değer biçilmez imkan
lar veren bir kale gediği açmış
tır. Bu bir ihmal, yahut hazırlık
sızlık neticesi ise yazıktır. İmkan
sızlık neticesi bir zaruretse, yeni 
bir gelişimin anlatımı olmak ba
kımından epeyce tehlikelidir. 

Necmeddin Sadak 

defl muha.sım membaJruım katt ol&- vıe Sıngapur şehrının son au depo· ' 1 e ace e goruttne er 
rak kuru~ old~unu söylemiş ve: ları istikametinde ilerlemeğe devam yapmaktadır. Fransadan veya Şima
ıEzici fut.ünlük günü ya.kl9Şlyorı de ediyorlar. Böylece tehirle deniz üıı.sü H Afrikaclan gönderildikleri kati 
mi.ştir. arasındaki ana yolu kesmi~ buluna- olarak bHinmemekle beraber, Tunus 

..... .ka 11i ·Ie:.rı caldardır. ~olu ilo Rommel kavwetlerfoe oto· 
İngilizlerin geniı m.bettıe tahribat ob'll L--·- l li 

Buyurun sigaram 
buyurun ! 

k'- - 1 U · l d" m ı er, -.uyon ar gazo n tay· 
yaptı ı.arı sanı ıyur. mumıyet e u- . . • ' ' . 
şünüldüğün- göre, sokak muharebe- yar.! bt:nzını, bugday, p.rap, zeytm-
leri yapılması ihtimali vardır. yağı ultbnlmıo olduğu i~ve edil-

Londra 1 O (AA) - Londranın mektedir. 
En İptida1 bir lnuamazın en geri salahiyet]. mahfillerinden bildirili- ,-------------.. 

mahallesinde en berbat bir dükkan. yor· Japonlar pek muhtemel olarak 
Camekanında en lüks sigaralar. Ke- S~ngapı.ra 1 7 lcilometre mesafede T a'Fihten ıahtf.ele 
za en Jükı; rakılar. L'ulunmaktadır. Londraya gelen ha-

- Bunlarm da miifterisi var mı? 1 
berlerc. göre, bazı yerler bir çok de-

- diyorsunuz. falar el değiştirmiştir. 

- Elbet.:. ~evabmı~ veriyorlar.... Japon yüzücülerinin 
Almanyada 1942 sergi 'Olmaz mı hıç ...• Hatta, az tanınmıt "hi ı·· 

bir adamın. mesela bir yabancının mu m ro u 
ve fuarları kaldırıldı 

1 
it:ba.rı. kullandığı müskq.abn, yahut Tokyo t O (AA.) - Jap011ların 

Paşa eğlenİJ<>r 
-

Yazan: Eski İstanbul valisi 
Siüeyman KA.ni Irtem Beı·lin 1 O ( A.A.) - D. N. B. tütünün cins! ile de ölçüldüğü sık sık Singa;ıur adasına çıkıt hareketini 

b·ld!riyor: Propaganda Nazırlığı, I valc.idiı. hazırlamak için yaptı\ları itinalı ça-
lkı is t Nazı•lığı ile anla!jtıktan son- Naneddin Hocanın « · 

BU SABAHKİ TELGBAPLAB 

Singapur'da 
durum çok 

tehlikeli 
Şehrin kenar mahallele
rinden top ve mitralyöz 

sesleri duyuluyor 

Londra 11 CA.A.) (B.B.C.) Singa.-
pur adasında şl.ddetll muharebeler 
oluyor. Japon tayyareleri mütemadi
yen pike hücumlar yapıyorlar. Kara 
kıtalannın tazyıkı da ~ok ağırdır. Bu 
durum karşısında İngiliz kıtala.rı ye
niden Qekilmlşlerdl.r. Avustralyalı res
mi bir müşahld vaziyetin 9Qk ciddt 
olduğunu söylemi.ş,_tl.r. 

Avustralya kuvvetleri kum~ndanı 

general Bennett, Japon J>omb:ırdıma
nının şimdiye kadar göı~üR'ft en şld
detll topçu ateşl olduğunu söylemiş
tir. Bazan dakikada. ıoo mel'ml pat
ladığı görülüyordu. 

Vichy 11 CA.A.) - {Of1.) Japon 
ıkıtalan Singapur adasında cenuba. 
doğru süratle ilerliyorlar. Top ve nılt
ralyöz sesleri şimdiden Slngapur şeh
rinin kenar mahallelerinden 1.tltiliyor. 
Japonlar a.dadaJd 4 hava meydanını 
ele geçhml.şlerdlr. Amerika. radyola
n vaziyetin çok ciddi olduğunu söy
lüyorlar. İngilizlerin malzetnece geri
liği mdkavemetı azaltmaktadır. 

Durum tehlikeli 
Vaşington 11 <A.AJ - Japonların 

Singapur şehrine kadar sokulmuş ol
r.ıalan muhtemeldir. Müdafaıı.cılann 
durumu vahimdtr. Müstemleke teşr11 

Amerikan 
donanması 

Yeni Zelandada 
Hawai'den gelirken 
yolda bir çok yerlere 

takviye kıtaları çıkardı 

Londra 11 (A.A.). - CB.B,C.) Ame
rika. deniz ku~tlert Hawal'den Yeni 
Zelanda'ya varmıştır. Gemilerden bi
rinde bulunan bir ga3ete muhabırt 
bunu bildirmekte ve :yolda muhtelif 
yerlere tııJcvlye kıtala.n çıkarı.J.dıltını 
iIAve etmektedir. Muhabir d1yor ki: 

16500 .kilometrelik seyahatten son
ra dlyeblllrlm ki Japonlar Pead 
Hart>our baskını ile Amerlkan do-
nanmamnm harckethı.l akamete utra
tacaklarını sanmakla. aldandılar. Ja.
pon baskınındıınberi gelip ~en şey
leri söyliyemem. Fakat bunu ötren· 
diği za.m.Ml her Amerika vatan.da.ti 
~ün kabardıtuu duyacaktır.• 

Mareş ~ l 

Şang-Kay-Şek 

Dün görüımelere başladı, 
ıerefine bir geçid resmi 

yapıldı 

mecU.slnde vali, kumandan genenı.l ı.ondra 11 CA.A.) _ Hlndistan'd& 
Persival'inl bir mesajını okum\Jf son- Yeni Delhl'ye gelen Çin başkumandıı.
ra şu sözleri söylemiştir: Şimdi ar- nı mare§al Şang Kay Şek çın ve Hin· 
tık Tannnın ellndeyiz. Tann bize dlstanı aliikadar eden meseleler hak
sıkmtılarımızda metanet ve blzl bek- kında görüşmeler yapmıştır. Delhl'
llyen imtih:uııan karşılamak üzere deki kıtnlnr mareşalin şerefine blr ge
kuvvet v~rsın. çld resml yapını.şiardır. Tlmes ba 
Amerikan konsoloshane-. mbıı.h neşrettiği makalede diyor iti: 

si kapandı 1tBu ziyaret Japonynya karşı harp 
Vichy ıı <A.A.) _ !Ofı> Slngapur' _ stratejisinde l.ştılrliğlnln esaslı devre

dakl Amerikan koll30loshe.ne.st dün- lerlnden birini teşkil ediyor. 
denberl kapanmıştır. Çin askerl ihtlya.cının tesblti ve Bir-

Amerika, Fransaya 
nota verdi 

Washington 11 (A...A . ı - Z:ınnedil
diğine gfüe, Li.bya'da. Rom.mel'e gön
derilen Fransız mali harp Il'!.alzemes!.. 
hakkında Amerika ta:rafınd.an mare
şal Petain'e bir nota v~lr. 

Bom bay' da 
Işıkların tamamen 

söndürülmeıi emredildi 
Vichy ıı CA.A.> - com Hlndis

tan'ın Bombay llınaıunda. ış.ıkların ta
mam.en 9i:indürülmesl. emredilmiştir. 

Sovyet tebliği 
Lonclra 11 (Radyo 7,15) - Gece ya

nsı Moskova'da neşredilen Sovyet 
teblili: Dün Sovyet kıtal.arı 1lerl ha
reketine devam etımişlerdir. Merkezi 
cephed~ blt'QOk haı'!P levazımı ele ge
çlr11.m.1ştir. 

mwya yolu h~ şüphesiz göriişillecPk 
~er arasındadır. Çin. Hlndistan'ı 
şarktan istilaya karşı koruyor. Gün11 
yaklaşan müttefik karşı taarruzunda 
Çin mühim bir rol oynıyaca'ıı:.tır.• 

Mareşal dün buraya gelen general 
Waveıı ve Hind mllıtyetçller1 reı.& 
Nehru ile görüşmüştür. General We,. 
vell tekrar Cava'ya dönmü.,~ür. 

Fillpin'lerde 
Japonlar çok şiddetli 
bir taarruza geçtiler 

Londra 11 (A.A.) - (B.B.C.) Flllpln. 
adalannd& Bataan yanma.dasında çok 
şMıdetll çarp~ oluyor. Japonlar 
yeni kuvvetLer çı.kanıu4lardır. 10 hat
ta.danbeii Amerikalılar kat kat iia
tün kuvvetle çal'pı.şıyorlar. 
Şangh&J 11 (A.A.) - Fillpiu Dahi· 

llye Nazın bir beyanname neşrede
rek halkı Ja.ponlarl& i§birliğlne davet 
etmiş: t.Asya Asy1Llıla11ndır, vec11ıes1-
nl kabul edıellm. Bu ayni zamanda. n. 
llpln adalan Flllpinlllerln demektir. 
demiştir. 
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Dfin Geceki ve Da Sabahki Haberler 

1 Harp tebliğleri 1 ;:n::~:: 1:~~~~) So~~!iz~ü- ::em~::: 
n!.1:-~, ~e~~ği .- batb r sı·ngapur'da nasebetleri ~:zar~r(~~ ea: 'I 

tıet>lltt: Dal9da denm1ı mıahaıd>e- ta C. H. P. genel merk~de 
)erde d~ yenlden atır kayıplara. • _?:: 1 .. _•_ı_ s· c . Bol _ ... _1!'-.a. ettl.klerl toplantıda Utlhsall art 
Qra.mıştır. Kıtaıa.nmız taamızı ha- 200 kiti aaeY er araunua11 ~uk •ı ı • la ır nppa te~en J'QılwıdaJd ziraat seleıt>erııtı Jıçhı 
rdcetlerde memt ıııuva!fakJyetler - lilde kurtanldi 1 er ıyor r endite etmeğe lüzum dıklan ka~rlarla ilgili olarat bü 
'8.7,llnmış ve 18 düpna.n tankını talı- gaç J dı"' •• ı- n.llllklere on~ bir tamtm gön 
np etmlştlr. aava.ıı tayyareler1m1z oma gım aoy uyor mtflerdlr. Bu tam.imde 7Ula 
Eınm sWannda d~ gemilerine Mft7elk 10 (AA.) - llonDaDllS& mhı ehemmlyetll oldutu ~ bu 
taarruz suretue ordunun m\lda.faa n.purıı. sa.at 1.e c1e alılm'a ollinl- Felemenk Hindistanında muhtelif ..: 10 <A.A.> - lnsikerenin yat arasında blrlncı plAnda Dll61J', 
hareketlerlnl desteklem1ftir. Lenin- tur. Vapuııı 1aDIPZl ...,..d>Jdan t eeblk .ıvloekofa büyük elçi.i Sir Staf- rı Ye patates geldiği ve bunla 
sra<f onllnde ehıemml,etll düpnaıı saat mnra Sı;ıtne di*ilfo fazla IAllkn ı a•ker rıkardılar Libya'da ford Crippa. Ru.yanm Avrupayı bol- yanında da fMulye, merclmee 
kuvveUerlnln yeni çıkış teşebbüsleri öola.yı devrllm«* tehlllleat g~ Jel ere .._ y- • ,mk]qtimıeje t.,bi>üa edip ebnİ- ~.!..:ırecv-'ekld~l dbdueıee~ı,_:k1m1e mneemlehe"-
neUcesiz bırakıldı. Ordu topçusu t.1. Gece J8rm bert.o. vapwdaıı f:- _ lı! et •tt•k arb .J.: haklund 4" b d k di- .u.u.r-" .,.,., 46 a.uu .... 
ıı::ronştad yakınlanndı:ıkl ehemmlyetl! ~ıkmak emr1 ffdlmlftJ aany gt 1 çe yor -,_ec..- • a un ura a en m.l.z1n geniş parçalarında iklim 
hedefieri dövmü.şttlr. De.nizaltılanmız Neıryorll 10 (A..A.) - C«iıılr, ıror- ııne ~rulan bır suale cevap olarak toprak prtıannın müsait olduğu 1 
Atı • .,_._ d- "'".000 ·-nın1. & __ __.,_ vannPnftU -... ......_... clıB8lr-- .• __ ,_ ,_ -1 I demittir ki: llrtilJnekte ve Türk köylusunden, 

anı.ıa...: uşmanm ..., """ ._ .........._. -- ,_ .__ U.- ••I ••• adalannda mevzu muuareoc er 0 u- cSovvet laükG.ınetinin Avrupada blatm bu feyzinden m"'-t.in .. .,_, ticaret gem.lsl ile bir torvetlnl batıt- mlf\lr. Gemi J8D& :ratıubn lılr P- Oeleb.ı ada.suad Mak ., ~ - .. 
Jlllfbr. Bu &emllerln alb&ı .Amerlta cırtl lfM.!lndf w semmm bmı bm1a , __ , __ yor. ..C. -L---·1--dı auar ,... diğer hükumetlerin itlerine kanıma- lerlni ve menfaatlerini göz ön 
tıyılannda batınlmqt.ır. ört!111 nyun athma. ~ &aaaPar .,ı..,., ~ .JGPVUW kmma ,,-.-..uupaı r. ğı katiyen iatemediiinden tamamile tutarak !mkfuıl:ınn son hudud 
Şimali Afrlkada 2 tnrafiı ke§).f f4- Saat 2,10 da )'ltDCD1 ~. tehM <loia ü.cle lerliyorlu. Dün JapooLr .ki Biemuk adalann- enünim. Komüniltlikte bir çok hay- kadar faydalanmağı dü.şünınM 

allyetı clmuştur. Ha.va kuvv~tıerlm!z lll!fredileı.. bir &.iliz tıeblili .l.siliP d&n NeT Bretaiıı (~eai Britanya) ran lralmacak fe)"ler vardır. Aynı bunun b~rılması 1stenllmektcdlr. 
düşmanın Mermerls ve şlın::ıll Mı.sır- Tu·· tu·· n pı·yasası leriıD. sesi~ bb.l .mıek- iıdumcla Ceemata':ra ..Cer çakar- zamırnd:. insanm kendi memleketin- Bqvekll tamiminde yaZlık ekim 
dakl hava lislerUe otomobU kollarını kidir. Japonlar bGtün adlllUD k .. mı;lar<lır. Japon bava kUYVetleri de de görmek istemediği bir çok §eyler artt.ınıması. ve en aşağı iki kat 
Ye depolannı boml>alam14L:ır •e 3 bir zaman içinde ele ~e Yeı:ıl Cine adamıda Moreshy tima- de mevcuttur. Bir memleketin siste- ~ıka,nlması ııtnl vnlllere ~ k.a 
tayy:ı.reslnl duşilnnt\şledlr. Marsa Marmara ve Karadeniz emin .,örimij,yQr\ar. hatta bunan bir ııını bombardunan et:miPerdir. Bu mini •• uullerini ber hanai dijer kaml:ıra resen ve §ahs~ meşgul 
M:ı.truh dotusunda kuvvetli himayeli piyasalannın açılma llllAt meeele.i oldaiana eöyiayorlar. yeder Sinppurclan hinleroo ~ memlekete sokmak imUnazdır. Şu c&tlan blr vazife _olmak flzere 
d~an gemilerine taarruz edilmiş •• l • _L! _ _Y-ldi Singapurda k.aalı muharebeler olur uzakta, ATUatralyanm timalindedir. cmet ıüpbesizdir iti eğer müttefikler e~~mekthedlırıı' tva.kllill;rttbu l~tc icab 
Ye bunlarda bir haf1f kruvazör ve blr gun en teMHt eaI kea Çin Betkamandam Şanc--K.ar Japosdamı koı..a. UHıkett. Wan- zaferi k.azanırlaraa, Anupada en gorc ma a eş ıı an 'lfe mem 
destroyerle 2 büyük yilk gemi.si ~1' Şek Hindi.taaıııb merkezi olan Delhi malan bu adalann hemen hemen 1_ ,. d '·-· k h 

1 1 
lardan istifade edeceklerdir. 

hasara utratılm)ftır. Maıtaya gece ADbra lO (A.A.) _ Tical'ct VelEA- • •• • ~uvvet.ı:ı evl'C'[ pe mu teme o a-
Te gündüz taarruzlanna det"Bm ohm- ]dinden blldlfnm4tlr: ~ı:m• varmııtır. ;Yanmcla bınnay tamamen bot o.lduğunu gostcnyor. rak harbi Bcrline yerleşmek ıuretile Tamlmde mıın korunma. sermn 
mu~tur. A1manyaya yaptıR\ ıaamız- Bir müddet enet Vetzletlm.lz tua- zr.~erl .de bulunmaktac:lu •• Uzak Dola cepbeeu bitirecek olan Soıvyetler Birliği ola- ilinden fkl mllvon altı yüz bJıı 
larda 3 d~ tayyaresi düş11r0.I- fmdaıı yapılan teblilde ııamasa ye doğudakı Mütt~ :kırr.-etl~. Bat- . . caktır. Eğer logilizler, Ruslarla dos- tohumluk olarak aynlllll§ buluı:ıduğ\ 
-·ıtır. • Karadeniz ttitnn relı:nl&elerhı!n en kumandanı general WaTell m de So...,.etlenn taamız hareketi CI~ tane bir ;•birligvi takıp" etmezlerse, nu, bu tnhsisatın mısır, dan. ve 
-~ -.-:1!- o ı- -1:... ş· d" bilhuaa ---L -s ıates tohumluklan 1çln Ziraat ba miiılalt şıuüar içinde -.tqml temln ~e?hiyo. ~tiii ha~er v~~yor. e ~ .~for. un 1 • .....,..e- Aımıpanın istikbalini tayin etmek tası emrine verllmlf oldu~unu 

Pasifik 
harp meclisi 

toplandı 

Batavyada çıkan bir 
gazete bu iki meclisi 
tiddetle tenkid ediyor 

eclecek büt1m ımtAnlarm. mevcuctı.Te- ~o mübua aakcn sarüfmeler ola- mn fllD& ~ınd_a, 1..eninerad mın• Sovyetler Birliğ.ine düşecektir. Sov- 7Ulık mahsulde b:14ta ~klik Ih 
tılDe ip.ret edllmif ve almmakta olan ca&ı asılqdr.ı.aktadır. Bu göriipnele- tilumda tıddetli muharebeler ol- yetlerin siyasetine karıı büyük hay- yacma da cevap veren mısır, 1k 
bambJc tedblrlerlnbı Yt*md& tamam mı en ziTade Birma.ıQ'anm m6dafa- maktadır. Almanlar binada 'bir çı- rr1.nlık duymakla beraber eicr Avru- derecede dan gelmekte .olduğu ifa 
1aJı.an.k pı.:,..nm açılıf glnlnilll IJ&n UI otrdmda yapdmaaı muLtıemeldir. kit tetehbü.üniln kanh zayiat Terdi· ...,,n,m yıeniden infasma biz de l§tirak Olunmakta Ve toprağa, Jkllme TC 

~;!:!lldlıOmlt~teılt fillldldıı*1 ,J.ıpon)arm b'maaa SUraa adı1ini n1erek tardediJdiğini bildiriycnlar. edene!: bu yeniden inpyı daha iyi halli lcaplara gore bllhassa. aile 1 
bazırlıtl&r = aralc MUmara geçfikl.' •e Ruıcooıaa doiru iles-· Doncç MTZaaında da muharebe fa· yapabileceğiz. tiya.çlan lçln de patates eltimi 
ttıtlhı p1yasumın ::1 fUbat peqenıbt temeie b.tlıac:bklan l>ildiriJ!or. ~-- ali7eti mühimdir. Almanlar Rua ~- cRualann kendilerine ait 1tlıeri var ehemmiyet verilmesi cmrolunmakt 
gtlntl, Karadenfz tQttin pty&WID ~ tMrr1mma dmdumaak jçba .~: amızlarım her tarafta ~~ettiklen- ki, a"DIUeZUmdır. Milyonlarca hektar- dır. 
19e 25 f1Jbat ı;aqamba glhıft ~- lierle ~ _.,..... ifLirliıD Dl, AJmau l.a.a k.uvvetleriain Rula- bk toprak ve yüzlerce tchir harap Mısır, dan ve patat,e., tohuml 
lanna bnr ftPOm'fUr, ppoh r .. ~Placwııiı anhııdmak· ra büyük zayiat ~erdircliiiııi bildiri· oldukta:-. .onra. 'bu itler daha büyü· ~e avan& olarak verilecek ve b 

VodshdUn maim& deler tJaUan tadu. 10rlar. SoTyet}er .. bıarrua davam mÜft'6"· Onlann ille nzifesi .trat•jik a.vaM latüıaal olwıup getlrllen 
tem.tn edebllaıell 1çtn plJaa 111'*11 Japonlu Fel.....k Hi.di.taaı e4laıek bir çok yerleri pri aldık1a- 'bakımdan emin lıadutlara malik, lllllaı:len geri alınacaktır. Toh 
t*llde tamı:tm edlleoet1i&r _-..ıaı ... taunızLmna d t.aher · ıu andlst tedarHc etmek ıstlyenlerc 

• Mı ana:. aa'ft enm nm nınyor • kuvvetli bir Rusya vücuda getirmek- bUeceklert tohumluğun tutan 
Ba ftaUuduı ~llmelc ..._ ~~· C.... ada.nda Bataıria ve ~: tir Ha. aonruı .için biricik aalim nans olarak verUecettır. Ayrıca 

Loadra 10 (A.A) - Puüik ::~~ ~ Sumatra adumda Pal...,..s Jlmi- . , . . hai ça.~! Büyük Britanya, Birlcıik raat bankası bu zerlyaLtan fazla e •arp n.ediai öğleden aonra ~ bir bre daha b&Qdah.._. fardala dm bombalanmıfbr. Bomeo ada- ~c.;a" iL .taraf da baJiik hav~ Amerik-. ve Sovyetler Birliği ara· yapanlara kolaylıtıar gösterecek 
kilet binasmda toplanmıfbr. Bu ~- nnda Japon. lan~ Balık _Ba: faalıyetı :ıoetenyor. Tobrağa 17 ~ 11nda yapılacak bir ani~ daya- banlcaya olan borçlarmı nazarı ttlbıi 
toplw.tıdr Churchill, Atlee, Eden. panc:l.a Banıcrmaam e d~ ılen mesafede bazı çarp-.nalar oldugu nan bi· hal ıekli olacak.br. re almıyarak kendllerlno ~Ti 
Holla da Bqvekili Doktor Ger'bran· Kışa k&RI l.areketinr. devam edVorlar. Fitipin bildiriliyors\ da taf.ilat yok.tur. R..- atr•tejİllİ. AlllJılUl ~ .kNdlG verece&t.lr. 
dy ·•e Hollanda Nazırlarmdan Jonk- • ..,.. tükeneceği an .. kadar ged çekilmek Pstates «*imtnl tqvlk için pata 

•ee Michir.J. Van Verduynan haZJT Ga k A 1 ve tar •• zamanında muharebeye Rua ekenlere dekar başına. ru Ura p 
bulunmuılardır. Devlet demiryollari zete ag" ıt ar· ına ihtiyatları.... aürmekti. 6 ilkkanun nrflecettir Ye bu para :ıno.Mul 

Londra 10 (A.A.) - Taas ajan- planlı çalıtmalarına · gecesi Moakon meydan muıbuebe- idrlkJnde çl~lden geri ..ıınma 
mnn Londra muhabiri bildiriyor: eine 75,00C aüvariyi ıüren Stalin'in tır. ÇtttçlJe datıtılan 've 8llıen 
BataıviaC:, çıkan Yavabodo guıetesi devam ediyor b •• k A tç lk d b' tel f ld b ta b" humlardan alınac&Jt mahsullln t ır e onu o u •e u uruz, u- humluk ihtl fazla kon 
biri Lonarada öteki Va§İngtonda Ankara 10 (Telefonla) _De.- U ume e e on U tün ~ede Alman ricatine 9ebebi- mamuııe::e ok!~ gibi ~~~tçe 
iki Paaifik mecliainin kurulmUf ol· Jet Demiryollan idarem pllnh ~ yet nrch. talaeaktır. 
~ ı&ddetle tenkit ediyor. Vedi- ı..,.ı.r_ dnam etmektedir. Ba Zııcnııed\)onam ki, Stalin. }939 ~· Tamimde bu ekim aeterberlilbı 
:roGer ki: 1 W -'l"" --t~L.:... 1 • arada memur, İKİ ve amelenin İka· B •• _;.ı;_cak k d• he ti ka larind 11nda Frana... •• Büyük Britanya ile t.6Jlilnün bazı iBtihsal d- ı lnl t 

. nc:rr . •.va ıD -™Tet en meti içiı. 9'9 Maeaind..beri ••o ~de,,.._ --~~f ıne_~on b 'Y,.ed ::ı.1... an bir anlqma yapmaıia aamimiyetle daı1t buausundüi mkm:aerda 
labıye tedbarlerı olmaktan ibaret e.· •• 'baraka lata etlirm.İftİr. 8-ı- uı1n arpa, 7 .._ , çav.uar, ug ay, üt ve ç~t.:r. Buna mu•alfak olmadığı ret edllmekte ve bun1arm hepQnl l11ri 
bla-;ağı hakkındaki rivayetler höy· larc:lan 4'0 taami, kar mücacWe.ıi IDUll' ma.tahaillerine kiloda iki kurut zama.. Almanlara mukuemet ctm~ den temine b11dDkü tanlann milal 
lece teeyyüt etmit oluyor. Dobz ekipleriDin baruamuı için, toiMıke- • • • • ie hL-. deii}di. Almanya ile bir an- nl-dJlı bell~ -.ıra. ib.t.I~ 
haftudır Japonlar 'birbiri ardmda.. ııUı yiik.aek ve karlı böJa-Ia-.. ~ fark Yerilmeaıne dairdir lapna imzalacb. Fakat derhal Rus Jarm kısmen olsun temini ~!n but-
a~ıları alıy~rlar. iki a~ ileri ve rulmQfha. Şiddetli ve drekli ,_ı- 1atiwai Ruılann Almanya ile çar- Jmklnlardan istifade edildiği Te Hl 
hır adım gen atmakla harbi kazana. murlardaı baal lan bukı lan· 9'lsla Go bot 0 ~ ı..,.u lı::a- ıcaranwn.m ~ *baren pıpnak mecbuqyetiade blacaklan samlu olan dem.irin kısnen tedart 
bilecefirıü bülyaaanı beslenek bu na ajrayaa çan~:' hattı koru· ran ~. 20 l1hı sufmda el mmn bu IElldl&- zamana hazırlanmak üzeaıe harp ha- ecW.mif balımdutu Ye tenlat& ~ 
eok züğürt bir hü!y.a ?~ca~hr. yabihaa içirl. ..ı.i .abtı1.c1ea lda- 1 - oeoaı lMAnwıan cmundan mı •tm ahndıl:J ..ıdpJertne blldld- ıinde mu.. aiıbi harekete seçti. lanacaiı bUdlrllmet.t.edlr. 

