
Tren yolcu biletlerine 
yüzde 20 zam 

yapılacak 

Maden kömürü istih
salimiz günde 9 bin 

tona çıkıyor 
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Yanardağ 

Yeryüzü, dibi dinamitlenen bir 
taş ocağım andınyor. Dört köşe
Sinde gizli ellerin hiç durup din
lenmeden açıp barutla doldur
duğu kovuklar birdenbire patlı
yacak, toprak sarsılacak, ortalı

ğı kaplıyan kalın ateş ve duman 

Al manyaya 
·ağır ölçüde 

hücumlar 
yapllacak 

bulutlan ortasında göz gözü gör- B. Churchill dün avam 
mi~ecektir. kamarasında nutuk 

önümüzdeki aylar Avrupa, •• 1• k b h·· umlar 
·• · b' ·d - d.. _ aoy ıyere u uc .n.frıka, Asya ır yanaı aga one ık imk""' dahil• 
cektir. art an ıne 
Şuradan buradan gelen haber- gİrmi§tir» dedi 

lere, söylenen sözlere, yazılan 

yazılara bakılırsa dünya savaşı- Harp vaziyeti başka 
nın r;idişi şudur: gün müzakere edilecek 

Japonlar, Singapuru aldıktan 

sonra, Sumalra ve Cava adalan- Londra 17 CA.A.) _ İngiliz Başve
nı ele geçirecekler, Birmanyada kili B. Churchlll bugün Ava.m kama
il<.>rleyip, Çine yardım yolunun rasında bir nutuk söyleml.ş ve harp 

vaziyetini anlatmıştır. Evvela denlz 
limanı Rangonu alacaklardır. hareketlerinden bahseden B. Chur-
Japon Başvekilinin nutkundan chlll, Brest limanına sı~n.mış olan i1d 
anlasılıyor ki İngiltere ile Ame- Alman kruvazörü Schamhorst ve 

Gneisenau'a 4000 den fazla bomba 
rikanın ilerde Japonyaya karşı atıldıitını, Atla.ntik ticaret yollarına 
toplantı ve sıçrama basamağı veya Akdenlze bir çıkış hareketi ya.p
yapmak istedikleri Avustralya ve maları muhtemel görülen bu kruva-
Yeni Zelandaya da saldırış ola- zörlerin tahrtblne devam edilmı, ol

duğunu söyledikten sonra demiştir 
cakt?r. ki: 

Gene Japon Başvekilinin söz- «Ciddi mahl.yet arzeden diğer bir 
ki B' s:ı.fha da Almanya.ya kar§ı yapılan 

lerinden seziliyor ırmanya bomb~rdıman gayretlerinin pek can 
ele geçtikten sonra Hindistana sıkıcı şekilde aza.ltılmuı mecburiyeti 
- şimdilik olsun - dokunulml- idi. Bununla beraber bu gemllere 

H' d' t karşı yapılan bomba.rdtman o kadar 

AKDE 

• 
I l B y 

..... ..... 
-: Olomo&ıl yolu 
. ~ .,, .. /ferv.ln yolları 
·-··Hudut 

Ubya - Mısır hududunu ve yeni harekata sahne olması muhte
mel yerleri gösterir harita 

Rommel'in 
taarruzu 

bekleniyor 

Türk - Bulgar 
dostluk 

anlaşması 
yacaktır. Japonya, ın ıs anı ciddi idi k1 Almanlar gemileri Brest-
içerden çüri.iterek İngiltereden te daha fazla müddetle muhafaza --- -
ayırmayı daha kolay buluyor. edemiyeoekleri ve Almanyaya avdet- Almanların hedefi Mısırı Bulgar basını, anlatma

nın yıldönümünü 
selamlıyor 

Hindistana yürüyüş Japonya !erinin gerekli olduğu kararına var- I • k g·· 
dılar. Bu kararın son ta.mirleri yap- e e geçırme , uveyş 

için, bu aralık çok uzun, çok zor mak gayesile mi, yok.sa Baltık denl- kanalına varmk imiş 
olabilir. Çin seferi bitmeden bu- zlnln muhafazalı sularında tam bir 
kadar ağır yeni bir yük altına müessirllğe bu gemllert hazırlamaJı: 
girmek, Pasifikte sürekli tetik üs- rrİ.aksadile mi verildiğini bilmiyoruz.• Vichy 17 (A.A.) - Bir Ameri- Sofya 17 (A.A.) - (0. F. l.): 

13. Churchill Alman kruvazörlerinin ka kayr.ağmaan Reuter' e bildirili· 7 şubat 1941 tarihli Türk - Bulgar 
ti.inde duran Japonyanın işine Brest'ten çı'"';ıan hakkında. t:ı.hldkat ...,. yor: Orta Şarlc'ta tedkik seyahatin- müşterek beyannamesinin imzası bi-
gelrnez. yapıldığını ve bu t:ıhklke.t neticesinin d d"" M B"ll't M'h k v . . ld b 1 B 1 ilan edileceğine dair bir taahhüde en . o~en . · u n • 1 ver ~ • rıncı yı önümü münase etoi e u -

Bundan başka Japonyayı bek- amade olamıyacağını söyliyerek şöy- vetlerının Libya ve Mısır yolu ıle gar basını iki komşu memleketi bir
leyen daha can alıcı bir vazife le devam etmiştir: Süvt.yş kanalına le.arşı cmüthit ta- birine bağlıyan ebedi dostluk paktı-

.şu ciheti memnunlyetle söylemek arı:ız> yapma~a h~zı.r ~l~uklannı nın önemini belirtmektedir. 
var: Birçok alametler, Japonya- isterim ki Amiralliğin, saminıiyetıe Reu ~oosevelt e bıldırmışt~r: j Zora gazetesi. ezcümle: Atide 
nın, Pasifikten sonra Sovyet Rus- p:ıyl~tığım mütaleasına göre, Al- Kahıre 1 7 ( ~.A) -.- İngılı~ Orta I vukua gelecek hadiseler ne olur.3a 
yaya saldıracağı sanım uyandın- ma.nların Brest'tekl mevzilerini tet'k Şark kuvvetlen umumı karargahının 1 olsun, bu dostluk o hadiselere mu
yor. Böyle bir hareketin iki sebe- etmeleri bizim harp durumumuz 1çln tebliği: Dünkü pazartesi gün~ sey· ,kavemet edecektir.> dedikten sonra 

muhakkak ki faydalı olmuştur. Ka- yar kollarımızla muharebe keşıf kol· şöyle devam ed-iyor: 
bi olabilir. Birinci sebep, Pasifik- f l ·· filelerintlzin yollanne. karşı mevcut !arımız bütün gün aa iyet gostere-1 «Beyannameyi · 1 l 
te yarın İngiltere ve Amerika ile bir tehlike bertaraf edilm!ş ve düş- rek sahilde, Gazala"nın garbinden iki memlclcet' t tımzaka?1~ş . 0 ~~ 
yeniden boğusmak zorunda ka- man üstün bir dunımu terketmete başlıyarak cenuba doğru Tengedere k d 1 

ça ış ırma ıçın şım 1" 

scvkolunmu.ştur. Zaruri olmakla be- uzanan cephe dahilinde tesadüf et- Y~ .a . ar yapılan teşebbüsler boşa 
larak olan Japonyanm, arkada raber çok israfı mucip hava bombar- tikleri düşmanın hafif kuvvetlerine gıtmıştır.> 
yalan, tehlikeli bir düşman bı- dımanı faallyetlm1z şimdi 1stlkame- . 1 d' S .. .. . . Bu gazete bu dost! ~ B lk . k taarruz etınış er ır. on uç gun ıçın· • ugun a an-
rakmak istememesi ve onun en tini değlştırmlştlr ve Almanyaya. ar- G l d k ·1 . lann siyasi büny .. d W• • h ~ 

şı daha ağır ölçüde hücumlar yapmak de aza a a i mevzı enmizirı cep· d' 1 . • . esını egıştıren a-
zayı!, kendisinin de en güçlü za- artık imtj.n dahiline ginn!.ştir. Bu c h~si boyunca ~aali.~et göst~r~~ş ola~ ü~~:~:~)eaırıne kapılmadığını be-
manında bu tehlikeyi ortadan hücumlarla hedefe 1.sa.bet edemiyen duşmanın keşıf mulrezelen dun gerı ·W ır. 
kaldırmakta fayda ummasıdır. bütün darbeler Fransızların ikamet- çekilmişlerdir. Akşama doğru Mekili Dıger taraftan Pr. Genof, Türk-

İkinci sebep, dünya savaşın- gahla.nna deiPJ., Almanların tepesine e.trafında bir çok düşman kuvvet· Bulgar münasebetlerini bozmak için 
düşecektir. Fazla olarak Shamhorst leri bulunmasına rağmen Gazala - ya,!>ılan .. bü.tün gayretlerin akim kal-

dakl birlik ve ayrılmazlık, ve Gneisenau herlklsl de Manştan Mekoili hattının cenubundaki bölge- dıgını soı;ylıyerek diyor ki: 
Mihver hareketlerindeki an~ geçtikleri sırada bir müddet tçln fa- de düşman kıtalan kalmadığı zanne~ «Türkiye ile Bulgaristanın menfa-
laşma ve beraberliktir. Bu ba- aUyette bulunmalanna. imkA.n vermı- dilmelc.tedir. atleri bunu emrediyordu. Her iJci 
kımdan Japonya Almanyaya yecek hasarlara uğramışlardır. Bomba tayyarelerimiz düşmanın m~mleket arasında lriç bir anlaşmaz. 

Yardım etmek ister. Hiç şüp- Top talimleri ve daha başka talim- gerilerindeki hedeflere muvaffakı· lık yoktur. lki memleketin tele. arzu· 
ler yapmak zorundadırlar. Bu gemiler ti t t · le d' su karcaıltklı hürmet esasına dayanan 

h k k . J ·ı Al h ye e aarruz e mıı:ı r ır. • " e yo ı aponya ı e manya arpte. herhangi bir rol oynayıncaya iyi koıntuluk münasebetlerinin mu-
A vrupa, Afrika ve Asya çarpış- kadar Ingiliz bahriye& ÇOlt yüksek va- L d b •• •• k 1 hafazasıdll' > 1 

b "t" sırta müteaddit önemll birliklerle on ra uyu 1 : . . . 1 malaıını aynlrnaz bir u un sa- kuvvetıenecektlr. Biriefik Amerika Bulgar _sıyuı mahfillerınd~ Türk-
yıyorlar, ve planlarını beraber bahr~lnde de ayni .,ekllde bir kuv- } • • Bulgar mufterek beyannıuneaınio yıl-
çizmişlerdir. Japonyanın Asyada vetıenme devam ediyor. Son miica- e ÇJffilZ dönümü Ankara hükUnıeti lehinde · 
ve Pasifikteki bugünkü kazançla- [Denmı sahife z. satan 5 &el mütalaalara veıeile te,kil etmekte ve ' 

8. Rauf Orbay'ın tayini harbin Balkan yarımadası doğu.una n ne olursa olsun dünya savaşını ı ıt_, l 
h kkı d ki k yayı masma ma.m o mak muv.ffa-

kapayacak anahtar Avrupadadır. DOQv U a n a ar~~ame kıyetini göateren Saraçoğlunun siya· 
Japonyanın gelecekten emin ol· tasdik edıldı ıt mehareti öğülmektedir. 
ması için, ilkin Almanyanın ye- h • d Ankara 17 (Telefonla) _ Bun· Soeya ile Ankaranın ikıtiaadt it-
niİmemesi, İngilterenin Avrupa- cep esın e dan b:r müddet evvel Londra büyük birliği yapmak ıuretile miitterelt be-
da eJi boş kalmaması gerektir. elçiliğin(. tayin edileceği bildirilen ya~amerm ifade ettiğoi ıempati 
Bunun da tek çaresi Almanyanın B. Rau:. Orbay hakkındaki karar- baglanru daha aıkı b.ir hale getirerek 
Rusyada hırpalanıp yıpranma· Almanlar mühim bir name AI. tasdike iktiran etmiı:ı ve barışçı çaltflllalanna devam etti:kle-
masıdır. Bu iki sebeple Japonya- Sovyet mevziini bugünkü Reısmi Gaz:etede 14 tuhat ri ~llve olunmaktadtr. 

942 tarihi ile neşrolunmuttur. Ka· 
nın, bu yaz Sovyet Rusyaya karşı zaptettiler ramame aynen töyledir: 
harekete geçmesi beklenir. Bazı cAçt!. bulunan Londra büyük el· 
kaynaklardan gelen inarulır ha- Berlin l 7 (A.A.) - Askeri bir çiliğine Kastamonu mebuıu Rauf 
herler de bunu gösteriyor. Rusya meobadan bildiriliyor: Alman kıta- Orbay'ın tayini. Hariciye Veküliği-

1 Ş k h · · k · d nin 14/2 ./ 942 tarihli ve 22149/73 harbi bittikten sonradır ki Al- an ar cep eıının mer ezın e 
• coğrafi vaziyetleri hlk.im bulunan s•ralı tezkeresi ile yapılan teklif1 

m~nya ~a~a'.s yolundan · şarka ve Sovyetle;; için knid vazifesi gören ü:&:erin", icra Vekilleri heyetince 
dogru ılerlıyerek, Japonya da mevziler; zaptetmelc. suretile erazi 14/2/ 942 tarihinde kabul olunmuş· 

Malta' da 
Büyük sahih dolr 

harap olmuf 

Hint denizini aşarak Mihver, bü- kazaınmışlardır. tur.:. Berlin l 7 (A.A) _ Askeri bir 
yük Asya hayalini gel'çekleştirrne B-:>lşeviklerin mukavemet merk~ B. Eden B. Tevfik Rüştü meınbadan O. N. B. ajansına bildiri-
yolunu düşünebilir. zi iki buçuk metre bir çukur?an ve Aras şerefine bir liyor: .Alman keşif tayyareleri Va-j 

• • • • v ileri mitralyöz yuvalarına baglı 100 letta hmanındaki sahih dokun . Al-, 
Bu g·cnış planın bır yapı dıregi metre uzunluğunda bir siperden ziyafet verdi . . . man bombıılarile . tahrip edildiğini 

de Afrikadır. Almanyanın, bu- mürekkepti. Alman topçuları büyük T.ondra 18 CA.A.) - B.B.C.: Ingılız teşpit etmi,lerdir. <tamirat> hesa.bı-
günkü sıkı.şık durumda Afrikaya bir derinlikte donmuş toprakla mu· Hariciye Nazırı B Eden dün Harictyelna Almanlar t,arafından inşa edilmiı 
değerli kuvvetler ayırması boşu- hafaza altına alınan hu siperleri tah· ~:a:e:ıı:'e~~~~ınTü~aklLondbr~~~ ea.lyrıisl- olan bu dok İngiliz Akdeniz filosu· 

k "d' D" ın bu .... r ye u.Y.....,. ç b" .. ._ b' 1~kı · · · · na dei!ildir. Rommel ordulannın rip edememe te ı 1• uşman .. B. Tıwtlk Rfuştü Aras'ı e f. b' zi- nun en uyus: ırn -erının tamırırıe 
~ d k' h n ş re ıne ır k ·d· C'dd• h " 

b .. 1 d "ld b" "k t mev:ı:iler önün e ı atış sa ası mu- yafet vermı", bu ziyafette Levazım yarama ta ı ı. ) ı asara ugrayan ugun er e ço e uyu cap a .. d" .., "' d d 0 d '-
1 kemmeldi. Bu mevzıın, uş~ana agır Nazın lord Beaverbroolt, Slr Peroy oıt §İm i limanın di in e yatmaa.-

Necmeddin Sadak kayıplar verdirilmek surel'ıle zaptı Lorran. Hava Nazın B. Sinclalr ve tadır. Suyun dıtında kalan çelik ray· 
Alman piyade!İnİn iistünlüğü saye· Dahiliye Nazın B. Morıiaon ba3lı' bu- ~rla kırık plakalar dokun eskiden 

bt.ılundu ~eri ıöetennektodir. 

BU S.A.B.A.BBİ TELGB.A.PLAB 

Rus cephe
sinden esaslı 

haber yok 
Sovyetler, taarruzi 

hareketlerinin devam 
ettiğini bildiriyor 

Japonlar 
Nevyorku 

topa tutabilir 
Amerika Reisicümhuru 

8. Roosevelt'in 
beyanab 

Londra 18 (Radyo saat 7.15) - Dün Vaşing'ton 18 (A.A.) - B. B. O: B. 
gece yarıısı Moskovada neşredilen res- Rooeevelt guıetıecllere. Japolllarm 
mt Sovyet tebliği: Kıta.atımız dün 'bazı ahval ve şartla.r altında. Nevyom 
tarn.ızi hareketlerlne devam etmişler şehrini topa. tutmak veyahud Panama 
ve nüfuslu bazı yerleri gert almışlar- kanalını havadan bombardıman et
dır. melert .k!abll old11o&unu beyan e1ımJfth". 

Pazatesi günü 24 düşman tayy.aresl B. Roosevelt tayyarelerte doneıımarua 
tahrip ettik. Bizim zayiatımız 11 tıay-ı düşmanı Alask.a'ya taarruzdan me-M-
yaredir. ~m~ğlnl ilive etmıştlr • 

Londra 18 (AA.) - B.B.C.: Rus 
cephesinden esaslı me.lftma.t yoktur. 
Fakat bütün bölgelerıde Ça?l>lfil'lalann 
devam ettiği ve teşebbüsün Rusların 
elinde bulunduğu anl~maktadır. Al
manların teşebbüsü Ruslann ·etinden 
almak hususundaıld ~ayretlerl boşa. 
çıkanlm~ır. 

Lenlngradda Ruslaı", Alman hatla
rında açtLkları gedikleri genişletl· 
yorlar. Rusların Taganrog mmtnkası-
na nüfuz etmeleri Almanları düşün
dürmeğe başla~tır 

Londraya göre Smolenak 
düşmek üzere imit 

Lon<lra 18 r A.AJ - Gelen haberle
re göre Skolensk'ın birkaç gün tçin
de düşmesi bekleniyor. M.aa.mafl.h 
Ruslar gilnden güne artan blr muka
vemetle karşııa.,ıyorla.r. 

