
BUGUN BtJTVN İSTANBUL 
Mevsimin en gi}zel TUrkçe, 
sözlü, sazlı ve şarkılı fllmin1 

görüyor. 
ALİ BABA ve 

KIRK HARAMiLER 
ELHAMRA 

Sinemasında 

.&!f .& ve BABALARA 
Çocuklarımız mekteplerde hesaptan zorluk 

çekiyorlar. 5 den 8 ~ına kadar olan çocuklan
mzın sonre. sıkılmasını tstemlyors:ı.nız oyunla 
ruht blr yoldan aded mefhumunu kavratan 
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lngiltere, ilkbahar
da Rusyaya yardım 

için harekete 
geçecek mi? 

S?vyetler Çay, kahve satışı lnhi- tm'Ja _u ... s_.&_Blill!:l&!mlR~• .. i lmllTFmmE_L_a_a_.a._P_L_Al!!!liJ:B 

yem cepheler sar vekiletine geçiyor Cava'da 
kurulmasını . . " . büyük deniz 

istiyorlar T ıcaret ve lnhısarlar vekaletlerı arasın- h b . 

Ruslar 
Feodosya'yı 

topa tuttular Hitler, Nasyonal-Sosyalist Par
tisinin yirmi ikinci yıldönüınünde 
Münih'te yapılan törene gelemi-
100eğinl, buzlar çözülmeye baş
ladığı iç.in Rusyaya indireceğl son 
vuruşu hazırlamaya uğraştığını 
cepheden bir mektupla bildirmiş. 

da müzakerelere devam olunuyor mu are esı 
Litvinof timdi harekete 

geçilmezse it iıten 
geçecektir diyor 

rd ld"" Nevyork 27 (A.A.) - M. Litvi-
Stalln de, Kızıl o unun yı o- f S I B" rw· el · • f t"l ·· · d dı w b lt d no , ovyet er ır ıgı ÇJBı aı a ı e 

numün e yay gı uyru u a, Birleşik Amerikada bulunduğundan-
Ukbahardaki Alman saldınmına •beri ilk defa. verdiği bir demeçte 
Sovyetlcrin şiddetle göğüs gere- Anglo - Saksonlarla müttefiklerine 
ceklerinc güvendiğini yazmıştı. hitap ederek ilkbahardaki Al~an -

İki taraf hem dövüşüyor hem İtalyan taarruzunda kendilermden 
de iki a s:ınraki cetin ça~ışma- a~ami yard!~ ist~miıtir. Liı:vinof ez-

y • cumle denuşt.ır kı: 
ya hazırlanıyor. Bunun sonu ne c:Hitlerin ordulan, iki cephede bir-
olabllir? den hatta daha fazla cephede yapı· 

Almanya, kendi bakımından, lacak taarruzlarla yenilebilir. Batıda 
savaşı yürütmek, milletin siner bir mahalde iyi teçhizatlı büyük or
glbi görünen ruhunu kalkındır- dular bulunması, eğer bu ordular 
mak memleketi uzun bir savaş doğuda.ki katı muharebeler .. ı:snas .. ~· 

.. : . da faalıycte geçmezlerae, kafi degıl-
suregme dayanıklı kılmak için dfr. Bu muharebe bittik.ten sonra 
Rusyaya yeniden saldırmak zo- garp cephesi orduları için hedefleri· 
rundadır. Bunu yaparken, bütün ni tahakkuk ettirmek hususunda bel
gücünü toplar, fakat başarının ki iı iıten geçmit olacakhr. Sovyet 
yüzde kaç ihtimali olduğunu he- zaferlerini ço~msamamalıdır. DU.-

manın kuvvetı sarsılmııtır, fakat he-
aaplamaz. nüz imha edilmiı değildir. Eğer ilk-

Ankara 27 (Telefonla) - Gümrük ve lnhiaarlar Ve.kaka ile T.icaıo 
ret V okaleti aruında, memlekete ithal edilmekte olan çay ıve kahve
ler hakkında bir karal' almak için temaslara b&1lanmııtır. Bu temaal~ 
rın takip ıettiği gaye, Ticaret Ofisi tarafından hariçten mübayaa edil ... 
rek külliyetll miktaTda atoku yapılan çay ve kahvelerin bedeli mukabi
linde Gümrük ve lnhiaarlar Vekaletine devredilmesidir. 

Müzakereler müsbet bir ockilde neticelendiği takdirde ~tiıal edilmiş 
ve edilecek olan çay ve kahvenin İnhisarlar Vekaleti tarafından aab~ 
çıkarılarak rakı, sigara ve saire gibi bu maddelerin de inhiaar altına alı
nacağı tahmin edilmekted1r. 

Italyadan hususi 
takas yolile ithalat 

Deri, yumurta, zeytinyağı ve afyon vererek çivi, 
tel, otomobil ve yedek parçalarile kükürt, boyalar, 
limon ve portakal esansları, fapka vesaire alacağız 

lert mukabilinde itaıyadan ldikilıt, 
sigara klP:Iı, klmyevl ve tıbbi mad
deler, sentetik boyalar, .entetHt veya 
ta.bli esanslar, (limon esansa, berga
mot, portakal esansı, neroli ilh ... ) 

~u muharebeye Amerl· 
kan harp gemileri de 

iştirak ediyorlar 

Viazma - Smolensk 
yolunda şiddetli mu· 

harebeler oluyor 

Londra 28 (A.A.) - B.B.O.ı Biraz Londra 28 (Aadyo saat. 7 ,15 de) -
evwl V&.§1.ngtondan blldirlldJ#ine gö- Dfin gece yansı Moskovada neşredl
re Cava adası civnnnda bflytlt bir de- len resmi Rus tebliği: 
niz muharebesi cereyan etmektedir. Kıt.a.:ı.tmuz, dün düşmanla şlddet.ıt 
Bu muharebeye bazı Amerbn harp muharebeler ya.parnk llerllemeğe de
gemllerl de lştirAk ediyor. va.m eylemişler ve birkaç yerl geri al-

Bu ha.beri, biraz evvel Bata.vyndan mışlardır. 
Hollanda ajansı vemı.tştlr. Denlz mu- Londra 28 (A.A.) - B. B,C.: Almnn
ha.rebesln1n Cava.ya asker çıkarmak lar Staraya Russa bölr;esinde çevıi.lm1' 
için gitmekte olan Japon harp geml- olan Alman kuvvetıerlnl kurtarnı'llt 
lerlyle cereyan ettiği sanılmaktadır. tçl.n ümit.siz gayretler S3rfedtyor. Snlı 

Daha. evvel müttefik tayyareler, ce- Yıe çarşamba günleri, mahsur Aima.n 
nubl Sumatra'da Japon harp gemile- kuvvtlerine malzeme tnşıyan Alman 
rlne hücum etmişlerdir. tayya.relerlnden 51 1 düşürfllm~tilr. 

Fransa 
bitaraf 

Maretal Peten, B. Roo
ıevelt' e teminat verdi 

Söylendiğine göre, Rus süvarileri 
Staraya. Russa'nuı garbiııdc fnallyet
tıe olup Vinyovele komr varmışlardır. 
Bu yer, Btaraya Russn'nın cenubu 
gaıt>islııdedlr. 

Vlazma - SmolensJt yolunda da şid
detli muharebeler oluyor. Cenupta 
mareşal Tim.OQCııko taarruzuna dıwam 
etmekt.e olup cephenin çıkıntı teşkil 
eden bl..ıı yerini müdafaa eden üç Al
man alayını mağlQp etın~. 

Rus harp gemileri, Kırnnda FeodoısSovyetler de böyledir. Üzerleri- baharda lüzumlu olan maddi yardı
ne gelecek düşmanın üstünlüğü mı gönnez.sck Hitle.-, eline geçirece-
ne olursa olsun vatanlannı ko-'ği bütün ıservetlcrle her ıeye hakiın 

Ankara 27 (Telefonla) - Bazı mal
larmıız mukablllnde İtalyadan 2 mil
yon 750 bin llraldc bir Md dahllinae 
bir talanı İt.alyan mamulfltmın husu
si takas yollle 1tha.11 hakkında Coml
ran anoınlm şirketi lle mUzakercler 
yapılmış ve bir anlaşmaya vanl.mı.ş
tır. 

şapka it.hal edileblleeettlr. Vqington 28 (A.A.) - Vaşing· ya limanını bombardıman eylemtşleıı
dir. 

rumak zorundadırlar olacak ve o zaman Müttefilderin 
İki t raf 

1 1 
°w d ö mağlubiyetten kurtulmalan ihtimali 

a ın 1az1r ıgın a g ze pek azalacaktır.> 
çarpan nokta, Almanyanın kim- Gl s·k ki' .. 

d d 1 t 
·· .. 1 • ı ora ye gore 

se en yar ım s er gorunmemes , I 
sovyet Rusyanın ise tek bB.§ına A manlar nerelere 
kalır görUnmekten şikfıyet etme- taarruz edecekler? 
sidir. Londra 27 (A.A.) - Polonya 
Almanyanın bütün ağırlığını Ba,veki)ıj general Sikor.lci Londra· 

. .. . . da aöylediği bir nutukta Almanlann 
üstune çekerek Ingıltereye nefes Rusyadaki kayıplanndan dolayı Le-

Bu a.nl~ya göre, hususı takas 
yollle İtalyaya zeyt!nya~ ve afyon 
gönderllecek, bunlara mukabU İt.al
yadan demir malzeme (çivi, demir 
tel. demir bidon, saç, boru, şl~ kap
sulu ve 1kl tarafın mutabakatı Ue ta
yin edilecek sair demir malzeme), 
otomobil, otom001l yed&Jt parçalan 
ve dıter f:vedelt parçalar geth1lecektır. 

Yine talyaya gönderllecek olan 
yumurta ve t:tı~tıt: bat hayvan deri-

Bu ta'ku ç-erçevesl dahilinde İt.al- ton ile Vichy münasebatı bir tebliğ
yaya ihracat yapılabilmesi, aynl kıy- de izah edilmiştir. Vichy hükumeti 
mette İtalyan mallannın memleketi- amiral Leahy'ye verdiği notada. 
m!ze lthall ve bu mallann kara. veya Fransanın bitaraf olduğunu vıe Al
denlz yolile Türklyeye mütevcccUıen manyaya mütareke prtlanna aykırı 
yola çılra.nldığınm tevstkl, tle ka.b1l olarak yardım etmediğini .ileri sür
olacaktır. Ancak, vakit zlyaına m~y- müıtür. Amerika hiikumeti tamam• 
dan verllmemek ttzero İtalyan malla- !ayıcı izahat beklemektedir. Eğer Vi· 
nnın ırütut veya yola çıkanlma.smın chy'nin Rommel' e Tunus yolile mal
tevsUdnden evvel ihraç edlleeelc mal- zeme gönderdiği teeyyüd edene 
!arımız için lisans verilmesi Tlcaret Franu, derhal deme>kraai düıman· 

Sir Cripps'in 
işçilere .bir 

hitabesi 
İngiliz Nazırı, meıgul 
memleketler amelesini 

sabotaj yapmağa 
davet ediyor 

aldıran Sovyct Rusyaya gerektiği rungradı, Moskovayı ve Kafkaayayı 
kadar yardım edilmediğini, şimdi lbir hamlede. zaptetmeğe yetecek hü· 
İngiliz kabinesine giren Sir Crlpps cumlan aynı zamanda yapamıya
bile sövlcmişti. Fakat bu mesele ı c~ldarını müd.rik ol~1uğun.~ söylemi~ 

VekAlctinoe tabut edllmlftlr. !arına yardım eden bir memleket te-
------------------------- lakki edilecek ve Amerikadan o ıe· 

~ . tir. General Sikorskı ye gore Alman· 
etrafında en yetkıli sesi, Sovyet- lar Kafkasyayn karşı Cenubi Ukray· 

Ekmek istihlikl 
Muvakkat bir müddet için bugünden itibaren bü
yüklere 300, çocuklara 15(} gram verilecektir. 
Ağır İşçiler eskisi gibi 750 gram alacaklardır 

lerln Amerika Büyük Elçisi ağ- nadan bnılayan bir taarruza geçe• 
zından işitiyoruz. Amerikaya git- ceklerdir. Afrika §İmalinden Süvey• 
tiğindenbeı1 ilk defa söz söyleyen şe ve lra:C'a karıı. Almanların gitgi· 
Lltvinof, İngiltere ile Amcrikadan de :arta~ ~et~ol _noksanını temin ga· 
ellerinden gelecek bütün yardımı yesıyle ıkincı ~m t~arruz yapılma~ı 

. . • .. da muhtemeldır. Mıhver dcvletlerı- V l J b" 1 l 1stemiştır. Litvınofa gore, Sovyet- ni yıd:ın bir ist!ikbalde tam hezimet· Dün sabah i ayete ge en ır o an yağmur ar dolayısit.e hububatın 
ler tekbaşlarına Alınan orduları- ten kurtarılabilecek olan ıey bu isti· emre göre halka verilen ekmek mlk· dahilden istasyonlara naklinde uğ-

tarı değiştirilmiştir. Bu aabahtan iti· ranılan g~ici müıküller göz önünde 
ru yenemezler. Hitleri yenmek kametlerde yapılacak muvaffakiyet- haren büyüklere 300, çocuklara bulundurularak her ihtimale karşı 
tçin iki, hatta daha fazla cephede li taarru:r.lardar. ibarettir. ı 50 gram ekmek verilecektir. Ağır mevcut stoklarımızı korumak mak· 
savaş açmak gerektir. İngiltere işçilere eskisi gibi günde 750 gram ııadile ve muvakkat bir müddet için 
ile Amerikanın, iyi yetişmiş ve Japonlar ekmek verilecekbr. alınmııtır. 
bezenilmlş O!"dulan, şimdi işe ka· Ekmek çeşnisi de deği~tirilmek.te- Vilayetin tebliği 

R ' dir. Bu aabııhtan itibaren ekmeklere nşmaz ve harekete geçmezse, son- angon a k Viliyetten teb1:ı:. -..1
3

-:..tir· r yüzde altı nisbetinde nohut arıştı- UK eu......,. 
radan Almanyaya karşı bir şey rılacak 'Ve mısır nisbeti artırılacaktır. 1 - 28/2/ 1942 cumartesi ısaba· 
yapamazlar. «Eğer ilkbaharda ge· g ı• r m •. ş 1 er Ekmeğin rütubet derecesi eski· hından itibaren halka verilecek ek-
rekU olan yardımı görmezsek, den olduğu gibi yüzde 40 olarak mek miktarları aşağıdaki ~ekilde de-

H in lrdi~· . k l k ği§tirilmiıtir: 
itler el c geç gı bütün zen- . a aca tır. y 

ginliklcrle herşeye hakim olacak Şimali Tayland'da Vekaletin tebliği A - Agır iıçilere 7so. büyükle-"hi J Jcu 1 • A ) -r.· t re 300, küçüklere 150 gram ekmek 
ve o zaman müttefiklerin yenil· mu m apon vvet erı Ankara 27 ( .A. - ı •ıcare ·ı -L..: 

d 1 
. . ven eceK•~r. 

• mekten kurtulmaları ihtimali çok toplandı Vekaletinden tebliğ c i mııtır: B p · ·· 1 . k 
Hükümet, 28 Şubat 1942 cumar• 1- azakt~/~n erı e ~~\tu-

azalacaktır.» Litvinof gibi bir Şangbay 27 (AA) - Salahi- teai gününde yürürlüğe girmek üze· plon arı ~ku a ı ~n ~ ·ı v~r~ m te 
Elçi, tehlikeyi göstermek için da· yetli Japon kayn~kİarından haber y • 'd b k tandaılara o an un mı tan agır ıtçı er ıçın 5 31, 

h 
re ~!gır kışçı c

1
n a.~ la"'k vakmek mik- büyükler için de 21 2 gram olarak 

a açık konuşamazdı. Demek verildiğine göre, Japonlar Rangon' - ven me te o an gun u e b.t d'I · ti 
oluyor ki Sovyet Rusya, ilkbahar- un t\'aroılarına girmiılerdir. tarının yüzde yinni nisbetinde indi· tes 

1 
e 

1 
mıı r. 

·cıa Almanyaya tekbaşına karşı Şimali Tayland'daki rilmesine karar vermiştir. 2 
.- E.Jc.~ek 600 gramlık tek tip 

Bu karara göre ağır iıçilere gün· ü~erın~en -~~al. edi~ecdttir. Ağır iı-
koymaktan korkuyor, müttefik- Japon kuvvetleri de c750> yedi yaşından yukarı va· çıler bır butun ıle ~ır çeyrek, büyük-
!erind:n yal~ı.z silahça yardım et- Çungking 27 (A.A.) _ Çin a.s- tımdaılar~ günde c300>, yedi ve ler yarım, ve küçükler de dörtte bir 
'lnelerınl degıl, başka cepheler keri sözcüsü, Şimali Tayland'dalci daha aıağı yaıtaki çocuklara günde ekmek alacaklardır. 
açmalarını istiyor. HattA. daha Japon kuvvetlerinin artırıldığını ve c ı SO.> gram ekmek ıverilecekti~. . -~ - 600 ,.gra?1lık elcmeğin fiati 
ileri giderek, Rusya yenilirse, son- 70,000 e çıkarıldığını, bunların da Bu tedbir sürekli ve şiddotlı bır Murakabe Komısyonu tarafından 
rası için yedekte tutulan İngiliz başlıca ~rupunun Bangkok dem.iryo- k~ştan sonra hala devam etmekte 1 O kuruş olarak tesbit edilmiıtir. 

. !unun ııımal son noktası olan Sıeng-
ordulannın h1ç bir işe yaramıya- mai"ye yerleştirildiklerini söylemiş- B R 
caklarını söylüyor. 1 tir. A~~a!ıldığına ?Öre Japonl~r, Şi- .. :1. k k .. s .. er 

1 
• 8 uf Orbay 

Btitün bunlar doğrudur. İn- ı engz:1aı run 2~0 kilometre dogusun-
'Iterc Al rı'l dakı Tongot ıle Pcgu arasındaki de- Dumlupınar hareket etti· 

gı , manyanın yere se - . 1 k w k 8 . 
w mıryo unu esmegc ve yu arı ır-

rnesinde sadece Rusyaya belbag- manya'yı işgale hazırlanmaktadırlar. Dün d-~!-~ .... bucak- Ankara 27 (Telefonla) - Lon-
lanuş gibidir. Bunu, lngilizler her Geçen hafta Bangkoic'tan Şimali ya ena1ennuı uca- dra Bü·.ı:ı. El ·1·v· • .ı.. L___ B 

J b
• eh kuvw ... u haline gir- .,..._ Ç1 ı.gıne ta., •• C>nuıan . 

söylevlerinde ve yazılaıında tek- Tayland'a yeni apon takviyeleri saz D' c ennem ,_ Rauf O b b -'--- 23 ı.ı. d '--1 · · S d"ğini ""nlerde kü ük «DUmlu· r ay u ~m ,n • .IUl • 
:rarlamaktan geri duıınuyorlar. gel~cğe devam. etmı~tır. iengmai'- 1 ıu ııu ç d kan Tora. ekspresile Adanaya git• 
Böyle olunca, Sovyet ordularının de _,o,OOO ve Şıengso de 1 O,OOO ":8" pınar~ vap~ ma

1
f1ar arasın d: miştir. Büyük Elçimiz, Adana yoliy-

.1 .. i h. b' .. rl ker toplanmıştır. Bu son nokta, Sır- geçer-.-. lo11>il tara annm yanın le Londray 'd ekti B R f Or-
yenı me~esı ıç n ıç ır ozve - manya ile HNıdiçininin ve Tayland' - süzülerek Pireye ulqtL bay istJ.ay:n~ ec ckü~· . abual 
den çekınmemek, Rusyayı bu ın müşterek hudutlara sahip olduk- Dumlupınar!.. Vaktiyle bu isim baz: elçilikler ;i; ge~l:ne ve ~ 
çarpışmada tekba.şına bırakma- lan M~kong üzerindedir. Japonlar, iki can dU.manından birinin. öteki- çolt dost!an tarafından uğurlan• 
mnk lngiltere ve Amerikanın da Şiengmai'de Lunngbank"ta ve Şieng· ne verdiği büyiik bir dehteti sem: mıştır. 
çıkarlaıınn uygun sayılır. Litvi- tl rayi"de tayyare meydanları inşa et- !>?llettiri!~rdu. Halbuki bugiin af1:1ı ===========-=-=====-= 

r w. • mektedirler. ısım aynı inaanlar ara.sanda emsalsız mefhumu aruanda ne muuum 
no un dedigı gibı , Almanya zen- s·· .. ç· k 1 · · s· b' • lık • ti' • if d idD'' Ve fark! . . ozcu, ın uvvet enmn ırman· D' msan ıes nan a es • · 
gın Rus topraklarını ele geçırlr- ya' daki durumları hakkında sorulan dünyanın bir kıyumda milyonlarca Bu, kıLcı defne dalı haline aok-
se, Avrupada sava~ı kazanmak 

1 
bir suale Çin kuV'vetleri..,in henüz , aÇ çocuk, aç kadm ve aç ihtiyar ıim- mak mucizesidir .. 

Necmeddin Sadak Tungod'a gelmedikleri cevabını ver- 1di «Özleri ufukta o ismin ilk ılk be- Bütln J'~ ~ Yt öraek 
11a&bUe z sii&aa i da) mittir. l linmıliai ~-- iki DmaluD ... •hctil bir MıeliM.lıı (Dew 

kilde muamde görecektir. Vaıingto-
nun Vichy"den Madagaskar adası· 
nın ve Fransız filosunun müttefikle
rin zararına olarak kullanılmıyacağı 
hakkında teminat istiyeceği zanne- Londra 28 CA.A.) - Mfthrühb 
dilmckted.ir. lordu sir Stnfford Crlpps tşgnl altın-

B R it 1 p · · b I dakl memleketler ıunelcslnc hlt.aben . ooscve , mareıa ct"ın e u .... 1t,,..... bl tuk ·· ll 1 h h kk d h ı.• k •u.uJvua r nu soy ycrek on an 
~sus a. ın .. a ıa st gir ~e tup Almanyaya karşı acılan ronnyl ııar-

gondennıı. mareşal PetaJn de bine lştlrA.ke ve dn.h-a fazla. sa.bot.at 
Fransanın bitaraflığı haklcında temi· yapmağı:ı. teşvik etmiş ve demlşt.ir ki: 
nat veren bir cıwap yollamııtır. •- Esaret. altında bulunan işçiler, 

Amerikan 3efiri hükume· ~~a= fa~~~~=~ AI= 
tile isti§are için V afİng

ton 'a gidecek 
Londra 28 (A.A.) - Bl3.C.: Alman

lar, Biri~ Amerikanın Vlchy elçlal 
amlral Leı:ı.hy'nin geri ~ şa
yia.mu çıkarmışlarsa. da bunun asıl
sız olduğu Vaşlngtonda. beyan edll

1ctne çartılannm dönmesine ve müte
madi}~ çalışm:ısına. bağlıdır. Hepi
miz, küçük bir l\nzanın kocaman ma
kineleri durdurduğunu blliyoruz. Ey 
1şçller, hangi mlllctten olursanız olu
nuz hak, a.dalet ve hilrrlyet da.va.sına 
ynrdım ediniz, sessiz vurunuz, durma
dan vurunuz, mülrerrercn vurunuz.-. 

maktedlr. Reutere göre a.m1ral Leahy'- ::s:::::===== =======2 
n1n hükflmeti ne görlifme'k 1ç'1n Am.e- ~ Bu aabahki telgrafların 
rlkaya. gitmesi muhtemeldir .,_ d<Namı 2 nci sahifede 
ı11111ımnıııımımmıııuMımn111111111n.-m-111111ıuıııuı111111111mıuııııuı11111uuınıH11auımın.....-

- Anne, ba'l>am geme birini mi karşılamağa gidecek> .. 
- Hayır kızım. bU odwıc~a ııidip odun iatiyecckl..._ 



Sahife 2 

BU SABAHKİ 

TELGB.A.FL.&lt 

Birmanya'da 
Japon 

ilerieyişi 

Şimdi Japon kuvvetleri, 
Saluenin ve lravaclinin 
şimalinde ilerliyorlar 

Vichy 28 (A. A) - O. F. l: 
Japon askerleri, Rangon ıehrinin 
önüne varmışlardır. ŞehiT yanmak
ta.dır. Japonlar, şehre girmek için 
ltuvvei külliyekrinin gelmesini bek
liyor. 

lngilizler, Rangonun ııukutunu te
yid etmemekte ve vaziyette esaslı bir 
değişiklik olmadığını ttöylemektedir
ler. Bununla beraber, S.i.tang boyun· 
daki istihkamları teTkettiklerini itiraf 
ediyorlar. 

Rangon - Mandalay ı.ftmendifer 
IMlttı,.. dan inen Japon kuvvetleri İra
vad: yaylasına yürüyorlaT. Japon
lar, Saluen'in şimalinde büyük kuv· 
vetler tar.li~ etmektie ve tayyare 
meydanlan yaptırmaktadrr. 

Libya'da hava 
faaliyeti arttı 

Vicby 28 (A.A.} - O. F. t~ 
Lbyada iki tarafın da hava faaliyeti 
artmıştır. Mihver tayyareleri A.ge
dabia ve Gazale.nin cenubunda İn· 
giliz tahşidatmı, İngiliz tayyareleri 
c:le Trablus, Bingazi ve Berlca'yı 
b:>mbalamışlardır. 

Filipin'lerde vaziyette 
değişiklik yok 

Vichy 28 (A.A.) - O. F. İ.: 
Filipinlerde Ame;ikan kuvvetleri, 
Cbki mevzilerini muhafaza ediyorlar, 
ha.t+a dün ziraz ilerlemşlerdir. 

AKŞAM 28 Şubat 194 

Geceki ve Da Sabahki Haberler 
Riom mah
kemesinde 
duruşma 

Blum ve Daladier'nin 
istekleri reddedilerek 
muhakemeye devam 

olundu 

lE~~~~J 
Japonlar Rangon'un kenar 

mahallelerine girmişler 

Sibirya'da 
Sovyetlerin 
üdafaa hattı 

giltere, ilkbah 
da Rusyaya yar 

hareket • • 
ıçın 

geçecek mi? 
Bir Japon gazetesi, (Bat tarafı ı inci sahifede 

V or.o§İlof şehri önünde mtitteruder için daha fazla 

bir Majino hatb ~ektir. Burnian b~ka, dö 

Felemenk Hindistanında muharebeler,,. yapıldığını yazıyor en çetin döneminde bird 

ı di 
laponyanın da Rusyaya sal 

a:ıı:m ~le~: Da=~~~ Cava adasına akın ar devam e . yor Tokyo 27 (AA) - Asahi ga• sını olası saymak gerektir. 
suçluların hepsi oırada idi. Esıd B34- · zotesin.in ınu1W>irl Sibirya lııadudu ara..ını.daki sıkı işbirliğine 
vekil muhakemenin aıçıllllAAlna. kıtı.- Uzak doiud~ başlam.t§lardu. An.+maıı adaları boywıda y~ılan S~vy.et. ask.eri ha- hk, müttefiklerin Rusyada o 
zaren oturduğu yerden Gam.elin ne Rangonun cem~bunda. HiDt sabiJ}e.. znlıklannuı ch~c:tını bdirtm.:k.- bitene sadece se · ci kalın 
toouşuyordu. Sa.Ioada pek az hu!an BirmaDıY'acla Japon taarruza <lo- rine 800 mil mesafededir. ]aıpoula- te ve Sovyetlenn billı.a.ssa Voroş.ilof yır . 
vardı. ed" o·· 1e l.abe:rl 1 a· al k- f .. k ntırol etmn ,elıri öufinde hakiki brr cSihirya Sovyetıerin ağırına gıtmckte 

Reis Daladier'nin sorgusuna başla- vam lar .ıyo~ . un_ g~ n eıru:l .a.: ~1:1 bıng ~l or elm:mı ~eğe çahp majiııo hattı> vücude getirdiklerini İngiltere, Sovyetlerln ist 
nacağını bildirdi ve eski Başvekile: po~-- ın 1 -~all~:ı~el g . _.~ ~] u aanılıan e g - IÖylemektedir. Buna mukabil muha- yerine getirebilecek mi? 