Cenup hah Paaıfik 1Ç1D hır Baıku- reye geçen köpriileriıı taldı:im, tak· ....... INldu, arpa. cudar, J1llaf lecettlr. Bu ite ~ ı.sın ı.wı- Tamimin sonunda !b§vekll dün 
manduwkıa iki adını ileri atmıtbk:. ~e •• tebdiline devam edilmek- .... .-ıoı natıarma.,. a)'Dl •rm 'rl 1lt toopera.tltl memur edllınJtıUr. Singapur radyosu c:tanunu karpmıda günden güne d 
Fakat ilt: Paı.:fık meclisi kurmakla tedir Bu aene 136 köprilniin llıiıki· lllDderı Hb.ren de mmr tıaUanna Böylece aatm aıınacat olan~ ~~.~oklu 
timdi bir adam prilemif oluy~ruz. mi 'Y~ dere ---LI-- ...... _ _._ IMll J'SPll!mltı. Ten! tararmme Be, koopera.tıt tarafından. matbuat ummn D*"'llrı·yabm kesti - hatır tma 

Genen:! Wavell ayarında hır ~ maktad ılı~- '~ eırftlce Tapralt Melwıllert Olllılne mtldürlülilnOn emldert daJ..N8IDdıe -Y •- la kı& ve Yalllere bqa 

.... ı bile bu derece karıpk bir ma- kar mu:; ır..:i.nac1a~':" ....... mal:....=~:::-~- ihtiyacı olanlara ablae"Öll'. Shu- <Bae tarsıfı ı iaci .., .... , w:yeem;.::de hazırlıg"a 
bnizma iL Lareket •ıbe.Jiii tehdit muma mini Jmd !zere Sh-aa. Ma- :: ln;baarda' y~ ~-~ ya~ fazla tlR'ıdı olan ıuef,elerJn Japon bmandanbima balla aer--
elununa harbi kazanamaz. Jatı,.. ~ mıntM.alarmda 2 ~m d& tlrlle ~ oııae ...ı malik baltmd1*Jan fM1a miktaı', ti.- Yialer. karaya ~ en l1i Dnkln· hızla baılandı 
· Dül~~~~~cii.dd~me~ Mne içinde 2-400 metre 11ZUDlaian• tanlar ba ~ lat1fade ~ t: ~ ISBete" mecmu- ~'-~~~ Z&7'f nc:_~~..ıYe da- BatTetllln yiilı;aek dlrektlfJerl nze 
n.e ~r.....,.-~ eı eruıı dtmr· da laı tüneli inta .l.:hitti Yin ~ . ._ llMI" ~ -erraat ua&&JIKla tam nne f8lırtmi2ıde zirai aefe~rllt ha.O 
•eie çalıp.hm. bu mmtakaluda .:ln.JarU:' br.: 2 _ b:ınc!ı ...,.,...;,.... pmeteletl 3 - Öçlnetl ~ PMe de malGmat elde etmek için gece güııı- SIJ'f*larm.a. biJ'Ok bir hızla. U1111411µa.zı~ 

dolma 
1 

• Y all.bdar eıtmelttıedlr. İBtanbıal 11.u- ı.ta.nbuldan ballıca JWJerde ~ lll- ~üz çalıpyorlnrdı. Bu huamta yüzü- ımttır. Bu itle biazat Vali ve Bele 

Batırılan 
vapurlar 

lngiliz denizalblannin 
Akdenizde taarruzlan 

metr :~: b~ .6~ d.aan telnde b91anup da .a.tnde ~!ve mecmuaJann UnJl&n Ye el- cüler önemli bir rol oynam!flardır. diye Reisi doktor L1lttl Kırdar meşgul 
~ • r 11pe1 en • ~ bahmanlıudaa ~e ~de bulunan tt.tıt miktarı hat- Ve bunlann yaıvhlılan bu ihraç olmakta ve allbdar dairelerle aıma .. 

· alınmıf, ne mtktar Ye ne c&m Wılıt- a malam&t tstenecettı.r. ',areltetinde bm.a- zikre deier. Ne- caık tedbJrler eVa!mda temaslar yap.-
Bqvekil Hava kunmaan- lan oldulu teııblt edllmJftl Bu kl- Bu lcWAııe teın.ı 88Ul ne kltıtaa- tekim Hong-Kongda da bu yüzücü- ınKtaıdır 

d • --L -t ldı lltJ.aıdan ftllflan ıa.ytn ohman1ara lık yüzünden ıuete Ye meeaıua.Jann ler p _ _, böyle l:uırelet etmitlerdi. ~ göre ziraat .9f'fcıber .. 
& lz;ao& a MUJt Korunma Kanununun 14 iiıncQ kapanmalarına meydan verlJ.m1Jecei1 Ay dojı· adan ...,.e} hiik&m Üen 1111 Jle ~n1§ mlkya.sta :me§gUl olmak 

.Anlmra 1 O (A.A.) - s..,.. e.ı.- .........,e el tonuJmaktadır. ihn1d olunnıalctadır. (Radyo caaa-ı> L 1 k t d b lar d'" lbıere (lehrtmmde Valin.hı rl;raaeti al· ,__., D k R M_ c:ı.__ı ~arı.n ı or MUı a un , U§man ._,._ 
•eıuı o tor e~ ..-7u&ın, ~ __ ._,,. L_..1 _ _ _ , __ l d wuua h\J.!IMll bir komisyon tetldJ ed1~ 

11DDU1n• &&aal' .,,._. .. Uf er, ora a su- leeektir 
öileden aonra Türk H... Kurumu- L•b 'd F 1 k yun derinlikleftni "lç ek la • · · 

Londra 10 (AA.) - İı!ere • .-effencUierek ~n Eızun.n 1 ya a e emen en mlaa.t yederi ;es~ etmit~r. VllA.Jet sfraat mtidilrliiğil. balta: 
· ı ık d · • . '-1.:~· •1• melııu.u Ştikrll Koçak taa Kanıınum Bualaruı • ·-"'-' . L-'--'-- D-~ meccanen datıtılacak olan fidelerin 

81nlra ı. . •ıreJllUD teo ... ı: • p 1Z çahpnalan bakbııda malYm.at ·1mıt vazı·yet Hı·ndı·stanı ·~Ul&.len. ~ ............. yeti§tlrflmesl fıllne bıııflamıf\ır. Bq 
~~eru:.: ~105.!'~~-~=ıupd"d~~- ,,.. Wr uat kadar metPl olchlktan ~m=.~ içla epa& bır fayda .... 11....-. MyiUldere .,.. ~ ftdan· 
-.nmı:; orw .n&cıı e UflD&D -- Kmamdan lıımlı IDID ..... l*Janncla ~ fMll7e&e ıD?Çllmlt-
&Jelera..e munffaki,..de iiçlncü bir m azı!.... r. ~ar kollar araaiada J nlar b. k lere Sinppurdaki Ur. Vll&yet ziraat mtldürliitiJ. baJk4 
taarra. :rapmlfWcLr, Aiu yüklü Urfa mebaau Refet -:...1- r ....... .._ _1...ı__ apo ır ço yer • __ _sm __ lıl d • ..,..,... o.ere 15 ton mıaır, fi 
)niyük lııi:. m.nl,... semW. relaka- Ol . . , __ uıwq ~ r-s--~ yeniden asker çıkardılar ~ ar tımı patat., 1ı1r tan nolmL yanm • 
t:nde siWala Wr ticaret bnazör& gen tevLf edileli ,......_. 10 (A.A) - Huld-~ W.mıa 1-rlaautta. 
olma•· a ,...._ toıpillamıit'" ba- ......... 10 - TOlk JılııııalU eeııat,raU KalllN 10 <A.4> - Ofta .._ hl- Batavla 10 CA.A.> _ BoBanda tıeb- ,. Nımılııfa lııddiriyor: Sna-pm ~ l»lr Mmanda bmıJ~ ~ 
trnlmrttrr. YD Mt mahrip ve tay· l2l1ı1 Nlll 11rfa. lblltJM11 W Glsai'le ... k1lneu.rt lDallll ,.. 38 =11), Ult: Mabmar J"fllDD)arma dllman Am_..a '-tıkwolanadısa .._ :e +!ıt 'lMd:taj ,• .. b Ddaıılıl!, 
~ ~ clier bir 1'len1 'ft llauH 1mlleJlllln ell:I Tt!Z- tıeldlll: ~ cllllfllJe ldlıal111U8, ......... _.__ bir ~ ~re. 8 Şalııat abtl Sin- nıte Jet zı. uıtA: ...... 111111: 
ldlpna blileel d .aedarı Zet:l t)'lgen baki ..... bamr- Tmlml. ııetlll ile ~ 'ı t c'a- ulııer ~. .--:uar lldıteUI gapmdaki W Awlra 1rwo- a::A&ıUla ,,_. eılr rlr:UP. lllN 

....... • • lo malze- ~ ._. .. atı Ntndltlr. o&cHen Jtl. mt1lZDl hatta 'N llmif '* IM'8de bir mub....-ıe ~Jar. D8n loabaneai hir bomba iMııbetile bua· t&ratta.n ~Jetin m.Uilıtellf hnJa~ 
me • tmpiller atdmq •e Z1llll berb!! BeM ~ ar..- J'8lltden faaHııet l&*ai*dwlNdlr.' 'Dip- l8ba!ı ıo .Japon ta~ C&ft1llJl r .. da Amesiblılardan . anda ı.1.ra1 '1ouıblneler taall7ete lelıl 
~ lııiriıııe ~t 0~~· nw_.., me*'Au ya.ıı•-ı• ta- dttaıan mltrmlnıllll pli dolu ~neetne w.mıs etml§tlr. B1ı a qr~ okblr Lrilral.ı.:; olrleeelrtlr. i.m::.... t.ammm JMbceal taJUı edi- rar ftlilmJf W"llındlst h .__ ...._ Jd>ar' etmlGlene es. -·w1An ~ meydanmda :baarlar ollnut- ; •: ~ • • ~ • lı -------

• _ _.__ •10 (AA) t_ _ + _ kit aftJmftttr. tilıııblı' m.ı.rebe olmanutf.ır. ~ W-- tlll'. Batım& ~ıeatı-tett tana.re 1-...LL~ a..dldr:d =: İtaJya'da bir demir-
.._. n. - ııqpaz nıd- M .f v-•.-!ı· ...AL-.-1.: ~--- -- hlnıd.ı ......... meJdanJarmda da hatıf hasar olm -.,.-...u- 1 sn ... en ...... 

70nnun bildirdiğine sanı IDpa de- aan ._. ı ~ btlıtın &in dut.etleme ~- " ıerde ~ ıanaremtz ~ di ,.1mz 2• Amerikalı 1ra1m..-. yolunda çökiintG 
ı.bakılan Akdeaizde dBtmanm iki miilıenclia mektebi , e devam etmJfler.,. 1>cma. '86'- ar. Dftpnanm bir bomba ta~- Yunaniatan'da 2 t Mil--. 10 (A.A.) - Ventimir 
ticaret Tapanlna batumqlardu. lalebelerile atiriiftil ~~ ~t: Dl dOflrdtlk. .Japon c1et1l)elert Bor- • • • -ldürüld"~ e IU. • Mer.tone demiryolu ilzerindf 
Hayfa'cla hava tehlikeai .&abra 10 (Telefonla) - lılM1t lll!fılleMır. *almd9 tıerUımtar. . rew 0 u lelin Galandrl mnlııiine yabı b« 

kadiia 10 (A.A.) _ p rt • Vll:Dl B. Huan Alı Yücel, bugthı, •~ Lonc1ıra 10 <A..L> - OeDelal ilam- Cambena 10 (A.A.) - Rettecmen ~-~ ~AJ__;-:__~~t ._ ~~ ~---· 1:., ..e toprak~ _._ -vı aza em U!ıDMatta *! JÇan yfibek mü.hal LabJa l8llW mıJabw. Jmf tJfr ıeb"lde 'blldlrUQor• na-.. .. Bil rm ~ı m-- eorııa aaa.uan, içinde dema17olunu mal.ala .. 
..-..a Da~~ 20~ Ha!fa ~~ dll 111ettebl W• lel:lle ~ lllr Dert ~ ~ w- · - - Juadllrmalar. T ... ~ ...W. edea za ede"'l llllloerlerin Wancfaiu !mı 
=-ban telılilteaı ıpretı verilmi,~r. 'Yetil bundaa _,. stlmenttati te- dU:mekt.edlr. Ba Mlle4e ·~ Jııe. tabm adala.nna alı Yem Bd- iki fi*- reilini &ldindıl ıdis. 28 ~ ni harap etınifN. A.11.-. 
•1'YYL""'e. k&l)lkoyma topçmu faali· llata ~. lllldltft lntlamdan &>.. lif lmoDan ~ ..._. w v t Ll9 ..,.._ .. .., b,Jwııda aem:ntqıa ! ~ •lc:ltl.._ pırirlerin :rJrdas,.. d. 3 • bmtı..ıa muvaffal: ol-

79if: seçmct tayyareler hell1Cll kaç- l81J mnw -R*nn· ~ ...,......,. .... u 2 lld b' r 1(• .... c br ..... Ba ......... lan~ ..... ....,...,. 1 ' .................. w ........ , si 
-.luda. r l=• ._ ..... ..,...... !dı4 re ~ ,h .. n,,x.ıtı- • ... 
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01a•..-.;EPP•••H( Ş B Bi R B A.B B RLBRi ) En hayırlı stok ._ ___ .... ________________________ .,_ Kültür kaynak
larımızda spor 

1a fJ~e.::.:.'h::d.!-=: Çeltik l latanbalda "Eak~,, buhranı .•• Kıymetli 
bir teberrü 

h ölntwu, Brenk6Jtl , .... 
'fOl.,,W fUIPIJonlulmı• 

pratoedl :~..::.:=:-.: tabrikalar1 Eskiciler~ Biz altm arayıcısı 
...... ftl'dw.S.llhpla .... 

llırd.. birbçmar•'""-- roprak nıaliaulleri ofial olduk,, dı'yorlar Doktor Celil Malitar l.tanbul Maarif M~ürliijü ~ M.-a c.ır» tm ...... an- heaab çal cakJ • • fmclaa kız mekteplen uuuıda t..-
fÖyle d.ulİFonla: ma lf& ar aervetima yarıauu Dariit- tip .w.. Yole,bol maçlanna cila 
.u- bir yu siiniinün lllimı ki- .. faka'ya teberr& etti E'.min&aG Halltm jimnastik ..ıon..-

lont beAbile ölçersek banua ne b· Çelut fabrltalanıun ~ Malı- H k k• • • kj)•t kjJ•t ~ blr pse'9 cb talel>elerdeiı mürekkep büyük 1ık 
dar mübim bir kuriet olduiana...,. sulleıt Onat hesabına~ er es es ısını ı J Dr. oeW Malı· kal.balak &nilndtt dnam edihnjp. 
lans. at· yu ıününün JPiı liDef tarar Terllmı,tlr. Phino tenta.tı b&- .. kJ taı-m 1eıwettnıa Gfbafba ilk karpl.pn- Kanctim 
......... halinde .,.. araya topl.wr. dem& btltibı 1U1'tt& on. tarafından . üstun e sa ıyor )VlllD1 Dal'Gfll.- de Oimlauriyet aruuıda yapılzmt w 

L---1- bir • '28 .... ppılacaktır. Ofta ı.taııl>al, tzmır. fab.'Ja tebern Kandilli 15/13. 15/9 - 1:-. -l .. 
... __... yenn sece ~ Ti Menin 'f'lll1etkı1 b&- ..... .,. •-
lrik lirnbelanm 7ümak bltilclir.• r1f 09lta 'oıtan mmt.bJardatl 911- ~ tedkikJerile uiratan bir haddine> Eaki 5.7le kıymetlendi ld eWltnl JUQW- • !.~in. e G~~-:=t ~~nı1.!..1-:: Yani bir ,..m hir .......... t!tİeıt aluK f~ bulanan yerle- ark.adat: ııörür ııö~ez. ima bir pazarlaktan du. Sc>ru.ltUMat. - uu- ~- .. -.-
-·z.. :ıı_ ~ 28 -· .- elek- __ ... ,_ .,.,lr d 1 · 1 · ___ ,_ bu hlıberde ldl- pmpiyonluk yolunda yürüyen ç.-
-·-. • .~ N ~~. - Dünya harbinden o •)'I lf erı ıonra paralar ~au,,.or... vat bir 7N''lfl* : az öiretmen ile Erenköy li.eei.;;. 
bilıı: Iamhaluma ... Y__. biti· Buralarda oeMmer plı1nç ballne P- en ziyade bozulan kimlerdir, biliyor Eıkiciler kaç 11D1fa oldulanu mı. 
mİf.,. tlrllcmcten ıaıra, on. mlliahllle te- ,. d. d mıda ,.pıhmttır. Voleybol maçlan-

Bitiiıa dünya. ~ ~ d!Jatta bulunacaktır. Heı- clM pirinç mB~~uz r •• ~eor u. ayrılır? dılt. Doktor CeW DID en il•de ııelen üç takum ... 

ye hararett• mümkün olclaia b- flatma, tlloda 10 kurul bıdar blr sam _:n 5:,,.7.t a~eril.. Avrupa Ye Amerikada hil7f& zen· = = Çapa bz öirebnen, Erenköy " 
dar ta:sarrafa dütfiadildai .. slla- fartı taahet edecekttr. Bir bç l9Y d.... aayıldı. Soru- ginltır araanda Yaktile eekic:ilik et- manmı bundan Çamlıca. Bunlardan Erenköy ıreçea 
l.cle olmcluium aabrlar pek.,.... 1ht•ka... la JU ortq ... atan arkadat, bu aayılan- mit pek çok kümelere raagelmek on bir aene flf· t.a& Çamlacayw mailup edince~ 
dilrk•timi bb111ttt. 1 f lana. heplliai kabul etmekle beraber, mümkündür. Fakat bizde eon ..- ..ı ~ din ~la: dünkü karıılapnada 

Ac:a!A ltir sin 8ÜDef lflima P... düfilnceaini töyle anlattu manlara kadar eakiciliii Mu.nt Ya• F& teberrl e~ Dr. Ollla llutu toplaı.-L Erenköy Çapa kaz öiret-
diizclea llok edip 'banlua ... w. mu·· cadele -8-ce dU..,,. ha.binden dolayı bıM.!atla yaparch. Hatd cEakici u. meni de yenene flllllp.İyonluiu m .. 
ı..,........, mali W..-Hec• mi?- itıeri en ziyade ),ozalan inaanlan aa- Yahudi> eözil de m.,hurdu. Son_., s.nunın bJlın twgmm ~ laakkal.. Eier Kız öirebnen ııalip 
t ____ .. _ LL ~ _ _.__ .. _ __._·-!il- la d L_ • --'-L -L! ~:lı. da Hl nMuıJnda doktor Zlp 0811 ~ -•=-- • • d- L L-
~ _. - ~ ..- - yarken eokak eokak dolllflp eaki man r a uu '!4' m-~etttt&J ,....er tlnlTe!'lllteJ9 ;aJ;eı ~Ridwı bir Q •""™- vazıyet. toenme oneceA; -
~ kilcımab•ee öleJe aıllll• Do••rt kiıı• mabkiim oldu, eve. a.lmaia kalkan eakicileri unut· unaurlar da _raa~ etmeıre bati~ enel Darawataaı. hedlı9 etmlftlr. eefer de fUDP~~k ~olu onlara 
.....,,.... heDd de oma kolllMl'n et- mama!· lbımdır Eskiciler halcikaten lardı. Çünku hakikaten pek klrlı ıdı. Binaenaleyh teberralar eıpeJCe ... 9Ç.1I.c:ak. itte dünku müaabaka bu 
mia. lııir tarafa biriktia ip iltenilcli- 3 kiti adliyeye verildi hapı ~ttula.. ÇÜnkü bugün eıki et· Hele harbin ba,langıcmda. · • kidir. Doktor bunlann da1Ulm&smı hlleti ruhiye içind~ yapıldı. . _. 
li umu lmllanmanm yoluna da ya sataıı hemen hemen durmu11 gi· Eskiciler ba11lıca fU k•ımlara ay- a~ etmediğinden flmdl19 bdar tıe- Mur.lll~ Fer had ın hakemligı al-
erayac:aldardır. b'd' H '- L!J · · f 1 1 • ·1 rılırlar: berrulannı ldmse haber alamam..+••. tında dızile.a takımlann fU kadrola-___ ,,.. '"'-'--la • tb• ...... r ma.._'"ile --- .. e ... ı--- ı ır. er~es es.u ennm aza ıgı ı ıe ~ uhaf 'Ll . .. ··ıd. M-. bugün p.a.u..- «MS» m w.aa.rnu _, .... , .. 3 ~ı- ~d ta ·· ·· " M lA b • 1 - Doğrudan doğruya paraaını Doktor Cel11 Muhtar, Tlb fakülte- n m aza etb.~ en goru u. 
L • • "-'-.._ ...... !... ıtı ve teker satıamattan maznun Ka- • e ovunuyor. eae a en. K -- M l.h H . 
aonservesanı yapmak mun-vuuuı-. __ ...... ft" Al1 K--"- _.._ ..... _ _ a· · · ·· - ,_. ı ,_ .. . verip ok.iyi ıatan alanlar. Bunlar sinde binlerce talebe '1'8tiftlımek sıı· ız ogrebnen: e a at. a,yraye. 

• --L. • el d.ıı.u.- ...... ......,_.a ~ auç oı..-... ır. yenı. uçu es~ı oma~ uze A-ıı. O M 1=L- N . H ..ı __ .. AYD! teY ileride,.. IÇID e .....- tından maznun ka,yın blndeı1 tsmall re dör. kat elbisem var ..• Daha ol- ekseriya Bitpazanndaki büyük dük- retl7le memlebtılm1s 1l'fanuıa b....,... mran. .. e~ erunan,. Allaaa. 
nülebilir. itte o zaman ne elektrikten e Halll dün aallye lldncl cea malı- b .. b. b' . . kinlann ajanlarıdır. En aermayeli hizmetler etınlftlr. Fa.ta& CllUn en Erer.koy: Süheyll. Nemıde, Ve-
tuarnıf, ne de eokak limltalannm ~de mubabme edilmişlerdir. Bazaa ~eını ;;r ı ar~ gayer~~ eskiciler onlardır. btiyillc hizmeti umumi h&ıp esnasın- c:lia. Saliha. Naciye, Vedia. 
bir lmman aöndiirmeii aldnnna P- Muhakeme iaıunda bunlardan All ak t d-~ce er ·· 

1li~en ır 2 - Hasır koltuk huır m ... ve da " mütareke aenelertnde Hlllllalı- tık ..;. Erenköylülerin ümidin 
a,:...:...!-. ço anı q; anma raege yorum... • merdeld tıymetll çalıtmalandır Hl· f ,_. d d d 
....-u Kemalin evinde blrçot 81bun ve te- B .. · · L• ..ı.-il 1 saire: verip bunlann yerine koatilm. · ev~ın e urgun oyunun an -sonra. 