Birmanya'da 
vaziyet vahim 
İngilizler Bilin nehrinin 
arkasına çekildiler 

Vicby 18 (A.A.) - O.F ı.: Binna.ıı
yada vaziyet İngilizler lçln va.hlmdır. 
İngilizler, Bilin Irmağının arkasında 
yeni mevzilere çekilmişlerdir. İki ta
rar do. şiddetH bir hava. faallyeti gös-

Ak denizde 
ltalyan filosu

na hücum 
İki kruvazör ile bir 
muhrip tayyareler 

tarafından torpillendi 

Londra 18 (A.A.l - B.B.C.: Pazar
tesi gecesi, Orta A.kdenizde İngllll 
tıayyareleri kuvvetıl bir İtalyan filo
suna. hücum etmişler w iki İtalyan 
kruvazöriyle bir muhnbl torplllemlt
lerd.ir !kinci bir Italyan muhribine 
de torpil isabet etmiş olması muhte
meldir. Ta.yyareler, ayrılırken İtalyan 
kruvzaörlerinden blrlnl arka tara.tın
dan yanarken bırakmışlardır 

Libya cephesinde yeni 
değişiklik yok 

Londra 18 A.A) - B.B C.: Dün 
akşam Orta Şal'k İngtllz resmi OOblf· 
ğinin neşrinden beri Llbyada vaziyet
te değişiklik olınamı.ştır 

Mısırda intihabat 
teriyor. !Ulıire 18 {A.A.) - Mısırda umumi 

Çunging 18 (A.A.) - Japonlar, Bir- intihabat 24 m:ı.rtta yapılacaktır. 
manyad:ı bultınan kuvvetlerini takvi-
ye etmek için Hai - Phong'a 30.000 
aslter çıkarını.şiardır. 

Londra 18 CA.A.> - Jaı>onlar S:ı
matraya takviye kuvvetlert çıkarıyor
laı-. Borneoya da. bazı müfre'l.leler gon
derm~lerdir. 

Londra 18 (A.A.) - B.B.C.: R:ı.n
gondan gelen haıberlere göre son 24 
saat zarfında. vaziyette zikre değer bir 

Avustralya Başvekili 
hastalandı 

Londra 1li {A.A. > - B.B C.: Reuter"• 
göre Avustralya Ba.şve-kili B. Kurtl.n 
mide lltihabıdan hastalanmış ve d!iıı 
hastıaney(' kaldınlmıştır. 

değişlklik olmamıştır. Cenupta Ingl- R d 8 } h • 
Iizler bir düşman grupuna. raslıyara.k oma a u gar eyetı 
hücum eylemişlerdir. İngiliz tayyare- Roma 17 (A.A.) - M. Nikola 
leri Moulmein'de düşman mevzilerini Gençef Sumelof'un başkanlığında 
ve nakliye kollarını bombal'dunan et- b~r Bulgar ik.tisad heyeti bugün R1>-
m~lcrd:1r. maya gelmi~tir. 
__ , __ 1111Hll._.....,.. ___ lllW11111!P.IK11Utt!Nlllmımıııı; •ı '"'. 

TRİLYON 

[Amerika 2.350.500.000 00•) dolar ha~ 
tahsiBatı ayırdı! - Gazeteler -

Sulbü a.nyan dünya - Bir ümidim de şu dağların ardındat •• 



( 

Birmanya'da 
Japonlar 
ilerliyorlar 

Geceki 

Singapur'un 
adı değişti 

, &BfAll 

ve Ba Sabahki Haberler ) 

Trenlerde 

Almanyaya ajv 
ölçüde hücumlar 

yapdacak 

lngiliz 
kabinesinde 
değişiklik 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

'Mensucat sanayi ini sıkı 
bir kontrol altına 

koymalı 

- Yıllar nasıl geçiyor bay 
Aı11ca. Bizim Hava kurumu ıs 

yaşına basmış bile! .. 

-Çl/ı".JAM "" ' , 

Harbe göre yemek ! 

Bay Amcaya göre: .. 

Hasköy 
Balık selerberliğine 

dair ••• 

Cerrahpafa hastanesi 
laboratuvan 

Cerrah.paşa. hastanesi. labor.atuva.rı 
genlşletllmlştir. Yeni laboratuvana 
açılışı bugün öğleden evvel yapıla

caktır. 



Türk Tiyatrosu 
ve Kari Ebert: 

Galatasaray 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Benelll 

8enellt HOO kuruf 2'100 turuf 
1 .Qht '7l50 a H50 11 

* aeceıe,ın Be)ollwıda IMMll• 11~ • • • • 
ll'ıdıncla bir ta~ l'flne girerek 911& .,.__-......,u-. __ ıu __ .. ____ .. -1 

talartea JUalanan İaplrmım ul1Je Polta mn.•ma dahil oimıJan 
aıtuıcı ... mahtemelllıde mubake- ecnlbl meınllbaer: 8enelltt: 
mest Jlllllmf, ıtı ay cm dD haptlne Hot, altı •Jblı ı•. to a1lılı 

1 Serbea sütun 

Aann -.i aöriilmemit en 
Büyiilt mınaffakiyeti 

KARIM LA 
Evleniyorum ... 

Yddızlar: 

TOELL MAC REA • 
NANCYKELLY 

-rnea: 
Bitiia diiayada be,ecanler 

vermit olan: 

KARA BELA 

1 

---•TUr ... ____ p b.rar verDeret teft1f edllmf.tt:lr. 1000 tunıttur. 

* İltanbul Defterdan B. l)ftbt A- 1-------------1 ~---------· dalan lılaUJe VltUIUle ball temu- 'l'elefenlarmaı llatm111aantr. 11115 
larda bulunmak lllfe dQn .bbraJa r .. .....-: 1171S - idare: 11111 
llmaltttr llMlr: ... 

HazinWrlllm 

......... 
Sümer 

8afft 1 - ~ 111 .... ıla 

-*' Tcıbt vall&t Bay .... asunan 
etıu. m,..ı Billller okulu aı IUUf tanımdan Ja?atııan 
talebesi J'lbet Ergun tısa bir ıı.u-

a. tnı. OCL Öl· DL At. Ya 
.. 11,28 ı..- ... • .. 12,00 ı,n 
VL 1,12 1.11 11.1111,1117.4119,1'1 

ANNANEAGLE 

::!tna:ıe:,:ı =~ümune but&- = : ~ NO, NO, NANET l E 
Tahsll hayatında biıyüt varlıtlar 1111•--------- 14ethur Amerikan Opeıet Fll-

IDlteren ft btıt•lrlnn tenıayOs eden DJI ...._ ..,.... - 1312/IKJ mı .ıona dolduran btttOn ııe-
'8 tıymeW senctn ttuıil memıeteı ıutbtne '-dit tden cvma cımn ytrcllertn takdir alkışlarlle tar-
loln bir kayıp olmllf&ur. Cenabı Hak- aat 9,30 el& bmeml ta;vt>ettlm. Ye- f1}an,mı.ftır. 
tan nhmetler diler, bderdlde aDeıııl- DillD1 alae...,...n eııldlbıln !t8m11 ._ _________ ., 
ne de tutreUertmlzl blJ~ ,..... Alleddla lalraıa "" 

AL KAZAR 
Lcmaa M\ıdiıVetl 

l.tanLa1aa il• eemtfnden ko
fU& WaJ..ce ıiamna HVerlerln 
.~ m6ıııtema raibet 

brp.uıdaı 

MASKELi 
KARTAL 

Ünu.Lıa he~ barikui 
Amerilc.ıua s--.. R....u 

12 devre 25 kııım 
lıepıi birden 

Bııaüden itibaren 
Bir hafta daha 

aa.terilecekdr. 
Yer hlmak icin ltıtfea. tam 

Mana .. tı. ............ 
rica olwmr. 

s.,,.. ............ Jkm ... ,. ....... .... 
2 nci ve son hafta 

olarak 

BUGÜN 
Matiawd• -.ı. 

ŞelızadelMıta 

TURAN 
Sinemumclaı 

Mevaimin 2 bUyilk fUmı 
bir dm 

Ş.taq s.. Knıla 
Abdülvehap 
tarafından 7arablan 

MES'UT 
BUllLEI 
Türkçe sözlü ve Arapça 

p.rkıh 

2 nei &ha. 
Şimdiye kadar çenileu koı
lıtunç filmleria • d.qetli n 

• be,.ecanı.. 

DICK FORRAN ile 
WALLANCE FORD 

tarafından :yarablan 

YAŞJYAN 
MUMYA 

1001 ~D ve ~ler Gr
pertio! muuzam fihn. 
Sut 1 l dee itibaren 

Devam!! matieeler. 

şEBiB TIY.&ft0811 Temsllled 
Tepebaeı Dram tı.sınmda 
oeae -.at 20,so da 

Rt1ZGAB ESİNCB 

tstıtıll caddesi K~l tısmında 
Oilndm aaı. H de 

ÇOCUK. OYUMU 
Gece saat 20.30 da 

BlR MUHASiP ARANIYOR 

ÇENBERLIT AŞ Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Sin"'DPCll• IJenWe daima MiJGk harikalar ~raı.ı methur ar
tlatler tarafından ~ 2 tabeMr film l:ıbden 

l. CHARLES BO YER' in 
MARGARET SULLAVAN ile 

Beraber rarattıia - - "H en allzel atk filmt 

BACK STREET 
2 - Battan ...,..._ bdar atk n eeraüzett mac•alarile tlolu 
~ 

DENiZ FEDAiLERi 
CORDON OLlvER -JUNE TRAVERS 

lstanbulun sinema sever Halkına 1 

y .. Aiıtw: S A R A Y s1NEMAsı 
ÇÖL'la DONJUANI • 1001 llACERANIN KAHRAMANI 

SEN. SEViMLi ,.. CENGAVER HAYDUT 

CESAR ROMERO'yu 
dSco KID ~ • r· • , t1 ... • illlinılh 

CiSCO KID'in ŞANSI 

Çarıı ! Z ! K Sineması da 
kapı 1i 1l. Telefon: 23542 

BugUn matinelerden itibaren 
.._,tn • fntaılıdl 1 b'1lk tllml birden: 

-1- -2-
llalOne bdar dtbJıad& -p '*m&n ltaDanJ 

GULiVER'in 
SEYAHATi 

BeJecanlar Ye belecanlar 
dl>er filmi 

YAŞAYAN 
MUMYA 

(DICK FORAN) 

ALi BABA YB KIRK HARAMiLHB 
Mftllİmin en bQyük filmi 

EL HAMRA' da 

YARIN AKSAll 
PERŞEMBE 

ŞARK 
s;...,.enda 

Bir lvatro KuJJalerinde seçen 
19Yler... Artist ha)'&tı ve ••• 

Kadın }iayab... • •• 
Asri A,ık1ar ••• 

Bei-diiinls bdmı nuıl ..-ıelisiniz~ 
2 Zafer Kra)ldılll 

lltLD• Jdr.DDRAND • LDt llA&BNB.&CB n 11.&Ma IÖllNKBB 
hnu aize 

istediğim Kadın Sensin ... 
F'ılmincle "9terece1derc:lir. 

Her Kadın •.• Her Erkek ..• Bu Simi mutlaka sörmelidir. 
Biletlerinizi evvelden tedarik ediniz. Telefonı 40380 

Bugün Beşiktaı SUAD PARK sinemasın a 

KIZIM DUYMASIN ~= 
Seuıalar: 2,30 - 4.30 - 7 - 9. Tel: 43143 



Y anlı,Iara dikkat! 
Tufi,yecilerin bamJOllİDİ andı· 

an yeni bir edebiyat hamlesin
den aoıara. 1.t..ıaıbal Halkevlc:iaiıı 
Yeni Tüne acimda ayı.it bir mec
mua çı.kannalcta oldujunu duy
ma:vaıı lealmamtttır aanınz. 

1.tanbul HaJkevlerinin yaym 
~nı karıılayan ıra dergiden 
faydalanmalı:. için ıon aayı)ann
clan birine şöyle bir göz gezdire
lim dedil:, fakat dizgi yanlışından 
ekunur gibi değil. 

Hele mecmua okuyucularına 
cDikkat r > batlığı altında ye çer
.çıeve içinde sunulan iri puntolu 
müjde aahifeai görülecek ,ey. 1 1 
atırda 9 dizgi yanl1Ş11.. 

Başka bir aahifeyi, biT tenkit 
"f'e tahlil sahifesini açtık. Orada da 
5yle. 

- Neden bu baştan saıvarlık} .• 
AtatürJ.:'ün cDaima ~yiye, güzele· 
doğruya> diye yolunu çizdiği 
Halkevlerinin mecmu8Blnda bu 
yanlışların ne iti var) .. 

Bu sorumuza yine dikkat aahife
sinin bir cü.nleai cevap verdi. Ora• 
da deniJ.iyor ki: c ..• Hiç bir ıuret· 
le. hiç bir yazıcıya para veril-

mıı durmadan didik}ıqyen liq on. 
.......... > 

()byanlara. harpten yeni çıt-
111111 veya korkunç bir Nfalete diir 
mBt, yahut da medent ,dıirlerden 
lenalıJarca uzakta bir nılıtet di
yarını hatırlatan bu leş}erJıe dola 
yer neresi biliyor musunuz} .. 

latanbul aarlannın dıp. Mevli
n.ekapı ile Topkapı ara..r .• Ham 
,... BeJed.iye duraiuıdan le~lbp 
brlt. elli dakika eonra ıvaracagmuı: 
böl({el... _ 

Eğer bu t..vire istenerek ıra ur
pm tici renle yerildiyae bir ~e
ğimiz yok. Fakat, ~uhar~ b~r 
çok yazılannda oldugu gı'bi. hakı
Jc.tin ta kendisi ise. bu yazı. ya 
Belediye reisine, yahut Srhhat il"' 
}eri dllelctörlüğüne iıbaf edilme· 
liydil .. 

l pekli imla! 
İpekli kadın çorapları baliında 

yeni esaslar kabul edilmiş. 
Çoraplann lastik sımıma ipliğin 

dnai; tam, zayıf veya çürük olup 
olmadığı; aalon çorabı mı. yok.sa 
gündel:i çorap mı olduiu; kusuru 
var mı, yok mu; boy nı.mıarası ve 

firmanın ismi yazılacak.mi§. Hem 
mez ... > • de ııı.ilinmez, yıkanınca çıkmaz bir 

Yazarlar hakkında güdülen bu mürekkeple!. 
prensipin musahhihlere d-e tatbik Yani çorap ayağa giyilir giyil-
edildiği anlaplıyor, amma mec- mez kaçıYerir~ yahut ba,k.a bir 
muanın görünüşil musahhihlerin kusur gösterirse doğru sancının 
bu usulden istisna edilmelerini ge- kapısına: 
rektiriyor 1 - Al çorabını, ve.r paramı 1 

ithal! 
Osn:an Cemal yeni brr edebii 

romaıı 11e§retmeğe başladı. Ro
man pı ta.avirlerle başlıyor: 

c... Geniş hendeğin bir kena
nnda iri yarı, fakat gayet cılız bir 
kaç köpek, bir b.:ygir leşinin kok.
mu' ve etaizliltten sade kafee kal
mı, olan kaburgalarını kemirnrek
le meşgul ... Yolumun üzerindeki 
eskice bir hindi le,inin köpekler
den, kedilerden ve başka hay
"f'anlardan arta kalmış olan parça• 

Denebilecek. Oradan ela tabii 
mahkemeye! 

Bu tedbir kesin olmakla bera
ber imlimızı yeni bir müşküle sa
lacak gibi görünüycr. Gazete ve 
kitaplar henüz lastikli, menen ta· 
rafa giden imli •ile yazılıp durur· 
ken buna bir de çorap iml&sı. 
ipekli imla eklenecek. 

Her çorabın koncuna, satıcının 
irfanına göre yazılacak kelinıeleri 
düzeltmek de bir meaele olacak 1.. 

