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iki tarafın çekişme 
ve çekiştirmesi 

ortasında Fransa 

Singapur'da 
topçu 

muharebesi 

Hususi mahkemeler 
nerelerde kurulacak Singapuru 

----. -. - müdafaa için 

BU S.A.BARKİ 

Fransız limanlanndan, Tunus 
yolile Libyaya Alman malzemesi 
gönderildiğini Londra radyosu 
.söylemiş. Almanlar, bunun yalan 

İngiliz ve Japon toplan 
24 aaattenberi kartılıkli 

dövüıüyor 

Adliye Vekili, muhtelıf ışler hakkında t t h t 
muhabirimize demeçte bulundu a eş en a 

• olduğunu tleri sürüyorlar. Lon
dra radyosunun, bu haberi sade-
ce Fransız dilinde verdiğine bakı- s:agapur 6 (A.A.) - T o~u dü-

Husuai mahkemeler İstanbul, İzmir Ankara Ye 
Adana gibi büyük ticaret ·yerlerinde kurulacak 

elloeunun uğultusu bugünkü perşem• 
lırsa bunun, dünyayı ilgilendire- be günü &deta mütemadi eurette iti-- Ankara 6 (Tel•fonla) - Bugün Kara ve deniz ticaret 

İngilizler, Japonların 
karaya asker çıkarma· 
larmı men için boğaza 

petrol dökmüıler 
cek değerde bir havadis sayılmak- tilmiştir. Fakat düşmanın büyük bir kendieini J:iyaret ettiiim Adliye Ve
tan ziyade Mareşal Pctnin hükft- taarruza geçmeğe h!zır ?.Jma~ığı _v: kili B. Ha.an Menemencioğlu, Millt kanunlan Vic:la7 '1 CA.A..) _ o.r i: 8incapurwı 
metinin bilhassa Amiral Darla- yahut bunu yapmagı munasıp ııo Korunma kanununun t..tbikatmda Vekaletin mqgul oldui- iti• ara· Japon topçU6U,.. tayyareleıt ıara.tın-
nın Ahı~an ynrdakçılığına yeni llmezdiği bd~tbd~~~idir. .. "tt f'Ller Adliye VeUletini aia.kadar eden kı-- ~o~a Mecliain •• ~n~~~.1:~~~~ dan~ devam e<UJ'or. Tokyo-

anne ı ıgın-e gore, mu e uı; • ,. • • lt"l ıç.tima111a yetiıtırm-. --~•ıne& dan ıeJen btr telgnı.ta göre İnglliıc-
blr delil olarak sırf Fransız efkfi.- topçusu, düşman top mevzilerini n sımlan ve Adlıye Vehletintn a eo Kara ve DeniE Ticaret kanunlarile ıer, Ja.poola.nn Enngapura b1t lh~ 
nna sunulmuş propaganda ol- tarassut mevkilerini muvaffakiyetle üzerinde c;alıımakta olduğu m~ele- Borçlar kanuna aruındaki Mıenci hareketine mAni olma'k: ıçın. Jo'hor bo
ması ihtimali kuvvet kazanır. bombalamıştır. Düıman toplan, ln- ler etrafında ıorduium muh.telıf su· temin edecek olan layiha Tardır. Bu ~uma pe\rol dötmüşlerdlr. Ja.pon 

Gerçekte Akdeniz ve Afrika giliz ileri çevresini bombalamak su- allere cevaben demittir ki: layihanın Meclise aevld 1ıazır1'1tlarile tıopı;usunun ateoı pek mtıesıtrdir. Her 
harbinde bugün Fransanın oynı- retile az çok gayr! mu~tazam şek.il- cMillt Korunma kanununun hü- meıgulüs. Bunun kanun haline ~ tara! gülle l'9 bomba dumanlarlyl• 

bil ği 1 k b.. · kt ·· r de mukabele etmıılerdtr. ltümlerini yerine ıetirmelt için eeaelı mesi gerek Eakültelerdeld tıednaat kaplıdır. 
ya ece ro ?0 

uyu u · Harricane avcı tayyarelerinin gün- hazırlılı:larda bulunmaktayız. Bu ara- ve gerek mahkemelerin tatbikatı Loncıra 7 (A.A.) _ BB.C.: 81ngapur 
Fransa, yenılmiş, kolu kanadı lerce gaybubetten eonra adanın ve da hwtı.1t mahJıcemeler teflciline ih- noktaJ nazanndan ç.ok faydah ola· Umanmd& bulunan gemUer bomba-

kırılmıştır. Henüz düşman işgali şehrin üzerinde gözükmeleri uker- t'y ç :.: ..... --ec-'- -.:ı de 1-'eri otan cağı muhallakbr.• lanmıf'ır. Çinli pülliilıer Slngapurun 
d• 1 . 'i h Ik . . . . ı a guw...a om; aerece ,. 1 b 

aıtmdndır. Bu işgalin mad ı ma: ~~ .~e •.ıvı ~ ıçm cesaret vena yerler haltkında iııtatietik malumat B. Huan Men~e~~ unu,n e- müdafaasına tşUrlk ooıyorlar. 
nevi bütün acısını ve tesirlerinı butuk hır hadıse olmuıtur. toplamalı:tıwyız işlerinin milr.tan hu· yanatında !taret ettiğı, bllea hu.uat Bombardıman ıon 
d "'yor Sin 6 (A A ) u L L t _L ,_ • .L:t• 1.. .. mahkemelet' tetk.iline ihtiyaç ga.t.-Ul u • gapur . . - za.-.. şar~ ewı manJteme te,....nne uzum ııoe- alıd l h kit d 

Bununla beraber. Fransa, Al- lngiliz tebliği bildiriyor: Bugün Sin- terce'* yerler Tarta bu ı:nıdılı:emeler :en m '-'~yer er. a. ;' 'i:, ,.aptı- derece şiddetlendi 
kd . d k d d ... it ey ,_. '·-- --•~- H 1 ''-'- 1 gımız ta~a.t netıcC9Ul e, u ma- Loıwlra 7 (A.A.) - Blngapurda manva için Afrlkaya ve A enıze gapdur a1 ~;. e egl er PJ~ı_ azBaıh teı.-...il o~aca.ımc. len vcaa ette lıallerin fatan1iul. lı:mir, Ankara. 

en iyi geçittir. Fransadn ve şima• var ır ... ngırı:r: topçu a~ . onor· - mevcut bulunaa malGmata gCSre, hu- Adana gibi bir kaç bttyülc tioaret bulunan Avul~ mQşıhidlnln 
. ·'· ruda duşman kuvvetlerının yaptık- •u•t mal.keme tetkiline ihtiyaç g~ • ... ... ,._ ıeara.tma &öre son 2' ıaa.t zarfında 

imde toplanmıs Alman as"er ve ları hareketlere taarruzda devam at- merkezı oldugunu ZS(l'J'enduı;, stngapunın bombardımanı aoıı derece 
t Al adan . . . teren yerler pek mahduttur. Zaten Ayrıca '-~.:ı·n·1 ~·ınne göre bu mer- ,~d<1etlenm'•ır. J .. __...ı ... , .._..,, ..... _ malzemesi ÇOk Ur. many mıştir, Japon tOPÇUSU Singapur ada· - , . . l:llKU ıoı.,. , 9' ~.,. ..._- UUIUMJJ<W~ 

. . . . 1· . 1 1 bugun d.l.ı bazı yerlerde müatala- lı:ezlerde -'--dilik yalnız Millt Ko- -ı •'ddet"- tutm"ıı.a. yetcc ...... daha da kolaylıkla getırilebılır. sının tııma ını ateş atına a mıı ve , __ Mill" K 1 b ,_ L '"" ..._,L •1 ui me.nı, a,, 444 'l' ""' ae .... 
' d"' il 24 b · d ıcn ı orumaa ıuç anna as;- runma &anununun taro~ab le • miltdard& top get.lrtml§leret de İngl-

Fran"a cenubuncla, her türlü as- topçu ue k 
08

\ 1 .aatten er ·t mak üzere tayin edilmit ma.ftkemeler r&fillak üzere bir hç mahkeme tıw- ltzler bunlardan birçoğunu tmtı.t ey-
~eri tası ta eJverisli biivük liman- ~la~ etme] te J u unmuştur. 

1 
~gıtaız bulunmaktadır zif edilmiftir. ~e.rdl:r. Singapurda bombardı-

• ~ k ı erı unsur arı apon tayyare en - · mandan u ha.sar olmUJtur . .Japonlar, 
hır var. Buralardan Tunus ya ın- rafından kısa irtifadan bomba ve Johor ~azına hlk1m tepelere ha-

dır. Fransanın biraz kara ve hava mitralyöz ateşine tutulmutlardır. Zonguldaktan Istan- van topu yerleft1nnoğe çalıfıyorlar. 
kuvveti. oldukca ehemmiyetli bir Cuma sabahı düoman Singapura bir Fa.kat İngiliz topçusu, Japonlnra za-
c\onanmas1 dn var. Eğer Alman- hava akım yapmııtır. yiat vel'd:lrerek datı~. Japonlar, 

ya bu volu ve bu vasıtaları kul- Bütün bölgeler bomba b 1 k •• 1 • bu teşebbftsü bir daha. tekrartıunıı.mış-
lansaydı,Jaha doğrusu kullana- u a o•• mur ge ıyor lardır. İnglllz ~ Ja.ponla.nn gB-

dumanları altında zetJeme yort olarak kullandıklnn 
bilseydi ihverin çöl kuvvetleri B:ıhur belediye bina.sın& 23 gillle at-
çoktan Nile dayanmıştı. Jobor·Bahru 6 (AA.) - Singa- ınışlardır. 

Buna ke. ·sılık, şayet Fransa purun bombardımanı, dün öğleden Bazı mü§külattan dolayı tatil eden Havza kömür --------
.. t k , . asmıyarak tngi- sonra ba§layarak bu sabaha kadar Londra ·· e 

mu o.re e~e ~an ' devdm ehniş, düşmtuı utihkamlan madenlerinde tekrar faaliyete geçildi ya gor 
lizleıin dilediği . gibi, arta ~~la~ tahrip edilmiştir. Ayni zamanda Ja- L b 'd 
kara, hava, denız kuvvetlerını şı· pon ta""'areleri daha baş1'a asked i ya a vaziyet 

n Ankara 6 (Telefonla) - Jlttiud tona baliğ olan havzanın kömür ia-
mali Afrikaya. göç ederek orada hedeflere şiddetli hücumlar yapmt~- Vekilinin Mecliıte İzah ettiği ıcbep· tihsali şimdi günde 4500 tonu bul-
hnrbe devam et<:eydi, Libyadaki !ardı~. lerden n bilhaaa direk tedarikinde maktadır. Direk ihtiyacının temini 
Mihver ordusu coktan tarihe ka- J ohor - Bahru kanalı civanndaki 

Londra 7 (A.A.) - BB.C.: Reute:-e 
göre Libya.da Uı:1 taraf aramıda dev
riye faallyetı devam etmıo. lltl ordu 

'l'BLGB.A.l'L.&B 

Sovyet 
cephesinde 
son vaziyet 

Almanlar, Ruı taarruz
larımn püskürtüldüğünü, 
İngilizler ise Rusların 

ilerlediğini bildiriyorlar 

Loııdra 'r (ftad1'o -.a.t 7,15) - DOA 
eece yum Moııılt'onda netredJlen ,-. 
mt Rus tebliği : 

Kıtaatmm G tubat. günd dflt
manla anuda.ne ~rek ve ona 
1manca ve mahıemece ağır za.yiai 
verdirertt lle~ete devam etmlş
leroir. M d\itman ta.yya.resl tahrip 
edflml.§ttr 

Vichy'ye göre vaziyet 
Vlchy 7 CAA.> - 0.F.İ.: Kunt°Ul 

f1nuıl d~nda A.lıruınlar muvaffa.
layetU ta.amızlarda bulunmuşla.r. 
merk&d~ RuSlat'dan 9 mevki upteı
~ler. ~lmalde ise Rus tıı.:ı.rruzıan
ııı ıpüslcürtanüşıerdlr. Slvarlopold& 
dÜfm.anm t.'eflf kollan tardedllmlştır. 

Londraya göre, Ruı 
taarruzu inkişaf ediyor 
Londra 7 (A.A.) - BB.C .. Rusların 

taarruzu devam et.mekt"dlr. Rus!nr 
eenup cephesinde hedefierl Dnteıper
petrofsld olmak üz.ere Uerllemeğe ça
J.ıeıyorlar. Ruslann takip ettfkleıt 
t.3.biye süvari müfrezeleri ve çeteler 
Ue düşmıının gerilerine snrlu:ıra.k ba5-
kınlar yn.pnınktır. Bir Rus süvari müf
reresl , bir Alman piyade nl:ı.yını ba.'1-
kınla imha etm1~l. 

Ruslar Leningrad cc.phesınıl", Le
ningrad - Vitebsk dem1ryohına llerl
~ektedl. 8 du man lst1hl'!lm:nı, 45 
blokhavzı tahrip etmişler, 90ll Alma
nı da öldürmüşlerdir. 

Rzhev' de Alman asker
leri kuşahlmış 

Lonı1n 7 (A.A 1 - BBC· Mosko
vadan blldlrlldı !ine goı'C Rzhev'1e 
Alman a..qk~rlerl Ruslar tarafınd n 
ku,.'lat1lmıştır. 

. . İ . t bütün bölgeler bomba dumanile tesadüf edilen mlltküllttan dolayı ilerledikçe yakın bir zamanda nor· 
nşmıs, Akdenız meselesı ngıl e- ka lıd r. ' kısa bir müddet faaliyetini tatil eden mal had bulunacak yani 9 bin ton 
re lehine daha o gün kökünden P 

1 
Zonguldak havz.aaı kömür maden· kömür :istihsal oluna.bilecektir. H.v-

arasında büyük çapta. ça.rpı.~na 01- Saluen çevresinde 
ma.Dllfbı'. IngU1s tayyareıert. Ltbya-

temizlcnmiş olurdu. 1 Bir İngiliz müfrezesinin leri bir kaç giindenberi yeniden fa- zada kömGr ıtoku ıittikçe artmak.-
Bunun içindir ki İngiltere, cüretkarane akını aJ;ye.te baılamıatır. Kııın ve nakliya- tadır. Havzanın faaliyete b&1lamU1 

tın büyük mü.,külltına rağmm hil- ve ba:ı:ı yerlerde altı metreyi geç.en 
Petnın Fransa~nın mütareke.:m- Singapur 6 (AA.) - Adadaki husa Zonguldak civarındaki orman· karla kapanmıı bulunan demiryolla
zalamış olmak s~çum.~ ~ir t~ır:i1 jgarnizon Japonlara karıı yalnız lardan d:irek tedarik edilerek hav• nnın açılmasından eonra ieti\Jlk 
bağışlıyamıyor, Vısi hukumetının menfi bo.ir müdafaa yapmakla kal· zaya nMdedilmio n diğer ormanlar- merkezlerine, fetanbul batta oLnak 
her nefes alısında ve kımılda- mıyacıığım şimdiden Pbat etmiştir. dan gehrilmekte olan direkler de üze-re, kömür ıevkine tekrar baılan
nısmda. İngiltereye karşı Alman- .~l bomb~~a~ı ~e ~~raly~zlerJe peyderpey havzaya naklolunmağa mııhr. Bu 9C'Vlr.:iyatın ııün ııeçdkçe 

ile bir vaklo.cma seziyor, ya- ~uc:Iıhez kuçu~ hır lngıliz m~~czc- baılanmaıtar. artacağı en aalahiyetli makamı.r ta· 
ya .. .: .. . .. . r sı, duıman denız taoıtlanna mutead- Nonnal zamaalarda gü1tde 9 bin rafından temin edilmelttedır. 
hut oyle goru_}Or ve gosterıvo · !dit taarruzlar yaptıktan ıonra dün 

Öle taraftan Almanya da de- 1 geri dönmüıtür. Müfre:ııe hiç bir za
mir elinin altında kıvrandırdığı 

1 

rara uğramamııtır. Bu müfreze Jo· 
Fransayı. fa"ll 1skenccye gitme- hor boğazını gece geçmit ve düşman 
mekle beraber, h5.1a kanayan hatları içine süzülmüıtü, 

müthiş harp yaralarının acı ve Singapur'un dütmeai 
sızısını biraz dindirme karşılığ'ı yakınmıt 
Fransadan açık gizli yardım is-

ld ~ Tokyo 6 (A.A.) - Ceneral Ban-

Filipinler' de 
durum 

Japonlar Lingayen 
limamna mütemadiyen 

1 

Ekmek kartlarını 
tahrif edenler 

3 yıl ağır hapiı cezuı 
yiyecekler tere benziyor. Böyle o ugunu, . s· d" . . ''- . 

zaı ıngapurun uıme..nın gecııı;:ın~ 

Alman Fransız devlet adamları yeceğini ve Çine kartı yapılan mu· Ankara 7 (Telefonla> _ amaı1t 
arasındaki sık sık konuşmalar- hareb~nin daha çok uzamıyacağını Vafia~• 8 CA..A.) _ llahrlye Ne- uttmı tahrif "T& .._.Janı:ım kar-

asker çıkarıyorlar 

dan anlıyoruz. söylemiıtir. za.retı tara.tından saat 9,30 da. n~re- tını tııııana.nıar ı )'ll atr hapJa ~ 
S. '- d du""ımeet'nın' d''- ~~'-14".· za.sı görflc*1ewdlr. Mllll korunma t&-Fransız taı ihinin en acıklı \'e angapurun yaıı;ın a ........ ...,.,.,. 