,.,._..ıı ... _..ıen ••• L L::-1.-.!-! ..... _ be- üWnınd %'1 teneke ıı .. - ugun IÇlll cesıu> ~ en fey, eve- llllahmer umum! harp ft mtıtarete Kı .. w etm 1 1 S .b. 1t b. 
~- ..- ...... ~ - ker. d a zey ouıı•- rin en nadide, en kıymetli efYUI ara- ceket, p-ntalor. alanlar. Bunlar kol• senelertnde bll'90k ırtıçltıtlert, bmıa- zf OIVil en - ırı ' açı ır --

aa dolcl~·; pce aç... ıtı. 25 çuval p&tate.s Ti ~ca hama- f tu1dan " masaları kendileri örer- la Ul 1 lı c6- yı ark • kazandı. 
Ya ~ meseleei? •• ~ .. &pi mın tülbanına da 800 lcllo ~er sak- ama~~ .. eskici evvelce ne kadar lerdi. Yaptıklan teYleri elden çık&I""' :~abfı:;!tl := ::.::J,ftn'. ikinci eet çok çetin. ve karı~kla 

te7 delil ım? Yum; huiraa. tem- !adılı sabit olmQftur. .. tajıı• d c:lı. K d. . t 1 mak ıuetile bir kere Ur ederlerdi. Dokt.orun Darilla.flb stbl bir Ulm aayılar aruında ıreçtı. bu ıeti de 
mm. alastoe KJ°bi Q1. İçİDcle •ol· Bu .suola.rdaıı ~ AJ1 Kemalin mua bı ~ am en aeı~~~a dı an Aldıklar -L:...: de iv> bir fiat1e •· ve -rut .... vamzıa ........ teberru bl· Erer.köylüler 16-14 kazandılar. 
d 

& __ .._1• __ ,_,!__, L--......a 1, 7ec:11 gibı bap81ne. 50 ıtıa paa ceaa etraYI ~enmez. mınn ıunn e er, _.,,., ..,. ,,.. ı- ı-.. - G lib. • _..ı. __ L b 
• _.,._,,ı ~-- •~• ödemealne ve 15 gQn dtuı:tınmın ta- malın haliki fiatinin en çok yansını tarlarac. klrlan kabnerlefirdi. Jilk fQtranJa 1ı:a41ıanacatt hldi8edtr. a 1 ta)'ln ~e.~ eon ıette ~ 

bubr ~ere... •• .. patılmuına tarar T9r'lladfUr. verirdL Ve billıa.a fiat dütürmek 1 3 - Pir takım .kiciler de çanak. • .. ~~w~mt b~ddanı bulmuıtu. Bi-
Kn ~: cAman k~ bala· ET tıraamı aıttırmAk suretlle Dıtl- için. eekiciler ar~a ııarip ve _. çömlek. k&TaDoz. kqık tabaiı. eü· Benzm Ve lf&Z dagıbl· rı~cilıKJ n.ektebme ~~~ndı~~a~ .a~ 

bilecek llllJ'llll ?», cNakil 1Ç1D kam- kir 7ıı.pa.n Oalatada PuıaJOt admda rarengfa bir tetkillt vardı... pilraıe ve Mire p,j eva muit.bilin· maaı yeni eaaaa mılı. çupınan ve goeuelerrmızı ıfti-
~oa....,. iDi», cKömür vapuru pldi biri 71 Ura para Cezamı& mahtOm Eskiciler arasındaki de eeki alulardı. b "'1 cak harla kabartacak derecede mükem-
mi?;>, cKiraalanm kalorilslerdm edllmlftlr. • ... Bugün i;in bu eon aıuf ealı:ici he- ag ana , mel bir oyun çıkaran her iki mekte-
~et edecek mi?• diye diltünmeı Y~ t1a.t1t. et satan lr::asap Saf- tetkilat men hemen ortadan kalkmit sibidir. İştanbul lqe mtidflrltlll betıabı Ti bin sporcu kızları takdire layık bfr 
ibiilme, tatla canma aWma... fet Te HaçUc ullye Hdnc1 ceza mah- Eakiciler semtleri. mahalleleri ara• Zira çanak çömlek. cam eva da bol gu tewzlabnı dUft!mmuttar. Teni.- maç yaphlar. Rakibine nazaran da-

EYm altmclaki cluararet DMh_... kemeslnde m'Qha.lreme ııwftlmlşıer. be- lannda tı..kaim etmitlerdi. Bir semt- bulunamamaktadır. at lc1n yeni blr ... bbal edUfcelttlr, ha tekııW olau Çapa kız öiretmea 

1..U e süne darayor?.. Baalan :!'.rllra~m=-~:ırı:u: te 8. 10 eskici mütterek olarak ça- Sekiz 1enelik bir KOCOK HABERLER Yoleybolcu~ bu eeti.15-S kazana-
,. .... yayaa ac. •• Oooola. ...-ı ar- k& a.tılm tarar "1'tlm1ştl l11ırlarch. Ve aralarında pek kuvvet· lb• • L!L~, • ıak Erenköyu mail&bıyete uirath. taa..._ ~ lapa lip~ kar .P- :.... = t&milr ~"mu- U bir teaanild ıröze çarpardL Sazan .. e ıaenın ~~esı .Erenköy -~akımında Süheyla. N-:-
larba. ewm icinde tatla ltir huina nmı töm11rctl Yunu:I, Rafld MilftK pabala etY•Yl bıep birden para ko- D\1:1 1'wnt yavaı yuruyerek her * İstanbul mtkldelumumllllt bat mıde. Kız ogretmende bllfta Hayra-
Mealdıiı! ... Gel keyfim rel ... Hatta yakalanarak adliyeye teslim edllmlf- yup milfterek .abn alırlar mütterelı: aparhman katına. ve pencereye ba- mua.vtnı B. Sabri K&leıbq Jr4ktfftılr ye ol~k üzere Meli.hat ve Omraa 
7emek ........ lerdlr. Atarlar ye kan aralann~ piylqd- kıp b:ıiaraı- iki ihtiyar cıakiciYe ru- müddelumt.'1llilll\M t~ edllmiştlr. tenu1yüz ettiler. Bilhaaea Ümran"ın 
C-...._ IDttaa da. Wn• wıv lardi... seldim. in d~ c:!-:'1 ~ All- kurtar.,k.:ı barikuJ&de idi. Bir er-

nidm de. acak,.. atini-' için.... Hastaneler Sonra meael& bir eekici bir eTden Bir eokaiı seçtikten eoma son bir ~rahim d::: adll,eJe n=. ~kek voleybol tabnundan farkauı: 
ain ltir w;.e.ine ceolalı Uft• at.- çaiırJdı. Kendisine bir koetüm göe- ümidle kite batanda dunıyorlar n tanabmed 99flnctl sulh oe. ma.hb- olan Çap"\ kız öirebnen mektebi 
Mah...ısi bununla doldur; huira· tı.:rildi. Eskici beiendiii bu kostüme bir iki dakika bir ufa. bir aola H• mealnde IOl"gUJa oetcllerek tet-ldf ~ ~or~ul~ .n onlan yetittirmekte 
m. temmuza. aiuatotu da pifür pi- T ahaiaabn yüzde 60 7 lira verdi. EY ..Jübi de 1 O lira is- kıp baiuvorlardı. dtlm1ftlr. büy .ık ru.-..i olan öiretmenleri Ba-
fiir ...-... tedi. Ve pazarlıkta uyUf&m&dılar. Lakin ne açılan bir pencere. ne 11111111111111111i11H1111MiiiiiiHH >'_an Meaadet SoYer

0

i hararetle tcb-
Ah ta ilimler, fen adamlara. •• Ald artbnlmaıı isteniyor Bu vaziyet karpamda. eıkici: tıkırdıyan bir cam .. ne de kendileri- nirsin 20 kliwtl... 1 S Yerdik: rik ederken uzun bir müddcttenbcri 

ketffldüecek fC!Yi bil.,._ı.. ki... - Kime göeterirseniz gCS.teriniz; ni çağır ar. bir ıee ..• Hayır, en küçük - Ser. çıldırdın mı) .• diye kapıyw ge~ek la:; ve gerehe erkek mektep-
Hikmet Feridun Ee Belediye sıhba.t lflerl müdürlütil- 0 kostüm 6 buçuk liradan fazla et- bir davet bile yok ... Birinin canı fe- yüzüm• kapatblar ... Bu kostüm en lerı aru;nd... ~e~ edilen •por m\i-

=@=!i""'i""'ii=•=ii=•=Pi""'i=H=i""le'""l..,11""4""1 .. 1""11..,,iiiHiHtf!t nün H2 man Jllı bQ~ hazırlan- mez ..• 7 lira diye aizundan kaçb n ı halJe 111ulmıı olacak iri, daha ata'1 8 aer.elik ... iyi &'iyilmiı olsa. e:ıb .kal~'Ul. iri; bır llZlltıya meyd.ı."l 

Et fiati 
Keçi 80, karaman 95, 
dağlıç ve kıvırcık 

100 kuruıtur 

Fiat Murakabe Komlsyonu, dün, 
fevkalAde bir içtima akdetm~tlr. Bu 
içtimada et narhınm şu suretle yeni
den tesbitlne karar verilmiştir. 

Keçi eti perakende 80, ka.ra.man 
canlı 48, toptan ~. perakende 95. 
dağlıç ve tıvırcıt canlı 50, tesllm!ş 
toptan 90, perakende 100 kuruştur. 
Kuzu etine marttan aonra narh to
nacat, sığır ve mandaya lronnuyacatr.
tır. 

Çocuk esirgeme kurumu 
balosu 

Ç. E. K. İstanbul merkezinı'len: Ha.
vnnın .bozuk olması haseblle lk1 def& 
geriye bırakılan Çocu:Jc J!lslrgeıne Ku
rumu baloau 14 eubatı H2 cumartesi 
güntl alqamı Tabim Be~ gul
nosunda <hava mü.salt- oJmut. ~> 
muhat.tak surette yapılacatıır. O 
gece için bllyilk bir eşya plyang06U 
da hazırlanlllJftır. 

maktadır. Ölrendilttmıze göre sıhhat yoksa ... O kadar da değeri yoktur gencine: İlterae 2" acnel\Jt olsun amma nere- v~rmeclen idare eden ve takbelenn 
müdilrltittl, hayt.t pabahhlı karp- ya ... Söylemit bulmıdum bU kere... - YürG be ... eledi. ..balıtanberi de) .. . bır aporcu olarak ha.yata atılmuın-
aında hastanelerin artan ihtiyaçla- Çaiınn bir eskici aorun... dişerek bir eıki fotin almak için iki çift kun· Herkeo e.kieini kilit kilit üetün• da :._·1 olan Maarif Müdür muavini -~=:= biltçeatnde kapını:ı önüı,den ayrılır. Gider, arka· dura eakittikl... aakl:yo·. Nerede eaki ııünler> .. Ben ~elli sporculanmızdan Bay Va~-
bütçenln yüzde 80 ~~ dqlannı bulur. Sablık eeki elbisenin Hemen hemen yarubatımda yürü- bir çamqır ıepetine bir y.Mk bir 71 Oktay'a ~· ~u ba)'lrlı ~aaliyetinde 
mumı lstemJftlr. bulundui-.1 eTİ numarasına kadar yorlardı. Sordumı pantalon aldığımı bilirim. Hey gidi batanlar dilenz. $ui TGC98 

Dlter taraftan amı..t. müdürltittl aöyler Ye faraza: - lıle: iyi değil galiba ... Eski bu· bey .• Kazak.lam. yüzüne bakmaz- Şe f tadı • 
baatanelerhı gıda maddeleri ihtiyacı~ - Şurada. ak aokakta çardaklı lamı.y~r musunuz 1.. dık. Şimdi getir.. yarına kazak. bir re • ıntaab 
nın piyasadan tedartktne lmkAn ~ evde licffıert bir kostüm var ... Ben Bın güldü ve sözüme batka türlü çt.yrek kazak setir... tamamlanıyor 
rülemedltinden bu lhttpçlann 1a19 7 lira verdim. Siz de gidip bot bu- cevap verdi: Bun.dı. sözünll kesti. Anlattıiı latanbul Beden Terbiyem MiidÜll-
müdürliltü tarafından tem1n olun - çuk. altı veriniz. Fazla vermeyin - Bi:: arhk altın arayıcıaa ol- malın kqmetini ifade etmek İçİD liii.i tarafandan ,.palan nakdi yaı-
masmı isteml.ttır. hal. .. diye tenbih ederdi. dukl.. kendi elinin tersini öpereit b&flll& dun il Befiktat klübünce Şeref ata-

9• k d ·ıd• Bu euretle talimat alan eekiciler Anlamamtftun: koydu. Yani yün kazaia da böyle <'mda yenic::eı:ı bir atletizm pisti yap-
ır ~?'yon evn ı, alt ıokaktaki çardaklı evin önünde - Ne demek o>•• hürme. edecekti. bnldtk . ve bu eanada futbol aahaa 
2 kitı yaralandı bağırmaia ba,Jarlar, lacivert etbiae -- Hani ya .• emki bulmak albn Eakici ilave etti: da esul. bi. ıekilde tedki.kten ııeçi-

Şo!ör Ahmedin idareldndekl 44t\7 onlara da gösterilir. Ve fiat S buçuk. madeni bulmaktan daba SÜÇ de... - Haydi giyecek ,eylere aklan rilerek direnaj ,.pılmasına lüzum 
numaralı kamyon dün CJazhane :?O· 6 liradan katiyen daha fazla yük.sel- lıtanbu1 eokaklarmda dolllf dolq erdi. Amm-' halk timdi hiçıbir eeki söaterild:wi malbıdur. 
kufundan çıkarken ~tlr. Bu mez. Mal aahıbi hayretler jçinde: bir tek e:.!.i bulama .•. Sabahtanberi etyuına luyamıyor. Her ,eyi luı'• Uzu..ı bir müddettenberi devam 
=e netıceslnde kam1on pıı.rça- - Canım daha timdi. biraz evvel oe eatm aldık biliyor musun) Bir çift metlencli. Bir yerde ut sördük... eden bu infaat nibayetlenmit Ye ıoa 
lmıan ::ıför =edl~ndt' bu- bir ealrici daha fazla verdi idi... kundura... Onun da alta patlak... Eaki u.... Kınk. .. pık. kopuk... olar.Jt havalann bozukhıiu yüzün
mele b~~rlm!den ·alır~~ a: - O maldan anlamamı, ..• Bak- Dün ~-~pu top&. bir.yelek ile bir pp- cAlıp vaphrmn dedik .•. Sordumı den bir türlü intaç edilemiyen alin-
mışl:ırdır. Yaralılar BeJoltlu :!:- ea•uza bu elobi.enin giyilecek tarafı ka duıtt:ı ••• Hl, bır de eski göm· - Satar mıaınız, fU udu> dir g~ilm' itme bqlanmıflır. Düa 
nesine kaldırılmışlar, km etrafmd& kalmamıı ki... lekl... Diiny&da ...ennediler. Hiç küme bu münaeebede 8edea Terbiyeli 
tahkikata.. başlanmıştır. . Ve eskicilerin inadı bu suretle ba· Sonra arkadllflna döndü ve ıor• evinden bir f8T çıkmasın iat.iyor ••• Müc!ürü B. Feridun Dirimtekin. ,.... 

TabiDa Askerlik ş beılbıd • Tak zan günlerce devam eder, nihayet dı.aı Her f8T yerli Jftİnde bulumun... Lında spor tefi B. Kemal Halim 
.sim aaerlllt §Ubesbı:e ~:·yede~ mr eabab ilk eskici. yani 7 .. lira ve- - ETVellci gün ne alm11bk).. Gülümsedim: . olduiu ~alde ata~da te~te bulan-
ve emeklt nbay ve ubrl memurlann rrn ıokaktan secerk• çasınlır ve - 1kl pantalonl.. - Eeeeb ... Sakla umana. aelir mut Y lllfll&t muteaWüdme etacba 
yolrl•maıan yapılacaıtmc'M 15/Şu- kostüm ona aatalu. Eakiciler aruın- . - CörGyc-r mueun) Allah eeni zammı... bira."' evvel tealiml bakkmda bd 
bat/H2 tarUılnden 15/Mart./90 ta- da böyle dehıetli.bir t91kil&t ıvardı ..• 1Dandarauı bq ... Şimdi bir koetüm Eakici bana aordu: direktifler vermiftir. Stadın ba .,... 
rlh.lne tadar a.bahlıln saat 9 dan 12 Halbuki timdi ealricinin öyle fiat pterdiL:. Yüzüne tükürmeain - Peki amma ... Ya biz>.. zardan itibaren maçlara açdacaia 
aruında fUbeye mtlracaatlan. düıünnek ve saire gibi ıeyler ne alimallah .•. Kaç para iateeeler beie- Hilanet F.W• Ea tahmin edilmektedir. 

Bay Amcaya gCire_ 

- Ekim .seferberUtlnde talr.beler-ı ... Zat n talebe uzun tatil aylarında 
den de istifade edllece4wılf baJ vakit ıeçlrecek bir if aıar. durur
Amca-

... Et1m. ltlnde aosyete bdmlann- B. A. - Öyle amma onların çala 
dan da l.stlfade etmelidir. OaJamı da netamelid1rler1 •• 

can mmtw Ue pgen bol YKlt.ıerl - Heden? 



f t.ıfe 4 AKŞAM 

Umumi Meclis mezbaha resminin ._I s_erb_es_su_·tun_I 

arttırılmasını kabul etti 
Yeni tarife, ilanından itibaren 

yürürlüğe girecek 

Ahiretten gelen 
bir bestekarın 
açık mektubu 

Sayın doktor bay İhs:ı.n Una.ner'c: 
Her günkü Akşam gazetesinin na

mlsa. gözümden ita.çan <Hnmmnml za
de İsmail Dede> hn.k1o.ndak.l blr ynzı
!J:ıza. İstanbulda.k.1 tanıdıklanmdan b!
ri "rnmtaslle ıttıl:ı. hasıl ettim. 

!.tanbul Umumi Meclim düıı ıaaat 1 D117acağı, itfaiye, temizl:ı'.k hizmet ve 

1
15 do iJcinc.i reis Tekili B. Abdülka-jftZifeleriıüıı bap.rılamıyacağı anla
Gir Karamünıcl'in reisliği altında top· ı plı:nııtır. Muhtelit encümen et fia
Lmm11tır. Rumameye geçilmeden 

1 
tinde az da olsa farlr.a meydan ver- Meı:kfir ga7.etede intişar eden her 1k1 

evvd riyaaet makamından aden ve 1 memü bygmile bütçeye mevzu makaleyi ® okudum. Ne yalnn söy-
~yiin. Dede merhum gibi Türk musiki 

bq ~va dosy~ terkin olunma- ı masraflardan ~ruf imkanlannı Aleminde ün alnı~ ve eserlerllc f\lcm
mru ısteyen takrır kabul olunarak aramı§ ve bu hnkanı bulamamııtır. şumül bir şônret ve sevgi taznn~ 
Mülkiye encümenine ılıavnle edilmi.- 1 Netice itibarile ılıalen tatbik. edil- olan ve tA Sellml ~Us za.mn.nında ya
tir. Bundan sonra TillJlameye geçil- melde olan tarifede mevcut ni.sbet-, §nllUŞ olan büyük üstadın musiki 
~. Büyükada ve Heybelide hlll imin 938 deki hadlere çıkanlmasını kudretlerlni anlatmak ıstiyen ynzmız 
aokak isiml~rinin dcğiştirilmeaine uygun görmüıtür. içinde (Rahmetli Eyüplü kanuni 
Clair tr.l.J' " mülkiye, hayvan sergileri Encümen ı Haziran 942 tarihine Musta!anın, Nerdcsln sen gönlumü? 1 
hakkındnc tnJimatnamcnin bazı kadar tahsisatları mühim açıklar nazlı cıvnnı nerdesin?) şarkısının bırı 
maddderinin tadili hakkındaki tek- - t V• b l b ha benzerlik nılsall teş'kil etmesine doğ- ı 
. .. . . . gos erecegı esap anan asta ne- rusu büyük hayret ettim Şunu ltl af 

lif mülkiye 'Ve TIIayet hududundakı lcri ilaç ve sair ihtiyaçlarını ibir de- tın k ·~~rlm ki ~ ... H. 1,r 
1. ki ı_l , _ im h-,_._ d · e e ""'"" rrerıı= :unnuım za-
o~ta '."' arın .ıı;urutu ~ ~ın a- reeeye kadar kar§ılayabilcceğini ve de İsmail Dede ve gerek Şcklr nğa ''C ı 
ki .tcldif Sıhhiye ve Nafia encumen- itfaiye temizlik. hizmet ve vazifeleri- sair üstadı musiktnln canlı ve ölmez 
lerıne havale olunmu~tur. nin bmen ifasını mümkün kılacağı- eserleri hnkkınclakl yazılar meyanına 

Bundan aonra ruznamenin son nı dü:ıünerek yeni mezbaha tarifesi- bizim glbl Umt cihetten zerre kadar 1 
n.addt:aini teşkil eden ve mezbaha nin ilt-.ındar. iu'barcn yürürlüğe gir- kıymeti olmayan nevzad cserciklcrl-
neminin artbnlnuuını isteyen Muh- mesini kabul etmiştir. :ın1zi, o pek kı~Ul eserler yanınd:ı 
telit encümen mazbataın okurunu~- M ht lit e il t f d k zikretmek şayanı esef olsa gerektir. 

1
• 

tur. Muhtdit encümen mazbatuın- b I ediu .1e 
0
': m~f aradın an a· Sayın doktor: Vakla hep1mlzln z:ı.- 1 . u en ırenı tarı e ıu ur: lln ihm ti lun k cfo, 938 aenesmdc bayatı ucuzlat- . .. . mruu ge ce rn c rn ana o.-

k '- d'I zb h . d :Bilumum canlı hayvanların kilo- vuşmaklı~ınuz tnbli ise dı:ı henüz 1 
ma maıı;.sa ı e, me a a resmm e d d h · ..ıı 5 ı ·· h "k.. t ta fmd ·· d 4 7 5 O sun a.ı, man a arıç, ..,, , can ı s:ınnt ve huviyetin1 tanımadığınız bir 
~b:°.'ed ra zil~ yuz İd v • mandı.nın kilosundan 2,5, bilfunum bestekft.r hakkında. beyanı mütalfı.nda 

ıns b ~n- ed'lten k ad. yap~ -bıgbı mev- kc:silmi§ hayvan etinin kilosundan, bulunmaklıtpnızı doğru bulmadım. 
zuu amı e ı me te ır. c.s a ı mu- d L • 9 k ·ı · d · ib l" 'hcw d b t db' · b man a narıç, , esı mış man a etı· Bu ynzıml:ı. nrzctmck istediğim nok-
cı e a!ı n a u C: ~nn mez a- nin kilosundan 4,5, ehli domuz eti ta şudur: (Nerdesin sen gönlümiin 
La varıdatında 500 hın lıraya kadar kil d 1 O ba . d . nazlı elvanı nerdes!n?) şartasını bun
bir noksanlık doğurduğu kayt ile k'losundan 3 Lve ya nıb homuz e~ dım tam • .ı~ı sene evvel d!fterlye 
_ ) d .1 kted' ·ı o.un an 11;uruş mez a a re.9rnt .,......... 1 
ıoy c enı mc ır: alınacaktır. tutulan blrlclk kızım Leman için yaz-

cBu noksanlanan varidatın her U .. Me-1,_ M h 1. .. mış ve bestelem.lştlm. Ve yine geçıcn 
h-ko. b 1 d" ·ı mumı cus u te ıt eıncumen sn~ Anka-'°ft bi h ·-1ık ti c ıene u metçe e e ıyeye ven • _ _JL_ d !!~ l . . .... c ... ~ r nsı.u ne c -

mek vadinde bulunulmll§ fakat yal- mb azl04 .tasın a zııı;.r~ unan mucıp sc- sinde vefat eden kızımın kalbimde nç-

b . ·ı h'l . b' H"k"' ep erı muvafık görerek mazbatayı tı~ unutulmaz hicranı dola.yıslle he-
n.ız ı:- &ene ven e ı mış r. u u· k ı_ l . . ... ~ h - -

f d 1 b b
• . ıı.-ou etmıştir. men •a:ıucn er gun goz ynşlnrunla 

met tara ın an a ınan u ted ır etın t te e u ttığim 1şte b (N rd ı 

- İstanbul Sinema se
nrlerinin hasret ve 
4 röııle beklediği en 

büyük }'ilm 

ALKAZAR'da 
BUG t1N 

Matinelerden itibaren 

MASKELi 
KARTAL 

BOB LEVlNGSTON 
2 SAFHA 12 DEVRE 
25 lasım hepsi birden 

ve bir defada 

.ubl Anıcrıka; .ı hlcı'
mlş Don Kazaklarlle yerlilerin 
ebedi mücadeleslnl, şlmd~vc ka
dar hiç bir filmde görülmemiş 
heyecanlı ve tüyler ürpertici bir 
mevzu. Bir kn.hramnnlık menkı
besi. Bir cesaret destanı. Sinema
nın en kuvvetll heyecaııı. mü
c..-ı<'l0l~ln m kanlı snfh:ilnn 

Görenlerin korknd:ın 
ve helec:ınd:ın titre
yecekleri en bilyfik 

Macera ucuzlamasında bir Wnil olamamı§tır. Müteakı'ben. aıhhi aeb~plcr dola- ı se~ ~~nl~~ nazlı clvo.n~ ner~esl~?~ 
~u~dan baoka bilha~ bu sene ke- yıaile. l?.knnt;l' ve ~çı dükknnlarile ş~rkısını böylece terennüm etmekte: 
lllllln azalnuıs. sebobıle varidatta buna mu11U1S1l yerlerın ıokak ceph'C- yim. _ B • • 
300 bin liralık bir tenezzül daha lerinde p~~ veyn çiy gıda mndde- Şu ciheti de tebarüz ettırmck 1ı::te- r u g un 
huıl olm~tur.> !er.inin teşhir.inin yasak edilmesi hak- rlm kl makalenizde buyurulduğu gi- ı 

Diğer tnrnftan eşya fiatlerinin kında riyaset makamı takriri okun- bl Eyüplü kanuni Mustafa değil 
yükselmesi sebebilc t Haziran 942 muo ve Mülk.iye encümenine havale hamdolsun berhayat ve şimdilik ~ar-n Matinelerden itibaren 

Şehzadeba~ı 
tarihin J kadar 941 bütçesinde ayn- ed:Imiştir. luda sakin ve hüvlyet!.m do (Fyüpld 
lan tahsisatla, hastahanelerin iaoe, Meclis cuma ünü saat 15 de kemanı ve reb:.ıbi bestekar Must~rn T u R A N 
U• • "h · ı 1_ 1 1 ' .. g ~ Sunn.r) dır. Ayni zamnnda gftva ou 

aç ve saır ı tiyaç arının .~arşı ana- toplanmak uzcre dngılmıotır I'k best 1 di"lm ·k 1 
1 ı 

---------------------..::.._.:__·__ ş:ı ıyı c e 6 zn.rn.an şnr ıml!ı, """-- SİNEMASINDA __, 
meyanının Blme:n efendın1n şarkı .-

1 Sanayi birliğinin kongresi ~:::n~1:ı~~~: :ö~~~1 m:~al~n~:ı 
de ceffelkalem bahis buyurmuşsunrı•. 1 

Sanayiciler askerlerimize kışlık hediye ıçın 
teberrüde bulunacaklar 

lstanbul Milli Sanayi Bir.iğinin r.ca, Ticaret Odası idare heyeti de 
yıll.k kongresi dün öğleden sonra taci·lc:iı no suretle yardım ede
lıcaret Odası salonlarında yap1lmış- bileceğini gÖrÜ§eoektir. Gerek ta
lu. Vali V.! Belediye reisi Dr. LGtfi cırlerin, gerekse Sanayicilerin ya
Kırdar ile Parti reisi B. Yaşar Mi- pacl· •. yardımın çok §Ümullü ola
maroğlunuıa da hazır bulunduğu cağı ar.laşılmaktadır. 

lrnngreyj Birli~ reisi Doktor Halil Sanay: Birliğinin yeni Jdare heyc-
Se7:e~ a~ıı;ı~. rıyasete Ahmed Kara ti ıu sureti.» ıeçilmiştir: 
ıetınlmiştir. Sau:.i Besler (bisküvi, çikolata), 

Bur.dan sonra r":portör Mehmed Afi er Kamhi (deri), Hilmi Naili 
Özbek idare h~yeti rap~runu oku- (mensucat), Hasan Ali Öğütmen 
mu?, r~por ta~dı~ ~e eskı idare ne- (değirmen), Abdullah Pamuk (kc
.. _tme 'Jl:. .... ~ılmı~tır. Kongrede Va- ten kendir), Murad Hun (kauçuk 
li ıöz alarak kısaca demiştir ki: !tablo). ' 

c-. - 1:- .ıanları~ız mcydandadı~, lda:- ~ heyeti, reisl~ğe tekrar Dr. 
yenı ldn.re .heyct~e de m~vaf!akı- Halil Sezer'i seçmiştir. Umumi ka
yetler dıleum .• Sız.ler~en b~r .ncam tiplikte Halid Güleryüz ipka edil
var.__ lstanbu1 ~ır ~~ayı ~e~rıdır. Sa- mİ§tir. Sana}"İ Birliği mensuplarına, 
nayım ehemmıyeti sse aşıkardır. Son bir rnikta pahalılık zammı da yapıl
bir sene zarfında çok ıcyler i)'aptık. mıotır. 
Yalnız hudutlarımw bekleyen as
kerlerimize gönlümüzün istediği ka
dar hizmet edemedik.> * Belediye neşriyat ve istatistik 

müdürlüğü:nden: o:ı.zcte:nlzln 28/1/94.2 
t:ırlhll nüshasında .ı., tnklp edenlere 
nem.ketle muamele etmelldlrıo başlıklı 
yazı hakkında yapılmış olan 1noelemt: 
neUceslnde ~ sahibinin 15 gün ev
vel vergi borcuna mahsuben oube 
vemestne yatırmış olduğu paraya alt 
makbuz kaydmı tapattırmaksızın git
miş olduğu yapılan kontrol netlcesln
de ruılaşılmı.~ .. 