T ann dil Ulttalannm yardımc1S1 
olaunl 

~~~~~~~~---------
51 gara lçilmly~n memleketler 

Cezayirde. B~ Sehranm kena- MiiaJir,• tehrinde de böyle bir yasak 
anda küçük bir ,ehiıde ıipra iç- IV&rıiıt. 
mek yaaalrtır. Beni adında bu te- Amerib.Ga Utab bük6m.lıi dahi-

. Ar la K di · lindc hazı yeıılerde ıigara içilemez. 
lıür<k oturan ap r, ara te •· n_ J • b-"-- M 'd M 

ot1 yer enn 11NU urmon m. ur-
mind . bi:- tarikate mensuptslar. Bu moDlar araaında aigara içmek ya-
tıar.ikat aigara içmeği tiddedıi M&ret• .aktır. Utalı'ta yualt o derece ıid
ld yaa:ılr. etmifrir. Bunun için 8eDİ chıtlidir ki. 8pra içilen filimler de 
wehrinde kimsr. aigara içemez. Futa sa.terilemez. 

ispanyada kraHar ve kontlar 
mezarh~ı 

Sekiz kral, dokuz krdçc.. iki Mrbea fikir cswyuu zamaolarmda 
preo.., on kral çocuiu. Jirml ~ mMMhr ı,.lam91z kalmıt •• rahip
"f'e kontes, on dük ve düp. yaİınt- ler de daiıhmflardır. Bu 11metle 
d;.. İıpanyada Poblet iamindm ma: _n _ .._Led~ 

- ül -'-•'- n_L_ __L! 1UClll1 3auar manas.... &.Çla; __ ~. 
DMtır •. gom ec_..-. ~. __,,, 
l.pauyol hal hanedanına memup ~ d.ahilt harbinden eonra 
olup, i1::inei defa mezarlanaı deiir timdi l.paııp büktimeti, tekrar ma• 
tlreceklerdir. DNtın lıye etmeğ! kararlqıtırmq Te 

Manastır, Saraıota n Tarqona bu mabadla ağ kalan birkaç eski 
arU1Ddadır. Buraa orta ..ırlarda ralı;ple papazı manutua eetirtmit-
1>6yük bir ilim merkezi ve 1tnl ha- tİL & llllretle krallar, premler ~ 
aedaru mezarlıiı icl ~Ranu zubiı yenide ihya edilecelccir. 

Belediye 
işlerimiz 

Beplmls, İstanbul hemleris1 mauıe 
Bel~ ıtJ.eıı1njn llyıldle bqan1am.a'
dJ#rndan mk lllk ~ ~ruz. 
şa:A~ ~ teıık1t1erde haklı olduğu
muzu iDıt 1Çtıı de eberlya İsta.nbulu 
ileri gaırp şehlrlerlle mükayeee ederiz. 

Kara, deniz ve hava 
kuvvetleri arasındaki 

münasebetin tam anlamı 
~ ~ deetan tabtt lii- . Bu harpte gazete,. ~yo, ~er çe· 1 yazan: 1 mühim 1ı:ara kuvvetleri nakledilme-

!lelllğtne yaJtışıI' btr halde ~ur. şlt telgTaf; harp hilgwnı sremı halk • ıeydi ada nasıl muhafaza edil~ 
tıeıruz. teraıtı ve cıeııu ıop1u gorme~ kütleleri arasına diier harplerle ~ M. Şevkı Yazman bilirdi. 
lıaldcmmlJ,r. Şehrim.iz, ev1m1*ı m11 yaslanmıyacak derecede yaydı. Eea-, 1 Japonlar hu tarzın daha müt-eka· 
sıı.flr odam demekttr. ~emn ;e ~ sen bugünkü harplıerde milletin bü- için aabit olarak onu düıman karşı- mil bir misalini Sumatra işgalinde 
:;::rı:em :.~~,akı=-an ~~ tün ~er~~~i b~ harbin ~ası içi- ~ .. ~ek ~~mc::k en büyük üs- gö.terdiler. Evvela paraşüt~.ülerle 
dan hakkımızda iyi düşilneeler edin- ne ~rdıgıne gore, bu bal bır zartı- tünl~u olan surabnden mahrum et-J Palembang bava meydanını işı;al et
mes:lini temin eder. rettı: de. ~~~~ orta ve yükselt mel demektir. O vakit o zayıflar ve ı tiler. Yar.i çıkartmayı yapacak decıiz 

_ . b kadar :al a.- .ıı.t1 gençlıgının harpten evvel de büyük hedefi dolayısile hemen ıaf- filolarını havadan zarar görmesini 
Güzel Ista.nbula u_ 1_ ,..!;:~te bu bilgiler ile teçhizi kanuni bir tan hariç kılımr. O halde motörlü önlediler. Fakat bunun arkasından 

la.ra. rağmen neden gon lllllu.ul.lU u. - b · t hali k l H ak ld d h • ""h" d · eliği gibi balcılamıyor. Evve11 bu nok- ı~ec. ~r~ye n~ so u muştu. arp ve zırhlı vasıta anc sa ımn yapı· er a. mu ım enız kuvvıetleri hi· 
ta dınlatm.a.k !6.zımdır. Dünyanm ~ılgı.sının bu geruş yayılması dolayı- Jacak yerlerde veya düşman zırhlı mayesinde büyük kara kuvvetleri e:1 ~ ve da.ğınık şeblrlerlnden bin sil~ mesl~ktec olmıyan .. münevver- ~a_vvetlerin.e kar~: ~~dafaada. tam çıkardılar: Bu suretle d.e harekat 
olan İsta.nbultm 700 binin as ~de lenn dah •.. gerek basın surunlarında. :ıat.ıfad..: edılen hır ıülabtır. Pıyade muvaffakıy'-tle sona erdı. 
nüfusu vardır. Belecliycın.lzln senelik gerekse eoz arasında bu mevzulara ordusu ve yaıdımı olmadan onun J-lülasa; yeni silahlar muhteEf sı· 
varidatı 6 _ 7 milyon kadardır. Bele- da.ir oldukça geniı bilgisine ıahit ol- dıa lre;_ te')'i yapabileceğini düşün- nıflar ve orduların vazife ve hare
dlycye verdlthniz para İstanbullu ba- ma.ktayız. Bu da memleket için ka- mek. yanlı~r. ketlerinde, muharebe tarzlarında de
şına sen~ 9 - 10 lirayı geçmı!'Z. MA- zançtır. Gelelim bugünün en mühim kuv- ı ğişiklik yapıyor. Mesela deniz ve 
mur Avrupa şehirlerlnden Ztlrlchın Ancak bu bilgi bazı noktalarda velini tetir.il eden tayyarelere: Arhk hatta kara kuv\·ctlerini tayyare hi
nftfusu 300 bin k1şl., 8fne1Ut Bel~ ve bilhassa harbin eaa.s prensipleri hava keşfi ve himayesi olmadan ne· mayesi olmadan düşman kar~ısm<la 
varidatı da bl.z:tm pe.ra ~ 2'1 - ~ ile bugünkü tabiyenin ve ailah 'bil- 1 kara ve l\e deniz kuvvetlerinin mu- hareket edebilen müstakil birlikler 
milyon liradır. B:ı hesalpOOla ,~rBeZu gisiı;Üı icaplarmda derinlere gjtmez- v.Jfab'yetli hareketleri dii§ünüle- olmaktan çıkarıyor. Fakat bun nn 
rich'li başına senede 00 - ~.. - ki ba -1- lard k l bilir M'"d f d ld d h "f · • ·· • 1 .. ktedlr Dero.ek ki ae, o va t zı Jıo,g.ta a o ayca ı . u a aa a ve &a ırım a em vazı esır. tamamen uzerıne a amı-
~e::eh'~e~~=~an en.az on defa yanlışlıklara düşülebiliyor. Meakk• ~niz.ve hem de kara orduları.na ~e: yor ve alamıyacaktır da. Alman ka-

f l Bel,.,.. --'-4 ödemektedir. ten oim~anların en zayıf oldukları Dl§ mikyasta yardım eder, ı~lerını ra ordusunun F ransaya kar~ı harc-
az a. """"'ye ve.!!.-. '- l l c...... l '- · · k · · k 1 l ··h· . . yer bilhassa kara, deniz. ve h.e.va ıı;o lJ(1 &Şınr, za.._.e u aıtırmaıı;. ıçın etim o ay aştıran en mu ım un-

Deri garp şehlrle~ .. ~kinlerl. Be- kuvvetleri arasındalci münasebet ile bir çok ~yler temin eder. Fakat bu &ur hava kuvvetleri olduğu gibi, ha-
1ed1yeyeb bu kadar bu~~Jaromıda.nt bunların birlikte tesirleri lıakknıda- hal hava kll'VVetlerinin ordu veya va kuvvetlerinin İngilt "e adalıınna 
BOnra lr ® a.ynca. ........ uere sem d . ı__ l . . . _ 1_ ·1 k k d ~ .. .. • b' . 

t k ı ve gilzelleştı.rme ki anhıyışhr. enız KUVVet erının yerıno geçeoı e- arşı azan ıgı ustun tu ıye vaz.ıye-

=ıiye~k;:~lardır. Bu g2bl. Bunu m.isallerl-e anlatalım: Tay• Oekleri manaaına. gdmez. G!~id .. sal- :!ni de b:.ı_kuvvetlere Mans sahilinde 
cemiyetler genıe hem.şerilerin.d.en al- yare bugünün en kudretli silihıdır. dım:.."UDc!a yere men pamşutçuler, usler ternın eden kara ordusudur. 
dıklan mübhn aidatla ve elde ettik- Bunda herkeı: müttefiktir. lngilizle- yani ltara ordusu büyük bir kudret Muvaffakiyet ve muzafferiyet de 
lerl oo.,ıta varidaUa şehrin tmAr ve rin Singapur müdafaamıda en fazla göstermemiş olsaydı tayyarelerin bu bu silah ve ordula~ ar~~:ında bu tarz
tezyinlnde Belediyeye büyük yardım- sıkmtıla: . da Japon bava üstünlü- adayı iırtiluı nuıl düşünülebilirdi. ~a tamamlayıcı i~bırliğı ile olur. Yok· 
larda bulunurlar. ğünden ileri geliyordu. Bunda da SoD?a mesafenin yakınlıiı. d~~yısile sa heaapl~~ı .. Y~!nız bu veya ıu 

İstanbul ve Zü:rich şehirlıerlnin Be- kiınseniı: şüphesi yoktm. Fakat bu- ve bazı İtalyan harp genulennm ~e· kuvvettekı ustunluge dayayanlar al• 
ledlye varidatı mül:a-,e.seQ lç1n şl!ıyle na babrak Singapurda mühim ka- fakatinde büyük deniz kafilelerıle danırlar. 
bl.r it~ ileri sünµet>llir: Zürlch hem- ra crdusuna lüzum yoktu; yalnız r D E N 1 ll5JJ 
şerWnln geliri Istanbullun~d.en kuvvet!i hava filolan olsaydı burası U d!i::ıı 
çıolc !aızıladır, Zür1ch1lnin verdlfin1 Is- ır.üdafr.a edilirdi, demek hatadır. 
tanbullu verem.ez. Doğ'ru, faka.t Ud ç··_ı_ .. b"'" k" Q.:__ J 

E5E __ J 
tshlrlinin J!Seledl;ye verg1sl :ııılbeetl u .... ı. aıyoruz ı ~apura a-
(1/10) gelir nlabet.1 ille, tıaJatben (1/3) pon!a" geceleyin aaker çıkaftlrhrr v.e 
veya. (1/f} dür. aynı gece zarfında tutundular. İngı-

. he. Q(ılt derlnleşt.1rilme liz. hava kuvvetleri ne derece bol 

51 
1::ı::ı d~an bu sthl m~ ol~r&a olsun, faıydalı . olarak buna 

de gösteriyor kl f8bı1mize ver~ rr.udahal - . edanezlerdı. Japon kara 
para. ona gösterdi~ angt ye al.Aka ordnu bır defa adada tutunduk: 
derecesinde değildir ff lrodretim\sln ta.n ıonr. . da gene hava lmvvetlen 
911* dGnundadır. bunlarır~ gen.inden gündü~ün uf..Jı: 

Harp ifeti Hind 
Okyanusunu da sar· ı 
Japonların Avustralya ile Hindistan ve Süveyf 
yolları üzerindeki adaları baılonla ele geçirmek 

istemeleri ve Seylan adasına asker 
çıkarmalan beklenebilir 

Belediye ltlerlmizln ~emesi ve sandalla., kayıklar, tom'ba:dar n 
~diğımlz tamıa yürlim.el!ll. Beledi- ııeire ile takviye getirm.el-erine mani 
yemı.ln varldatın.m art.mamna ve olamıyaeağı gibi, geceleym iM Ja· 
muhtelli BeJecl.11oe ......ıı..ı ..-n- pon kuvvetleri rallat rabat bul'aya 
da lyl bir abenCin taıwılmlne balbdır. tapnabı1irdi. Bu ad.aya tquuuı ka· 
Belediye Yaridamu DMı1 MUamıah? ra ltuYvetl«i üatün]ük temin edisıoe 
İfte hemteıtltri ft lnmJar ~ bil- de İneilizler '~ mailüp olmaktan Hindi.tanla Afrilr.a_ ve. Avuatral- kafile uaulile yapılması zanıridir. 
haım& mall1'e ve llrıtmadcılan Jlellen- 1>3.tka bir çar. ltalamazch. Ha"f'a iiıl· T-" katalan araundaki Hind Okya- Zira Japon denizalblarının Hind Ok· 
diren uıl mesele. t6nl6iG. olea oba. ukerlerini tabii- DaMI tim~• kad~ harp bedir_~- yanusun~ geçmiş oldukları muhak-

Bu meselenin ana hıatıanna baca yeye jmJı:ln •erirdi. dm uak. adeca brr auJh ye eükun kaktır. 
tı8mu edellm. Beled.tye ftlidatmm O halde hva ltUYVetloeri ne ka· d.sryuı halinde idi. Bir taraftan Japon kuvveıtlerfoin Hind Okya• 
arttınlme.m. için Dd. ,.ol ftrdlr: d k v-·1' 1 '-- b" d A"f'Ulltralya ·.-e Yem Zelanda fırka· nusuna hulUlü müttefik devletlerin ar uv csuı o urea Oıı:9UD, u a ayı _.._ 1 · 

a) _ Bul Beledi19 yeqn w ıe.Lm· tele b.:ıolanna müdafaaya muktedir ~ Aıtyı. 'V'e Afn1ta . cepue erıne harp aevkulceyşini mü kül bir vazi-
lertn.bı 90ialttlmMl" ,,ededDbı 1h- olacakları dütünülemez. Eier U6 Hin Okıyanmunu emmyetle aıarak yete aokmu~h.!r. Filhakika Hind Ok .. 
daa, derecede kuvvetli bir lr.ara ordwu uiklolmıurlı:en, diğer taraftan Ame· yanuaunda Japon akınlarını önliye-

DeYletle Jlledl,ye arumda bir "f'U'I&, 0 va.ki~ bunun müd faad.Jcj rikan malzemesi yüklü yüzlerce va- bilmek vıe hayati olan Hindistan ve 
m!Jı ;,...,,a meydalla ~ ve işirc kolaylatbrrrlar. a pur Ümidburn~n~ dönerek J:lin~ Avuatralya yollarını emniyette tu· 
bam de9lıet .ergUerl basllat.mda:ıı btr G "' . l l . . Olcyanuauna gırdikten aonra, hiçbır tabiimek için lngiliz donanma.sın-
mlcda.nnm Belediyelere d9n'l. c:n • mı.sa <? arak I!_ulefik Ame· telJ&eyo maruz kalmadan Mı.nra ve dan kuvvetli birlikler ayrılarak bun• 

_ 1 ~ devletlerı parlamentosunda Buraya varmLlttadır. Libyada dö· lann &ylin, Madra.s gibi büyük 
BelaAl_I.,. t..!ft dtı.rnnillocelı: ,,-.- ıı.•'11"° m"'d f - " " " lan 

........,~ .._.. mi- '~~ . u a aa en.cumem "*81 o vüıen. Yakın ve Orta Şark ülkeleri· Hind limanlanna üslenmeleri ic:ıb 
vergilerin veya vere1 ~ ol- Uvil bir zatın geçenlerde Franaa DİD aaayifiııi muhafaza edesı Britan- edeT. Diğer taraftan bir Amerikan 
~:;: ~ b1ıdıesid1r· muharebesi bakk~d~ ~ütalaumı ya kıtalarınm ve hatta Şark cephe- filoMinun da Aıvwıtralyaya gelmesi 
Bundan bqta d~tllecek dJler blr oku!"81~·. Aa~er~ itlen hak&uıda l:İlıdelci Rwı ordulannın bir kısım ve İngiliz donanmasile işbirliği yap• 
elbet de milk'el)eftn. attılı ma.t 're- lren:&f bilaı edinmit o~ ba zat. iate maddeleri Avuıtralya lataamm ma•u lazımdır. Japon donanmasının 

hızmeto vergtyi sam edeı'* '9e ~ (Franea:ya ~11 lıarbi 1 S0,000 :ı:enıüı anbarlanndan Hind Okya- büyük bir kuvvet teşkil etmekte bu• 
~ ııatlerl. yOıbelterelc ~ m~-vcudundaıc= ~iman zırbb kuvvet• mıını yolile tqınmaktadır. İngilizler lunrr.as: jtibarile Hind Okyanusun
be.fkuma ,.mcıemesıntn Onime seç- len ka~and.~) cliyo.r .• Bu~ yabana Eritre ve Somali müstemlekelerini daki ııakliyat Atlantikteki nakliyat• 
müttr. atılır bir aoz değildir. Ei~r zırhlı »tila ederek balyanın Hind Okya- tan daha büyük bir tehlikeye maruz 

Japonlar ve vücut temizll~i Ş8b1r balJcmı ıu:yik etmeden Bele- ~~k.~l~::- ha~nd~h~k:eaın ~ain muundan alakasını kestikten sonra bulunmaktadır. Japon iııtilus:.."ldan 
~ vertınıl ~ hangi ~ . t~ AC.. ~ • ~ ~oy en• b:ı {)kyamaa giden yolu tam bir korunmak için Hindistan ordusunun 

Bazı prk milleıtlari "f'lıcatlannnı nder pek - olduğunc:l.n, bu lıa,,.z.. elde edflebillr? Bu h1ISU8&6 bllbam& m11 mübalagalı ~ aoz aae doırudur. emniyet altına almışlar ve bu deniz- aM vatandan gönde.-ilecek kuvvet
tıemizliğine çok dikkat o&Cledm. Fa- - hldr lıalk eauflarma -re ame- clükb ..e halk li1lcsti deıı1leD tl1fL11. Anı-1' muÇt~-~nd~ anlan~ d., katt bir hSkirniyet kurmutlardır. letle takv.iyesi, RU6yaya İran yolile 
bt Japonlar bu huau.eta rSOI' b-- W.. &: ~- Böyle }'lbnma Jas. ı.tlıllkıe korıuW>Decek ~: y-.ıplııtb~·cıa! bunlar ran:dak.i Hind Okyanusunu çevreliyen Şarki malzeme yardımı gjbi jki mühim 
auşl&rdır. Japon kadını. günde bq ba-nzlan bol nrette diler Japon atla mtlliy1m seilmektedlr· dla ~ e)~ . a yarmış • eıı Afrika. Anıbistan, Hindistan ve nakliyata gÜzcrgi.h olan Hind Ok