Pasifik harbinde yeni bir aafha aça- Fillplnlerde: ManUa körfeclnln ce- nunund& Jal>ıılan sca. de~ eı-
şaşırtıcı devrinde, ömrünü ve şe- ... .. 1 1 nubu -rbt -'L."'-d~ J•...- topçu nasında ekmek b.rUarmı ıaıınt ecıen-

cagını •oy eyen genera , o zam~n n- ~ .,... ~ 
refini Fransnnın güç ve nankör doğu Aeyanın ietiklalini tekrar elde mevzileri fıMılhklmJanmmn ateşıle ıer vera batlmla.nna aı4 "'1a Wtb-
hlzmetine koyan ihtiyar Mareşal, edec...aim ve kelimenin en genio ma- tahrip edilıNftlr. Bu topç11 mevzilerl- kaJtla.n dıtmda tart lı:;nJJ•unıar llak-

-.. nln Corregldora karıı yapılacak bir kında 3 tıl atrr ha'*9 .-s ton-
bu iki ters cekim arasında ne ya- nasiyle kendi mukadderatına ıabip hücum içlı:ı diıtmuı tarafından ha- muttur. 
pıyor? Aylardan beri merakla bulunacağını ilave eylemittir. zırlandığı tahmin olunmaktadır. Tic~ VeıtilJ.llt, bu hlıkmin tü-
sorulan, türlii dedikodulara yol Bataa.nda ve Lu.on adaslnın diıter bikini 1'S1lllklere ~ bir' tehffl<il 

1 • ı • • t nolttalannda :yap.lmı.f olan mlihlm blldlrmtotlr. 
açan meseıe budur. ngı iZ zayıa 1 dii4m~ tahfldatmı ~ etmek==-=-=------

vişıae oturup ahvali yakından için Ltngayen. Umanlarında bulun~ I.D :1. k k a ~ I er• 
göriıp anlamadıkça bu alanda doku:ı Japon naldJ6re gemL!l k&raya. -------------
ileri sürülecek her fikir yanlış Dominyonların zayiatın- ast.er çıkanna.ktadır. 

Son 2• sat içinde Bata.an cepbe
olabilir. Bin bir propaganda or- dan üç buçuk miali fazla sinde nlsbl bir Bmrünet hil.>üm silr-
tasında, bir h\ikümetin, bir aaa- mekted1r. Kıtalanmızın bulündukla-

Evlerde elektrik 
kapanir mı? 

mın isleri hakkında, uzaktan iyi Vaşigtoııı 6 (AA.) fngıliz ::ır:~:ı~~ ~~:a~~~~ .. Bua pzet~• kömlir t.u.rrulu 
kötü htıküm vermek bitaraflığa mahfilleri. Birleşik krallık kıtalan- başlanılan bomba tanrruzla.nnın şld· 1Çrn eWdriklerm nlerdo dahi ... t 
aykın düşer. nın harpte verdikleri telefatın bütün detı Sönradan nzalmıştır. Bu tanr- 23 den sonra MSneceiini yazıyorlar: 

İngiltereye f'İdip Londradnn 1 Dominyo~ların v~rdikleri as~e~ te- ruzlar hiçbir hasarı mucip olmamış- Aklın almac:htı ta haberin telıcaöini 
... lefatına msbetle uç buçuk mıslı ol- tır. F'ıısıla ile yapılan blr t<>pçu nte- bekliyorduk. Oldu. Bir telaird• sece, 

Fran~ayı kurtaımaya ugrasan d w .. ı kt d' ı B" "k şt blrdenblre ıncrk-Ae .. ıddet.kıımlş- bütün -ı-=- 1-ranlıkta kalmaaı • ugunu soy eme e ır er. uyu ....,... 9' .,., -... -

\'atansever Fransızların, asıl duy- Britanyn bombardımnnlnrında ölen tir Ayni umumi bölgede bazı keşif hiç bir tasarnJa sıimu. 
gulaıını ve fncnn kudretini aşan ve sayısı 100.000 tahmin edilen si- !a::JıycUcrt şldıdet kesbe~lr Fakat. batb bir tedbir habra ge-

l • lebilir gayretlerini alk1~lamamak. bil- villcr, bu yekuna dahil değildir. n- Habeş ımparatorunun Şimdma •-adar fula elektrik har-
hassa bizler icin mümkün dl'ğtl- giliz resmi makamları, anlaşıldığına İ l .,_ a 
dir. Cünkü Tlırkle .. , her milli 1 ı;;öre ?~ ra~.a~ları ?ominyon kuv- ngİ tereye hediyesi cayanlara tenzilat yapılıyor. Bunu 

vetlerının Buyuk Brıtanya kuvvetle- Londr:. (., (A.A.) - İmparator kaldırmalı, batta tam tenini yap• 

da. büşiklt ta.:ıJ~ Gfutc~ıer, dUş- sükunet 
man ta.pt kollanna. alır zayiat. ver- Londra 7 (A.A.) _ B. B. C.ı 
d.1ıınUtlerdir. Han kuneUerlmtz, 
Trabl,ıµıgarbln cenubunda Te iç liman- Birmanyada Saluen nehri çevresin-
df. dü.tm&n n-aJtl~e kollan.na müer..str de dünkü gün nisbeten sakin geç
hf1oomla.rda. bulunmıqlıırdır. Birçok mittiı. Martaban arasıra bombardı-
~t111nflllklar TU1ru bulmuştur. man oedilmiftir. 
-.-1111ıııı..-•K11t11ııımnınaım11--•-ıaun.__......ttu11tt11uııtt1truıııntnııuıı•t1tııııtuMN1fttmı•nııı,_ 

J o 
J 

1 -~ -. 

'-- -o o 

Nccmccldiıı Sadak rirdrn fnzla muharebe ettikleri vo· Haile ' ~lasie İngiltereye oğulların- malı. E• v~ maiualarda, aag4U'İ MI'• (İktisat m.oda.sıııd:ın &eı~:) 
!undaki ;ddialara cevap vermek dan bir:nin komutasmıda bulunan bfr fiyata çok az para almalı, fazla ear• 'cl Eskil al ···ıınn ı 

---------------------------''----......... ---------------------'-~------"-- .Eski - er avııı ı ....... 



.l.B,AM 1""~ 1942 

( __ ...._ __ G_e_c_e_k_i_v_e_D_• __ s_a_b_ah_ı_~_i_B_a_be_r._ı_e_z_· _-t) 
I ~:;.i:e:~:~ft J k:::~!~:ri [E:~~) Vichy'nin 

Romrnel'e 
yardımı 

• taJTafın çekişme 
.e çekiştirıµesi 
ortasında F ı{hsa 
,.. tarafı 1 IDd Wifede) . ...=.~~~ umandanhğı Singapurda ıiddetli 

9ıllbllğl: kmtulma hareketinin h:ıyraıu .. 

xara vıı:zQeUnde l>tr ~ oı- Döri llevlet kuvvetleri t d•• il dr Vich ' • --.mıştır. Ban. :tırnetlerlmb dtm ,. opçu ·ue osu Lon a, • y nm dırlar. Yahuz. lı8.rp ve mütareke, 
lllJba&c:a. mllfttt~ kamnmı1- general Wa-.el m kuman- miıhimmat gönderd.iğin- Bhvallnl bildiren en doğru vesi .. 
Jwdır. "Mnhteııt nokta1ardA dQ§man claaı alhnda birleıti de iırar ediyor kalsr elimizde oımadiğı için, hmı-
auvasala hatları boJuiıca n oebell M•h ku tJ . J J l&r meydana çıkıncaya kadar 
=~ll:~ ~: Vlllfa&1on t (AA.) _ ~ J ver vve CfJ, ge en haber ere _ Fransa; O zamanlar vatan içinde 

tdlı: düşman, -rabaJ•n ~ " ıantımıtta ~ bahlDan Ro9- aöre Gazala istikametinde ilerliyorlar ~it~~t"l.ııru~Ze 1z kalarak mı, yoksa yurt dışına 
tahrlp edAnrlf. hısım bakmmıdan a!'9elt Btiyfik ~mt.a lnılunaa A- 6 le .ı.;.: - Vi"..ı. • • al kaçarak mı daha iyl korunurdu? 
~a ağır za.yia.t ~. mertta., İngiliz. Hollımda A J!D-...._..ne sore, :ırny DID eener 

• v • tral1& Mlreı1 :tanetııeı:tnın "~ Uzak doiodaı Domııl .;. mı babrmı,lar, <:.Ta tipinde ikinci bir ~mm.el' e mü~t .. yo~ Sorgu.suna cevap aramak dob'TU 
Alman teblıgı Wanl!'!n yill:d: tmnandaın aımı.da haber Tenliği Sinppara mmmal Ja- Ho:..ndr. knrnzöôle 7050 tonluk ~ ~. habenıı dognı olduiuna olmaz sanınz. Ahlak bnkıınından 

~ bal'aDdı*la.rım ~. pon tna.mmı LenGz t.tl•"'"'"lhr· ~ nammd..li Amerikaıı uıanmak ıç.ın ~ .ebepler ~dı.r. ş1mdllik doğru bulduğumuz teIC 
Berlin 1 <A.A.) - Alman oıdulan Relslc1iınl111r, General Wavenın ha.- Londradan gelen ı:..Lerler. Sinppa- bvnzörGnn tôrip etmi,ler 6450 Bu mal:ıemeyı !-f1Yan aezni!erm düşünce Fransada harbin ha

ba$tıımanda.nlığmm 1elblllğ: __., 
1 
=~ ~ ~~ :::~ ra karJI bq)adıiı iddia edilen mnn- toaluk 6çGnct bir Hollanda 

1

lauva- Mih~~iJa;clenluruntara~~dantad bima- mlanm~nda yapılmasında gu"• 
Doğu cepbeshıdo Alman k.Unvwe? ww.uO s.....- ................... .., U&IULl- mt ta.ana teb:ip etmek ]ta zÖl6:ı:İİ .. Meara airabinflardır ye ~ ave o a.:; ır. • ı 

hava ~erinin ebemmiyetll des- b strateJlk bın:rlarm v~ n nlann k baıberi. k.wli • ..:...- J .ZUQ;n bı mak lhım · Şimali Afrika Fransız dülmesinde ve nihayet Rransanın 
tıetı~ düşman taarruzıarı ~ Landrada m~ edlleceğtni tay-~ dıl:larmı il . .trmek;_ ~ ~onbu ~:Uzak -~ balkın • k çöküp yılolmasında hiç suçu ol· 
muvattakiyeUJ kal'§lllk taarruzlar e&- dıoCmJftlr. ar en • m e pıu-.x-.ıı a yıyece Marc l Pet · 7in k di 
wuıda dllşmnna insan Te ~e 'BooeıeTelt ba mateJD; mmelıeleltz:ı gÜn Singapurda iki taraf topçb9U Hollanda donanması tamamen im- v,.m2ton 6 (A.A.) - Öğrenil- ma~ şa .. aı~. , en • 
bakımından ağır zayiat Terdirmişler- m1mbulra.n bebJ'l 'f'e amıi ~ 11.- arasında yirmi dört ~ tld- ha edilmiftir. Bu idcli.a.mn ne dere- c:liğSıe göre, yiyecek .,.e. muhtelif mal esen olmayan bugünkü felaketli 
c11r. Karsk'mı ~ dolu k~m1ndc yut ..., idarl 2'ler bal.inde aJ'l"llmMI detli !bir t~ düeDo.u el ...... et- cer• kadar doğru oldaianu bilmi- yüklü iki Ftanmz: fikbi bir kaç gün durumdan sıyrılıp lngilt;ereye 
mevzll bir brştlık taa.rrmıda tar fır- IAznn gelecetfnl llAWI eCnd§tlr. moltte, Japon tayyareleri de adaya ycıınız. }apoa iddialanıım doğru olap ""el Caablanka'ya hareket ~ yardım etmek için Almanyaya 
tmalarma ~en b!rçok gtinler de- Ba lltra~\k JD99elelef at*e?t '" arasız bomba Te mitralyöz: bacamla- olınadıim& ımJ.mı.k 9n Hollanda tir. Bu mallar, Şimali Afrika Franaz tekrar saldırmamakta asla s lu 
TBm eden btr muhald>e. dşnan. tıı;le- ~ mmırları Dıtha eWk1ert -- rile bu LareUta ı.m..k ehl-1• dir. resmi teblijin11>e'llemel: icap edCT. balkı içiDdr UÇ 
llnde bir tümen lcomutaıu da bulu- man 8ıl!brl ""'lll:7M! ....._.,tar tara- Singapurda iki taraf arumda ı.,. ı.s=- _ _ı. • -'!-.......- Lib-· d • t olmadığıdır. 
un 294 esir bırnkm.ı$l' tından tıedtDc edllecstır. la dü 11 :aml .... uy• ~emıe s~ resmt ya a vazıye 

Düpnan ı:aylatı ~. bundan Root!ım!lt denımla dıem.Jşttr tt yan topçu c ,!>SUD1Dl am t&- .lngüiz tebliği, kara T&Ziyetinde bir •• be Düşman işgali altında eli kolu 
başka 1450 616 oldutu gibi 8 zutılı Bu :meselelerfzı tedklk1 fea.p eWl1 = n~7~ met1.ı~o: deiipl.Jilr olmadığını bildiriyor. Al- Londra 6 ~.:~) m Lo d bağlı Fransayı İngiltere tarafına 
arabs.., 25 top birçok alır ve haflf zaman biri V~. dlteıt Landn ·~'--'- t~'-' e L-- ı-.L L___ mu Tiı ltaıyan teQıiileri ~İngiliz --'~~' hs··u . -d Rn rr çevirmeyen Mareşal Petaln mil· 
piyade silii.lılan ve diğer harp m.aluı- için olmat 1meN lık1 nfWıa ha.zırla- u.uo:em -ıeaere ........ P•ro°" ~ ln..'n'Cdermin taki>ine deın.m edildi- ~- ma erm e, amme • ..• 
mesı de bulunmaktadır. nacaktır. bıtmr halinde m~ıe her Tetlt.rinin taarruzuna et"Yeıl c:Lıılm1 iini. ~ . • ıc...ha ged ahndıktaıı in tıefd>büaü bllen muhafaza eder letln yc?ralanna merhem surmek, 

Sovyet hava kuvvet.ıerlne Drfı ya.- iti hftkft:ınet merlrezfnde da.h3 bftyQk topçu mtıMrebderi ile ~mm Tiı mmu • 
91 

• • _ sörünmesir.e raimen ı.ı,y.da- yahut iş ba.5ında kalmak pahası· 
)Klan muharebeler emuı.mnda, İtalyan btr phelycte Te p.ltp blr lhtbnalle miitcarnz taraf. n"a"lda&ıam toplm.-~ ~~~e ;:; yu- li vaziyetin halen müphem olduğu na, memleketini Almanyaya mı 
havıı kuvvetlerine mensup b1r birlltln bana ft Obtn"Chm'e ~. m susturduj-una Te menilerW tli.-

1 
Vm_.._ .ı_ Mih Y ~or- öğleden aonra eöylenmiftir. Her ili kiralıyor? 

ı,tira.k.lle S8 düşman tayyaresi d0.ş11- Boo8l'ftt Yeni ~ımdanm tat! su- ıip ettiğine kani oldtab.mı 90llJ'& pi- ar. ııaıy rauyon ..,.. mvet• tarafın müLim devriye fea}iyetleri · 
rülmüş veya yerde tahrip edl.lm1şt1r. rettıe BQy{lk OQanu.s mecıısınde tem- pdclerini bücuma bld!nr. 9a b.r- leıdmn .. Toıtmık.'a yaklapnakta hu- olmuJtUr. Muhasım iki kUVTetin kıa- Bir çok rivayetler çıktı, şüphe-

8av8f tayyareleri 1 §Ubat; ~ ıııtı edllece~ bDd1!ln1ft.lr. ,.Ilkh topçu düellosmnm b«; p .a- hmdqunu Mıber vemkeu D.N.B. mı k:iillilli henüz çarpıpam!liardır. ler uyandı, dedikodular oldu. Fa.-
VoroneJ'de bk' düşman tayyare ta.brl- s· İt 1 d . ıtuı-. recefini kestirmek bb.i1 defjldir. ajaza.ı da pneral Rommel ~ l..oDdra 6 (A.A) - Daily Er- kat açık söylemek gerektir ki 
ta.sına bombalar at.mıtıar ve ateo .,.~ ır a yan enıza J nJa Birı:nan,.ada !alaıetı rirıılı:ı M>n 1 S günde 600 kilometre • ı.a:, aef • d ' 
m1§lerdlr. Bundn.n 8011m Goı1dde1d babnldı ·~o r, ilerie&lcriui bı1di:nni,tir presıs pzetem, . ~ ~ en çı- bugüne kadar böyle ağır bir it-
etomobll tabrlknlann& tam lsabeUer nehrim aeı;meie ~la baal:ııer, · bnlac:U cleraleri belırten bir beaa· hamı uzaktan olsun haklı çıka.-
taydetmlşlerdlr. Loadra 6 (AA.) - Bu hiıpte Ranl'OoD ıebrine irap Nn. .l..ı.- Rua ceplumnde. MOICo'Vll td>lii- Landa. altı lı"brelik menm1er atan racak b' lAm t h ~ "hnedL 

İngiltere etmfmdakl deniz ~re- ha,aıt olarak befka biitiiıı ~ RDa fiddet "ermillerdir. hıine ~&re~ taarruzu muhtelif tank imelatmm lazlalqtmlmumı .iıt- ıra e enuz .sezı 
lhıde Alman hava kuvvetlen oldukça blardan daha çok remi hatmnıt Japo:ı umumt karargiılmıa tel>li- kesimlerde denm ediyor. Ahııan temektedir. Şimdılik aksln1 görüyoruz. 
btlyük üç dftşm:ın ticaret gemtmıe olaa Fıanaia ~dalci ltalyan deniz.. ğine göre Cava deaüıi açılclannda tehliii _n.. Moekovanm iddiam ~ Gazete a~ca diyor ki: Fransa, harp içindeki bu son• 
bomb:ılarla taarruz etm.J.şler, bunlar- altı1a At1u denız:ıne ilk çıklf1Dda bir Holla~. donanmumı ya)cal.:yan ,_ oianlc Ru. · IYicamlannın agır Huara agMyan tankları da husu- i "ta ked tas 
dan blrt ateş alınış ve yana yatmış- gemi ile bir İııgi)iz destroyeri tara- Japon torpido Te t1ınVelnl 6670 zqiat l\"el'Ötdaek püakürtülclüiünü at tamir e\ipleri ile. Almanlar kadar 6t1Z ve acay P m? re e ar .. 
tir. :ıundan başka Nevca.stle demir- fmdan hatınlmı,tır. tonluk bir Hollanda kıavaörünü bildiriyor. IÜratle 2..f saatte tamir etmek la- lananıaz, kestinlemez eziyetle?' 
70lu uzerlndek1 hedenero şlddetıı ve • zımdır. Bundan bqka, fifre l:ullan- çekiyor. Memleketin büyük ve 

mllessl~ hil~=~ıı:~~ a· , H. d ·Pasifik Felemenk Kara Jenı'z ve mayan Almanlan taklit !Nlerek mu- zengin parçası Almanlar elind& 
=~~ıaanmıftır. · ırmanya ya ın aı h~cbe bir~ltleri azumcla mmarebe- <lir. tki milyon Franşız esiri 11a.1a. 