Umumi beyet. sanayicilerin daha 
evvclkı hamiyet tecrübelerinde gös
terdikleri heyecanı bu sefer de gös
terecekleri yolunda tezahüratta bu
lunmu; ... e bu ulvi gaye tebcil edil
~tir. Toplanbda sanayicilerin as
kerlc:rimize :ne suretle kışlık yardım· 
da bulunabileceğini görüşmek. üzere 
hususi bi_ komisyon teşkiline karar 
verilmi:tir. Bunun üzerine mühürlenm~mlş ve 

Toplaı,tıdan sonra, Vali, Parti re· l.mzalanmıı.mış ol:ın makbuzun nok
ki, iAıntakı. Ticaret müdürü, İaşe sanlarının ikmali için §Ubeye davet 
müdürü. Ticaret Odası umumi kati· edllen miıkellefl.n yüksek scsıe fuzuli 

izahatı karşısında şube baş memuru
bi ve Sanavi Birliği eski reisinin işti- nun (fnzla izahata. lüzum olmadığl ve 

Şu ciheti de nractmek isterim ki j 
ekserisi matbu bulunan eserlerim ted
.Jtik buyurulursa hiç bir eserimin blrt. ı 
birine müşabehet! olmadığı ve hiç b!ı I 
ş:ı.rkımın adapte cdllmedlğl yekna
ıur<la gö-Le çarpar. Bununla beraber 
bu şarkım hakkında hiç bir dostum.ı ı • 
makalenizde buyurdu~'Ulluz gibi tek 
bir kellme söylediğimi lıatırlnmıyo- 1 
runı. Mezkur eserlerin yapılış tarlhlc- j 
r1 de geçmiş bir 7.rullaila tesadüf etti. 
ı;lnden hnngl şarkının mey::mınm j 
hangi şarkı meyanına benzedlfil hak
kında dn söz söylemeği znld bulurum. , 
Sizlerin de mnlümu olaca~ı veçhlle 
rivayetlere lst.inadcn ortaya atılan 1 
her hangi bir meselenin sağlam esas- ı 
lara 1stlnad edemlyeceğl gün gibi aş;-
k.Ardır. 1 
Sayın doktor: Tnnn cümleye sıh-1 

hnt ve afiyet versin ve da.ha çok se
neler muslklmlz ~rrunda çalışabilcJlın 
\'e tekrar hüviyetimi bUdirmek üzere 
<Buradayım ben ölmedim nazlı civa
nım buradayım) d(!r yazıma hllrmet
le nihayet veririm. 

Çorlu: Ortaokul musiki öğretmeni 
l\lust.ara Sunar 

- Bugün 
J\laünelerden itibaren 

Sinemasında 

Mevsimin .2 büyük muhteşem 
filmi birden: 

ı - Dünya harbinden hcycc:ınını 
Aşktan kudretini... 

CLA'UDEITE COLBI:RT ve 
RAY l\IİLLAND'dan 

nzamct alan rakile ılıuııusi hir toplantı yapılmı,tır. §'Ubcnln sukıltunu thliil etmemesi ha'~
Verilen karara göre sanayiciler, der- kındakl) ihtannı hn.karet olarak te- A ş K 
hal nakd" yardımlara başlayacaktır. lilXi eyledlğb anlaşılmış olduğunu 

(Aıkın Gözyaşları) ve {Ya
ş.astı. Aık) filmlerinin ölmez 
kahramanı, Şarkın sevilmiş ve 
kıymetli okuyucu sevimli nrtiııti 

Ses krnlı: 

'ın 
en aon çevirmiş olduğu 

muazzam eseri ••• 

MES'UD 
6üNLER 

Türkçe sözlü ve 
Arapça Şarkılı 

bu film, öteki filmlerle kahili 
kıya değildir. Mevzuu lcalbler
dt.n ebediyen ailinmiyecek bü
yük aşk faciası • Aşk uğTunda 

her ,eyi feda eden bir 
kadının hali ... 

DIKKA. T: Bu filmde AB
DÜL VAHAP, şarkın yeni aes 
krnliçeliğini kazanan ESMA· 
HAN ile beraber: LEYLA ile 
MECNUN' dan ayrti dekorlar ... 
Ve kostümlerle güzel parçalar 
terennüm edeceklerdir. 

1 1 den itibaren devamlı 
matineler 

r- TURAN ----. 
-· SİNEMASINDA 

ru ~~ akş~m SARAY Sinemasında 

1 
MuNıR NUREDDiN 

KONSERİ 

DfKKA T: Dünyanın en ihtişamlı filmi 

Hürriyet mazlimı.lannm 1nlcUldik1erl, dehşetler, heyecanlar ve 
entrıtalar1le c1hanı sarmış olan 

VENEDiK ZiNDANLARI 
(HARİKULADE TtJRKÇE KOPl.'j\SJ) 

Bugün Milli ve ALEMDAR da başllvor 
Aynca: Pauletto Godar - Richard Carlson. Paul Lukas 

ın ynrnttıklan Asrın ŞAHESER! 

~~RfilLö K©ŞK 
Türkiyede 1lk defn r;öriilmemlş blr program. 

DİKKAT: Fiatııırcla zam yoktur. 

'1 A»M'M 

ÇEMBERLiT AŞ SiNEMASINDA 
BUGtlN ~IATİNELERDF.N iTin:rnı:N 

İstanbul ballanın sabırsızlıkl:ı. bekledlğl ve en büyük hafta 

1-M~~'Uir~uNlb~~ 
(TÜRKÇE SÖZLt? - J\IUPÇA ŞARKILI) 

Hicran ateşi.le yanan, a.Şk. sevgl ve saadet bekleyen bir gönill.ı.in duy
gulannı terennüm eden büyük lçtlmat bir dram. Lfıhutı sesı. füı.hl 

naf,~lerile biitün kn.lblcrl teshir eden 

s~:r1:r~ıı A B o u L v A H A B' ın 

2 
En son ve en fevkalade eseri. 

Ahenktar bir müzik. cms:Usız d.lmJar ile dolu senenin en 
giiz.el müzikal filmi. 

3-Tür 
Mlll1 Şefimizin. Atatürkün muvakknt kabrlnl zi-

ç e yn.rctleri. İngiliz - Türk futbol m::tçı. Sayın B:ış
vekllimlzin mezuniyetlerinden sonra Ankarnyn 
t.cşrlflert ve !stlkball. Alman matbuat crkfmının 
Anka.rayı ziyaretleri ve saire. 

~=m ~ARA V Sınemasında 
Seven ve ~lencn Amcrlltnn gençliği ... Amcrlltnda, neden dünyanın en 

güzel kadınlan vnr? ... Nasıl güzel olmn.b, nasıl sevdirmeli?." 

LANA TURNER - ANiTA 
LOUiSE - LEW A YRES 

tarn1ındnn yaratıınn çıok harekctU ve çok kuvvetli bir mevzuda olnn 

1 
AS İ GUZELLER 

ıl Emsalsiz zanıtetler ve büyük aşklar filmi ba.şlıYor. 

ELHAMRA Sinemasında 
MEVSİMİN EN BtlYÜK FİLMİ 

Ali BABA ve 
Kırk Haramiler 

Türkçe sözlü ve şarkılı 
Romanı bütün dünya.da intişar eden emsalsiz Macera - Şark s:ırnyları

nm ihtişamı - Muaz-zıam dekorlar - Rakkaseler - Ba§ Rollerde: Hindin 
en kudretli artistleri. 

GULA.'W MUllAMMED - SERDAR ARTAR - VAllİDAM - SUKENDRA 
Best.eklr: AHMED YATMAN 

Okuyanlar: NEVZAD ALTINOK - SV7..AN GtlVEN - GtlZİN ARKIN -
SEMiHA - İHSAN - NUMAN İÇI.İSES - llASAN DRAMALI 

30 KiŞiLiK SAZ HEYETi 
· Yannki pel'§e'Dlbe n.k.şnmı saat 8,30 da ' 

İHTAR: FllmJ.n 14 kumu birden gösterileceğinden tam seans 2nmn.
nında bulunulma.sı rica. olunur. 

Stnemruıın en cUzel ve en kuvvctll çift arUsti: 

JEANETTE 
MAC • OONALD • 

NELSON 
EDDY 1-IMARMARA.-.. 

1 

ya koşun uz. 1 
8 U G tJ N 

2 eşsız mm: Atı:ı.eıı' heyecanlı , .... --•Bugün Matinelerden itibaren : ---. 

P~-··ra·K-ızı•la•ya-•tcs-li•m•edi•'•lec•ek•ti•·r •. •Al!lıiy•·•s:ı.•ygılıııiılmaraıınlaıaEbll•d•irl•rlm.•ım•mmıı~ ! D Q GARK E f\J 
Yarın akşam OPERET ve BELAMI 

Yeniden buluştular ve pek yakında ......... filmi llc §ehl"iwJzc geliyorlar. , 
Ş A R K den sonra 

Sinemasında WILLY FORST 
tarafından vücude ıetirilen 3 üncü Sı\N'AT ABiDESİ. 

Vil'ANA'nın en göze çarpap SKA.NllA.L'larından blrin1 lhya eden film ... 
BİR ADAM KAYBOLUYOR- Tekrar meydana. çıkıyor ... Bu blr cani
dir ... Onun mıı.smnlyctlnl nasıl 1sbat edeceğin! yalnız sevdiği kadın blllYor. 

•• 

OLDüREN RESiMLER 
(İch Bin Sebastlan Ott) 

~k §Chrl Viynna._ P ag \·e esrnn ... 

WİLL Y FORST - TRUDE MARLEN 
PAUL HÖRBİGER 
tarafından oynanan bQyük bir film 

2 - TİNO ROSSİ'ııiu en çok 
muvaft'nk olduğu 

PARiS 

1 !!v~~!Rl 
'---~---' ŞEHİR Tİl'ATROSU Temsilleri 

Tcpebaşı Dram kısmında 
Gece sant 20,30 da 

R1JZGAr:. Ef.İNCE 
Pek ya.k•nda (FAaA) 

I t klill c~ddcsı Kc•n ;ıı l'..ı:-,mında 
Gün<!i.17 sa::t 14 ·i~ 

ÇOCUK OYUNU 
Goce s:ıat 20.::n da 

KİKALIK ODALAK 

1-DENIZ 
KARTALLARI 

Bugünkü deniz knhranınnlannın 
vlcrirUll11.n tufanlara veren blr 

destanını göriinüz. 
l5itün dünyada dilden dile 

yayılan 

GüN BA i ARKEN 

1 so~;:~.,'°'~!~~~~~~~A 
Dllnya.nın en küçük yıldızı Umumi ıstek üzerine Aşk flmle-

1 BABY SANDY 
1 

, Büyük işler 
peşinde 

tfnln §llb:ıne yıldızı 

MARLENE 
DIETRICH 

tarafından yaratılan ve 
SİNGAPURDA geçen 

7 6Unahk8rlar 2 saatllk kahkaha ve sürprizler l filmi. Büyükleri ve küçükler! 
Modern facln.sını •n~nM ediniz. ı eğlendirecek çok gii2ıel bir tıım. pheserl 

~ l 
GELECEK HAFTA: ~ l • BABY SANDY .saat 4 - 7 ve 9,45 de 

la• LA KON GA • j ~-.._.-e•a•n•s-a•r··-7•a•ü•NA•HKAR-•L•A•R•saHa•t .2 .• so.-.s •. so•v•c•s•,30_,, 



SÖZÜ 6ELiŞi 
Nereye gidiyorsun ? 

KUŞ BAKIŞI: 

Felemenk 
Hindistanındaki 

muharebeler Si s •• r mu Bilmem siz de öyle misiniz? Ur.aktan, yakından truııdıklan
mızJa günlük münasebetlerimizde tnkıldığım bir noktn 

ftl': Sanki mutlaka bir yere gitmek · itin sokağa çıkarmışız; 
sanki uzaktan merhabamız olan bütün tanıdıklara kadar, kim 
ll01'al'Sa, ll'el"Cye gittiğimizi söylemek zorunda imişiz; dahası var, 
IBJlki hepimiz binöiıimb:in nereye giitiğiınizi merak edip bunu 
sorup öğrenemezsek edemezmişiz gibi sokakta karşılaşınca, mer
habaJaştıktan sonrn ilk tşimjz biribirirnize nereye gittii'imiz.i sor
ıruık oluyor: 

- Nasılsınız efendim! Nereye böyle? 
- Merhaba yahu! Nereye gidiyorsun? 

Bir İsviçre. gazetcısi, J aponlıırın 
Fıelemenk Hindistanındaki hareket
leri hakkında dikkate şaynn bir ma
ka1e nC§Tetmiıtir. Gazeto diyor ki: 

Japonlar cenuba doğru inmekte 
devam ediyorlar. Şimdiden Hind 
Fdemeng:inin zengin adalarından bir 
çoğunda geniş arazi ele geçirdiler. 
Filipıin adalarının en cenubundaki 
Mindnnao adruıından hareket eden 

Japon ar Singapurda hatta Uzak 
Şarktaki işlerinin en güç tarafını 

başarmış bulunuyorlar 
Şüphesiz ancak bir araştırma memunmun ağzuıda mftnftsı 

elan bu cins sonı1ann en hafifleri «Ne tnrnla gidiyorsun?n, yahut 
cNe tarafa böyle?» şeklinde sonılanlandır. Çünkü insan panna
ğile bir istikamet göstererek «BU tarafa!» deyip işin içinden sıyn
Jabilir. Aksi halde uydurmaktan, hiç, amma hiç lüzumu yokken 
ayak iistU bir yalan lovumaktnn bas1m çare yoktur: 

Japon kuvvetleri Cclebes adasın1'1 ------. ..,. ____ ..,. __________________ ,_ _____________ _. 

şimaline çıktılar ve Menado şehrini Jnponlar ancak iki gün devam 
Yaz.an: 

M. Şevki Yazman 

- Bir arkadaşımla buluşacaktık da ... 
- Evden birkaç şey ısmarltıdılar, onlnn almaya çıkmıştım 

da. ... 
- İş icabı şurada bir yere uğramak limngeldi de ... 
Bütün bu yalımlar sade bir yere gitmek için sokağa çıl.."Jlla

mış adam tarafından değil, söylenmesi münasip düşrniycn bir ye
re giden adam tarafından da günde kim bilir knç kere söylenir du
nır. Ve biz böylece, biriblrimizin nereye gittii:rimizl öğrendikten 
somıı ferahlar ve konuşacak ifil, soracak §eY knlmadığı için yo
lumuza devam ederiz. 

ele geçirdiler. Ayni zamanda Bor-leden bir topçu nteşinden scxırn ve 
neonun §llrkındn, zengin petrol ma- karanlıktan istifade ederek 8/9 şu· 
dcnlerile rn~ur Tarakan adasınn bat gecesinde Singapur nda- Jnın 
çıktılar. Hollnndalılnr tesisatı tah- garbin~ çıkmııılardır. BugÜı;\ki.ı teb- mukabil İngiliz hava kuvvetlerinin 
rip ettikten sonra çekildiler. Hol- liğkr J ohor boğaz.ını geçen bu kıtn- gerek son zıun.nnlardaki kayıplarını 
lnndalılar terkedecekleri her taraftn lıırın aahilddci ilk müdafaa hattını ikmal edememelerinden, gerekse 
bu sekilde hareket ctmeğe karar geçCTek şarka doğru sızdığını ve üslerinin adaya Japon üslerinden da
ver~iııler ve mütehnMıs gruplar teş· Singapurı- takriben 1 O mil mesafe- ha uzakta bulunm ından klfi de
ki! etmişlerdir. B!Sllnr petrol kuyu- de bulur.duğunu bildiriyorlar. Fikri- recede kıı.rııı koyamndıklnn anlaşılı· 
lnrını ateşe verecek, tasfiyehaneler.i mizce jnponlar Singapurun znph için iYOr. Anglo - Saksonlar için Uzak 
istifade edilemiyecek hale getire- yapmak zonındn oldukları i~lerin en Şarktaki durumun beUibntlı güçlük
ccklerdir. Felemenk Hindrstanında güç tarafın: bnşnrmış ibulunmaktn· !erinden birui, mesafe uzaklığı do
cn mühim petrol madenleri Sumnt- dırlar. 'lny:ısilc, vaktinde ikmal yapama-

ten kabi" olamaz. Fakat diğer tar 
tan Jnponlann da snldmmda bu 
dar sürat ve mcharet göstermel 
bu :işi pek çabuklaşbracaktır. Mal 
kn boğazının ve hemen arkasınd 
Sumntra adasının Japonlar eline ge 
mesi, garpten ve Hi:ıd denizi üz 
rindeı. CaYllY"- ve hiJhnssa Avustr. 
yay.ı gelecek yardımları hemen · 
kansız hnlc koymaktadır. Çok uz 
ve açık deniz olması dolayısile se 
rüsefcıin çok güç olduğu bu sahı 
lard ... Jnponlnr, hava kuvvetle 
denizaltı gemileri ve ufak, fakat s·· 
atli denizüstü gcmilerile tam man 
sile kontrolu ele alacak ve an 
büyük barp gemileri himayesin 
vu çok \lzun mesnfeler katedere. 
ıgeleeek kafilelerin bir dereceye k 
dar gcçn·esine müsaade edecekti 
İngiltt::rer.in knfilelcrc böyle büyü 
harp gcı • .ileri terfik etmesi de §İmd 
lik beki eneme;z. 

m adasında Palembang" d Banka 1 F~lh~ika bir ısu:yu geçme veya bir mal:tır. 
ndasında Tjepoe'dc Bomeo'da Bn- sahile çıkartma işinin en güç tarafı Sahil hattındnn geride ayrı bir 
hk Pnpan'dn ve Tarnkan adasın· su üst~nde ve hiç bir setreye sahip müda;...il lıattı bulunduğu da pu va
dadır. olmad-11 bulunulan zamandır. Ka- rid değildir Zira en kuvvetli müda

Halbuki işin aslına bakarsanız ne siz tanıdı~ruıızm nereye 
gittiğini merak etmektesiniz; ne de o sizin yolunu tuttu~runuz 
yeri öğrenmek tasasındadır. Bir adettir çıkmış: Mademki şapka 
kaldınp el sıktmı7, iki iM da etmek lazun! 

Bunlann hepsi Japon istilası teh- raya çıkmak setreyi kazandınr ve bir faa; en mühim mall'İ olan boğaz ke
likesi altındadır. Ma!ezya yarımada- ker .! kt.raya çıkıp geriden takviye nannda olabilirdi. 

Fakat bu iyi lüzum şu bahsini ettiğimiz soru yüzünden en az 
iki sunturlu yalana mal oluyor. Bir şehirde bir günde söylenen 
,alan1.ann hiç olmru:sa yansını önlemek için bence ilk çare so
kakta k.arşılnşıncıı, mutlak lizım değilse, blriblriınize nereye git
tiğimizi sonnamaktır. Bilmem terbiyeciler de ayni fikirde midir-

sının zaptı Japonlnn Sumatrn'ya kuvvetleri gelinciye kadar geri atıl- Singapur adasındaki müdafaa 
yaklaııtınnıştır. Şimdi Bomeo sahil- mazsa bundan sonra kara üzerin- kuvvet! bu kadar az olduktan sonra 
lerinde ilerlemeleri beklenebilir. Ja- de muha:-ebe; silah ve adet ütünlü- buranın uzun müddet müdafaası za-

ler! Şevket Rado 

ponlan ı i§gd ettikleri her yer bagka ğün: salrip tnrafn ait olur. 1 
bir yere taarruz için basamak vazi- J ı d d·-· · "b" 0 b" . . .. apon ar, e ıgırmz ~ı ı, u ı-

fesmı gorüyor. Filhakikn Jnponlnr rinc.i safhnyı ntlnttılnr ikinci safha 
bu suretle Japon topraklarından git- nda üzerindeki kuvv~tlerle adaya 
tikçe uzaklaşıyorlnr. ~eselii Borneo gele·ı kuvvetlerin mukayesesine ka· 
Japon_Yadan 3500 kılomctre mcsa- lır. Tebliğlerden anlıyoruz ki ada 
fededır. Fa~at Japo?l~r, hasımlnn- üzerindeki müdafiler Maleeyndan 
nın z.ayıflı~ından. ıstıfade vederek çekiler. il:.i 'tümenle bir tugay ve ba
arada menzıl teşkıl&tı kurmnga mu-1 zı mü·takil tnburlardan ibarettir 
va.Hak olmuşlardır. l lindiçiıni ve Fi- S ' 1 J d d k" .. J_f . 
I. . . . on zaman nrnn a a a ·ı muun an 
ıpın adalnn kendılerıne mükemmel l • 4 5 ·• k d v 

üsler hazırlamıştır. Önümüzdeki haf- ?1deıı.d."CU<.du.nlu - k .tuml ene çılm·nr 1ı:1 
._ ı_ d d"V d 1 . . .. ı ı" e ı en ta ·vıye er ge emış 
uuar a ıgcr a a nrı ı:ıgal ettiklcnnı d kti' J-' k"k b" · l 
d .. v• eme r. -ıa l atte u:ım evve ce 

Sergiler 
e gorecegız. •-h · tt•V• · "b" b ll"b 1 7 

LLI mıcı c ıgımız gı ı, e ı a:ı ı 

Deg .. i•en karaTlar ~?lla~d~lıfQr bütı.i~. müstemlek;. tugay vardı~. Bular <in Malezyada 
~ lerını tcsırlı suııettc mudnfaa etmegı harbederek çekildiklerine göre, 

Yazıldı, çizildi, ölçüldü. biçildi, - Devlet resim sergisini gpr- düşünemezler. Felemenk Hindista• mcvcctk-1 azalmış ve t 8 • 20 bin 
Zeynq.. Hanım konağının çürük dün mü>.. nı 2 milyon kilometre murabbaı ge- kişiye düşmüştür. Adaya bu kadar 
olduğu anlaşıldı Te içindeki fa- - Yoool.. Ankaraya gitme· niş!iğindcd:r, nüfusu da 60 milyon· ıkolaylıkl.ı asker çıkarma işini, mü-
kültenin Beşikta§ta bir saraya dim lci. .• dur. Bu nüfusun 40 milyonu Cava dnf tarafın bu kuvvet azlığından 
nakline karar verildi. . _ Ankaraya gitmeğe ne ]ü- adclSında yaşar. Hc;llandalılar ada- başka şeye atfedemeyiz. Mnamafih 

Hntt ·. nakil giinü bile ta;rin zum var biradoer, sergi burada, larda znyıf kuvvetler bulundurur· karny. asker çıkartma manevrasını 
edildi. Bu mevzu etrafında yapı- Güzel Sanatlar Akademisinde lar. Bunlar kuvvetli brr donanma, da Japonlar oldukça meharetle yap-
lan neşriyat ve salahiyetli ağızla· açılmıştı. çok üstün hava kuvveti tnrafından mışlnrdı. Bir defa askerlerine gü-
nn söyledikleri sözler o kadar _ Amma yapbn ha. vnllahi himnye gören bir düşmnnın karuyn vendik.1~ : jçin çıkartmayı paz.ıır gü-
mühim ve ciddi idi ki günün bi- biç haberim olmadı!.. asker çıkaımasına engel olamazlar. nü snat 23 ten paznrtcıü §tı.fok vak:ti-
rind..: her hangi bir sebeple bun• Hollandalıların planı baıılıca Cnva ne kada yaparak ikmnl etrnişlCTdir. 

.. 