defadan fazla ...&udunu )'ika. da da -rardır. Umumt ,...... ltllc.!ib denilen ~rln sa.tıf fJat- oncJ: f aıma b~ zırh: kuvvetler yü-- A7Wıtralya, Britanya imparatorlu- yanuaunun garp havzasında Mada• 

Bir eenç Framız kadna m.lıaniri. bmna ~eriDdea ~ fakir ol- ıerme Dhe edilecek mauI bir mm· rümuı er, gerıye açmakta olan ğana tabi memleketler olduğu gibi, easkar ve Seyşel adalan Japon ha-
Japonya4a kadınların Lqatım tecl- ..,,, ..cm .-., 'Mlıtb Japon _... mm bffbMıM.. verlmD btr va.rt4&t ~= Fra~uıız. ~rdusunclan da evvel nehir ba Okyanusun ortuındaki adalar d~ rekatına büyük fayda temin ed~c~ 
kik etrm,tir. Muharrir tmbit ettiği- ı..W. hamam "t'Udn. Vlicaciun t&> mil tıeltll ecleceli kuvvet.le ~· ceçıtlı;rını bunlar tutmuılardır. Fa- genı hu Bııparatorluğun elindedir. durumdadırlar. Bu adalara üslcne• 
•" aöre. Tokyoda ,..Jnuı: kadmlarm miz olmam.._ Japonlarca &.71P ._ .. ımıldlr. Meı9e1A: = ma- ~ egk: ~l~. aağl~ "f'e adım F-at Japonyanın harbe girmesile cek Japon deniz ve hava kuvve le
J'lk•n1DM1Da ,,,,,__ 1200 laa"f'11Z -'- Yııb J nl ~-= Yer.am)a.n ~ ~ et- a un )i;_nAılmennı takip eden 120 Hind Okyanusundaki •'!YTÜsefer ri Hindistan ve Iran yollarını kupa• 
'tardır. Bu havuzlan h• cila ,..nm ~.-.mn• e..-sında apo ar ~m ~ vaTfdlt temtn edıebllJ.r. tümen ·lsalar an oniuınma dayan· emniyetinin mubafamaı bahis mev· tacakları cihetle, bilhassa bu iki ada• 
ma1yondan fazla Japon bdmı ..... \adar aıcak 9ll7a twıbammill edecek A1nl ~ atnema. ve t.!Jatn> ft em-~ ~- _ ~1• ~ lı~~tleri yap. zuu olınaia bqlam11 ve Japon lwv- nın Japonyaya kapbrılmamMı key• 
- ed•. Japoa .kekimi. o bdar mal. yal ehdir. Onlu jçin 4S dı.- saıı bllet 1leretler1ne de zam dllflbıd- dek" ebtbulalebilir ~) Sed~4 ntlerini::ı Felemenk. adalarına ayak fiyeti mütte~ik.kı-in Hind Okyanu• 
Yicut temizliğine riayet --~ rece Mnret hiçtir. FabrAalarda Jeblllr. • k dı c b un 1' ~ti_: Manı aahil~e huma.sile bu Okyanusta da emni· sundakl ıtratejilerinde önemli h~ 
llıbt erkekler iı;in - ~DiZ Tokyo- u - 16 --~ amelela, .-.. Lftb satnıWc lıJll'bMmda manen ~ar ~a~türd~; fakat Arru .. ~lik bat göetermi§ ve nihayet ırtsele halinde belirmektedir. İngt• 
da 60() yık.anma bll'VUZU "t'llrdlr. Oo- d. 2 - J defa J1kamrlar. '* baddelı a>nra ffala* liYblı 40 _ mm.. d e timal -re cenup Singapunm. sukutu harp afetinin bu lizleriı... Hindistanda, Amerikalıların. 
---••ıaw..-•m-nn•nae==ı ı -•nnHH Hsnn ....... llnıdaa 7'*811> tlralara mllksaJlt z:ıu~ or ularmı.bin"birin.e birlq- denize girmesine sebep olmuıtur. Eritredıe büyük harp sanayii kurmıı.• 

nWwıtJI aı&r J!el~ ,_.. -111ab1- timıiye:I Alman pıyade tümenleri• Süıg da üal J ku larmm başlıcı.. aebebi Hind Okya• 

K~~~bedbeittiki. kaza DMlug dı'nleyı'cı'lerı'ne Ur. dir. Bu kuvV'etler birlqDÜf olsaydı, Yetlen:u:,u üa~::dal=ak s:: nusunun Japon hakimiyeti altına. 
lltlU J 8ebb' baJbm ~ etmedin ilde Alınan zırhlı ordusuna Fransız esir matra ve Caıva adalarını itgal et- girmesi halinde, Uak Doğu, AfrJ.. 

Tavsl'ye dlecıılc Belecıı,e ftlldatl ICln ,,ıbıı- k-1.!!~nnı bo,.lamalttan liatka çare nreJeri bir emri vaki halini alm.ışhr. k.a Te Rusya cephelerinin malzeme 
Bir mftddıet enel J01cu doia bl.t' ~ • da ~ mMmDer ~- IUllWl.Zdı. Bu zııLlı IE:uvvetler grani- Felemenk 1-lnclistaDllllll nüfus ve ihtiyacmı bu sana.yi merkezlerindeııj 

tııbtM lC~<;;e\ıııecıe ~ zatıen.,. _... .,..ner PIP fllıldedn- ti delen m.atlcap ueundıdd '-- - -- · d-:ı....'1- ktı" bltJde.n .- l>enz •ı.maaa aervetçe en zengin :yerleri olan ha t-emm e c:oüllle r. 
tNı:ı aeçldtnden seı;erken ~ dlnlıemelc * m.lıa1t de mıe?Cuttur. erler. Sert elmum dayandıiı iki ad • r lan elan Hulua. Japonya Singapuru zap-
plen treo1e ~k ~ .. ;aln•! SiL ~ .. den en l>eMesıen Ymi ~ Bllltdlcr"'9 tlıll8D çelit matkap olmazsa tek l>a,ına bu Japonl= A~~a~~ ~~ tederek, ' Hind Okyaiıusuna atla• =:a ~ ~ :mıdman1 a'tehfJnuıınm ~~un maınlJ. tmcıt:&ı••• "ctJflVid1hı 1c6ç6k elmas n.e yapabilir) ve Süveyt ırolJarı üzerindeki Kokoa, maltla bu Okyanusta da lbir meyd~ 
11Qftı. :S feci~ etTafında adlf1e • ı-.,, -*iaG o1au ,....,lvm e&ft hM'!stm -bnemaıp lala. mıev- Keza bir orduya motör •e DdJı <lu.goa ~ Maldive adalamu bas- muharebesi açılmıt bulunuyor. Pıeli 
W.tbtı bft>ıılıJ*ir. '!,"8M1lı:aı neti- ..,.r cıb'o - lkwn&I Banan 1Pı cm dnlet T81& BelecU1la :::-:: nıaataludan miimlciln olcluia kadar bnla elt.: geçirmek i9t:iyecekle:ri ve yalanda 1:nı denizde nakliyat yapan 
..mdıe atıob&6ı IOf&1l RıenJa o :rı &tan llm9dıt eıdm'* .... Janm- mm ametne a&e7dan& ceaı ilıtihı.de eıttirilme9i ~doğrudur. Bu qni zam.a.iıda Hinmatanın denizden gemilezin Japonlar tarafından ~tı• 
mda. tren. b&ı ~ J..-n ~ • .... etllbı t111t'* o.ıata Banbıa.r ftf*tı,r. onlulann ınotöraiiz ordulardan bir- muvasalaamı kesmek içhı. Seylan nldığı ~\JY1;11~calctır. Burad~ m~t~~ 
Mil tedbtr8b:Ut, c:ftktn~ ft ıne&- ,,.,,,,.,, OeDeml Bam alımda ~ -~ = ~ ~ kaç miat l1ITTI!t olduğuna da f[ip- ada91Da asker çıkarmalan beklenıe.- fik. gemı.le!ını?. batı~, h~rbınw .lı~tun 
ilkte acemflttde ölflme l'9 ~ ~ UınSMcf ŞjıtııaıU 8U:tıl 8l.1o- mı.. 1ıxınU2aca3c +et Der bu. he edilemez. Fakat motörlü ve znlı .. bilir, Artık Hind Okyanusu, Atlan- cephelıerını muteessır ~ eceg,n en. 
ta aebel>ı,et l'9r'd!tlerl tıelıl>tt edlld1- mmda PlılDpm J'abrtalarmdm hu- ~cSaMS!r. w ~ h 'nSlta]arla her ıeyin Ye ezciimle tikte olduğu gibi, denizalu n kor- Japon ?ooar!ma~ın~n !:"ünd O~ya~u· 
lbıden bu suçlardan dolayı mnhate- mil ..rette setırtnmJI IDD. oflstem tktisa4 hMMtesl tam 'ft sabit bir müdafaanın yapıla- ıan harbine sahne olacağından, sunda.~ı. faal~ye~ı ~ıhaı zafer uzerın• 
meler! ak bere 1k19l m abi' lamba mçt lletJe:l:l'8 ~ ettfre· dOÇflltıerl.&dea cağını zannetmek hatadır. Zira tan· llundan böyle bu denizdeki nakliya- de muhım hır amıl olacaktır. 

· · · • e ha emileri hinıa csmde ve 1 A. B. 
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f ~R ~şAMl U Ş A K ] Türkiye demir ve çelik fabrikalara i Bm HIKAYE müessesesi müdürlüğünden: 
... ••••••-1111••••••••••••••••••1111• Barem harici İııgifü.ce, Almanca ve Fransızca bilen müt.ercim ve dAlt

Tren kalktığı zaman üd ihtlya.rdan ı et.ra.tmuzı ısa.ra.n sis sıyrılmış ve a.,.a-
biri ot.ekine döndü ve dedi ki: ltıdald va.dl tekra.r meydana çıkmıştı. 

_ Haaaa. ... Onu anlatıyordum. Sü- Şimdi hava.da. koyu blr t.oprak ve 
Jeyman adında. biY u.,a~ vatrdı. Bu kek.llt kokusu dalga.la.nıyordu. Böylece 
ada.mJn boyu hemen hemen l.ld met- akşama kadar yalnız bir kere m.o1a. 
reye yaklaşırdı. Ala.bildiğine dıe iri- verdik. yoiumuzıı devam ettik. Çünkü 
yan ... Bana. karşı son dereeede hür- gece yansından evvel ilerideki bir 
metkirdı. Kısa. olması için onu sade- dağ ~üne varmak nl.yet1nde idi:k. 
ce: cSülü» diye çağınrdım. Yollar tebJ.ii:.:ell id1. O zama.nla.r, yani 

Mesela o evin yukan katında. ise elli beıııı sene evvel, o civarda. Pabuç-
ben: suz adında mütıüş bir ~ türe-

- Sülü!... diye bağınr bağırmaz m1şti. Pabuçsuz bu taraflarda se
merdivenlerden iki,er, ü~r atllyara.k, yahat eden yolcular için pek ltorkunç 
Meta. parçalanırcasına büyük bir te- bir rüya. id.l. 
13.şla karşıma dikilir, cBuyunm efen- Onun hakkında. neler .l.şltm.lyorduk 
dim !. • diye ön ilmd e, eski zaman usu- ki?. . . Son derecede zalim bir adanı-
1 ı.i, elpençe divan dururdu. dı. Meaea iki ay evvel bir arabayı 

Bu adamın benim ceket.brie, palto- çevirt.m~. yolcula.r arasında blr de 
ma. pardösü.me karşı bile ga.rip bir imam varmış. Bu adamca.tız parasını 
hürmet beslediğini ldet.ıı. hissediyor- cübbesinin astarının içine saklamış. 
dum. Pa.bucçuz: 

La.kin bir gün yatağımdan kaltı.k- - İmam çıkar pa.rala.n •.• demiş ... 
tan sonra Süleymanı evde bula.m.a.- Adam: 
dun. Merak etmiştim. Bu a.dıı.m.a. ne - Aman a.sla.rum bende para n&
olm1,J.1tu? Bütün sorup soruşturmala.- rede ki? .. diye boynunu bük:m~ ... Fa.
nm. tahkikatını para etmedi. Süley- kalı Pabuçsuz: 
man hakkında hiç bir şey öğreneme- - 'Ü'stünü ara.ttınnm. ... Amma pa.
d!.m . Yalruz istanbulda raslad.ığmı bir ra. çıkarsa halln duman olur hoca.! .. 
memleketlisi onun her halde köye glt- demiş ... Biraz sonra imamın üzerlnl 
nıiş olm::ısı lazım geldiğinden bahsetti. anyan haydudla.r cübbenin astarı 
Doğrusu böyle mükemmel bir u.şa.k arasında paralan bulmuşl.a.r ... O za.
k.aybettiğim için üzülüyordum. Nite- man Pabuçsuz bir kerpeteni ateşte 
kim tamam on sene Süleymanın yeri- kızdırmı.<J ve bununla. köy ima.mı.:nın 
ni dolduramıyacağuru dü.şündüğiim birer blrer tırnıı.klannı sökmüş! .. 
için hiç bir uşak tutmadım. Pabuçsuza dair daha buna beruıer ne 
Artık aradan 10 yıl geçtiği için Sü- hikayeler Lşitlyorduk. İşte bu gözü 

leyrnnnı ~mamlyle unutmuştum. Fa- kanlı canıı.vara rasgelmeden kendl
kat bir yolculuk mecburiyetinde ka- mizi köye atmak istiyorduk. 
lınc:ı k~nd.l<ıin i tekrar hatırladım. O A.k".'ja.m oluyordu. Güneş ka.ra bu
z:unanlar, yanl bundan elll beş sene Iutlardan sıynlmıştı. Dağlarda ağ
evvel me:nleketle btı kadar şimendi- rialı. kırmızı bir ışık vardı. Derin blr 
ter yolctu. Araba ile ıkl gün seyahat boğazdan g~iyorduk. Korku ve he
ct me!~ zorund:ı ko.Imıı:ıtım. Eskiden yecan içinde idik. Çünkü burası Pa
böylc yolculuklarda Süleyman benim buç.suz'un en ziyade kendisini göster
elim ayağımdı. Bütün işiml gücümü diği yerdi. Bunun için saatlerdenberl 
görtirdü. Verdiğimiz molalarda bana mübn.lağalı bir tarzda. cesaretinden 
ka.hve pişirirdi. Bazıları zannederler bahseden. karşımdaki şişman yolcu 
ki kahve pişirmek gayet basit. bir bile ağzını açamaz olmuştu. Her hal
~tir. Ne münaşebet?. Öyle olsa herkes de heyecandan sık sık dudakları ku
iy:, lezzetli, kıvamında kahve pişirir- ruyordu ld oturduğ'u yerde yalanıp 
di. Halbuki bugünkü küçük hanımla- duruyordu. 
rın pişird!kleri kahvelerin çoğu nar- Birdenbire boğazın t.a.m ortasında. 
gile suyuna. benziyor. Kahve p.Lşlr- evvela bir sllah patladı. ve arkasından 

tllo alınacaktır. 
1 - Verilecek ücret: 

A - Mütercimlere ta.hsll vaziyetıerlle ehllyetlerine ve k:adto milnballb.
na göre 260 liraya kadar. 

B - Daktilolara yapılacak ehliyet imtihanında Usan bllglsile yazıdaki 
süratine ve kadro milnhalatına göre 170 liraya kadar ücret verllecektlr. 

2 - Aranılan oartıar: 

Mütercimlerin: 
A - Devlet lisan tmtllı.anmda muvaffak olm~ bulunma.lan. 
B - Lise derecesinde ta.hsll görmüş olınalan. 
C - F1ll1 askerlik hizmetlerini ifa etınlş olmala.n. 
D - 40 yaşından yukarı sinde bulımmalan. 
Da.ktllolann: 
A - Orta derecede tahsil görmüş buluıımalan, 
B - 35 yaşından yukan sinde oımamaıan. 

şarttır. 
Te.Uplerin Ank.a.rada Sümer Bank umumi mtıdürlütfl ne, İsta.nbulda 

Sümer Bank İstanbul şubesine. İzmlrde yerli mallar pazarına, ve Karabükte 
müessese müdürlüğü.ne müracaatla tedarik edeJjlleeeklert 1f taıepnamelerln.e 
~ağıda yazılı vesa1k1 bağl&yarak en ıteç 28/2/042 tarlhine kadar Karabükte 
müessese müdiirlüğüne posta. Ue ve biznt müracaatı etmeleri UAn clunur. 

1 - Ta.b.sll ves'.ka.sı. 
2 - Nü!WJ kAğıd.ı c941 askerlik ihtJyat yoklaı:ruısmı hart. 
3 - Polis iyi hal kA!Pdı 
4 - 3656 ve 3659 numar.ılı k:-.nunlara tabi müessesatta. çal.ı§anla.nn 

halen bulunduklan daireden alaca.kain tahrlrl muva!ak.atname. 
5 - S boy 8 vesikalık fotoğraf. f2111) 

Belgrat Devlet Orman lıletmeai 
Revir amirliğinden: 

1 - 12,5X17 santim ebadında iki · clldl bir kitap teşkil etın~ üzere 
5000 ciltte 2500 sayı cTürklye Orman Flora.su kitabı bastırılacak v>e ciltlen
d!rtleeektir. 

2 - Yirmi formayı terkip eden metin ik1 cilt, onar forma. olarak tak
sim olunacak ve metinden başka her cllde «50• sayı kuşe kağıdı üzerinde 
3-4 renkli nebat tablosu konacaktır. 

3 - Aynca. alına.ca.k tem.inat mukabilinde ve şartnamede yazılı miktar 
nisbetinde metin kfı.ğı.dı, ku.şe UıP,dı ve mukavva İstanbul Maliye kırtasiye 
deposundan aynen verilecektir. 

4 - 4860 cildinin kablık bezi ve mütebaki, 140 clldhıin marokenll mül;{>
ahhide ait olmak üzere tertip, klişe lm ali, tıi.b ve cilt ~iliği muhammen be

deli 00800) lira ve muvakkat teminat (810) Uradır. 

5 - Şartname. mukavelename ve tablo örnekleri İstanbul Orman Mü
dürlüğünde görüle'b1Ur. 

6 - İhale 2/3/042 pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulü ile İ3-
tanbul Omıan Müdürlüğünde yapılacaktır. 

7 - Tek.lif ~lctuplaruıın ihale günü saat 12 ye kadar İstanbul Orm.::ı.n 
Müdii.riyetinde satınalma komisyonuna tevdii 18.zımdır. (2218) 

Üniversite A. E. P. komisyonundan: 
Muhammen bedelleri 

Lira Kuruş rn~k aşağı yukarı küçük bir •ahçılık kalın bir ses: ııDurl• dl~ bağırdı. Yapılacak işler 
5992 93 .cıanatı • ~ibldir o.zizim ... İşte bizim Arabadaki çehreler balmurnuna dön- Gurebada nisaiye pavyonunda ve anfilerde t:ımirat ve 

Süleyman da kahve pişirmenin en müşt.ü. cesaretinden bahseden yolcu, tadilat. 
ileri gitmiş üstadlanndandı. Onun arabacıya: Birlncl cerrahi kllnlğl dam tamiri 3'1'70 16 