Afrika şlmallnde Btren~'l.n ®'tu k 1 filosu imha mı DJD' :•tiai daha ziyade fazla) Alınanya1facıır. Firaiısatr'akller en 
~dn dilşmrunn ta.1dblne devam uvvet eri mtti 11armarada ma 

1 
• kara yoksun'hık içlnde kıvranı .. edilmtştır. Alınan h&n. tcşklilerl İn- 6 • d•Jd'? lYl~ 

rfJlz ordugllhlannı bomb3lrunlşlardır. e 1 1 • yorlar. Bu acıyı hafifletmek Al· 
Tobruk clvnrmda diişnan hava alan- Binlerce Çin askeri de Kursk V8 Harkof 'ta manyanın elindedir. Almanva. 
lan makinen taşıt toplcluklan da cephe ge~·ı·nde ihti·yat Japonlar bir kruvazör )'icaret Vekaletince h ek,.. f hiç şüphe yok ki, kendine bu 
bombardıman edl~r. .. ..... bat dıkl ...... d . 1 dık ar a harpte rdım ""'"''im • k Maltnda vaıettn. ıımnnmd:ı.ki d~ 1__ • , k bekl. ır an, uçunu e payaaa açı ma ça ya cuı esme •t rşı-
m.an nskerl. tcsı.<ııert ne demirll gıemt- 1U1vveti oıara ıyor tahrip ve hasara tütünlerin elden çıkaril- hk Fransaya bir ço'li genişlikler 
ıere karşı Alman ıın.va teşkilleri tam- . uğratbklan iddiulııda mamaaı tavsiye ediliyor Ru kıtalannın Alınan adamakta, lşbfrllğini bfr ittifak 
tından yapılan gilndüz hilcumlan de- Raasooo 6 (AA) - Bir çok üda' f l dıld ·· der.eeesine götürmeve hazır bu-
'ftll\ etmiş ve ıtı İnglllz denizaltl ge- 1nsWz müfıoezeleri s.ı...en ııeb.ri b- m aa annı yar arı .. · 
m1s1 ha.,rare. uıtra.tılınıştır. Bomba yılanncla Japom kUTVetlerini bırpa- Tokyo 6 (A.A.) _ lmpaıatıor- Ankva 6 (AA.) -T:acaret Ve- bildiriliyor lrmrnaktadır. Böyle bir vaziyette. 
tayyarel~rlmlzl himaye ~n avcı .rı- ı_ __ ._~-dır B -fr _,ı M lm • 1-L um" ı_ ih bil..ı:..:- '-- L_!,~ ~ t_ı ı.:::. _ ı.'-:...:. bir kulag';ını dün zen{7inlik bolluk Jolanmız kendllert hiçbir zarara uğ-~ · umu ezc:ıer . o~ em ~ um . ı ;ıı;:araı-g •. u.ı.uyorı ~ ~en ~-. eauıu"" ... ı . , .. 0 

" , .. , 

ramakslzın tıç İ:ngUlz ta.yya.reııi dü- cıvarma kadar Japon mc:wzilenne ao- pOll deniz tayyaıelerı. Cava dem- ICaradeıııiz ..,.., Marmara mmtaka- Lcıadra 6 (AA.) _ 'K bişd ferahlık içınde yuzınuş, bugun 
--....n.ıerdlr. kulım11lar ve sessizce bir ara •ünaü zinde K.aııgeang adasmm 50 mil oe- laruuıı ban istiı.aJ m.~tkezlerinde d .. 4'?-.~ ~ l açlıktan inleyen milletirı hı ttkı .. _ .... ~ h- lard Binl L1!_d __ ,_ ___ _] b" el" d ra yoaına gore ....,,,Y'04 ~•an 

"' ucumu yapmlf ır. erce rnıı DtUJuuoa D' upnan onamn•sını tütün piyu&Jan .11Çlmedıiı halde Ktınk. Hark fda Alman -d f _ nklanna vermek öbür kulab'lnl 

Ita)yan tehi• ... ı• pj,yadeainin Birmanyaya geldiği bil- te.bit emıif ve Jan tipi 6.670 tıon- üıb lmakt.a 1d.iu habe '"' o mu a a ' . ıg dirilmektedir. K.eza binlerce Çin.,.. lak bir Felemenk bvvaroriinU ba- :;..:ı;p1 Halbuld 01.er iki mm: alarmı yarml§laıdır. . b,u acılan dindirecek tatlı teklif· 
Roma s (A.A.) - İtalyan otdulan keri de ihtiy..t kwrvet olarak -~. tmnıı. 6450 tonluk cliier bir k:nıva· 0-= ~ -.:...-....1 Ti et V Berliıa 6 (A.A.) - Alman pıya.- lere kapamak klm blllr ne güç· 

~ • -..am u.au JllllT-.taft IC&J e- G mühıezcl • Lrlt ---&.. • • 
11D1umt karargfıhmm 615 numaralı a-e:riılinde beklemektedir. mril aiır lıbllra uiratmıt. Jıın tlpı ktJeti tarafmdan tespit edihicek ta· • . ~ ~ .....-eeuun tür! Mareşal Pctaini işte bu da-
tebllğl: İngiliz tebliği diğer bir P"elamealr. kruvazörünü rlılenl -L.--k. iW 'alin meskez keımnmde hBcumJanna de- yanılmaz ağır vaziyette ta.sarlı• 
Doğu Slrenaikte düşnanı takip e-- tahrip CilıılİI ve 1050 tonluk MubJer • ~ ..,.. m '9'am ederek son ıfinleTde kar fırtı- ' 

den ;mütreezıer TrlmJy11şgal ettikten R- l'90ll ~ ~A.A.) .:- L.iJlz S.- hcad Amerikan b.rn.zörünll de ko- ~laatlerinl l:oıvy.cak .arette tan-- ıaalarma "e pek Pcfdetli 90juia rai• yoruz. ' · 
80ill'a Aynelgazala ~esl istlkame- va kVYTetlemmı tel>~: . za tahrip e,icmİfth. :am olunH&lltrr. men d6pnan ..Elanaa ginneie '" Fransaya bu harpte dahi bir 
tlnde Uerlemektedlr. 31 90nktiluna Ba -.balı Raııaoon azemıe yap~ PJ,,a.amn 1i Veklled 19 mhlli •I ederek ~ere · 
tndar tahrip veya za.ptedllen İnglllz laıı hava akını eauuında 1 O dilfman Nihayet 5000 t~ d.iier 8r se- lmdaa açıl -=-;t m.I W:en: ağır byıp1ar ~·diırmeie. kti)liyetH rol oynamak hAUI. mukadderdir. 
bmyonlarmın saYl$1 1220 y1 bulmut- tayyaJ"eSi. mııılı.alı:tak olanııık ""' cJlier' mi de batmlımt• S. ınal.anl>ede eBndea ~ müatal.iJe JNıhreme., bir çok top jftinam etm~ Bunun, her gün biraz daha ç(). 
tur. 1 O taneaı ml&temel olanık da.,Drll- Fil--* dana~ liamen tmna- menfaati balammdan • edilir jıe lmlT&ffak otm.ılardn'. ken, eriyen bir milleti yaslann 

Bit d~ hava •le.nrna JaPı1an miiftilr. Gönüllü Ameribh bqyare-- en imha edihrıiftir. 8tr Jep- _,.. bmıiye 1 
• • • • • 

llltın esnumdn. Mlhvcr"TIP!r·nvvet-- cilerinden hir grup mah•lı:kak. oLt- yareai byhedilmi,ıiL cAlmaıı pıya~ ~faali. en acısından kurtaınıak paha..c;ı.ı 
lerlne mensup teşk1ller ,erde blrkq rak hq 8'ıt l larak edi . ... İthalat v iltr.acat yed, cephenin dqıcr kesimlcıtnde de na dahi bir ihanet rolü olaınıya... 
İngillz tayyaresi tahrip etm.ıoıer n d- n m ~~ 0 _ 'T 1 T&yo 6 (~~ - ~ e l.uv vedi olmuı '" ban kınTetlon1o .. 
dlterlerlnl n~- hasara. ~ra.+-•• 1... u§mlllı taY)'aJ'ell diiftinnüft&r. m- - L_ lf'._ll_ı ru.ı....:ı.ı..- J L.!-1.!ı_ı • • 1__ 1 • t k ~ . _..ı ~ cağı, bugune kadarki denemeler--

~ 'iti ~- -"1.:.... lıl el • • uNJr.ı,..,.ı,.. t oaTa -naca ısua11.....,.....-t a- anrıllllenmn IUJUgl'e esi OPÇUDUD ÇO :ruaee91r yuumm:ıt gor- , dır. Bu a.rada blr\'ıOk defalar diişman K~ yyaz en tae m o.... on bomba tayyacıt.ri. din öileden m.üttür. Hava aa..-qlan emıaaıoda den arilaşıldı. Biltuds. blı;ce, ihtl• 
malzemesine de isabetler olın~. ıak .3 m~temel olarak 5 ~e 90ara Ma1ak.a boiuzada bir dütmaıı ~ DMU .,. 1hnııcat b!ı!llt- l 5 SaTyet tayyarem d~.> yar Mareşal şimalye kadar politi• 

İta.lynn - Alınruı hava kuvvotlerl c!ab..ı c:I~. MütteliJder ~ • bilclun -w d" T lıniıılh aenellk bmgrelert bltmJfttr. mtır..olr bir fazil t - ğf l&ihıür neticeler alnın.k suretlle Mal- bir lacyba ~dır ecne -.er ır. 1'taiıbal Blı'lBllm' unnmd WR>1 B. Bedia '6 (>;.A;) - J\ılkeı1 bir J~ e ome • 
t&dak1 hedenere karşı mflesslr ıın.re- • ım-~ 1 o.oeo tadlltol* bir ~ a.ı:thaddtn ~ ~. ..ıpeb.Jı biJdWjjine 11ke Rm milleti namına bir feragat timsali 
tetıerlne devnm etmişlerdir. Malta wdyi. bıııılaa thF"' 6..000 taalak bir htna bwretlcri -4 Şabatt.a ~ekWı göründü. Şimdiden sonrasını za-
~de ynpılnn ha.va savaşında Al- Avrupayı ..,aude ~ çSar-tP-r ... '°°o K.. . ") . S9 ~e k~ittir. Atrm gün- man bildirecek. . 
man av tayyareleri düşuuınm üç Har- IDniUıtoWt diğer J ~ lııallaıul- oy enstitü erJ de yalmz 2 Alman ~e.le~e 
atcano ta.yynresJ.nı d~Uşıeroır. • • ..... A mu We cetit Vmr. BBtb. Ja· döamcme1erdir Necmeddin Sadak 

Torpil tnyyurelerlm.lzden milret.kıeJ> ıstıyla planı pon ~ Wwtne ..ı&ıı:ıiif-' --· ---
btr grup kuvvetle h!mayc edilen bir lwdtr. 
d8fman taflle!dne Tobruk açıAında Diğer ~aftaıa cltia ~ .Cta4 , 

tııwnız etınl§ ve dftşnalı Jtarşı koy- in-... . mada 1'alaq l.a bı ela 5 
ma atetının flddetıne rağmen bir Kutereyi ib ittihaz eden d:&----. .'7..,.::; ·~ 
clloD taptma im.bet ettırm.ete .,. bir -1~- ha 1 dı"' - _...,,._..... flıC """"' • 

tnU ~ mnv:ı.ttak ohnuştur Bu .,..... zır an ~ Amerika bir 'haben 
ta.m.reıer b1r 6111 n blrkaı; ~ bildiriliyor 
118lmek suretlle thaerlne dönmü.sle:- ~ tcaaı bn ._.de~ ft!imle Cif: 

er. Ottawa 6 (A.A) - İngikerec:le- v..-..... 6 (A.A.) -Ca-n (le- 1Jr11Iar. ı.em. ~ ..... 

1';ilo bapna 100, 11Q 
para ve 3 kanıt 

zammedildi 

Misırda intihap 
;Yeni Batvekil Nahaı 
paf&, yeni intihabat 

~ptıracağmı beyan etti 
Bulgariatanda milli ki Kanada ~komutam t0m- r.rmde Mı lW.ad mı3'm rhrı bir beın de ~ nhe1ermdeıl1 tııd"-

... • a-eneıal· Mcna~OG. Ottawada bu- Amerilcaıı bavazlmlniin ciddi~ J9Uarlnde ....-""~utta- 't' '•a 6 ·cR:.ıbv pzaı fY - Kahire s (.A.A.) - 'ftm. Be.ovdlt 
mudafaa tahııaab lun.d.i- sırad.ıı.. müttcıfiki:a. kav uı wa 11i:ratılcbima c:Wr j.ponm. rara3t 8000 ~ ~ lıl- Şeker &atinin utJnlmua it:r:leı'ine Nııihu pıe.p bu8ün tlb'le dıemqtır: 

Sofya 6 (AA.) - Sobranya 1e:ııiniıı Avrupa braaın istila için ıafmdmı ilen llirlll,. iddiaya dair nalsr JaPI" 2 ırdu. filıll . • <le bir milıııla cParltımento :f~edllecektı:r. ınta;;. 
llwdisi bugün öğleden ıonra miJlt Bı:ita.ya ad&lanm üs olarak bbuJ hiç bir lmber Ammihn Bahırb• Ne- ~ da Re""'Ollu. Yllı!ıılmll-~ crmm . r arta- 1Aıce hiikmetm.fyı:cetls. ~ setlJı!ll 
müdafaa için iki IDÜyar 600 bin le- eden bir pl&n hazırlamış bulunduk- zaretine gclmemilrb. tvrk li5y ~ ,.ıSden ~ .._,... ~ BQ80ıi \ pbcaJı: 'f9 pulimento ~ ~ 
ftbk tahsisat kabul etmiştir. Bu tah- lanm .CSyl~. En kaçük ~ 1Jl'DO}aMir. ır:mtıt0l!trdııt:1 talebe 'fi& ,.m liir K:ooııdmMyon 1-LITeti b- siireceğiu 
.. ! normal bütçeye dahil değüdh. atma kadar iDcdemni~ bulunan ba Halkeila. ı__.;ı_ ~ tlrlil ~ Jarm nm- ra6 pancar IJ-derine 100, J ıo pa- Jiahas ~ muahedıen!n ta1mrll e9< 
.-e yedi senede ödenecektir. pJarm derhal tatbikatma ceçilecdt- • n ,~~ cı guntg hı:pmıda w gecelen ~ _. J kuruş :mm Japılmakındır: ~ mecbtirlyctlore 1kl p:ırt1n1n me™ 

c._ l • . f 1· . . onmıcu yı}dönümii ~ ~ ':n=~ ~ wmkalım ™ ~ ~ fnatlıu:!m='! :!t = 
~., çete erının aa ıyetı • ..... ~ 6 (Lılebı.) - f.WbıT-.; '81nde 941 yılma att-11 '1)11.nlro:mı ...... ~ ~ mmıtakanm panıc:a1'lamıa 

Mor.kova 6 (A.A.) - Moskova- Japon basın bırlıgı leri kunılu§Wlun onmıcu ,.dd6iriimü mnnıl~. WD""' ı 10 pua. hangi yarin pan- lrl d ' t t 
~~ öğrenildiğine göre, Sırp çetele- Tokyo 6 (AA.) - Japon bfi'kft- 22 Şubat pazar &finfi b6tiin ymdda M.aari! Vcklll Hasım Alı Yilcel bu cadaama da J brue ,aptldığt- an a run p!"O ea OIU 
mıın topçusu her gece an.baha kadar lmeti. dün gazetede ıqredilen karar- lrutlano.eak ve Ba,velcil Doktor Rc-]mfuı.a~e taıebe "9 ~enlcırin . • r.am Vafington 6 (AA.J - fnanda 
Bclgradı bombo.lamaktadır. Gece name ile Japoa basın birl!iğini. bü- file. Saydam Aııdcara ~de ~ ~ven btr tamim göndCP<?- milin edecektir. Bu 8Ul'etle müstnh·ıhükeimet.i, Şhnnli lrlando.ya liiı; 
çete.l~r şehre girerek Alman devri- 1 tün Japon basınım kontrol edecek radyo ile büt{in ~ehi dağıtıla- ııc1c: ayn ~~~ ~ tu.ıl&- mlle:r, pancarlanm kaça satacakları- Amerikan sefer hcyctipin çıkarılmıı 
yelenyle muharebe cdiyorlaı;. İtatkil olarak --~ ak olan bir mJtuk liiır~ .-ur., m fimdiden. öireıımit olaoıı\.lardır. olmasm1 resmen R?OtC'Jto etmi§tir, 
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sakallıyı babamız - Tavusun kuyruğundan 

sanmıyalım! Yapağılar Tiyatro tenkidleri Gizli şeker alınan ders 

Geçen alqam radyoda bir edebi
yat koaleramı dinledim. Köylüleri
mizden birine de manzum parçalar 
okutuluyordu. 