ı _ Harbe hazırlıksız girmek.ten. ve .ıı;enar man eıerı e e geçır<lllUe- c..aa; an s yor. 'bir hudud - daf d J kı . 
2 23 EylıU 939 tarihh:ıdelci t.oplan- rini bildirmektedir. İngiliz)erin pet· Felemenk Hindistanmda ~ tal . u .mu. k;me ~d apd; • Rus harbine Ingiıterede n 

tıda aldığı durumdan dolayı suçlu ol- rol depolanna ateş verdikleri, liman ra. Borıreo ve Celebee adalanncla -L-anrıl lD '-•ahtısntaı 1_ etınb enbtalem- dar ehemmiyet verildiği, R 
duğun h •·-•-·t... · d · k J..l-!!.... h J '--- -·' il _ '- l .... ,.et e u se me.ıı;.te ve u arm n ao.ııuo. ....... teaı.satmın a yanma ta o ~.. a- apon JtUvveuer e tarPJID>mıM o u• Garp h . vkedil de .. zanclarının ne kada r be . 

Dala.dier ayakta Vtt pa.rlAımmt.oda.n her veriliyor. Maamaöh h11 aabeTle- yoT. Japonlar bu adaların iogalini c~p esıne ae m uzere .-.- .. .. k t 
kalma eski blr nıU...,.tıa a.ra. sıra yum- • . _ J 'L ı. '-"'-- _ '- - ta 1 - --'~ _ı__ Q_ __ -~a cıeplumm bu kısmından alınan mal- digı h ergun goze çarpma 

,,_ n teylt eaen ır.atı aıaıumat semu: mam amaga 'r"-"91,.onm-. ~ ·ı · f d' 5 l · 
ruklannı vımınağa devam edeceği yoktur. &daamın büyük kıamuu fimdiden. ele zemekıı ~ nıspeten zayı ~İı.a.ı o':- Rusyaya yardım, ngilterede 
masaya elleri dayalı olarak reısı din- • • geçiTmişlerdir. Cavaya kıu11 bava yet .ta anna J1.AZar11.n n en· gide kuvvetlenen bir yüriiın 
lerneğe koyuldu. R&ls üç sene zar!m- Japonlar Birmanyaum pm.aline ak lan "ddetle d etmektedir nl belırt:mektedir. 11nded" l ilizl R ada 
da yalnız bir defa yüksek harp mecı.ısı doğru miibi:m kavvetleı- göndenne- ın - Jl • • evam • Almanlar kolkozları . ır. ng c~, u~y . 
toplantısına ~tirak1nden dolayı Dala- ie de"8Jn ediyorlar. Ta:vlandın Bir- Doğu cephea. .., •• • • menın yahut yenilmenın b 
dier'yi tahtlye ettı. nıya hududuna yakın kısmında .. _ • . kaldırmaga, mulkiyeti sonuçlarım kavramıyor deği 

Daladier, ordu teşldlA.tma ait oldu- toplanan Japon ~UV"retlel'i 70 bini Butun cephe boyunca, bilha.-a .11- tesise karar verdiler ıer. Bunun içindir ki elleri 
g-u takdirde Harbiye Nazırını yüksek b J B aka iilı" mal Te merkez mmtaka:larmcla P<i- ı-,..., 1 
harp ~ecllslne başkanlık etme~ ~- u mllfhlr. u mınt ya m un detli muhaTebeler 0 1..-..r. Soıvyet Bedin 2'1 (A.A.) - ~rida. ._- al- geleni yaptıklarına, far.tasını 

Ç. k:uvvetl · Ll!!!.: ö l · Lv.rv tm.da. btılanan &.."aZl.deki Alman nazın 
bU: tnıttu~u ııöylemt, ~bu mecllsln ın .• e~ geou.qµ s Y eruyoıea tebliği Rus taarruzunun devam etti· B AltPed Ro3Elnb& 19311 da eııd. So _ pamıyorlarsa ellerinden ge 
mut.eaddlt defalar toıplarımooını 1!te- da henuz Çinhlerle Japonlar arasın- ğjni ve bazı yerlerin geri alındıiuu · tlet1 BirUği e~ dalltl ol ~- eliğine hükmetmek haldan 
~olmasına raıtmen kend:lal.nln bun- da çarpıtma ohnamıttu. Japonlar aöytüyor fakat bir illim zikret:miYor. ~ ııtvU ida up 
dan mesuı tutulmasının çak garlp ol- Taylandın fimalinde yeni hava mey- Alın ~. S etleri b"tün taar reye geçınJ4 ola.n bölgeler olur. 
duğunu llbe etm1'tlr. danlan yapmağa çalşyorlar. Bu ruı:l=nın ~~yu~j;Y 7.a...,.tn v;:.dirilerek ~~':9°1Bublrsta.~ü t stat&ü ~~~ ~= Unutmamalı ki harbin şi 

Da1ad1er ordu meveu.dunun fazla- daln b" ·ıı: • öl ,,_ ~....... ~ ye na.zar.an ......... u.• '9 • • • • d 
ı tınldığı~ı ka deylemiş n 933 de ~ey ar ttl!i ten eo~ra gemg - tardeclildiğini aöyl~lar, tidk W.ğvedil~. Bo)ŞCIV'.lıklerin gidışı Ingııtere bakımın an 
ıi.ooo yedek su~y varken bunun 9S9 ç~e taarrw!a geçmelen muhtemel~ Libvacla: kofkO"a sıstemı yerine şarktaki köyler iyi değildir. İngiltere Ba~vekil 
da 56,000 e yükseldiğini, 933 de 258 dir. ®a.Uslni tedricen toprağı !enl fenl acıklı durumu, son nut 
bin ihtiyat eratı varken 938 de 511 Dün gelen Aaherlere göre Japon• Ubyada durum de~t.miftir. fşleme sJstemlne doğru göturen yeni hiç bir noktayı gizlemeden 
bin ihtiyat eratının silah a:tına. alm- lar Bingale körfezinde Andaman Kum hrtmalan her IBrlü harek&.ıa btr ?e}tm konulmuştur. .. .. '--- b" k 

1 dığını ilfıve etmiş, a.yn.1 .sene zarfında sdalanna karfl ha.va t.a.amızlarına mlni olmaktadır. Lenİngrad garnizonunda lattı, cıkotu ve 11t;ıS ı~ç? 
71 bin klşinid ela.ha s1lAh altına. a.ıın- Al ka bı hanlar daha beklemelıyızıı 
dığını söylem1ş ve reisin b1r ımallne man yı . Söylevinde hep ı<büyük zor 
cevaben, da.ha evvel sUA.hlandınlmal!;a 5 ı k d kar Mo.kova 27 (A.A.) - l.enın· .' . ~· • 
başlanmam kap eden memJeketd 1111.- yenı O"f nasyon arı gııad garnizonu Şubatta 10,784 AJ- lar devreSl», «geçırecegımız i 
Hl.hlnadınnak için 936 .snestnı bekle- U . . manı Clldürmüştür. Düşman tayyare- han işkenceli ve u zun olacak 
mectiğin1 beya.n eylemiştir. leri tekrar faaliyete başlamış ve şe- <1UZUil eziyet ve acı aylanıı 

Suçı1;1. askerl tahsisata ait 1 lıirde bir çok tehlike işaretleri veril- anlatımlar kullanan M. Chur 
neşredilen Jostat!st"'1eı1 protesto etmiş Liman ve istasyonlardan 3 kilometre uzakta mü- . miştir Moskova radyosu Kızıl ordu . 
ve tarı miktarda taYYare v~ tank ol- . . 1·00 

.
1 

bl d v • d Uzak Sarkın ve Smgapurun 
b h il • }" d'l k h }} • ıçın m1 yon ru e egerın e - •. 

madığı hakkındaki kldlala.nn asıls:ız- ayaa ma a erıne tes ım e 1 ece ma su ~ taftk, 3 ınilyar rublelik top ve 1 3 bım anlatırken şoyle dem 
=/akında lııt>a.t ettm!ği va.adeyle- nakliyesi kilo baJına. 1 buçuk kurut indirilnıittir .milyonluk zırhlı otomobil yapıldığı- ((Frruısada yahut Holanda da 

Reis 14 mllyartJk &llAhlandırma iıı b ildiriyor. bir cephe açılmasını isteycnl 
Bir binbaşıya en büyiik programının tatbik edilip edilm~!- Ankara 27 (Radyo gazetesi) _ tir. Bu karar, neşri tarihi olan &ı- . Rumenlerin kayıbı sözlerine uysaydık halimiz 
İngiliz nişanı verildi n1 D~~~~ ıtuta.kları ve bllha..'B. Yarınki (bugünkü) Resmi ga~et~e giinden itibar~ meri olaca~~r. • -.a 27 (~.A~. - Ukray- olurdu, aklım ~1.mıyor)) .. A 

Ll'ndra 28 (A.A.) - B.B.C.: Kral, dörtlü paktı mı.tırlatarak bunların bir kaç Koordinasyon kua.n mti§ar 4-::- .~aşe muste~ığı •. Vil:a.~ ı.a- ~ada düf~anın d.'.?rt .. tu~~e yaptı- kamarası Başvekihn bu sozl 
Almanlann Charnhorst ve Gnelzenea.u 934 yılı askerl tahsisa.tının mdlrilmesl edece\ctoir. Bunlan töyle hftlaea ede- şe mudur ve mürakiplenne dair l .1 gı k:UJı .~u~U:O ~~5kurtiilmuş •. 2250 alkışladı. 
n:ımındal!:i zırhlılarını torpillerken !izerlnde Amil oldukJa.nru. öne sümıüt biliriz: aylık ka<lro masraflarına karıı}ık Tı- Rmnen oldürülmuş Te 200 esır alın- M Ch hill" .. 1 . d 
ölen İngiliz blnb~ Esmonda İngil- l:!!.:- -1...!!...·- '-----· Vek·t . . 689 500 ....___ H-.ı ı c1·· • . urc m soy €Vın e 

Te brmlardan, kendi ptwı:ında.n baş- 1 - Pamuk ipoqpuin ucqsıuııne.w caret a etı emnne , nııa, mıttrr. au.an yan an uşnwm. gen . · . 
terenin en büyiik nl.şa:nı olan Kraliçe kal&nnın meıml olması lkmı ,eldl- ve eatılmasını bir elden idaYe etmek idare masraflanna karşılık da. ~meie mecbur ohnu~r. Rumen kan anlam şudur ki Ingıl 
Viktorya nişanının haçını vermJştir ıw.. L , _ _, ~u _J ·ı· Al h ı d 
Bu binbaşı, Alman Bismark zımıısınm s•.ude ısrar 1$n1ştlr. Muınafleyh, Ga- için İktisat V dcaleti emrine aynlan 2 I 0,500 Jira tahsis olunmUJtur. ır.tIVTet-0 uncip euı ıyor. manyayı cep e er e yerune 
torp!llen!p batırılmammı. da 1ştı1.rllk et- melin ile anll!Lf&ıak bntlln p.yretlezi- ı milyon lira miitedavil ~e 2 S - Beşinci kararname doğrudan de bu harbi kazanabilir. Bu 
miş ve o zaman 11.Skeri mada.lya.yı al- ~~ıa;;ın:~::.rtnde ~et- ailyo. liraıYA çlkanlmı~. . ~ya_ ihracatçılan ~gı1enclirm.ek- Amerika rüş, Sovyetıerin isteğinden a 
mı.ştı. 2 - Bir liman Teya demıryolu tedır. Türle • Rumıe.n tıcaret anlaş- lıdı 

Bir muhrip batti R 1 
~ 

:iırtasyonU11dan 3 kilometreden uz.ak masına göre, omıınyaya pet:ro • • • d 
Avustralyaya olan mübayaa mahallerine teslim mukabili ihraç olunacak pamuk, par uzerın e Bugünkü goruye ba 

Londra 28 (A.A.) - B.B.C.: Ami
ınlra!lık dalresi Belmont t.orıpldo muıh
rlb1n1n battığını bildiriyor 

edilecek mahaul1erden alman nakli- iamut hülasaaı, kreozot, tiftik, be.lık- İngiltere, hep ilerisini dil~ 
ye ücreti, kilo batına 1 buçuk kuru· yağı, zeytmyağı •aıbJtndan elde edi- casusJa.r anavatandan temelli kuvvet taarruz fil tecaıvüz etınemek prtiJe diiıül- lecdı: mehl3.ğ z.iraat Baohsında hu· silSlı ayınp dağıtmayı uygun 

1 
·miftür. «J.St b:ir hesaba alınacaktır. Tediye- U l • muyor Ahnanyanın Rusy 

H t hl ..... ) • 3 - l.kenderun limanmm idare- ler Petrol Ofisine yapdacak. vıe iate çan tayyare erm, casus- · v • ' 

arp e ıg en ihtimali ai, Devlet Denıiryollerına Terilınit· miifettişliklerinee koetrol edı1eeektir. lar tarafından idare harcayacagı, ınsan da .__________ edildi"'•...... •td" aşan kuvvetten sonra - ye 

1 1 1 
gı ogrenı ı de yenilse de - başka bir h 

ngi iz teb iği Yüksek harp meclisi Ahşap evlerin Bir deniz y~ 2:1 (A.A.) -ıı.ün B4ıP kete gücü kalmıyacağını hesa 
Kahire 27 <A.A.> - orta Şark tn- - _ı_enA miiı .. vı"rlerle -=-l! .. nruidoltma pıre, ~. An&eieıs he- yarak geleceğe güvenle bakı 

&a& -ır- 81.4Ct.&& ta h b • rindek1 ha.va amnmı dÜŞD1Qil bomba Fakat .. l nılı ki lnız 
g1l1z tebliği: HavalaI'll!. fen::Uığım ve bir ~oplanb yaptı sıg or Si m u a re eSI -U.yyareledn.hı del'll fakat tayyare ' oy e ~ ~ ya 
kum tırtınalanna rağmen savaş tay- .. karşdcoyma. topıaruun ve projektörle- rupanın değil, dunya harb 
yarelerlmiz ve llert kollarımız faali- ~ yerlerini ~ek ı~en ea- sonunu belirtecek olan ilkb 
yete devam etml.§lerdir. Umum1 du- Melbourıı 27 (A.A) _ Avus- • • • suslarm 1da. ~ ticaret ta."7Y 
romda hiçbir değişiklik yoktur. tralıyu yüksek harp mediai bugiin Kıymeti 3 bm lırayı geç- Japonlar 4 gemi bahr• lerlntn .,a;ptır~ sanılmaktadır. a.re- kıyametinde ~gil.~re seyirci 

Al hı • 0 d mill ı · k ı • "k t ihl dıklanm bildiriyorlar Tehllke ~ret1 ht1 .sa.at stırrnU.ş ve mıyacaktır. Çünkü 0 zaman maD te Ig .... I .oet. . e! erm .~ e~ miifavir eri- mıyen 1 ame g ar yüzlerce obüs atılınıftır. IDçbtr bom- Rusya değil, kendi kendine k 
nm 11tiralci!l~ gızlı bır toplantı yap- sigorta edilebilecek "' 

B lin 27 (A.A.) _ Aimn" orduları mı§br. Salahiyettar mahfillerde nasıl Tokyo 27 (AA) - lmparator• ba atılmamıştır. 'l'ayyarelerden ba- inan ve güveni de sarsılab 
er ...... ı 1 '-- t - b l lok umt k ~ı..~ bW:.: .l't'- zısı. en aız aih-a.tle diğer bazıl!lı ıee 325 H b" ·· ·· ·· 1 b k ba.şk da.nlığı tıeblltı.· Kırım'da o an &anaa e gore u gÖTÜIJlle er um ararısıuu.um te ,...: oa· kilometre H.e UQUluatur. ar m uçuncu yı ı asar en, Alm:: Rumen tıeşkillert Slvastopoı l esnımndoı yeni taarruz atra\ejisi tes- Ankara 27 (Radyo gaz~.> :-- Ti açığında cereyan eden bir deniz Gece avc.ılanrun niçin havalanmak gilizlerin, kendilerinden tem 

önünde ve Kerç yanmadasmd2. Al- bit edilecektir Hw •tra.teji Japonya• Ticaret Vekaletinden öğrendııgımızc muharebesinde Japon kuvvetleri iri emrln1 almadıklan billnmfyW. Fakat bi.r hareket beklemeleri, hakl 
man hatıarma karşı yapılan diişma.nj ı:ım pek yakında Avustralyıa.ya ta.ar- göre, ahşap evlerin 8İgortaaı için ka· Amerikan ve i1ti Felemenk torpido aJ&kalı makamlar bunların ticaret dır B .. yle bir hareket hazır 
taarruzlarını Sovyet kuvvetlerine ağır :nmı ihtimaline istinat edeeektir. rarlar ahnmlfbr. Yangın tarifesinin muhribi batırmışlardır. iki kruvazör-~ olıhrklnnnı anlaimfOlsala.ı: • 0 

zayiat verdirerek pü.fttürtm~erdir. Esirler ilk defa olarak yüksek olması dolayısile küçük ah- le 'bir tOl']>i.do muhribini ağır baema bile l:d9 det&e, :nerederı geldiklerlni nm alametleri de yok değildir 
Doğu ceph~n1n ba.Şka keslmlerla- • •• •• p.p evler aigorta eclilememekte, ~ ttiratmı~aıdır. 22 Şubatta Tjpor ô;renmek taterleM!. Ancak ounu İlkbahar yalmz Sovyetl 

de SovyeUerin yaptığı birçok t.aamız- radyo İlti gorüftuler eahipleri yangıın karşısında mütküla- adası Y<lkınında hareket yapan Ja- m:ı.utmamu 13.zımm ki a.v UJY6l'ele- ' d .t~t İn 
11.r k:uvveW hava birllklerile destek> 'J.IClırc> 27 (A.A,) - Sinppurun ta cüşmekte ve milli servet kaybol- pon dıeniz tayyareleri 3000 tonluk ri y'iikselmiş o1'a.yclı bu eMUtbu:a 15t- Almanlar arasın a UVfS.u, 
Jenen kara Jı:unretıerlm.lzln muk&ve- ..-___ ,_ _, b • c__ • k l • d 'Lta ·di c:_diki k l k ,,,_..: '-' . . . 1..~- d"" re:omee tsteı:Uklel'iıtl ........ 1 ........ are re lle Almanya arasında da Ç metin aldın kalmıştır uugMı-.ıoen erı ~gı a esm e ma.: ı . .,-n arar a. ıJ .. ·-"" 1J11r mayn genusını Te vn- uf?llAD ,,_ ~; 
A!~?;l:!iın":e Slıenaika.'da ·Al- glSzakı edilen Avu.tralyab b..-p Mir- 3000 lirayı geçıniyen ahşap evlerin ticaret gemisin! tutuftu.nnu~la:rdır. ıne1danla.nnm yeı!eıtnı. ~ o- pışma görecek, Avrupa haı: 

man ve İtalyan ~ blrlilderi biiyiik leri dün iHt defa olarak ıedyo ile sigortası mümltün olmaktadır. Ha- 20,000 t<1nluk diğer bir ticaret ıre- lvrbjı. / ..hulerinDı wıu gösterecektir. 
faaliyet gösterm.Jflerdlr. ııa.vana:ı fe- Avustralyaya habor -.ıl~ mü• len yangın tarifesinde yüzde SO nia• misi d, batm~br. apon Necmeddin 
na.lığına raımen Tobrıık llma.pmd&ki aaadecini almqla-du. ETYelcıa $el- hati.nde teru:iiat yapılmıt bulunmak• ~mbardımanı 
temsıer bombalammş ve İngiliz mo- ~ n.dy09ll:Da memur .-. Avua· tadır. Bu .uretle 3000 lirayı geçmi· F th" d •ddetJ• b" 'llell;yo ~ (AA) - PaaJ bl.zıneıthı-
tııruı kollan bombe. ve otomatilt 81Wı- mdyalı bir binhap Japonların Sin- yen ahşap ikametkahlara civariyet e ıye e fi 1 ır den.~ oi8ın talca.t deııhaltı ?ı&--
Jaria ta&mll:a utnı.tı:ımıştır. Malta gapurda bal1§ Te nizamı yeniden şartı aranmak.stzm yüzde altı buçuk yer H.raınlHı ~ IM8Clesrnde blr ~ .sa.yıia.n 
lıdMmda.t1 hava alanla.rma }'elllden lr.urclttklarmı ve muharebenin bir an nisbeti tatbik oluna.cakbr. Bu '!tarar, . '1seıım:ral. Torot1 Vanami, Doım61 
tıt:mıar 3181>ılnı1'tır 4 Fethıye 27 (A.A.) - Gece aaa.t 1!k1dc alanmna tıdalr:1 ~ bUlun-
DQ.şman ba ~ şlmaJ evvel biterek 7tnıdunıı danme& is· 1 Mart Q 1. tarihinden itibaren ~t· §1ddetll bir fırtnna anwmı(\a ~ lJltur. aşa 

Hayriye liae.mde 
yangHl ~ıktl 

Dftn, gece yanandan DU'8 

Saradıa.nebaışmda lila'J'riYe 
bakkaHye kummdan yangın --da... bat:ı ..... ~ .__ tediği.ui r.adyo :le ~emleketine bil· bik olana.cakhr. bir yer sa.rsıntm ..J .... -- =A-- ...,. m · 

.,_,........ ıı..ı. 111.,....uu y .... -.~ ....... ~=-:.. ~-. -- "" Kallfoml.a llhlJ1n1 bombandıman 
IW taarrıs etrn1.ttır. İki İngiliz bom- ....... .u~. kayıp yok.tur. eden Japon denıa.tt.ıJa.rmın bil efıret.. tır. Ateş, llseııhı ~ afra 
ba ta,..,ares1 dilfilıülın&Jtfır. Bu••tçe M h&reketi yuJnıs .Amer1blliarı delll ~ aırada 1fıtaiye tamtmdlE. 

Sofya'da bir tramvay Amerika 20 milyon bl2zat JaıJ!on mmeem bllo myı;,te tMrilimüştÜT. 'llat*1bt )«plhyoır. 
Dağıtma komiteleri d1işürıntiftür. 

Datıtma Oıı.s! ktmıhlp fa.ali~ ge.. kazası Vekiller Heyetince mü- aıker istiyor Fakat Amerlka.nın da -!apan ıalıl- Bulgart.tandan :maD9I! 
fbıc$ye bdar vllA,.etlcre yapılan Seme 27 (A.A.) - Sofyadan t.viç- ı___ Washingion 27 (il.) - kfJl1er top- Hne hücum edebl!eeelt denlımJtılı&n k•• ürii• • ld" 
'9vziatı, daaıtma lror:ırltelerı yapacak- re Telgraf ajansına. blldl.rlliyor: Za.Kere ve kabul edildi ıa.ma servisi dlrektıörli e. Berahey, ff.rdJ:r. Unutma.yalım ki, 20.000 mil om ge ı 
tir. Sofyn meyda.nJarından birinde bir hazp bltrned-0n evvel Ameıt\kan ordu- pl«XJ.ecek Amerillan de:nlzalklMı bu- Dün Bulga.rlstanden şetırlml&e 

Pa.za.rtes1 günkü J'la.t Murakabe tramvay yoMan çıkmış v-0 ka1dınm Aılkara Z7 (A.A.) - İcra. Veklllerl sunun 20.000.000 a.&ltere tht!y'aeı ola-- lund~u ıııöyliJenk övönmÜflerıli. motör mangal 'kömürü ge~ ve bu 
Eom.lsyonunda lmmltelerln teşkiline üzerinde 30 metre lcadar gittlktıen Heyeti bugün saat 15,10 da BafVetıl caiını ııöylemlşt1r. B. ~ey, dllt&r Böyle bir denizaltı San Fransiakodan lar muhtelif :mıntakalarda halkın 1 
dair Ticaret Odası t.arntından Ueri sonra devrilmiştir. Yolcllfardan 5 1 doktor Refik Sayda.mm :rei.sllğinde ta.raftan Ameı1kan orousu mevcudu- Ja.ponyaya. fk1 defa gidip gelebilir. t1.yacına tahsis edilmiştir. Diğer t 
lftriilen fikirler d<! göri1şülecektir. tebllt:ell ve 22 si hafif surette yara- toplanarak, 942 yılı bütçesini mtıza.- nun 1942 sonundan evvel 2.000.000 Bunun 1ç1n Japon mllletl düşmanın l'altan ayın üçünde de şehrlmhıe 1 
Komitelere va.il mua.vJD.1 reislik ede- !anmışlardır. Ka?.a virajda fazla. hız- kere ~ kabul etmb}ttr. Bütçe, ya.nn dan fıuıla aıtacüını Wwisı eiıqıeık- intikam teşebbüslerine karşı looymağa vapur kok 'kömürünün geleceği a.nl 
eektl.r. ita gitmekten llert &elmljt.l.r. Büyük Mllleı MeclllıiDe ıeııJ,eceöir. tedk. hazırlanmalıdır. şıl.makte.dır. 
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( Ş B Bi R B .& B B R L B Ri Jll--••-:•:rp:w••D AKSAMDAN AKŞAMA 

Muaşeret adabına dair '-_ _. .. __________________________ J Garip bir ticaret 

Bir kaç zaman evvel Alqam'm H h T•YATRQ TENK.TLERi 1 Y • t ' 
bir batka sütununda okur yazar ta- avagazı er 1 1 unanıs an a usulü .. 
kmuı. ·dan bet alb genç kadm ve er-

keğin bir vapur kamarasına hücum saat verı·ıecek p A R A yardım Bir tanıdağun bana IU prip .... 
tarzında girdiklerini Ye bot umıel· verit hikayesini anlattı: 
tikleri yerlere iliterek cliierl.- ite - Küçük torunum için bir 1izan. 

ite kendilerine ,_ edindiklerini Yanndan ı·ti·baren Beledi•e memurlann-a bk almaia karar •smiftinL tik p. 
okumuftuk. it .,...,..,.. da bhn.ellllf "· dilim diikkinda teqihtarla ..-..... 
bu ~er bir de baia'a bala'• ko- tahdit kalkıyor cParaı. Necip Fazıl K.akürek·in piyeain yazılıp tarzı da Yardır. yeniden paket da 871*1 tu söaler ıecti:. 
llUflllaia .,..._ ..... 1ar Ye herk~ yazdıiı piyederiD betinciai oluyor. Şimdi cParaı. ,. geliyorum. Ne- no""nderil---'- _sade livmlak Y• mı? 
kendilerini dinlemeie mecbur etmit- Temail edilmemit olduklarından cip Fazıl K.akürek bet piyes. müel• • ~ 
._di. Ba. bir defa delil bir ~ok de- Havacazı ~rhıln maden tö- cKönye> :ile cSabır tafı> m bu yazı lifi olmak nfatile artık aahaede tec• - Taliali jrnipPaiz bayan. .. TOIMI 
nı.r tnmYaycia, trende. Yap_., mllrll Uıtıyaçlan l!IOl1 ~rde == mevzuunun haricinde tutarak tem· rü'be devresini seçirmif bir muhar· İatanbul beledlyeei, Yunan beledlJ'8 topaBö·~ taae80 ... u,-::·:__Lur ___ _._ 
toplantı ya{..inde raqeldiiimiz bir men temin edllmlf oldua~~da.tmın ail edilmit olan cTohum> ile cBir rir aayılabilir. Bu babından eserini memurlarına dalıtt1ma_k tbere Dum.- ici tait;.ıol. iki tane~ ı.;;; 
nkadD". B• bale müteessir oJaana bul be~~t~ taldınJmM1na adam yaratmab tan kısaca bahset- layık olduiu ehemmiyet ve llllllimi- lupmar npurlle 1000 paket gOOder- çinko idi. Biri mavi, biri ........._ 
da. lazsanız da bu infiaHer çok defa ~rttan lft1r mek ve o)uJY'leularnnın hafızasını yette mülahaza bir borçıtur. miftl. e.. ... .,.._. tinci 
hep içinizde kalır. Ve beldeniaia ki verm • Bllbabtan itibaren tazelemek istiyorum. Bd surede Eserin meziyetlerini aaydıktan Belediye, yeniden görıderilecelc 10000 •--L.•~Y1111111111. F'aa • ... 