yaptı!,tı şekeri kahvesi mükemm~l - Çek ... Alabildiğine çek dumıa!.. Yukarda yazılı iki Lş 2/m/ 942 pazartesi günü saat 15 de rektörlükta 
ayarl:.ınmış, köpüklü kahveyi ben hiç diyordu. ayrı ayn açık eksiltme ile ihale edllecektlr. Keşif ve §a.rlın.a.melert rektör-
bir vcı-de bulamıyorum. Kahve diye- Ara.bacı evveıa. öyle yapa.ca.k oldu. lük.te görülür. (222)) 
ınezdi de: "Kava .. derdi. Atlarını kamçıladı. La.kin ikinci bir ,. ..................... 111111111111111 .. 11111111111111111111•u11n 111111 .. 11111 

B~n de kendl.-ıinckn kn.hve istediğim silıih sesi! .. Sonra ta önümüzde blr ta- mü.ştü. o da sonsuz bir şaşkınlık içln-
zıı man onun dilı ile: kım atlılar peyda oldu. Bunlar bitlm. de yüzüme ba.kıYordu. Ben canımı 

- Püıi.i ... Cabuk bana bir kava ... • arabanın hayvanlarını y:ı.kala.mışlar- kurtarmak için para.mı, saatlınl .filan 
d•rdlm. Hemen cevap verirdi: dı ... Birdenbire ara.bamız durdu!.. ona. vermeğe hazırlanırken birdenbire 

- Ba~üstüne erendim... işte o zaman dişierine kadar sil.Mı- duroum. ve t.ers t.era yüzüne b:ı.k.arak: 
Ve bir müddet sonra o harikulade lanmış pek korkunç manzaralı bir - Ulan Sülli ... Sen mlsln? .. diye 

k:ıhvesiyle görünürdü. Zat.en benim takım insanl.ann arasında bulundu- baıtırdım. Sülü!... Onu çağırdığını 
yanıma ginneden evvel uzun müddet ğumuzu fıı.rltettHı::. Bunlann reisleri, lalın ... Şaşkın ve perl(lıan. biraz evvel 
bir k.ıhvl" ocağı lşletmLşti. yani Pabuçsuz hepsinden irl, dev gl)t bumuma. uzattığı kocaıma.n bıçağı 
Velhasıl o uzun araba yolculuğumuz bir adamdı. Hiddetinden l<reta. ku- yere attı. •Benlın efendlmL• diye 

esnasında Süleymanı çok arıya.cağunı durnıu4 gibl bir ta.vırla ve sunturlu önümde elpençe divan durdu!.. Ara.
anlamıştım. Bu benim ~ yuk.a.n küfürlerle: bacı. bü1ıün yolcular ve etrafımızdaki 
yalmz çıktığım ilk seyahatti. On sene - Ben sana dur demedim mi? ... di- eşkıya. derin bir hayret içinde bu 
evv~lki yolculuklanmd:ı hep Süley- ye bağırarak arahacllll.1Z1 ya.kasından saJmeyi seyrediyorlardı. Uşaklık ba.zı 
manı yanımda gezdirirdim. Ne ise bir tutmıca yere attı. Bundan sonra. da iıı.sa.tµann ruhuna. 4J.emlştir. Şu da
sabah erkenden arabaya blnd.lk ~ arabanın içlne doğru gümb~~edl: kLkada. Sfileymanın uşaklığı da eşkıya 
yola koyulduk. Hiç unutmam son de- - Çıkın ulan paralan! .... Oyle fid- reisliğine galebe ça.Iım.,t.L Şimdi ka.r
rece sıcak, fakat bulutlu, sıkıntılı bir detU, öyle hiddetli idi k1 manzarası şımdak.l beni soymağa laı.l.kan blr eş
ağustos günü idi. Her tarafl kara bu- bile ikide birde cesaretinden bahse- kıya reisi deltll, sadece u.şatundı ... 
!utlar kapladığı halde, sık sık gök gür- den şişman yolcuyu zangır zangır tit- Yol ark.adaşlanmın bu dakika.da yüz
hıyor. takat bir türlü yağmur yağmı- retlyordu. Hakikaten bu bir insan lıerinln m1Ul7.aI'aSln1 ömrümün sonuna 
yordu. a.zm:ıru 1.dl. Ve altın saatini sa.klama.lt kadar unutanuyacağun! ... Süleyma-

Yol aı·k.adaşlarımdan biri gözlerini istediği için şişman yolcuya öyre lld na bağırdım: 
gök yüzüne çevirdi: tokat aşketti ki ben bu şıa.ınarlann - Ver bu adamların parasını pulu-

- Bk kere yağsa, boşansa bu sı- rüzgıi.rlannı yüzümde hissettim. Artlk nu gıerl, .. 
kmtı k.'.ı.lmaz amnı'.I. yağmıyor ki.. sıra. benimdi. Dev o.dam ellndekl bı- - Peki efendimi. .. 

IRADYOI 
Bugünkü program 

12.30 Program, 12.33 Karı.ıııt şa.ıık.ı
lar, 12.45 Ajans haberloerl, 13.00 K:ın

şık şarklla.r programının deva.mı, 13.30 
Karışık program CPl.), 18.00 Program 
18.00 Radyo dans oı'kestrası1 18.25 Ko
nuşma (Dış politika hadiseleri), 18.4:5 
P..adyo QocUk Klübü, 19.30 AJa.ns ha
berleri, 19.45 Serbes 10 dakika., 19.55 
Hica.z ma.Jta.m.ından şıa.rialar, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.4:5 Blr ma?Ş öğre
nlYoruz, 21.00 Ziraat Takvimi, 21.10 
Bahar ı,ark.ılan, 21.30 Konuşma. (Sağ
lık. saati), 21.45 Müzik: Riyaaetıcüm
hur ba.ıı.dosu, 22.3-0 Ajaruı haberleri ve 
borsalar. 

Yarm sabahki program 
7 .30 Program, 7.33 Hafif program 

(Pl.>. 7.45 Ajans ha.l:mlert, 8.00 Hatif 
prognuxun devamı (Pl.), 8.15 Evin 
saati, 8.30 Müzik programına devam 
(Pl.). 

Yaylınıız bozuk yollar arasından ta- çağı burnuma doğru w.atarak:: Böyle söyliyereık derhal emrimi ye-
h.ammül edilmez sarsıntılarla llerll- - Ya sen bastıbacak!.. dedi. Pek r1ne getl.rıd.I. Hey~m. yorgunlu- •••••••••uıauu .................... .. 
Yordu. Nihayet bir aralık hava. bo- ulak.tefek ve çelimsiz olduğum lçln ğum son hadde gelmişti. Ah bir ka.h-
şandı. O kadar şiddetli yağıyordu ki böyle söylemişti. Bir an önunla göz Tiı ol.sa. ... Süleymanm o meşhur kah-· 
bir:ı.z evvelki sel yatağını geçtiğimize göze geldik. Hayatımın en büyük hay- vesi! ... Yanı kavil.! ... Ve çılgınc:ı. bir 
sukretik. Arabacı yağmurdan on adım ret ft.nını işte o zaman yaşa.dun. kararla. ona döndüm: 
ötesini göremiyordu. Biz dcığ üstün- Çünkü: «Kanlı canavar. diye tanılan - Sülü ... Bana blr kiva. ... 
de idik ve sanki bir su tabakası için- Pabuçsuz on sene evvelki benim uşa- - Ba.şiiıstünc efendim!.. 
den yürüyor gibi idik. Kocaman koca- ğım Sillcymandan 00.,ka.sı değildi. Koç Hemen oracıkta çalı çırpı yakıldı. 
man damlaların nrabamızın muşam- boynuzu gibi bıy:ıklıı.r, göbeğ"ine kadar Ben kahvemi, şekerlml. fincanımı dai
b:ısı iızerlnde yaptığı gürültüden ko- inen kocam.an bir sa.kal bırakıp büs- m.a yanımda t:ı.şırdım. . Bunları Sülay
nu.şmak imkanı yokt.u. bütün korkımçlaşma.sın.a. rağm.en he- ma.na verdlm. A11kıı.da.şlanm müth~ 
Yağmurun şiddetle boşanması glbi men lreııctislni ta.nuruştım. Ka.şlan- bir heyecan içinde arkamda: (\Aman 

kesilmMJ. de pek ani oldu. HaIA gok nın kıllan da hayret verecek; derece- ya.hu çıldırdın mı? .. Kahvenin sırası 
çok bulutlu idi. Lakin önümüzü ve de uza.ıruş gÖ'Zlerinin üstllne dökül- mı şlmdi? .. Ya herif yaptığından piş-

man olur da. blzl tekrar soymağa kal
karsa.... Hazır bir kere onu büylile
din ... Kaçalım... Kahve ne demek?• 
diye mınldanıyorlardı. 

Onlara. 
•- Merak etmeyin .. şimdi karşım

daki eşkı(va reisl değil. uşağım!.. se
nelerdenberl onun kahvesine ha.<;re
tlm yahu... Bir daha da nedere içe
ceğim? ..... dedim. 

Biraz sonra Süleyma.n köpüklü kah
vemi getirdi. İçtim ve yola çıktık ... • 

Hikmet Feridun Es 

1 SiNGAPUR KORSANLARI f 
Tefrika No. 32 Yazan: İSKENDER F. SERTELU 

- Hayır. Ben. Slnga.pul'.dan blr ye.. dorı.a.nm&$ma. haber gönderecek .,. 
re gidemem.. Yamada beA1 buradan vaziyeti blldlrec~ Donanma. am.1-
Culo'ya dönecek, oradaki ~rte?J.er- mll, Yamadanın he&bını görmet.tıe 
den birine sıtınacaktır. Ben o has- gecikmiyecektl. Hatta. Yamadayı blr
talığ:ı bol denlzlet"(le köpak balıklan kaç gün llma.nda oyalamalc ıstemect
gllbi sMUıldıen sahlle baş vurarak dıo1a.- n1n Bebem de bu 1dl. Fakat, Ti - Pi. 
şamam. va.linin bu hilesini anlıyaıın.anıı.,t.ı, an-* lıyacak zeld ve k.a.blleycte de mallll 

Yamada., 'l":l - Pi'nin ıııadakat.ındcn değildi. Gemiye döner dönmez Y&-
emindi. Tl - Pi: ma.da(va. vallnln s001erin1 tekrarladı: 

- İngl.li% va.HıSfnin bıında.n haberi - Stanley, llma.nda. bir'kaç rü.n belı:
yoktur, dedi. meseleyi kend1sine a.n- lem.em.izi tavs.lye ed:tıvt>r. Bu müddet 
latırsak, umarım ki. prens NahiYi Sl- içinde Ta.kakoyu bulup bize tcsımı 
kı.ştınr.. artık bu vaziyet karşısında edeceğini söyledi. 
Nahi hakikati inkar edemez. Müs..'\8.- Yama.danın g~eri döndü: 
de edin de bir kere de Slnga.pur va- - Kızımın nerede ve k1mln eliyle 
lisine ben gideyim. hapsedildiğini söylemedin mi? 

Yamada bu teklifl kabul etti.. ve - Söyledlm. LAkl.n Ing!.llz val.bl 
Ti-Pi deıtıal bir k.:ı.yığ'a binerek sa- prensin köşkünü aratmış.. kızınım 
hile çıktı. orada. bulamamışlar. <:Bundan ~ 

Acaba. Ti - Pi bu .işi. beeerebilecek: ne yapabilirim?• di:yor. 
miydi? Yamada kurnaz bir a.da.md.L 'l'i-Pl-

İngiliz vali.si, pren.sin Talcalroyu Ita.- n1n dediklerini dinlerken, btrdenbire 
çırma meselıesinde parmağı t-ldu~unu güldü: 
btımiyor muydu? - Stanley seni aldatmış, Tı.-Pi! O, 

Yamada her ihtimale rağmen 'il - beni birkaç gün burada oyalayıp tu
Pi'yi İngiliz va.llshıe gön.deri:rken, za.ğa düşürmek Lstiyor. Ben, Avrupa.
menfi netice aldığı takdirde şehri lıla.rın taptığı P051.don'a sığınmış bir 
yakınağa azmetmiş görünüyordu. adam değilim. Ben, yalnız kendine ve 
Ti-Pı şehre inerken, Formom.tı k<>r- arkadaşlarına. güvenen bir adamım. 

san da tekrar şehre dönmüştü. For- Japonyayı zalim slyogonla.nn ıstıbdn.
nıozalı yirmi dört saat şehirde diğet dından kurtarmaktan başka bir dl
arkad:ışlun gibi ge'Li.p eğlenec~k.ti. Er- l<ığim yok. Bu iilkilıne erL.,mek için 
tesi sabah herkesin gemide bulıınmasl bütün ailem efradını feda ettim. Zt
ş,o.rttı. yanı yok, bir kızım d:ı. bu u~urda f~-
Hamdun:ı. gelince, o h!ı.IA Çinli ım- da olsun. 

ma.ş tac!.ri ile Ta.k-akQn.un lzlni ara- - Yazık olmaz mı? 
malda meşguldü. Hamdun, !rorsamn - Kınını kurtarmak için koskoca 
kızını bulmadan gemiye döııemezdi. bir vatan feda edemem. 
Yamada mademki kıZını onA. emanet Ti - Pi hayretle Yanıadamn ~özle
ederek şehre göndermişti.. H1ındun rine baktı. O dakikaya kadar bayağı 
gemiye kollarım sallıyarn.k n:ısıl dö- bir korsandan farksız olarak tanıdığı 
nebillrdi? bu adam gerçekten büyü!c btr vatan-

••• sever miydi? 

İngiliz valisi ile Japon 
korsanı karşı karşıya •. 
TL-Pi geç vakit şehre 1ndi ve doğ-

ruca İngiUz valisini ziyarete glttı. Fa
kat, mister Stanley kansı ve çocuk
lariyle beraber yemek yiyordu. Vali
nin istirahat zama.n..ıydı. Korsanın 
geldiğini haber verdLklerl zaman, 
Stanley: 

- Şimdi konuşmağa. vaktiın yok. 
Yann göıü.şürüz. 

CevaJbiyle korsanı savıru:ı.k isLemLş
sc de, Ti-Pi lrurnarea. davra.n:ırak: 

- Vali, yarın şehri njieŞer içinde 
görmek istemiyorsa. ~imdi bı>nimle 

görüşmelidir. 
Deyince mister Stanleyın neşesi 

kaçınış ve korsan Tl-Pi'yi h.Precn ka
bul etmişti. 

Tl-Pi, valinin yanına girer girmez. 
- Çok haklı b1r vıızlyett.eyiz, diye 

söııe başladı, korsanın kızından gizli 
blr mektup aldık. Pret18 Nat-J !~end1-
sinl hapsetml.ş .. 

- Mümkün değil. Memurlanın onun 
şatosunu araştırdılar .. bular..ıadılar. 

Ti-Pi, Takalrodan gelen mek.tulbu 
gösterdi ve vali Ja~nea bilmediği 
için, bu satı.rlnn tercilman vamtaısiyle 
okuttu: 

- Prens Nah~ sizi aldatıyor. T::ı.ka
koyu ba..şka bir köşkte hapsetmiş. Bu 
işe ciddi surette el koymazsanız. Sin
gapura yazLk olacak, dedi. 

Singapur val.lsl. güldii: 
- Hala mı tehdid?! Ben vaziferrJ 

yaptım .. prensin evlnl arattım Bun
dan başka bir şey yapamam. Yamad:ı 
Sing:ıpuru ateşlfvı:ebilir, fakat İngiliz 
donanımaaı da onun !}eşine takılırsa, 
yakalayıncaya kadar çalışır, bugün 
Singapuru ateşlese bile, neticede gene 
o kaybeder. Yama daya söyle. Bu 
dik kafalılığı bırak.sın" birık.aç gün 
bekle-sin.. her halde kızını bulup ken. 
disine teslim etm.eğe çalışacağım. 

Ti. - Pl vali.:rıin bu vaadt üzerine der
hal gemiye döndü. 

Va.linin maksadı şu !dl: Yams.darun 
bundan sonra sık sık - kızını bahane 
ederek - Singapura. gelme.si. n~uhte
mel<il. İnogiltıere deıvleti St~apurda 
terdlerln tehdidine kulak verecek ka
dar kuvvetsiz değildi. Vall Uıak Şaı'k 

Ti - Pı. Yamadanın ne m;ıksadla 
Singapura geldiğini şimdi anlıyordu. 
O bayağı bir korsan oısay'Clı donan
ma bu sulardan uzakken, pı?kala şeh
ri tehdid edebilir, deh...-oetll vurgunlar 
yapıp kaçardı. Yamada: 

- Ben vurgun yapacak y~rt blUrlm. 
diyordu 
Yamadanın end4cleri Ti - Pl'yl de 

uyandırmıştı. Eğer Yamade. yürüdüğü 
yolda muvaffak olursa, kend1S:ne de 
bu şerefli yolda büyük bil'. :;:>ay düş:!
cektl. Yamada ~ gCYılii hlr adam 
değildi; arkadaşlarına dalma: tİstlk
bal bizimdir .• clerd.L San Korsan d'!
mek ki bu sözü boşuna söylenıiyordu. 

Ti - Pi hayretle oordu: 
- O halde şimdi ne yapacrğız? 
- Valiye yann akşama lrodar müh-

let vermiştim Yann ikindi ·ıaktl U
manı t.erkedrcegiz. 

- Ya.lı..--ara.k mı .. ? Yok.s:ı. ..• 
- Ben, sözünden geri dö:ı.mes.tni 

bllrn!yen bir insanım. Yangıu sa
panlarını yağlayınız. Ve yarını\ kadar 
kundaklar hazırlanE'..n. işte o kadar .. 

- Birkaç b"'Ün kalsaydık, . 
- Budal:ı. ! birkaç güne kadar İngı-

liz donanması gelirse, bu tuzaktan na
sıl kurtulabiliriz? Vı:lllnln hilesini 
hala a.nlıyamadın mı? 

Ti - Pi San Komanın sözlerini dlk
ktı.tıe dinliyordu 

- Hakkın var, Yamada! dedi, yan'l 
Sin.gapuru mutlaka terketmellylz. 
Şimdi tehlikeyi ben de yalandan gör
ml"ğ'e başladım. Sumatnı.'da. Palem
b:ıng sultanını ve o~ltnıu tuza~a dü
şüren ve k:.ıçıranlarm kimler olduğunu 
billYoruz. 

- Palemba.ng hükumeti da~ılma
sr.yd.ı, bugün biz onla.."<ian da büyüle 
yardımlar göroblllrdlk. 

- O halde Singapurda.n k!ı.lkın(";& 

Swn:ı.traya gidelim ve sultan Meh
medln torunluriyle buluşup onl:ırdan 
da yardım istivellm .. .:>Imaz mı? 

Prens Nabi, lıorsanm 
kızını seviyor mu? 

İngiliz valiısi Stanley, Yam.1dıı.nın 
kızuu aratadursun .. 

Prens Nabl, k1m.senlıı bilmediği kU
çülc köşklerden blı:ine kapatt1~1 kor
.sanın kJ.zını sevnıeğe baslamıştı 