10 ıubata kadar 
hükfunete bildirilece1' Rüzgar • 

esınce 
c- f.te kapye edeceiimis ör

m~kter ... KendimiD yabanc:ı tmirler· Vilayetten tebllt edllmlştir: Koor- Naum ~ İtalyanca llsBnJle kellere anlatoa.l: o.zere nehir boyun
den kurtaralun. 1ıözlerimiıı:l bunı.a dinasyon heyetinin 2/10/941 tarih ye Wc temaUlerlu USU d•, yanl tam yüz da dolaşuQcen, derdi kendine yet.mı-
~evirelim.ıt 200 11ayıtı karan mucibince \111A.yet1- sene mel bqlamıftJ.. Bmu b1r ti.- yormuş gibi, canına Jaymak ıstlyen 

Mevzuun bulisuı buydu. mlz çevresi içinde bulunan yapaltılara ya.tro 1&1>tırmalc fl2ıere verditi 1844 bir kızı kurtarıyor " himayesi altı-
Halk edebiyabmn ,ekil ve nı· el lwnmuş oldu~dan haltlkl veya tarlhll lsttda.aaaı aolıyoruz. Yurdu- na alıyor. (Tablo m) 

hundan istifade etmek. halli en ip. hllkml bllO.mum şahısla.nn ellerinde muzda tiyatronun başlangıcında. ital- Kızın, kendlsl.nl muhakeme edecek 
tidai ıodelleri kopye etmek. .• Bu mevcut ya.patlan nih&,.et 10/2/942 yanca temsuıer çoJı: yer tutmuştu. olan, tstlna.t ma.hkemesı reishıin oğ
tavsi e, elbet yeni değil! Mektep t.o.rihine kadar bulımdukla.rı. yerin en Adolf Thalasso'nun kavline göre itaı- ıu tarafından aldatıldı.guu öğrenince; 

Y .. bUyüJc millkfye A.mlrhıe beyanname ya.nea temslllerin gördüğü rağbet m.e- derdini anlatamamanın veroiği ye1s-
s1ralanndanberi malamwnuz. vermelert a.ksl takdlrde Koordinasyon sel& cCavallerta Rustfcanı:ı. gibi bazı le intikam hevesine kapılıyor. Bu ha-

Fakat... . heyetinin bu humısa mütedair ee- eserlerin İtalyadan evvel de İstanbul- reketl istinaf mahkemesl reisine ba-
Ah fU c-.akab ••• Bütün nuariye. zal hükümlertnın tatbik olunaca!ı bir da oynanmasmı bile mümkün kıl- kikatı yani kızın sahte tstm kullanan 

leri tekrar ırözden 1ıeçirdiiimiz ııra· kere daha tcbllR' olunur. · mıştı. bir ahlA.ksız tarafından aldatııd.ı!ını: 
da hemen cfakab a sanlırız. Gene Mıeşruti)>ete kadar uzun seneler a.ynı zamanda Rlgattlyerl'nin öyle 
de ?yle yıapıyonmı: Hariçten gelecek Beyoğlunda İtalyan opera ve operet zannolunduğu gibi fena. bir adam ol-

Yabancı tesirlerden kurtulmak ne- kumpanyalan temsillerine devam et- madığını öğrenmek fırsatını veriyor. 
dir? Roman mı yazmıyacain? ffi.. kauçuklar hakkında tiler. Me~nıtı,.etten sonra da epeyce (Tablo IV> 
kaye mi? Röportaj mı? Ne? Kendi Mıntaka tıcaret müdürlüğiı, bun- müddet ııehrlmlzde ltalyanca temsil- Ahl!..'t.m genel ele geçirmek teşeb
tnill ti • • mlek ti • · kim dan sonra. gelecek ta.uçuklar için lAs- ler verildi. Fakat ltalyanca bilen ede- büsü muvarrakı~tle netteelenm.lyor. 

e ~ ve '!1e e eruu ya tik fabrlkatörlerlle kauçuk sanaytl biyatçılarımızın noksanından veyaJıud (Tablo V) 
maddelerı 1ıibı unsur unsur tahlil eı:'babına bir emir göndermiştir. o za.ma.nlar bu eserlerin fran.sızea ter- Rlgattlyerl'nin kom.,ulan, himaye 
edenleri mi taklit etmiyeceğiz? Mut• Mildürlük bu emrinde gelecek kau- etime edllm&mesinden olaca'k İtalyan ettiği kızın delıi.Ietile, onun şahslye
lak di,ifünoeleri anlatmak için hiçbir çuklann evvelA ticaret müdürlüğüne dramı ve komed.181 sa.hnem!zde bir tini öğrendlklerlnden yaptıldanna 
milleGn halk dilinde bulunmayıp blldlrllmesinl tst:mnektedlr. yer işgal edemedi. pişnıan oluyorlar. Komşulannın ce-
beynelmilel münevver zümrenin suni . Tepebaşı sahnesinde ilk oynanan milı>k~r sözleri ve hareketleri arasın-
fekilde icad ettiği o keşideli, paran- Belediyelerde merkez Italyan komedisi, hafızam beni al- da mahkemeye giden ve beraet kara-
tezli. brnaklı ve noktalı virgiillü iç datmıyorsa, Darto Nicomedi'nin 11Bü- n alarak dönen Rlgattlyert de h1ma-
İçe cümlelerden mi istifade etmiye- iaşe büroları cür• adiyle adapte edilen bir eseri ye ettığl kızı kendine hayat arkada-
ceiiz? Neyi tepeceğiz? Neden kur- İstanbulda elemek karneleri tevzia- olmuştu. Nııklll A. Bed~ idi. Eserin şı olarak seçiyor. (Tablo Vİ) 
tul w 7 tının muntazam şekilde devamı için mevzuunu şlmdl pek lyı hatırlamıyo- Namık Kemal e:Celii.t. mukaddeme-

:;•;::: uh • · d bul her nahiyede birer iaşe bürosu kurul- rum. Galiba. oldukça da rağbet bul- sinde: aTlyatro cihanın aynıdır. İn-
a r ~ ınıp o~a a - duğuııu yazmıştık. Ticaret VekB.Ie- muştu. sanı doya doya güldürür; fakat ha-

~uldanmızı yuk~ek. ed;~iyat ~oru· tinden gelen yenl bir tamime göre, Bunu müteakip bir tiyatro aş:ğı- tıra getirdiği tuhaflıklar blle tabia
guna çıkarmak fikrme ıtiraz. kimse- bu bürolar arasında ahenk ve intizam mız, Halit Fahrl bize Pirandello'yu ve tin aczinl gösterdiği lçln ashabı lntl
nin haddi deiildir, gerçi... Fakat t.eminl için her belediyede bir merkez cıAltı klşl muharririni anyor» adlı bahta gülerken ağlamak için haheş
halk şarkısı, halk edebiyab deyince iaşe bürosu kurulacaktır. Belediye çok meşhur eserini tanıttı. Bu eserin ler tevlid eder.• der. İşte ıRüzgfır 
de,adeta mistik hislere kapdıp, ba• riyaseti büronun süratıe teşkill için şöhreti blr:ı.z da mahiyetinin pek iyi esniceı Kemla'in bu d~üncesinl mev
zan da hundan fazla şeyler teveh- ıa.zım gelen hımrlıklan yapmakta- ::..nlaşılamamasından ilert geliyordu. zulandıran, şahıslandıran bir plyes-
hüm edenlerimiz oluyor. İşte takıla· dır. Çünkü ~.arp müııeıkkltlerlnin bazıları tir. 
caiım onlardır... ese:ı g_oklere çıko.rıyor, bazıları da Bugünkü cemiyeti besllyen riyanın 

O t . ~ yerın dıblne sokuyorlardı. Bizde se- derin köklerin! deşmek ve onun gü-
at~d .sma~I. Hakkı ~~cıoglu- Tevkif ve mahkum ylrciler perde açıldığı için oyunun lünç taranannı eşmek bilhassa tl-

nun ba lıstesmı ne,.retmiştim. Su d I b:ıslr.dığını görmekte takat perde yatroya eski piyeslere nazaran gö~. 
son ayların Alqam kolleksiyonları e İ en muhtekirler ka~andığı halde blttlğlnl anlıyama- duyuş başkalığı getirmek ıstıyen blr 
İçind~ir. Tckrarlamıyayım. Bunda Yüksek fiatla et satan Beyoğlunda makta olduklarına göre eserin bul- tiyatro müellifi için çok cazip bir 
yüzde yÜz Türk olarak ne kalem kasap Mchmed Bekir asliye ikinci ce- duğu rağbet hakkında bir !!kir edi- mevzudur. 
.,.. absulleri ?•arabldığuu belirtmitti. za mahkemesinde muhakeme edll.mtş, nebll1r1z. G. Forzano bu mevzudan. hatif 
Hiçbiri hakkında: 41Yallaht Unut• 20 Ura para cezası ödemesine ve ıo Halit Fahrl yine aynı müellifin tertip melodrama kaçmakla beraber, 
kdl!llık ıepetine!ıt diyemeyiz. Hak- gün dükkA.nının kapatılmas.m:ı, yine o:Yapma ad:ımlar• adlı eserini oy- çok canlı olıırak istifade ettiğinden 
kan' etle il · 1 Biliy' et ihtikAn yapan Kumkapıda kasap natti. Onu seyretmediğim.den hak- o:Rfü:gar esince. yt seyirciler ge~ bir 

ıy v ıeç .~ el'... • orw:... Sadullahın 5 lira parar cezası öde- kında bir fikir veremiyeceğim. Ynl- alaka ile karşıladılar. Temstı boyunca 
Kumaşçılığuı türlu ,ubelerı arasın- mesine, blr hatta dükkA.nmın kapattl- nız ancak sekiz on defa temsil edil- heyecan duyuldu. 
da, halk motifleri üzerine dokuma. masına, kepek thtikAn yapan Beşik- diğinl hatırlıyo~. Piyes günlük hayntmuzı llgilendire:ı 
itlemeler yapanı da mevcuttur. Bu taşta kepekçi Alinin 5 lira. para. ee- Sahnemlroe Plrandello'nun bir hadiseleri müstehzt sözlerle caıılan
tarı: balıl_, blmlar meydana getiril- za.sı ödemesine, bir hafta. dükkanının üçüncü eseri M. Fuat'ln teroüme et- dırarak dudaklarda tebessüm, fakat 
diği gibi, bir milletin edebiyatında kapatılmasına, ha.kır çivi fütikin tlğl. «Size öyle gellyorsa:t adlı plye& ayni zamanda bu hA.dtselerin lçyüzü
maniler, masallar. nefesler de yaz:ı· yapan Beyoğhında. kundura t8Jltl1ııılsl de oynandı. Umumi bünyesi itibarile nü aydınlattığından kalblerde ha!if 
lı:-. Amma bunlar ancak bir «çe- Mıgırdıçın 25 Ura para. cezası ödeme- dlterler1 kadar a.ykın olmıyan bu pi- bir teessür uyandırmakiadır. Eseri 
ıib tir. sine, bir hatta dükkAnının kapatıl- yes ooyircilert düşündürecek ve mü- seyredeı'k.en tebessüm ediyoruz. Fa-

Bir köylünün dundunı _ beste- masma karar verllm~t1r. tehassls edecek kudrette olduğundan kat bu tebessümün altında derin bir 
kar ve tair Türktür diye _ makbul Düklcfmında mevcut şekerler lçln oldukça rağbet gördü. Bu ara.da Bed- istihzanın gtzlendilini Be'Llyoruz. Mü
sayılıyor da. en müsait ,artlarla ye- beyanname vennemekten maznun re~tln Tuncel'ln a. Rovetta.'nın aN~- tecssir oluyoruz. Çün'kü §ahit olduğu-
• • • Tophanede bakkal Ahmed dlk~ iğ- mussilzlar• adlı bir eserlnt de tercii- muz hM.lse yüzünden flkrlmizl dil-

tiferek utıfalara tabı olmuş bır fe- nesi ihtikAnndan maznun Tuzculan:la me etıttğiııi ve temsil ettirdiğini ha- .şünceli kalblınlz1 üzüntülü buluyoruz. 
birli münevvmnki nU;in cAdam bakkal çırağı Koço V1' karne.siz ek- tırlıyoruın. Bir kelime Ue piyesi başından sonuna 
ıen de!ıt ifo kar,dqsm? meıc satmaktan ır.aznı:.1 Edirnekapııda Pl.randello'nun tlyatroya getirmek kadar alll::a lie seyrediyoruz. 

Hem: Her gördüğün sakallıyı ba· fınn hamurkAn Bayram yakalanarak istediti yenU1kler İtalyada çok mua.k- Temsile gelince Rlgattiyeri rolünü 
ban sanma!» derler... Onun g.ı*bi, mahkemeye verllmlşlerdlr. kipler buldu. cT~ Tiyatrosu .. mec- yapan Mahmud Moralı dalma oldujtu 
her halk eserini de cevahir sanmıya· muasmın son sa.yılarında. bunların gibi çok muvaffak oldu. Esasen piyes 

-.ıuuuınıuıutntnıuıttuuunu1111unu11uuıo11uuuıınıuu başından sontm.a kadar onun ()IU'l.UZ-
lım CAl''IT ... r.=eseli geçen a1qam Ör• en meşhurlannda.n G. Cantini ile G. larma yüklenmişti. 
nek diye öğüleo ve radyoda bütün &ördüm. Oralılar kırk bet yqmı a&• Gherardl ha..'ckırula epeyce malümat Diğer rollerde sanatUrlarımız eseri 
dünyaya dinletilen •aııa.17 - (ki· la 8'81Dad-..ı ölmekle meşhur. verilmekte ve dlter sekiz müellifin var kuvvetlerlle müdafaa ettUer. 
mindi, neydi. zikredip kimseyi in- Her teY üzerine mlleuir olan tabi- t~i zikred.llmekte olduğu halde "~üz- Gerek 68hnemiz1 süsU~ böyle ye
citmiyeyim) - beni sarmada; doğ· at, böyle bir köyiin sanat vaimiııi ~ ~:~t ~ı:~~dırF1orzano nun n1 bir eser seçtiği, gerek onu güzel 
rusu ••• Sarmal· da ne kelime? Bila· de elb-t bodurlqtuv... Kafa itle- Öğ'rendlP;lm ö 

0 
~ b _ bir ifade Ue ti.\rkçeleştlı:'dll~l için mü-

kis aklıma bazı ,eyler geldi. mez. --:. han~eden mmnız çık.o. gün İta.ıyan:ı ~ege · mn;,~t tercim! A. Muhtar'ı da. tebrik gerek-
Bir ecr.ebı mütebassu, ağaçsız, su- f!a.ru- 0110 1ıeldi ki. radyoda din- bulm~ kendi ıren~:eb~ tiyatro tir. 

ıuz b.& köyi' göstererek demiş ki: l~l!"il~. 0 aes ve o IÖZ. iddia edil- tam ~s.!ıs etm1f müelUflerinden blrl 
- Bakın. tabiat borada nasıl zü.. eliği aibı «Aman. ne orijinal !ııı ol- lmlş. 

iürU~mİf. 1 ektük ağaçlar çalıya maktan çok uzaktır. Hele asla cTür- 11Riizgar esince. romantik ismine 
dönmüt. Fundalıklar kavrulup, kü· lnb tipile aanabıt değildir. bifL .. rağmen gayet ~11.st bir piyestlr. 
çülÜp bi. karış olmuf. Öküzler keçi Maalesf. anlattaiım sebplerle mo- Vaka blml.rlni tamamlıyan tablolar 
ktdar. Atlar eıek büyüklüğünde. ~:JWdaşl11lf bir minevt mahııuldür. halinde canlandırılmıştır. Mevınıu hÜ-

nehirler umak halinde. Bütün Yafl• Ağr.clmrnll, ormaımmrın, yemifi- lw edeyim: .. 
yanlara ve hareket edenlere bu de- ıniziıı. ineğimizin, batak yahut .im- Rüzg~r esınoe, sırtında .~1: geceli.it, 

· • lan -~'- . • ak t v --'ahı ,,,_ odasının kApa.ne.n ka.p131 onınıde ka-
rece mtı<.uır o arın; tabıat, uısan• 1\ • opragnnızuı aıu.. nasd ~ ııı.u Rlgattiycrt maYhoş tablıı.tlı, ge~ 

Selim Nü~het Gerçek 

Otomobil ve kamyon 
kazaları 

Kum.kapıda oturan Dlkranuhi adın
da H yaş:ı:nda bir kız diln Çarşılcapı
da Yeniçeriler caddesinden geçerken 
şoför Allnhı idaresindeki 4099 numa
ralı otomobil çarparak başından ve 
vücudünün muhteltt yerlerinden teh
llkell surette yarala.mJŞtır. 