• k 1 • • Bu itibarla JVlll p ... k ymetini daha iy' ·-L -'-!--1 . . . . L .. koll için hazırlıklar yapmaktadır. Bu ...-. • 
buraya da HükUmetin o u enfSID şeıbre 1 tekilde ve gilntln her c ara> •• ın ı ı uuı;• sonra nlUU9e erını geç11tınne" mup- hUSU3ta Ticaret VekAlethıe müracaat - Ma..-i ......._ dedim. .. 
de umumi rahatı hounJan 1mJaim- ıın:::agazı vertıeeettır. Dtlne dir etmek imünı huıJ olacaktır ka- tedi müellifler için mubah olabilirse ed1leret VetAietln mOsaıdeld bten· Düklrincı esrarensiz bir ta...ı. 
dan çebin. Fakat sannediyorm ki :::Sar hava.psı aatıerlnl muayene naabndeyim. de kendileri için doğru olmıyacağı mlftlr. Ja'QKa: 
H.t!ı....a_.-a:_ bu buamtaki d.,-anaca- ettlrmdc nzere belediye makine fU· cTohum> u görmek fıraatını bu- düıüncesile kanaatlerimi aynen bu x.. ...... _,_._. _._al L-

uaUU1CUD J d L-d Selimi' 1 S d •• la Sana • b• ı•.., • " -~ - uaJllll, •• Bir da-jı kanuni mevzuat da pek yoktur. besl mildflrlütOne 2'1 Jdfl. müracaat ama ı11uu an zzet e es m satır ra nak)ediyorwn. yı ır ıgı umumı ha bahımaam !.. dedi. 

0 halde it yatandatlarm içtimai ter· etm~~r. bu sütunlarda çıkan yazısının cSon Piyesi hüliu. etmek i.eteraek: cPa- katibi Ankaradan geldi Cevap ....tim: 
hiyelerini tamamlamalarma kalıyor. sön ünü nakledeceiim: cTohum ra iç•imai hayatımızda paranın mev- İstanbul Sanayi Blrllğl umumi lclW>l _ latemem. .• bö tane,'i ne ,...._ 
Eter bunu ya kendi keadil.-ine * Bartında. bir llmalt relsllil bina& amatör aahne1eri için mükemmel kii ve ahlak: rolü hakkında yük· Hallfı Güleryüz Anlaı.radan f&hrlmlze cainn? .. 
ve yahut mekteplerde ve yahut bat- yapılacaktır. Diğer bazı sahil şehlr· bir eserdir. HaJkevJeri temsil kolla· ı•ek sesle bir dütünce> dir diyebili- ~lml.ştlr. Ha.ber aldılJmım göre, Son derece laiibali bir tavırla " 
ka1annm yol iz ötretmesi ile yapa• lerlınlzde de liman rtyaseU blna.la.n rında oynanmalıdır. Büyük sahne riz. Çünkü biribirlerile ancak fikren umumi lcAtlp, Ankarada mllll sana- bana bir baba doatlaiu ediyol"IDUI 
maz1ana artık rabatus 0~ lnp. edilmesine tarar verilıniştlr. eseri değildir.> bağlanmıı olan bq perdenin beşin• yllmlznl inkl..-ıafı için alınması gerekil ıibi bir halle kulaiıma eiilerelu 
dotrudan doiruJ'a miidalıalesindm MüeJlif~in on yedi günde yazdı· de de mevzu teker teker para oldu- tedbirler etrafında İktı.sat VetAJetlne _ Al derit , ana! •• 
başka çare kabmyacakbr. lhtı•kaA rla ğını itiraf ettiği cTohum> un mev· ğu gibi; bu bq perdeyi biribirine izahat venn~. _ btemem eanmı. •• 

Ba müdahalenin pek centilmence zuu ıu suretle hülasa edilebilir. cTo- ulaştıran mevzu da paradır. Diikkimn bir köteaiae ~ 
yapıhmt bir tekline Londrada tesa- hum>: cMahrem benliği fikirlerin- Birinci perdenin sonunda nihai Bogv azkesen ve sanki etraftan ititilmekten SClll 

düf eden bir arkadatmm anlatıyor. mu•• cadele de, fikirleri aksiyonlarında ve aks~- hüküm gibi aöylcaen sözler: cDeli, derecede korkuyOl"lmlf sibi: 
Şehir trenlerinden birine iki Türk yonlan memleket müdafaasında giz- buna para derler, para! Şeref te bu. _ Al diyorum. .• itte bu kadar!. 
vatandatı girmi, ve vagonda beş al- li bir tahsiyetin desenidir.> namus ta bu, akıl da bu, hikmet te cinayeti - Allah Allah ... lstıemem :va-
h lngı1iz genci ile kıyafetinden usta· Fazl f' tl kibrit satan bakkal Tamamilc bitaraf kalmı§ olmak bu, sıhhat te bu, hayat ta bu, dün• bu ... Zorla mı? .. tki tane limnlıp 
ba,ı olduğu anlqılan orta yaşlı bir Hamdı°' as~y: ikinci ceza mahkeme- için cTohum> hakkında Ahmet ya da bu, ahret te bu, parrrallb ol· ne yapacağım? •. 
adam •artn1'· Gençler yüksek sesle sinde muhakeme edllml§, 20 Ura pa- Hamd. Tanpınar'ın da lehteki gö· duğu gibi bütün perdeler de bu söz- Suçlu bogu"' ıma araıında Ben dayattık~ o: 
konUfup ,akalatmaia baflayınca ra cezası ödemesine ve 28 gün müd- rüşü. ü buraya ilave edeyim: cDaha lerin serpintisi ile dolu. Yalnız para - Ne arpa İlter, ne 111. •• Biri eeldo 
Türk vatand .. lar konutmalannı ke- detle dükkAnının kapatılmasına ka- ilk temsi)i.,in sabahında öğrendik ki muzaffer göründükçe ahJiki rolü ne yaptığını bilmediğini yince ötekini kulJmunm! •• 
aerek biraz aılontiyle onlara dinleme- .rar verlbniştlr. . ı bu piy~i bir çokları beğenmiyor. pek baı döndürücü mahiyet ahyor. ıöylüyor _ Canan bunJsc1aa bir tuell 
ie koya)matlar. bunu gören orta Fazla fiatla odun satan kömürcü Mevzuun hülisaaı ile baılayıp ak- Piyes sahneleri boyunca gerek. ekseriya bir ömir middetince ~ 
y8'lı fnıiJiz derhal .,-ap kalkarak Beldrln muhakemesi .90llunda on lira törlere Şehir Tiyatrosu baremine umumi olarak mevzuunun cazibeti ... L.!.. ıa_.... --•...!&.!......~ 

~-•-yın ~-- --..... - 1-de 1111'-. • oraaarn _. --.-ırenc;lere hitaben «turada iki efendi para cezuı ödemesine ve dükkAnının göre kompliman dağıtmakla biten ve gerek hayat pahalılığı dolayıaile kadın~':...ün=:--;::::7"~ını ,.• bel.. ...U. ohw... y .. ....ı ... 
oturuyor ve sizin süriiltüaiisden •· H gtın tapatılmaııına karar veril· tenkitler bUe değitti. Çok beğenip adeta günün meselesi haline ııelme- öldtıren°'Abm~ ~ dlln lir!,. 
laldddan anlatdı:ror. barua umumi m1ftlr. hiç beğenmemek gı'bi iki ayrı yolun si ve liaamnın aeyyalljfi sayesinde birinci alır ceza mahtemeatnde ba- Diiklrinn MI& lwpnda ... ....,. 
yerdir. Fazla •üriilt61G konapım.as- Kömllr Uıtlkln yapan t&nürd A- karflllnda kaldık.:. din)eyici)eri kaYnyor. Ve bu sayede kılmlfW'. Ahmet mahbmede Ma- .m ........... aMld flt6tedi bir_. 
sam• dedikten soma .-pkuml ça- tlf.. Buan aallye Wncl Cfta ma.bke- Bu satırlar piyesin uyandırdıiı mevzuı.ınun yerli olmaman. hattl zaıter adın;; ld icadın ytdndıen Qa- Jiaia m...-da imit silli ........... 
kararak cbu aö:d•• bir ilirumar m8ıllnde muhalceme ectllm'tler, beter derin aJ&kayı pek yakından gösteri• baıka mem)eketlerde daha kolayca nlnin evvele t.encftclnl yaıaJaıdılmı, yor Ye telı....,orduz 
Yarsa ilk istasyonda döviifmeie de ~ = l!deme=tJ!: yor. Demek ilk telif eseri olması iti- geçebilmem ihtima)i adeta gözden vata geceal de yine Gani ile arala.- - Al dedim --Wr bre ....... 
ra.nyun• demis ve gençler derhal kara d rtlmJş~nnm barile cTohum> un uiradıiı itiraz· kaçıyor. Bu müellif için bir muvaf- nnda çıkan kaygoda Ganln1n lcencll- Ve..._ w? sa.1.-i &asa.. 
aeslerini alçalbmf}ar. r ve · N ba lar tabii görüJebilir ve Necip Fazıl fa.kiyettir. Necip Fazıl Kuakürek sine htıcwn ettltlnl, bu bolalln& ara- de telirini de SÖlt.mele Mıla -.bo 

l.te eter bi.le de bu yolda baldı p~~ lhlhtllct•~~dandanmaznun ubak~ piyeaile öğünebilir. Bilhaaaa cTo-
1
ilk eserlerile kazandığı tecrübeler· sında ne yaptıtmı bllmecHllnl .söyle- Mewwul•hie oı.. mal --. ..... 

ma:-.. .. a lAcsnn maznun h '- l"f d "''1 d · 'f d ..... · ·· k ed" _,_.,r .,._. 
müdahaleler oluna belki bu muqe- kal Şemsettin, lcarplt lhtlkAnndan um> un, ~Kı~Z te.' egı, ay~ı. za· en ıati a ! etbgı~ı g?sterme t ır ... ş;bit olarak dinlenen Muzaffer, bir ~ olaayda. mgtl+e ölekiai .. 
ret kaidelerinin en basitine riayette- maznun Agop tuz ruhu lhtHtA.nndan manda yerh bır pıyea olması ıtiba- Buna ragmen pıyean bazı nokta- bir müddet Ahmetle beraber J&l&dı· .Ja.dan. Fakat lıa kör olMIC•- Wr 
IDİn edilir. Vikıa böyle bir müdaba- Abd~ lhtl.Unndan rlle Necip Fazıl ne kadar öğünse ye- lar~::ıda irkilmemek kabil değil. tını. Ahmedln kendisln1 nlHJı]a. 111_ tawi ,... ... :. 
le bul kere tiddetli maameleyi, :::: Todorl ıcÖm: ibtlklnndan ridirl cTohum> da baş rolü Muhsin Temsilin kuvveti, seyrederken bun· ınaınuı t\zerln• ondan a7nhP Ganl Ta•ltiaı++ Wkbeel "7W ol
hattl da,.aiı. ye hazan da mabk• maznun tömnre'ti All. İc>elclften aldık· Ertuğrul temsil etnriıti. lann bazılarını gözden silmekte ise ile yaşa.mata. bqladılmı ve onunla ......-. H...._ Wr ........__ 
meye ailmeyi icap edecektir. Fak.at lan elblaeUJc Jcnmqlan dlfUlda Jtik- cBir adam yaratmak> a gelince de bir kaçı göze batmaktadır: nlkAhlanmalc iizeıe bulundukları aı- bei ya bir ticlnt ,.. ubt .... 
bu hallsden •iklyet edenler ba ka· sek flatla satmak auretne lbtl~r onun mevzuu ıu suretle hülisa edi· Aklına son derece itimat eden O rn.da blr gece beral>eree slnemadan Çllda. DiDya ballr••• sim iıııtif ... 
dar rahatsızlığı ıöze almalıdular. yapmaktan maznun Süleyman, Mi· l~bilir: cBiz .ade yaratmak istediği· nasıl oluyor da metelik bile etmiye- çıkıp evlerine giderlerken Ahmedin ebnek iatiym emafaa pek sipde IP
Çünkii psetelerde, kitaplarda, mek· bal, Osman, Aziz, Nllco ve LAUI mah- miz tipin. ya,ratıqıı11 olan kencliai c~ine kani olduğu bir fikri - ben- birdenbire önlerine çıkarak bıçatmı ne yarayan elaneiine Pi -- Wr 
teplerde yamlaa. aö:r'- .Wala .....,... ~. delil. hazan aynı bayat ve kadere zerini el Albnda bulundarmak fiui.. ~P 8an.l7l ölcliıd81tııınl, bndlDI ...ı. .. ... i • 1 ..... • ullit-
baz m. ine yua y.....k .......... Y'llm* tıatıa brpll atımüten eilrüklenea meczubuyuz da. Çok de- ni - cc:inleri bir kere dürtükleclik de vaımatt lat.edrm brdu arala D- ... 1 • ı a1Jl.ı .... :..*,.. 
lraldıiı ıröriiliiyor. b.tipr Wr ..._ munan Nbıamt, v..a ... M1ll&llfa fa ,..,achiumzı ~Ye TUdıiam• peri ...... ı., clinl~ d6f8nce- 1'IP d•-.uwlndtn llUtacll eder* ımo- .. ....._ _. ıelr & Ve.__. 
ma (bdm ol.,. erkek ota.) y• mahkemeye 'Nl'Um1t1er ".,rp1an zı ,...anz.> • eile bLul ec1i7w. Omm ,_.etinde ~ -ı:=u polis AJı - 111'111 c· 'el•ı ' 
yenniyealer., kalabalıkta sisi it· yapılarü = ~~ kah- Bir ~ok mücerret Ye mu,abhu böyle Wr d~e 7S ~ mıdır) met cencıs de ~Ateelrlp n:;. - AL V..._ al ....._ Ş.... 
medm, ve ayağuuza baamadan dur- Beyann ülmalYt : Ura it mefhumlar ve hldiaeler karıı.mada., .. Benzerin. ~el perd~ eonunda uıamn Abmedlıı brlllcoılda cirmi· rada h -W-M ..._ lralda ld? .. 
mıyanlara. kapdann önünde du-~ edllmiştlr. para cezaaın akaiycınları, talii ve fildrleri ilıe bir ko'!"ttund Jfl dar) d'J5-l.tibm j1'1ınİ nil itiraf ederet: cGanl beal eneıce H....w ~.,-.de - .... Wır 
rup aeçnıemze mini olanlara. batta ad1annda iki ti aan"atkl.nn hüviyetini talalil eden bu •or. u dtj an utme aua nua ıa,la yaralamıfta. ~ de ln.thm iPilc ebnlt ....,_!.. 
cmüaaacle eder misinin aaaline kar- fbıı;:n~= yapılan arama: piyes umumiyetle beienilmitli. l.ti-ı~:·~~r) ~.ba b~ ~e!deye sa- a1m&lc lçln yolunu betle,tp kendlllnl Mliı:tı - h' ...... cR ...... 
p yibünüu bön böa bakanlara da elektrik taynak(!ılıtmda lcullanı- nat noktuı, mevzuu çerçeıveliyen ~ ır ~~ u ıçsı. Y aln~ vurdumı ded1tlnl ve tvlt ettlll yerde fmldadm - ye Wır ~ da ... 
tewlif etmi,ea ,oldur. ı.t.aiye- ~ n ıyasa&. mevcudu taımayaıı hadise deiil. kahnunanımn içinde bir nzer... " c~mcık mıncık~ yapılan araştırmada mo lletı olan .......- tlmr:. ..... ıl•• _, 
rek bir adama çarpmak hile. ...-. 1S'120 ta!e eleıctrilc tell bulunmuştur. cihan hapseden dimağuun taıeviri ~~~r çı~e donm~ adam.> denil• bıçalı da buldulclannı IDflemJttlr. Billl... Mallar ...._ ~. Ve 
temek arzaaanda bahmclaiumm Mlalc ve Panayot hatlannda tahkl- olmaaı esere bir hususiyet veriyor• d~~e ııork. onun. agzından çakan bu ve ~h=İ!eıı:= ltlıu e~ a,ı..- ......,_ ld Wr mlddet ._. 
Garp .....-et ldabt Wr caffed.-.i- kata baflanmııtır. du. Mub.in Ertuirul"u bu piyesi biz· 

60e':' ne il ~e: k~yo~) da. tendi bıçalı olmadılmı ~. ra •71Ü Akiu ........ .w:elden 
nin cffmlnini Jlbumlu kddıiı laal- 1 1 zat oynamaia aevkedm de ilıtirna! yalO:zbr ç f. P:dil en~aonun • Diler f8hltlertn oalnlmaa lo1n mu- ~ W MJorlar... a. ..,... .ı.. 
•· baır6o bana .... raahyorm. Gu" ntu·· k B böyle bir güçlüjü yenmek ııneu ... D.. mç ec"". yere sı- halceme 'b&lta stıne bınkıJnuetır. .._.= 
Hatti lis ~yle bir '8Yi :r..,....... 0f58 olmUflu. TamMDile muvaffak oldu· dece~ yolu nuıl. buluyor) , .. ,, .. ,,,, ...... ,,,, .. ,, .............. , _ Eeeee. .. .u,.., ._ ... ..... 
~ot.ak • ....., yob diyecek _ iunu ilaveye bilmem lüzum var mı) Miras meaeleaı. nerede oluna ol· eaeri olm ... itibarile. 'biraz miifkül· elim mi? 
yerde ,M,üı•e sert sert bakanlar 27 Şahat lMI Yazık ki Necip Fazıl Kıaakürekl•un. nuıl bir haftada halledilebili- peaent olmak ukkmı kmclimde ba· F.a IJoW .. 11iW -...n. lıtlaW. 
pek çoktur. Bütün banlar, sokakla- L. it ilk eserile açbğı c Yerli telib çı.jnnı yor) larak. ba noktalan kaydettim. Çün• .. ıilli ..... Wc blak 811!MCTılm-
nn. trenlerin. tramvayJarm. .......... " 7.1 D33 Türt torcu l n m JUO terkederdt ikinci eseri için um~t I · . Babası ölen. hem de ne pıtlar kü bu noktalar beni çok dÜfÜlldilr· br. 
lana umumi yani berkeain ~ , 5 1938 lkramlyell 23.45 bir mevzu aeçrnit ve ~·l?ız c Telif> ıçıncle. ~~ çocuk naınl bir ~da dü. Acaha neden böyle hayat tar; Hikmet Feridun Ee 
mab olan yerler olduiuna takdir et• , 5 1933 lkramlyell Ergani 23.95 bir eaer vücude getirmıfti.. Fakat bu e~lenebil~r). Rami fo~tele· larımıza p~k . uyıun olmayan bir -·· ııı w1111ıww =- -·-
memeldea ileri ırelİyor. Binaenaleyh 'I 

1934 81 
Erzurum 

1 19 85 eeeri. ilk kalem tecrübeaıle muka· nn Yldelen bir hafta,& SIPl" mı'> mevzu aeçılmıı ve yahut o mevzua Eakr • L-_ 1 _·mal 
••klana tecavüa ec1i1eın adam halda· ' vu- · yue edilince bariz bir ıekUde daha Dördüncü perdede o parayı alıp bize daha munis ıekiller ıveribnemif un wtl~ an 
111 bizzat müclaf- ebııııelidjr. T.C. M:~ezs banlcaaı Bmlrum 

2 7 
~:·: mütekimil oİduiu görülüyordu. gitt:iii zaman piyea bitmit olmuyor suaUeri zihnimde uyandL cVaka. Bölse Eakrim ajanlıia tarafından 

H• : : !Hl ~ıu latltram- 19:'15 cBir adam yaratmak> ~akkmda mu) . • . . meçhul bir tarihte ve meçhul bir tecrübeli ve. fecr~ ~krimciJ• 
Uamani aofral.rda. m..a llatla• T t ban 12 . .,5 da çok muhtelif düıüncelı yazılar a,m perdede o. ~enzeruun la· memlekette geçer.> kaydı bu varit aruında tertip edilen F..krim tepik 

nada, içtimalarda ria,et ecliaieai T.' ı: ban= ~:'ı:ı:!'u.!:'r;-er l3.25 neıredildi. Piyesi tenkit edenler nıdıgı arar kabveaıııı nuıl bulu- auaUere bir cenp te,kil edemez. müaab~~n yann Tabimde Dai-
limn ael• bir dii• maat•et kai- T İt banlcaaı mtlmesall hta. 170_ arasında cMubain Ertuirul olmasay- yor) . . Çünkü bir Türk müelıili için yerli cılık klübu aalonlannda yapılacak-
deıini ihmal ediyoruz: Hiç kimseye • dı muvaffak olmazdı.> iddiasında Bepncı perdede söylenen aözlerin mevzu seçmenin ve yerli e,buı sah· br. Bliyük bir apon:u kütlesinin itd-
konutma ~ı v•meden muttasıl ~:1s:!n:~e~~ 1~·= bulunanlar bile oldu. Daha g~· hepsi ~lk ~ört P~~dedekilerin tekra· neye koymanın bir borç olduğu ka- rlk ettiği bu karplapnalara eaat 16 
söylemek; batka birisine sorulan sa- , , 1911 123:_ lerde bir yazıda öne sürülen bu'~~·- ~ ~~ ~~ Katil!°• hııawn. yanke- naati.f,.leyim. Türk tiyatrosu. ismi da bqlanacakbr. 
ale o auale mana kalan attan enel Londra üzerine ı sterlin 5.24 anan doğru olmadığını ispat ıçm ·~ .d.iituncelennden peWa •az· üat!nde. Türk piyesi bekliyor. -----
cnap ••meie bl'"""8k, cebiad• Nevyorlc nzerlne 100 dolar 112.20 Muhsin Ertı.ğrurun cTohwn~ u ıı8b~·~ _ .. .. Piyesin tenuıili cidden çok muvaf- •* ~";1 !::1ürl":J: 
bir ıruete. bir kitap bir fonna calra- Madr.ld llzerlne 100 peseta 12.93'16 kurtaramadıima babrlatmak ıate- • ~ ur ~. ırozu açık kalclapun faktı. cO> rolünde Hadi Hün çok dalıblacaittu' 
nnk herkeaia o mevmla ·"·kadar Stolcbolm nzertne 100 kuron 30.'12 rim. cBir adam yaratmak> m m~· tel~. ~ ~ de. O •e aiJeei sibi haklı alkıtlar topladı. Diier bütün çay, lı:ahve: gıvı iti lu.ıl~ ..-
olap cıılmadıima d&pl • ..,._ yük• BORSA DIŞINDA ıvaffakiyeti &milleri içinde Muhaın c"~~ır kiaileı. mn 8ClllU da 1>atlta IUl• atklrlar da piyesi var kUYVetle- IUUD. da bu mallan ı.ıı,en ~ d 
M wle okumak. itte Mitin banla- Ttlrlı:: altını 34.06 Ertuirul·un aan'ati kadar, tekrar 1 tür u • 1... rile müdafaa ettiler. cemiyetler tarafından dalıbhnwm 

(De.ama uhife 4 llbm 2 de) Kflloe altın bir gramı 4.81 edeyim. hele cTolıum> • m.betle. Necıp Fazıl Kıaaküreıt•in betinci s.lim ~ ~ tarar verllmiftlr. 

Bay Amcaya göre._ 

·- Ulunay·ın. Necip Fazarın pi-1 ... Münekkit. bayaclakf rac:b-o ee-1 ••• cParu plT-de Mı ltal7'an ~i-ı ··· Eaeria OJDUUfllll beienmekleJ ••• Ve sadabt roliUacle lwiblar B. A.-Z&nnetmem, havacazua• 
7eai hakkındaki tenkidi kıyan bir rqanlanm falan babaao ederek... ye.ı arumda, sO.Ja. bir ~erlik beraber bir~ artİ8tİD hotau bar· ,.arata k6peii ~orL. Klpek lerl de ondan atalı lcalmu! 
tenkide benzifor ba7 Amca... l>ula7orl.. candıiQu e&TIOror... 1~ eti IMdumu lıir •+kat B A.?- ~ _..._h itDelb'diL. . - -•ııa, ... -~ ..... 

-~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-=-------------~~-----~~~~~~~~----------..:..._--~----------~~~-=-'d•Jlı•lmı.baldew1• deml~n- klrm&fuıl& ... ,., 



Sahıfe 4 

L------------~' AKŞAMDANAKŞAMA Serbes sütun 
Mua§eret adabına dair 

Bir tenkit dolayısile ___ (Saf taralı 3 üncü sahifede) 

- Semiha Berksoy'a - nn söz aöyliyen en yüksek hatip, en 
Güzel Sanatlar Mecmuası'nın üçün- güzel kontqan alim ve yahut edip 

c1i sayısında •Sabır ve Aşh bqlıklı bile olsa terbiyeli, belki biraz da çe
yıwmda dlğer saruıtıkfı.r arkada§lar kingen insanlan ne kadar sıkar ve 
gibi s!z1n için de kullandığım iki cüm- üzer hareketler olduğunu herkes az 
leden hem kcnd!n!z, hem benim için çok nefsinde tecrübe ef:ın4tir. Mese
yanlış mCuıalar çıkardığınızı, bu mil- la farzediniz ki bir mektebin wnumi 
nnsebcUe verdiğiniz cevapta gördüm. muallimler aofnuında oturuyorsu-
0 halde bazı noktalan aydınla.tınama h k d k d. • • alA 
}bette tde hidde•ıenmed nuz ve er es ora a en ısuun a-

e ve yen n ~ en k d 1 w ---'el · ·· ak 
müsaade edeceksiniz. Dlyorstmuz kl: a ar o acagı m'Cll'CI. ven ınun aşa 
cYetl.şmekte olan elemanlar hakkında etnıek fınahru bu1acagıru zanneder
ta.m ölçüde veya bu ölçünün ürerinde ken aradan biri çıkıp muttasıl ıöy
sltayişlerde bulunmnnızı takdir etme- lene iman o sofradan kaçmaktan, 
mek kabil değildir .• Demek ki baz:ın batti yemekten mabrwn olmaktaa 
ölçünün üstünde de olsa, her hıı.lde b8'ka ne yapabilir? Demek ki yine 
ctam ölçücleD bir düşünce Uerl sürebll- başkalannm bakkma taarruz edil
dlğiml tnstlk ediyorsunuz. Fa.kat bu miş oluyor. 
hükmünüz, cevabınızın son kısmında ••• 
benim bu işten anla.nuı.dı~ımı söyle- Bir arkadq anlatıyordu t Bir va-
mek suretindeki cüınlelerlnlzle .garip puruıı kamarasında r taleb . den 

AX:ŞAM 

BUGVN 

n PEK 
Slnem.asmda 

Yalnız en muazzam fllmlerde 
rol alan 

GARY COOPER 
tarafından harlkulA.de 

' surette yaratılan 
bir 

-~ --
28 Şubat 1942 

En soiuk kalblerl ısıtan 
En büyük heyecanlara yol <ıçan 

En derin ırlırapları yaş:ıbn 

Günah Gecesi 
Barbara Stanwyck e Fred Mac Murrey'in 

Hakik1 ıhayattan yaratt:ıklan en ~l tUm 

Bugün L A L E'nin 
Oösterecetı eşsiz bir aşk romanıdır. 