(Arkan var) 

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

şmı alm14 bi: kız. Beyoğlunun ".;oe· ı - Ne kazanırsam bana yeter. kendiniz.., açık bulaca.kımız; hiç bir 
ğinden buraya zorla getirilebilir mi? - Ancak ekmek paranızı kaza- sıkıntı v .. mahrumiyet çekmiyecek
Ge.nç kızlar; tuzağa düşüreceğime nabifüs:ini...:. Tuttuğunuz yol, nadi· siniz. Yıldızınız parlıyacak. aizi par
inıır-acak. acaba bir adam bulunur ren insanı refaha. servete ve ıöhrete makL. gösterecekler ve bali1'ize kıs· 
mu"> R.iıc .• ederim aakin olunuz. Ab- götürüı·. Şöhre~ kazanan b.ir artiste kanacaklar ... 

~e hakkından gelemiyeceğini an
lıyordu. Galibeyi. pençesi içinde 
tuttuğ ı halde, el uzatmağa cesaret 
edemiyordu. Kızın saffet ve bekl· 
reti b..ı ihtiya: eefihe, hünnet telkin 
ediyordu. Tefrika No. 173 

- Daha çok gençsiniz kızım 1 Bu 
gece buradtn gitmaı.ize imkan yok. 
Ben:i do.. a:ize refakat etmeğe icbar 
edemezsiniz. Gece yarısından sonra 
sizi yapyalnız bu 198IZ kırlar arum
dan ycıla çıkaramam. Maazallah ba
tınıza bir kaza gelebilir. 

- Hemşirem beni bekliyor. 
- Bunu büiyorum kızım 1 
- Kim bilir ablacığım ne üzün-

tüler içinde kıvranıyor~ 
- Şimdiye kadar ondan hiç ay

nlmadınız mı~ 

- Hayır! Bilhaııa geceleri ... 
- Her halde bu, bir başlangıç 

0lur, kızım. Şimdi seıninle ciddi cid
di kor:ı.;şalım. Oturup beni d·:::ıleyi
niz. 

- Artık burada bir dakika fazla 
duramam, rica ederim beni üzmeyi
niz. 

- Sözlerimi dinlemeden bura· 
dar. dışarı bir adım atmanıza müsa· 
ad· etmem. 

Nakleden: (VI • NA) 

Galibe, kapıya doğru yürümek .ia
tedi, Şahin, etil.: tıttarak divana 
oturttu. 

- Y avru.m Galibeciğim r Biraz 
mantıki ve insaflı ol. beni niçin üzü
yorsun) 

- Artık hiç bir ıöz dinlemem. 
- Beni diınlemeU.inıiz 1 
- Hiç.bir fe'J' dinlemek istemem. 

Yegane arzum, derhal evime, hem
şiremin yc:.nıno. dönmek.tir. Ba~ka laf 
c'inlemem. Ricn ederim, beni bırakı
nız da gideyim. 

- Sözt.erimi dinlemeden sem 
kuiye;: bırakmam. 

- Rica ederim, beni bırakınız. 
- Has-,r hayır; talihin hazırladı-

ğı. birici' fırsatı kaçırmak istemem. 
Calibe, ihtiyan irimadsızlıkla sü

zerel sordu: 

- Btı fırsatı yalnız talih mi ha
zırlan.ııı? 

- Öyle deği mi kızım? Tahsil 
gör.nü,.. d~nyayı anlamış, yaşını ha-

lan~ beııiır. yanımda olduğunuzu muk.abıl. bin tanesi açlık v.e •efalet Şah:. hu sözleri söylerken. kızca. 
bildiktc... eonr~ endişe etmesine ve içinde kıvranıyor; bunu biliyor mu• ğızı d . yavuş yavaş kendine doğru 
üzülmesine mahal var mt? ••m kızım'? çekiyordu. Fakat Galibede imi hir 

- Öyl., amma... Galibe. ea.bırsızlılda eordu: tahav-tü.: oldu. Şahin ıözünü biti-
- Siz ; karşı cebir ve ıiddet kul- - O halde ne istiyorsunuz? riııce. kolaylıkla ilıtiyaruı elinden 

lanmak · · d d "'"li t:"_ . m.yetm c egı ~· ı:..saıcn - Birkaç tecrübeden aonra gay- kurtulô. ... ve 
:'bır v~ fl~det ~~nı;':'agı hiç •.ev• retlerinizin, emelder'..Uzin bot oldu- Sö;yliyeceklerioizi bitirdiniz 

em . .$undi vaz:ıyetS buliaa edelım: ğunu anlıyacabınız· ölünceye ka· mi) d.iy.- sordu. 
Bu gece evim desiniz ve burada ka· dar eefakt, fakirlik' içinde lunana· Şalıin, hayret ifade .den bir t...-
lac~h~nız. cabıruz. Fakat benim gi>i bir ha- vırla cevap verdi: 

..,... ın, sesini indirerek devam miniz olursa, aüratle yübelir; ıer- - Meramımı acaba aın.latam.-
etti: 

- Bu gece, bu koca köşkte baş 
başa bulunuyorm;. Bu fırsattan isti
fad·. ec!crek, ille gördüğüm andan
beri siz..: karşı beslcaiğim hisleri sÖ\Y'
lemezs< . , ahmak ve aptal olmaklı
ğım lazğımdı:. 

Yelpaze<:: sakin ve ikna edici bir 
s~al .! sÖ<; söylüyordu: 

- l 7 - 1 8 yaşında bir kızısıımz; 
servetiniz. haminiz yok. Bu şartlar 
altınd 1 istikbalinizin ne olacağını 
hi; dü,ündünüz mü) 

- Çalı~acağım. 

- Çalı,malıda ne kazanacaksınız;) 

verte, refaha, vöhrete kavutununuz; dım mı) 
mhart.~etleı-e katlanmak.mızın ya- Galibe, iki adım H'e:ri çekilerek. ih-
şıyabiürsini;:. tiyarm kar,ısında dimdik ayakta du-

Şahin, Galibenin elini avuçları içi· ruyordu. Şahin ne yapacağını şapr-
ne alarak devam etti: mıştı. 

- Her halde, öaünüze çıkan bu İhtiyar sefih sorduı 
müstesna fırtatı kaçırmazsınız. Ta- - Sözlerim sizi ikna etmedi mD 
lü İnsana bi;- defa güler yüz göste- - Hayır! 
rir. Bundaı. istifade etmesini bilen Şah::ı, kendine hakim olmak için 
ve bu fırsalı kaçırmıyan, meşhur, sarfet'tiğ: gayretlere rağmen parla· 
zengi ., V•~ ır..esud olur. Nasihatlerimi mıştı. Yüzü kıpkırmızı keeilmiş, kan 
dinleree;:.İz pişman olmazsınız. Sizi beynine hücum etmişti. Kızın bu sa
seviyorum kızım. Gençsiniz, güzel• kin, fakat sarsılmaz mukavemetini 
ısiııiz, caxı"belisiniz. Tekliflerimi ka- biç beklemediği belli idi. Y elpazeci 
bul edc:rııeniz, evimi, kesemi, daima bu mukavemetm söz ile, ikna kuv--

Şahiı., titrek bir •esle ıorduı 
- Demek razı olmuyorıunuz 

öyl., mi;> 
Galib.:, metin b.ir eeale cevap 

veı-di: 
Bundan ıüplıe mi ediyordu-

nuz) 
Kımn. kendine gel. eerveti. 

refahı, buzun.. aJ"limla tepi)ronım. 
- Biliyorum. 
- Sen-et. lüb,, refalı gözleriul 

b.maftırtnıyo&· mu) 
- Asla! 
- Eıvim.den clıvari çıkar çıkma-. 

bütün imkanları eıbediyten elindeo 
kaçmnı;; olacak.sın: 

- B"' prtlar albnda kavupca
ğım blr serveti kaırbetme.kten gam 
yemem. 

Galibt:, l>u ceva.ln verirken, oda
nın kapısıru-. doğru yürümek i.rtedi. 
Şahin, gcmç kıza mani olmağa kat
kışma~ı. Ocianın dışı zifiri kararıhk
tı. 

(Arkuı var) 
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askerlik dalreslndenı Sellmlye 
1 - ttlktlda.r, lt.adıkl'ı1, Ya.hancı Kadıköy, Bey.tos, Kartal, Adalar, Oll• 

P>elertnde J8d1 ft ~1 kayıtlı a1a-sss ootmnıu 1ht!1a:tJ.aıom mJel1k ·~~~~;p 
Yanardağ 
~ 1 inci .. hlfedel ,.atıamaıarma 11/21942 cflıı1bıden 1Ul>a.Nn be,ıanaaektıır. """ 

bir harekete geçeceği ı.ararl& llJy- ~~olrlamalar <eunıuteıl barlo> her glln .at 8 dan U ye bd&ı J'&- =========================================== 
teniyor. Maltanın f'ddetli bom- ı _ il.ani! dotuıınlularm. Jıangt gtnıde )'Okla.mala::ım 1"P11acalı .. 
ba.rdımanı Franlıa ne konuşup mnt f1Ibeleı1 tapıla.rmdaJd nAn cedvellerinde ıo.terllııı1şttr. Her lbtiyat 

la ~ Akdenizd Afrika- erln n1lfı:a bt1v1yet cıtızdanı n ftameıt Tes!.kalatlle mtıra.caaııan lkJrrıc!m 
an şm ' en 4 _ Moa~ gftnlerde ,-okle.ma.Jarmı yaptumıya.nlar battıııda taıuı· 

KOCOK ILANı;~a 
Pefb.llde ahftlln dnam1 

mlddetınce pyıt muanen sen
lerde haf'8da as nJa eo defa 
nttredlleeüttr. 

ya birçok şeyler taşındığına ifa- nı tü:IJ&t ya.pılacatı. (21'11-2392> rettir. Bu seferki hareketin T&.1'- ___ ...:.,_ __________________ _ 

ıım sadece aoııum, :earota 0ıa- Desinatör aranıyor 
maz. öyle sanılır ki Alman!ar, 1 - iŞ ARIY ANLAR . 
yaz gelmeden Nll çevremini göw,.. 
lemekted1rler. Bu suretle, ellerin
den gelirse hem Süveyşl alaı

rak İnglltereye Doğuyu büsbütün 
kapamak ve Japonyayı daha faz
la rahat ettirmek, hem de İngll-

Türkiye kömür ıa~ ve tevzi müeıaeaeamdenı· ımmtn: uno - Btıım: bil 
Müessesemiz merkezi lçlıl ma.ldne, lnpat resimleri Be barHa Alınan ltba.llt •v1nln ıoıerını oevırm1t. 

-~--- ....._ d_.__t&r almacak· ithal!t ve ihracat braDf1arıDd&, yapabilen tercihan sanat mıca__,ı mesunu uu ıça&UA devlet m1ltea.hb14J.111ne atd fil.erde ~ 
tır. tl8aa .aıtbl, ptyaAJl 211 !)Um, J'ran-

İsteklilerhı çalışma bayatlannı hüIA.saJandıran JUdarile Anim· mıca n Almanca JlwnJvmda mu· 
nda milessese merked.ne mtiracacaat.lan. d433• babereye muktedir, mftbmmel tılllfd.

tereniıı A vnıpada başka cephe~ ........................................... ~ 
açarak Rusya.ya yardım etmesi
ne engel olmak fsteyecekleıı:Hr. 

lf.1ıcı blı1sl milnıulp labö bil it an
yor. İf :tunna:t iAlyen bir ev ile de 
husm! anlqma yapabllfr. Referana.. 
lan mllkemm.eldir. Akpımda dttıallt) 
rllmuzuna. mektupla mCracaat. Çünkü ônümttro.eki yazın en 

lert, ve sonucu bakımından 1ki 
tara! için en varlmll çarpışmam 
Rusyada olacaktı.r. Bu boğuşun 
yaklaştığını bile bile, Jki t.araf 
da olanca hızJarll.e hazırlanı
yor. İngiltere, Avrupa harbi.
nfn can noktası olan, ve Rus-- 1 

ya gibi kendisini de ilgilendi- 1 

ren bu dev dövüşünde Rusyaya 
gücü yettlğ'l kadar yardım etmek 
ister. Bu yardım, yalmz sllfilı 

yollamakla k.almıyacak, belki de 
Avnıparun herhangi bir nok.ta
.ınnda ikinci bir cephe kurulacak
tır. Almanya, bir yandan Rusya
ya. karşı hazırlanırken, öbür yan
dan böyle blr İngiliz hareketini 
ftnlem.eye çalışıyor. Bulgaristan, 
Romanya ve Macari.standan da
ha geniş yardımlar istemesi bu
nun içindir. 

Bütün mesele Japonyanın Al
manyaya ne derece yardım ede
ceğinde, İngilterenin de Rusyaya 
nekadar destek olabileceğindedir. 
Yenen yahut yenilen kim olur
• olsun, bu yaz Avrupa karasın

TtlrJdJ'• 01.mhurlyetl 

ZiRAAT BANKASI 
B:ural'Of ta.ı1h1: 1888 - Sermayem: ıoo,000,000 Tlll'k llruı Oube Ti 

ajans adedi: 2915 
Zirai ve tlcaı1 her nevi banJra muameleleri 

l"ara birfktfrc::ulere 28,800 lira ikramiye veriyor, ' 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannd& en 
• 110 lJ.ram bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'& ~ llfaltd&ki 

plA.na göre ikramiye dar;ttılacaktır. 
t adet 1.000 llrahk 4.000 lira 
' • 500 » 2.000 )) 
4 8. !50 )1 1.000 )l 

40 J> 100 1) 4.000 ll 

100 adet 50 llrahk &.000 Ura 
120 J> 40 • 4.800 • 
160 ~ 20 • 1.200 , 

DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 110 liradan qaRı 
d~enlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 faziaslle verııecektir. 
Kural8' senede 4 defa 11 eylfilt 11 btrlncfkinun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

LİSE MEZUNU ata BA.Y AN - 8Jr
ket ve t1caretha.nerd.e J'IZ1 ,.. he-.p 
)flerlnde devamlı çalışma 1stı17or. 
Aqam'da <M.T> rtbnuzuna mtlracaal. 

KAPICILIK, ODACIJ..D[ ARIYOR -
Apartıma.nlal"da. çelı~Uf ukerllkle 
lllşiti yok. Kem vereb1llr bonservtsı 
mevcud Akşa.m'da K. B. r11muzu:na 
mektupla ml~racaat. 

TtlRKÇE, ALMANCA, FANSIZCA -
Her nevi yazı ışı 'kd>ul edfilr, bilrolar
da. da çalışılır Tiı bllfunum muamele 
lşlert takip olunur. Ga.la.ta posta ku
tusu 1469 a müracaat. - 2 

İŞÇİ ARANIYOR - Ma.mıal"a FUın 
stüdyoou muhtelit işlerde yetiştirmek 
ilızere dört Türk sıenci alınacaktır. 
Taliplerin yıı.,ı l'l y1 tecaviız et.me
ml.ş. en az orta mektep tamdl1 göt
mU.., olınası ve hOsnühall hskkmda 
polisten vesika gettımes1 J.A.zımdır. 
lJeyotlu Bursa sokak No. 40. - 1 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
DOKUMA MÜTEHASSISI ARANI

YOR - El te-zıg~hlan 1çin örgü. boya 
ve apre işlerine btha.kkhı vakıf us
ta.başılara dolgun maq verllecektlr. 
Her giln öğleye kadar Galatada. P<er-
şembepazarmda İş hanında. 1-2 nu-

daki milletlerin dövüşme kudre- ı:-. No 
Emlak ve Eytam Bankasından: maraya müracaat. Tel: 40696. 

MEVKİ ve CİNSİ Mukadder bJm.etl BİR BAYAN ARANIYOR - Aylık 
tl tükenecektir. Bu yanardağın 
JAvlan arasından kafasını yük
seltip sesini duyuracak tek daya
nıklı varlık açlık ve yoksulluk 
olacaktır. 

Necmeddin Sadak 

1 Günlük Borsa 1 
ı.tanbul Bor.ıamun 17/2/942 Fl&tıan 

L. K 
Londra ftzerlne ı sterlin 5.24 
Nevyork 11zer1ne 100 dolal' lS0.0250 

Madrtd ttzerlne 100 pezeta 12.9375 
Btotholm Uzerine 100 kuron 30.'12 

ESHAM ve TABViLAT 
lltvU - Bmuıım 2-'1 20.10 

20.05 ıtu Demlryolu ı.stıkrazı 
-=== 

1 

BULMACAMIZ 
1 1 1 ' 1 8 1 8 9 10 

1 

Boldan sağa Te yukandan qatı: 
1 - Mahfuz. 
1 - H1ca.p ed1yonım. 
S - Mutfal: levazıımndan b1! pıy1n 

tıl1. 
'6 - Valde - Öğiitillm~ hububat. 
ı - KQçilcO.k tpllk yumajtı. 
e - Avuç IÇ!l - Boywı a tlml. 
'f - Tersi f8.Şkuı buda.la demektir. 
ı - Mftnezzeh - Te.1'61 p&ı.lenme 
~. 

9 - Bı!a.t edatı - Tersi olrumaktan 
mı1r - Kışta yatar. 

10 - Tem. 80l'g'U llhikuı. - J'erya4 -•ota. 

928 Yeşl.lköy, Umranlye maha.Jlesl, İstanbul cadde61 
eıs.1ı:1 8'1 Mille. yeni 'l No. lul496.15 M2 ba~e 

10&'1 Ö"Sklldar, İhsaniye mah2.llesl, Sultaniyi} sok.alı 
eski 36 Mük. No. ln 327.92 M2 arsa. 

U60 Beyoğlu, Tat.avla mahallesi, Tuzcu aokatı, eski 
1 yeııf 8 No. lu 193 08 M2 a.rs:ı. 

126'7 Beyoğlu, Çukur mahalle, Çukur solcaıtı, pafta. 
7, ada. 364, parsel 25, kapı eski Z7, yeni 43 No. Iu 
65 M2 arsanın 1/2 hissesi. 

X 1S83 Bebek, eskl Yeni mahalle. yeni Bağ sokağı, eskl 
ı yeni 2 No. lu 151 M2 arsa 

uın 'lhıküdar, Sel~i AU mahallesi, SelAmsız cad
desi, eski 268, ;sıeni 234 No. lu 103.42 M2 arsa. 

1m J'atlıh - Fener, Abdi Sub~ı mahallem. BadrfL
sıı.m Ali paşa sokağı. pafta 264, ada 2301 parsel 
20 kapı en e6k:I. 48, eskl 44 yeni 44 No. lu 188.50 
M2 &hşa.p evın 1,/18 hisse.si. 

1618 llmfnönü, Muhsbıehatun JD.l',haJie"1, Suterazlsl 
8Dtatı pafta. 114, ada '127, parsel 17, kapı eSk1 
8, J"l!'tl1 10 No. lu 37 M2 aralı~ olan klrglr evin 
1/18 hl.<ıse«l. 

11108 Beyoğlu, Koca.tepe mahallesi, Tabhn çeşmesi 
110ka#ı pafta 47, ada 528, parsel 'l, kapı eısk1 3, 5, 
J'8n1 il, 'l taJ, il, '1 No. lu ~ M2 &rsa. 

l'l'19 Beyo~lu, Bülbül mahallesi, Serda.r Ömer paşa 
caddesi n Dereotu sokağında. pa.fta. 43, ada. 6fi8, 