Bir helv c , dü a n a 
bo v ularak öldürüldü 

Katil _yakalandı, üzerinde 
130 lira bulundu 
~~ 

WHt-~.O~-

dan vazgeçilebileceği kimsenin • · ·•• · · •·· · •· · · · · •· · · · · ·••• adasını müdnfaa etmektir. Bu adn Gec~ ha•eketi güçtür. Karnnlılctn 
aklına gelmedi. - Geçenlerde Akademide açı- Felema:ık Hindistanının en zengin kıtalar biribirine karı~p bütün tc- • 

Fakat rimdi öğreniyoruz ki Be- lan resim sergi.sini gördün mü}.. k11Smıdır. Cawada Surabaya gibi mii- şebb~'i ı:ltüst edebilirler. Bu sebep-
\ 

fiktaştaki binarun da pek sağlam - Gönneğe vakit bulamadım kemmel bir üs vardır. Bu adada 200 ten ge-:. hareketi için çok iyi yetiJ· 
olmadığı ve soba kurulmasına azizim. O tarafa hiç yolum dü§- bin kişi tahmin edilen bir kuvıvet ıniş aske. İster. Japoolar böyle ol-
imkiın bulunmadığı gibi bazı se- medi. Malum a, işim Sultanahmed- bulunmaktadır. 200 bin kişinin duklnnn isbat etmişlerdir. 
bepler ortaya ~ ve bundan de, evim Pangaltıdal .• Ne z.aman dörtte biri meslekten yetişmi~tir. Sonr Japonlar ba..sımlannı rut-
vazgcçilmiş. vakit bulur da, ne zaman sergiye Bundan başka Amerika ma~~ mü· mak ihcsusund. da gÜzel harek:tler 

Bu ida: karar ve tedbirlere el- giderdim">·· kemmcl tayyareler, 3 kruvazor, 12 göstc.rmi•lerdı"r ç k tmad" b"r 
·d h "b" 1 8 d · l b" " · 1 ar .. n 1 

bet ki~enin bir şey derneğe ······•·•··•••·•·•••••••••• torpı o mu rı ı, enıza tı ve ır gu .. n ev:vel Singa ta ... k 
L_1_ı__ k A ,_ "Ik "dd. Güzel aanatlan halka yaklafb- k k .. ··'- ·1·hı d ·· k purun m ,..-r 
neS.Ju yo tur. nco."', ı a ı ço ·uçu . .ıı:: aı n ı v.apur an murc -- ucund~ ve Singapur ı"le Malezya ya· 

d 1 • ·· ramayışımızın bir sını da :B'udur '- d k b J "'-neşriyat ıve em-eç er üzerıne. ote- .. ep enu. uvvetJ u unuyor. .....,... nmadası arasında bulunan ufak 
d b · '- il ak l d sanıyoruz. Sergiler ebcriya, ka- A k 11 fı d en e.rı o"'u annn y ın yer er e va, men a ı ar tara n an tayyare ndaya nske k k b • 

h 1 1-t.a •• k 1 t .1 . .1 .. .. .. ı çı arara urayı guya 
oturıwı tıılchdeı: arasında, er gün raıı 1"' goz ırparcnsına, 5 an- ven mcsı şartı e, uzun muddet knrşı atlama tahtn kl d • b" 
Şc d b d B B bul ..tb1" Jagvınık - :Lu··yu··k bı·r k L·ı· ç·· k .. ·'- d d v sı yapncn nrına aır ır h:z.a e aşın an, eyazıttan e· •· ·Y~ u oyauı ır. un u 'DU a a a çogu yer zan rne~dn t" v l I 
ik .d. el • 1 v -..l.ri.-ı ücrn biL kö•csinde •rıhyor. 1 d b b d d .. . ~ na gc ırmege ça ışmı.ş ar-t taşa gı ıp g ınenın zor ugunu r::ı• " -,, a tın n, om ar ıman an mutecssır dır Bı" .,,u· n t k .. ..: 

k 1 Ha)' b 1 . . A · .. sonra amnmen a -sı ıs ... -
düşünerel.. yerini yeni o u civarı· : ir sergi açı dığından bi- olmıyacak şekılde yapılmııı sılah ve knmette ve d h"l" 

1 l b· ı hah .. . . _ 1_ a nam garp sa ı ıne as-
na n<ılı:let~ o anlar bu una ı ir. er, sergi h'Cyeti rağbetsizlik- mudhımmat fabnkaları buluaımWL· ker çıkartmışlardır. Bu çıkan asker 
Şimdi, değişiveren bu karar üze- ten, anlr.yı~zlıktan şikayetçi, ıer• ta ır. garp sahilin.: yerlqtiktcn ve ilk mü· 
rine acaba bunlann hali 11'.İcc ola- giler kapanıp &id:iyor. Japonların memleketlerinden bu dafaayı yararak k d v :eızdılı:· 
caktır) •• Bunun ab:inc, mC8da Taksim, kadar uz.akta, ihtiyaUıızlık sayılnbi- tan sonrp Joh ~rB ah ~yugru adaya 

1 ek b" .. 1 h b k . or a ru 
Buııl... . cAcclcniz neydi?> de Beyazıt, Galatasaray gıôi kalaba· cc

1 
b·ı· ırHcukr~kt e a

1
r ctm

1
c rbıne .!8 " bağlayan d0;:tniryolu seddini tak.ip 

dcncmCL Çünkü boş evlerin en ııa. .. geÜp geçtigvi yerlerde açılan fi a 1 ır. a 1 atte apon nr ugun· ederek ordula b~yük kısnunı 
o- ._ •• d k dil . • •V• rının u 

kıt olduğu bir mevsimde bulunu· aergilenrc günlerce %iyarctçi1erle .-;u_ ~rumun en. ~rıne tenun e~ı~ adaya geçirmeğe başlamışlardır. 
yonız. Bunla: günün birinde ansı- dolup boşıı.lı;yor ve sanat lıayatı- rnwıaıt fırsattan ıstıfade etmek ı!tı- Bu demiry 1 • ada ile Malezya 
zın bir mesken buhranile kıı.rıılaş- mızda ibir hadise oluyor. yorlar. Bugün her tarafa asker gön• yarıme.dıun a;~ı~daki münakalen" 
mama!~ için böyle bir ihtiyata baş Egv er a...._: arma'-tan maksat derehiliyorlar. Çünkü denizlere lıa· emin olması H-in Johor b gv.. d ıl~ 

-·ö• " "' k" d" 1 B h"L· · · R 1 .,.. 0 
.. zı 0 

vurm:.ış olabilirler. halkın güzel sanatlar duygusuna ım ır er. u ax.ımıyetı epu se ve durularak ve geniş bir aed m yd -
Görülüyor ki bu çeşit kararla- bir hizmetse bu mahzurlan daima Pri~ce op: WalllHeıs bzırh!dıl~~~nıAbatı~- na s·etirilerek ynpılmıştı. Sh;ap:r 

nn ya pek kesin olnrak verilmesi, göz önünde tutmalı: l&zımdır. ma.-; ve car ar our ~ men- §maiden ve karadan tnarnız bekle-
yahut kesinleşmeden gazetelerin Yok, böyle bir maksat ba'hi3 mev- kan do~anmasını hasara ugratmakla mediği için de saldıran kara orduln-
dilirıe düşürülmemesi gerektir. zuu değilse o başka!.. e~de ettiler. Japon taşıtlnn, ~ de- nnır bu çeşit bir sedden ne derece-
-=======================:::ıı::::====== nızaltı ve tayyare taarruzu hır tara· y• kada is..:fade d V• k d- ·· f.a b k 1 hl . . v - u e ecegı pe uşu-;. ~I ıra ı ırsa, ç hır tchlıkeye ug• nülmemişti. İngiliz kımlan adnya ç.c-

• • O ~ ~~~~ ~~~ ~.a~ıyo{lar. ~nglok Saksod z~m1lıla~ kildikt0 n sonra demiryolunu adnyn 
~ ~ . o ~ O ~ ukıtukn ·1\IV'Vpet ~:'- 0~-~ısın a ·a mbn bağlıyan köprü tahrip edildi ve ve· 
~ __ .. __ or usı ' nsııu ....,.nnusunun u rilen hnbcrlerc.. göre da arada nncak 

kısmını~ yakl11Jamadıklanndan Ja· 40 metrdik ib" kik ı_ J Id 
Fazilet mükllfatl alan bir işçi 

mahkam oldu 
1 b "d" 1. l ır nçı ı nası o u. 

pon ar acr csçe gı ıp ge ıyor ar. . Vakıa en zz.yıf nokta burası olduğu 
1781 do lngil1z donanması bır bili -:.diğir.den, bu köprü açıklığını 

mü~d~ i~~ garbi Atlnntikde deniz lngıilizlcr he. hnlde çok kuvvetli tut-
Paristen bi1dirildiğine göre, 1938 mak.tan, kansı <la bwılan bnere.k halciıniyetını Fransız dona~ma!ı~a muıla.-dı V' çok müteyakkız bulunu

de Fransız akademisinin fazilıet mü- ı.lıp kuJlanmaktan suçlu idi. bırak.mııtı. O zamandanberı butü~ yorlardı. Bu sebepten de Jnponlar 
Watını almıı olan ıimendifer i.Kile- Neticede koca bir sene hapıe, 300 Okyanusların hakimi idi. Halbuki boğa?. buradan geçmediler; fakat 
rinden Merigaud ve kansı ceza malı· frank. para cezrunna T• 5000 frank §imdi, Amerika donanmasının yar- bir defa adaya çıkıp ıarkn doğru 
kcmminde muhakeme edilrnİ§lerdir. tazminat vermcğe mab:khı eclilmit- dınıikı de Pamfikte hakim olamıyor. ilerledikten sonra bu köprü yerini 
Koca, çalışbğı istaayooa gelen yjye- tir. Kadın 8 ay bapae mab:köm ol- Bu Taziyet değişebilir, fakat dCTam müdafaa tahkimatı ve kuvvetleri 
eek paketlerinden bir lı:wnını çal· mU§, fakat cezası tecı1 ecMlmiftir. ettiği müddetçe Japonlar iktisadi arkadan çevirip geri attıktan sonra 

zenginliklerini ele geçirmek istedik· bu tabii köprüd-en iyi bir surette is
leri yerleri zapbetmeğe devam ede- tifade ederek ibüyük kuvvetlerim g:e-En eski kafatası eellerdir. çirdilcleri arılaşılıyor. 

Danimarkada ta.o devrinin en ea- avcı veya balıkçı olan. b. blataa
ki i~~nA kafatası, Kope~ antr~ n~ ~!»- oldukça c.cndlmen İmif. Amerikada harp divan· 
polo11 lahoratuannda tedk.ik cdU- Di§lerırun fazla •11nmuy>& t.lulır- • 
m\ıtir. Tcsbit edildiğine göre, bu sa, clhuyan olarak ako. bıı tat dn-- lan ulam cezası da 

Ada üzerindt: devam edecek mu• 
barebelerin bir iki gündoen fazla aü· 
receği tahmin edilemez. Zira yukn· 
ncla tasrih ettiğimiz gibi, adet üa

kafataaı 9000 SCllle evveline ait oJup ri İn8anl 40 yqına ennemi9'1r. lnc:e- Verebilecek tünlüğündcn başka, hava kuvvet}eJi-
bugiinkü Danimarkalının kafataaın- lernekrdcn anlq.IJJllfbr td, tat d.... V~ 10 (AA) _ Roose- nin müdafi taraf üzerindeki şiddetli 
dan pek farklı değilm'iş. E.aki kafa- ri imıanlannm ortalama f"&P71fl '5 yeJt. Lir esnimame n~erek bu- bukısı.. fazla tutunmaya imkan ver· 
tasının hacmi r ,450 santimetrle mi- seneden fazla deiilmif. ~ ih"buile bin de-Yamı müddetince harp <ıiva-ımıez.. Japonlann timdi laSılası~ ola
kihındadır. Ka§lar ve çene kısmı de umn değillermif. ~ t62 nı tardmdaıı idam ceza!l vathnesi rak hava kuVTetlen1e adadakı top
fazla ink.ipf etm~"1ir. Şüphe.iz ki, santimetreye k.adaz mamq. == usulünü tekrar teai:a etmiştir. • lulukları '" mevzileri dövmelerine 

Cinayetin olduğu helvacı dükkanı ve yaknlanan Vehbi 

Evvelki gece OalaUlda. bir cinayet 
olmu.,, 72 yaşında bir helvacı gece 
dük'kfmının üzerindeki odada toğula
nı.:t öldürülm~ür. Vnkn şöyle ol
muştur : 

Mahalle bekçileri evvclld gece 
sa.baha itn:rşı. saat ikide Gıılatada Ne
cati bey cnd~ geçerlerken o
rada. senelerdenberl helvncılık yapan 
İnebolulu 72 yaşında Mehmt"dhı 209 
numaralı dükkfmının kepenghıhı ~e
rlden zorlandığını r~er ve bir 
kenara saklannrak bdclemeğ'c başla
ını.şl:ınhr. Kepengm kilidi bir muddct 
tı'k.ırdndıktan sonra açılmış ve içerl
Gcn b!r delikanlı çıkıp kllQlnağa. b:ış
ln.mıştır. O sırada bekçiler de ko
§UP kendlslni yaknlamışiardır. Der
Ml ko.ra.kolıı. götürülen bu adamın 24 
yaşlarında Vebbl ndınch birl olduRu 
anlqılnuştır. Vehbi karakulda ver
diği ifadede : 

- Parasız kıl.lmı§t.un, gece hclvncı 
Mehmedtn düıtkfuıına girip para ç:U
dırn, knçarloon de ynkalandım. 

DemJ.iUr. Vehbln1n üzert aranınca 
130 llra bulunmuştur. 

Polis mcmurlan dükklmdan daha 

ki odo.d.a yatmaktadır. Evvelki r,ec 
Mclımed IJCÇ vnklt V<.'bblyi duk!tiin 
almış ve dükkan kapısını içeriden ki 
litledlkten sonra yukandaki oday 
çıkmı~lardır. 

Vehbi odada yatak içinde ihUrn 
Mehmed uyuduktan sonm üzerine c 
t.ılarnk gırtln.ğını sıkmak suretıle bo 
ğup öldürmüştür. Vclıbl bu clnnyct 
işledikten sonrn n.şağıy:ı ınrrck dük 
k5.nm bir köşesinde duran Mehmedln 
parn çekmecesini kınp içinden 130 
lirayı almış ve şaşkınlıkh kilitli ım
pmm annhtnn Mt"hmedln ccb!nde, 
oldu{;runu unutnrnk ke~gl nı;ma • 
lçln içeriden mrlamaba bnşbmıc;tır 

O sıradn sokn:kt.o.n geçen bek~lle 

bu gürültüyü duymuşlcrdlr. Vehbi 
zorl:ımakHı. kapıyı uçamıy:lca(r~ nn
lnyınca anahtar hntınnn gelın.iş ve 
odaya çıkıp ölü Mchmcdln cc:bUıt~r·n 
dükkanın anahtnnnı nlınış1u·. Bu 
anahtarla knpıyı açıp çıktığı sırada 
da bekt;llcr tarafmdnn yakalanmıstır. 

Müddelumumillk ve wbıtn t:ılık'ka
ta devam ediyor. 

ba.§1ta şeyler de çnlmış Olm:lsı UıU- e·· ··k k • 
mallnl düşünerek Vehbiyi de nlıp be- uyu caz onserı . 
raberce helvacı Melhmedin dükkanımı. İst.anbub.~ Juks mues,,, s.?1°rındc 
gitml.şlcr. dük:kfından bir merdivenle 1 çal~ ecncbı artistler Ynrdınıs v n
çıkılan üstteki odnya. glrincl dukka•1- ler CemlyeU mcnfn!ıUne nr!1.larınd m 
cı Mehmedl yatağında ölü bulmuş- 1 seçLikleri !25) s:ınatkiird:ın mtlr<'k
lardır. kep fevkalflde bir c:ız ko11se:t ''ermr-

Bunun üzerine tn.hkilmt gcnişletil- ğe karar vermLql rdlr. 
miş ve vnka müddelumuml.ll~e blldi- Memleketimizde ilk defa veril c k 
ı1Jm~lr. Müddeiumumi nıu::ı.vlnlc- olan bu fe' kaldde c:ız kons~rlııde ça
rlnden B. Ekrem Onur. tnh1dknta el lmacak bütün p:ı.rçalnr m~ur s:ı
koyınuş, ndllye doktoru B. EnV<?r Ka- natkıir Fritz Kerten t:ırnfından :ırnn
ran cesedi mu:tyene etnıl;t!r. Bu je cdllcccğ!- gibi konseri de krndl 
muayene neticesinde heJvncı Mehme- ldare edecektir. 
din, iki elle ~ı sıkılarak boğulup 
öJdürüldÜğü nnlaş:ılmı.ş ve cesedin 
gömfilme:stnc ruhsat verllm1..c;t.lr. Ci
nnyetln meydana çıkması üzerine 
müddclwnumi -t:ırnfından tdrrnr sor
guya. çekilen Vehbt bu defa ifadesin! 
değiştirerek : 

Bu büyük c:ız konserine caz kr:ı.H
çesl Antt:ı Best, Tapyı:ı. Kolm:m, Mn!:: 
Allen, Dan R~dulcsku ve Lllo Alek
.sandr da 1.ştirak ooecekUr. Bu buyuk 
Jtonscrln rejisörlüğünü Ludvlk For!el 
yapacaktır. 

Bu büı·ük caz konseri 21 ı.r.ubı:ıt 942 
cumartesi günü saat 17 de Frnnsız 
tıyntrosunda verllrcektlr. Yrrkr tn
mt'mım nnmarnlıdır. 

- Mchmed gece beni odasına ml
saflr olarak ahnıştı. Yatnkt.n uyur
ken Mehmed bana. tecavüz etınek Lc>
tedl. Kendlml müdafaa etUm ve 
boğuşm$ b:ı.şbdık Ben onu ~-
mruhm Hcrlınlde ellnden kurtulmak Çin'deki muharebeler 
fizere uRroşırken ölmüştür. · ı o 'AA) K Çung - Kıng , . . - an-

Deınlştlr. Yapılım tahkllcat:ı na- ton bölgesindeki Çin mukabil tımr• 
zamn, Mehmed uzun zam:ındanbert ruzunun ııe~coi, Yeyşov ile Pok• 
bn dükkfı.ndn helvacılık ynpmnktndı:-. 
Kendisinin Kasımpn.çadn CT! ve c;o- lo"nun utird dı olmu'$ ,,.e Jaıx>':ıl:ırı 
cuklan oldufu hal& çok defa evm" Kntona cloi:'Ttl ricn•l.- ·.,c dc·rnm 
gitmeyip gccelcrl dükkanın üst.ünde·. mecburiyct:ade bırnkmıııtır. 
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mektep hatırası .. f TARiHTEM ~AHiFELER l f SiN6APUR KORSANlARI 1 
İçinden gelişigüzel birkaç sn.tıl.te ı pek ha.valarda dolaş:ı.n bir ıuz çoculu 

okuduğwn caki ve yaprn.klı:ı.n cLı.ğümış idi. Kiblrll mi klbirll, şirret m1 fin'et
deeter şöyle başlıyordu : Da.ha. ilk gününden mekteptekl erkek 

Paşa eğleniyor! 
cÇocukluğumu dilijündüCüm zam:ı.n çocuklara meydan okum\,lftu. Onu c-

gözlerim1n önüne kupkunı. çiçeksiz, mfa. getiren muallim mua.vbt kendi- Serb.ad.lerde (Yahya paşalı> hane- lükte 1.şret meclisini kurdu! 
geniş bir mektep b:ı.hçool gellr. O .za- sini tıam benlm sıra.mm öni1nde1d. ye- danının bütün efrndı kahre..-nanlılt- Aslan paşa kafayı iyiden iyiye du
manlar öğle teneffüsünün zlll uzun re oturttu. lari,vle f(ilıret a.lmL,ıardı I:tinci Sultan nıanla.ymca. ayağa. Jcalktı; ırgadın 
uzun çalınca. benim içtn yapılacak O gün ö~le yemeği zili çalınca. yeni Beyazıdın damadı olan. vedr Yahya. k.a.rşısında durdu. (Bu hareket le
mühlm bir iş vardı. Smıtta oturduğum !alooe tıpkı benim yaptıR"ım gibi sıra- p:ış 'Bosna. beylert>eyliğinde büyült V(!ndler arasında. ricaya işaretti.> 
sını.nın ya.vaşça. altına doğru kayar- sının tahta. kapağını kaldırdı ve bu- şeref ve itibar kazanmıştı. Yalmı. pa- - Cümleden rlca ederim: Böyle birı 
dım. Ve çekmecenin tahta kapat'lllı nun arkasında kayboldu. Ben de ek- frullll büyüle oğlu Küçük Bali JlllŞ!. adamın sohbetini bastık! KO:stnhlık 
knldınr ka!ıı.m:ı. dayardım. Bu su- mek dlllmleriml ceplerime yerleştir- Mohaç muhıı.ro'beslnde şecaatiyle te- ettik! Gü.nalumı.zı affetsin! 
retle etrafta.ki çocuklann hiç biri be- mlştlm. Ötek..l çocuklar yemekhruıe- nıa.yitz Pylem.Işti. İkinci ()fthı olup Diye yalvardı. Zavallı ırgad ne de-
nlm ne yaptığımı görmezdi. Bu csn:ı- ye, ben bahçeye - Lı\kin b~~ ya.1- .gaziler içinde ,nlıce kemmetı:?ri duyu- sln! Affetti! 
dıı kit.aplanmın yanındaki uzun pa- nız olmadı~ımı hayretle gorduın. Ye- l""• .. w~-,... ""-- hırlsUya"l"rın eıı 

i k t ı be z hr d burad ldl v ..... ıv=u.u1""" ~- .. " Biraa ctaha. içildi Paşa. r,ene ayni 
keti açar, içinden iki küçük ekmek dl- n.sklıkz a e ı' 5~ı .. a1- ~~ - a 1 ri . . e şiddetli bir h1\Sm.ı sayılırdı. (Ossek) ta.vır ile kalktı. Bu de!a da: 
llmlnl ı;ıkanrdım . Birini ceketlnıln bir e urşun g e;..., Ut;unun cep e şış sar.ı ında (24000) d- n.nın hnkkın-
cebine, ötekini de Obürüne yerleştirir- şişti. Arasıra elini bu ceplerden bl- lŞ • • ~ - Rica ederim. beni kardeşll~e ka-
cllm. Bu lşi yaparken arltl\da§lnrun rine sokup ağ"zına bir şey atıyordu. dan gelml.ştı. Bı.n esı:t de sllAhları, bul e~ı 

Ö k d . he hey""'"" g"- Derhal farkettlm. Benim usulümil zırhlan. sanca.klan ıle oı;ıu Aslıın Niyazında bulundu. Fa.kir adam bu-
g rece ıye r zaman '""'-' ~ .. · ~~ t l. ed ..,..... K unI s lt s··- n da dl ...... 11•....ı•ı B teklifi dP. çlrlrdlm. Ekmek d!llmlerinl ceplerime o da ke,fetmt§ti v-e öğle yemeğıni yl- ...:ye es ım_ e,.,..., _an u .:m u a ne Yf;TJJ uu.1. u 

erl tlrdiktıen sonra derin bir nefes yordu. leymana gondıenniftı. Bu vesile ile kabul etti. Paşa. ile ı..rgad paımaklan-
~ ~t ed"rdl Kibirll.llti kadar zeki olruı kız her o sırada zaptettl~ (Pojegal kalesi nı kestiler, kan yala.,-tılar, karde., ol-
~·cmcn hem;n ::;~gün öğle yemek- halde benim yaptığım oeyi de anla- beyliğinin de oğluna verllmcs!nl padl- dular! 

terim L'}te bu iki dilim ekmekten iba.- ~rştı. Fakat Udmlz de blrtllrlmlzl şahtan nlyaı; etm.l.ftl. . Biraz daha. içildi. Pa.,a tekrar aya-
ret~. zavallı anneclğl.ıri bu lkl dill- gonnemezllğe, anlamamazlığa geliyor- Aslan paşa. bu beylıkten ba.şlıya- ğa kalktı: 
mln yanma mek~be gotürülccek kuru duk. rn.k nihayet ha.bası gibi (Budi.nl b~y- - Bir ricam dalı& var! Bi!n müslü-
blr katık ll:lve etmek için rıe kadar Karşılaştığımız zaman mesela o sa.il leI'beyisi olmWJtu. m:ın olanı! Kardeşim gavur olmak ll-
parolanırdı. Fakat bwıa binde blr taraftan geliyorsa ben agzınıdaJd O zam.anlar Bud.ln beylerbeyısl de- yık değildir! 
muvaffak olurdu. lokmayı aCzımın sol tarafına geçirt- mek deıvlete tabi olup dahllen muh- P~k ta.bit! Bu da layık değildi. Pa-

Gayet tuhaf ına•"trur bir çocuktum yordum. Bu suretle sağ yan.ağımı fi- ta.rl~le idare olunan Eflak, Buğdan şanın bu rtcası da. ,.erine gctlrildl. 
Parasız olarak' okuduğum bu r.ıckt~p şlnnlyor, ona. bir şey yediğı.mi sözüm gibi voyrodalı:klar, Erdet kraU1ğı ile Hıristlyan kardeş talim edllt?rek şc
arkad:ı.şlnnmın çoğunuıı hali vakt.l ye- ona his:scttirmlyordum. Zehı:_a da. o.y- k1yas kabul etmiyt'Ce!k derecede ljan h:ı.det kelimesini söyledi. Paşa. bun
rinde idi. ve mektebe oğle yemeği için ni şeyi ynpıyo~u. Mııamafih çabuk ve şeref, 1tlbar ve kudret sahibi ol- d:ın pek memnun oldu. Yenl karde.şi
pek güzel ~eyler getirirlerdi. Onların ahba.p olduk. Öğle yemeklerinde gizli mıı.k clıeımeldl. Budin bcylcrbeyilcı·l ne ihsnnlar verdi. Fakat ı., bununla 
çeşitli çeşitli yiyecekleri nıusınd:ı gizil yenilen kuru ekmek aramızde... Avu[>turya hükümdarlyle muh!ı.bereyc, bitmedi. P~a bir cerrah çağırtb. Üs
benim lkl dlllm ekmekten ibaret olan öyle uzun uzun konuşmağa. filan Iii- serhadde çıkan lhtllllrları rc'scr: tünde bir gömh~b'1 bırakıl:ın müslü
mJtevazı öğle yemeğimi adeta bir ka- zum kalmadan, derin bir samimiyet h-alletmeğe mC?:Un idiler. mn.n ~rö:::şlnl yanında oturdn~u yer
bahat yapıyormuş gibi gizli glzll yer- uyandırm.ı,tı. Onun eı:'kek c;ıocuklar Bu kadar önemli ve yük.<ıe-k mcV'ki- de sünnet de ettirdi! Bu garip sünnet 
dlnı. ~ında şlrretıenmedcn k:muştuğu den çıknn Aslan pıu,a oblr oı.11\üball, düğünü eğlencestnı a.rttımınk üııeıe 

Çocuklar ecele ne telfışln ve artık bır ben .vardım. küşa.de me.,rcb• adamdı. :f.)'aletlnl d:ıvullar geldi; çalgılar çalındı, gene 
son raddesine gelmiş bir ~taha ile Hele oğle yemeği paydos.lanntln bo~ idarede !!>azan en tı.kılıinc ve lüzumlu içildi. Paşa. ırgaddan bir d o ş•ınu dt-
vemckhnneye doğru koş.ularken be:ı bahçedıe dol~alanmız 8:1"ka_daşlı~- tıedblrli?rt bulur ve lcra. ederdi. Fakat kdl : 
b::.hçcye çıkardım. Herkes :ve;nek!e mızı her glin biraz daha ilerıye go- çok defa da aklı zıvanadan oynar, - Bir ricam do.ha kaldı: Kardeşim 
meşgul olduğu için b.ıhçede benden türüyordu. k!ı,bından ta.,ardı! hatınm için •tnnça• oynasın• 
b:ışka kimse bulunmazdı. ~ burada Lakin bazan .cıa ço.~ fena şeyler Bu sebeple dellierin ya.pmndıklan- Pll§allın bu biçare kardestnin ba-
1ki ayn cebimdeki. iki dilim ekmeği oı_uyordu. Mesela bir gun mekt!'be ~e- nı yapmakla şöhret lcaz::ınmı.ştı cağında donu yoktu! Üstündeki göm-
ıahn.t rahat yerdim. m gelen yemekhane hademesi bı.ze leği de kısa idi! cSctriavret. edecek 