DİKKAT: Programa lll\ve olarak WALT DİSNEY'ln en son yıı.tatt.ığı 

Hollywootta Yİldızlarla mükafat 
Şa.heserlnl al.kı§la.mata. ~uz. 

BUGVN: Saat 1 de tenzllltlı matine. Tel: f3595 

ve enteresan bir tezatıı teşkil ediyor. . • ıse cmı 
Ve sizden bahsederken bu ölçüyü mu- bır grup gelmiş ks.J'luma otmmu$ ve ~:m•:a:ı:m1ZiliZll3ilmlE::U::t:11•:3Ci:alı'Elli!•m::ıC111m••••••I .. 
hafaza edem.emlş olmamın tek bir sc- araJarmdan biri meşhur imza sabip
bebl kalıyor kJ. o da sh:.ce bir garaz- lerinden biri olan bu arkadaşı tanı
kll.rlığa ll.let oluşumduı·. Anca.k şahsi m11, derhal onun yazısından y;ıhut 
garazkürlığn illet olduğumu söylediği- resimlerinden bahsederek ağır söz-

1940 senesinde: Sehvet Kurbanı'nı yanan 
~rrtuğrlYD Mulh~ülf\l 

1942 Senesinde: 

nlz kısım da « .... Cümlece bllinen lerle münakaşaya. alaya b!lflam~
yüksek seclyenizden beklememek hak- lar, zavallı arkadaşımız ne yapaca
kımızdır • diye bittiğine göre, bir ta- ğıru ,aşırmış kalmış, ve terbiye nok· 
raftan da bana iltifat ederek ikinci sanlığmm bu derecesine eğer kendi 
bir tezada. daha düşmüş olmuyor mu- b•• gel • k d" -'anı •-n-•• . ......,.ına mı.ş ve en ısı a ........ _ 
sunuz? Maamafih bu tezat, hiçbir ga- • • • 
razkarlığa Met olmadığım hnkkında- olsaydı manmak bıle kabil olmazdı. 
kJ asıl iç lnanınızı ifşa ettiği lçin Buna bir zeki ve incelik eseri diye 
memnunum ve teşekkür ederim. yapıyorlarsa mekteplerde onlara öğ-
Hakkınızda yazdığım cümlelerden retmek ~erektir ki bu hareket ince 

cDaha onWl meydana. çıkacak hali taka eseri hile değil, terbiyesizlikten 
yok!D mnnnsını çıkarmışsınız. o cüın- ;barettir. 
leleri beraberce tekrar okuyalım. B:ı.- ••• 
kalım bu mAna çıkacak mıdır? Güzel MQ&feret kaidelerinden bizde ri-
Bmlatlar Mecmuasındo.1d yazımda siz- ayet edilmiyen biri de her vesile ile 
den iki yerde şöyle bahsetmL.~m: k d. · thetnı ktir" K d. · en mı me e . en m.ı 

cSemiha Beııksoy, mczlyetıertle de, __.L. •• 1.. .. 
1
.. il d B" 

zaaflarlle de dalına dikkati kendisine mt:uım tür u tür u yo an var ır. ı-
çeken ümltlerlmımen blrlsl olduğunu ~j .bazı. ruh~ haıtalard~ görülen n~v_
tcyit etti. Semlha'nın sesi büyük ve idır ki doğrudan dogruyıı ilmim, 
dramatiktir. Ancak bu makbul vasıf- muvaffakiyetini. kuvvetini. cesnreti
Jan tnşıyan sesini düşürmeden, nefes ni anlabnaktır. Bu biçarelere kınn.ak 
tekniğini lhmnl etmeden, Türkçe te- caiz değildir. Çünkü hastadD"lar. 
IAffuzda 10.zımgelcn dikkat ve itinaya Yalnız hastayı ancak hekimlerin 
~tığı ve umumi 1\.henge, fazla istik- dinlemesi mecburi olduğu içi:ı di
lAle knçnn scclycsinden fedakarlık ğerleri onu dinleyecek yerde etrafı- 1 
ederek daha. uysal ve mütevazı bir an- nı boş bırakıp savuşurlarsa mesele 
lnyışln gtrdlği zaman, hakiki kıymeti!e hallolunur. Fakat kendini methet-
elbetıte meydana çıkacaktır.• ve . .. .. k al vil . d rd I 
cButtcrfly rolünde l.k.lnci ekipte bulu- menın wıtü ap ı ne en e va ır. 

\'nki olan umumi 
istek üzerine 

Sineması 
BU HAFTA 

En güzel ve en büyük ~k filmler inin güzel yıldızı 
1\1 A G D A S C 11 N E İ D E R'in 

Bu sene gördüğümüz, görcceğlnlz yegane ve emsalsiz 

SEVMEK HAKKI 
AŞk fllmlnl tekrar gö.stermektedlr. Ölümdeg. daha kuvvetıı ve ateşin 

bir ~ ve sevdanın romanı olan bu şahese-rln di~er artistleri: 
PAUJ, WEGENER • VİCTOR STAHL 

BUGÜN saat 1 de tenıUath matine. 

~ ............... !Dl .. l:lll!!ım .................. .. 

Bugün M ~LlE:IK Sinemasında 
Dünya fllmcUlğinin iki şahane yıldızı 

JEANETTE MAC DONALD 
NELSON EDDY 

tarafında.'l ne!is bir surette yaratılan 
•il 

ER 
Ta.mamllc renkti ... Zengin ve muht~şem sahnekr, •. Büyük muazzam ... 
İlAht bir mevzu. Zevkine... Güzelliğine dayulnıay'lcak blr şaheser. 

Bu program ça.rşamb:ı akşanunn kndar devnm edecektir. 

nUGtlN ı;ant 1 de tenzil5.Uı matine. 

KISKANÇ 
Şaheserini tamamlamıştı:._j 

Fenerbahçe 
tramvayları 

ÜSküdar, Kadıköy havalısı Halk 
tr:ı.mvaylnn idaresinden: Mtıhterem 
gazetenizin dünkü 27/21942 tarihli 
nüshasının üçüncü sa.hifesinin lklncl 
sütununda fFeneı'bahçe ve civan hal
kının bir temennı.stl b.-ı..'.!lığı altındald 
yazıya cevaptır: 

Ka.chköy-FcneriJahçe hattında i§U
yen bir arabanın muhtelit olmayıp 
blrl.ıı.ci mevki olm:ı.c;ı tahdidi icap 
ettiren esbap dolayısile elde halen 
ikinci mevki fazla. araba bulunmama-! sında.n ve muhtelitıerln de yaza. ha

~ zırlık olarak esaslı revlzyonlan yapıl-

ı mak üzere tamirde bulunmasından 
münbalstlr. Tamirden yakın bir za
manda çıkar çıkmaz bu hatta bir 
mühtellt araba verlleclğinl hürmetle
rimizle arzeylerlz. 

~1--•R U G tJ N 

SARAY 
SiNEMASI1''DA 

Mevsim.in en fazla şarkılı ve 
musikili şaheser 

Açık Teşekkür 
Aziz eşim bayan Neyylrenin irtlha.Ji 

mlhıMebeUykı gerek cenazesinde bu
lunmak, gerek yazı ve sözle benl ta
ziyet ve teselli etmek lütfunda. bu
lunan kıyrnetıı dostlarıma şilkran 
borcumu bizzat eda etmC'ğe kederim 
mAnl oldu!;'Undan bu vazifemin ifası
na sayın gazetenizin kıymetli del5.lc
tlni rica ederim. 

Merhumenin eşi: İstanbul umuml 
mecllsi l\zasından nvuknt 

Cemalettin Fazıl Erten 

ASKERLiK İŞLERİ 
Beyoğlu yerli a kerlik su besinden: 
İhtiyat eratın yoklamalanna devam 

edilmektedir. Yoklama sırası aş:ı.Cıyn. 
yazılmıştır. Bu sıraya göre yoklama-
lara gelinmesi lH\n olunur. C3G57) 

Gün Tevellüt 
2 Mart 942 pazartesi : 313-314-331-332 
3 Mart 942 salı : 315-316-329-330 
4 Mart 942 çarşamba : 317-318-328-327 

. 5 Mart 942 perşembe : 319-320-321-322 
B Mart 942 cuma 323-324-325-323 

• •• 
Ölçme Tğın. Şehsüvar M~ıı mcnci

oğlu (4.8573) un acele şub<'ye müra
caatı. (26691 

nan semlha Berksoy ağır ve hareketi Mesela sözü dolaştınp kendi fQbsı- , 
güç bir sesle çfllAk bir parti okumak na getirerek dinleyenlttin methini I 
vazifesile mükellef kalm~ır. Semlluı temin etmeğe çalışmak, işte burada 
ne ses, ne de vücut yapısı olarak bu biri nezaket denilen ummni kaidenin 
:role uymuyordu. Ancak tedris gnyele- kurbanı olarak mecburi bir surette 
rlnl göz önünde tutmak balmnından onu methetmeğe kalkışırsa yol açd
tendlsine verllml§ olnn bu roldeki mış olur. Mesela filan eseriniz çok 1 ~Zil!l!EIE:t!:!E'lt:r.:::::'!Ci'".!~!i'!:~~~E~:15:Z:::::!ED:!:lllill!IBDB•ımllll' 
milşkülatıa. knrşı karşıya bulunarak •. eıd· d d h b 

1 

HALLO! ... Şehir tiyatrosu temsilleri 
elbette mesleld lstlfadeler temin ~ guz .a er emez o, emen .. -:_n 
olmalıdır onu hır Jıaftada ya:ı:dun der; dQfu-
Şlmdl t:ır tecrube yapallm. Alman- nüraeniz bu da bir nevi kendini 

yada mektep temsılleıindekI tenkJt methetmektir. Çünkü bu sözle de
cilmlelerlle bunlan yan yana koyarak, r.ıek İlter ki eğer bir aenede yazsay
hakkmıdakJ bütün menfi düşünceleri- dım nele: yazmazdım. Bunlar ckse
nlze rağmen, benlın tenkldiml bir an riya psikolojide refoule der.ilen za. 
için, sizin inandığınız bir1sl taratın- vJiıtardır. Kendilerinden az bahse-
dan ve Almanca yazılmış fnrzedinlz, dildiği için daima azap içindedirler. 
ve lkincl bir gayret göstererek bu ten- Bunlar da bir nevi hastadır. Fakat 

• tld!n doğru olması lhtlmallnl kabul tedavisine etrafında bulunanJar mec
Cdlnlz. •Ya doğru ise!• diye bir ıı.n b d-=-.. d· o kend. kend. · ed 
fÜpheyc düşmeniz bile bu tenkid!n sı- ~ ~~ ır. 1 • • ını t a-
rin gibi bir ' istida.da faydalı oİınnsı vı etmelı v~. yahut ~~yctı rahatsız 1 
için yeter. Çünkü, cmeydana çıkacak- e~ açın nefamı zorlamalıdır- j 
tır. dan benim knsdetUğlm mana cSe- lar. Yoksa yine başkasmm hakkuıa 
mlhanın meziyetleri bu şartlar tamam tecavüz etmiş olurlar. • 

ÇENBERLİTAŞ Sinemasında 
2 muazzam film birden: 

A G 
(GtJSAHSIZ KADIN) Fransızca sözlü 

Baş Rolde: OLGA İSCHECHOW A 

Öldüren Orman 
Baş Rollerde: RİCHARD ARJ,EN' - ANDY DEViNE 

B DW YI ... 
Filmini görünüz ve dinleylnJz. 

Hoş lkl saat geçireceksiniz. 
il:\ Rollerde: 

AJ~İCE FAYE 
BETI'Y GRABBLE 

Jack Oakic - John Payne 
BUGVN '!laat 1 de ten:ıilfıth maUne 

Tepebaşı Dram kı mında 

'iündfiz saat 15 30 do. 
Gece saat 20.30 da 

PARA 
Yazan: Necip Fazıl Kıcakürek 

İstiklal caddesi Komedi kısmında 
Gündüz sa~L 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
Gece saat 20,30 da 

BiR MUHASİP ARANIYOR 

TenzUafll Tramvay Karneleri 
lanırsa tebarüz edecektir, daha. iyi Bütün bu sözlerden budalaca bir 
görünecekttr, aydınlanacaktır. llh.... tevımnm limn olduğu manası da 
demektir. Kaldı ki Alm:ınyada tahsll- çıkanlmamalıdır. Çünkü 0 da bir ~--••••111•1111mm••••••••••••••••, 
de bulunduğunuz sırada veya bura.da, nevi yükseklik duygusunun tezahürü 
kimin tarafından olursa olsun, hakkı- olabilir •.Y.• 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

Sayın Yolculara bir kolaylık olmak üzere ı Mart 942 tarihinden itiba
ren 28 bileti muhtevi tenzllA.tlı tramvay karneleri satı.şa çıkarılmıştır. 

nızda ynzı veya sözle yapılan tenkit
lere şimdlden alışmanız. mesleki va
mflannızdan birisi olmak gereoktlr. sı MEVLOT 
zın gibi bir knblllyetin sahne tnnllyetı Selô.nlk Maarll müdürlüğünden mü
hemen hepsi mektebi mahiyette üç teka.lt Tokatlı merhum Tahir Rüştü 
beş temsilden ibaret kalmıyncaktır. Baç ruhu için yannki pazar günü 
Tahsilinizi bitirdikten sonra ln.şallah ikindi namazını müteakip B~lun
yurtta da, yurt dışında da roller ala- dıı Aa~camtlnde mevlıldu şerif oku
caksınız. Lehinlz.de ve nlcyhiniz.de bir nacaktır. 
o kadar da tenklt ynpılacnktır. ve Aran edenlerin teşrifleri rıca olu-
Bahnenin ne kadar mtıcadeleyi icap nur. 
etUrd!~l de şimdiden bilmeniz icap ,.,, .. ,.,..,.,,.,.,..,.,,.,.,,.,.,,.,.,,,.,,,,,..,,.,,,.,,,.,,,,,,,.,,,..,.,,,.,,.,,..,,.,..,,,.,,.,.,,,,.,,,,,.,,,,.,,..,,.,,,,.,,.,,..,,.,,.,,.,.,,,..,.,.,..,.,,,.,,.,,.,,,,,,.,, .. ,,,.,., .. ,.,;,,,,, .... 

Yalnız şaheser !ılmler yıı.rat:ın iki büyük sinema yıldızı 

u!~ı:~!·~;kı LAURENCE OLiViER 
VATERLO KÖPRUStlNUN v •. v i E N L E ı· G H 

Biricik Maşukası 

tarafından büyük bir kudret ve Iıfıklıniyetle tems!I edUen 

iZTiRAP GECESi 
Büyük bir ~k ve ıztırap fllml bu SALI nkşamından IUbaren 

Birinci mevki 200 kuruş 
İkinci mevki 125 kuru~ 

Bu karnelerin pIAntonluklardan ve Tünel glşel~rlnden tedarik edlleblle-
ceğ1 sayın halka illin olunur. <2880) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 
ücret cedvcllert tadil edlllp 15 Şubat 1942 tarlhlnden itibaren tatbik 

ecillrr.eğe ba.şlanan İskenderun liman işletme brlfesinln işbu ücret cedvel
ıerme mütedair hükümlerinin de bu kere tadiU ha.sebile. yeni İskenderun 

l 
lhr an işletme tarlles1nin 15 Mart 1942 tarihinden 1tlbaren tatbik olunacağı 
llft.n olunur. {28'72) 

eder. Her tenkitten bu kadar mütees- zamruı orada bilhassa cbllmedlğ.lmh S Ü M E R Sinemasmda 
Yerlerlnl.z1 l('lt!cn evvelden aldırınız. 

slr olursunuz, korkanın kl bu tees5ür Öğrendim. Fakat emin olunuz k.l, a.n
ı1zin mesleki başanlannız ~rinde cak bu cb.llmediğlml bllmeb ve bunu l 
mrnrlı olablllr. hiçbir zaman unutmamak .sayesinde 

Geçen gün üstad Dr. Galip Ataç. sade ırnen mensup olduğum Türk ~M•••mı•••••••m:ıımn•m~AA•••••••••ll"Jlll" 

İstanbul bölge Sanat Okulu Arttırma ve eksiltme 
Komisyonundan 

Nevi Miktan Fi. Pazarlı~ o. T. s. 
Uıclvert 170 metre 650 Kr. 2/ill/1942 Pazartesi saat 14 

radyoda dlnleyic!lerinden blrlslnln mus1klsi değil, Garp muslklsi sahasın-
doktorlann hnst:ı.la.ra niçin blr!bir1n- da da. malümunuz olan vnzltelcrı ya.p
c:!en farklı ve hazan zıt toşhls koyduk- maıta çalışıyorum. Ayni sıfatl:ı. Gaı.l 
lan runllne verdiği cevaptn: cHek.lm- Terbiye enstltllsünde vlrolanseı mual
llk blr lllm olmakla beraber, onu tat- Umlyf.m. Ayni sebepten, Vekl\letimin 
b1k etmek bir sanattır. Ve her sanat- ıGüzel Sanatlar• mecmuasında o ya
karın ayn bir tarzı vardır.ıı diyordu. zıyı yazmakla mütellef kılındun. Size 
Böylece siz ve her sanatkAr hakkında ve bütün yetişen gençlere kal"l}l duy
gerek halk, gerek mUnckkltlertn tür- gularımı ise, beni yakından tn.nıyan 
Iü türlil görüşleri olablllr. Büyük dün- herkes bilir. Kendimden umduğum 
ya şfilıre'Jerl yapmış sanat.kA.rlann ba.şarllar gençliğimde birçok mAnla. ile 
meslek hayatlarını okursanız, ne kn- karşılaştığı için, sizln başarılarınızı 
dar blrlblrine zıt tenkitlerle karşılaş- sanki kendiminki ımtıı glbl sevinerek 
tlklannı hemen görürsünüz. Kaldı kl ve gözlerim ya.şararak knrşılanm. 
Almnnyadn aldığımz ter.kitlerin mev- Aziz genç nrknda.ş! Ö(ffit dinlemenin 
zuu ile buradakilerin blrlblrtne benze- sıkıcı bir şey olduğunu bildiğim halde, 
memesi kndar tabii blr şey olamaz. size karşı içlmden gelen birkaç öğüt 
Orada Alma,..c:ı. (Arladne aut No.xo:;), vermekten kendlml alamıyorum: 
burada Türkçe <T~a) ve <Bater- l - Gururla, nefse ltlnındı birtbl-
fl:ı.y) da rol aldınız. Ve bana öyle ~- rinden ayırınız; 
Jlyor k1 buradaki şarUar içinde, bura- 2 - Rcaksiyonlannızı hiddet halin-
dıı.kl adaınlnrın fiktrlcrı birçok b:ı.- de göstermeyiniz; 
kımlardan s:zl da.ha mmlmil!kle 1Igt- 3 - Herkesin sizi se\•dlğine inanınız 
lendirmel!dlr. ve böyle olmadığını zmmettlğinfz :r.a-
Dalına s.zln lehinizde d~ncrck manlarda bile sız gene herkesı seviniz. 

pek lüzumlu bulmadığım cevabınızın Yakında Devlet kons-ervaruannda 
Almanyada ald ·ğınız tenkitlere ve be- hayranlıkla gördüğüm Ant1gone plye
nim bu sa.hada.ki 11.kır.Jt ıınbar• bilgile- sinde binlerce rene evvel Sofocles'lıı 
rlme dair olan kı.."mınn cevap verme- muhayyelesindc doğan kız bakın ne 
mı-ği tercih ederlm. Çünku slz henüz dlrordu: ıtBen dfinyaya kin değ11, s<rı
çocuk ya~•nda iken o sannt mtıhltlne, et pa.yl~ağa geldlm.:ıı 
bir ı:eyl"r öıı-renm"k için ben de Umanın .iti, bu sözlerimden de 1klncl 
- hem kl~den yardım görmeden - defa menf! bir mA.na. çıkarmaı.sınız. 
babamın evini satıp kendimi attıgını Mesut Cemil 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden: 
Paralı yatılı taıebemWn üçüncu t:ıksit zamanı ı Mart 942 d.lr. Tat.sıt-

lerin ona göre yatınlmı.ş olması lazımdır. (2437J 

T .H.K. Balya Şubesinden 
Şubemizde mevcut 1536 koyun ve 110 tane keçi deri.si S şubat 942 tari

hinden lttbaren bir ay içinde pazarlı kla satılacağından lst.cklUerln şube-
mize müracaatları ilan olunur. 12193• 

Adalar Malmüdürlüğünden 
Heybelladada hazineye alt Kışla ardı so'ka~ında 4.6 ve 12 sayılı evlerin 

enkazı eatılacal:tır. Tnlip olnnlann 13/ 3/ 942 cuma günü saat 14 de Malmli-
dilrlil~de müteşekkil satı.ş komlsyonıma mürarnatlnn. «279h 

Vakıf Menba Suları işletme Müdürlüğünden 
Amele aranıyor 

İşletmemize n.mele alınacaktır. ist~l!lerin Çemberli-Tnşda Vakıf 
Memba sulnrı ısıetıme müdürlü~üne nıüracaaUıırı blldlrlllr. (2805) 

Üniversite Rektörlüğünden 
tinivcrsite konferans s:ı.lonunda 2 Mart 1942 pazartesi günü profesör 

Hlrsc.h tarafından 11.Ünlversltc gcnçll.ği ve tUtiln•. 6 Mart cuma günü pro-

balıksırtı kumaş. 
İstanbul Bölge Sanat okulu talebesi için 170 metre 11\civert balıksırtı 

kWYUl.'J pazarlık suretllc alınacaktır. Pazarlık Yüksek Mektepler muhase~ 
beclliğlnde toplanan kom~ tarafından yapılacaktır. (2876> 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanları 1 
1-------~ MIJIJ bira Türk Anonim Şirketinin mutasamf bulunup bir kısmı soğuk 

hava mahzenleri olarnk kullanılmakta bulunan Küçükpazarda Snrıdemlt 
mahallesinin Hamam sokağında 7,9 11 sayılı gayrı menkulün lcarel vakfi
yesinden borcu olan 0523) lira (40) kuruşun istifası için tahslll emvali 
vakf.lye kanununa tev!ikan mezkur gayrı menkulün klrnl:ın tahtı hacze 
alınmıştır. 

Eski kim müddetlnln bltmeslrnı binaen diğerlerinin icar edllmek üzere 
olduğu haber alınını,, olduğundan ~llyecek müddete alt kiraya mahsuben 
tediyat vaki o1du~u takdirde bunun idareye karşı hiçbir gılna kıymeti ola-
mıyacn~ ve kiracıdan haciz tarlkllc istila edileceği llô.n olunur. (2874) 

1 
Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 1 

MüdürlüP,-ü llanları 

'--~--fesör Mazh:ı.r Osman Uzman tarn!ından (\Tütünün bedene ve ruha tesirlcrı. Denlzyollan umumi yük nnvul tarifesinde bazı tadlHl.t yapılmıştır. 
konulu 1kl konferans verllecektlr. Bu konferanslnrn. saat 18•10 da b~a-1 Muaddel t:ırlre 1/Mart/ 1942 tarihinden itibaren İstanbuldan kalkacak 
nacaktır. •2797• 

1 

olan \'apurlarl:ı yapılacak nakllyata tatbik olunacaktır. Acentalanmızdan 
İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan izahat ıılınab1llr. 2877) 

~---------------~---------------~------------~------~~----------------iı l\n No. sı 14-0 Ü • • R l ·· }"" 0
• d 

Bir çuval undan % 4Q rutubetli 167,5 adet ekmek imal olunan aoo nıvıersıte e :tor ugun en 
grı.mlık bir adet ekmeğin flatı 10 kuruştur. Ede-blyat FakÜlt" 1, Dolmnb ıı~C' nro.yı yanınd:ıkl Resim g:ılerlslnc t:ı-

§ube w satış masraflarının bu fiyatın içinde bulunduğu 111\.n olunur. şınmıştır. Yaz sö.nestirl d~rslcri :? Martta bu binada b:ışlayac:ıktır. 
(2882) (:?881) 



Adapteler 
Parti sanat rnükafati içi•. yapı· 

lan seçimde eserlerin yerli w ger· 
çekten bir sanat eseri oluıılarına 
ehemmiyet verildi. Bu bakımdan 
aranan bütüın vasıfları sahifelerin· 
de topladığı içindir ki cSinekli 
Bakkal~ beğenildi ve mükafata 
bak kazandı. 

Fakat edebiyatın bir de tercü
me ve adapte kolunu teşkil eden 
eserler ıvardır ki bunların başka 
hir dilden nakledild•iklerine 25 jü
ri azası değil, 40 şahit bile az ge
liri. . 
Eğer roman seçiminde ilk şart, 

yerlilik değil de emek, ustalık ve 
el çabukluğu olsaydı muhakkak 
ki i500 lirayı bu çeşit eserlerden 
bin..,e vermek adeta 'bir vicdan 
borcu olurdu 1 .. 

Tütün koni eransları 
Tütün içen talebeyi bu alışkan· 

lıktan kurtarmak ve hevc:ılileri 
önlemek için açılan mücadele bü· 
tün hıziyle yürüyor. Bu yoldaki 
tedbirlerden birini de profesör 
Doktor Hirsch ile Doktor Maz· 
har Uzman'm üniversitede vere
cekleri konferanslar teşkil ediyor· 

Alkolün olduğu gibi tütünün 
zararlarını da her zaman, her 
yerde ve her yaştaki halka bildir· 
mek elbet bir yurt ödevidir. An
cak tütün gibi kötü şöhreti ta ço· 
cukluktanberi kulaklara giren nes
nenin üniversite talebesine anla
tılmasına lüzum olmasa gerektir. 
Çünkü bir genç, üniversite safla
nna gelinceye kadar bu zehir 
hakkıı:ıda lüzumu kadar bilgi 
edinmiş Vt hükmünü vem1İştir. 

yeai haklwıda ııazet'elerde epey 
reklam yapıldı. Bunlardan birin· 
de ııece tiyatrodan dönenler için 
Belediye tarafından üç .tramvay 
işletileceği haber veriliyor. Ve bu 
münasebetle eserin müellifi olan 
genç edip ve şairirmz tebrik edi· 

)jyor. l 
Belediyenin tiyatro sever er 

için böyle bir kolaylık te~in ~
mesile bu tebrik arasında hır mu· 
nasebet gönniyenler olac.aktır. 
Fakat unutmamalı ki bizde tiyn;· 
ro eserlerinin kazanacakları rag· 
bet ve muvaffakiyet biraz da 
- belki de yarı yarıya - taş~ 
vasıtalarınl' bağlıdır. Sahney~ 
konmuş öyle eserler hatırlarız kı 
halk ve münekkitler tarafından 
beğenildiği halde, tiyatro dönü· 
§Ünde rahat bir taşıt bulamama~ 
yüzünden, seyircisiz kalmak tah· 
sizliğine uğramışlardır. 

Şu halde cPara> nın müellifi 
ne kadar tebrik edilse azdır. 

Ders eşyası 
Talebenin derelerini başarabil

mesi iç.in defter, kalem, lfıstoik. bo
ya,• fırça, pergel, göaye, kağıt, 
mürekkep v.s. gibi bir çok şeye 
ihtiyacı vardır. . . 