Bir Avrupa mecmuasında ıöyle 
iki yerde saklanan ıeker· bir resim gösterdiler: 

Pek cadaloz bir kadın, lakin tik 
ler meydana çıkarıldı ' mı fık, siislü mü süslü ve boyalı iDi 

boyal. .. 
Flat Murakabe TeşkilA.tı, dün de Parmaklarında lfıl ışıl yanan yü-

gıda maddeleri üzerindekl. kontrolle- zükler, :;ırbnda mükellef bir kürk. 
rine devam etmlşlerdir. Bu arada Üzerindeki elbiseden başındaki ,..,_ 
dün, Fındıklı caddesinde Abdullah kaya ve iskarpinlere kadar her feyİ 
Ka.rakaııa alt bin kllo kaçak şeker lle göz alıcı ••• Fakat ba. iki dirhem bir 
Çarşıkapıda 68 numarada Zülflka.ra çekirdek cadaloz. elinde bpkı iskelet 
ait 3 sandık beyannamesl.z şeker resimlerinde olduğu gibi. bir tırpan 
meydana çıkarılmıştır. Suçlular, ad.- tutuyor v ·· ... d '-! ka 
ll ••• e onun e1U sıra sıra -

yeye verllecektlr. ılard b' • . l 
p an ırmu ça ıyor. 

D Çaldığı kapmm üzerinde küçiik bir eğirmenden un çalanlar pencere açılınıı, bir kafa ~ 
Hasköyde Şark deği~nlerinde .1.ş- dal 

çi Hasan Halid ve R!l31m muhtelif Uz:&nmlf, ca oza fÖyle bağınyor: 
zamanla;da detırm.enden un ~alarak • -.- Vaaay bayan lüks!... Siz nü· 
o civarda kah vecJ K!zımın bahçeslne &IDlZ? ••• Maa]esef kapılanmı size 
saklamak ve KA.zım bu tmlan Artın açamam... B-.ka kapıya, batka ka· 
ve İbrahim adlarında 1kl kişiye sat- pıyo!... 
mak, Artinle İbrahim de hırsızlık: Her kapı yeryüzü memleketlerin
unlan bilerek satın almak suçların- den birinin ismini taşıyor. Ve kimse 
dıı.n ya.kalanmışlardtr. «bayan Jüku e kapmm açıp: 

Bu aıtı suçlu Beyoğlu tklnel sulh _ Bınn ... un ! dem* ...::1 
ceza mahkemesine verllmlşler, yapı- .. .• -~ - • uz ·· ıyor, •-er 
lan sorgu neticesinde hepı>l tevkif Y\IZ gostennıyor. Bayan lüks de 
edilmişlerd1r. Ma1.nunlann değirmen- bu kapalı kapıların önünde aplfıp 
c!en külliyetli mlktıırda un çalıp sat- kalmıt ! ... 
tıklan anlaşılmaktadır. Tahkikat de- Son dünya harbi batlad•ktan son-
vam ediyor. ra lüks denilen ,eye ka11ı her taraf-

tan sesler yükseldi Onun aleyhine 
Odun ve kömür muvari- hepimiz söyledik. 

datı devam ediyor ... ~illa~ .. ins~~ ·~f~~~· . hatta 
Halkı "htl tah"'ft 1 -~'- olume surukledıgı ilerı suruldü. .. n ı yacına .,..., o unuuu.. E .. 

üzere şehrimize çok miktarda odun .. vet, kahrolsun lüks, yere babın 
ve mangal kömürü gelmekte deva.re. kks ..• 
etmektedir. Dün yeniden beş motör Onun ne kadar tahrip edici bir 
odun ve kömür gelmlştfr. kuvvet olduğunu anlamak için tahi-

Aynca Şile, Ağva ve İzmit mınta- ate ~öyle bir göz atmak kafidir. Hay. 
kasından 4 motör kömür ve 21 motör vanlar aruında da birçok lüks kur
odun gelecektir. Bu motörler vasat.ı hanları vardll'. 
olarak yüur ton hamuıe getlrecekler
dir. Onlardan bazdan bir takım süslü 

U%UVlan yüzünden hayatlarını kay-
İmtihanda kazanamıyan b~erler, yahut hiİn'iyetJeri elden 

gıder. 

kadın berberleri Meseli hayvanlarm en züppe::i, 
Kadın berberlerinden olup da, be- 1 en çıtkınldımı tavua kuşudur. O ne 

tediye makine şubesinde yapılan im- ihti,amh. o ne renk renk kuyruktur. 
tihanı kazanamıyanıar, bugfuıden iti- Sanki bu nazlı kut ,.. • 
baren çalıştınlmıyacaklardır. Beledi- r nJd • • d aıamu s~a 
ye riyaseti bu hususta kaza kayma.- e e2'llU VCU una takrnlf da ovfe 
kamlarına lazım gt!len e~ ve direk- .ı~laıtYor saıunJJWt. Falcat gen• 
tineri verml.ştlr. bıçare taYUsu mabYeden itte bu s~s-

lü kuyruktur, 

Fenni evsafı haiz Hindistanda ,...bani bir halde ya-
l · 1 fıyan tavuslar. bu yerlerde sürünen 

o mıyan ıınema ar ıüa.lü kuyruklar sayesinde ele • 
Belediye makine ı;ubesl Ue, ltralye mit. geoer 

müdürlüğü taraftnd~n şehrlmtzde bu- Fakat bayvaa\lar arasında süs ku~ 
lunan eğlence yerler.le bllbassa sl.M- banı yalnız tavut değildir. Sülün de 
ma ve tiyatrolan fennt balomdan a i akıbete v ----'-'--d 
tedkllt lçln kurulan kom~un ka- iYh • US(l'amaına ır. 
rarlle azım gelen evsafı halz olmıyan Geyikler ue. avcımn önünden ka· 
bazı ~!nemalar kapat~tır. Bu si- çarlce!ı en büyük ıı:inetle!'i olan k:>
ııemalar icap eden tı:\dllAu yapınca caman ve çatal çatal bovnuzlarll!·n 
yeniden açılacaklardır. ağaçlara takıtması yüzünden ele ı:e-

çer-lennif ... 
Şüpheli bir ölüm 1$te tabiatte b.ile lüb böyle mü ,·, 
- Ö roller oynuyor t Kiiçükpazarda cıer bey apartım.&-: •••• 

nm-Oa oturan Mustafa oğlu Hasan Hikrnet F eridl.Wl ü 
adında bl.r adam diin sabah odasın-
da ölü olarak bulunmuştur. Adltye ............................. .-....... -!I 

doktoru tarafından yapılan muayene- K 1 1 
de Ha.sanın öliiınü şliphell görüldtı.- asap ar ve toptancı ı:.r 
ğünden otopsi yapılmak üzere cesed arasında ihtilaf 
morga gönderU~irı Toptancı kasaplarla perakl::ndecllr-r 

Trenden düşüp ağır 
yaralandı 

Sirkecide Demlı'kapı clvannda otu
ran Verjln adlıllda·kıric ya.şlarmda bir 
kadın dün trenle Çekmeceden ista.n
bula ~lirken Ahırkapıda can kurta
ran istasyonunda tren durmadan ar
ka vagondan atlamak tstemlş, düşüp 
ağır yaralanmıştır. Belkemlli parça
lanan Verjin Haseki hastanesine kal
dınlmıştır. 

arasında çıkan lhtllAf nctlceslııde dün 
mezbahada çok u hayvan kesilml~ 
tir. Belediye bu lhtllAf yüzünden şeh
rln bugünlerde etmz kalmamam ı ~in 
lılzım gelen bütün tedbirleri alnııt. 
toptancı ve perakendeci kasaplar ara
sındaki ihtilafı da halletmiştir. 

Ellerinde kasaplık koyunlar olduıtu 
halde meztahaya getirip kestl.rmck 
1stemiyen celep Hamid lle Sabri suo 
üstünde yakal:ınnıı.şlardır. Bunlrnn 
suçu, kasaplık koyı,mlan olduğu halde 
kestlrm.emektlr. 

lan da sarsmaz olur muydu? Nete- gdiyorsa ve bazı bölareferde ıınaan- çl.ms1z bir t_.ıra.eı olduğundan komşu
k_im, o mükenunel. o bahadır inasn lanmw hastalıktan kurtarmak için 1:.-.rına hatta !stediltt parolayı alamı
cmııı de. burada bodurta.lnl$, yam- nuJ sıtm-. trahom ilh mücadelesi ya.n bir ahbabına kendisinden intl
rı yumrulaşmıs. Sıtmadan, gtdastz· yapıyoriak, İşte o ctİpikıt sesten. 0 kam almak fıma.tmı vermiş oluyor. 
lıktan harap olmu,. Köylüınün dala• aleJScayip tebasaüa ve fikir eserinden (Tablo I> 
ğı b;jyumüs boynu armut sapına o:a halkını kurtarmak için. «imdadı Sev'kedlldi!tl ma.hkeme Rlgattiyeı1-
dönmÜf. Ya bu ahaliyi başka bir ka- manov~» koşturmak gerektir. Can- nin s&lerln~ inanmıyor. Haldı olduğu 
zaya nakletmeli, ya bwımın tab[atİ· kurtaran arabalan tarzında: Çan halde onun <!etil elı:seriyeti teşkil 
ni ıslaha çal~malı. çalarakl Yoksa. bunlar bütün mli- eden davo.cılarm 1ddlalarını dinliyor. 

Zor la 150 lirasını 
almışlar 

Evvelk1 akşam saat 19 sırn.ıarında 
Edirnekapı tramvayı Sl.rlı:ecl cadde
sinden geçerken Fatihte oturan Re- ' 
cep, Neemeddln ve Nihad adlarında 
üç genç tramvayın basamağına asıl
mışlardır. O sırada. tramvayın ya
nından geçen IJOför Mel:mıed1n 1da.

Şehremininde SIUvrlkapı civarında 
oturan fırın tabla.kA.n Hristo gece e
vine gLderken önüne bll'kaç kişi çık
mışı ve 150 lira.mıı zorla almışlardır. 
Yapılan tahk.lk:atta bunlanhuı birlnin 
o civarda oturan KAzım olduğu an
laşılmış ve ya.kalanını.ıtır. Klzımm 
ar'kada§lan aranmaktadır. 

Piyano konseri 
10/2/942 salı gilnil akşamı Şeıhlr Tl

ya troou komedi lrummda. koruıcrva
tuar mualllınlerlnden Cemal Reş1d 
tarafından bir piyano konseri vertı&
cektir . 

Vemlek · • • c · · evvelr • • •· değil' diri <Tablo m '' etimizm eımet ıribı bo1- n enmıze numune er. Zavallı Rlgat~rı öyle blr it.ham 
celeri olduğu gibi bu tarif edilen çe- Ne münasebet... altındadır kl gllnıdüzleri ~a. çık-
Jİtte olanları da var. Hatta bir sefer Her cördüiümüz aakallıyı baha- mağa cooaret edememe1ctedlr Bir gece 
ya.zmqtım: Tokat civarında bir köy mu saıumya)un! (Vi. • Ntl) lnsa.nlara: anla1ıımadığı derdini heY-

. :e~indekl kamyon bunla.ra çarpmuJ, 
uçu de ya.ra.lannı.ı.şlardır. Nll:ıadın 
yarası alır oldutundan hastaneye gö
türülmllş, t.aza etrafında tahkikata 
başlanmıştır. 

Bay Amcaya göre ... 

- Bilmem hatırlar mısın bay Amca, ... nGcne ml alışverişe ba.f Aıru:a.?:t 
Hkklnunun 20 ncl günü .sana rasla- diye sormuştum-
mtştım da ... 

... Sen .. Evet, flzylo sağlamca b1r 
ka..w. &n1'8.Calımla depı,ltıln 

... Ben de « Yılba.ş;ı pi,ynng~una ha
zırlık ..ıı.. eter bil«1ıı1 BA.zı.Dı'daıı 
aldın• 

... Yüz bin Uran kasanda bllı..~ cı.
~ Sen~ aYok canım. kas:ıı.ya 
para değll, bayanın çıoraplannı koya.
catımı.- cevabmı vermiştJn. Nı oldu, 
kaa bulup vomoıan Jerleotlr4ln mı 
badf 

Programda. Bach, BethoV()n, Llszt'ın 
eserleri ve ilk de!a olarak çalınacak 
olan Cemal Reşidin bir sonatı vard.ir. 

Biletler konser g(lııüne kadar kon· 
servatuardan tedarik edilebilir. 

B. A. - Çorap da bir .şey mı dos
tum, bu iktisat devrlnde ömiirlerint 
umtmak için pabuçla.nnu b\1e yerle~
tlrdim I. 



Ml8ır müb.l.m bir p:ia maddesidir. 

-:::V: (EA DiN ~ MC.D.ıaJ: l._s_er_&e_s _sütan____.I 
Mısır ziraati 

Sarmısak Yün yeleklere modeller 
ve bal 

ŞARK 
sinemasında 

'1 Şubat 1942 

Kahkaha dalgaları devam ediyor .. . 
Gözlerden ya§ gelinceye kadar 

gülüyorlar ... 

HANS MOSER • THEO IJNGEN WOLF ALBACH - REITY'yi 

7 SENE BEDBAHT 
Her gün mutfakta ellnizCien 

pçen bir çok mevaddın, bllme
ifl1niz pek çok faydalan vard.ı.r. 

Bunlar lüzum h1ssedillnce hiç 
beklen.llmiyen işleri görebllirler. 

YeUttlrllmest de çok ko~ n buittir. 
öntmıiimekl menim için bol bırakı
Ja.o nemi iyi olan her tada Te bahçe-
de yetışt1rllmes1 mtlmBdlnd1lr. Bunun Fılminde aörıteıler bütün kederlerini ve kömür ukınbsım unutUJ'orlar. 

ıç~~Mevcu.t»e~lıayvangüb- Mevsimin En Şen Komedisi 
resi verilerde el.d~ mevcut halriyat Gidinizl Gülünüz -.ıe eilenh:ı.UI 
llet.ıerlle ekimden &peJOe zaman ev- B · n ..,.t 1 de tan.zll&tlı matine. 

1 vel toprak Sllenmell, ilıl•••••lliiliiiiiiiılıiıliıiiıiiiiiiiiıiiiiiiiiİlll••••••• 
2 - Mümkiln J.5le mısır koçanla.nnm --------------------------

En başta sarmısak gellr: Sar
mısak yemeklere, .salçalara kon
mak için eve ahmr. Halbuki her 
derde deva sayılabtllr. 

ort&la.n.ndan elde edllen tanelerl, jl••••••••••••••••••••••••~ mümkün d.etllse, haatalı:ksız olma.k 

Bir grip salgınında her gece ıtJfın bu quıc gün
dövülmüş bir bq aarmısait bir terinde manto altında 
fincan sıcak SO.t lçfnde beş da- gfytlecek ve Jmtacak 
tıka kaynatıp s02dükten aonra ytbı yeleklere çok Dı

tçmek hastalıktan korunmata tlyaç vardır. Modelde 
J&rar. yGnle yapdablllr. Bu 

p.rtlle tedarik edilebilecek ta.neleri 
t.o?ıumluk: olaral: ]cnJJanmaJı, 

3 - Zer1ya.t nisandan mayıs& ka.
dar yapılaıbllir. Bu müddet 1ç1nde mtl
aa.ı.t günlenie t.ohumlar ya serperek ve 
ya.but tercihan 60-70 88llt1m m.ea.te 
lle açılan sıralara 35-50 aa.ntım a.ralık 
ve 8-10 santim derlnlJkle teker t.e:ker 
elcllmell ve kapatılmalı. 

4 - Nebat 25-30 8a.tlthn büyüyünce 
çapalarunalı, aeyreltme ve ot temiz
liğine ehemmiyet veımel1 60-60 san
tim olunca ikinci çapa. lle beraber bo
taz doldurma yapılmalıdır. 

• BUGON 

iPEK sinemaıındı 
2 bü)'iik film birden: 

1 • &AllOSTER'in BABASI 
BAŞ ROlJ..ERDEı 

Kane Pic:mond • EdWta'd Mania • June Gala 
Ameriluuım metlıur pnpterlerinin korkunç ha.yatı ve maceıaLm 

2 -Sevimli Haydud'un intikamı 
Hardallı keten tohumu lApam yelek sıkı ft losadır. 

koymak icap edince evde hardal önden karplıklı düf
JOksa dövülmUş u.mıısak ı&pa melerle lltklenmekte
tlzerine ekilirse harde.l vul.feslnl dh'. Yeleğ\n etrafı ipek 

ıörür. glSrQlen yelek lld çile 

5 - Nebat ma.hsule yattıktan sonra 
ıron koçanın ftstündek1 botum.dan lte-
8llm.ek Ş"artlle uç alma ameliyesi :ya-
pılarak olgunhııc tesri edilmeli ve aap Renkli ve muazzam pheaer. Bq Rollerde: 
lle sak sarardık.tan 80llra d& hasad HENRI FONDA • JACKIE COOPER 

Ayakkabı nasın kolayca çıkart;- fel'ltle c;evrtımıştir. 
mak için dövülmiif samwıağı bir Yeleği l§lemek için gayet basit !sırada bir tle~iştJrtlerek alt üzerl
lld saat nasır üst1lne bağlamak bir örnek kullanılmaktadır. Bir ne üst, üst üzerine alt işlenecek-

edllmelldlr. , ~--•••• B 8 - Hasadı mütea.lclp koçanlar so- .. usüiı aaat 1 de tanzilath matine ••••••r 
yulmalı ve rflneşte Jcmııtuldukta.n --------------------------

klfidir. alt bir üst olarak işlenecek ve beş tir. 
sonra birkaçı bir ara.ya baA'lanara.k Jllll .. -
kunı gölge ve havadar blr mahalle w 
asnak ruretue muha.fua edllmeUdır. 