Etro.rta dikkati ü7'Crlme çekmemek uzaktan bağLrmıştıı: Babası onun bu hallerinden hiç halde bile değildi! Am.ın:ı. ırgad paşa. 
için kendlme göre bir de usul bul- - Çocuklar sizin seterta.sı.annız ne- memnun değildi. Bir gün kendisine : kardeşinin rıcalan emirler. hem so-
muıotum. rede? .• verin de yemekleriniz! :tSlta.- - Sen bizim gıı.zl.lerlmlz sıı.vıı.bında.n nu başka türlü dahi g.!lebilecek emir-

Elimi sokuyor, dışarıya çıkarmadan yun ... _ nasıb alamazsın; pad~h lu.ş.mına ler - me~lfl başını uçuruvermek -
cebimin !cinde ekmekten bir lolrnu Bu soz bizi ne k.n.da.r şaşır1.ml4U ••• uğmrsı.n! olduğunu da bilmiyenlerden değildi. 
koparıyordum . Avucumun l~i.ne h:ı.- SeferLası ve ıs~tılaca.k yemek!. Yenl Ded1ti duyulml.14tu. Kanuni &ultan Bunun için bu perişan hal ve kıya-
zırladı{tım bu lokmayı bü1uk bir ça- hademeye ne soyllyeceğiml şs.şı~ Süleyman ise: Paşanın !;u yoldaki teliyle davrandı; kalktı. Henüz sünnet 
buklukla ağ'zıma atıyordum. kekeleyip durmuştum. Nihayet Zehra ~~rint haber aldıkça huş gö- edilmiş bulwıınanın Voerd!ğl ::.cılarla 

Gariptir işte.- Öğleleri h<'r gün her ~anki şirret ta.vn ile hademe- kıvranarak, bir eli önünde, tança.smı 
yalnız kuru ekmek yediğim! etrafa ye aksı bir ceva.p vıernll§, kadını da - Hı\.!d.mlerl.ınJzin cumlesl ukalıi.! oynadı' Atladı, zıpbdı! 
göstermek o zamanki çocukluk ızzetl- §2Şlrt.mı.ştı... 1$n:acak yemeğiıııtz ol- Böyle bir budala. dahl bulunsun! Aslan paşa bu 80n ı:&k'-Sını çok 
nefsime dokunuyordu. Belkl ekme- madığı için ° gım - tuhaftır Lşte - Derot.. ho.ş bulmuştu! EğlCtlmiş, çok e~lcn-
ğimle beraber mektebe bll1kac zeytin blrblrlmlzden utanmıştık!.. Aslan pa.şanın devle~ Lşlerl ara.sın- miştil 
tanesi de getirmek ka.blldl: HattA Fnkat öğle paydoslannd.'\ bize en da eğlenceleri de kendine göre idi. * 
anneciğim bunun için çok ısr:ı.r ederdi, fazla ıztı.rap v~r:_n IJeY le;ıı1er1:ı ye- Bir zaferden sonra padişah şehri- K.ınuni Sultan Süleyman sonuncu 
Lfı.kln ben dört yaşınıinn on ya.şına ruekhaneslnin onu idi. Ço1' defa. fM"- ayin yapılmasını emretmlştl. Slgetvar seferine gidiyordu. ussı; _ H. 
kcdar hep zeytin yedlğlin için bu kar:ı. kınd:ı. o~!14~~ ba~enln o ta.rafına Budinde çarşı, pazar dona..'1dı; her- 974) . Bugünlerde Aslan pa.şa. (Palot.a) 
yuvnrlacıklara cıgık!ıı demiştim. Ade- doğru yururdük. Ne nefis kokular ve kes kudretine göre hazırlandı. i.ı}u- kalesine hücum etmiş, !nka.t muva.r
ta oıılardnn nefret ediyordum. Sonra ne yemekler!.. T~tııla.r, etler, sebze işret meclisleri kuruldu. fak olanuy:ı.ralt çekilme-ğ~ mec~ur 
mektebe katık getirince yeme~l ye- ler... Ekseriya. gozlerlm.ls elylllertıı Aalıı.n pa.ıJ& o gOn kaleyi. dolrA§lllnlta kalmı§tı. 
mekhanede yemek lli.zundı. Halbuk! yemekhanoolnin gent.ş camlı pencere- çıktı. O çekilirken düşman (Tat.a. ve Be.:ı
o kadar çe.şltli şeyler getiren arka- sinden içeriye dalardı. Ça~d_a _Ort_:L ~~e _ Y.~ın _ bir prim) kalelerini de kapıvererek birçok 
d:ı.şl:ı.rımın karşısına her gün dört Bereket ver.sin ki çabuk kendimize yerde su:ı>runtu doküntusu ustunde · müshiman öldürınü.ş, l:ıınlarm iyll 
t.>e.ş zeytinle çıkmağa cesaret ede:ni- gelirdik ve hemen ora.dan UZ8kl8"'11"- ciğer k.e!>ap eden fnkir bir ırgad ve evladını esir etmLştl. 
yordum. Çünlı:ü bu ya.,ta ~uklar dık. Ben elmıeklerlml bitirdikten son- «gavuru. l?.~anın debdebesile yak- . Ukalfl içinde budala» beylerbeyı 
çok hain ve alaycı oluY')rlardı. Geçen ra gene k.a.çamak bir ta.rııda cek~timtn l::.qtı~nı gorunce ciğeri bırakarak sa- bundan biraz e~l padlşahn sadra-
.!:l'ne mektebe milteınadlyen z~ytdn ge- cebinin astarını bahçe duvarının ke- vuşmaR"t lhtlyıı.ta muvaCık but.~u._ zam Sokollu Mehmed pa.şa aleyhin.de 
tiren bir nrlt:ıdaşımın adını- .zeytin- narında tersine çe-rlrerek kırıntıları Paşa bu~yn geldi; ciğeri gon_tu. zemmi kadihle dolu bir mektup gön-
cı. koymuşlardı. Oyun sırasında., yn- dökerdim. Çünkü d.lllmlert cebimde - Ne guzeı otur:>.cıı.k ve mcclı.c; ku • demıişti. Ko.nunı de bunu okuduk-
hut bir kavgada filiin henı':!n bu 13_ lokmaladığun lçin pek çok elanek racak yer! . tan sonra yakması emrlle Sokolluya 
mi söylüyorlar, onu klzdırıvorlardı. ufa~ı olurdu... Diyerek başına geçti ve SÜ!Jriintiı wrmlştl. 
Zavallıyı kaç kere ağlattıklarını bili- Derse girince suııfın pencereslnden üstünde oturdu. Maiyetine: . Bu sebeplerle paşa, padı.,ot:ı..hın lı!d -
rlm. Hatta bir keresinde genç ve ekmek kırıntılannı döktütüm duvar - Cllerln sa.hlblnl bulup getirin! detinl, Sokollunun da kinini celbet-
tcrrübnclz bir muallim mun.vint onu dibine bakardım. Emrini verdi. Adamcağızı bulup ge- mlştl 

r tirdiler. Paşa ı.rgada güler yüz gos-
n(;lıırken gönniis. kendisini te<Jelll et- Çocuklar teneffüste iken bahçenin terdi; iltlfatla.r etti; yanına ::ıldı. çop-
mcıc için · semtine uğramıyan bir sürü ıw,, 

(Devama sahife 7 sütun 1 de) 

-- Ne çıkar evl!dım? .. Zeytlncl ol- blz derste iken gelirlet benim ceb!ml 
mak fena mı? Zeytinciler çok zengin tıers çevirerek döktüğüm ekmek kırır..-

n nııı cırn ı ıı ıuurrnı ııı1ırınıı11rrnuın rUDur:r ı ınrru ı u 

ins:.mlardır._ deml§tl. tılannı yerlerdi ... mam.a.k lçin Zehmya. hiç bir şey söy
lemem.iştılm .•. 

lşt:ı.luı. ile ve hayretle ne ynptı~ma 
bakan Zebraya uzattııu: 

Tefrika No. 27 

cSan Korıan'ın kızını 
kaçırmalıyız •. • 

Prens Nabi •Mukaddes k:ıhç• ın ça
lınd$ gündenberl Yamada bnklwı
da tuzn.kla.r düşünmekle m.ef«U].dü. 

- Yamııdanın adamları toplu gez
meğe başladılar. Feda.ilerim onlara 
bir ııeY yapamıyorlar. 

Diye söyleniyordu. Prens Na.hl, 
San Korsan'dan 1ntlka.m. almak için 
şuna karar vermişti: Yıımada.nın ıa
zını kaçırtmak. 
Eğer prens buna muvaffak olabilir

se, Mukaddes kılıcını bu Tasıta ile 
tekrar elde edebilecekti. Yamada blr 
kılıç ~in kı:zından vnzgeçecek değildi 
:ra .• 

Ja{lOn prensi bu kararını. çok gii
vendiği !eda.ilerinden Nogi'ye açtı: 

- San Korsan'ın kızını Ita.çırmalı
yız, Nogi! .Mukaddes kılıç• muzı baş
ka türlü elde edemeyiz. O blzlm kılıcı
mızı çaldırdı.. biz de onun giizel kı
zını kaçırmalıyız. Bunu yapmaz
sak. ayıp olur. Böyle bir hayduda 
ma~lüp sayılırız. 

Nogl efendisine söz venu4ti: 
- Takakonun şehre çı.lona.smı 

bekliyeoeğlz. Onun Singapura adım 

attığı ~. bir daha. gem.fye dönme
m.ek üzere elimize düşeceğinden emin 
olunuz, prens hazreUerl! 

Nogl, prensin adamlo.ruıuı en kuv
vetllsl en zok.ls! ve en becerlk.llslydl. 
O yalnız değildi.. bütün çıraklarını 
sahile dizmiş, tam mLınasiyle clzll blr 
pusu kurmuştu. 

Taka.ko şehre çıkacak mıydı? Bunu 
kimse bilmiyordu. 

Fakat, bı.itun Singapur halkı Sar. 
Korsan'ın ıuzını bekliyordu.. Herkes 
onu görmek istiyordu. Takako bunu 
öğrenince gemide nıısı.I durablUrdi? 

Nogl, Singapurluların kendisini bir 
defa olsun gömlek lstedlklerinl ge
miciler vasıtaslyle Talukonun kula~
na kadar er~tinnlşti. 

Japon fedaisi, Ya.mQ.dan;.n kızının 

o günlerde şehri ge7meR-e çıkacağın
dan o kadar emindi ki .. mlıilde do
l~aıı iki tıekerlekli rişkaların hemen 
Mpsinl kendi hesabına. tutmuştu. Ta
kako nasıl olsa bunlardan blrlne bi
necekti. 

Kaya - Mura gemiye dondüğü gün
den sonra. - aradan üç gün geçtiği 
halde - tekrar şehre 1.nmeml.ştJ. Bel
liydi ki. sol gözündeki yumruk yarası 
onu h:\I:\ mhRt.<ıız ediyordu. 

* Taka.le<> şehre inmekte ı.<ıra.ı· ediyor 
ve babası: 

- San:ı söz verml.ştlm a.mmıı, şim:ii 
sözümü geri aldun. Prena N:ıhl Sln
gapurda bulundukça senin ve beniıu 
şehre inmemiz doğru olm.a.z, diyordu. 
Korsanın kızı uzaktan, sahilde do

lı:ı.ş:ın rişkalan gördükçe : 
- Ah, ~unlardan blr!ne be.ı de bi

nip ;tez.sem .. 
Diye çırpınıyor ve hemen her g!i:ı 

babasına ıı.ynl sOOlerl tckr:ırlıyarak 
yalvarıyordu : 

- Koca Yanında .• t.ükürduğünü ya
l.tr rnı:ı Bu kadar a.damınıız var. Yal
nız bir Hamdun şehirde beni koru· 
mağa yeter ... Hem ben, herkesin çe
kindiği Çinliler mahallesine gidecek 
de~ilim ~·a. Haydi baba, ne c.lur? İzin 
ver de biraz dolnşayun şu gü?ıel sehrir. 
sokaklanndsı .. 

« T akako geliyor .• 
dikkat edin!• 

Çocuk bu garip tıesclll karşısında Ukln bir gün müthl.ş bir şey oldu." 
bilsbütün aeıamn:ta ba.şlam~ı. Işt,.e o gece annem bana fU haberl verdi: 

Öğle zlll çaldı.. Paket elimde z chrn 
ile bembel' sınıftan çıktım. O blrnz 
hayretli idi .•• Ellmde bir paket! .. Böy
le IJCYi Uk defa göriiyordu. Belki de o 
günü benJım. kendlS'lnden ayrılıp ye
mekhaneye gireceğimi bile sanmışt1 • 
Hiç böyle bir şey yapar mıyım? .. 

- Al bak ... Körte ! 1. diyordum. Prensin tedaisi Nogt o gün s.ı.hllde 
- Aptal_ ben senin köCtıclerlne mi dola.şa.n bütün rişkaları satın almıştı. 

biraz da bu hlidlseyl dü,şüncl"Ck mek- - Yarın mektebe köfte goUirecek-
t.-be zeyt!n getlrmlyor9um. sini .. 

Böyle ceplerime yerfeştlrd !jtlm ve Mektebe köfte götürmek!.. Aman 
dışarıya. çıknnnadan, gene ceblml!l yarabbi! .• Acaba anneme piyango m.u 
içinde lomkalıyanık gizli gizli. ka- çıkm~ı? .. :a:emen nldıına. Zehra gel
çnm:ı.k yedlğlm ekmek kimsenin dik- dl ... Ne sürprizi.. Fa.kat köfteler pa
knt.ını c;ekmlyord:.ı. Arkadnşlnrun be- ta.tos köftesi idL 24 a.yar hnld1d et 
nim öğle yemeklerimi nasıl yedığimln köftesi bizde nerede?~ Maa.maflh bu 
farkında bile olmuyorlardı. da JX'k mühim blr şeydi. O günli 

Ve belki de bu böylece uzun müd- mektebe sanki ellmde bir hazine ne 
det devnm edecekti. Fakat .:ne-ktebl- gidiyordum. 
mlze yeni bir t:.ılebe geldi. Bu bumu Yapacağını sürprlzln tcelrlni boz· 

Gene her z:ımo.nkl gibi b:ı.hçcye çık
tık. İlerideki cEl ~eri salonu• den!
lıen yerin ta, merdivenlerine oturduk. 
Ben paketi açtım. Dört patates kö!
tcslnden ikisini ayırdım. Paketlmln 
kAğı.ciının yansını da kopardım. Köf
teleri bunun üı:erine koyup o.yakta 

bldım?.. Takako şehri gezm.eğe çıkarsa, nasıl 
Diyerek elinin tersile ve hızh olsa bunlardan birine blneccktf. 

uzattığım köftelere vurdu. İki köfte ö~ıe üzeri.. sahilde bir fısıltı ı.şı-
tA duvar dlblne fırladı. tildl. Noglnin adamlarında.o blrl: 

O günü derse girdiğim zaman gen e - Korsan gemisinden bir kayık 
gmlerlm duvar dibine lli.'Jtl. KW}la.r aynldı. İçinde bir genç kadın var ... 
kofteleri gagalıyorlD.rdı. Zehra onlarıı Diyordu. Nogl uzaktan baktı. 
dalgın ve hazln hı\zln bakıyordu ... O - İşte. Taknko geliyor~ dlk:kat 
y~ta çoeuklarda ne garip bir ı;unır edlnlz! 
vur! Bu htldlseden sonra Zchrn lle 1 Rlşkalar sahil boyunca sıralandılar. 
da.ha doot olduk.. Korsan kayığı kum.s:ılda.kt iskeleye 

Hikmet 1''eridun Es yanaştı. 

Yazan: İSliENTIER F. SERTEI,Lİ 

Ta.kako gerçekten bu kayıkta idi; 
yanında llamdwı ile bir Japon denlz
clsinden başka. kimse yoktu. mundwı 
sahile atladı, Taka.ko onu t:ı.kıp et.ti. 
Kayı!n ~leye bağladılar. Japon de
nlzcl81 b1r ndım arkadan yürüyordu. 

Taka.ko sahil boyundaki rlşkallttı 
görünce: 

- Şunlara binip gezıneyl pek seve
rim, Hn.mdun! dedi. Yamada. kızının 
yalnız büyük caddelerde gezm.esin.t 
tembih ettiğl için, Ha.mdun bu el anı.
balarlyle gezmeğe lüzum görmüyordu. 

Rl§.kaları sahılde bırakıp caddeye 
çıktılar. 

Büyük kwna.ş mağazaları ile ~ 
p~rde ve mobU:y:e SBtan dü.kk!nlar bu 
caddenin hemen başından başlıyar:Mı: 
gittikçe gen~Uyen bir meydana ım.
d:ı.r devn.aı ediyordu. 

Taka.ko: 
- Bu cadde blzlm Tokyonun bilyüt 

ç:ırşılanr..dan birini ha.tırlat.ıyor, dedt. 
Hem çok güzel, hem de çok kalabalık.. 

- Ben Tokyoya. gitmedim. Tokyo
nun iskelesi olan Yokoh:ıma.yı tanı
nnı. Orada da. böyle büyük çarşılar, 
kalabalık paznrlnr vardır. 

Konup konuşa gidiyorlardı. Japon 
denizci.si daima onla.mı bir metre ge
rislııden yürüyordu. 

Ta.kakonun koynunda bi.t hayli pa
ra vardı. Korsanın kıZl Slngapur pıı
zarından klrnonoluk kumaşla.";' alacak
tı. Zaten o, Slngapura bu heve!le gel
memiş miydi? Slnga.pur çarşılannda'kı 
:pekli klmonoluk kumaşların çeşidi
ne hiç bir memleket çarşısında rasln
namazdı. Sin - H<>t tez;;ahlarında 
ynpılnn kum1lJ5ların birçoğu Slngapur 
ve Johor pazarlanna. gönderillrdL 
Buralardan da diğer Japon ve ı.~lllpln 
adalarına yayılırdı. Hamdun bile Fi
liplnde yüksek flatıo satmak niyetiyle 
buradan döna,de birkaç t.op kum.at 
alncaktı. 

* Prens Nahinlıı sahil boyunda pusu 
kuran udamlnrı blrdeh:bire şaşınp 
kaldılar. Korsanın kızı neden bu ka
dar güzel ri.şkalara binmedi de yaya. 
olıı.rıı.k yürüdü? 

Sahilde elleri böğründe k.n.lan NogJ 
şimdi ne yapacağını bllmlyordu. Gerçi 
efendisine: cHele blr kere ayağını ka
raya b:ıs:mı .. ben onu ne yapıp yapar 
kaçırırım.• demi.§se de, Taltak.o şehre 
inerken yanına iri boylu bir muhat• 
almayı da ihmal etmem.işti. 

Nogi için yapılaca.k b~r iş vardı: 
Tıı.kakoyu ~arşı.dan ve muhnrızınuı 
yanından ~ınnak. 

Prensin fedaisi, adamla.nna: 
- Geçirecek boş vakit yol:. dedL 

haydi çarşıya dağılınız ve benl bek
leyiniz. 

R~cılar ba.şka miıştedlere bak
madan arabalarını çarşıya d~ru sür
düler. 

Takako, Singapur 
çarşısında 

Ilamdun, prensin gizli tcrt.ıbatla 
me.,gul olduğunu bilmiyordu. Fı.llcat, 
Taknkoya: 

- Nn.hl bizi her zaman ta.kip .a 
ta.rn.ssud ettırebUir. Yan sokaklara 
glrmemellylz. 

Diyordu. Ham.dun, prens Nah.iden 
gelebilecek fenalıklan tahmin edi
yordu. Bilhassa cMuk.o.dde.s kılıç• ta
lındıktan sonra, prensin Yamadaya 
ve Yamııdanın adamlnrına düşman 
olacağı şüpMslzdl. Takaltoya gelin
ce, bu cesur ve atılgan kızın klm~en 
korkusu yoktu. o. Fillplnde Şamama 
glb! ::.zıh bir haydudu blle denize yu
varlamıştı. Prens Na:hl ona hiç de 
dehşet vennlyordu. 
Çarrının en ka.lnbalık yerinde dur-

dular. 
Ha.m.d.un, korsanın kızma 30rdu: 
- Kumaş alacak mısın? 
- Alacağım .. 
- o halde şu önünde durduğumuı 

mağnz:ıya girelim. 
Vltrinlnde çok güzel kumaşlar teş

hir edilmiş olan büyük bir dtikldına 
girdiler. 

(Arkıısı nr) 

E ... K A D E 9' '• içinde dü~ünmek şöyle dursun, baııı- 'iına ever ve takdir eder. Bana iti- 1 ramiyui de hesap edilirse, senelik cik:ne:::inden endişeye düşmüştü. 
& .,., nı kaıımağa vakti yoktu. Meliha, mat edimz. geliri 200 lirayı bulacaktı. Meliha, Maamafi~ kapıcıya bu endişesini 

gönül yaruını muvakkaten unutabil- !\lelıhanın patronla mülılkatı, fob- atmacada kalaaydı, bu maaşı hiçbir s .:zdirmiyerek doğruca odasına çık4 
Aşk ve macera romanı eliği için kalben aoviniyordu. Bed- rikayh kabu! edildiği günde olduğu zaman r,öremiyecekti. Bu para, Ga- tı Her şey yerli yerinde idi. Galibe. 

bah~ k • .ı:, yeni vaziyeti ceaaret ve giLi uzu.1 sürmedi. Patron. yazıhane- libe ile geçinmelerine kifayet ederdi. evder: çıkarken, Şahinin vermiş ol• 
Tcfıika No. 166 Nakleden: (VA • NO) metanetle lcar11Iarnıftı. Bilhassa Me- ye ı:::rcn Melihaya dedi ki: MC"Hı..t, Peşikta:ıa vanp da, tram- cmğu iki tablo ile yaptığı kopyeleri 

lihaya kuvvet ve cesaret veren şey, - - Vı:.zifenizi çok İyi ya.pıyorsu- vı:ıy durağındn Galibeyi göremeyin- almış, ker.disine iki nhrlık bir tez.k-e--
Nur.ın, kızın kendinden geçip geç- jurlu bir ı:mpul odaya hafif bir ay- arkada,lanndan gördüğü samimiyet nuz. Selefinizj hiç aratmadınız. Siz- ce. canı sıkıldı. Acaba fıemıireeine re b-ile bırakmamıştı. Meliha, odada 
medığini anlamak için kolunu yu- dınlılc serpiyordu. Hafızuı yavaı ve dostluktu. Ustabaşı Ha.san. fab- de•ı memnunuz. Fabrikaya girdiği- ne clmuştu~ Sakın Galibe hastalan- durmıyarak tekrar aşağıya indi. K.a
karıya kaldırdıktan sonra bırakıver- yavaı canlanırken, bitiıik odada ha- rikada en büyük hamisi ve istinad- niz ı;linden itibaren işlemek üzere mış olmasın? p:t-~ kadın, hala kapı eşiğinde otur~ 
di. Calibcnin kolu, tao gibi divanın fif hir gürültü duydu. Yerde sürünen gahı jdi. ls<;ilcr de uııtaba,ınan genç aylığınızı 15 liraya çıkardık. Fakat Meldın, bu düşünce ile adımlarını yordu. Geı., kız, yanına giderek: 
üzerin e. düştü. ayale sesleri, bulunduğu oda.ya yak- kıza gösterdiği himayeyi gorunce, yakın bir zamanda yeni bir zam 1 sıklaştırdı. soluya soluya Akaretler - Bize bir ekmek ile birkaç yu• 

Gu:ibenin bu hali, kendisine içiril- !aşıyordu. Korkudan nefesi tutuldu, on .. sa,ygı ve hürmetlerini arttırmış· beklemelisiniz. Bu müjdeyi, bizzat y•,kuşundan, Güzelbahçe ·sokuğına murta al:r mısınız? Siz yoklcen ben 
miş kanşık şaraplardan ileri gelmiş- divanın üzerinde hareketsiz kaldı . lar~.ı.. Bir gün öğle yemeğini yedik· hndir . size vermek istedim. \'a~dı. burada bekliyeceğim, dedi. 
ti. !uran, kızın nabzını yokladıktaıı l ~~pı~~ın eşiğinde Mr erkek hayale~i ten sonra koridorda dinl~nirken us· - Ço~ t.cşekkür .e.d7rim .e~c~dim. Kaı: ., ~ kadın, sokakta oturuyor- - Pekal:. kızım! 
sonra endiş: ile Galibcnin ba~ ucun- ROrdu. Bu hayalet yavaş yavaş dı- ta.ba,ı Hasan yanına geldı ve : - Haydı kızım, ışınıze gıdınız. du. Melıha, heyecanla ona sordu: Kapıcı kadın bakkala giderken 
da duran Şahine : vana yaklaıtı ve boğuk bir ses ku- Patron sizi istiyor: deyince. Müliıkat, bıı kadar kısa sürmiiştü. - Galibe evde mi~ Mdiha d:ı. alt kattaki odaya girerek 

_ Zaıınetmem ki, tehlikeli bir şey la~ına: 1 Meliha, heyecana kapıldı, yüzü sap- 1-h~ı:ı n, Melihaya dönüşte koridorda - Hayır, sokağa çıkb. bL:.!emeğe başladı. O sırada on bq 
olsun, dedi, kuş kendiliğinden kafe- - Korkma yavrum.! Benimi söz- san kmil.:i. Acaba patron kendisini ra!llıyarnk sordu: - Siz:ı- b enim için bir şey söyle- yaşında bir çocuk, elinde bir mek-
ee girdı. !erim mırıldandı. ı:<çin •istiyordu:> Yoksa hizmetinden - Memnun kaldınız mı? medi ıni) tupln c •• gird:, Melihayı kapıcı oda-