Halbuki bugünkü kırtasıye pı· 
yasası bütün bu atanan şeyleri te
min edecek durumda değildir. 
Bazan bir pergel veya bir minka
le tedarik etmek için lstanlbul pa· 
zarlarını altüst etmek icap eder. 
Bu fstanbul gibi bir çok kırtasi
ye' deposu bulunan bir şehirde 
böyle olursa küçük şehir ve kasa
baları varın, düşünün. 

Buna mukabil, öğretmenlerin 
talebeden istedikleri alet ve mal
zeme ise ekseriya, eslci bolluk 
devirlerine göredir. 

lST ANBUL HAY ATI 

Hızır hikayesi 

Şu gijnlerde ajıadan aiıza ya)'l
lan cHızırıt hikayesini bilmem din
lediniz mi?... Ben. bir çok sem.tJer
de, türlü türlü ,elıôllerde dinledim. 
Fakat her halde dvymayanlar da ol
muttur. Hülisa olarak anlatayım: 

Bir kadın geçenlerde bir tramva
ya veya otobüse b~. Biletçi ge. 
lince, kadman yakınında duran yaşla 
bir adam cebinden çıkardığı iki bi

Şark cephesindeki son 
Sovyet saldırımları 

let parasını uzatarak: 
- Bir bilet benim için, bir de ba· 

yan için kes. 
Demif. Tanımadığı bir adamın 

kendisine bilet aJmaia kalkqmuın-

Sovyetlerin son mevzi muvaffakiyetleri 
Alman müdafaa hatlarını sarsamadı 

dan pek haklı olarak sinirlenen Bahar yaklaııtıkça Sovyctlcrin 
bayan: saldırımlarına ellerinden geldiği ka-

- Ne münasebet efendim? Ben dar hız vermegv e çalı§tıkları anlaşılı-
bil • • al v s· e ·---ıyor-etunı acagun. ız n ...... ,. yor. Hem Sovyetlerin ve hem Al-
ıunuz? b. manlann resmi tebliğlerinden bunu 

Diye çıkışmış, o sırada ~ D' ıwılıyoruz. Ke7.a §İmdiye kadar dai
yolcu da İşe karı,ıp, kadına b~et al- ma küçük birlikler (bölük ila alay) 
mak İsteyen adama ça~: unun tarafından yapılan hu saldırımların 
üzerine öteki zat sakın ~ll' tavırla gittikçe büyütülmesine uğraşıldığı da 
giilümseyerek ~evap vennış. .. anlaşılıyor. 

- Bayana bır ya~dun. olmak.~~ Son günlerde Sovyetlerin mühim 
re biletini almak ıstedım. Çünku [ muvaffakıyetler diye kaydettikleri 
çantasında p31'a yoktur. E~.de": çı· balilı~a iki hareket vardır. Biri İlmen 
karken parasını masanın uzermde gölü cenubunda 'Ve bir demiryol 
unuttu. ka,;şak noktası olan Straja Russa' • 

Bayan tela,la c;anl.asını ~~; nın alınması ve burada Sovyet teb
bir de ne görsün. ~akikat~ !ç~e liğine göre, 00 az üç Alman tüme
para yok. Etraftakiler de hadıse ıle ninin hezimete uğratılmasıdır. Diğeri 
alakadar olmağa. baş~amışlar. B~ de Viazma ile Smolcnsk arasında ve 
defa meçhul hilgıç, bıraz evvel hı- bu ~ehirleri birleştiren demiryolunun 
let meselesinde kendisine çatan za· cen~bundaki Dorogobuş kasabası-
ta dö~. . • nın ele geçirilmesidir. 

- Sızın cebmızde ne kadar para Bu harck"'etler.in askerlik bakımın· 
olduğunu da bilirim. dan ehemmiyetlerini aşağıda inceli-

Dcmiş, bahse ~m4l~r ve haki- yeceğiz. Fakat bll(ldan daha evvel 
k~ten o zatın c~bı!'1dekı. !>aran~~ Straja Russa' da kışın Sovyet saldı
mıklarını da santuru santırnıne bu- rımlarına ne dereceye kadar Mzmet· 
nıiş, ilerde bulunduğunu gösterir klf·~ik 

İşin asıl mühim yeri bundan ~on· bir misal z.ikrcdeceğiz. 

.._ ___ 1~f_o _____ .1~f.o _____ _.ı~~ LENİNGRAD 
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' ORE~ Bu bakımdan, iki değerli pro
fesörümüzün tüketecekleri nefes
lerin hakikaten uyandırılmağa 
muhtaç kafalam harcanması daha 
yerinde ve verimli olur 81lnırız. 

Yerine getirilmesi mümkün ol
rnıyan bir istekle boşuboşuna za· 
man harcanacağına, ta1ebed~n 
hugi.inkü imkanlara göre istekler
de bulunmak elbette daha uygun 
olur. 

ra ... Biraz ilerdeki durak yennde Daha evvel biz bu kı§ harbinin 
meçhul bilgiç tramvaydan vcy~ oto- Almanlnm çıkarttığı müşkülatı 
büsten inmiş. Onun esrarengız ha- cŞarktn bir Zigfrid hattı yapılabilir 
linden meraka düşen zat da arkasın- mi~~ başlığı altında izah etmiştik. Rus cephesinin şiınalindeki dununu gösterir hnrita 
dan ııtlayıp yakalamış. ~ir ye~e Şimdi bu hareket hakkında cKızıl 

Tebrik 
obınıp ~o?~şmal:ı:mı t~ldi! ~ışı:c Yıldıu gazetesinin verdiği tafsilat, Yazan: gidiyorsa, çözülmeğe bn lamı bulu-
de ötekı, 1'ı oldugunu ılen surerek 0 vaki•ki düşünce .,.e izahlarımızı le· nacnğından, Sovyetler içın muvaffa· 

Dedikodusu cHnmlet> i gölgede 
bırakacağa benziyen cPara> pi-

razı olmamı.J. Aynlncaklnrı sırada lyid ettiği için ehemmiyetle üzerinde M. Şevki yazman kıyet şansı burada daha a .... dır. 
meraklı zat: durulmaya değer bulduk. Sovyet Hulasa son mevzii muvaffakıyet· 

- Eh, demiş. Mademki sizin böy- gazete.;:nin izahına göre, cAlmMı· vukua gelmesi, cenup cephesinin ler de Alman müdl\faa hatla.rı.11 sar-

gı tS 
' 

frı 
le gaipten haber verecek k:ıder kud- lar şehrin şimali şarkisinde gayet olduğu gibi yerinde durmasıdır. Hal· samadı. Cenupta 15 • 20 gun, • :ıl-

~~ı ~ 1 .. . _tj, ~ '• .etiniz "\ar; ,u bir tek sualime cevap kuvvetli blokhavzlar, tank tuzakla- buki daha ge;en ayın ortalarında de 1 - 1,5 ay kadar b;r miıddet da-
~.ll{ ~ ~ ~!~ ~ veriniz. Dünya hnrb' ne zam:::ı bi- 1 rı, maynlerden ı.nürekke~ bi~vtahki- Timoçenko·nun bütün kuvvetile 1?~· ~a Sovye~ saldmmlan devam edeb~-
.::_~_:;.ı..~_.._ ..... _-._...,..___.~=:;;ı...-..__ _ _.._...__..__. ___ _._ ______ tecek ?.. ı mat vücud•e getırmışlerdı. O.ger kı- netz mıntakasınd.ı harekete geçlıgı, 

1 
lır. Ondan sonra Sovyetler daha zı-

L hj Ökki biraz durakla 'ıktı:m sof!ra sımda bataklık, göl ve nehirler gibi Har kof un kenar mahallelerine var· . yade müdafaa mesrlesini du iine-

1 a maç 1 arı mi.nalı bir tebessüm!e bı:ışını Wlc.- tabii n uniler mevcut olduğundan, dığı ve Dnieper'in şarka doğru yap· ıcektir. Almanlara g~lincc, O:llar da 
~ yıp şu kelimeleri mırıldanmı,: -buralarda tahkimat yapılmamıştı. tığı dirseğe :varmak üzere bulundu· karşılıklı olarak cenupta sarsılma· 

Fenerbahçe 
yarın Şeref 

ile Beşiktaş takımları 
stadında· karşılaşıyor 

- Önümüzdeki A;:"Uslo•un on lFaka.t bu sulu ve tabii maniler kış ğu söylendi. Önümüzdeki Alman dan duran hatlarını bir h~cum çı~ış 
üçüncü Riinü sulh olacak. rdofo.yısile dondu;undan. mükem- ilkbahar taarruzu için bu hareket lme••zü olarak tanzime. şımalde ıse 

Ve bunu ııöylcr ııöylemez ortadan mel b:ı:c şose ,.-ezif~i görüyorlardı çok mühimdi. Almanlar Dnieper'in n.üdafaa mevzilerinin ~as ~?ktnla· 
kaybolmuş. Hikaye ağı:;ı;dan ağıza ve S0111yd askt'rlcri sılah atmndıın 25 garbine atılmıs olsalardı, asli taarru- rını dden bırakmadan mevzu ıslah
naklediliyor. Anadoluda da söyle-

1 
kilometre!::. bu mesafe.> i kolaylıkla ı zun yapılacai:'l cenup cephesindeki lar yapmağ4 ve ~mdi i~lerine yara• 

niyormUJ. Mechul bilgicin «Hızır»' ele geçirebildiler ... ilh.> . vaz~tleri güçleşecekti. Bu olmadı, mı} an nehirler ve bataklıkları mev· 
luk. ihtimali bu sene biraz zayıfur. olduğunu söyliycruer de var. Ana- 1 Bu muvaffokı.> etin Sovyet tcblı- daha doğrusu olamadı. Cephenin zilerinin yaalanna ve aralarına ala· 

~--------~~------~ 

Lig maçlarına yarın Fenerbah.çe d doludakiler bu hadisenin lstc-cl>ul- ğindc bildirildiği kadar şümullü ve bu kesiminde buzlar daha çabuk çö· rak hatlannı kısaltmağa çalıımalan 
d d l Birinci devre esnasında klüp i arc 1 h l d' B'd 

Ye Şeref stadlar1'tdn evam e ı e- h da bir tra.-nvayda cereyan etti...öini geniş olması biraz şüp c i ır. ı a- züleceğindca ve ha.tta havalar iyi en r.alip ihtimaldir. 
cektir. Fikstüre göre Fenerbahçe heyeti ile soprcular ~rasın~a zu ur ileri sürüyorlarmış. lııtanbul halln da yette bir ~rdun.un mühim kısımla~· 
.tadında Beykoz la Kasımpaşa, Be- eden anlaşamamazlık ve hıç ~okta~ bmıun Anadoluda bir otobüs sey&- 1 nın yokedılmesınden, sonra da uç 

yoğlusporla Vefa, Galatasarayla Beykoza mağlubiyet Sarı lacıvertlı- hatinde geçtiğini iddia ediyorlar. tümeninin hı...zimeh.: uğratılmasından 
1 

™.lf · ~~~~~ ~~~~I 
Süleymaniye, Şeref stadında da ls- leri bu gayeden oldukça uzaklaştır- Her ne ise. Doğru çıksın da, iıterse Lahseden hu haberlerin arkasından ~O 
tanbulsporlaTaksim, Fenerbahçe ile mııı bulunmaktadır. Halea Gala~~- havada bir tayyare içinde cereyan g~n~! sah.alnrın ele. geçirilmesi veya () Jf;-G :\ O O O 0 

Bqiktaıı takımları karşılaııacaklar· ısaray ile Beşiktaş, Fenerden puan ıtı- etmiş olsun. buyukw mı~lard~ -e.-ıırl~r a~ınmı:ı bu-~ ~~-_:~~:::..::::.::::.=.;:=.....;;=...;;;;;;...-..-----
dır. Bunlardan ayrı ol~a~ ~a F~ner barile daha iyi bir durumdadırlar. Hikayenin son kısımlan dinleyici-llundugu zıkredılm~dı. Ec~.r ~~uvaf- ilk keman ne zaman yapılmış? 
stadında sabahle.,.in ikıncı kume h ••t ler u"zerın' de de--L.-1 tes"ll'"mı' ao"s•eri- 1 fakıyel anlatılmak ıstenen ulçu~e ol-,,. Fakat liglerimizde er sene mu e· rnnı ... ' 

1
. 

maçları yapılacaktır. addit sürprizlere şahit olduğumuz· y yüzünde sükunete susayan saydı, ç.abucak duralamaması uzım- Musiki aletleri, harp cephelerin- Bıı münaaebetle kemanın meaşei 
.. . k l k yor. er . . • 1~ :r b" h gelirdi. Ancak Sovyetlerin bu doo· h kk d l• t eı· ilk Haftanın en muhım ar§ı aşması dan, F en'erlilerin şamP'İyonlu umı- dimağlar"a bır an ıçın aatu ır a- 1 . . d . t'f d de askerleri eğlendinne'k için i;ı:e ya- a ın a §U ma uma ı ver ım: 

hiç şüphesiz Fencrbahçe ile Beşiktaş dinin tamamile kayboldur,ru söylene· yal canlanıyor. Top, barut fabrika- mduş sku arın .• vazık>'.~t~~k e~k ıs: ad: rıyor. Alman halkı, •ark cephCJıin· keman, lsa doğmazdan 3 - 4 bin yıl 
· M ı· k h f .. k .. · I · · b ak yine es• e ere mevzıı ve ·uçu ·mı yaııı::a y evvel Hindistanda yapılmıştır. Bir takımları arasındakı maç.tır. l~ u1m mez. Yarın Beşiktaş, i İ a ta sonra lan bugun u ışlerını ~~ tıp ....... a.c.ı 1 olsa, bir muvaffakıyet elde etmeleri deki Alman askerlerine hediye ola- H' d' ta · · .. · 'k" 

ld v ·· • tak larEt ıg e- da bir Galatasaray galebesi Fenerli- k' · ib' 'nsan arın rwıa y_.....- • - 1 yarım ın ıs n cevlZI uzenne 'l ı 
o. ubg~. uc~erdeevayr:.1:inde~~ v:.p' tıklan lerin tumpİ" onlugv unu tahakkuk et- naı.sıygıaraıy, a~ak şeyler imal ederek et- müdmkübn~üı~· Zira d~lrlnand~ar kkıt~ ~- rak diğer eııyalar arasında binlerce 1 tel gt-rilmi§ ve bu te1lerin titremesi le 
rın ırın ı ...... J- r- J 1 rın an ır ııı;ısmını ın en ırme ıçın 'k" ·1 1 · d •· d · t" 
karşılaşma Beşiktaşlıların sahayı ter- tircbilir... rafa dağıbyorlar. Treruı:r, vapur ar, geri çekmiş bulunuyorlar. Bu takdir-' musı ı a et en ~ ~on ermış ır. lee.ıı çıkarta~k bir yay ?a w;:u!lanı1-
ketmesi üzerine yarıda kalmış ve Mevsim~ en mühim oyunlarından tayyareler dünyanın bır ucun~an de de cephede mahdut kuvvetler Bunların arasında bırçok keman da mıştır. Bundan son.r~ bıldıgımız ke-
B~kta!!lılar sahadan çekildikleri için birisini yapacak olan her iki takımın öbür ucuna yolcular. seyyah kafile: bırakmış olabilirler. Cephenin diğer vardır. man bugünkü şeklını almış~r. 

~ v. .. I · f aret ~yaaı tqıyorlar. Her ı d R d b 1 1 hükmen mağlup addedildigınden, kadrosunu ve son oyunlarını goz en, ıc • .•• . b l ala· kısım arını a usya a o .. o an 
k "h' b' kes her ıstedıgııu ucuzca u up ı b.. • ·ı d k mudafaa pmpiyonluk yolunda ço mu ım 

1 

önünde tutarak ileri sürülecek ır bili or I>\.inya intizama ~:riyor. ta ıı mam ere ayanara . . 
rol oynıyan bir puandan da mahrum mütalaanın okuyucularımı pek tat· Y • olsa bir ümit venn~k e~mek v.e ~uv~e.tten tasarruf cı~etıne 
kalmışlardı. işte yarınki müsabaka m-in edici mahiyette olacağını tah- Muvakk~t da hiki.ıye yüzlerce defa 1 gıtmc-k ıstı>'.~bılırl~r. Do~"?adıgı za-
0 karşılaıımMıın rcıvanşı mahiyetinde 1 min etmiyorum. Bütün sporsevenle· ı b~nun ~· ho una gidiyor. t man çok guzel bırer manı. olan bu 
olduğundan, büyük bir ehemmiyet il rin ittifakla ileri sürdükleri bir kana- dınl?'se ~8;1c:d b' ş kadı İıtan· 1 nehir ve bataklıklar kışın ışe yara-

kt d ate ben de aynen iştirak edeceğim Hanı, Ana 0 a ır 't tar mıyorlar. Almanların ıztıraplan da 
tnşıma a ır. · b ld ak etiren posla a ma d 1 k d' 5 ı b . . . d k. .. bak d Büyük bi:- alaka görmesine rağmen, u an evr st bura an geme \e ·.r. ovyet er u 

Bırıncı devre e ı musa a an 1 l k 1. . k d" sonnuş. fırsattan istifade için yüklenmeye 
sonra birçok organizasyonlar yapıla- 1maalesef futho a ıtemız ço uş- _ 1 t--Lulda ne var ne yok? • b d l • B' b f 

d k b . 'b' · .. ·· B .. k" l k k d 1 11 anu • d' • baL· meo ur ur a . ır ay sonra u ır-rak baııta giden ört ta ım ırı ırı·. muştur. ugun u a ım a ro arı Tatar kadıyı ıevm · ınp ·~1f 1 d k b J ki d 
le karş~laştığı halde, tuhaf bir teaa• leski kadroların birer gölgesinden '-opc ...... ak' ümidile dil dökmeğe baş- s5atı ak açınnt iŞ UJUC\adca darın akn 

F 1 B 'k . h l "' ... ... ovyet arşı aarruz arı a uraca • düf neticesi olarak ener e eşı ·ta· I baıka bir §ey dcğildır. Artık ea a ~- IUD.lf: 

9 yaşında hatip 
Ha.tiplik bir sanattır. Halk önün· kümdarlarından Kaligula çocuklu

de iyi söz söylemek büyük muvaffa- iunda 1 6 yapnda iken, büyük an• 
kıyetler kazandım. Cephelerde ta- nesi Llviya Avgusta ıerefine bir nu
arruzdan' evvel askere iyi bir nutuk tuk söylemiştir. Gene Roma hüküm
söylemekle muzaffer olunduğu gö-, dan Avgwt de 12 yaşında iken ölen 
rülm~ştü~: 1?.eğil y~ln!z h_arptc, eko·ıbüyük anneai Yuliya'aın cenazem~
nonuk, kulturel ve ıç.tımaı sahada da rasiminde bir nutuk söylemiştir. Dı-
bu böyledir. ğer Roma hükümdarı Tiberiy de 

Hatip!:·~ insa..·un yaradılışında 9 yaşında, ölen babası için bir hita• 
mevcuttur. Mesela, eski Roma hü- bede bulunmuttur. fln bir türlü yekcHğerile karıılaı~a- 1 ra iyi bir f~tbol 6.eyretmek içi~ değıl: _ Aman efendim! . ~~uld~! tırŞimdi Sovyet saldırımının muvaf

ıı imkanı .h~ıl olmadı', Ve bu !~z- ancak v~kıt g~ımıek V'C .b~r nevı bele aaray~a hep zahihnızuı ~= fak olduğu ikinci noktaya, yani Do
den liglerın ılk devresındenberı ılk alııkanlıgın esırı olarak gıdıyoruz. ıenası geçıyor. Yakmda teYh.'!1. bu" kasabasına gclel' • B k • 

B d 1 . . .. .. etiril egmız rogo " ım. u a B .. k" k ] J b l Bed t b• Iİ defa olarak iki takım yanın gene ay- u ~ra a oyuncu ~rın JY~ gunune te· limlık maluunına K ec sab.ı ıimdi Alman mevzilerinin bu-1 ugun U me tep maç arı atan U en er ıye 
ni gaye için, yani ıampiyonluk puanı 1 ııaduf et~ek "'.~tı.~e, kbıraz. 1~utbd?la söyleniyor. ___ 1_ lunduğu Vtlazma' dan 100 kilometre Maarif müdürlüğü tarafından bölgesinde bir istifa 
• . ki br.cızer bır şey gorurse ne a a; ıye K kadı giilümseyerc:a: k d d h d. 5 · · · açın oynıyaca ar. "k _ _ı· • umaz anl t de- a ar a :t garpte ır ve mo· mektepler arasında tertıp edı1'en lıg lsta.nb:.ıl Beden Terrbiyesi müdi-

F . ıu rcoıp gcçıyoruz. Anlat tatar aiası, a • 1 k" 80 k'l k d b f 
Geçen seferk; maçta enerın ga-1 . .- .. . ' i l hoşuma ens m ı ometre şar ın a u· maçlarına bugi.in Fener ve Şere riyeti Mükellefiyet kısım amiri B. 

1 b · Be ' kta"ın hükmen mağlu- Yarınkı karşlaşmadan da yukarı- Dl1'· Sözlerın yalan a 0 sa llunmaktadır. Bu suretle köseleri stadlarında devam edilecektir. Gü- Ö d ~·· ·· · 
e esı ve şı " d · h •v • · b 1 .... d 'd' • Hayri zcanın ken i :istegı uzcrıne 

b . ti" G 1 t ylıların jc:ine yara- a ıza ettıgımız se ep er yuzun en, gı l)'Or I R r.·k Rjev ve Yil\z.ma'da olan müstatil nün en mühim kar11ılasması Şeref f •V· • h b l ıye a a asara " lf J ı · b 11 k d v d ··ı Uema eı» . . . • .. ı ,.. v .... azifesinden isti a cttıgını a er a • mı.stı. Bu sefer de puanların meyda- ~z a llr ~e.Y e {eme ogru. egı • .. , gıbı ılerı çıkmış Alman mevzu hay· ıstadmda Haydarpaşa :ile Boga:z:ıçı k Ş h · · M"k il f' l · l · · 
. d'V• k h 1 yu". dır. Her ıkı takımın, maçın bılhassa Şair Bny Hikmet Şinasi Onol a li tehlikeye ginni<> bulunuyor. liseleri arasında eaat 14 30 da yapı· dı ·. e rımız u e e ıye ış erının na "'ctır ıgı ç~praşı esap ar )d ~ d" ·· k f ] · ı "" ' k ] ··ru"mns·ınde h.'zmetlerı' .. ., . d t· revan:ı o ugunu U§unerc az a Lütfunuzo. te~kkürlcrıml saygı a- Şurasını da söyliycl•;m ki bu müs- lacaktı ·uru ma ve yu L ı zundecı vazıyet aynen evam e .. f d v· .. bak c R 1 r. .. "l e ku·~·~ıı·ı bı'r te•kilatçı •. eneTJ 1 sar e ccegı ve musa anın nmla sunarım. · ' tatil olduğu gibi terkcdilip Kolm ile goru en 'V' • • ~ Y 

mektedır. Gene Galatasaray pusuya bu yüzden çetin geçeceği muhak- D b d d " b' h olan B. Hayrmin Beden Terbiyesi 
· k d' · · l 'k d A h k 1 k orogo uş arasın a uz ır at G" " b k ları k·ı· d l 1 yatmış vaz:ıyette en ısını an a ar kaktır. sabınn fı im o ara fırsat- İ . d k"mi !üzerinde ıslah d'I e Al n evzi- ureş musa a a teş ı atın an ayrı ması sporcu ar 

ettiği için, hu mühim karşılaıımanın !ardan istifade etmesini becercı:ı ta- zmır e patates e 1 le · · • e ı ~ 't. mh.nb?1 t . ı~ .. nbul Gu"re" aJ'anlıgvının senelik arasında te::ssür uyandırmıştır. 
l b ki k ı v·1· ti . ,Je rının umumı vazıye ınc iÇ ır C$lr ...... 'il 

netic::sini sabırsızlık n e eme te- rafın muhacim hattı galebeyi kendi zmir (Akşam) - 1 uye mız:-. yapmaz. B Ik" Al l d ·1 ·d faaliyet programına dahil bulunan --- -
d 

l d k · ı k f 1 k' · · 'f '!ere dagı• e ı man ar a ı erı e 
ir. takımına temin e ece tır. yazı ~z a e ·ı?1 ıçın çı çı zmir bunu yapacaklar. Fakat şimdilik tecrübeli güreşçiler amsındaki Gre- Kongreye davet 
Bccıiktacıın mağlubiyeti, Galatasa- Günün diğer karşıl~şmalarında ltılmn~ uzere Zıra:ıt bankaskı l dan mümkün uldug· u kadar yava" çekile- ko - Romen müsnbakal:m yarın Gü-

.. ~ S"l 1 t b Öd mınta asan $ Çocuk Esirgeme Kunımu Uü.u:iar rayın puan avantnjını takviye dece- Galatasarayın u eymanıycye, 5 an-,ş1u8 csınct. emış l t r rek asıl mevzilerinin ıslahını buzla- reş lclübünÜı., Kumkapı ıubesindc kn.z:ı. kolunun 
942 

senesi kcm:;resl 
gvi ...,ibi. o:ampiyonlnuk yolunda n- bulsporun Taksime •. Vefanın1 Bey.oğ- B 5

1 
ton Pk~tnJes satkınl a ıanmsıevş ık.ı· rın çözülmesi zamanına bırakmış ol- yapılacaktır. Tanınmış birçok güreş-

.., ,. . l }.' elmelerı nonna notıce- un arın e ım mınta a ann l k h ld' ' . . .. 'k d ~· b .. bak 1/3/942 ye mü...~lf pazar riınu E!l.nt 
hat bir nefes almalan.,ı temınc yara- una ga ıp g d . . .b I oldugvun· ma arı ço mu teme u. çılenn ıştıru · e ecegı u musa n- on buçukta Do[.~ncılarö:ı l-I l kvl de 

· l d' B k z Kasımpap maçın a ıçın tertı at tamam anmı§ o·v d"kk d'l k k d J l 11 d 12 k d · ·ı yacaktır. Aksi takd·irde şampıyon- er ır. ey 0 
- . • B d k d k'l l · "mkün ola- ıger ı at e ı ece no ta a ann tartı arı en ye ·a ar o.l:tcdil"c"ı: ndrn "Y'n m :ın ınu-

luk Be!!ikt~la Galatasaray arasında tarafeyn çok çekışecektır. u maçta ~ya Tn ha e 1
1 ı;e en mu k ve kumıRus ilerlemesinin hemen daima cep- sürecek ve saat 14 le karşılaşmalara "YYCn g.in ve s .. ~tc tı;;.ı,fl~rl rl.ca 

Yapılac~k olan son maça kadar belli beraberlik ümidi fazladırl. den )ır. do uml u mkıs.~r, ad' henin merkez ve şimal kesimlerinde başlanacaktır. j olunur. . . . ı ŞAZ Tezcan arı an a a ınma uzere ır. • olmıyacaktır. F enerlılerın şampıyon· 
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k y ~lam n ı Şub 942 ummde 
dordund<> s erec kt r. Bu t'r rd n yo lama m nını 
nen para c za ına t bl olac kla nd n, Cunurt sl, Pazar 

Ah bu d ıar.. sözüm onn. cio.,-t Meseli\ uzun bır ko.'luşma faslın- hcıı::un sabah ant 9 d n ak m b şe kadar d vıun tmekte 
i te Halbuki hepsi kendl çı.knnnın 1 dan sonra artık Ahmet Bahri sesi kı- yokl mns:ını yaptırmak u re c gelm lerı Hıi.n olunur. 