Pazartesi günü akşamı saat 9 da -~ 
Tilrkçe s8zlü nüabuı Orijınal nu.huı 

Solucan olan çocuklara .sarını- _ 1 
mıklı lavman çok faydalıdır. Bir Patateı paıtaıı ı MVŞKtlLLERE CEVAP 1 R A D y Q ı 
iki diş sannısağı dövmeli. ttrerine Yanın kilo patateei haşlayıp ----------

5 

bir bardak kaynar su haşlamalı. ezmeli, diğer bir kap içerisinde Kaş tüyü yastıkları nuıl 
on dakika sonra süzmeli ve ten- e.ltı yumurtanın yalnız sanla.mu temblemeli? Bugiinkü program 

ü ...n.. 1U in to k l Kadıköy. Binnaz: 1 - Ku.ş tüyü yas- 13,30 Program, 13.33 Karışık §&I'kı 
kiyeyi yapmalı. Bir kaç günde ç '""' e gram ce z şe ere tıklan temizlemek lçln yastıkların bir ve türküler, 13.45 Ajans haberleri, 
solucanlar düşer. ve bir limonun rendelenmiş ka- tarafının ~ı sökerek iç.tndeki 14.00 Riyasetıcümhur bandosu. 14.50 

buğu ve sıkılmış suyunu tel ile tüyleri derin tencerenin 1~rls1ne dö- Kanşık prkı ve türküler, 18.03 Muh-1 
Her sabah aç kamına yutulan bir çeyrek saat vurmalı. Sonra künüz, kapağmı ~ak gayet ha.- tıelll şarkı ve türküler, 18.40 Dans or- j 

bir ?iş sarmısak tansiyoh~ ve ro- içerisine ez1lın1ş patatesleri ata- ru ateee koyunuz. kestrıuıı. 19.00 Konuşma, 19.15 Dans 

matızrnaya faydalı addedilir. Sa- rak kanştırmah. Bunlar iyice : ı:e!~~~ ı:::a:.~ı:= ~:::na:: 1~!.~ ~ ~~~~· ~~:~ 1 

iPEK •MELEK 
mnemalannda birden 

Fransız edel:ôyabnm vo dünya sinemacılığının 

Ölmez eseri 

DEMiR MASKE 
Baı Rollerde: 

Joan Benett - Luis Hayward bah kahve.ltısında seve seve yeni- hallolunduğu zaman aynca kö- dlr .. Eter kabilse bu tüyleri btr torba Radyo gazetesi, :ıo .45 Müz!.'k: TÜI"kü- : 
len bal UA.ç diye kullanılabilir. pürtülmüş altı yumurlanm akı- içine koyarak haru fınnda. bir 1ki ıer, 2ı.oo Ziraat Takv1mi. 21.10 Mü-

Nezl~~ kızaran bo~azı:=~- m UAve etmeli, karıştırmalı ve saa~;ra=~ =k:~ o~ı;:· kah- :'. D~~r~=e:~o!1·~r= 3 s 11 aıveh .J&. D 
mna a gargarası ÇO ' yağlanmış küçük tep&ye dökme- w katılı amonya.Jt lllve edllm.ı., sa- 22.SO Ajana haberleri ve borsalar, Şu r er 
Yarım bardak ılık su içine İ>ir 11 hafif fınnda ü e ek saat bunlu aıcak su içinde çitiliyerek yıka- 22.45 Salon ork'estraaı. 
komposto kaşığ'ı balı ezerek karış- ... t~P9Y'leli. ç ç yr ym:ız, çalkayıp umız. ( Athoa • Portoa - Aramia ve D' Artagnan 
tı lı b unI ar aır P"''i-'-'.... Kuruyup ütülendlittıen sonra. eli.ki :- Ö L O M 

nna ve un a garg a y Soluduktan aonra ortadan lld- lerin iç tarafına be.lmumu sürün~. Battan nihayete kadar heyecan ... Akıllara hayret verecek maceralar... • 
mah. ye taksim etmeli. Keskin bıçakla Tüyleri yastıklara. doldurduktan ııonm Sabık Devlet Matbaası müdürü mer- Fransa tarihinin kanlı ... Korkunv sahneleri ... Zengin ve muhteıem 

Havuç suyuna bal k~tınp l kestıınce kolaylıkla ikiye aynlan aRzmı makine Ue d.lkinlz ve bu dlkl~ hum Hılmld beyin mahdumu oaı.~~- ' sahneler... , 
te de balmumu sürünüz. saray ll.se61 müdtir bqm.uav1n1 ~t 

yüze sürülürse cilt beyaz ve yu- pasta lld yuvarlak halinde du- Bu tarzda dikilen yastık dikişlerin- Önün ağabeysi Linotip flrketı :tstan- --------------------------
muşak olur. Bir kaşık kükürt nır. Bunlann birinin üzerine piş- den tiiy ta.tlyen uçmaz. bul ıupeai müdür ve vet:lll B. Oama.n lmnbulun bütün .üıema meraklıları -----~ 

1 ~ . il bir lraıa11r bal k ..... ..h ... hr kr l SÜ k d1 2 - Bn \!Ok kullanılan ttı)' 'yastık :re.zı Blnomen vefat etmıııJıtr. Oena- BAYAN K o il~~ şofl·?.~ ç çegı e n-r- ..... ~ .... AA.O m1f ema ya reçe rere - boyları 80 - 80 yahut 70 - 70 tir. zes1 bugün Kuzguncuık Bican EfeııdJ IVI IVI 
't'e yutulursa öksürüğü keser. ğerinl üstüne kapamalı. En il7ıe- sokağında 28 numaralı hanesinden 

Ceviz yaprağı çay gibi haşlamr 
1
r1n1 de krema ve meyva şekerle- Yiin e1 işleri kaldırılaraık itle .namazı Beylerbeyi. (La Maiaon d'ea Face) 

ve süzülen suyuna bal katılıp her mes11le süslemeli. Ankara, Y.R.: ı - Yün işlerinde tığ camisinde kılıncblr.tan sonu. Beyler· da toplanacaktır. Parisin fu4ı muhiti. Zevkli maceraları. En MVilen 
gün birer çorba kaşığı içilirse ltnıest Ue ~enenıere şl.şle lflenenler- beyindeki alle Jtan)rlsta.nma. defnedile-. Fnuıaız yıldızl1.nnın pbeeeri. 

-lık--~ vaz1fesln1 .Hi..tt... den fazla yün gider. cektlr. ELVIRE POPESCO - ANDRE LEFAUR 
..,. J'C"'5.. e- W& Elbise ve MÇ hrçalannı 2 - Şif •e yün ne tadar ınee olur- Merhum Osman Fevzi, harf lnkılA-

Kınlan porselenleri 
• • sa o kadar fazla yUın kullanılır. Ka- bmdan sonra memleketimizde dlzl. ELHAMRA s· d 

naııl aertlettirmelı? im yün Ye kalın flfle !şleMn bir iş maklnelerlnln taammüm etmesine çok ınemasın a 
E:ıllan yumuşayan elbise ve hem çabUk işlenir, hem az yün gl- hlmıet etm.lf, Türk m1lrettlplerlne j Bqün aaat 1 de tenzilatlı matine 

naııl yapıfhnlmalı? _,. tırçalannı .sertleştirmek lçln 1 der. Yalnız ince flf ve ince Yilnle makine Ue yazı c:Umıeyt l!lretm!ftlr.
1
.._ _______________________ r 

~ işlenen feyler daihıa nazik ve zartr Genç yaşında ölmesi. büyilk zayiattan- • 
Kınlan ince porselenlerin ga- 1 saf amonyak 1çertslne kıllan ba- olur. dır. Kederdlde aııeslne sam!mt tazı- --------------------------

yet iyi suretle yapıştınlması için l tırmalıdır. Burada on dakika ka- Oyun katıtlarını nasıl tenılzelemeli? yetlerimizi sunarız. BUGON 
~ 

J'aponların çok kullandıkları şu dar durursa mutlaka kıllar sert- Slrkecı. Ahmet L.: Oyun kfttıtlan- Açık te•ekkü·r ÇEN BERLı.TAŞ s·ınemasında 
s1r idi 1 f nı uzun müddet kullanmak 1çhı kir- :ı-

basit kola en te 1 r .. eş r. lenlnce temizlemek lAzundır. Bu da Sevgili eflm Ye ba.bMnız General 
Pirinç unu lle suyu ezerek bo- Çeşme altında soğuk su ile iki ttlrlü olur. Hakkı Günçanın .ena.ze meraslmlııe Fevkalade program 

za koyuluğunda olunca ateşte 1 çalkaladıktan sonra havlu üze- ı - Bir pamuk parçasını ispirto ya- !4tlrak, telgraf, mektup ve kart rön- 1 • BiR DMOR BOYLE GEÇTi .. n .. -9.... d ku but beozlne batırarak her kAlıdın al- dererek acılarımızı pa.ylqmalt IOt-
tkl dakika pişirmeli . Kınk arası- 1 rtnde ve .. ~ .... Iı bir yer e ru- tını ve ftstünü s111n1.z. (Ara.sıra pamu- tunda bulunan aziz dost" ürabala-
na sürerek kınlan şeyi yapıştır- 1maya bırakmalıdır. ğu değiştirmek tartiYlt) . Sonra bun- nmım a.yrı ayn teşetttır w mlnnet-
malıdır. ~ altına ve üstüne talk pudra& Ierlmlzl sunmata teeıBtlrimüz mln1 PAULA WESSELY 

( A •-- rk l b k t surunilz. Kağıtlar '8miz olur '" ko- olduğundan bu hususun arzına de- 2 • G 
1
• z L 

1
• v A z ,. F E 1UUIM en naıı are e !ayca kayar. ğerıı gazetenl7Jn vasıta olmasını nca 

etmek lazım? 2 - nıter bir ter.tıp ~ §Udur: Sa- ederiz. 
bunlu .suya batın.lml§ bir bezle tAtıt- Eşi: Neveser Günçan, kızları: llle- ,._ ___ GUSTAV FRÖHUCH - CAM1LLA HORN 
ları silmeli, sonra. tir.erine tem.iz bir lek ve Aslae Günçan, otla ve da- --------------------------

Kolay ve pratik bir 
tartı usülü Aksıracağım h~en bir kim-

bez koyarak ütülemeli. matlan: Vell, Tabsbı Aky&Y&f •••••••••••••••••••••••··~ İlk tertiple .kAğıtlar daha çabuk ve ve Salihaddln Günçan. ,. 
se ~nı mendıl ile kapar ve 

~u iktisad devrinde pişirilen mümkün olduğu kadar az ses 
iyi temizlenir. ıeyın tamam gelmesine hlç bir ı çıkararak aksırmağa gayret eder. 

§eyin zayi olmamasına dikkat ı Bu usulün sihhat için muzlr ol- Bu akf&Dl ve :yarın a.kfam Muazzam bir f1lm1n 
et~ek lAzım~r. Bu da an~ak pt- duğu anlqılmıştır. Aksınrken Şehzadebatı 1 SON 3 GÜNÜ 
şinl~n ~eylerın tartılması ile ka- ses çıkarmamak için sarfolunan T U R A N 1 BeYotlund& a ha.ftadanberl 

bf1dır. Yalnız inher ev~~ 1'.:ırazi ribu- kuvvet burundaki mikroplan bo- ... _!~ema - Tiyatrosunda 1 R E ıBllsteı11Een K A 
lunamadığı iç bu olçu ere a- faza sevketmekteymiş. Bunun S.uu.MA - TİYATRO - VABYET 

yet etmek mümkün olamaz. / ıçın hafif bir nezleden sonra ba- SanatkAr N.~ştr ve arkadaşları 
Evinde tcıu bulunmıyanlara zı kimselerde kulak ağnsı, boğ S O N A R Z U 

kolay bir ölcü tarif edeceğiz. Bir ğaz ağnsı gibi rahatsızlıklar baş-! Büyük ~:~':1:e 1n~ 1 Şa.heserler flLhe9eri 
m bardağı kristalize şeker 225 gösterir. Slnepıada iki büyük film b1n:len l M E l E K 
gram, süt ve su 250 gram çekir- 1 Aksıracak olan insan ağzını 1 • P E R l K 1 Z 1 
deksiz üzüm 150 gram, pirinç 200 ,iyice açmalı , eUle mendili burnu- '111BKÇE .~ÖZL~ ve ŞAR~ILI~ l SİnemBSlnda 
gram, mercimek 200 gram. fasul- na götürerek rahatça aksırdık- 2 • Öldurmıyecekam 
ye 190 gram, nohut 175 gram tan sonra, burun deliklerini mü- GEORGES RAFT büyült pnpte Pazartesi gtlnü aqamma kad6r 

gelmektedir. 'navebe ile yani birini kapıyarak ••'•il•m•ı .• ıı.den itibaren df!ftmlı aösfıerllecstir. 
matineler. BUGt1N eeanstar ı,so .. c • 8,30 

Bir bardak sekiz çorba kaşığı diğerini açmak suretile sümkür- n 9 da 
alır. Bir çorba kaşığı da dört meli im.iş. Türk Kül&ür Birlftlnden: 

a ve şı e o ar. -••n11111-11n---·•-111nn11nm1111111m 
merhum Çokayoğlu Mwıtata•nm aziz 

k h ka ğ'ıy il d l ı Birliğimiz lza.sından Tüıtdstan1ı 

Dağcıhk - Ekskrim - Tenis klübün- hatırasını anmak için 8/ 2/ 1942 ta.rl.hi- ~- SES 
ŞF.HİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepcbaşı Dram kısmında 

Gündüz saat 16.30 da 
Tnrk Tiyatro tarihi m•tinelcrl 

Gece saat 20,30 da 
RUZGAR ESİNCE 

den : ne müsadif pazar günü sau H te Bir-
Ekserlyet temin edilemediğindeı: ilk binasında bir toplantı yapılacak.

kongrenin 14/ 2/ 942 cumartesi saat tır. Sayın Aza ve dlter aı1cadql&nmı-
16 da yapılacağı sayın azalara bildi- zın bu toplantımıza onur ?ermelerlnl 
rlllr. saygılarımızla dileriz. 

81nema.smda 

BiR OOKTOR'un 
ROMANI 

Mısır Film Sanatının • eon ve en kudret:~ eseri 

ZEHiRLi ÇiÇEK 
11.>RKCE sOzlD ARAPÇA ,.. 'l'ORKÇE ŞARKW 

Memleketimizin a b&,lk musiki üatadlarmın ittirakıle Tiicude p
t!irilndt eezonun • büyük AP n Facia filmidir. 

Pek Yakımla TAKSİM sinemasında 

Ah.ikanın dehtet cehennemi olan ormanlarında qJda nefretin ... 
Kıakançlılda kinin mücadelesinden yaratılan büyük hayat romanı. 

KARA YILDIZLAR 
MADELEINE CAROU. • DOUGLAS FAlRBANKS Jr. • ruuJo 

CARMlNA Tl'nin yarattığı etsiz bir filmdir. 

Bugün LALE • 
sıneması 

Pek yal<mda (PARA) 

tstıklal caddesi Komedi kı~ınmda 
Gündw saat ı /. -:ı' 

ÇOCl'K OYUNU 
O e::: ... ~a:ıt 2".2': ö:ı. 

KiRALIK 

,_ Şehzade,H şı TURAN tiyatrosunda FııınSIJIC& aözIU ıllm.1nı yaratan 

11
9 Şuhont pazartesi akşKamı Şehir ATiy atrosuDsanatkirllan taNm kadrosile CAMİLLA HORN ve l.tanbula senenin en heyecanlı bir mücadelesini en güzel bir Atk 

romanını gösterecek. 
Maria Andergaat 

Bttytık muvaffakl7et tua.nıyorl DİKKAT: WALT DISNEY'in en yeni renkli MlKlLERlNI 

1
, Piyes 4 perde. Yerler numaralıdır. Tel: 22127 BUGt1N Dat 1 de temflitb matln alkıılamağa koşunuz. 