Galıbe, c:!ıvanın üzerinde derin bir ••• memnun kalmadı da kendisine yol -- Bunu sormağa hacet var mı? - Bana Sokağa çıkıyorum. Bi- sında r.:>rünce sordu: 
u,,-kuya dalmıştı. Bu hal ne kadar Meliha akıam saat altıda Yılmaz- nıu vt'recekti ? Melih . yolda gid erken bunları r~ z gecikirsem Meliha merak etme- - Meliha hanım burada mı? 
sürdiı) G enç kız, ne kadar zaman lar fabrikasından çıkarken kalbinde Hasan, Melihanın sapsarı kesildi- dü;şünüy"r ve kalbinde ferahlık du- sin: çabuk döneceğim, 1'endisine - Benim: ne istiyorsun çocu--
kendin<len geçmiş vaziyette kaldı) ferahlık hissecJ.;yordu. İçino girdiği ğini görünce. g ülerek teminat v rdi: yuyorc:!u. Beşik taşa varınca, Galibe- söyl«"y:ni. : dedi. ğum :> 
G ::>z:lcriO"i açtığ. zaman baııında bü- yeni muhit, burada gördüğü ısamimi- - Niçin heyecana k pılıyorsunuz. yi bermutac.". kendisini tzamvay is- - Sol kağa çıkalı çok oldu mu? - Siz~ bir mektup getirdim. 

h ·d· d B" k ·· fena bı"r haber ol·a hen gelı'p sı"ze d b 1 w ·· ·d d" - k; saatten fa\la. Melih.ı, ba•ından tırnagwına kadar yük bir afrırlık hissediyor, düşünce- yet oşuna gı ıyor u. ır aç gun ~ tasyonun il ı: ncag:nı umı e ıyor " 
lenni toplıyamıyordu. Nerede bu- içinde fabrikanın bütün işçi ve me- bildiriı miyim? ve lıemşirruine hu sevinçli haberi - - AC"ı:.ba nereye gitb) titredi. Bu mektup kimden gel'İyor-
lunchğuııu hntırlıyamıyordu . Yavaı mu:lnrile dost olmuştu. - Fakat efendimi verm ek için sabırsızlanıyordu. - Bilmiyorum. Yalnız giderken du:> KızcağtZ, merakla sordu: 
\"a vaş hafızıuı canlandı. Gözlerin,i ı Fabrikanın bir arı kovanına ben- 1 - Rica edc-riın üzülmeyiniz. Bi- A yda 1 ~ liranın senede 180 lira koltuğı: •• -.ı albnda bir mukavva pa- - Bu nı'1'~tubu !dm verdi) 
etrdfa t:ezdirdi. Koca odada yalınız,ziyen hümmalı fanliyet-i ona kendı l lirsiniz ki patron, dürüst v~ na muslu tuttuğunL zihninde hesap ediyordu. keti bulunduğunu gördüm. - Tanımadığım bir bey. 
bıı1 ınııyc-,l ı Buduar üzerinde aba- rlerdiıni unutturmu~tu. Bu müessese ı bir ıı.damdır. Doğru iş göra:ıleri da· lf abrikunın iKilcre verdiği yılba ı ik- Meliha, hemriresinin bu kadar gc- ( Arkuı var) 
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addh:ı cı6va 'Dm bu isıınit J'IZll b1r 
~ K. e.rt gıkmlftlr. ~. ,.n.ınacımıar- ==============:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::============================================== 
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ıo Sa.bat 1942 

Buıtan 81lleyman iki blemn dilt- , & 1938 lltramlyeu 11.55 oyunlaru nı btltiln ~tav- K 0 (: 0 K 1 LAN LA R 
mazı eııne ıeçtıtt bal>erln1 aımea 8o- ı a 1933 ı.traml.Jıell ll:rpn1 n.60 siye ederlz. 
~uya: ı T 1934 Slvaıt-Emırum I ıo- IARAY VB ÖTESİ 

_ Budhı beJieıbeJia!. ue ~ • > 193tı 81vu-Erzunım 1-'1 to.10 ttstad mılid Z1Ja Upl'.hgll'!n urr1 
lltlnerler ntee tedbir ve ted&rlkt1r? • '1 1Qtl Demlr7olu 1st1trazı J0.06 ola.n bu bAttt'&l&r 9lds2n!n Cıçbt\ 

Diye ltab ne sonnıış, Bolmllu da: ı 2 1932 Baztne bonol&n 55.50 cll<ll de cBllm1 Klt:ıp Evb ta.rafmd1ln 

l'evbllde ahvalln devamı 
mMdetınce gayri m111.J)'m gim· 
terde haftada m Tey& tlO defa 
neıredlleceJı:tlr. 

MODADA - 'C'st11nde 1k1 odası olan 
cadde tlzertnde b1r dilltUn ehven blr 
tır.tıe a;tılı1rtır. D. No. '144 oalata
ıııa.ray mlı§G apa.ıtma.n Emlft.'!df. '1\)1: 
~10. -1 

_ Şev'ketll pad:'pt'hunl N\ce defa- • > 1935 Haztne bonol&n 1UO n~. 01tuyDcu1a.r bu e8er- 1 _ lŞ ARIYANLAR 
m ti .A3lan paşaya eva.n:ıırt tertt• ne • • 1938 haslne bonoları rl,25 de Usto.dm ata,yd& seçen memurlyet eJver1şl1 n attınd~ b{ly(lk b1r d~ 
JD*tuplar ve yarar adamlar gön- A. Dem.lryolu talıv111 l- II 62.60 hayatı dolayuftyle yqa:dıtı dtkt.at.e P.- ŞİMDİYE KADAR _ BQytlk bir mah&lll bulunan bl.r b1na sabbktır. 
derdim: (sandetlQ pe..c:Uşa.h tJempenab A. Demlryollan tabvlll m Sl.50 yan vn.kalar ""ttmda en doftru mo.- Alman ıtha.lAt evtnın ıaıermı oevitm1§, D.No. 7'2 oaıa.tas::ı.m:r KOı:Pe a.partınan 

R1RU,M ODA - ~ İst.w.· 
bul PabiB e.pa.ıtrmn.nm 16 No ~u d:ı.1-
reshıde bfltün konforu hm b1r oda 
c2dd1 bir b:cyn. k:lnl.y& verllecckt.lr. - '' 

5 - MOTEFERRlK 
hazretleri oortındd.e setdller: senden A. Demtryolu mQmessll tıenet '8.'fa ldma.tı en gO:zel bir llsanla ~ 1tha1At ve f.braeat bra~lannd.a, 'RmJA'ld§ Tel: 41W10. o - 1 
bu vakte değin b1r haber ve eser rot- T.O. Merk• bankası ~.'(• I>~~ .. -..... ..... devlet mfite&hhldl1ğtne a1d ışlerde ııı- ... ......._,_ .. m FU.NSlZCA LtsAN Mt1TERAS. 
ıur) dedikçe mu'laı.belede asla b1r htl.- T, ~ bankuı nama muharrer u " ~ LIAAA.u. ._ __ -s.•bt •-- t~ bll Fra AYASPAŞnDA - ~ nasır ~" PBOP. ANJEL D"ERSANESiNDEN -+- ı•.2• Eski Halkalı Ytııcsek Ziraat mektebi _., --.u • p..,_yı ..,. en, n- ...... ..._ .... 1 ·•--ıı.. .._, ..... bll ' 
ber gelmedl LWn me®ur ma t&- T . .l'9 banka.sı Chamllo alt ) o .., .ll2'ıC& Te Almanca JJ.sanlannda mu- ....,_ ..........uar rtıP.u.w.n& .. m~• ıAA - EvlAdmı:rm Fn.ınsu.cası Eayıf 1se bize 
llraddemden yararlık ile nAmdar ocak T. Jo banka.il mfhnessll h1s. 170.- pro!esOrlerlndmı ve hAlen Y~ to- ha.bereye muktedir, mükemmel teşti- Y6k ana ım.tıııktır. D. No. 740 Gala.ta.- yollaymrz. Çabuk takviye eder1z. hn-
m ve uğuru hümayunda. nı.ce bh- A Demlryollan flt'ketı ("' GO> 2G.- bum ıslah enstitt1stı tcnertndeıı Şük· lltçı ib1rls1 münasip aabıt bll' 13 an- sa.ray K~ a.partmruı EmlAld§. Tel: m1 8 - 4 mevcutlu mü~terek dersler 
met ve ,old.ıı.şlıktB bulunm~ t111dlr. A. Dcm1ryollan '1rkeU (9' lOO) 48.- nı Akel' tnn:ı.fından teut C'd.llen ve 10!'· İf Jcurmnk istlyen b1r ry lle de 4$>010. v - 1 1ç1n &yl1k & llmdır. Bahçekapı tra:n-
'D'mulan bu de~. J'e1man efendim J!!8kfhlsar çimento lS.50 meyv&, ç:lçeıc, bağ'. seb:lıe, k11me.s ve huswd a.nlaşma. yapshlllr. Re!era.n.ı- v.u-1KöYlfNDE - Rıbt.mu olan iblr vıı.y )'Olanda SelAmct hanı. Hususi 
lb3zrctleı1n1ndir. . Kredl l'onslye 1903 r 130.- ku.şlp.rdan bahseden bu e3er1n ik1.nel lan mntemmeldlr. Akşamda. citıhalAt) kat ftzerlnde cı odalı .... ~ .. ~de 2 oda ders da.hl yeıfilr, - 2 

Cevabını vermlştl. Bunun QEerlno ı • 1911 m.- clldl nc,,redllm1ft1r. Bol res1ml1 olan _,._ (i t. 3 ,~ 
8ultnn Süleyman BtıruI1S1l2 ~vuıt>a- • • Amorti • at.- bu kitapta aynca her ayn ıııahm1B uuuuzuna mektupla. m racaa - çıı.m ve meyvn ataçlan bulunan bir FRANSIZCA OLARAK - Lisan 
sının Deş kapıcı ve on beş oa,vuş ne • • Kupon U5 mevsim zlraa.t bilgileri de vardır. cHll- 18 YAŞl1'"DA BİR GENCİM - Oku- yalı satılıktır. DJ!fö 638 ~tuaray tlz1k, kimya, rlynzlye. ta'bllye del"sleri 
liderek Aslan pa(llY'ın ba§ını kes\p Ocnanlı banta11 (bruıknotr U5 mı Kitap Evb tnro.fında.n neşredllen ma ynmla blllrtm. blrıı.z da. eski Türk- Köşe apartman kif. Tel. 49010• verrur. Tilebelerle mC§gal Olurum; şc .. 
ııetırmeslni emretti. Londra tlzetin• 1 sterlln 6.24 bu kıymetli ascrl otuyueulanmın. çe ynzarnn. Banka, Posta. 1c.ra mua- -

1 i"ait ehvendir; evlere gidilir. Akşam'dlt 
Bokollu btr §efaatt.e bulunmadı. NevYOrk tlurtn• 100 dolar 132.20 tavsiye edcrlz. mele takip lşlerl yaparım. Ak§am ga- MAÇE.ADA _ 8.5oo"l!ra.)'a ısa.ü1ık 4 İ.M. rih:nuzuna. mnraeaat. 
- Emir p:ı.d1şn.bımmdırl Ma.drtd 11zer1ne 100 pe7ıeta 12.9375 NANA zetesınde M. M. rilmuıuna. mektupla. 

..... im rtn '-·~ 10'72 Emllo Zola.'nın bu meşhur ~rlnln katlı b1r apartman 82llra1car ııetır-
Dtyerek 11dnd1 41.V'lU'lında çavuşbtı.• StoıuıO be • 100 A=wı • b!rlncl c!lcll Avnl İnsel ta.r.ıtından ll- MUHASEBEYE HAKKİLE VAKIF- mektedlr. D. No. '747 Galata.sa.ray K~ ALMANCA DERSLERİ - Qocukln-

IJY& p:ıdlşnlıın 1radcs1ni td.>111 etti. BORSA DIŞINDA &'.UUJlUZa. çevrilmlş Te cHilın!. K1taı> Ve milli blr mOessc.scde 6 sene ç~- s,p:ırtmıı.n Emldldş. Tel: 49010 - l ra bnyb.tıere crnmer \"e muluı.bcre 
Çıı.vuşba.vı J'Olıi. çikncağı mrad.a Aslan '""-~ altını b1 hasebecl b1rak saat dorslerl verlllr. Kolay metodlar 6 ay 

k 
,oJ.·h ldl. '"'"''····Uu· u•a. U.35 ETl• ta.rafından ron asır dünya ede- ~ genç r mu ç BEŞİKTAŞ KÖY:l~E - Pazıı.r _ _.._,._ u---..... , "'-tlllr. T"' .... m ~ın apı '!>il yası ge <JVA.U • KOl alt .. ır veya bütün m,_ lçlr. i• anyor .Ak.§3.m Y'-"U ...... uu.... ~..... Vb•"' ll.IM:>' 

_ IDç pa.,,and:~ kimse geldi mı? oe m '" gramı 4.SO b1yntı serls1 arasında neşredllmlqt.1r. da OME Tll~':zuna: " • - maballlnde altında dükkA.nı olan 9 sıraservner 101. Kapı g son kat ma-
Ne haber 'Vardır? 1 1 Patolojik Anatomi Ders kitabı: Cilt 1 odalı Urğir ev sıı.tılıktl?. D. No. '49 dam Slftü. _ 1 

Diye sordu. Kapı ktı.hytı.sı: R A D y o a. Roussy-Roger Leroux-CH. Oberllng 'CNtVERSiTEYE - Devam eden b1r Galata.saray Köşe a.pa.rtman EmlW~. 
l"'-.1..-.: Dr. n.....t- Turhan genç öğleyin saat birden akşam geç Tel: 49010 - 1 ALMANCA DERSLERİ - Usulü •~A-

- Bell. mektuplar geldi. P~ as- ..,..., .. ..., D~ 'ı.cu 
kerden a.ynJıp çıkalı bugün no ~- Patolojik Anatoını kitabının bırtncl Takte kadar çalışma~ vakti m1lsalt ŞEBZADEBAŞINDA _:Karakol el- r1s1 mntemm.cl olan blr Alman baynnı 
dilr. Ilgar lle yarınki menzile gelecek Baıilnkü Pl'Ol'J'Ull clldl muhtelif orgıı.nlann lpt.ldal ve olduğundan ticarethanelerde, mt\esse- varında fiç katlı kArg1r a.partmn.n sa- Almanca dertılert vermektedir. P. z:ı.r-
PadJşa.ha maruzntı vnrmış. 1ltuıımt hastııı.lıkl.andan b:ıh.setm.ekto selerde ehven bir ücret mukablllnde tılıktır. D. No. 148 Gala.tasa.ray KÖi6 dan maada her gün ~t 3.~ den 7 ye 

Deyip Mlan paşadan gelen tAtıdı ll,30 Program, 12.33 Bel'n.ber tıllı1cü- ve bunlar hakkında taıeb&yo ve pra- münasip blr l.ş arıyor. Akşam'da N. apartmnn Eml~klş. Tel: 49010. _ 1 kıı.dar. İstikltll caddesi 1S3 Ha.sn.n bey 
wndu. Sokollu da bunu pad1§ahn ler, 12.4S Ajana bnberlerl, 13.00 Xa.n- tJsSyen doktorla.m. lifi derecede genel N. rUmuzuna mektupla mllra.ca.nt. - 1 aputımnnı 2 el merdiven 1 knt 6 nu-
rftnderdt. ilk f&l'kılo.r, lUo Mtlz1k (Pl.), 18.03 mal!ımat verllmektedir. AHÇI tş ARil'OR _ Alaturka. vo BEBEKTE - K(içllk parsellere ay- ma.1'aya mnracant. - 5 

Kanuni Sokolluya: Dan.t orkestram., 18~ Kon~. 18.45 Maarfl Vekf.lllğince neşredilen n l'Ümağa mflsa1t sah1lde büyük bir ynlı ,--------·----.. 
Çocul'. Klllbll. 19.30 AJaruı ha.berlert, Maarlf Matbaasında temiz bir şekilde alafranga yemeklere vakıf yüksek a.lle arsası Atılıktır. D. No. 39 aa:ıa.tua.ray 

- Kral taburunda iken serhad u- 19.55 Fa&l heyeti, 20.ıa Radyo Gnze- lh."sıJan, 684 s:ı.'hlfe tutan bu eser yanlarında uzun seneler çalL'mış ;e Köşe apartman EmlMd.~. Tel: 49010. 
b?rlnl beyleıt>eyisi bırakıp arzıhal et- tesl, ıo . .e ~ hallı: türküaft ~yo- Maarl! Vek1lllğ1 yaymevlerlnde ve bft- ayni derece lhtlsası olan knns1yle be- _ 1 
m.eğe orduya gell:yormuş. Sen!n çadı- raz, 11.00 Ziraat Ta.kv1m1, 21.10 Suzi- tün 4dtn,PÇ1larda. sa.tılmaktndıt. FlaU: ra.ber hnstane, fa.brlka ve yahut bir 
nnn geldiğinde hemen cellA.dı ha- nlk ve Uşşak makn.mlıın, 1l.30 Ko- 365 kuruştur. al1e nezdinde Lş anyor. Akşamda A.Ş. PANGALTIDA - Tramva.y caddeli 
sırla.yı,p b::ı..şını kesesini nuş:aıa, !l.4' lUyasctJcllmhar bandosu, iizer1nde J1i nındınumh altında dfik-

Dlye 1rade etti. Sokollu: 2210 " ........ _ .. _ ,,_ bo tfmı bulunan dört dıı.1rell ı.ıı-4.. bir 
• «AJ- ,_.,,.,.r..., .. ve rsalal\ 22.4!5 •-oa.ıu Halkevlnd- ·. TVRKÇ'l AL!\IANCA. FRANSIZ- ............ 

Y t 
.. -.. olup dl ....... olma n-- n... .... CP1J ,._ı, 6 ~.. ...., a.partman satılıktır. D. No. 789 Onla.-

- ann o ı.u....,. ,,..... - ~ m...,..... • 1212/~ pe-n-- ...r.~n "ftat 18 de CA - Ltsanlan ve daktilo bllen · Al-
b 1 B lc~d''" Dt-... AA ._.....,.., 5u..u - tasaray Kôşe apartman EmlAlrta. 

mu uyunm ey ~..,..,P u·, ,,_.._ y .... _ .......... L-1 .,__ Halkev1nı1ztn TepebişmdaJd merkez manca muhabere yapan hexiıangl blt v 
-..4 ..... ,.._._ .... "4-ı ..,ulsunl -- ......, :r·-·- b Tel: 41WIO. - 1 ...... .,,..r ........... ı .... ~ " 1ruısında maliye müfettl;l Dr. Sıdkı miles3e6ede bir genç il anyor. Kum-

Demest üz.erine Kanuni: UO Program, 'f.33 M1ızD: (Pl.), ,,45 Yırcalı ta.rafından cHarp ekonomisi baracı }"OkuJU Zograf09 ba.n, ~9 içeri- 8500 Lt'RAYA - Maçka.da tramvaya 
- Benim saltanatım hll'atı .en- Ala.na hıı2>erlırl, 8.00 ~ (Pl.), 8.15 ve kadın> mevzuunda mühim bir kon- de 2. - 1 3 dnltika mesafede 4 k&.tlı aş Ura ge-

MEKTUPLARINIZI ALDIRTh'IZ 

Gazetemiz 1dnrehnne.slnl adres 
olarak gö.sterm~ olan knt1lerl
mlzden . 

S.E.O - E.:Ö - .Kotra - Ş. -
M.P - İn&illzce ö~retmen -
ÖG - AA - Kollakslyon -

IDIS - 1'm - M.1\1 - S.K 

namlarma. gelen mektuplan 1da
rehanemlzden aldırmnlan rica 
olmııa. dedir. Ana leke kondurmak ısU,.eınln Ev1n aati, 8.30 Müzik (PL). !erans verllecektır. Her:ke5 gelebfilr. ~1VmstTELt BiR GE.'IÇ _ ö~- llrli KUçO.k apartıman 'l'ab:tm Ab-

nlpAk vücudü sahife! Alemden g1dlp * ŞeJıremln1 HaIJı:evtnden: Halke- led """°- k dlllhalc Hl.m1d eaddem nwruıra. 23 .._ ___________ _. 
eecmsı verilmek gerektir. Emrlm1 :Je- en a~.ıı. adar caıı;mn.ı- l1zere l.ş Bozkurt EınlAk telefon 43532. 

A 
v1mboe Jell1den tes1.s edllmekte Olan aramaktadır. 1stek1Uertn Aıı.§nm'da 

ıtne geUresinl KŞAM yabancı d1l derslerinden Fransı:ıca. N.İ. rilmuzuna mektupla miirncaatı. %0,800 LİR&YA - İngUb sar&3'1 ar-
D1yerek Aslan pa.fan.ın idamı bat- İng1J.J!ıee derslerine (Şubatın on ye- - 1 Jaı.sında 6 kath 116 llrn. k.1ralı bir 

tındn'ld iradesini tey1.d etU. d1ncl lalı g{lnfuıdcn itibaren başlana.- a.partıman TnJı:slm AhdfllhAJc BAmld 
Ordu <Haraanl) mevkllnde lke:ı Abone bedeli cnk ve Framır.c:ı hattanın pa.z:ute&1 BiR ALMAN MATMAZELİ - iY1 bir caddesi numara. 23 Bookurt EmlAlc 

:Aslan paşa on beş 1rlyan <:ebe11s1 ile ve perşembe, İngU.lzce ısalı ve cmnar- a1lo ne7.Cllnde mtırebb1yellk n.nyor. telefon 4S5S2 
görllndü. Koçusundnn 1nere1c sadrtza..- Tib'klye Ecnebi tıes1 ~er.l .aat 20,30 da. devam edile- 1Jtşa.m'da .x 25» rihnuzuruı. mt~ '-------------
mm Ça.dıiına gtrdl. <Sl ~ 1&68>. ccktlr. DenıJer lk1 derece tıT.erlne tak- mnraeaat. - ı !7,0tO L'IR&YA. - Tokatlıyan aıb.-

Bokollu daha d1van'haneyo ~- Senelik 1400 ~ 2700 kU!'U§ s1m edllınl§ttr. Blrlnc1 de.rece mektep sında 4 odalı 6 b.ı HO llra t1rnlı 
ımştı. Aslan paşa kendlslne göstert- a Aylık 750 • 1450 • derslerhıt takip etmeı: 1stJyenkıre 2 - lŞÇl ARIYANLAR ap&rtunan Ta.kshn Abdlilhak BA.mld 
k:n l.s'kemleye oturdu. Ya.kın ~- s Aylık toa 1 800 1 l.k1nc1 derece de J1sanı biraz bilen ve caddetıi numara 23 Boaurt Emlt1k 
larda.n çavuşlar:: 1 Aylık 160 ı • onu kunetlendlrerek Fransızca Te tn- HfZMETÇt ARANIYOR_ Bir bn te_ıe_ron __ 4_35_3_2 _______ _ 

- Bu adam divane mlcllr? .A.!lrer1ıı- g1llzceJ1 gt}2ıelce ~ek 1.st4yenlerc kocanın ev Te yemek i§lerlnl ppacaJc. 
den o.ynlıp gelmesine aebep ne ola.? Posta ittihadına dahil olmıran to.bsls edilecektir. Amı edenlerin renç btr hlzmetıç11st1yorum. Peqeımbe 13

•
000 LİRAYA - Şlfll t!'am.Va.J ıs.-

Diye merakla etra!ta topl~- 6Cneb1 memleket.ler: BenellRt: Ha.lkevl.nılz tAUpııtJne W tıb fotoğ- gflnleri her saatta p.hsan mQracaat- tlu;ymıun& 2 da.lc1lca meea.fed• <2040) 
Ja.rdı. 1800, altı ayJlRı 1900, 1lç ayI.ıRı ra.fla tsl.mlertni ve hangi dereceye de- lan. Mre.ıı: Aksarny T1ryak1 Hasan- Ura lradlı a odalı ' tat2ı ape.rtmı.an. 

Bo'kollu divana. çıka.r çıkmaz, Aslan 1000 ~r. vnm edecek2er1n1 b.ydettır.me!ert llln pqa sotnk No. 35 hane. - 2 Tnlrslm Abdülhak HAmid caddC31 nu-
........ V1 .. rün e· ma.ra 23 ~ Emllk. telefon 
~J· u c · TeJefonlanmn Bapna.harrlr: %0585 olunur. 

- Neye geldin? Askeri khne anar- Yuı işleri: !0'165 - İdare: %0881 1 * ID~ ..... Aa.. --......A .... : °'·-- BAYAN MEMUKE ABANIYOR - G-
33
-

2
-·-----------

ladın? Sllzün nedir? Padlfah ana MMBr: 20&- ......_.._ ....,...,...... "'....,,,. BQroda -. ... ..,A .. _d.e h .. _.... 3000 LİRAYA - Elmtııdolh __ ..... _. 
beyle.ıt>eyillk Ihsan etti. Ha)"f lenin '" mbde kayıtlı Yd. mçme Te~. Fehm1 .1- -=w ÇL19ca.. :wu- .__Arin _____ .,. ~.-
nam.mal Bıre sen dcll 1ınlfdnl Ted- Matı.arr.a ıs - Kamn H o~. MuallllMr Yolaça.r (42154). p, Yb. llyette olnnlann Ta.1ts1m Kristal a.r- """" de 

2 katlı a odalı n1m lı:lrg1r 
lıılrs1zllğJnle lslAm blelerln• Wl? & tm. at. öt. bi. Ak. Yat. İzzet otlu M1hı1 (321 236). Zandamı.a t:asmda Eser Ap. Milli Em18.kişe mft- bir hane. Tab:l.m Aıbdlllha.k HA.m1d 

Kq recelerinde lboı vakit 
pçirmek için ınqbur 

AR SEN 
LüPEN 

B8yük n heyecanlı roman 
teridni obyuıım t 

• Bu eezl 6 l>üyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuru~ 
6 Cilcllik takimi 
biiclen alanlar için 

liati: 4 liraclir 
Tevii yen: AKŞAM matbaaaı 

tel: 20681 

•• 

1§1lrdükl Bıre melfuıl Padişah aa.na :a. 11,43 1,23 G,51 UO 12.00 1,32 b1nbaf'"' Mehmet oıtu Sami sönmez racAat. Tul: 
42277 

2 ~'1e1:: !3ss~umara Bozkun DnlAk 
~t buymdul va. UO T.00 12.28 1ua l'f,37 19,00 (1313). Bu ilç BUbo.yın acele olarak şu- 3 _ SATILIK EŞYA ----------- Yü& yirmi Ukonto kuponu 

Dedi. Sonrw. çaTUŞbq.ıya: İdarehane BalııAll elvan lbcmlze milracna.tırun teml:n1 r1cA FABRİKA VI!: MATBAAYA U..VJ!!- Bu kuponu kesip cAK$AM 
- Kaldır IU d.1nslzl! Acı.musluk sokak No. 13 olunur. A.'mRİKAN COGBAP't MAÖAZİN - RişLt BİR BİNA. SATILIKTIR - Ca· Matl>aaaı K:itap aervisine:t ge-
Emrlnl verdt Ça.VU§lba.şı, A&2an pa.- MecmtıaSJ. aranıyor. ~ veya on aene- Rnlotıunda. fabrlka ve matbaa 1ttıh&~ tiilr 'H)'a -gönderirseniz fiat 

flJlJJl ~ ya.pı.ştı. Aslan paşa: Doktor --- ilk tolleks1J'QI1u olanlann Akşam'c!a zma eıverlfll betonarme~ blr ı:ıına O:ıerindcn aize yüzde 20 iakon-
- Pad1şaJıa a.rzla.nm vardır! B U L M A C A M J Z •Kollekslyon, rtmıuzuna mtlctupla satılıktır. Akşam 1aa.res1ne müraca.a.t. to yapı1aea'khr, 

~=!enaı:.:,~ 1 2 1' 1. '1 8 9 10 Fethi Erden mnracaat. _, TeleJon:20881. -G!·---------.. · 
iradesinin infazını bu a.rzıann ne ol- SİNGERtN - En makbul modeıt SATIUK APAKTDU.Iıf - 1k1 tat • Dr. A. Asım Onur• 
dutU $11lqilın~ !im~ ol.sun tehir LABORATUVARI ~ nakış ma.lc:lncs!. yeni halde 250 Ozerlne klSşe b&fl bl2ı9t .. tuyusu 
etm~~ ınzum görmedi. llra.ya satılıktır. Sultana.lımet Akbıyılc olup tramvaya 150 metre mea.fell 

O anda ~llA.d Kunn bulunmadılı [Cerrahpqa hatanesı bakterlyo- hanuı.ıru sokak No. 30 a mllrneaat. 8.500 Un.ya ısabllk: KurtlJl"Qf Hacı Ah-
lçln p.k1rd1 Tor All, Asla.n ...,._

11 
csa.-

1
__,.....