şlı;de ... •. Ahmet Bahri dostla.rın- sı~. boğazı kurumuş bir halde ma-
1 

19 Şubat ..,13 31 
elan dalma ooyle bahs-ederdl. Halbuki sa.dan kalkat'ken aıitadaşlannda.n 20 • 315 - 316 
blrçok a.rkad~lnrı vardı. Kahvede bir biri: 23 11 317 318 
masanın ibaşns. oturduğu zaman et- - Bo.hrlclğim. derdi, bir sa.nlsc 24 • 319 - 320 
rafında oldukça kala.balık toplanır- beni hususi olarak dinler mJslıı? .. Ve 25 • 321 - 322 
dı. ve konuşurlardı. Edebi.yattan, böyle söyliyen adam derhal onun :J-o- 26 • 323 - 3;4 
resimden, heykelden, mlmn.riden, U- luna. girerdi. 27 .. 325 - 3 .. G 
atrodan her şe~ bahsederlerdL o zanum Ahmet Bahri hemen an- 2 Mart 327 - 328 
Bu artı.da hiç durmadan söyliycn !ardı. Kendisinden borç lsteneeek. .. 3 Mart 329 - 330 - 331 (2821 - 2320) 

ene Ahmet Bahri idl Edebiyntu:m da. Adamına göre istenUen borç para ---------------------------
ahseden o idi. Heykelden de, mima.- mikdnn da değ~lrdl. KJmlne beş, kl-

riden de, resimden de.. Uyatrodan mine on, klı:ıine yirmi, JrJmlne eııı ... 
da... Ötekiler sndece dlnlcrler ve Ahmet Bıı.;rt blUrdl ki bu vereceCl 
arada blr llklrlerlnl soylerlerdJ. IAk1n p::ı.ra blr damı. katiycn geri gelmlyc
bu söylenllen şey Ahmet Bahrinin n- cekt.lr. Fakat buna rnğmen dostları
kirlerine katlyen aykın diişmemL nı, da.ha do~su dinleylcllerlnl kır
Hnşa I.. Dostları onu hiç bir zaman, m-n.k 1:9teme141, verirdi ... 
\iç bir mevzuda hak.sız çıkarmazlardı. u~kın bir defa a:rkad~larına mut-

. lılş kızdı. Bir müddett.en'Oerl d05tları 
Ahmet Bahrınin ha.yatı:'\ en çok arasında bir «Banka•, cAyaklı Ban 

evdiği . şey kOnuşmaktı. Nukte yap- kıı. sözleri geclyordu. 
maktt. lnce zari! sÖ'llerıc et.rafında.- • 
kileri k.Ah güldünneğc, kCl.h düşündür- Biraz :ıraştınnca ~ostlannın ke~i-
mcğe bayılırdı isterdi kl kendlsl mü- sine aBanka• lsmlnı ta.ktıklarını öğ
tcmadiyen, hiÇ durmadan, dinlenme- rendi ... Evet Banka ... Ve öyle bir 
den konuşsun, anlaUıın, yeni fUtlrler banka kl buradan para çekilir, ta.-
oyl sin, yeni nükteler yapsın... ve ka'ı hiç bir zaı~_m;ı la.de olunmaz ... 

ot-el:ller de hnyran hayran dinlesin- Bu banka ycryuzundekl ~nkalnrdan 
ıer . .. Ahmet Bahri okurdu .... En yeni hiç birine benzemiyordu .. 
~ıknn yerli; en son İstnnbula gelen Evvela Ahmet Bahri bu cBımka• 
but.un ecnebi c rlt'ri okurdu. Hatta sozüne müthiş kızdı ve atediyatı tn
kutuphnnelerde bulamadığı eserleri tll ettiğini herkese bildirdi. Hlç bir 
kendi g tirlrd Niç..n okurdu bUlyor dostuna, hlç bir arkadaşına, h ç bir 
mu unuz? Kont: mn.sına mevzu. oz- dlnleylciye borç verml)ordu. Fakat al
i rlne malz me bulmak için ... Me eld dığı bu tedb!r yavaş yavaş dostlan-

11 zamanı rdn Beyazıt k:ıhveler n- nı lrendlsinden uzaklaştı[,rını gor
' .veni C'd bi!fat. en cozde liikırdı du. Bir zaman geldi ki masada tek 

nıev uu idi. Ahın t Bahri bunun et- bir nhbap kaldı. o d:ı Lşslz gi.ıçsuz bir 
rafında snatl re" k nu ab lm-ek için adamdı... Ahmet Bahri vazlyeUn 
y nl c-debiyata dair <:ıkmı.ş bütun boyle yurumlyeccğinl anlaymc:ı yenl
e ıl ri etlrt r ve okur ·u. Orta y~ı. d~n dostiara tediyatn başladı. Ve bu 

rm !l rrtıb k11 arkadaşlnrı ise ~nce hemen t lrinl gosterdi. Gen etrafı 
nukt 1l fıkr ara b yılıriardJ. Onl nn gay t kalabalık oluyordu. Eski a.rka
}anı•1da s z rlnl bu !ıl:ralnrla u li- da.şiar tekrar ona donmüşlerdl. 
ycrck ko!lu•ma ı ı·zımdı. Bazıın Ahmet B~hrl buna fena hal-

Lşte btınun için Ahmet. Bnhrl clvnr. de kızıyordu: 
dan nadide, az duyulmuş fıkra.lan - Olur FJeY dc~ll .•. Eski zcı1nlnler 
topl:ımağa çıkardı. Tıpkı bir avcı gibi etrarıannn birçok kimseler toplarlar
bunl:lrı yakalar, z!hnlnde biraz daha mış. Onlarn para. ve s:ı.lrc verlrier
süsliyerek l:<>ndlslne mahsus jestlerle ınlş ... _Fakat bu ada.~11:r ~ z:nginlerl 
anlatırdı. Etrafında bir kahkaha tu- eğlendıı1rlermlş ..• Türlu turlu dalka
fanı kopunca artık zevldnden sarhoş vukhıklnr .. e~erlermlş... Halbuki e-~
olo.cııı;: derecelere gel r. 0 fıkraları raftaki kuçuk_ be~lerl ben ~ğlcndln
toplnmak irin çektiği zahmetleri, kn.t- yorum, ben gulduruyorum. Ustellk te 
ı:mdığı yor!!-llnluklan 0 anda hemen onlara cep harçlığı veriyorum... Ke-
unutuvcrlrdl. pazelik bu vallahi! .. Ah bu dootlıır! ..• 

Amerlkacta dikkate değer, meraklı Eoyle soyluyordu amma kesenin 
şeyler unlatan kimselerin pek çok ağzını açmıştı. Ve bu vazlyetten ar
para k zanmnlnrınn mukabH o beda- ka.claşfan da kendi de memnundu. 
va soyle. bedava nnlntırdı. Uattfı. Lrı.kin blr müddet sonra etrafındaki 
masanın etraf ndakl dlnleyiclleri için dostlarının to.Uhlerl p:ırlamağa b:ış
bazı fcdnkdrlıklar da yapardı. Mer:cıtı. ladı. 
Ahmet Bahrinin masasında hiç kim- Birisine büyük bir miras düştü. 
G<' g rn paketini çıkarmazdı. Ortada Gruptan ayrıldı. Artı-k paraya ihtlya
do'aşan yalnız ve s:ıdcce Ahmet Bah- cı yoktu. Bir b~ka..~ pek ka.?ançlı 
rin:n sigara kutusu !dl. Onunla bera- bir l.Şe girdi. Ahmet Bahrinin masa.sı.
ber olundut,'U zaman hiç kimse kendi na uğramaz oldu. 
slgnrasını lı:mzedi. Bu suretle Ahmet Ocne içlerinden blrl büyuk mlkyas
Bahrlnln günliık sigara sarflyatı 6 _ 7 tn ticarete başladı. Az zamanda zen-
pakete çıkardı. gln oldu. 

Gene dlnleylcilerln lçt.lkler1 kahve- Şimdi Ahmet Bahri dootsuzdur. 
kırln, çayların ıhlamurların, gazozla- Kendisine gelip borç para Lstemiyen 
rın paralarım da Ahmet Bahri ve- arkadaşlara bayağı içerliyor: 
rlrdl. HattA. bazan toplantılar lok.an- - Tal>ll .. · Tabii.·· Artlk elleri para 
tnlarda. birahanelerde yapılırdı. Ye- tuttu... B ze ilıtıyaçlnn mı kaldı?. 

n!llr ve içilirdi. dl~:Ç~ıcrde dert.il dertll Beyazıttıı.n 
Bu glb~ zamanlarda. Ahmet Bnhrl geçiyordu İşte 7 aydan bert kendlsln

dnhs. a. .. ka gelir, sesi kısılıncaya ka- den kimse borç ~emL,tl. Halbuki 
dar anlatır, anlatır, söyler, söylerdi. 0 borç vermeğe 11.deta al~ıştı. Blr
Gece yarısına doğru mıı...radan kalkı- den.bire uzalttan Hamdınin geldiğini 
lırken de hutün paralan öderdi. ördü. Ahmet Bahri çok borç istediği 
Uı ln bunun için üzülür mil idi? için bu adama kızardı. Fakat bugün 

Ne munasebet? Bi!Akls bütün kurtla- onu Adeta heyecanla karşıladı. Ham
rını dokmüş, «dil• inin zevkini ~rl- dinin elini sıktıktan sonra güldü, ke
ne getirmiş, doyuncaya kadnr konuş- yım keyifli: 
muş olmak, onn a.şkta tatmin edilmL, _ Külhani. derli. galiba gene bana 
bir 111.SDnın ferahlığını ve sükünetlnl muhtn.ç oldun .•. parasrz mı kaldın? 
verirdi. Ve artık ağzının içlnde oyna.- Ne kadar borç ıstlyonmn? Haydi blr 
tnmıyncnk derecede yorduğu dil! ile yere oturalım da !ki !At edellm ... 
e\•ine gelip, yatardı. Bu 1şten dost.lan Fnltat Hamdi: 
da memnun olurlardı. Cünkü hem _ Hayır azizim. dedi, işlerim ga-
tntlı tatlı şeyler dlnlerlt'r, hem yerler, yet iyi ... Oturacak vaktim yok ... Sa.
hem içerlerdi. na bo~lanmı ödemek istiyorum ... 

Eeeeeh Ahmet Bahriye b:ı.!>adan Sen peşinen şunu al bakalım ... 
kalma oldukça ehemmiyetli miras Diyerek ona blr para uzattı. Sonra 
onwı d!nkıylcllerlnln masra!l:mna elini sıktı ve uzaklaştı. 
yeter de artardı... Kahramanımıza Ahmed Bahri onun arkasından 
«Varidatı yerinde blr adama denllebl- hiddetle 'baktı; 
llrdı. Lakin gclgelellm bu dostlar - Vefasız kerata... diye mınl-
onun elinde p:ıra. da bırakmazlardı. dandı... IIikmet Feridun Es 

Nafia Vekaletinden 
Ekslltmeye konulan L': 
ı - Bursa su İşleri Birinci Şube Müdıirlu(.-ü mıntakıısı dahilindeki 

Kocaçay üzerinde bir regtilatör ile Kocaçay sağ sahlJ sulama kanalları haf
riyat ve inşaatı ve Mtirtlvvetler deresi ıslah işleri muhammen keşif bedeli 
vahidi flat esası üzerinden (474.lOC) lira. (36) kuruştur. 

2 - Eksiltme 13/3/942 tarihine rastlayan cuma gunü saat 15 d-e Anka
r:ıda Su İşleri Reisliği blnaSl içinde toplanan Su Ekslltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık İşle
ri Genci şartnamesi, umumi su işleri fenni şartnanıesile hususi ve fenni 
şartnnmeleri ve projeleri (23) lira (70) kuruş mukabilinde Su Işlerl Rels
ll~nden alabUirler. 

4 - Eksııtmeye glrebllmek için isteklilerin (22714) lira (01) kuruşluk 
muvakka~ teminat vcımesı ve ekslltmenln yapılacaf;ı günden en az uç giın 
e ... vel ellerlnd" bulunan veslko.lnrla birlikte bir dllekçe ile Nafia Vekaleti
ne muracaat ederek bu işe mal ıs olm:ık tizere vesika almaları ve bu 
vcs'ka:rı ibrnz etmeleri şarttır. 

Bu miıddet içinde v ika tal b ndc bulunmıyanl:ır eksiltmeye iştirak 
edı.-mezler. 

5 İst kli!erln t klı! m ktuplannı ikinci madd .. ::!<> ynzılı saatten bir 
sr..nt evveline kadar Su Işlerl Re llğlne makbuz muk b llnde vermnıerl 15.-
zıırdır. Postada olan gecikmeler kabul edtlmez. (1C46) (2215) 

İ6to.nbul Liseler Ar.ttırma ve Eksiltme Komisyo
nu Reisliğinden: 

Komisyonumuza bnğlı G yntıU llsenln 1942 Mayıs sonuna kadar ihtiyaç
ları olan fıznmi 19000 kilo sı~ır ve 17000 kilo kar:ı.man etleri beher kiloları 
85 kuru.ş tahmin bedelle kapalı zar! usulile eksiltmeye konmuştur. Ek
s.Itme 10 Mart 1942 salı gunü saat 15 30 d:ı İstnnbulda LL"-Ellcr Satın Alma 
Komisyonu b n:ısında yapılacaktır. İlk teminatı 22!JS liradır. İstek!Ucrln 
24!!0 sayılı Arttınnn Eksiltme konununun tarlfatı dairesinde hnzırlnyacakları 
kap:ılı zarflarını belll gtin ve santte:n bir sa:ıt e~llne kadar r.öZl.i ı;eçen 
Kon:isyon Reisliği.ne makbuz mubbillnde vermeleri. Şartname Ga.latnsuray 
lisesindedlr. Ve bedeli 153 kuruştur. (2244) 

Sıvas Nafia müdürlüğünden 
ı - Kapalı zarf usulu ile eksUtmeye konulan iş: Sıvas Kı.şlalar yolunu.1 

O + 000 - ı -r 450 kilometreler arıı.sında parke ferşi ve s:uıdi.ıvlç ~.ose lştdlr. 
Bu lııin keşi! bedeli 59552 lira 20 kuruştur. 

2 - Eksiltme 16/3 942 tarihine müsadif pazart.::sl giınü saat 15 de Sıvas 
hükü.;nete lbnası içinde nafia mudürJüğfı odasında mütcşekkll komisyon hu 
zuı unda yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt evrıı.~: şunlardır: Keşif hülasa.sı. fiynt bordı·osu, metraj 
cedvell, tesvlyel turnb:ye ve şose ve köprüler ve kılğir inşaat fenni ş:ırtna
mesi. bayındırlık i~cri genel ş:ırtnnmesl, eksiltme şurtnnmesl. mukavele su
r<.tldlr. isteyenler bu evrakı her gun na!la müdiirlüğiınde tetklk edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içln taliplerin 4228 liralık muvakkat teminatı 
Sıvas mal s.ı.ndığına yatırdkılarına dair m:ıllye makbuıunu veya bu mik
darda şayanı kabul bankn. mektubunu ve 942 yılına alt ticaret veslknsllc 
eksiltme gününden en az üç gün evvel Sıva.s valllğine mümasil işleri mu
vnf!nkıyetle bışardıklarına dnlr rcferansl::ırlle birlikte müracaatla alacak
ları chll~t; vesikasını teklıt m<>ktubu zarme birlikte dı.ş zarfa koymaları v 
keşif dogyalarını tedklk ve imza etmiş bulunmalnn lazımdır. 

5 - Tekli! mektuplarına ait iç ve dış zarfl.o.rın ve vesaikin dördüncü 
madde hükümlerine ve kanuni tekliflere uygun bulunması lAnmdır. Pos
tada vaki geçikmeler kabul edilmez. 

6 - İsteklilerin teklif 7arn::ırını ikinci maddede yazılı tarihte saat 
H e kadar komisyon reisli~lne makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ilan 
oknur. (2305) 

lnhİ5arlar U. Müdürlüğünden: 

Malın cimi )likd nı Şekli Günü Saati 
Tahta ayakkabı 500 çl!t Pazarlık 10 3t"-12 10.50 
Kereste 174992 M3 • • 11 
Menteşe 20000 adet :ıı • 11.10 
Fıçı tahtası 2000 • • • 11,20 
B:ıkallt kolonya 32000 ıt 25 Cl. llk ıt • 11,30 
Şışe kapağı 180000 ,. 50 cı. llk • ,. 11,30 

1 - Yukarıda yazılı malzeme pazarlık suretlle satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık hlzalannda gösterllen gün ve saatlerde Kabataşta Leva

zım binıı.cıında Merkez Mübayaa Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahta ayakkabı, Bakalit kapak ve menteşenin nümunesl, kereste 

ve tal1talar:ın ebad listeleri Levazım Şubesinde görilleblllr. 
4 - İsteklilerin pazarlık lçln tayin olunan gün ve saatlerde tek!IC ede

cekleri flat üzerinden % 7,5 güyt:'nme parnlartle birlikte mezkur nlıın ko-
nılsyonunn müracaatları. <2662) 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Usulü de!teriye ve anbar hesaplarına vakıf ücretli bir memur alınacak

tır T!caret lisesi mezunlan tercıh olunacnktır. Tnllplerln Memurin kanunu
m:n. 5 inci maddesinde yazılı vesalkle 5 mart 1942 tarthine kadar Matbuat 
Umum müdurluğüne muqıc:ı.atları rıca olunur. (13!!5) (2792) 

1 
Tcııika No. 36 Ynzan: İSK.ENDER r. SERTELLİ 

- Ne dedın . yeni bir v tan kurmak ı nerede h:ı.p dUdiğinl ancak 1 bilir-
mı? sin diyorlar 

Ne sandın ya? Bil.bam aBuyük Nogi koytlundaki zehirli hs.nçcrl 
Nlppon» devletini "kurmak ve Japon- çektl ve birden Hamdunun uzerine 
yayı zalim derebeylerlnln elinden ntıldı: 
kurtarmak istlyen bir k.ahromandır. - Budala kartal! Sen burasını, dal-

Ça.n - Ting bu sözıcrl duyunca. tlt- galanna meydan okuduğun San deniz 
redl: mi sandın? Senin scsln ancaıt oralar-

- Yamnda, efendimlıı ımukaddcs da. yukscllr. 
kılıç» ını çalmak kin mi geldi bu- Nogi o gwıe k.ldar her çektiği haıı-
raya? · çeri he-define isabet cttinn.Lştl; fa.kat 

- Evet. Yeni Japonyayı kurmak için o gün nasılsa talihi yfır olmadı .. Ha.m-
böyle bir kılıca ihtiyaç vardJ. dun bu kuçük boylu feda.lnln bUcğlne 

- İyi amma, bundan bana. ne? Ben sarıldı ve öyle sert \'\! kuvvetU sıktı 
bir Çinliyim .. na.sılsıe prens Na.hlnln ki.. Noginln hançer! yere düştü. 
eline esir düştüm. Şimdi ona hl:ımıet Ilnmdun aynğlyle hançere b:ıstı. 
etmek ve tron.kftrlık gösterlp azat ol- - Bırak onu .. yerde k:ılsm Gd, 
mak fırsatı varken, sa.na yardım et- şimdi mert lnsanlar gıbl, ~liı.hsız do
mek budalalığını e<>steıip de ne ka- ğüşellm. 
zanacağın? Hamdını, küçü:k boylu Japontm ~o-

- Esir bir Çinlinin ağzmdan bu lunu, ağaçtan meyva k.opanr glbi bük
sözleri duyacağımı ummazdım. Sanı- tü .. neredeyse Noglnin blleil'f kolun
yorun1 ki, sen de vaktıyle Avrupalı dan ayrılacaktı. Nogi: 
sihlmaz Marson'un avlayıp hın ti- - Allah aşkına beni bıra.k, beni 
yan yaptığı Çinlilerdenslnl affet! diye yalvarmağa başladı. 

- Hnyır. B n hırtstlyan d~·ğlilm Hamctun, böyle tenha. bir yerde ele 
- o halde bana yardım etmdl.si."1 ••• geçirdiği bu cellildın yakasını kolay 

Zira ikimiz de bir Tannya tapıyoruz. kolay bırakamazdı. Blraaç yumruk ve 
Babam yeni Japonyayı kunnağa ınu- tekmeden sonra hasmını P"k çabuk 
\'affak olursa, en de memleketin olan yere rerdl: 
Pe - Çi - Ll'ye kolayca g debıllrsln ! - G1lrurorsun ki, b 1 m hiç bir s.
Yoksa, bu s:ıhtckar ve yalancı pfon- liıhım yok Hatta ufak bır çakrm bile. 
sin · ı •rlne k pıl rak nihayet bura- S ni burada bo" up bert c oim ! 
d:ı. ihtiyarlayıp olursun! Prens :r: hi Elimden bir arUa kurtulabilirsin: 
SO'luntb durmamakl:ı meşhur yalz.Jıcı Tnkakonun nerede olduğunu bana 
bir t ikidir. Hele nln g bl sa! bir söyle . 
kadını avlamakta cok ~ahlrdır. Noolnln gırt! ~ı neredeyse kop:ı-

- Sen onu nereden tamyor.ma' c:ı.ktı. Hnmdun dizini Japon fedaisi-
- O amcamın katil dir B.:.b m bu- nln o!tsüne cl:lya.nuş. bir eliyle de 

raya o~dan int kam alm •a gelm ti bo azına sarılmıştı. Nog butün &n
Ne yazı.~ ki muvaffak olanından tU. ıund' boyle bir olum t.:hllkeslyle ve 
a:\!u.lcD.ddes kılıç• ı da clonınmı5 ol- boyle kuvvetli bir adnmla llk defa 
saydı, do.,'TU~ mdl çok esef ed c<'k- kl.rşılaşıyordu. 
tim. Fıı.kat. amcamın intikamım nln- - Beni bırak.. öldunne! Her şeyi 
madı diye fazl:ı müteessir d~ğiilm. Bu soyH~-eceğım s::ınn. 
vazlfcvi yap cak elbette bir fedai zu- Dedi. Hamôun <'llnl hasmının gırt-
~ur ed .. cektir. Fenalık yapanlar. yurt- lağmdan çekti. 
lıırından ne kadar uzaklara gits~ler. Nogt gen~ bir nefes aldı: 
t:ılih ve tabiat ondan intikam almayı - Taka.ko yaşıyor.. sakın erı.dLşe 
ihmal etmez. Prens No.hi, ~ ndl mll- etme! 
letı tarafından ölüme mahkümdur. - Onun yaşadığından eminim. Fa-

.... kat nerede? ... 

Hamdun, Takako'nun 
izi üzerinde 

Amd.111 günler geçm~. 
Prensin sadık hizmetçisl Çiln-Ting, 

Tal~onun başından ayrılmıyordu. 

Prens Nah! h'zm<'tçlsine tu cınrl 
vermişti: 

•- Korsanın kızı ne zaman bana 
itaat edcceğiı1I ve ltlraz etmeden be
nim koynuma gireceğini soylerse, he
men bana. haber gönderirsin . ve o za
man kendisine. hürriyete ktı.vuşacağı
m bildirirsin'• 

Ta.kako, bu sözleri Çinli kadının ağ
zından hemen her gün dinliyor ve 
nefretle reddediy-or: 

- Bana o alçal~ta:1 bahsetme! Onun 
yüzünü !trltler görsün. 

Diye bağırıyordu. 
:"" 

- Prensin şehir dışında.ki küçült 
köşkünde. 

- Bu kô.şk ne tnraft.a.? ... 
- Şehrin şimal kapısından çıkınca 

iki yüz n.dım kadar yolun ı;:ıt'Ulda.n 
yij ruyeceksln ! Zengin kö._.'l'klerlnin sı.
ralan dığı sırtta, küçuk kuleli blr 
koşk .. b::ıhçe.::l yükrek duvarlarla çev
rilmiştir. 

- Prens tc ora.da mıdır? 
- Hayır. Prens hazretleri büyüle 

koşklerlnde oturuyor. Taka.k.o Çan 
Ting adlı 1..lr ~tadın muhafızın neza
reti nlt.ındndıı· 

Hamd un gülme~ b:lfladı: 
- Benimle alay mı edlyorsWl? Ta.

kakayu bir Çinll kadın muhafaza 
edebilir mi? 

·- Çan - Tlng seninle döğüşecek 
kadar kuvvetli, lrlyan bir kadındır. 
Tıpkı dev anasına benzer. O, benlm 
gibi on kişiye bedeldir. 

Bir gün, Hamclun kenar mahalle- Hamdun fazla bir şey sörmadL Yer-
lerden b!rlnde viraneliğe benzlyen 
ıroe blr yerden geçerken birdenıblre deki bıçağı alıp kendi koynuna soktu. 
prensin fed::ıllerinden Nogt He karşı- - Haydi, defol, git bura.dan .. 
!aştı. Nogi sevinçle knlktı.. kaçıp glde-
Hamduı~ gunlerdenberl Takakonun cektl. Hamdunun aklı b:ışına geldi, azı.

izini aramaktan usanmıştı. Nogl'yl kasından koştu, ya:kaladı: 
görünce Şa.'iırdı ve üzcrlnt? yürüdu: - Benden önce efendin~ gldlp ha-

- Dur b:ı.kalım, Singn.pur tilkisi.. ber vereceksin.. Taka.konun oradan 
seninle blraz konuşmak !stlyorum. kaçınlmnsına yardım edeceltsin, deltll 

Nogl durdu: nıi'> 
- Sen kimsin? B"nl nereden tanı-ı Nogi beyaz dişlerlnl co.,-tercrek sı-

yorsun? Benimle ne konU4llen.ksın? rıttı: 
Hamdım, prensin sadık uşağının yo-ı - Hayır. So.ı veriyorum. Prens!n 

lunu kesti: yanmş. r;itmlye<:eCim. 
- Ben &?ni çok iyi tanıyorum. Pren- Ha.mdun inanmadı. Noginin ba.şuıa 

sin meşhur tedaisi Nogl sen dcğn şiddetli blr yumruk vurdu ve Japo
mlsln? nun belindckl uzun ipekli kuşa~ ç.ö

Nogl tehlikeyi gorunce, elini yavaıt- zerek eüriikledl .. vir:ıneliğln kenaruı-
ça kovnuna gohirdU: da ve hiç kimsenin kolayca goremlye-

- Bt'n prens Nııhi hnzretıeıinln s:ı.- cef;i bir köşede g&züne 11.Jşen kuru 
dık uşaklannd:ın biriyim. Benim blr bir ağaç gövdesine yaklaştırıp sıın.2lla 
şeyden h:ıbeı1m yok. bağladı. 