parsel 14 opı eekf. Y, 100 yeni '12, 1111 ta.J, 31'1, 

810 No. lu 136 M2 3ıt'Salı kA.rgtr dilkk!mn S/4 
htaseal 

iKi Eminönü, Almaray, Katip Kasım mahallesi, Fı
çıcı .wı~ pafta 144, ada 996, parsel 19, kapı 
estı 23, yenl 31 No lu klrglr evin 200/576 hlssesl 

mi Beyollu. EmJnöntı mahallesi, Küçtık bayır m-
talı. pa.tt.e. 65, ad& 816, parsel 22, tapı eski 103, 
J'tlll1 101 No. 1u 220 M2 ah§ap ev1n 11/32 h1sses1. 

.. J'&tlh, Jt1nnutl m.ahallesl, At pazan meydanL 
pafta 248, ada 2118, pe.l'SEl 14, kapı eek1 21, 23 
~ 17 No. lu 38 M2 bahçell ıkArgir evin 4.2375/ 
206825 hisses1. 

1991 Kadıköy, Yeldetirmeni caddesi. pafta 111, &da 
212, parsel 8, kapı eski 8, 8 yeni 10, 10/1 No. lu 
134.50 M2 arsa. 

I0'18 Kuzguncuk, &lmltçl Tahir aokn.ğı, esk1 19, 21, 
)'V.111 19, 19/1 No. lu 1117 M2 J evin 2/6 hissesi. 

1110 Beyoğlu, Pangaltı mahallesi, eski Cedidlye, yeni 
Ölçek sokaltı eski 37, yeni 111 No. lu 144 M2 arsa.. 

1281 Be~lu, Çukur mahalle& Xarıı.kurum aıokağı 
pafta 7. ada 362, parsel 11, kapı astı 10, ~ 
14, No. lu 87 M2 IU'3&. 

l290 Be:Jroğlu, İnönü mahallesi, e.ık1 Çayır, yeni Har
lıfye fa.Yln aokağı, pafta. 113, ada 612, pe.rsel 2'l. 

7:. Liran ücret 75 llradı:r. Diyanbakırda resmt 
'bir mll~e çalışacaktır. Orta. ta.ıı-

1122-

164.-

193..--

110..--

103,,.-, 

1'12.-

11'1.-

1'10.-

'10..-

ıoe.-

138.-

4Tl..--

8111 b1thın1ş olmak mf'Cburlyeti Yok
tur. Türk olma!k fa,rttır. Ma.k1ne Ua 
orta derecede... yazanlar tcT'cllı edlllr. 
Galata. Tünel civarında Tap~ han 
16-17 nwnaraya saat 12-13 arası m11-
racaat. - 1 

EV KADINI ARANIYOR - İkisi de 
çallijır blr genç ailenin yakında bir 
yavru.su doğacaktır. Çocuğa ve eve ba
kacak ve kenclls:n1 aileden sayabilecek 
orta yaşlı k1mseıs.tz bir eıv kadını ara
nıycr. Kendlslne cep harçlı~ d& ve
rilecektir. İsteyenlerin Akşam'da cMft
rab11 rümuzun.a tafsllen :vazmalan. 

YALNIZ BİR BATIN - Ev lflertnı 
yapacak muvatııı: tera1t.le Ttlrk - Elen 
bir bayan ara.nmaktadır. İstlyenler 
Akşam'da CBaıy) remzine aı.rlh ad
resli mektupla Y8Zlllalan. 

MEMUR BAYAN ARANIYOR -
Muhasebe, muhabere, Almanca veya 
Fransızca bilmesi. hftmiia.hllk ah1b1 
olması tarttır. Ma8.§ otmdllllc 26 li
radır. Ferdi Selek Galata öm.er Abid 
han 2 net kat 23 numanı.. Tclefon: 
42368. 

BAY AN ARANIYOR - Blr bftroda 
büro ~lerlyle m~ olacak: bir baya
na llıtlya.ç vardır. Akilam'da. M.M.F 
rilm:uzuna mektupla. m1lracaat. 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK Mt1CEDDED MAKİNE -

Oev1z ces:ımetlndeiti meve.dı :tınp ın
oe t.az haline ifrağ eden güz.el bir ma
tine aatılıl"tır. Yazı ile İstanbul '167 
poota. kutusuna. müracaat. _ 2 

KAHVEMİN İÇİNDE BULlJNAN _ 
(J'ene.ral Elektrik soğutma makine&) 
ve altı l~mbalı (Ağa Baltık> radyomu 
ve bütün kahvehaneye aıt mobllyayı 
aatacağımda.n t.a.llplertn <Kart.al An
kara. cadde.si) No. 19 tah'Vl!Ci Osnıa.:n 
Alcıya. müracaatları. _ 2 

kapı. ea1d 30, yeni 48/ 1 No. lu 74, 110 M2 a.ma. 8.- BİNEK OTOMOBİLİ İSTİYORUZ_ 
166'1 Kadıköy, Ca!erata mı:ı.hallesl., Mühürdar cadde- Az müstamel Ford veya, fJevrcle mar-

a, pafta 84, ada S<Hi, parsel 8, kapı fJSk1 sı Mftk. ta otoınooııı olup ta satmak J.steyen-
ıenı 112 No. lu '7S M2 ana.. Hl5.- lerln Ford acentesi Muh1ddfu A.kçor 

llM lllminönil, Kumka.pı, Muhsineba.twı lll&ballesl, tlca.rethanestne tdtlif ..,......,...alan. 
Geçen IJuJmacams 8a tıerıı.zW ~ TevAfi çeşme&ı. ~ pafta ,,._... 

loldan sata ve JUkanda.n aşalı: lH, ada '12'7, parsel '8, tapı eski 18 yem' U No. ~ J BUGVN EŞİ PEK AZ KALMIŞ 
ı - De3'141kllk ı - Emaıe, İ.afe, Ju f2 M2 bahı)ell :t:.Argtr evin 1/2 hlaesl. 1'181J.- OLAN - l~,5 metre kare bir aded He-

1 - Gara.bet~r. • - İru, IA:Y, a - Tutanda adresi ve ta.fsll~tı JaZJlı ra.Yrt menkuller pea.tn para ne Te reke 88.lon halısı 23121942 pazn.rtes1 
fll>, Ele:zad, 8 - LA.. Ara. 'l - Kitle, açık arttırma mullle •tılacaktıl". Müzayedeye ı,tlrak edecıe:tler, nmwt- günü Sandal Bedesteninde aa.tüacak
Jn.t, 8 - LA.lez:a.r, Ma, 9 - İ.feya.r&- • kıymetin ,rtıır.de omı ııi&betindv h.min&t yeJıu:mala.n ı.&zımdır. tll'. 

2 pas, 10 - Ker, Takaıı.a.. İhale 23/2/94.2 P3.2'lll.rte31 gfuıtt lilllat ondadır. Sa.tı§ emıasında T8rllen 
ZATI - Fatih asıterllk fllb&1n~n bedel muk&dder Jcıym~ geçtiği ta.kd!rde t.emınat akçem derhal arttırıı- AMERİKAN COGRAFİ MAÖAZİN -
~ 13lterlik tezkeremi ve bere.be- mıcyaralt nı.a.ıe kimln Uhde&ne icra edlllrse, teminat akçesi ona 1kmal et- Mecmua..n aranıyor. ı veya. on sene
llnde Ka.ragU.mrük nüfus memurlu- Urllecektıl'. 1steklllerln temınat akçesi, nüfus tezkeresi. ve ft9 kıta fotoğ- llk kollekslYonu olanla.mı .l.kşam'da 
lmıdruı verilen nU:!us tezkeremı Jaı.y- tafla bJrllkte bUd1rllen gtln ve mate b.dar vubemiz EmlA.k ler'V1slne ıel- .. Kolleksl.yon:ıı rthnuzmıa ~Jctupla 
lıı9ttbn. Yenilertn1 alacağımdan eski- melert. mnracaat. _ s 
1er1nJn hiikmü yoktur. NOT: X ~tll gayri menkulün ihalesi Umum MildürltıAiin tuvib1ne 

1%1 dotıımlo Ahnıed ollu SüJeyma.n arzedildikten sonra. yapılacaktır. 017-818) 

-=r=- 0001lK lçbl - Aıı 1IOO LİRA.YA SATILIK - Ö"skü<lar :a: aıımnıeMathr. lat- Tanu.eba#J., tramvay ıstasyonuna ü 

... •lr""d~- cll*Sta. ti bölük. altı odalL geniş bah-
malan: POll&t. kmun 'it. oen bir hane a.tılıktır. Arada mut::ı.-

-1 ....t JO)ctur. Galata. Ha.111 ~a 
ata BtJIUM &8'fta&GD Kt1Jm bıt dııtlblh) han No. 'l -1 

so-

l.lTILDl'l'la - t • Jf ıdlr. WJ, J['tBAug BİR ODA ARANIYOR 

§a1r lfeft -- ... (1). -- sin ·-~ ,BeJrotlunda bir bay iç 
leden •nıel mGnoaat ldebDlıtm ~. Akşam'da ET. MAR. 

ram.ana ınektupla. müracaat. -2 
4 - Kiralılr - Sabbk PAllltfıt& VE MATBAA.YA D.VE 

oörİsrDdN - -.ı ·- bil' 
&İ8Lİ BiR BİNA SATILIKTIR - Ca-

;rer1nde 2 b.tlı ... c.Dı11m tıeboe11 ah- la1oltaDd& fabrika n matbaa ıttuıa.-
.. bir ta.ır eta1*tar. Dıt. 1ID. ıroı mıa ~ betonarme ~ bir bina 

M'hlıtır. Atlam ldareslne mtlracaat. oaıatean.y lt~ a.p&t'tman 'DnlM1ıf 
Tel: '9010. - 2 'l'llllm! I0681. - 1 

ln 

TOPKAPI 11.UJotNl>B - IO dl!lr!lııın- uma APARTIMAN VE SAİRE-

dm f.uda ...-ı. bulman,, ~ istıanbul, Beyoflu, Beşlktq, KadıköJ. 
~ tpwWr1 Dı:1 ....,.. bldltte n ~ en güzel, mutena. yer-

lerde Çart.m:ıan, arsa, dükkan ve 
etıltilJ'. Balı l9 ~ 1'IDıt lb.rlat a'bhktır. Kadıköy Moda cad-
ataıçlan ftl'd:lr. D. :No. tllO 0&1ıta•-

dest. 10f numarada Emlakevi Naci ray ı:tn.e ape.rtma.n l!!m1At1t Tel: 
Azer'e ıntıracaatlan. - • 49010. - 1 

TEPEBQININ - Otmeı btr .mttin- IA'l'ILIJ[ EŞYA, KİRALOC HA-

dit 1 u.tıı altında ~ bahmıan ı,ı KB - 'l\m1 LMı:s Mercedes yazı makt-

ranıfıma.nh tirgir bir apartman 18.- nes.t, tıli.nımnış bir fabrikaya. ısmat'-
lama mas!.! ceviz, marukenll altı .san-tııJktır. D. No. 7~ Gala.ta.san,y Ef.ıoe 
~. ilk Jemek masası, zarif büfe-&pa.rtıma.n EmlA..kl.f. Te,l: "9010. - 2 
1111• Jemeft oda takımı. diğer ev e~ 

CİBANGİRDE - 3 ta.tlı 11 odalı d.e- yası hareket dolayısllc hemen satı-
nl%e fevblAde nezareti oJıan b1tı ev 1ıta. ~t!r. Altı odalı denize 
.satılıktır. D. No. '158 Ga.l&tua.r&y Köte mıanza.rası bahçeli hamamlı, elektrik, 
a.partman EmlW.,. Tel: 49010. - 2 terkal. hava.gazlı bulunan her ne-vt 

tömilt odun soba.lan olan ev de lcira-
KIZILTOPRAKTA - S 1caıtlı 1 dö- lıktır. B~ledlye civannda Eminöntı 

nüm bahç.ell tamamen den1JD9 ~ 7erll aslrerllk şube51 karşısında 16 nu-
apartma.n tarzında ahşap bk kfJfk sa- ma.rade. bayan Hamldeye mürr.caat . 
tıı.ıttır. D. No. '123 Qalataaaray Köşe 
a.pa.rtma.n EmlA.k:I~. Tel: 49010. -2 BİR BAY - İyi blr alle yanında bir 

TEŞVİKİYENİN - Klbar btıı ınuhl- oda anı.nuı.kta.dır. Beğenlldlği takdir-

tlnde ya.nya.na 15' ter M2 (2 arsa de ıstenlleoek ücret !azl:ıslle verllecek-

satııı:ktır. D. No. '134 oaıa.tuaraıy Köşe tir. Akşam' da (E.D.K.) rumuzuna. 

apa.rtıı:na.n Emld.klş. Tel: fGOlO. -2 mektupla. -1 

BEYLERBEYİNİN - En derln ye- AYASPAŞADA. SATILIK ARSA -
rlnde rıhtımı bulunan 12 metre cep- J'evk:a!Me nezareti ve dört cephesi 
hesi olan 3200 M2 blr yalı &nllLSl atı- olan bir arsa. ısa.tılıktır. Tafsilat almak 
lıktır. D. No. 743 Oala.ta.ııara:v Köşe J8teyenler (20865) e telefon edebilir· 
apa.rtma.n EmlA.kl..ş. Tel: 49010. -2 lıet. 

TAKSİM TALİMHANE - C1va.nnda ŞİŞLİDE - Son istasyonda İıtk<:n-
il katlı Jmrgir b1r aıı>artman sa.tılıktır. der oR}u sakağında. 4 numaralı ~ 
D. No. '154 Oalatıı.sa.rıay K* apart- f!V atıllktır. 5 odam. ele1ctrlk, suyu, 
man Eml.A.kl§. Tel: 49010 -2 bal:ııçe8I. val'dır. Tele!onla (41013) nu· 

mar111o mtiracaat. 
NİŞANTAŞINlN - En ty1 bb: sem-

8.ATILllt KÖŞK - İskeleye 10 da-tinde ce:Phuıl ıs d.er1nUR1 aa olmak 
üzere 684 M2 bir arm sıı.tıbktJr. D. No. kile& mesafede deni2'Je nazır muntazam 
'14?1 Gala.tasa.ray Köşe aıpa.rtman Em- bir «mnDm bahçe içinde 11 odalı sal;-

Wdş. Tel: 49010. -1 lam ve ye:nl, bahçede aynca. iki oja, 
blr kol'l.doru havi ev ile birlikte Üskfr-

BOÖAZIN EN GtlZEL n:&İNDE - dar SUltantepe Susuz Bağ Şemsi Efen-
Oilzel rıhtımı ve balıçeslnd& çJıcek, di sobk 14 No. ya müracaat. -1 
çam ve meyva alaçian bulunan mo-

5 - MÜTEFERRiK dem bir yalı atılJktır. D. No. '159 
Galatasaray Köşe apartman JCmllklf. _, 
Tel: 49010. -2 ALMANCA DERSLERİ - Usulü ted-

BAKIRKÖYtJNDE - J"Jorya ufaltı r1al. milkemmel olan bir Alman bayanı 

berinde bet buçuk döniım &rUl&l bu- Almanca dersler! vermektedir. Pazar-
dan maada her gUn saat 3,i d<!n 7 ve luns.n den1ze namr bırt b~ blrt kO.-
lcadar. İst1klft.1 caddesi 133 Ha.san ~y çük l:k1köşk&yn~olara.tda18.tı-
a.pal'tmıanı 2 el merdiven 1 kat 6 nu· 

lıkbır. D. No. '160 Galatua.raJ lt6§e 
m&Ta.ya. müracaat. - 2 

apartman EmlA.klş. Tel: 49010 - 2 

8ATILIK .&RSA - ~e 
ÇOK TECRtJBELt - Lise profesöril. 

İiı.g1ll!ıce. Fransızca dersler verir. Mek-Zuhurat Baba ca.ddeatnd.e ~ a 
t.ep ta.M>elerinlıı de1'8lerlnl nah eder. 

da.kJıka mıeeaıfedle deniz.1 haDlds rOrür Her 1'91'8 gider. Şartlar müsa1ttlt. Ak-1500 metre muratıba.ı ana. nıeVe mu-
l'dJba.ı m&ktuan ı J.1rap -.tılıktır. fam'da R.R. rilmuzuna. - 3 

Ayni adrestıe 22 numarada N&clye BİR İNGİLİZ BAYI - Ehven üc-
Ua:uk. - 2 retle mM:emmel İngiliz llsa.n dersleri 

İSTANBULlJN EN lıllJTENA YE-
l'91'8Cek.tlr. Çok kolay ve seri met.od. 

RİNDE SA.TJLD[ ARSA - ~el- d!!ngllMman, rümuzuna gazeteye mii-

hetınde. Çi!teha.vuzla.rdA ~ llO racaat edllmesl. - 1 

metre mesa.tede. ıenJI oepbell 1660 TEMİNATLI İŞLERE ORTAK ARA-
mıetl'9 b1r arsa a.tll:ıktır. Yem Valde NIYOR - As1dl yüksek slya..11. ve yeşU 
baıı No. ?15 Enis BMteme mftnlcaat. aabmılut: :vaııann asidi alınır. Ye-
Tel: 24618. - 2 

maınr: nt yapılır ve plsllğln derı. 

SATILlK ARSA - fatamııl elb.etln- «Patıdan:t aynca fennl 118bun tmtıl 

de 'l'afkasaıp tramva:y dmaima 10 olunur. Aqam'da Mütehassıs rümu-
metre meıaa.fede fevblAde nea.tet1 :ımna mektuııla müracat. -4 
olan '" ~ aeklz parçaya. 1fruı kabil 
A1'8alall eaıven naııe atır1.ıktır. Yeni llEKTUPLARTh'IZI ALDmINIZ 
Valde han No. '16 En1s Btıttene mü- Guetentlz idarehaneslnl adres raca.a.t. Tel: 24618. -2 olarak g&termlş olan .kartlerl-

ACELE SATILIK APAKTIMAN 
rntrxlen 

LAR - 15000, 20000, 30000, 50000 llra. 8.B.G - K.Ö - Kotra - Ş. -
J'atlhte tramvay duratmda altında lıLP - bıgillzce ötretmen -
dükkAm, tatlaraıdaı ıı er odası bulu- MK - M.M - Mürab - Bay -
nan gene Fatllite tramvay durağına A.B.C.D - ithalat - F ... D.K -
2 dakika mesafede On ve a.rkA cephe- M.l\l.F - J.V.C - K.B. 
lert deniz gören fiatlarlle lradlan mü- na.mlanna gelen mektupları 1da-
tenasl.p apartırna.nJar ıs:a.tılıktır. Sa- rehanem1zden aldırmalan rica 
tan: Fatllı posta.hanesi yarımda. Otur olunur. 
EmlA.k idaresi 38 - 40. - 1 . -. -· -· 

• 
M. M. V. Hava Müateıarlığından 

Merkezde Istthdam edilmek ti.zere hava m11st~ptlığına tmtıhanla Dd De
lhıatör illeGsa.m.ıı alınacaktır. 

Verııecek aylık ücret m1kt&n ımtihand& g&tcreceklert bUgi ve kablllyet 
dereceııine göre c75ı ile d20ıı 11r& arasındadır. 

İmtihan 2/ Mart/ 942 pa.za?tesl günti saat on dörtte Ankarada Ha.va müs
tefarlığmda yapılacaktır. 

Taliplerin mektep dlploması, ukerllk vesikası ve salı.' evraklarlle bir· 
illete bizzat 8/Şubat/942 cumartesi günll saat on iklye kadar Anknmda. M1lll 
Müdafaa VekAletı hava m~lığı zat ~lert f\lbeslne müracaatlan. 

Bu tarlb.ten sonra yapılacak mür:ıcaatıann kabul edllmiyece~ 11An 
olunur. ~ 

Ta§radan müracaat edeceklerin Yol paralan kendilerine a.1ttlr. 
~2155ıı «10001 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
--- ı:ıaıoı. Oıküdar C. müddei umumiliğinden: 

KELVİNATOR MARKALI - Az kul
la.nılmL, bir Ha.vuz ıatılıktu'. Beyoğlu 
'l'arlaba~ı Kalyoncu Jı:::ulluk tara.kol 
kıl.rşısındıı 169 No. J'ahr1 Bey ape.:ıtı- 1 - İdare ihtiyacı 1çln mevcut liste mucibince 116 kalem muhteill nevi 

H2ı272 man. daire s. ecsa. pazarlıkla. satın alınacaktır. 

lstanbulda olduğu gibi 
nkar ada kendini tanıtb 

Adedi 11 ~ satı1maBı icap eden maka.rayı 16 tııruşa ae.tmalr ~tı- ------------- 2-Pazarlık 27/II/942 cumn. günü saat 10,30 da Kaba~cta Levazım §U-