ODALAR •••••••••••••••••••••••••ıi , .. __________ ,, ~--•••• Bugün aaat l de tenzilatlı mabııe ••••••ı 





t = ==l Kırmızı elbise ] .ıliliUilMla\~IBIR 1 SiN6APUR KORSANLARI' 
-7'8 Safl•tetendl. .. Dero--ı•ueno kaduu •ıı.n-n-.- Profesyonel gureşler Tetrlka No. M Yamn: lsKENDER F.SERTELt.t 

d& Lsplrltizma. ruunmda blr klta.p oku- atıeı rengt elbiseler gtyen bir genç ha.. 

duBğo~yl .. ""!::?: ikl ... -~~::ın- ~1rge.!1:.:·SÖll arasında Baffet de,... Teklrdag"' h ile Adnan yar1n - Sen~ b1r !Mmmnl Yam&- bulunmağa mecburum.. Senl Jwl.a.yca 
"' .,..,JUl""46 ~ -N- !;'IU& da Mrlnle öğüınebUir. sen olmaaıq- feda edecek J.n.safsız ve tecl:>!.n'Jlz bir 

:u~~~:Jı~ec=~rı!: ne:_ Kanm ateş rengini~ &eVtt! .. karşılaşıyor, Merslnll Ahmed de ::;:;:::ı:= lclıcmı ben kols.7 :;,1:,şimd!ye kladar 1..-
kauydsleutta.lollıikten ~rs~.~~e!ec~~nroY~~ dem!ftt Karacabeyli Hayati ile güreşecek Yamada, Mu.kadw kılıca. B.emdun Korsanın kıZı bu ııörJ.ere mandı" 

...,. \&l.I....,...,, q,.-.... ı.n.cı Ne yazıt lc1 -.ad.etleri uzun sWme- sayesinde kavuştuğunu ~ Yamadanm boynuna ea.ntdı 
böyle kepazellkler size yaltJ4U' mı?~ dl. Zehra. bir otOmobll kazasında öl- omuzunu olcşadı: _Beni dalma. een dÜIJÜilürsQ.n. bar-
Hem bu yaşt.". isplrltizma vesaire gi- dü. Kansını son derecede aıev«ı Saf- Uzun bl.ıl mildd.elıtıeoberi haaret kal- İşte yarm&i lı:arşJlqnıa ıranetıa _Ben adamlarumn. yarınkl Japon- ba! E~ sen ölürsen, ben de Nogl 
bi bir ta.km! saçma sapan şeylerle ka.- fd bu müthi§ d8J:be kıarpımda çıot dığı.mrl profesyonel güreııJ milsabaka.- tek.nlğln bir mücadelem olacak V9 yayı kuımağa lA.yık ıruıa.nıa.r olduğun- glbl, senin peşinden çabuk gellrlm.. 
ranızı doldurmn.ğa utanmıyor musu- sarsıldı. HattA anım sl.hhatbıden en- lan yarın Tablrnıde Makslım. salonla.- galip gelen tanıt senelerden.bert sürüp dan embıılm Blll'Qda. bana fenal.Y: _ Bent öbür dünynıda. uzuın zaman 
nı:z? SöyleyirJz b&.kalım, lsp1ritizma d* etmete de başlamıştık. rmda yapılacaktll'. Kapalı bir spor giden kuvveı veya t.eknik üstünlül'Qnll yapa.caQc v~ yahut !çl.nrlzden birin.e yalnız bırakmıyacaR'm.dan em.tnını. 
da ne demeknıl.<j? .. Saçlı sakallı koca- Lakin arkadaşım avunmak için salonu olmadı.iP. ıçın şimdiye kada.r !mat etmiş olacaktır. ~ yapmayı düşünecek: bir in- Takakol sen, kendinden ziyade be.-
rnan adamların buna. a.klı ermiyor da kendisini büsbütün es'k1 merakına ancak yaıı günleri stadlarda yapıla- ••• san, her şeyden önce kendi barsıığını basını seven. babası fçin yaşıyan bil 
sizin gibi parma.k kadar bir çocuk verı:nı,u. O meralı: k1 taiısfllnt yarun bilen ve anan.ev! sporumuz olduğu el- Sekiz ay kadar evvel protesyonelll- de.şip gebermell.d1r. kızsın! 
bunun içinden nasıl çıkabilir?.. bıraktırmıştı. O yüzden haşatta. bir- htele çok geni~ bir halk kütlesi tara- ğin1 ilA.n eden Adnan amatör ikec Yamada şehirde olup bitenleri öt-

Saffet, yanımda.lti sırada gözlerini çok fenalıklar göımüşLii Fak.at §imdi tından allka ile karşılanan bu mü- 79 kiloda güre~ tutmüta. ~ bu sık- renlnce, Hamdunla yalnız bJdı: 
yere indirm~. utancından k:ıpk:ırm.ızı Sa.ttet, lsp1rltizmadan. ~ büyük bir salbakalan bu suretle ıehrim.17Jde loş ıette kilosunu muhafaza etmek mee- _ Demek kl, bura.da.kı Q1nlller be
olmuş, dokunsanız ağlıyacak bir hal- IJ&Y bekliyordu. Bütün haya.tını günlerinde de ta.kip etmeııt tmkA.nma burl~l.nde oldutuzı,dan muhtellt per- nim lczımı kaçırmadc ~rlar .. o 
de idi. Gayet tert>iyell, mahçup, sessiz, verdlğl bu garip merak n.yeslnd.e ka- t.avuşmq oluyoruz.. his ve idmanlar ile valttln1 geçmn~- halde TaıkakoYU Sings.pura ç1'1cııı.aktan 
he.tta çalı.ş.kan bir çocuktu. Mektepte nslle, sevgill Zehra. ile lronu.şma.k!- Bu gibi Jcarşıl~a.r için çok mü- te idl. Halbuki protcsyoneWtı ka- ş.iddeble me.netmeliytaı. Halbuki o 
kendisini herkese sevdlrm1şti. UysaJ Onun ruhunu çağırma.ki.. salt olan Maks1m -.ıon.u bu &e'!erk.l bul edince bu mecburiyetler ortadan yolda gelirken., Slngapuru gezmek 
ta;biatıı idi. Çelimsiz bir bünyesi oldu- Bir 1k1 kere ona. nasihat etbim: mfuıabakalar muvaftakiyetıe netıı.ce- kal.ktııtuıda.ıı kendini besiye verdi. hülyaslyle yaşıyordu. 
ğu için, öyle sert, yorucu oyunlara ka- - Bırak böyle çocukç& şeyleri!- lenir ve salon ldrata. ile diğer bir ta;- Bugün Adnan bütün ağır pehlmuılar _ Kızınız ~re ınerse, bir daha 
nşrn:ı.zdı. Zeki ve pek sevimJi bir< yü- diyecek oldum. Fakat ~deta kızıyordu. tını mMrafla.r yüzü,nden büyük blr için normal kllo olarak ta.bul edilen gemj.ye dönmiyeeektdr. Yamada! Bu
zü vardı. Bazı deı-slerin hocalan onu Kansilıe kar.şıla§IDak, Jtansile kon~ yeküna ballt olacatı tahmln. edilen 9'1 Ue 100 kUo arasında buluıımakta.- na. benim l.na.ndığım gibi, senin d1'l 
bize nümune olarak gootertrlerdl. La- ınak için ümld besledi.et terıt vMıta.yı para çıkarsa badema her ay bir :pa- dır. Ecnebi muallimler elinde sene- inanman gerektir. Çin11lertn eline 
k1n yedinci sınıfa geçtiğimiz zaman benim çocukça bulmama fe,na halde zar günü güreşlere talıs1s edilecek ve Ierce tek:nJk bilgisini arttıran, bu se- dii.şen bir J.nsa.n bumdan kola.y kolay 
kendisine ~rip bir merak gelmişti. sinirleniyordu: icap ederse Uerde har!çten de ecne- ter de k:llo ve kuvvet 1.tibarlle b1:ı." 004 kurtulamaz. Ç1nlller k.endl mahalle
Çantasının içinde o zamana kadar bl- - Bilmezsin.... Onunla. ne kadar bl pehll\'anlat' celbedllerek gUzel blr pehlivana. ya!kışacak mezlyetıerı lk.U- lerlnl çok sajtlam hisarlarla. çevrllııtl4 
Ei.m hiç görm.ecliğ'imiz bazı tuhaf isim- :ınla.şm.ı.ştık.. Blriblrlmlzle konuşmata güreş Ol'gan.lzasyonu yapılacaktır. sap eden Adnan pehlivanın böyle bir kale gibi tanzim etm.141ier. Ben 
u kitaplar taşıyordu. Bütün bunlar is- doyamaroık. Şlınd.1 o benden ve be.:> Kış günlerhı.in yaJıım futt>olıı. inhl- mühim mü.mbakalarda büyük roller onlan Singapura hAldm gördüm. Bu 
piriti.zmaya ve manyatizmaya dairdi. ondaJl ne kadar uz:ağı2ı? Blç o1.ın.azsıı sar eden spor ha.tekeblerl, bu suretle oynayacağını ve Tekirdağlı gibi peıh- kadar çok Çinliyi bura.ya ne®n yer
Daha çok küçükten hususi olarak ec- bir kerecik olsıuı onun m.evcudlyetİ- güreşe ete teşmil eıdıl.lmiş olacaktır ki Uvanlıı.ra c1dd1 bir rakip kesilecetın.ı leşti.mı.işler? 
nebi dili öğrendl!i'lnden, bu kltaplıınn ni yakınımda h.1ssetseml.. mevsim dola.yısile çdlc sönük geçen kabul edersek yarınki müsabakanın - Bu, İngilizlerin .siya.setidir. Çin
Frans:zcalarını da okuyordu. Bu onda İspirttzmaya ina.r..dığı için var kuv- spor ha.rek.etleı-in1 faaliyete sevkeden ehemmlyetı. k.endillğlııden meydana ıııerle şehri doldurmasaydı, onların 
ı- :nen hemen bir hastalık hallne gir- vetlle bu .Lşe kend.i81ni vemW}tı. Blt müteşebblslerln bu çalışmalarında çıkar. Karşılaşmanın yenlşinceye ka~ yerini Japonlar ve yahut Melal miis· 
mi ti. Sınıfta ders k.ita.b:m önüne açı- mikrop keşfetmek için lı\boratuıırına muva!lak olmAAJnı temenni ederiz. dar yapılacağını da 11Ave etmek 1ş1n Iüm.anlan tutacaktır. Çinlller İngill.z-
yrır, lakin bunun içine ispirltlzma.ya kapanan bir allm gibi o da aylarca • ••• heyecanını tamamlamaktadır. ler için da.ha az zararlı kimselerdir. 
dair bir kitap yerleştirerek okuyordu. odasından çıkm.ıyordu. Geceleri Zeh- Yamı.ki ka.rşılaşnala.nn en mühimi Bu mühlm karşılaşın.adan ayn ola- Yamada, Hamdunla lronu§Ul"lren. 

Blz hepimiz o zamanlıı.r bu çocur~. ra.nın ruhunu çağırmak 1çm tecrübe- çokt::.nıbert b1rb1rlııe meydan okuyan ra.Jc da yine eSk1 ama.tör şampiyonla.- Kava - Mura. peşine taktığı yirmi de-
0 ya ta böyle ruhlarla filan uğra.ş- !er yapıyordu. Kendisine bakılır&ıı Tüı·kiye bqpıehlivam Tekirdağlı Hü- nnda.n olan Mersinli Ahmedle baş- nlzci ile ~üverteye geldi: 
nıa:sını pek tehlikeli buluyor, gayet y:ı- Zehra mutlaka onun ça.ğınşlannı işi- seyinle amatör gü.nış şo.mpiyonların- pehl!vıu:ılık namzetlerinden Karınca- _Şimdi şehre çıkmak sıram bizim
kın blr z.:ımanda arkadaşımızın cıldı- tecek ve gelecekti. Ruhunun görün.mi- dan Adnan ıır~da olacaktı!'. Tekir~ beyli Hayati arasında bir milisabaka dir, Yamada! 

* 
O sabah ııehirden ~~ d&ıea 

korsanlardan birl yavaşça. Ya.m.adaı
nm yanma. sokuldu: 

- Bu Çinlller yaman adamlamuf,. 
bir kıza., görmeden ~ ol~ 

Yamada: 
- Ne o? Sen sa.rhot mwnm? dıed1. 

ne .sa.çırnaJ.a.r sa~rsun? 
- Sadıoşum, Yamada! FBJta.t alW

mı Jt.a.ybetmedl.a. gö-zJ.erim yerin.da 
duruyor Dün geceden.bert çok ~Ol 
gördüm .. ve ÇOk şeyler du~um. 

- Oördüklerfn sen1n olsan.. d117-
duklannı anlat ba.na.f 

- Çinliler çok yaman o.damlar c!e
cUm ya. Kime raslııdımsa senin kızın
dan bahsettiler. Hele bir ~ncl.n sr.
ıerı. hlla kulağımda. çınlıyor, Yama.
da! Bu genç Çinliye Takakonmı gil
zelliğinden bahsetınlşler. Beni bir 
t"RY evin.de gördü; yanıma. geldi: esen, 
San Korsanın kızını tanır mmm h 
dedl. cıTanınm. Geın.lde her gün a~ 
mızda dol~r.• dedim. cBu glizlerlll 
onu gördü. demek'?!. diyerek boy:m
ma sanldı ve gözıer:lmden öptü. 

Yamada birdenbire hl.cldetlendi: racağını ıidetn büyük blr emniyetle yen elleri1e omuzlarına ~ece-k, şet- clır.ğlı hattında bu sütunlarda müte- yapılacaktır. Karacabeylinin 1)1 bir _ Pek.ala. Haydi, uğurlaı' olsun. 
bekliyorduk. fal du<Jaklarlle onu ya.na.tından öpe- adıd.lt defalar t3!silit verdl.ğlm içln pchllva.n olmakla beraber Mersinlinin _ Yann sa.balı& ka.dar izJnllylz.. _ Gö-ııelrlnden öptü, öyle m.1? 

Butün sınır çoc•1kları arasında Saf- cektl Evet. Saffet buna em.lndi... omm haltkında fazla. bir şey yazma- !karşısında fazla dayanacağım tahmin _Yarın sabah gemiye eksiksiz dön-
fet en ziyade benimle samimi olduğu Aylarca. bu hayalin gl!'l"çekleşm.esl ğı zaid buluyorum.. Bütün dlinya.ya etmiyorum. Sevimli pehlivanınw meğe çalışınız! ÇinJUerin af.yon ev
için, ona arasıra, diHmln döndüğü ka- için çalışı.yordu. ~~kin ne y:l.Zllt ki ıs- güreşi ve acı kuvveti lle Türk l:Smi- Mersinli, kendisinden kuvvet ve oylll\ ıerindeki tu2l::ı.kla.ra. dü.şüp pe.ralan
dar nasihat ediyordum. Böyle mana- rarla çağınla.n ruh gelmiyordu, gelml- ni yayan dedelerim1zln çocuğu oldu- itibarile üstündür. nızı çaldınrs:ı.nız, döndü!ninilz za
sız .şeylerle boş yere uğraşmamasını yordu ... Fakat saffet bundan ümldlnJ ıtunu şimdiye kadar yaptığı güreş- Günün bu iki çetin müsabakasın- man ahmak diye sumtlıınnızn tiikü-
söyltiyordum. Fakat kendisine söz ge- kesmemişti: lerde 1sbat eden bu arslanın scnelıer- dan başka. muhtelif başaltı pehl!vıı.11- rürüm_ bunu unuıtımaym! 
çirmenin iru:lnı olmeyordu. Zaman - Gelecek ... Fınln1m ... Bir gün ge- denbert sırtını yere getiren olmadı lan blrblrlle boy ölçiişeceklerdlr. Ya- Kava _ Murarun canı sıkıldı: 
geçtikçe Saffet işi ilerletiyordu. İ.spl- looek. .. Ve ben buna muvaffak oldu- ve bu gldlfle galiba olmıyacak da?- rm şehrlmtroe mühim bir spor faali- _ Köşingde de a.tyon evleri vardı .. 
ritlzma ve mruıy:ı.tizmaya dair oku- ğum zaman hayatımın en büyüt bay- Aca.be. senelerdenıbert antrenörler yeti olma~dan büyük bir alaka oralarda hangimlıı soyulduk? Neyl.mlz1 
dukl::ı.rmı tatbik etnıeğe kalkıyor, ar- ra.mını yaşayacağım. Düşün bir kere elinde çalışmış ve kendi sıkletinin en göreceği tahmin edilen bu m\i$aha.- tmy'bctıtl? 
'kadaşları arasında umcdyunu ıar an- ona yeniden ve bil.sbütün mvu~af yükselt mevkllne ulaşarak şampiyon- kalara. saat 14 de başla.nacaktır. Mü- Yamada güldü: 
yordu. Bu yüzden derslerini ihmal et- c!acağım!.. luk kazanmış olan Adnan pehlivan sabıkalann ciddi olacağına en kuv- _Hele sen hiç ağzını açma.. Kava._ 
meğe basla.mı.ştı. O sene smıtta. kala- Artık: her gece koca. kona.kta kan- getirebilecek mi. İşte bu mühım su- vetll delil olarak da ha.kem heyet! Mura! Yolda gellrlren, en u!a.k: bir 
ca!!,ı yüzde yüzdü. sının ruhunu ça~ıııma.k1a meşguldd. alin cevabını yarınki karşıla.şı:na içinde Çoban Mehmed Büyük Musta- hı\dlse yüzünden sol elini kaybettin .. 

i.~te o günü de derse snasında o her Onun lçln birlclk üm.id. 'Ve brlcik te- meydana çıkaracaktır. Her iki peh- ta ve dünya pmpiyonu Yaşarın bu- QOlaık kaldın! Eğer sağ elln sana 
za.nıan yanında. taşıdığı acayip kitap- selli olduğundan, biz de arlık Jrendi.'1- llvanı da birer birer ele alırsak ve- lunduğunu kayd'etmelc klfay-et eder. fazla geliyorsa, 0 zaman dedJ.kleriml 
Iardan birini okuduğu için - hem de ni ba neticashı 1.Şten v~mıeğe ça.- receğimlz hWtihndo güreş tekniğinde ŞAZt Tezcan kulak ardına. e.ta.r vıe lstediltin }'ere 
artedllmeslne imkan olmıya.n - lk1 tışmıyorduk. Adnan pebllvanın, kuvvet işinde Te- L. gidersin! Unutma ki, S1nga.pQrun Çin-
izinsiz alınıştı. o bizim '!>u hal.lmlzi gördükçe: klrdağlmın ağlr butığını görürüz. ıg maçları mer mahal!esl bir cehennem kuyu-

Ders bitip de teneffüs zamanı b~- - Nasıl?· S1z1n de Y3.V8f ya.vq alc- ................................. ,...... suna benzer; bizim glbllere daima 
layınca yanma yaklaştım: lınıs kesmete bqladı. det1l m.1? .• dl- ax.r· ,.,.ık:tır. o ce'he'nnemin a-. ... a 

· rd arkado.tımın eli.nln tıtrediğinl hisset- ır."-' ~ " ..... 
Yaptığını beğendin mi?.. Işte Y'O u. tJını yarın yalnız Fener ata- dü~emeğe çalışın! 