- Ben ~ana bir şey sormadım ki.. Noglnln koll:ın ve ayaklan kımıldn.-
neden benden kaçmak :istiyorsun? Ben mıyordu. 
çoktanberi Takakoyu anyonun. Onun (Arkası var) 

EY KADER! Artık ne yaptığımı bilmiyordum. Meliha b:ışını yere eğerek devam - Ala. Şimdi seni istintak huki-1 eı·ıinc ~i.d~rken u~a.kt~~ k~nn~ kapı-
0 dakikada bana yapmış olduğu etti: mine çıkaracaklar. Sıma ne sorarlar- sının zılını çalan ıb kıın gordu. Bun-

Aşk ve macera 
Tefrika No. 183 

romanı 
çirkin tecavüz aklıma gelerek tüyle- - Söz söylemekten Te başıma sa sorsunlar, ancak mahkeme huzu· !ardan biri muh rrir Rüsuhi, yanın-
rim diken diken oldu. gelen felaketi size ifşa etmekten runda sö ... söyliyeceğinizi katiyen daki Melihanın kız kard~i Calibe 

korkuyordum. Beni bundan mene- suçlu bulunmadığımı: şeklinde cevap idi. Cevdet, Galibeyi ilk defo görü-
Nakleden: (Vi • NO) Aklım. Galibeye ;::ı~ suikasti den bir çok sebepler arasında en rveriniz. Faz!a birşey söylemeyiniz. yordu. Genç kızın güzelllk ve zara-

hazırlayan adamın olduğu belli başlısı bana yapılmış olan te- - Hu, kolay bir iş. fetine hayran kaldı. Calibe ile Rü· 
Calibe henüz eve dönmemişti. Fahri, man daıvetli olup olmadığımı sorma· fikrine saplanmıştı. Bu yeni iha- caviizün intikamını almağa kalkışa· - Zannettiğin gibi kolay değil 1 suhinin ellerini hararetle sıkarak en-
bana o gec saat onda, Şişlide Suzan dılar. Serbesçe eve girdim. Kalaba- netin önüne geçmek için tereddüt cagvınız kurkusu idi. Anlaşılan kör Sorgu hakimi sizi itirafa sevketmek di~elerini teskiııre çalıştı: 

etmeden onu vurdum. Fakat maale- k L O hanımın suvaresinde randevu veri- lık arasında uzun- zaman Fahriyi talihim beni susmağa icbar ediyordu. için anunun ~endisine verdiği bü- - :.cülmeyiniz. Şimdi Mnlihanın 
y(;rdu. Beni müthiş bir şık karşısın· arayarak nihayet buldum. Calibenin ~~ t~hm~nimd.: .aldan~ışun. Süa~~ Fakat bilseniz, ne kadar ıztırap çek- tün salahiyetleri kullanacnk, ikna yanından geliyorum. Kendisini tev
da bırakıyordu: Ya 1'endisile evlen- nerede bulunduğunu söylemeıi için d w~· h u l yem tuzagm mvur~ttı. 1 tim. ne acı yaşlar döktüm. etrn-eğe çalışacaktır. Fakat siz, söy- kifhanede gördüm, ne suretle hare
meğe razı olııcağım. yahut onunla yalvarıp yakardım. Halbuki o rica- F" er: . azır ja:ın suç 0~t:'gı ırru,. Cevdet, Meliha.nan ellerini avuç- lediğimden şa§mayınız. Cesur ve ket edeceğine dair tavsiyelerde bu· 
cvlenmeğe razı olmazsam tuzağa dü- larıma kulak asmadı, benimle alay 

8
: nyıC vliibur uh~l .

1 
az .~rt_ ~im~.~ lannın İçine alarak -tcşelliye çalışı- meti.-ı olunuz. lundum, ümidim büyüktür. Allahın 

şürü!müş olan ve kendi öz çocuğum d k nra a e, 1 e ı e go uru muy yordu. - Emin olunuz, dediklerinizi har- yıırdımile onu kurtaracağız. c ere : olduğu köşkten kaçarak korku ve 
gib: büyütmüş olduğum hemşirem _ Ben dostlarıma hizmet ederim. dehşet içinde ıeıve dönmüııtü. Kız - Artık bu kabusu unutalım yav- fiyen yapacağım. O sırada lalası Cudi, konak kapt-
Gnlibe kirlenecekti. Halbuki ıiz beni dü:ıman addediyor- kardeşimi kirletmek istemiıı olan runı. ia~kbal bizimdir. Seni çıldıra- - 3iz de sizi lrnrtarmağa çalışa• sını açmıştı. 

r'Aekıubu okur okumaz, · · d nuz B- d · k · k"lde d d sıya seviyorum Melihacığıml cagwız ve foaallah muvaffak olaca- Cevdet, Cudiye ·~rdu: vı ıçım e · ..... , e sızc arşı aynı şe 1 a am a, çirkin emelini tatmin ede- " .,.., 
müthiş bir fırtına koptu. Hiddet ve mukabele edeceğim. Şartlarımı bili- rnedcn kalp sektesinden ölmüş idi. Cevdet, sözü, cinayet vakasına ğız. - Latif çavuş dışarıya mı çıktı) 
teessürümden ilde ii delirmiştim. Deli yorsun uz. Evet mi. hayır mı} Hem· Allah onun cez.aaı.ı:u verdi. Ben de götürerek sordu: Cevdet, Melihıının elini hararetle - Evet efendimiz. 

1.,ı·r-:z, bu saatte b""y .. k b. tch1'L~ r- h - Fahriv-i vurdu."Yun zaman oda- ıık.tıktan sonra. tevkifhaneden çıkıp - Size benim j,.{n biraey söyle-gibi Rüsuhi beyin odasına koştum . ., ~:'": u u ır .. ~ ra rinin cezasını kendi elimle ver- J• • ,... v 

Parnyıı ihtiyacım vardı. Sebebini g~ırıyor. Onu. kurtar~a~ . elm~zde-. etim. da kimseler var mı idi> gitti. medi mn 
soylemekeizin Rüsuhi beydm ödünç dır. Madam kı hemşırenızı sevıyor- C d b h . t. • il - Zannetmem. Oda yan karan· Cevdet, kapıdan çıkarken tevkif- - Hayır! Yalnız öğle ~meğina 
para istedim 'B:çııre adam cebinde sunuz., şartlarıma boyun eğmelisiniz k ev ot ll§~.1 azın nazın sa ıya- lıktı. hane müdürüne raaladı. Eskiden ta- geleceğini söyledi. 
ne kadar pıı.ra varsa hepsini ban~ diyordu. ra. ceŞvap ve~ ı: d h 1 b - Sorguya çektikleri zaman iti- nı'ıyorlardı. Cevdet, müdüre: - Ala! Ahçıya söyle, dört kip 
v rdi. Sizin bana yaptırmış olduğu- Kendisine tekrar yalvarmağn baş- -.- l~yet .. 

1
ana. ıı1 11 edvveb,. ~: rafta hulundU11 mu} - Meliha. çok iyi bir aileye men- için yemek hazırlasın. 

nuz tuvaleti giydim, kendime bir lııdım. O, İnsafsız ve merhametsıiz ~e[.'kgel 1P. ~~ ~ş 0 ~I Y. ın,1 ıdr çoı> - Hayır! eup taJ.ihsiz bir kızdır. Kendisine gös- _ Baıüstiine beyefendi! 
manto. bir balo isknrpini ve Fahriyi bir hodbinlikle. duvar saatini par- e a ·et enn onune gcçı mlf 0 ur u. - Artist Suzan hanım acaba ne terilen iyi muameleye teşekkür ede-

1 Sö 1 n·ın. Burada '-aldıgwı mu""ddetre hun· a- Rusuhi, buna itiraz etmeğe kal-vurmnk için keskin bir bıçak satın mağiy e gösterdi ve: - .. y caeydim acaba bana ina·ıyaptı? yenı·zı· esı·rgemıtemenı"zı" ..:ca cyden"m. k~ınca, Cevdet. sözünü kıcsti: 
nld m. - Meliha hanım! saat geçiyor nacak mı idiniz) - Beni kurtarmak iç.in yardımı- u 

Suzan hanımın evine vardığım :za- sözlerile mukabelede bulundu. - Bundan ıüphe mi cd.iyoraıın) ru vadetd. Avukat, tevkifhaneden doiruea (Ark&11 var) 



28 Şubat 1942 

!ENİ NEŞRİYAT: 

lnkili.pçi gençler 
'film g~ bu kıymetli mec· 

l?.tıa.mım bu ha.ft.ald sayısı yepyeni 

SahJle '1 

Dlr felı:1lde ~· Halkevlelmin, - · 1'Jldônttı:n1l m~le dfkkate şa.- ~...--------'I BİB HİZMETÇİ KADIN ABANI- 58000 LİRAYA - tı1o11 Oısı:nazıbey BİR l'clVESSESE TARAFINDAN EMI.&K ARANIYOR - İstanbul 
tan yazılan. edebt ve lçtııruı.1 maıkale- K O C OK 1 LAN LA R YOR - LA.bora.tuvar tıemlzl.ilc iflerJn- 8 kat altışar oda. 210 lira iradı bulu- Boğazda. V9f3. SWıc:Uye, Pendllt civ~ BeyotJ.u, Kadıköy, 'ttsıtüdar, Adalnr 
Jeı1 ve spoll bahisleri her genel ya--1 Fevkalld• ahvalin devamı d~ :tııllanılmak bere orta yqlı blr nan denme nazır apartmıa.n atılıktır. mı.da c:t.enım ya.kın bir semtte 12 - 15 ve Bota.zm blr yerinde ev, apartıman, 
bndan alA.ka.dar edecektir. Bütüıı . , :.ıüddetınce gayri muayyen gün- haşana :lhtlya.9 vardır. Her gftn 17,11 - Dosya; 300. Taks1m Emllk Y'lll'du. Tel: odalı ty1 vaziyette bir bina eatm alı- haıı ff vlll!, !DAğaza., dük.kfuı vesaıro 
~culammza tasvıye ederiz. ~ ( terde haftada tk1 17eya tı.9 defa 19 arasında Em1nöntlnde EmlAk ve 44439. - ı naca.k.tır, '4483 telei'oın n'U1lla.r8.3lllB olup da. satmak ve almak ısttyenler. 
Der ffl~ .. 

15 
daklka cimnastik 1 neşredtlecettır. EYtam banbsı karşısında hzet Bey müracaat. - 2 Gala.ta. Ömer Atıtd. ha.n 2 nc1 ka.t No. 

suu. ham:mda 6 No. da kLmyaı~ H(lsa.. 20000 LİRAYA - Ş1'Jide 3 b.~ döl"- 23 Tllıtt EmlAk Bilrosuna müracaat,. 
Gazi Terl>lye Enstitıüsil Beden ter- j _ İŞ ARIY ANLAR ınettine milracaaı olnnmıı.sı. der odalı ayda 9011ra iradı olan ape.rt. ACELE SATlLIK APARTIMAN _ Telefoıı GS68 - 1 

bt1esl öğretmeni İlyas Sınal'm yazdı- satılıktır. Ta.v!zl. verllnrl4t1r. Dosya Wellde 25 metrelik cadde 1bıerlnde 
1ı .her gün 1~ dakika clmnastlb ki- ŞİMDİYE KADAR - Büyllk blr DİPLOMALI GENÇ BİR ECZACI 287. ~ EmlAk Y'ardu. Tel: 44439. dôrıt da.irell, fk1 da1resl ~odalı ve ACELE KİRALIK APARTll\IAN 
tabı çıkmıŞtır. Alman ithalA.t evlıün 1.şlerlnl ~. ARANIYOR - İstenbulda. b1.I." eczane- - 1 birer hol, iki ~ dörder oda. ve ARANIYOR - Ayaşpaşada, Maçka. ve 

84 sablfe içinde toplanan bu de- ithalA.t ve Uırıacat branşlarında, dev- de çalışına.k ıstiyenlerJn yazı ile ts- bol, n ar.kasında 1115 metre balıçeyt civarında. asgari yedi odalı, kalorlfer11 
lerll eserde clmnastığin en pratik ıet müteahhldllğlııe aid tşlerde ihtisas ta.nl>tıl 757 posta kutusuna milraca.att. 10 000 LİRAYA - İıstanbul t.arafm- havi. deniz görllr. Well Tayyare k1ra.lık bir apal'tmıan aranıyor Bi· 
umı ve şeklllerl şema. hall.ndeki re- sa.bibl piyasayı ıyı bilen, Fransın::a. _ 2 da sahibi işletmek prtlle ay'da 300 a.pa.rtımanlan altmda 230 numara.da nncı tat "ft! Y8but asansörlü oJması 
lfmlerle gösterllin.lş, kısa ve a.çık ya,.. w Almancı. llsanlannda. muha.bereye llm gellrt bulunan hamam satılıktır. Emllk kom1syoncuıstı Hasan ve~lu §al'ttlr. 814115 telefon numarasına mil-
lllarla anlatılmıştır. mukt.edlr, mükemmel teşkll~t.çı blrlsi HEMŞİRE, HASTABAKICI, TERZİ Tablın Cfunhurlyet meydanı Emllk -1 raca.at. 

Sağlığını eeven <*uyucuıanmıza münasip ııe.blt b~ ış arı;yor. İ.ş kur- ve ÇAMAŞmCI ALINACAKTIR - Yurdu. Tel:44439. - ı -------------
ta.'Wdye ederiz. mak ıstlyen blr ev ne de hususl anlaş- İsteklilerin Askerl posta. No. 1401 Bur- TEMİZ ve BAKİN BİR AİLE NEZ- SA.TILJK - Boğaziçlnde Yen.Lk:öyde 

..... yapabilir. Rcferanslan mfiltem- sa. adresinden -..+1 .. n ve fazla b11"'lle- ıooo LİRAYA - Saray a.rb.sı Gü- DİNDE M :ı...n-1. - ---·-~~ Köytııe.şı caıddestnde Sipahi ocağı itti-,_.. -- ~ - o..,.....,._. ·-.1~ u..ıuu......,~. salinde denJs kenarın.da. binaları va ... tat. ilrlncl icra mem.urluttundant meldir. Al..ftM .... _ {İthaJAt) rftmuzuna rI ö-enebillrler. - 2 milşsuyunda. ~ odah deniz ~rür a!h- blr - .. ,..., ... ..ı ....... ·--~ ........... _ Yazı 04 

~·..... 6• ev 'UAJ _.......,.., ... u.ı.........a.~-. balı!(& V9 otım.a.n, akar su ve llınonhık 
Beyoğlunda. Tarla.başında Fındık mektupla müracaat. - 3 iH şap ev satllıktır. Tant:slm C1bnhurlyet lle s. B. rumuzu Ue Pootn kntusu 393 ve ha:vuzl.a.n m•w..._,.,u 851000 metre 

ııokağında 13 numaıada. mUkim iken TAHSİLLİ BAYAN MEMURA - meydanı Eml~k Yurouna. müracaat. İ:stanlıul, müracaat. - ı ~· 
hAlen filı:ametgAhı meQhul Sadrl Er- BİR BAYAN - Doktıor mua.yen~a- TİYAÇ VARDIR - Saa.t 12 ye kadar Tel: 44439. _ 1 m1.ll'abbaı mesa.ha1 sa.thlyeslndekl ma-
pne;ııe: nooinde çalışmak üzere Elen, Tilrk Galata. Halil paşa. sokak No. 7 ye mü- KİRALIK KÖŞK, ARJRLAR ve mur ga.yrtmenktıl -' M.art 1942 çar-

.Ala.ca.ldı Atıfet tarafından bll! kıt'a. twaas olmayan orta ya.şlı doktor mu- racaat edilmesi. , - 8000 LİRAYA - Çapada tramvay ERAZİ _ Şl§llye elli daüd.ka. mesafe- şa.mıba. saat 14 da Be~u sulh m.ah· 
aenet muc.tbince alacağı olan 60 :ııra.- . ayenehanelerlnde çalışmış llıt~ı caddesinde bUyük işlenmiş bahçe de büyil!k:, mfik.em.mel köşk, 200 büyük kemeslnde tt:alei fUYU zımnında. s:ıtı-
ıun maa. masraf taJıs1ll hakk:mdald olan mfinasip ff arıyor. Akşam da. BİR BAYAN ARANIYOR - B1r mü- içinde, 2 ka.t 5 oda kon.torlu villA. hayvan alır ahırlar, bal' ba.hçe ve t.ar- laea.ktır. - 1 
29/8/941 tarlhll takip taletıl ilzertne cEL .... tüm.uzuna mektupla müracaat. ~enin İstanbulda':ki yazıhanesinde Taksim Abdülhak HA.mit caddesi No. larile bir çlfl!k kiI'alıktır. Öltleden 
Jkamet.g:\hınıza gönderilen ödeme em- ALMANYADA _ Maklne inşı.at dosya ve telefon Lşlerilc meşgul ola- 23 Bozkurt - Emllk. Telefon: 43532. evvel 42821 numaraya telefon edlletı1-
11ne verilen meşrubata ve zabıtaca mektebinden mezun blr AJ.man genel ca.ktır. İstcık.11lerln a,,vlık ücret, müm- llr. _ 2 

KİRALIK APARTJl\IAN - Kumka.• 
pı ça~mda. Samsa. sokak 13 numa• 
ralı a.partımanın dalresi dört oda ge
nllJ hol her konforu haiz altındaki 
fınna mÜl'acaat. - 2 

yapılan tahkikata göre ikametgAlıı- mesleğine münasip bir ış anyor. Ak- künse fotoımı.nı ve hayatıan hakkın- 62000 LİRAYA - LA.lell li.na. mer-
nmn meçhul olduğu anlaşılm.aıkla 1c- şam'da. A.H. rümuzuna mektupla. mü- da tafsllA.tlı mektupla İstanbul 42 kezde (245) Ura gelirli 5 oda. hol (6) 
ra ha.ıdmllgince ödeme emrinJn bir racaat. posta kutusuruı. müracaatler1. - 5 katlı manzaralı lüks apartıman . Ta.k-
ay müddetle na.nen tebllğine 1tarar ------------- sim Abdülhak HA.mit cad. No. 23 Boz-

SATILIK ARSA - Kalamışta bir 
tarafı deniz, diğer tarafı tramvay 
ca.ddes1d1r. Metre kare 15 11.rad.ır. Ka
dıköy Posta. kutusu 21 numaraya. "t'erllmlş olduitımda.n tarihi UAnda.n ORTA YAŞLI BİR BAYAN _ Blr BASTABAKICI ARANIYOR - Or- kurt - Eml:\k. Telefon: 43532. 

itibaren meııkfir müddet zarfında. 18- veya 1k1 klşillk yaşlı bir aile ırı.nında. taköy Şifa Yurduna hasta.bakıcı alı
tenllen parayı dairemiz veznesine ya- çalışmak istiyor. Adres: B.S. poota ku- nacaktır. İsteklllerin her gün öğleden 

-------------- mektupla müracaat. - 3 

BAJIÇE İÇERİSİNDE MOBLELİ 
MltSTAKİL DAİRE - Blr antre, oda 
ve müştemilatından mürekkep Alman 
sefareth:ı.nest yanında. Çlfteva.v so
kak 11. Esen a.partımanmda kiralık
~ -S tıımanız ID.zımdır. Bu müddet zar- tusu No. 10 Ankıara.. _ 4 sonra müesseseye müracaatıerl. Mu-

fmda lcranm geri bıra.kılma.sı hak- all1m Naci Cad. No. 115. - 1 

117000 LİRAYA - Tilnel clva.nnda 
ve (457) lira gelirli 6 odalı (10) dai
reli kaloriferli üslfı.p ve tamı inşası 
çok kıymetli değerli apartıman Boz
kurt - Eml:\k. Telefon: 43532. 

tında. bir emir getirilmediği takdirde 
eebri icra. yapılacağı ve mal beyanın
da bulunulmadltp takdirde lcra lfl:\s 
K. nun 76-337 !net maddeleri hük
mü tablk edileceği cllıetıe 941/2430 
No. lu ödeme emrinin te4Jllği makamı
na kaim olmak üııere 11:\nen tebliğ 
olunur. 

İstanbul asllye altıncı hukuk mah-
kemesinden: 941/ 1463 

Müddei: Seher: Fatih Haydar M. 
Kaytancı so. 1 No. Müddeialeyh: Şev
ket: Kar3€iimrük Karabaş Ma. Akbo
la sokak 1 No. Müddei Seher tarafın
dan müdde!ale~ Şevket aleyhine açı
lan nlk1l.hın tescili davası için müd
deialeyhin 17/ 2/ 1942 salı günü saat 
05,30 da. mahkememizde hazır bu
l'nnması lümmu llft.nen tebliğ edilme
m fizerlne mumalleyhln o gün gelme
m.esi veya. bir vekil göndeımemesine 
mebni hakkında gıyap karan ittihaz 
olunmu.ş ve 1mHi kılınan bu karara 
alt fübamamenln blr nüsha.sı da 
m.a.hkeme divanhanesine asılmış ve 
keyfJyetln on beş gün müddetle 1lA.nı 
~in tahkikatın 24/3/ 1942 salı günü 
saat (14,30) a bırakılmış olduğu teb
Hit yerine geçmek üzere ilan olunur. 

İstanbul Kadastro Mklmliğlnden: 
Dooya No. 942/155 
Şlşll, Şişli Palas arkasında Saman

yolu sokağında seven apa.rtıınanmda 
Klrkor oğlu Nabar Makul'a: 

Dlran Makul ve saire lle lştiraken 
mutasarrıf bulunduğunuz İsta.nbulda. 
Babçekapı eski Çelelbl oğlu yeni Ye
nteamı caddesinde eski 51, 51, 51, ye
ni 41, 45, 45/1 numaralı 384 ada 178 
parsel sayılı altında ikl düıkk!nı bu
hman gayrt menlJruldekl 16/288 seh
nrlnin müşterek mllıklyete kalb ve 
hlssedarlık esasına göre taksl.nılne ka
rar verilmesi. hususunda. D1.ran ve 
atre tarafından aleyhinize açılan da
vanın cart muhakemesinde gösterilen 
lb.met.gA.htu bulunmadığınız tebll
lat varakasiy1e ·sabit olduğundan ve 

LİSE İKİYE KADAR - Tahsili olan 
TüI'lt genel daktilo bnir muhasebe 1ş
lerln1 de kuvvetli bilir münasl.p iş arı
yor. Akşam'da K.A. rumuzuna mek
tupla müracaat. 

ERKEK AHÇI İŞ ARIYOR - Ala
franga. alaturka yemek plşlımesJnde 
fevkalAde ihtisası olma.kla beraber 
birçok yüksek şahsiyetler yanında se
nelerce çalışmış ellnde bonservisi bu
lunan mektep, fa.brlka, hastane, aile 
yanında buna mümasil yerlerde 1ş 
anyor. Verilecek işe göre ma.ı14 lstiye
cektir. Tafsll~tlı mektupla Akşam'da 
A.A.Q. rümuzuna mektupla müracaat. 

LİSENİN SON ELEMEDEN ME· 
ZUN - Yüksek tahsile devam etmek
teyim.. Akşam saat 7 den 12 ye kadar 
her hangi bir işte ehven ücretle çaiı
şaıb!lirim. Akşam'da A.B. 57 ye mek
tupla. müracaat. - 2 

MUHASİP - Yabancı lisanlara va
kıf çok tecrübeli bir muhasip günde 
birkaç saatle muhasebenizi kanunla
ra. uygun tedvir eder. Şerait ehven
dir. Ak.~m'da Katıp. - '1 

AVUKAT YANINDA İŞ ARIYOR -
Hukuk fakültesinin 2 inci sınıfında 
bir genç tanınmış avukat yanında ça
lışarak irfanından istifade etmek is
tiyor. Ucret mevzuu bahis değildir. 
Ak.şam'da F ıiimuzuna. 

HESABI KUVVETLİ - Usulü def
teriye valı:ıf Tiirltçe, "Fransızca ve 
daktilo bilen blr bayan her gün saat 
13 e kadar 1.ş arıyor. K.A.D. rümuzu
ne .Akşam'a müracaat. - 1 

ASKERLİKLE ALAKAM YOKTUR -
Y~ derecede tahsilim vardır. Eski 
Tüıkçeyi bll1rlm. ResmJ, husuısl mü
~Ierde milnaslp blr vazife arıyo
rum. AkıJıam'da. t.Hs. Topçu• müracaat. 
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adre8inlzl.n de meçhullyetıne bina.en 2 ışçı ARIYANLAR 
tebllltatın n~en yapılmış olduğu bal- -
de 24 şubat 942 tarihinde muhakeme- - ...... ------------
de bulunma.dıtınız TI! vekil da.h1 goo- BU\ BAYAN ABANIYOK - Aylık 
dermeditinlzden, muhakemeye gıya.- ücret 75 liradır. Diyanbakırda. remnt 
bmm!.a devam edilmesine ve 1dd1a. blr milesııeeede çalışacaktı!'. Orta ta.ıı
edllen mesele ve va1dalo.n kabul et- · sllt b1~ olmak meeburtyet:l yok
mtş addolunacağınızın nA.na de~ edil- tur. Türk olmak şarttır. Maldne ııe 
meslne ve muhakemenl.n 24 Mart orta derecede yazanlar tercih edlllr. 
942 tarlhine miisadlf salı gUnil saat Galata Tünel civannd.a Ta.ptas han 
ıı e t:allkıne kara?' verllmlştlr. 16-17 numaraya. saat 12-13 arası mu-

Zayi - Sultana.hmet yabancı as
terllk şubesinden almış olduğum ter
hbı tıezkeremi zayi ettim yenJshıi ala.
eağımda."l. hükmü yoktur. 

racaat. - 2 

BİR BAYAN ARANIYOR - Yalnız 
oturan blr ba.yın yemdk: ve ev 1.şlerinl 
görecek bir bayan lstlyoru:m. Tercü
meı hallerile Çanakkale posta. kutusu 
No. (3) e müracaatlan. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 
PİKAP ARANIYOR - Satmak 1stl

yenlerin adreslerlle Akşam E.N. 'l"Ü
muzuna mcktupl:ı müracaat. 

A!\IERİKAN COGRAFİ MAÖAZİN -

5200 LiRAYA - Taksim clva.nnda 
Tarla.başı a~da. 35 ltra gel!.rll 6 
odalı kAgir haıne (200) llra tamJr is
ter. B<Yzkurt - Emlllk. Telefon 43532 

Mecmuası aranıyor. 5 veya on sene- 11.500 LİRAYA - Tal!mhal'lıe mey
lik kolleksfyonu olanlann Akşam'da danında istikbali parlak bir mevkide 
aKollekslyon> rümuzuna mektupla 6 odalı kagir bahcell hane (arsası fl
m1lracaat. atine). Bozkurt ~ Emlak. Telefon: 

OPEL - Kapltan marka, hususi 
elden otomobil aranıyor. Tekliflerin 
kilometre ve fi.ati ile Ankara posta 
kutusu (333) e blldlrllm.esi. 

43532 

95000 LİRAYA - Beyoğlund3. ~a 
bir mevkide senevi (4996) Ura geUrli 
5 odalı kaloriferli (10) daireli çllt 
apartıman. Boıkurt - Eml:\k. Tele
fon: 43532 

11,000 LİRAYA - Kurtuluş tram
vaya (1) dakika (70) Ura g€lirl1 3, 4 

PLEYEL - Markalı şl.k blr piyano odalı 3 katlı manzaralı apartıman. 
satılıktır. Taksim Tarla'başı Yağhane Taksim Abdülhak Hamit cad. No. 23 

SATILIK BALI - 3,9 M. I 5,55 M. 
ebadında {Tibriz) 5/ 3/ 942 de Sandal 
Bedesteninde satılacaktır. - 2 

sokak: No. 50 BeYo~hı. - 4 Bozkurt - Eml&k. Tel: 43532. 