1 
_. __ 

1 
_ 1 meı mahallest Er Meydanı No. 3'7, ı 

.... ...,... ""'" .......... , cb'ar, l>alpm, me-
J".lıan.> altında çökerttl SadrA.zam nddı plta tahlilleri n (idrar SATILIK TAKSİ OTOMOBiı.t -

Ortaköy 
Şifa Yurdu · 

IOni~teye,..,, murdanl ö~-ı \'Ultaslle ıebelJllıı Dk ıünierln- S8 model Ford. Sultanahmed Se~ HER SEMTI'E BEB K1YHETTE -
w- ""I" kahvesinde motörctı Sllleymana mn- Acele s:ı.tılık emlAk almalc isteyenle- Q-hb "rül' t•• •• d k b' 

Diye haykırdı. AWı.n ı>af& meyda- de tad tefhlsl) Japlhr. BeJotıu, raeaat. - 1 11n Ferdi Belek TtTORx EMLAK: BO..- ~ sru usun en uza ır 
na &'Ötilrülnrlren hazır bulunan Aya& Taksime ıfderken Meşelik ıokatı tosun.& müraca.atlan. Gala.ta Ömer yerde 6ilyük bir parkın içinde 
ala: Ferah apartıman. Tel: 4053'. KELVİNATOR MARKALI - As kul- Ab1t ban tat 2 No. 23 telefon 42368. ve çaınlann ortasında fevkall\-

- Bu reOO.tmz dtlnyada ı&medilln illl•••••••••••ll lanılIIllf blr Ravus satılıktır. Be1otlu _ 1 de güzel manzaralı çok temiz 
111J blınadı. Tövbe Te tevh1d eyle Tarlabaşı Ke.lyoncn tulluk ka.rakol ------------- ve bi bakımlı. kadın, erkek 
ahrete teveceüh eti 1111---•0oktor ----· kal';i'ısmda 169 No. Fahri Bey a.partı- ACELB lrlAKTUAN UOO LİBAYA SA- her türlü haııtalarıı açık hususi 

tht.arında bulundu. Aslan P8fa bu Bahaddin LOtfı" man. dalre ıı. - s TILIKEv-C1ha.nglrAka.rsuJ"Okuşu hutane. Sinirlerini ve yorgun-
t&TB1)'e1e aldırmadı. CeUAda d&l.d.11; AMERİKAN MECMUA• .... 

1 
_ ..... _ Kumrulu llOka.k No.l/l, 11 oda, tetko6, luiunu 

0

dinlendinnek ve nCkn-
bayatının 80Jluncu rlcası bu oldu: Varnah a.n.&\o r.> eıe1ctr1k, denıu nazır. btıboeIL tçıncıe- L-.. d 

U.stal Q H-'llMn bb1a ......... 8ol4an sata Te 7Ukand&A qa.lıı ld vt>ya Yenl J>Cra.kende lley& mneıc- ıcnere mll.racaat. ~ evrini geçirmek utiyen-
..;i ıesce ~l .. ~ ~ ı _ Bir hastalık OPERATÖR OROLOG ~ halinde: Fortune, IJ!e, Colllers, ------------ lere mahalli yegane müesseşe. 
m.utı.tem tutl t - B1r rnkı maıba, Look, 1simU Amerikan mecmuaların& ACELE SATILIK BİNA - 8llley- Telefon: 42221 
Haya.tında p.rabett Ölamde pwn.- ı - tıtıma& Böbrek, mesane, idrar Te sahip olup da. aa.tmaı: tstıyenler cAk- ma.ntye Hoca Glyasett.ın ma!uillesl .. ••••--••••• 

ahkf 4 - Redıef - t.zu etm6. tenasül yallan hastaJ1kJan f(Lm• matbaamı.da CY. O.> rQmuzuna Abacı çeşmesi an~ ıs numa.- ı•••••-----
JiJeıman UDi trtem 1 - Ks'ld bir tüfek mMca.G • ao- mUracaat edeblllrle!'. - 1 ralı on Odalı ~ b.tlı dört )'tm metre 
Kıl>ak 11t&Dbuı T&Dll num. cM» pUme bir ttet tımııdtr. mtı-tehassısı .... 0 ..... _ e.rsa tç!ndekt tamıre vo ıa.dUe yenı Çocuk analan ---

1.1"1 u..u. MAUI - ıo ltentr mil-
e - RiitubeW Jer Beyoğlu, tş Banba tartı- b!mmeı 11lıer blr bılbar ldromot.ttı •- ~ya mtısaıt arsa'" ahp.p bma Babaları! 
' - Be.ama 6 ~ ll1f8t de- t.ıhktır. 'lıltln.ca&t: Bmdurd& Fahri- acele atııl'ktn'. Talip Olaılla.nn Maç-

lll - Bo7un tıeıma. sında, Emir Nemız IOkallr ta.t6r Hamdi VellcansD. :latan.bul: Uda Tetvlk1re 'ca.m1l )'aDlllda Be.yır 
~ aaerl ı:ı:utenecl H1 • 1 - 8lcalm ı.tı - ~t. Pana!ya apn. No. 2. Babıllı eam oteller!. - 3 10kak 80 nmnan.ya mt1racaatıa.n. 

ta .-neıll dlh'dtıncn tlbbt mfta.mere- t - ~ dtı.eltmeli: lebı Tel. U20S ._ KA.&u BiK :ts _ 'btanbulmı en ~ 

TIBBI MCSAME&B cY&vnıma ne hediye verece-
18lm7• diye artık dll§Unmeylnlz. 
İtte emniyetle seçeblleceğinlz g(i-

lll 10NM2 alı rtlni1 bqta.b1p ~ IUf~~ • Blıı •Jl. uı tşı.tn:ıır KOSTAMBL BtB ıe:ıı: blr mahallinde -elik -n vn.ri-
6 •"'-• zahlı Tol-un -ı.-'t11Mnde 10 ......,_ b!r tehir. ILU>t'O 8a.tm • 1

-- "'---'da -..u -

zel hediyeler: 

Çocuklara Coğrafya 
kıraatleri 

-...-., .... .............. - ---.u.u.. ~ datı 3500 l1i'a3'1 miitec&Tlz bulunan blr 
~ ~ ~- takdlm ~ bnlmacamııı -, Prol. Dr. 1• \'. O. rtmıuzmıa. JVJlmıun. - 1 kıraathane acele devNll mtılıktır. 1s-
9!!Dm'ft'r. lel4an..,.,.. J1llı:an4aıı __ .. , KEMAL CENAP t&ntıul 429 ............. kut n-...... 

1 - GT&nllloza ıCınOr1l CPaıolol 1 - .Ap.nJceslr, J - ~ k AZ KULI..ANILMI8 BİR ÇOCUK ..,...,_ usuna m .... ..........,. Yuaa Faik Sabri Duraa 
JJır. Z1J&) J -.&mstel'dam. 4-RatJp, ~ 1 _ 1.amartln ct.ddeal 5. Dolu ABABASI - Bu8et atıııımr. Saa.t IATILJX A.PABTDUN VB utııg_ 60 ~ 

1 - ~ tll7e cO'rolOI Dr. hep, tbu, e - Kır. tmnu. '1- Bkln- Palu No. 14. Tabinı. Telefonı 'den ama BeJollu t.dı1'l caddesi 1stanbuı. BefOllu, ~. K&dıkö7 
9ldltt1n Tc::stm> b1çtt, a - .Avantalı, 1 - h:mıı1ııeJ'. 4396' HorgUn aaat 1' • ,18. Ankara epartmwıı Ho. 1 de tGrGie. n Bostancıda .ıı rnzeı, mutena yer- Tevzi yerı: 
ı - Teınuru ~etının ımı ıo - ~. ım. '--------•f!. bd.Jjz. -

1 
lerd• çartım.o.n, arsa, dtılılin ve AKŞAM matbaaıi 

tedavtG. (l)r. Suad ÖZgen). &Jı:arlar Atıll'ktır. 1ta&'tl)y Moda. cad-4 - Kfra}ıJi • Sabim dell1 104 numarada EmlAbn Naci mEFON: 20681 

TO.rJc Mekteplerlndo akumUf, lise 
blt1rm1§, ll'ransızıca bllen 

--· .... ·· kız aranıyor 

DENJtÖYl1NDB _ J:Uıem cteııdl .ber'e mQracaatlan. - O Yibc!e 20 teıızllll.t kuponu 
oöz Bu lı:nponu kc:S!p slpar1§ mck-

oad4ee1 larlD.de tam .,. emati'EPEDE - ~ 10 da- tUbmıut.ıa ıooderlrsemz, kitap 
llaclaı balunan, '*P kt\çQJı tlEa Ufalta P* flkm. --.fede ııatıertnden yilzde 20 temll!ta 
~ tırD'eNleoıe ~ iom- as bCb'Dk '1l1Un. ._ .umtJe el- bak Dza.mmnız. Sipariş bedeU-
• sa-ı 1111' ~ o11n ., denim ~ IS MnQm tart& Jdraya Tertle- nı o mretle hesap ederek glmde-
_. .... ,.,,,.. D. 1Co. Tll ~- -*tU'. OOlmek 1ç!n G(ıdıepede tel- ı1n1n1z. 

... ., .... ~ aallıtıi ıret· w 1pıene. - ........... dl 4"19 .. .... - - - ........ =-· ı••---------· 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 



Sahife 8 

Marut bir aileye alt 

Yirmi Kıratlık 
Bir tirt nadide tekt.aıt 

Pırlanta Küpe 
~ Belediye Sandal Bede.stcn.ln.de 

teşhir olunmaktadır. Şuba.tın 
on ikinci perşembe günü saat 
14 de Mezat salonunda s:ıtıla
caktır 

AKŞAM 

POKER 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 
DİKKAT: POKER TRAS 

BIÇAKLARI 

.ı..:. Şuuat W42" 

-Tezgah aranıyor- Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Hava çekıcı, ünıversaı Fm.e, Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

P•akenc!o olarak 5 K U R U Ş T A N 
bütün Tür kiyede 

fula aatılmıyacakbr. 

Tornacı glbl her nev'i ~ , ~ 

.nmnıyor. Tekliflerin Ankara 333 icabında gün"de 3 kaıe alınabilir. Her yerCle Pullu kutulari iBTarla isteyiniz. 
Postn. kutusu adresine bllcUr11-

ETi BANK'tan: 
20 - 30 Beygir kuvvetinde 

mesL . . . .· . . ·~ ~·:_. 't.··':-·. ··• . . .... · .. Buhar makinesine ihtiyaç vard•r 
----------------------------------------~~----~ ! ............................. ı:ı::m ............ IEll .. :lmlllll!.! 

u!~~ ~.~~~ ~~.!!!'!'~~ 1 ı 
Et.i Bank - An.karo ndreslnc mufassal malOmatla müracaat olunması. 

• 

SUMER BANK 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Merkezi: Ankara - Şubesi: Istanbul 

Banka muamelt'lerl yapar. 

Vadeli tasarruf ve ticaret mevduatına 
en müsait şartlarla faiz verir. 

Müesseseleri: 

Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikalari 
müessesesi, Ankara 

Fabrikaları: 

Bakırköy bez fabrikası, Cünynn mensuCJ\t fabrikası, Bursa l'tleriııos 
fa rikıısı, Defterdar men urat fabrikası. Ereı;u bez fabrikası, Gemlik 
;;;ıın~iııek fabrikası, Ilereke men ucat fabrikası, Kayseri bez fabrikası, 
?'\etlUi basma fabrikası, 

Sümer Bank deri ve kundura sanayii müeııeseıi 
ISTANBUL 

Sümer Bank sellüloz sanayii müe11esesi 
IZMIT 

Sümer Bank yerli mallar pazarlari müessesesi 
/STANBUL 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi 
KARABÜK 

Fabrikaları: 

Kütahya keramik fabrikası, Tosya çeltik 
fabrikası, Sıvas çimento fabrikası 

Ayrıca bir çok mühim sanayi ve ticari1 
te§ekkiillerde iştiraki vardır. 

(2077) 

Beyoğlu 5 nci Noterliğine: 
Gazı Mustafa Kemal pa.ş:ı caddesinin tnnzlml için lstlmlAk ed.lmekte 

olan yerlerden Unknpanında. Haraççı Knramehmed ma.ha1leslnin Fener 
caddesinde kadastronun 1030 uncu adasında 4 parsel eski 26 yenı 22 kapı 
No. hı mağazanın tamamına 3710 No. lu kanuna tevfikan takdir edilmiş bu
lunan !>000 lira kıymet bu yerin tapudan alınan kaydına. göre 20/120 h1sse 
sahibi bulunan Bodos veledi 

0

Leftere tebliğ edilmek istenilmiş ise de :Noterli
[:!nlzden alınan 19677 yevmiye sayılı mazbatadakl meşruhnttsn Bodo.:; vele
dt Le!terin lkametgdhının te.sblt edilememiş olduğu anlaşılmakla kanunwı 
ır ncl maddesi gereğince Bodos veledi Lefterin kanuni müd-detl içlnde nuı.h
};.rnıeye müracaatla ltlraz etmedikleri veya tapuda nzaen takrir vermedik
leri takdirde ~nnunun 18 inci maddesinin tatbik olunacağının ıo uncu 
madde hükmünce ıl:I ~vmi gazete lle neşri ile nanı muhtevi gazetelerden 
ikişer r.üshasının gönderllmesl rica olunur. (2157) 

İstimlak Müdürü 
Ali Yaver Mazal 

Beyoğlu 5 nci Noterliğine: 
Gazi Mustafa Kemal paşa caddesinin tanzimi için istimlak edılmekte 

oıı:ın :\'erlerden Haraççı Karamcbmed mO:halleslnin eskl Hisarııltı yeni EI
vanzade çeşmesi sokııltında kndnstronun 1044 üncü adasında. 8 parsel eski 25 
yem 2/2 kapı No. ıu ve 4 No. tallı ahırın tamamına. 3710 No. lu kanuna tev
fikan takdir edllm~ bulunan 300 lira bedel bu yerin tapudan alınan kay
dına sore hlS.scdnrları oldukları .anlaşılan Hatice Av~ar, Ahmed Bahri, E
nıin ve Süleymana tebliğ edUınlş ise de Noterlikten alınan 19829 yevmiye 
sayılı mazbatadaki meşruhatt.:ı.n işbu şahısların ikametgahlarınm tesbU 
edilmediği anla§llmış olmnkla kanunun II ne! maddesi gereğince müddeti 
kanunlyesl içinde mahk.-emeye müracaatla itiraz etmedikleri veya nzaen 
takrir vermedikleri takdirde kanunun 18 !ne! maddesinin tatbik olunacağı
nın gene 'kanunun 10 uncu mııddesl hıik.mimce iki yevmi gazete ile neşri 
ve llftm muhtevi gazetelerden Ik:ı,,er nüshasının gönderilmesi rica olW1ur. 1ı (2158) 

Vali ve Bt. Reisi 1 

N. 1 
istimlak Müdürü 
Ali Yaver Mıızal 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 ._ ______ , 
I - Karaköy meydanını Voyvoda caddesine bağlayan Haraççı sokaf!ı· 

ıuıı yeniden tamiri . ıcap ett1ğinden bu yol 11/ 2/ 942 gününden !tlbaren bü-
tün ?esaıte kapanmıştır. 1 

II - Nakil vasıtalarından Otobüs. Kamyon ve Kamyonetler Şi.şhaıı~ 
nokt.a.sından itibaren Yolcu zade Iskender cııddesinl takip edecek!erölr. 

llI - Otomobiller Okçu Musa ve Voyvoda c=1ddclerlnl taklben Mcrteb:t
ni sokağınd:ın aş:ı.ğı inecekler ve Perşembe pazar Istlknmctinde camü cedit 
caddesinden :;eçerek Tersane cnddcslni takiben Karakby meydanına gel~-
ceklerdlr. (2182) 

* Oalatndn Domuz sokağının kaldırım inşaatı dofayıslle 11/2 '942 ta• ihln
d 'n ınşantın hitamına kadar seyrusefere kapatılmıştır. lUi.n olunur. (2181) 

memurlarının ücrotlerlne pahalılık dolayıslle za.ms.1m icrası içtn bit. Devlet D~miryolları ve Limanları lıletme ı 
ıaı.ra.ı: ıttıııaz et.inek üzere 22 Şubat 942 paı.ar günü sn.at on dört bu- Umum idaresi ilanları 
çukta Darüş.saf°lkada tevkalMe bir içtima akdedlleceğlnden muhteren1 ====================:::ıc======= 

flznnm te§rlfleri rica olunur. 

Petrol Ofisinden: 

Muhammen bed.c11 muvakkat teminat ve mikt.arlarlle cinsleri ve eksilt
me gün ve saati nşaltıda alt oldu~ listesi hizasında yazılı ahşap traversler 
her liste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek üzere ve kapalı zarf u.;ulü ile 
Ankarada idare binıısında sa.tın alınacaktır. 

•••• Bu işe girmek isteyenlerin llste.~i hizasında. yazılı muvokkat tcm1::ıat ııe 

Müsabaka ile daktilo alınacaktır 
Müsabaka imtihanı 14 Şubat 1942 Cumarteai günü saat 14 tc 

yapılı caktır. Taliplerin Zil.t i,lcri servisimize müracaatları. 

T. 1 Ş .B A N K A S ~ -
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 
2 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır, 

1942 iKRAMİYELF.Rt 
1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 

- 3000.- • 
- 1500.- ,, 
- 1500.- » 
- 2500.- )) 
= 4000.- » 
= 2500.- )) 

5000.- )) 
= 2000.- ,, 

--------------------llCll--~, 
Tti.rkiye Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurull.l.f tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk llrası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her ne\.i banka muameleleri 

Para biriktirt-olere . 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
nz 50 llrosı bulunanlara senede 4 defa çckllecek kur'a ile aşağıdaki 

ptnna göre ikramiye dnğıtılncaktır. 
4 ·ldct l.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 .. 2.000 )) 120 » 40 J) 4.800 )) 
4 » 250 » 1.000 ,, 160 » 20 » 3.200 » 

40 » )00 .. 4.000 » 
DiKKA1': Hpsaplarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmlyenlcrc ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuı-alnr senede 4 defa 11 eyIUI, 11 birincikfmun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

kanunun tayin ettlğl vesika. ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri l~zımdır. 

Şartnameleı ı:ıarnsız olarak Ankaradn malzeme dairesinde, Haydarpa
şıı.da tesellüm ve sevk şen!ğlnde, Esklşehlrde ve İzmlrde idare mağnzalann
da dağıtılmaktadır. 

Beher adedinin Eksiltme 
muhammen Muvakkat gün 

Liste No. Mlktnn Cinst bedell teminat ve 
adet Lr.Kr. Lr.Kr. saatı 

l 17717 carı hat kayın 
traversi 3.2( 412015. 23/2/1942 

2 3115 • • 3.19 745.26 • pazartesı 
•günü sa.al 

s 44000 )1 • çam. 4.40 10930.00 • 15,30 dan 
• 1tlbaren 

.2004, 

* Muhammen bedeli 19.500 llra olan 6000 metre bez hortum 25/2/942 
çarşamba günü saat 15.30 da. kapalı zar! usulü ile Ankarada idare binasın
da. tooıanan Merkez 9 uncu Komlsyonc:ı. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 1462.50 liralık muvakkat temlnat ne kanu
nun tayin ettiği veslkalan ve tekll!lerinl ayni gün saat 14,30 a kadar adı 
ge~n Komisyon Reisliğine vermeleri lll.zundır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
p.ışada Tesellüm ve Sevk şemıtınden temln olunur. (2084) 

* Ank:ı.rad:ı. yaptırılacak Ziraat Başnü!ettişllğl binası ııe depo işçileri 
soyunma, yıkanma yeri ve yemek.hane binası inşaatı kapalı zarf usullle 
ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu inşaatta döşeme w 
ıentolar için muktazi demirler 1dnrece verilecektir. 

1 - Bu işin muha.m.men bedeli 50.000 liradır. 
2 - İsWklller bu işe alt şartname vesair evrakı D. D. Yollan Ankara 

veznOSlnden 250 kuruş mukabilinde alabll!rler. 
3 - Eksiltme 2/ 3/ 942 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Ankarada 

D. D. Yolları Yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 1ç!n isteklilerin teklif mektuplan ile birlikte 
aşağıda yazılı temlnnt ve vesaiki aynı gun saat 15 e kadar Komisyon Reia· 
llğlne vermeleri lı'l.zımdır. 

A - 3750 liralık muvakkat teminat, 
B - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği V'esilı:alar ile bu l.şe mahsus ol

mak üzere Münakalf1t VekAlethıden nlınmı§ ehliyet veslknsı «ehliyet ve
slknsı için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida llc MünakalU 
Vek!UcUne müracaat olunması, (803-9951 

* Muhammen bedell (500) llrn olan maden için 4 kalem muhtcllf cins 
ve ebadda Amerikan matkap kalemi (23/2/19421 pazartesi günü saat ( 14,30) 
on dört otuzda Haydarpaşada Gar blnnsı dahlllndekl komisyon tarafından 
taahhüdünü ita edemiyen müteahhidi nam ve hesabına açık ekstıtme usu
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerln (37) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatıan 11\zımdır. 

Bu işe alt '8-rtna.meler komisyondan para.sız olarak da~ıtılma.k.Ladır. 
'1057) 

* D.D./203 numaralı odun tarifesi 15/2/942 tarihinden lUbaren değlştir11-
ml.ştlr. Fazla izahat almak için istıısyonlııra müracaat edllmelldlr. 12179• 

* D.D./209 numaralı tarl!enin 11 inci kısmına yonca, kortnga ve hayvan 
pam·an tohumlan ilave edildiğine dair olan tarife zeyil 15/2/942 tarihinden 

l ltıbaren yürürlüğe gtrecıektlr. Fazla tafsllı\t lçin !stasyonlara. milracaa.t 
edilmelidir. «278• 

1 Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Yaptırılacak iş l\lohammen bedeU 

Ura 
Madeni hastahane levazımı.. 8140.50 
Metaı hastahane eşyası 3960. 

Birinci Cerrahi Kliniğine yaptırılacak iki levazım 16/II/19•2 Pnzarteal 
günü sa.at 15 te Rektörlükt.c ayrı ayn açık eksiltme ile ihale edllecektlr. 

Liste ve şart.name Rektörlükte görülür. (851) 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
ZeytinyaCı ve prina fabrlkalnrile sabunharuılerde kullanılan makine, 

kazan, sltim kazanı, baskı ve bombarya, taş ezgi takımı, ısu tulumbaları. 
Transmisyon, kasnak ve kayışlar muhtelit kuturda borular, yağ k.a.lıplıln. 
sabun kaynatma kazanı ve teferrüatı, prinadan yağ çıkamuya mahsus rl
hnzlar sntın alınacaktır. Bu glbl malzemesi olup ta satmak l.!teyenlertn .sa
t.acakları malzemenin ııdını, markasını, kablllyet derecelerini ve kıymeti ve 
en son kaça vereblleceklerlnl yazılı bir teklU Ue Vakıflar Umum Müdürlil-
ğüne müracaat etmeleri. a447, c634• 

· Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı Müdürlüğünden 

3575 sayılı ka11unla teşekkül eden sandığımızca kendilerine gerek tu
mlnat ve gerekse muhtelif suretlerle istihkak tahakkuk edip miiraA:aat et
memelerinden dolayı emanet hesabında saklanan paraların uzun zaman 
beklerr.esi muvafık görülmediğinden bu suretle sandıkta alacağı olanların 
en geç mayıs 942 ortasınıı kadar sandığa gerek yazı ile ve geretcc;e b~ 
miiracnat ederek haklarını nlmaları ve bu tarihten sonra vu.kua selecet 
müracaatların reddedileceği ilan olunur. C852) (1050) 

İstanbul P. T. T. müdürlüğünden: 
İdaremiz nakll vasıtalarından 2 No. ıu motorbotun keşlfnnmem dıı.hllln

de tekne tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 2312/ 942 pazartesi saat 15 te Büyük Postahane binası blrlnct 

kat ldnri muavinlik odasında toplanacak Alıtn satım komisyonunda yapı
lacaktır. 

~eşlf bedeli (1265) lira, muvakkat teminat (94) lira (88) kuruştur. 
Tuteklilerin olbaptakl keşif ve ekslltmc şart.namesini görmek ve mu

vakkat temlnatlnnnı yatırmak üzere çalışma günlerinde mez:kfım Müdıirllllc 
İdari :kalem kısmına, eksiltme gün ve sat!nde de muvakkat teminat mak-
buz ve Ticaret odası vesikası ile komisyona murncaatlan. (2005) 