le Mllll Korunma Kanununa muhalif harekette bulundutu 1:dd1a8lle mu- İNGİLİZ l\IARKA - IO benlr mil- be61nde.k1 merkez mübayaa komisyonunda aypılaeaktır. 
ntm Ortaköy Bahçe sokak 41 No. da sakin seyyar aa.tıcı Kemal km ~ ra- k:emmeı ~ler bir b~ mak1M$1 a.- 1 - Ecm listesi her gün adı geçen şubede görülebilir. 

da Rebalı:anın tl'sk'!ld&r ullye ceza mahkemesinde lora kılınAn duıııt- tılıktıır. Milracaat: Burdurda J'abr1- 4 - İateklllerln pazarlık için tnyln olunan gün ve &ı.ntte tekllf edecek~ 
.,._ ta~ Hamd1 l'elı,,.,.U, İıırt&ılbul: 1111 fl1a,t her1nde 3 '1,5 güvenme paralnrlle birlikte mezk~ kom1syon& 
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e sabah, öğle ve a 
Her yemekten sonra günde 3 defa mont.Zaman diılerinizi fırçalayınız 

Y.&NDt, ÇATJAK, UZEM• ... 
ctLD Y.AJLU.AIUK.A f8'Ybl14e 
171 pJ.lr Dertııın tueıenmesbı• 
n ~enmemıe blmıet et•. 

Her Eczanecle bulunar. 

YALNIZ 
45 o--., 

BltBiı b9- G&Mllik leln 
lr:lfidir. 

Buna da .a. 

BELFAM KREMi 

KEŞFiYAT 
ve iNŞAAT 

18 Şuoat 1942 ' 

MiLLi EM L A·K 1 Ş 
Sayın md§terilertm1z1n nazan dlkkattnel - · 

HİLLI JCMJAKif mtiess u =al mallarını 1yi bir tıatıe atmak 
" ıeoe 111 bir eellı1e almak arsa bU1\ll'Ul11.n ~etil mtışt.erllerlni belı::
ıtı. Emllklerini 1Y1 bir tla.tle ça.buk satmak amı eden milşterUerini 
ber zaman memnun etmekle zevıc duyar. 

Bu deta sı.tışa ~ mallarını gözden geçlrmen.lz menfaat.1n.lz 
icabıdır. Acele edhıJzl_ 

62000 LİBAYA SATILIJ[ BAN -
Bahçekapıda iiç katlı 15 odalı 
a.ltında 2 dtlttln senelik iradı 
3000 lirad.ıt'. Dosya. N o. 1111. 

32000 LİRAYA SATILIJ[ AP.&B
TIIU.AN - Maçka.da 5 katlı dör 
der odalı geniş holld ft banyolu . 
Dosya No. 152. 

10,000 LİRAYA SATILIK APAR
T IMA.'ll - ~1 tra.mva1 ı.stasyo
nuna 3 dakika 2 katlı 3 Te 4 odalı 
banyalu genı., cephell veya bah
çell. D. No. 153. 

15000 LİRAYA SATILIK APAR -

350ot LİRAYA SATILIK APAR
TIMAN - Panpltıda tnmv~ 
ea.dde:mıde 5 Jı:a.tıı ilçer odalı ban
yo ve halil olan Jıra.dı ayda 205 
Ura acele satılıktır. Dosya No. 157. 

%'1oot Li.RA.YA SATILIK APAR-
TOIAN - K urtul\lf tramv~ cad

desinde 4 katlı hollü banyolu bll
yük bahçeli ga~t eağlam. Dosya 
No. 158. 

57000 LİRAYA SATILIK APAR
Tl.MAN - Osnianbey clvanndA 
tramvaya 2 datılta mesafede 5 
katlı 6 §ar odalı güzel ve sııı.~lam 
bir apnrtıman satılıktır. Dosya 
No. 159. 

T. A. ŞiRKETiNDEN: ı' 
Şlrketlmlzln yıllık Adl toplantısı 

21/Ma.rt/1942 cıımartesl günfl saat 
12 de Galata.da AssUdirasyoni Gene
rali hanında 4 cü lt&tta. 68 - 69 No. da 
Şirket BQrosunda ya.pılacaktm Top
lantıda bulunmak hattını hAl.z olan
lann, t.oplantıdan en az bil" hatta. ön
ce, behemehal ıtrket.e mü.-ıı.caatla 
kaydolunmalan. 

TUL<\N - Pa.?18altıda tramvaya 
2 da.ldka me-sa.tede 3 k.at.h 3 ve 4 
odalı banyalu g\i7,el bir npnrtıman. 
Dooya No. 154. 

11000 LİRAY,\ SATILIK APAR
Tll\IAN - C1hangtr Flruzağnda 

4 katlı 2 .şer ve üçer odalı hol 
banyosu bulunan. Dosya No. 155. 

26000 LİRAYA SATILIK APAit
TllUA."'( - Cihangirde lyt bir mev
kide 3 - 4 - 5 odalı holü banyosu 
bulunan. Dosya No. 160. 

Pırlantalı ve elmaslı sıı t demek, bir kelime ile S i N G ER SA AT i demek tir. Çunkii 
Pırlantalı re elmaslı saatlerin bütün hn.klkl evsafı meşhuru Alem olan SİNGER B&.a.tlerhıde toplanmıştr. 

Bunun için: sao.t alacağınız zaman, tereddüdsüz. SİNGER sa.atı almalı.s:ınız. Ve saatin üurlndüi S t N O ER 
mark.asına, müessesemizin adresine dikkat et~niz lazımdır. 

Modayı tak1b eden her asri kadın için kıymetli ta.şlanle ve nefis işlcmeslle haklk.at.en nazarı dlttatA. celbe
den böyle bir harlkulı\de S İ N O E R saatine s.ı.hlb olmak Meta blr .sııadettlr. 

SiNGER SAATi uo~a ~:eec;k~e;oakbuı Hed·yelikt•r RU Z N AME : 

No. 82 - D Elmaslı ve 11 Pırlantalı 550 Ura, l'\o. 8:? - C. elmaslı ve ortadaki büyüt olmak üzere 11 pır
lantalı 6!'i0 lira, No. 82 - E. elmaslı ve ortadaki ile iki kenanndaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 800 Ura. 

ı - Dahili nl.zamıuunemizin 4 cü 
maddesine göre bu yıl biten 20 senell.k 
müddetin uzatılmasının karar o.ltınıı. 
alınması, 

El\ISALLl-:RI GİRİ 15 SENE GARANTİLİDİR. 
DiJ,knt • Sinızer 'matlerı Istanbulda ynlnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır - Lstanbulda subemlz 

yoktur. Adres: SiNGER SAAT )lağaıalan. İst:mbol. Em inönü. No. 1. 2 - Mümkıp ve !da.re meclf.si ra.
porlarının okunması, 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye kon ulan 1.§: 
1 - Bursa Su İşleri Birinci Şube Müdürh.:ğii mıntako.sı dahllindekl 

Kı;cnçay üzerinde blr regülMör 1le Kocru;ay sa(: sahil sulama kanallan haf
riyat ve inşaatı ve MünlvvetJer derest ıslah işleri muhammen keşif bedell 
vah1di fiat esası üzerinden (474.100) lira (36) kuruştur. 

2 - Eksiltme 13/ 3/942 tıırihine rastlayan cuma günü saat 15 de An.ka
mdn Su Işlcrı Relsll~i binası !cinde toplanan Su Eksiltme Komisyonu oda
sır.dn kapalı zart usullle yapılacaktır. 

3 - İsteklller eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık İ.şle
rt Genl'l şartnamesi. umumi su işleri fcnnl şartnameslle hususi ve fenni 
şartı•aıneleri ve projeleri (23) lira {70) kuruş muknbllinde Su İşleri Rets
llğlnden alnbllirler. 

4 - Ek.~lltmeye girebilmek lçln isteklilerin (22714) Ura (01) kuruşluk 
muvakka~ teminnt vermesi ve ekslltmenln yapılacağı günden en az üç gün 
eHel rııerlnde bulunan vesikalarla birUkte bir dilekçe lle Nafia VekAJetl
ne müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu 
vcs'kayı tbrnıı: etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ekslltmeye ~tlrak 
~emezler. 

5 - Isteklilerln teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten blr 
snnt evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukablllndc vermeleri IA-
zımdır. Po tada ol:m gecikmeler kabul edUmez. (1046T (2215ı 

İstanbul nafia müdür lüğünden: 

An.karo.da. buhmnn ve sık. sık 
lst.anbul'a gelen blr ecnebi 

Mobilyalı Bir Apartıman 
Arayor. Galatada Sent Plyer 
caddesinde 7 No. da Rekllim Bü
rosuna (L. M. Z.) rümuzUe yazı 

•••••ile müracaatlan .. •••ı• 

3 - Bilançonun tedkLk ve tasdLklle 
İdare mecllslnln 1bra.sı. 

4 - Müddeti biten idare meclisi 
lzalnnmn yeniden seçllmesl, 

5 - Milnı.kıbın yeniden seçlml ile 
ücretınln tayini. 

6 - Ticaret VekD.letinden tebllğ 
olunan emre göre muktezi maddelenn 
dahlll nizamnıımemize geçirilmesi. 

Mersin Liman işleri inhisarı 
T ürk anonim şirketi umum müdürlüğünden : 

Şirketimizde munhal bulunan YÜKLEME, BOŞALTMA MÜDÜRLÜ
öü ııe vesait SERViSİ ŞEFLİGINE tayinleri için müracnn.t eden talip
lerin llzım gelen vasıflıı.n haiz olmadığı görüldüğünden: 

1 - En aşağı lise veya o derecede tahsil gönnü.' olmak. 
2 - Yükleme, boşnltıma işlerine vakıf ve deniz işleri ldareclllğinde 

ü.mlr olarak ç;ı.lı.şmlf bulunmnk. 
3 - Y~ıın (50) den fazla olmamak \'e tam sıhhat halinde bulun

mak gibi şartlar gm önünde tutularak isteklilerin lsbat ed1ci evrak su
retıerlle hal terc~slnl. hn.kkında malümat alınabilecek zevatın ad
reslerini bildiren yazı Ue Şubat nihayetine kadar Şirket Umum Müdür-

NOT: Yükleme, bo.,<:altma müdürlüğüne tnlıp olncaklardan !ngUiz 1 
lüğüne müracaat ederek haiz olduklan vasıflara göre verilecek ficret 
miktarım oğrcnmelerl rica olunur. 

Açık ckslltme sureuıe lhalesı teknrrlir eden <3235) lira keşif bedelli lmdİİill~lıiklloilnliui:s:ıilnliliniır ıİımmi.ısai. ii"iıi işairliiilnİiİr11kilnliriıişuisiın!ıiıidiiiaİılİİteiiirıiciiıhİIİİhiii:ı.ıikkiıniiiiaİllİsiiaiihiıiıipiitiilrii.••ıııii İ.ı.tar.bul jnndarınn konak komutanlığı temizleme evi sıhhi tesisat bitirme 
l~'nin muıınen olan gun ve saatte lhnlesl yapılamadığındıın 2490 sayılı 
kt'runun 43 uncu maddesi mucibince bu işin ihalesi tekrar 26/2/942 per-
4-nl>e giinü s:ıat 15 de Istanbul Nnf!n Müdürlüğünde pazarlıkla ynpıla
c:ıktır. 

A Bu iş alt kP.şlf ve şartnsmeleri dairesinde görülecektir. 
B - Muvakkat teminat (243) liradır. 

Isttklllwn en az bir taahhütte (2000) liralık tesisat işi yaptıklarına 
dnir id:ı.relPrinden almış oldukları vesikalarla 942 yılına alt Tlc;ırct Odası 
vrı; kasını hfımPen ekslllme günü olan 26 2/942 perşembe giinü saat 15 de 
gelrrelerı. 12"92l 

İstanbul bölge İaşe müdürlüğünden: 

·Türk Petrol ve Madeni Yağlar 
Türk Anonim Şirketinden : 

Şırltetimlzln Hissedarlar Heyeti Umumiyesı fevkalil.de olarak 13 Mart 
1G42 cuma günü saat 11 de Slrketimlzln Galata Bankalar caddesinde ~ 
s1kürazlon1 Generali hanındaki merkezinde toplanacaktır. Mezıldir i~t.l
n .ada bulunmak lstıyenlerln gerek asaleten gerek vekiilcten hftmll bulun
dukları hisse senedatını veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir 
hafta ~vvel merkezi şirkete terdi ederek mukablllnde duhuliye varakalan 
almaları ilan olunur. 

.\ltlZAKERE RU?~'lAl\lESİ 

Şirketin esas mukaveleslnln ücfincil maddesinin tndill. 
Tadili tekli! edilen 3 üncü maddenin muaddel şekil: 

O tomobil aranıyor 
Opel - Knpltan veya Stüdbecker marka hususid-en aranıyor. Flatı

nı ve kllometre'ilnl bildirir tekliflerin, Ankara posta kutusu (333) No. 
ya bildirilmesi. 

Türkiye sigortacı ları 
Dairei rnerkeziyesi 

Türk Petrol ve 
Türk Ano nim 

Madeni yağlar 
Şirketinden: 

Şirketimizin HWedıırla.r Heyeti UmumJyesi alellde olarak 13 Mart 
1942 tarihinde cuma günü .sant 10,30 da Oalatada Bankalar caddooinde As
slkürazionl Ocnerau hanındaki merkezimluie toplanacaktır. Mczk1lr içti
mada bulunmak ıstıyenlerin gerek asnleten ve gerek veklleten hAm.U bu
luııduklan hisse &el1edatını veya milsblt vesalltl 1çtlma günllnden bir haftıı 

1 

!1000 J,İRAYA SATILIK APAR-
38000 LİAAYA SATILIK APAR- Tli\fA~ - Nlşan~ı civarında 

TIIUA..."'l - Beyoğlu İngUlz sarayı- tramvay JstasyQnuna bir dakika 
na yakın güzel bir mevkide 5 mesafede itç buçuk katlı banyolu 
katlı 4 der odalı banYQsu ve holü bollu bir apartıman acele satılık-
olan. Dosya No. 156. tır. Dosya No. 161. 

- Taksim Kr istal arkasında İspanya konsolosluğu 
karşısında .:mm Emlfıkiş. Telefon: 42277 er, 

Kr~m 

' • 

EN IRlrPUDRA 
MODERN KOLORİ 

SATIS YERLERİ: ITRİYAT MAGAZARt ITRİYAT DEPOLARI .. ----
tGOZE N Müessesesi Büy~ü~Postane_cad. Hi5 Tel. 4137a 

Çok kıymetli tek taş bir 

Pırlanta yüzük satıhyor. 

Bddenmellte olan 

POKER 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 
DlKKAT: POKER TR.AŞ 

BIÇAKURI 
Perakende olarak 
bütün Tür kiyede 5 KURUŞTAN 

fazla aatılmıyacaktır. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM Şirket aşağıda yazılı muamel!t ile iştigal edecektir. Gerek T ürk.iye 
dah.llnde ve gerek ecnebi meı:tılt!keUerde GNEFI'ı> umumi tabiri Ue maruf 
işlenmemiş veyo. tasfiye edUmlş, bllcumie mahsulatın ticaret}, teneke lev
haları, kalay, fıçı, tel gibi sözü geçen mahsulfttla münasebettar bulunan 
me"ad. otomob ı, kamyon vesair kara ve deniz nakliye vasıtaları ve her 
türlü yeril ve yabancı madd<:lerin dahili ticareti. ihracat veya lthalfı.tı, 
ıst.hs::ılleri ve nakilleri veya. lşletılnicsı ne yukanda yazılı işlere mahsus her 
tuılü imalfıthane ve tesisatın ihdası iştlrası. lstlcan ve işletilmesi, Şirket, 
bfıl~da tasrih olunan maksaöi1e münasct>ettar bulunan bllümum mali, tica
ri >nal muamf'.'lfı.tı icra gerek Türklyede ve gerek ecnebi memleketlerde 
n•iıe es olup mnksadı f!;bU Şirketin maksadına mfüı'.\bll·. olan Şirketlere iş
tirak edebilir. Şir.ket, esas m:ı.ksad ve tedviri muamelô.tı zımnında kanunu 
nır.hsusuna tevfiknn emvnll gayri menkul~ tasarruf ed->bl!lr. 

evvel Merkezi Şlıitete tevdi ederek mukablllnde duhull~ varakalan alma- ••••••••••••••••••••••••••••• 
lan nrm olunur. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Paralı lnleb mi.tin uçuncü tak .. ıt z<ı.manı 1/Mart/942 dlr. Taksit lerin bu 

t arihe kadar y::ı.tınlmış olması litzımdtr. (2151) 

1\IUZAKERE RCZSAMESi 
1) İdare Meclisi ve murakip raporlarının okunması. 
2) Şirketin 1941 yılı bilançosu ve ki\r ve zarar hesapla.nnın tedklk ve 

tnscllkl. 
3) İdare Mecll.st ve murahhas azalan ~ ~lı'ket mura.tibliıln zlmmetıe

rlnln 1P41 sene.qine alt islerden dolayı ibra .edilmeleri. 
4) Esas mukavelenamenln 25 inci maddest mucib~ce, kuı"a lle .ç!kacak 

Heyeti İd11.re azaların yerine yenilerin lnt1hnlıı. 
5) İdAre azalanna, mukavelenamenln 39 uncu maddesi mucibince hu

zur hakkı olarak verilecek ücretin t ayl.nl. 
6) 1942 senem için muraldp seçllmtl61 vt ücretinin t&JlnL 
'I} K!ı.nn suret i tevzl1. 

Paletli Traktör Aranıyor 
Elinde mazotla. işler paletll traktörü olup da satmak lstiyenlerin Slrkecl 
Miihürdarzade han 5 numarada Şefik Aksaçlıya. mümcnatlnrL Tel: 21711 

Bele diye sular idaresinden: 
İdaremize lüzumu olan matbu evrak ve defterler kapalı zarfla müna.

kasaya konulmUştur. 
ı - EkSlltmeye girmek 1stlyenler idaremiz Levazım Şetliğine mfirnca-

ııtla parnsız olarak şartnameyi alablllr ve nümuneyl &öreblllrler. 
2 - Tallp1er tekllf zarflarını 24 Şubat 1942 çarş:ı.m.ba gUnü saat 12 ye 

kadar Ta.kslmdekt ldn.re me:r'kezinde Muamela.t Şefliğine verme11d1rler. Ba 
.saatten sonra getır11ecelc zarflar ltıı.bul edllmlyecektir. (2425) 