BİR DAKTİLO MAKİNESİ ARANI
YOR - (60829) telefonla müracaat. 
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8500 LİRAYA - Tak..'>lm Tar1abaşı
na 2 dakika, evden apartımana. çev
rilmiş banyolu dört katlı 82 Ura kira 
randıman yüzde 10 dur. Boskurt -

ASTRAGAN MANTO - Lelpzlg 

1 

Emlll.k. Telefon: 43532 
damgalı yenı bir Astl'a;gan m.ant.o sa- . 
tılıktır. Müracaat: Istikl1l.l caddesi SSOO LmAYA - Kınalın.da. mey-
459 numara Ka.yserllyan a.partıman ;alı ve çam ağaçlariyle muhat 
1 inci kat, orta kapı. - 2 oda ahşap diğeri 3 oda. k!rglr 

müteaddit sarnıç 1kl vlllA.. Yazlık ~-

SATILIK - Faydalı kurt köpek, 
en büyük sıçanlanın düşmanı, daki
ka.da öldürüp bırakıyor, tafsila.t, Ga
lata Yükse!kkaldırım No. 9. Elektrlk 
ve sinema maklne dük'k.Anı. - 2 

Ilri 500 lira. Bozkurt - Em11l.k. Tele
fon: 43532 

10500 LİRAYA - Kınalıa.dada. bü
yük işlenmiş baft. bahçe içinde 
~r oda maa müşte.mil~t 2 katlı be
ton apartıman aynca ufak köşkü olan 

ARMONİK ve AKORDEON - Satın sarnıç yazlık geliri 600 lira. Ta.k:s1m 
alırım. Beyol'fu Tünel İlk Belediye Abdülhak HA-mit caddesi No. 23 
caddesi No. 31/1 Şen berbere müra- Bookurt - Eml1l.k. Telefon: 43532. 
ca.at. - 2 

4 - Kiralık - Satılık 
BULUNMAZ FIRSAT- 25000 J.lra,ya 

Bebekte 13 odalı blortferll 25 dö
nüm bahçesfle maruf bir köŞk acele 
satılıktır. Ta.1csim Cümhurlyet mey
danı EmIAk YUrdu. Tel: 44439. - 1 

30.000 LiRAYA - Ma.ç'kada 4 kat; 
s 4 5 er odalı ayda 164 Ura iradı bu
ı~~n denize nazır apartıman satılık
tıır. Dosya 285 Ta.k:sim Emllk Yurdu. 
Tel: 44439. - 1 

10.000 LİRAYA - Taksim meydanı 
civan ayda 65 lira. iradı bulunan 
apart. satılıktır. Dosya 311 Taks1lll. 
Emlak Yurdu. Tel: 44439. - 1 

11000 LİRAYA - Kınalıadada e
vin arkası B.m'dide ağaçlarla mu
hat tarh tanzim edllm~ bahçe 
içinde 6 p.r odalı çl!t dall'ell nim
kA.gir köşk bahçesinde aynca (5) 
odalı köşkJyle beraber yazlık gellrl 
600 lira. Bozkurt - Emlo.k. Tel: 43532. 

4500 LİRAYA S.'\TILIK - KArglr ev. 
6 oda muşamba döşeU ya~h boya. Bos
tancı Çatalçeşme Daryol 9 numanı.ya 
müracaat. 

HER SEMTTE, DER KIYME'rl'E -
Acele satılık emlak almak ısteyenle
rln Ferdi Selek TÜRK EMLAK Bü
rosuna müracaatları. Galata. ömer 
Abit han, kat 2. No. 23. Telefon 42368 

Mehmet oğlu Riva.yettin Nuri Şanlı 
Tevellildil 321 

zayt tatbik mührü - Fatih malmil
dtlrlüğÜ:nden alınaacta oluğum ma.a
pmla bankalarda kııllandıPn ta.tb!k 
miUırO:mil za.yt ett1m yenJslıı:i yaptır
dmı eski milhrün hiJkmU. olınaıdıPu 

EL TEZG!QLARINA İŞ VERİLE- !500 LİRAYA - Yeşilköyde kAg1r 
CEKTİR - Kadın elbiseliği ve man- 6 odalı bahçeli ayda 24 Ura. iradı olan 
tolutu dokuyan, boya ve apre tşlerlnt ev satılıktır. Dosya 155. Te.k.sim 
bl.ba:ltktn ha.kklyle yapabllen el tez- Cümhurlyet meydanı EmlA.k Yurdu. 
gA.hlarma il verllecektlr. Dokuma ~ı Tel: 44439. 

AYASPAŞA, T~SİM, TEŞVİKİYE. 
MAÇKA, HARBiYE - Clvanncıa satı
lık modem üç dört katlı a.partımanı 
ol.2.nlar Sultanahnıette cDlzdariye. 
yok.uqunda No. 4 ha.nede M. All Ö7ıçe
leblye müracaatıan. _ ı 

llln ederim. Ayşe Sa.mire 

.Anadoluda ty1 ve kibar blr a.Ue 
nezdinde çalışaıbllecet Fnı.nmZ-

ca bilen blr 

Mürebbiye aranıyor 
Şlşllde Samanyolu sdka~da !10 

•-No. ha.neye müracaat. ••i 

deruhde eden ve ya.but bu ~r- ------------- ACELE SATILIK EV - Orta.köy 
dan satmak tsteyenlertn milracaatıan. 3500 LİRAYA ıtı\Gm EV - Taksim Taşmerdiven Çevirmeci sokak No 23 
Galata Pt!rşembepazo.n ~ Han No. Ga.Zhane yokuşunda 5 odalı den1Ze 4 oda, 2 sofa, 2 hell. mutfak, eıekiruc. 
1-2. ~l: 40396. na.zır satılıktır. 0ooya. 154. Tak.sün kuyu ve bahçesi vardır. İçtndeltllere 

Eml:\k Yurdu. Tel: 44439. - 1 müraca.at. _ 2 
İSTANBUL BÖLGE SANAT OKU

LUNDAN - Kadın veya eıkek bir 
hastabakıcı aranıyor. Askerllkle ngi-
8W ltüçük sıhhiye memuru da ola.bUlr. 
Şartlan anlamak için okula müracaa.t 
edilmesi. 287~ - 2 

SATILIK A.PABTIMAN - M.a.Qkada 
3 kat üzerine betonarme deni2Je na.
zır ayda 90 Ura. iradl olan apa.rt. 
19000 liraya satılıktır. Dosya. 310. Tak
stm Eml1k Yurdu. Tel: 44439. - 1 

SATILIK APARTIMAN - Beyot
lmıda Fra.n&z sefareti karşısında yüz
de dört buçuk satı varidat getiren ve 
fazla. getlrmeğe müsa.it bir aparıtıma..n 
satılıktır. 81836 telefona mümcaa.t. 

EMLAK 
~ 

1 ş 

SATILIK APARTIMAN - Ayazpaza 
Gümiiıssuyu caddesi. fuJerlnde de
niz tarafında üç katlı kfı.rgtr bir a.pnr
tını.an elli beş bln liraya satılıktır. Bu 
caddenin llzertndekl binalar beş kat
lık yükısıek1fğe müsaittir. 81836 telefo-
na miir.wa.at. -2 

SATJLIX ARSA - Orta.Jtôyde, deni
ze ya.kın bir yerde depo ve ardiye in
şasına elverlşlL Mesahasl: M2 125. Ga
lata Nur Han No. 13. Tel. W65. - 2 

KİRALIK BAHÇE - Orta.köyde, 
«Ortaköy Palas-. namlle maruf gazino 
q;,aııçest kiralıktır. Havagazı, TertrOıSU 
ile mun~ büfest ve mutfağı var
dır. Galata, Nur Han No. 13. Telefon: 
43265. • - 4 
' 

DEVREN SATIJ,IK TttTttNCO -
Ve açık, kapalı müskirat sa.tal'. vezne
ciler caddesi Altın Yuva kıraatthanesi 
karşısında No. 43. -1 

KİRALIK. MOBLELİ A.PAltTl
MAN - Cihangir Güneşli sokak Nur 
apatnmanmm 1 el katı moblell ola
rak tamamen veya kısmen kiralıktır 
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KÖŞEBAŞI ARSA - Fatih beledi
yesine 1k1 dakika etra!ı duvarlı 
(11 X 12) etıa.dında maktuan 1535 li
raya. Şehzade karakolu karşısı ko
misyoncu Abdullaha. Pazarlık yoktur. 
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FABRİKA VE MATBAAYA ELVE
RİŞLİ BİR BİNA SATILIKTm - Ca
~alo~hmda fabrika ve matbaa 1ttiha
zma elverişli betonarme J'Elll blr bina 
satılıkb.r. Akşam idaresine milracaat. 
Telefon: 20681. - 15 

SATILIK APARTIMAN VE SAİRE
İstanbul, Bey~lu, Beşiktaş, Kadı.köy 
ve Bostancıda en gtlzel, mutena. yer
lerde apa.rtunnn, arsa, dültkA.n "t1! 
akarlar satılıktır. Kadıköy Moda cad
desi 104 numarada Emllkevl Naci 
Azer'e müracaatları. - 3 

3200 LİRAYA SATILIK EV - 6 oda, 
banyo, elektrlk, tıerkos, havagazı, sar
mç, bahçe, denize nezaretli mülk. 
Kuzguncuk Tüssü sok. 2 b~nlldiğin
de Kumkapı Nişanca cad. 109. 2 nci 
kat 10 dan 12 ye kadar 

2000 LİRAYA SATILIK EV 3 oda, 
daraça, sarnıç, Uglr, Ged!~ Bah
çell Kahve so. 5 beğenlldlğ'inde Kum
kapı Nlşsnca ead. 109 2 el kata. 10 -
12 de. 

5800 LİRAYA SATILIK S DÜK
KAN - şe~ c:ı.mls1 Jcarşısında 
mülk tetkos elektrik camekAn 3'7 lJra 
kira. Kumkapı Nişanca cad. 109. 2' el 
ka.ta. 10 dan 12 ye lı:.ada.r. 

SATILIK KÖŞK - İk1 buçuk dö
nüm meyvalı ve çamlı arazi 07.ertnde 
Suadlye camı sokak 37 No. ıu yedi 
odalı ~ acele saWıktır. Her pazıı.r 
saat bire kadar görülür. - 1 

SATILIK EV - Erenköy Kazasker 
ca.mll sırasında. asfalt üZ"erlnde 6 bu~ 
çuk dönüm ·bahçeli 24 No. lu Yusuf 
paşa evi acele satılıktır. Müracaat 
yeri: Ankara Atatürk Bulvarı Toğyar 
apartımanı No. 6 Bayan Mellhaya. 
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5 - MÜTEFERRİK 

ÇOK rECR'UBELi - Llcıe profesörü. 
İngilli.ce. Fransızca dersler verir. Mek
tep talebelerinin derslerini tzah eder. 
Her ,.ere gider. Şartlar müsaittir. Ak
eam'da R . .R. rümuzuna. 

TEMİNATLI İŞLERE ORTAK ARA· 
NIYOR - Asidi yüksek siyah ve ycşU 
sa.bunluk yağların asidi alınır. Ye
meklik yağ yapılır ve plsllğindcıı. 

cPatıdan• ayrıca. fenni sabun ımcı 
olunur. Akşam'da Müteha..<-sıs ıümu
zuna mektupla müracat. - 1 

AL:\L.\..VCA DERSLERİ - Çocukla. 
ra. büyüklere gramer ve muhabere 
dersleri verilir. Kolay metodlar 6 ay 
zarfında Almanca öğretlllr. T~!m 
Sıraserviler 101 knpı 9 son kat ma
dam sırtar. 

60 KURUŞA DERSLER - Talebe
lere, Usan öğrenmek 1stiyenlere. Fran
sızca dersleri veririm. - Fransız okul
ları, Galatasaray talebesinin. zayıf 
1ml3.larını takviye ederim. Fransızca. 
olarak: Gramer, edebiyat, arU.rhctik, 
cebir. geometri dersleri verlrlm. - Ak
şam'da Tıbbiyeli rümuzınıa müracaat. 

YVKSEK MEKTEP TALEBESİ -
.Ehven flatıe TürkQe ve Fransızca ola
rak riyaziye, .fizik, kl.mya; Fransızca 
ve blyolojl dersleri verir. F.U. rümu
zuna müracaat. - 3 

SEBMAD - Klrlı ve sağlam bir 
işe 10000, 12000 lira koyarım. Galat:ı. 
posta K. 1237. - 2 

HUSUSİ DEBSLER - Mektep usul· 
lertne muva!lk teerübell bir muallime 
Fransızca. ve riyaziye dersleri verir. 
Alı:;şam'a Muallime rümuzile müra
caat.. - ı 

ALATURKA Pİ'.fANO DERSİ ALMAK 
İSTİYENLERE - Fevka!i'ıde ihtisa:.ı 
olan ve tan~ piya.nlstlerden bir 
bayan piyano çalmasını kısa bir za
manda öğretir. Galatasaray Balo so
kak 14 No. RoH aparlunan 3 numara-
da Aysel. - 3 

SATILIK İNGİLİZ TAYI - Saf kan 
İngiliz, 23 aylık, 158 irtlfaında, 1kl 
yaşlı koşulara. girecek tay ehven sa
tılıktır. Yenipootalıane caddesi Ks:m
topulo han No. 13 e 12,30 dan 13,30 a 
kadar müracaat. - 2 

MEKTUPLARINIZI ALDmlNIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak göstermiş olan kıı.rileri
mtzden 

4.006 LiRADAN - 550.000 llraya 
kadar muhtelif yerlerde muhtelif 
lcyıııetıerde satılık ev, düıkkA.n. han, 
apartı.man pasaj, yalı, vtllA, a.razl.

1 

arsa., çl!tllk vesaire. 
Acele müracaat: Ferdi Selek Tiirk 

EmlAk Bürosu. Galata ömer .Abid han 1 

K.Ö - 'Kotra - Ş. - M.P -
fnıftizee ötretmen - MK -
A.B.C.D - X ZS - AB. 57 -
Mütelıaaııı - F.U - ·E.D.K -
R.R - A..A.Ç - T.Z - J,M -

K.A 
namlarına. gelen mektuplan 1da
rehaneml.zden aldırmaları rica. 
olunur. 

ikniei kat No. 23 telefon 42368 - 1 --------------

Galatasaray meydanı Köşe Apartıman Telefon: 49010 
Emlak alım ve satım işlerinde sayın müşterilerinden gördüğü geniş alika ve ciddi siparişler b.rşısında «Repertuannı,> zenginleştirmek arzusundadır. 

Emlak İŞ :ı::=:::::=.yahmemlikinl Emlak İŞ küçük, büyük hisseli veya hissesiz 
Her cins ve evsaftaki emlaki olup ta süratle ve değerile nakte tahvil etmek isteyen sayın mU,terilerine bu fırsattan lstilade etmelerln1 tavsiye eder • 

.. ___ ._-12.:.......~..ı...J~~~rJnhin~!......llf:!ril.en_.eıı...ıaırı...bum:Jıil....dL-~~~L~"'~K~lU 'e bildiriniz. .. ...... ,.. 



Sahife 8 

ile sa ah, Oğl a 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 

BAYANLAR ve B YLAR 
Miee1membde dalma KADIN n ERKEK kol, ceb .aat.leri. Dla6& 

clunr saat.ıeri, altm ve plitin nipn yüzükleri, laymetu taşlarla 
süslii ÇİÇEK ve PLAKLAR ~ yeni d fnaUye. yüzüklerinin 

zencin çeşidkrinl bulundardutumozıı bildirmekle fttef duyarız. 

SIN GER 
SAAT MAGAZALARI 1 ADRES : İSTANBUL, F..MiNfüıtJ CADDESi No. 8 

~ BOZKURT EMLAK 

1 Kendi malı ol3n BOZKURT romörkörünü (40 bin lir:ıy:ı satmak istiyor 
lO sene belediye çop hldematmda çalı.şan ve bu kere dip yukarı 

tamir edilen ve elyevm her gün Haydarpaşadan (20) zahire mavnasını 
çeken AYDIN namı diğer BOZKURT rômorkörümü satışa çıkardığımı 
denızcllere mujdelerlm. 
l'aksfm Abdülhak Ha m it caddesi No. 23 Rozkurt - F.ınlik. Tel : 43532 

.. lllfıı•:m~:nı•• Ankara şubemiz faaliyetted ir. 

i kramiye İkramiye ikramiye 
Adedi Mikdan Tatarı 

Lira Lira 

1 25.000 25.000 

3 10.000 30.000 

5 5.000 25.000 I 

GÖZ lUttTAHASSISI 

Dr. Silr&J'J'& 
Girdtlren 

Galatasaray Avrupa pasajı kar
şısında Parma aparlıman No. 23, 

•---• katı. 

ÇOCUK LASTİK 
Donları ve Bezleri 

Çok dayanıklı ve m utlak temi
natlıdır. Ancak benzeri isim
lerle piyasaya çıkanlmış olan 
m:ıllarcl'ln ~rrt l"d~bilmek için 

marka ın:ı dıkkat edilmelidir. 
Toptan sa tış yeri : Sirkeci Demir
kapı, Orhanlye oad. No. 30. Tel: 
20992, posta kutusu: 38. ıstanbul. 

28 Şubat 1942 

KAŞELERi 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRJP, RCMA TJZMA 
Ve bütün tığrilari ilerhal lıe•er. 

Sıhhiye Veklletinln ruhsatını haizdir. İcabında gthıde S kate alınab~. 

Bilumum ıtriyat depo
lannda ve parfümeri 
mağazalarında bulunur. 

MOJE 
:YANIK, ÇATLAK, EKZEMA Te 
CİLD YARAL.:\RINA fevkalade 
iyi gelir Derinin tazelenmesine 

yenilenmesine hiı.met eder . 
Her E<'zanede bulunur. 

8UGÜN: fnsan atır elektrik faturası klbuıu~1 

dan kendını koruyabılır 

Bu da cereyanı yutarcasına harcayan bazı lim
baların yerıne l TUNGSRAM llmbalan kullan-

Q 
makla oıur · 

TUNGSRA M !Ambaları yalnız bol blu,ık vermek-' 
le kalmaz fakat cereyanı çokça idare de ederler.' 

·tUNGSRJl 
.. -- BUR LA 

BiR ADE R LE R' 
40 2.000 80.000 

80 ı .ooo 80.000 
Slparl.şll'r derhal gönderilir. 

iım•m•İll•••mi•••• .. Beyoğlu Şehir Tiyatrosu Pasajında 

Splandit- L~la ~ 

1 S TAN 8 U L · l A N KARA • l · z M 1 R 

120 500 60.000 

800 100 80.000 
1.200 50 60.000 

4.003 10 40.000 

80.000 3 240.000 
:rmru 

86249 Yekun 720.000 

Tam bilet 3, yarım bilet 

SÜMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesinden: 

Erzurum, Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Kayseri, Sıvas, Trabzon, 
Samsun, Karabuk. Nazım ve Mersin mağa.zalanmız için lüzumu kadar 

l\luameıat Amir ve Memuru ile Satış l\lemuru 
ve Satış memur yardımcısı Alınacaktır. 

A - Turk olmak 
B - Askerlik hizmetini yapmış bulunmak 
C - Yaşı kırk be§ten yukarı olmamak ve tam sıhhat halinde bu-

lunmak. 
o - Muamelat amir ve memurları için lise veya orta tahsilini yap-

mış olmak 
E - Yapılacak tahkikat neticesinde sicil \'C seciyesi itibarile hiz

mete alınmasına miı.nil bir haU bulunmadıRı anlaşılmak lazımdır. 
Yukarıdaki şartları haiz bulunanlardan muhasf'be ve yazı işlerinde 

tecrübe sahibi olanlCLr ve tezg1iht:ı.rlık yapmış bulunanlar tercih edlllr. 
Alınacak memurlara haiz oldukları vasıflar dereccslne göre 

60 liradan 120 liraya kadar ücret ' 'erHecektir. 
Isteklilerin 20 Mart tarihine kadar bu mağazalarımızın bulunduğu ma
haldeki m aza b memurluklarına ve Istanbulda Müessesemiz Zat 

lerl Servisine müracaatlnn. 

Mobilya satışı ve apartıman devri 
Avrup:.ı: mamulatı mükemmel yemek odası, kırmızı meşeden 2 ya

tak odası, modem salon, vazolar. tablolar, kristaller, Fransız baltaras1, 
asarı nefise vesaire satılıktır. Taksim bahçesi knrşısındakl 8 odalı apar
tım n dahi devredllecektır. Tafsllat için 43227 numara a 9-10 ve 

12-14 arasında telefon edilmesi. 

K ıymeftar satıllk zllmrlld yüzük 
Rengi guzel, on kıratlık t>lılWn pırlanta kol üzerinde zumrüd Sandal Be
de t ninde müzayede ne 5 3/ 942 perşembe gunü satılacak, te hlre kon
muştur. 
:.ı-l."'- · · .. : "' ' 'ıİııl.lru- ; - · •·· .... · ... -~· ,_w.,;• . .;_ ;. .. J' -· · 

BAYILANLAR,ÇARPINTluESiNiR BUHRANI ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
DC:N 20 DAMLA ALINCA SıNiRLERı YATIŞIR DERHAL F'ERA ... LARLA'1 _ 

Sıhhatli olmak lçın insanın 

ağız, bunın, boğaz ve bademcik
lerini sıhhi bir tarula. temiz bu
lundurması lazımdır. 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık, difteri, 
kabakulak, çiçek, suçiçeği, me
nen Ut .• ilah bulnşıcı hastalıklard3 

lVEOSTERİ1'" 

Pulveı·izasyon veya gargarası 
ifaya yardım eder. 

Döyle hastalar ile temast:ı bu
lunanları korur, şahsi ıhtıya.t ve 
tedbiri aldırır. Eczanelerde re-

Dilber Kardeşler 
Müessesatı Tuhafiye 

T. A. Şirketi 
Hissedarlar umumi heyet! 30 Mart 

942 pazartesi glinü saat 10 da Ma.lı
mutpaşada Mehmet pa.şa hanında 5 
numarada adi surette toplanacağın
dan hissedarlann o gün gelmeleri ri
ca olunur. 

Esas mukaveloenamenin 26 ncı mad
desi mucibince 50 hisseye malik his
sedarların haiz oldukları hisse senet
lerini içtima gününden nihayet bir 
hafta evvel şirket merkezine tevdi 
etmeleri icap eder. 

.MVZAKERAT RUZ.VAMESİ 
1 - 1941 yılı işlerine ait idare mec

llsl raporunun okunması. 
2 - Bl!Anço, k!r ve zarar hesapları 

ile muraklpler raporunun okunarak 
tn.sdlkl ve meclisi idarenin ibrası. 

3 - Müddetı hitam bulan 1d:ıre 
meclisi azası yerlerine yenllerinin ta
yini. 

4 - Ticaret kanununun 323 üncü 
maddesi mucibince şlrkcUe ticaret 
muamelelerinde bulunmak üzere ida
re meclisi :ızalarına salahiyet veril
mesi. 

5 - Yeniden lkl murnklp tayin! Ue 
ücretlerinin tesbltı. 

6 - Ticaret Veka.letinln 23/ 12/ 941 
tarih ve 9522 ve 9523 sayılı ve mın ta
ka Ticaret Müdürlüğünün 7/1/ 942 ta
rih ve 100 numaralı yazılan ııe ni
zamnameye UAveısl icap eden madde
lerin mtlzabreal 

Restoranında r;;:;-... ":t 
Meşhur salon orkestrası. -~ \ 

Snat 22 dl"n sonra l 
Gregor İdaresinde 'lı 

Montmarter 11 

Gecesi GRE aoR l 
, ( 

TORNACI, FREZECİ 1 
PLANYACI ARANIYOR. 

isteklilerin vesikalarile lstıın-J 
bulda Şakir Zümre Türk Sa

nayii Harbiye Fabrikasına 

müracaatları. 1 

Z:ıyi - Beykoz orta okuldan aldt
ğlm 350 numaralı tastllmameyl zayi 
ettim ycnlslnl alacağımdan hükmü 
yoktur. 

Çubuklu Tepe Çıkmaz soka.k No. 1/ 1 
Alaattln Uçveren 

Emlak ve Ticaret 
T URK ANOM M ŞİRKETİ 

Hissedarlar umumi hey'ctl 30 mart 
1942 pazartesi günü saat 10.30 dn 
Mahmutpa.şad:ı. Mehmet Paşa hanın
da şirket merkezinde Mi surette top
lanacağından hlmedarlann o gün gel
meleri rica olunur. 

Hey'ctl umum1yeye asaleten ve ve
kiıleten lştlriık Cdcbllmck için hisse
darların ıaakal 50 hisseye malik ol
maları ve hisse senetlerini nih:ıyet 15 
mnrt lll42 tarihine kadar şlrkelln 
merkezi idaresine tevdi etmeleri lcap 
eder. 

l\IUZAKERAT RUZN:\MESi: 

1 - Idare meclisi raporunun okun
mnsı. 

2 - 1041 yılına alt bllAnço, kar ve 
zarnr hesabile müraklp raporunun 
okunarak tasdik! ve meclisi idare 
azasının ibrası. 

3 - Ticaret kanunımun 323 üncü 
maddesi mucibince şirketle muamele 
yap:ıbilm~lerl için idare meclisi !lz:ı
sına s:ı.lahlyet verllmsel. 

4 - 1042 yılı için iki müraklp tayı
nı ile ücretlerinin tesbltl. 

5 - Ticaret Veki\letlnln 23/ 12/ !141 
tarih ve 9522 ve 9523 sayılı ve mınta
ka Ticaret ~üdürlüğünün 7/ 1/ 942 ta
rih ve 108 numaralı yazıları ne nl
zamn~eye 11hesi icap eden madde-

1 

EV-iŞ 
YJLLIGJ 

ÇIKTI 
Bu güzel ve zarif yıllığın içinde on 

iki tane ı>eçme yün işi, kadınlığı alA
k:ıc!ar eden sağlık, çocuk terbiyesi, 
Mibı muaşeret, güzelllk bahisleri 
gful blrçok faydalı bllgiler ve müte
nevvi yazılard:ın başka: 

COK KIYMETLİ BiR TABLO 
Takvim sah ifeleri ve fayilalı malu
mat vardır. Nefis bir kapak içinde 
yalnn: otuz bq kuruşıur. 

Ankara caddesi No. 36 

Eski stil eşya meraklı arına 
Açık arttırma ile Fevkalade satış 
Martın ı inci pazar sabahı saat 10 da, Beyo~lu Tunel civarı İstik

lal caCldesinde 483 No. lu H:ı.yden geçidin 2 No. lu dairesinde mevcut ve 
M. A. W. Wooster'e alt eski ve kıymetli eşyalar açık arttırma suretııe 
satılacağı ilan olunur. 11 parçadan mürekkep Jakoben stilinde gayet 
znrif yemek oda takunı, 7 parçadnn ibaret güzel b!r Vlenna yatak 
oda takımı, masif kestane 3 parça dlğ'er yatak odası, meşhur Markvlck 
Markham Landon markalı emsalsiz bir antika s:ıat. muşarabı goyıet 
güzel bir paravan, Şam lşl eskJ bir avize. eski Sülcymaniye mangalı. 
eski bir beşik, Mn,Yollka çlnlU eski İtalyan masası, Goden Vc.:ialr soba
lar, bronz Renesans bir odunluk. Avu tralya meseslnden eski çıerçe
vell bir ayna, Vampir A.E.G. elektrik halı supürgesi. 4 p:ırca eski silah
tan ibaret panopU, haklki İngiliz malı gayet gtlzel çay tnkımı, Luls 
XVI lAke eski bir berjer ve tek sandalye, yun yataklar, perdeler, gayet 
eski Şam işi leğen ibrik. mutfak ic;ln Avrupa işi beyaz büfe. Naumann 
dikiş makinesi, bir oda muşamba, portmanto, mutfak takımları ve 
sair birçok eşyalar Haklkı Junkers marknlı bir gaz fınnı bazı halılar 

emsalsiz blr Fillps radyo 9 lA.mba, Model 1939 

- 1 İstanbul Belediyesi ilanları 

Kim esiz çocukları kurtarma yurdu iç n alın. cnk 80 kllo t.: banlık kösele 
50 kilo t-0.ban astan, 200 desimetre siyah vidala ve 10 adet me in açık eksilt
meye konulmu tur. Mecnıuunun tahmin bcd 11 !132 lira ve llk teminatı 69 
lira 90 kuruştur. Şaıtname Zr.bıt ve Muameliıt Mudurhı ıi kaleminde go
ruloo1llr. Ih 11 3 942 çarşamba gumi saat 14 de Da. mi Encumendc yapı
lacaktır. Talıplerln ilk teminat makbuz veva mektupları ve 941 yılına aıı 
ticaret odası veslkalarile ihn.le gi.ınu mu~yy n s:ıatte Daimi Encümende bu-
lunmalaıı. (2694) 

Ünive rsite Rektörlüğünden: 
Yardım d1l ıq ile murac t l" ml.ş olan telebenlıı her gıı.ıı saat 11 den 