Jstıı.-*lerl aldım. a.şa!t'ı oturdun ... de- ses çıJtaı;mı:YQrdu.k. Blsim. bunlara • Yamada homurdanarak k .. ..,""" at-
dlm inandlğımızı sanJ:lllŞ oıacaıc l:i yaptı- Sol taratımda oturan genç doktor dındaki maçlar yapılacak '"".16"" 

sar.cet omuzlarını kaldlnp: ih tecrübelere beni de çağırıyordu. 1"e hemen cebinden kibrit kutusunu ladı. 
_ Ne olur? .. Benim için daha iyL Evvoeli\ uzun müddet gttmek bteme- çtlcs.rdL Ve blr 'kibrit ça.k~ı. Bu hafif Biraz gerİdi? duran tonsamn t:ızı: 

Evde babam isted.iğlm kJtaplan okut- dlın. Fakat tA IHcm.ekfıeıptenberl ar- ldbrit J.fığı içinde ltepimlz Zehl'anın Bir aydanberl YaA'ail kar yüzünden - Kava - Mura.. .. Bent götürmüyor 
muyordu. Hiç olll'..az.sa dzl.n.sizim> d.1- kadaşım olan Saffet o kadar tesenıye solgun çeb.reslnl tylden iyiye fark.et· teebhüre uttrayan Ug maçlarına ya.- musun? 
ye mekteb" ~lir, ekııama. kadar muhtaçtı ki, nihayet ~elerl. evinde mişt.ı:lt. Karşımda oturan. Saffetin bu~ nn yalnız P'enerba.hçe stadın.da de- Diye bağırm:ı..ğ"a. ba.şla.dı. 
okurum kendisini ziyare~ başladım. lundutu tara.ftan chlllUtlh• diye bir vam edilecektir. Şeref stadı henüz . ses 1şt1.ttik. Yamada yetlşU ve kırruun ooıuzun-

Evet, ispJrit.ının.a kitaplan akı.un.ak Işte bunlardan birinde arka~. Hi)m.en yerimden fırla,yıp &.lektrlk fatbol o~ V'Ulyett& olmadı- dan çekti: 
içiı1 izinsiz kalmağa da razı idL U.kln odadakilerden lrepsine: düğmeslnt çevirdim. Kınnızılı kadın Rmda.n buradaki ma.çla.r te<h\t edil- _ sen Sl.ngııpura. inmlyeceksin, 
Saffet yalnız o sene değil, ertesi sene - Haydi, dedi, blr tecrübe ya.pa- 'hAIA eş1tte dtınzyQrdu. Fakat bu zeh- ~. Feı:ıert>ıalıçe stadında yapıla- Takakof 
de snıfta kaldı. Nihayet mekt.ebl bı- lım!... ranın Ita-·un•-e son de ........ benzıiyen ~ maçlar ajanlığın fikstürüne göre Eliyle uzaklan gooterdıi: 
_,. ıw. ~... ld o ı ...... lri'lz - ı bl - ı ... ı._ ~ .......... .&.Slian'bu13porla Beyoğlu, Galatssa.ray-.. .-maı> ... m""'vur o u. ene ...., " - Bunu oyle mval ı r sesle soy e .. .....,.. kardeşi idi ve gen~ kız 0 gece k:anieş! · ·· ri 
ma tedklklerinden katiyen va:r.geıçmt, U k1, kendisini lı:ırmadıJc n kütü.pb&- glbt ır.--,ft- gt..ı-•ft•i. o, halft 8 "e la Kasımpaşa., Deşlktaşla. Beykcı;ı - I~ S!.ng1lpur ... Yüksel: kulele , 

A.U.......__.- ,, ....... ~ .......... klüpleri arasındadır Uman atı;ında.kl fenerleri. süslü sa-c ğildl. Bereket versin kl babası ren- ne odasındaki masanın başına. geçtik. beraber b>nağın en i1st katında otu- · 
gince bir adamdı. Istedlğini yapabii- Oda da karanlıktı. Saffet cMa.rgareb ruyordu. B1zlın şaljlo:ıl vaziy-etlmlzi gö- Fenetbahçe 1le Vef.a. arasında ya.- hlllerl, uzaktan görünen güzel bahçeli 
mck için l.mlcln buluyordu... U3Ulile Zehmnm ruhunu çağınnata rünce: Pılması lcap eden haftanın mülhl.m köşkleri ve kalabalık. çarşılan.. hepsi 

Aro.dan u;ı;un zaman geçti. Satfet başlamıştı. - Sizi korkuttum galiba ... Kiıtüp- maçı Şeref sta.dında oldul!'undan llg- maydanda. 
birdenbire ıl.,ık oldu. Zayıf uzun !>oylu, İlk daklkalar hiç.bir hareket olmadı. haneden bir kitap alacaktım!.. lerfn ronuna kalmıştır. Taka.ko birdenbire ~ırdı: 
dal gibi bir kıza tutulmuştu. cAşk bel- Muhakkak ki arıtada.şlanmın da b&- Diyerek g(Jıüerııe kitap raflannı Maçların programı - Hanlya. baba. sen ba.na söz ver-
kl ona l..c\piritluııa.yı unutturur11 diyor- nim gibi içleri sıkılmak& ba.§laınıştL gösterol İstanbul Futbol AJanlıiuuJaıı: mi.ştln: cSlngapura. varır varmaz 
duk. Ne gezer!... Fak.at Satretln hatıruıı kırmak ıste- Fa.kat bb: 0 teh\§ içfn<le Sa.ffetıe dik- 8/2/942 pazar giinü yapıl:ıcaat Ilci şehre çıkacağız.. ge?JeeeğiZ.. oradaki 
Aşkla beraber ispiritlzm:ı da devam miyorl.ardı. O Zehrayı ç$mıa.kta de- hfı etmem1$1k. Arkadaşım küçük maçlan. amcanın eski evini ziya.ret edeceğiz!• 

ediyordu. Bir yandan da bir çam dalı vam ediyordu. Birdenbire bulundujtıı- :ma.sanın 11zerl.n ka.pe.nmış, kollan iki Fenerbahçe stadl: saa.t 9,30 Gala.- demt,tın. Neden sözün-de durmuyor-
gibi narin sevgilisi için yanıp tutuşu- muz odanın kapalı kapısının ardın- tarata saı1ımıftı. ta. - Hane h11kem: Şekl.p, Halld, Fa- sun? 
yordu. da. ayak sesleri 1ş1tlldl. Hepimiz Hemen genç doktor onu muayene zıt. 11,30 iıstanbu]spor - Beyoğlu ha- Yamada kızına.: cÇinliler aıen1 kaçı-

Nihayet evlendiler. ürperd11c ve kapı o zaman bl.2ıe çok etti ve mınldaruh: kem: Şazi, Müeyyet, Zeki, 13,30 oa- raca.ldamuş!ıı diyemedi. On& başkıa 
Büyük bir konakta. oturuyorlardı. acayip ve esrarengiz gelen bir gıctrtı - Yazık!... dedi, fazla heyecanr... Iata:sara.y - Altıntuğ hak.em : Reşad, bir yalan uydurdu: 

Pek ziyade mesuddular. Evlerine an- ile yavaş yavq açıldı. Sa!!etln yiEü:nd&; yıllardan:berl Bahaeddin, Nihad, 15,30 Beşiktaş - - Buranın İngillz vallsl ile ·biraz 
cak blr 1k1 kere gitmiştim. Bu ınrada Eşikte gayet zayıf, dal gibi vücutlu, aranan sevgiliye ka.T\lfiffiuş insa.nlann Beykoz ha.keıın: SelA.ml, FeTidun, Nec- aram açıktır. Belki. bir rehlne olarak 
blr şey dikkatime çarpmıştı. Kan31 ateş rengi elbl.seler giyimn1f bir kadın mesut gülümse~ vardı... Ve nef!!\9 det. seni revkif eder. Vazl.yetl ~e anla.
Zehra dalma ateş rengi ev elbiseleri bıı.yaletl duruyordu. Ayağında da :ıor- almadan, harek~<J:Jz öylece dunıyoııdu. 1 Şeret stadındaki maçlar tehir edil- madan seni şehre bırakmam_ Sözüm
giyiyordu. Onun için şimdi ne za.m:ın mızı terlikler vardı. Yanmıda oturan Hikmet Feridun Es mlştir. den dönmüş değilim. Faka.t ihtiyatlı 

Korsanın güı;Ierl ufaldı; gü.Iümscdt.: 

- Yanlış anla.m.ıı. sa.kıın. Yama.da.! 
Çinli genç benim g&zlerl.m1 ôpt\i. Ta
ka.koyu değil .. 

Yamada gemictnin karnına. bir tek
me vurdu. 

- Haydi defol şu.rad:an, sa.r'hot th
pek! 

Gemici y-ere yuvarlandı. Etrartan. 
bu salıneyt gören korsanlar gülQ.şerek, 
yerde sızan a..rk:ıdaşıla.mu kucakladı
lar, götürdüler: 

- İki katlı a.fJ'(IQ ~ benzlyoır •• 
hAIA ayılmamı;ş.. b>nuşu,yor amma. 
aklı başka yerde. ·-

Kava • Mura'nin 
Singapur'da kavgaal 

Ka.va - Mure.'nm ada.ın1an adşer 
~· aynldılar .• semt semt dol~ 
başladılar. Kava - Mum bir W. na& 
sonra sahilde bir ç.a;y evinde tekrar 
buluşmak üzere a.riaı.d.aşları.ndan ay
rıldı. Ka.va - Mura btr R~'ya bine
rek deniz boyun.dan e.ynld.L Ka.vanm 
maksadı ilkönce şdlrln büyi}ılı;: cad<le-
1 e tinl ge-zmek.tl. 

Kava - Mura. büyük bir caddeden. 
geçerken, büyüle b1r dükkılnm vitrl
nlıide ipekli güzel kıJinQşla.r gördll. 
Rişka.'yı ifıen Çinliye: 

- Bl.r:ız dur şu dükltA.ıun önünde.. 
kumaşlara. bakacaıtım-

Dedl. Çinli durdu. Kava.-Mura. R11" 
k.adan lndl. DfıkkA.na. gl.rerlten blr çı
rak kendl.sin.1 ka.rşıladı. Kava. - Mı:ıra 
bir koltuğa oturdu. Müşteriye hemen 
blr çay lıkram etmek AdcttL K.a.n. 'nıA 
eline çayı tutuşturdular. 
Bwıdan sonra mağaza sah1b1 içeri

den göründü: 
- Vitrinde hangi kWJ'l&Şl betend1-

niz? diye sordu. 

Ka.va - Mura. kırmızı çiıçekll blr ku
uıa.ş beğendiğini söyledl. 

Dükkan sa.hlbi depoya g1nll.. 9671 .. 
diğl kumaşı toplyle alıp getlrdl. 

<Arkası nr) 

EY KADER! leye baı vuracaktı. ııenç kıza. saat beşte mağazasında - Rica ederim, patronun yazıha- ıbine kadar işliyecck. başını döndü~ 
Y elpazecinir. cebir ıve şiddet kul- ran-cll!Vu ıvermişti.. Genç kız., asılları nesine giriniz, şimdi ben yanınıza ge- reeek ateşli ıözleT bulmak istiyor<lu. 

Aşk ve macera romanı 
lanmaktan çek.in-genliği, ahlaki kay- ve kopyeleri. bir kağıda sardıktan lirim. Şahin bey, burada yok amma Halbuki Fahri, aradığı ateıli aöz.• 
gılardan değol]. karakterinin para aonra saat dört raddelerin evjnden nerede ise gelir. leri bulmak için kendisini zorladığı 
kuvve.tile. .ikna ile ve icabında hile çıktı. Kapıdan çıkarken kapıcı ka- Galibe, tezgahtarın tavaiyesi mu• halde, genç •kızın kalbini yumupt.-

Tefrika No. 162 Nakleden: (VA • N4) ve desise ile it görmeğc alı~ın ol- dma rasladı: cibinee Şahinin yazıhaneaine girdi eak bir sö:z: söyliyemiyordu. O zaman 
masından ileri geliyordu. İıte ihti- - Hemfirem benden evvel eve Fakat '*ği aşar aşmaz, pİ§Illan oldu. Fahri, sevdiği kadının, Galibe değil. 

- Doktorcuğum, bu n3$ihatlerin çalt§mamıı değildi Fakat Gali>e, yar tacir, bu defa da ayni şekilde gdirse, rica ederim kendisine söyle- Mebrurcnin dediği gibi, patron ma- Meliha olduğunu acı acı düşündü. 
bana vız geli:, b~ aldana koyduğu- evlenme teklifini reddetıtikten .ve bu hareket edecek. Gw"beıyi hile ile yin:i:z:; merak etmesin, ben geç kal- ğazada yoktu. Fakat onun !Verinde. Melihanın tatlı ve mahzun hayali. 
mu yapacağın:.. Nafile kendini yor- taraftan da kendisi için bir iimıd kal- Zincirlikuyudaki köııküne celobetme· marn, eve dönerim; dedi. yazıhanede Fahri oturuyor<lu. Genç kendisile Galibe arasında &§llmaz 
ma ... <ledi. madığını anladık.tan sOIU'a. ihqyann ğe çall§&eaktı. Galibe, bu kurdun - Baıı üstüne kızım 1 kızın, kendisini görüınce geri çekil- bir perde germişti. Delikanlı eon bir 

- Cezanı muhakkak çekersıin. bu çir.lcin ihtiraslarını tahrik ediyor, evine gittikten aonra acaba mukave- Galibe, yolcuştan aşağı inerken. mek üzere bulunduğunu hissedince gayret sa.rfetmek istediği halde Me-
Hem de pek yakında... hatti. planını bir an evvel tatbik met gösterecek miydi} Şahin esaslı aapıcı kadın arkasından uzun uzun tatlı bir S'esle &ordu: lihanın hayali, Galıöeyi tehdit eden. 

- Ne cezası bu} mevkii.ne koymağa kıılr:ırtıyordu. bir mukavemete uğnyacağmı san- baktı ve: - Galibe hanım. benden mi kor· tehlikeden koruyordu. En nihayet 
- Zamanı gelince tekrar konutu· Fahri, muayyen bir plan takip mıyordu. Zaten bu kocamı~ kurt, çir- - Ne talihsiz luzcağızL sözleri- kuyorsunuz~ F<ıiı.ri, son bir gayretle, sesini tatlı-

ruz. ediyordu. Galiıbenin cazibesini. aü- kin emellerini açık.tan açığa genç ni mınldandı. - Hayır! laştırd1 ve: 
Doktor Haşmet, nasihatlerinin bu zelliğini, zarafetini medheM'.ikçe> yel- kıza açmıyaca.k, sureti haktan görü- Hakikaten Galibe talihsizdi. 18 - Bir aralık 'l)u zanna kapılacak - Hoşunuza gitmecüğimi eeefle 

ahlaksız ihtiyara tesir etmediğini pazeciyi çıldırtıyordu. İhtiyar aşık, necek, onu sarhoş ettikten sonra me- y~ına bastığı halde 'bir gün saadet oldum. Çünkü bürodan çıkmak üze- görüyorum; dedi; bı.a rağm.en sizıe 
pör.ınce, .a-L ısrar etr:ıeği lüzum~ artık ne yapacağını şaşınnıştı. Şunu ramına enneğe te§ehbüs edecekti. ve refah yüzü görmemişti; ablasile re bulunduğunuzu gördüm. lnrşı dostluğum bakklir. Benim için 
suz görC:i.:. Şahin, artık istediği gibi 1 da söylemeli ki, Şahinin Galibeye GaHbeyi, Zincirlikuyu civarında- b~~a~er. fakru zar~r~t. içi~de ~üy~- Fahri, ayağa kalktı, Calibeye yak- çok güç olmakla beraber unutmağa 
ı;erbesçe hareket edecekti. Günden meftunluğu, aaf bir aşk değil, çirkin ki kö,ke makul bir bahane ile gö- n:uı:u. O, s~rdc yetıştml~ı!. na~n bır laş:ırak ellerini tuttu: . çalışacağım. K~e siı.:i 'h"ç gönne-

üne Calibeye karı:ı ~ht:raaı alevle- arzularnı tatmin etmek thırsı idi. O, türmek vaıif~in:i, mağazan111 tez- ~ıçeg~- be::1z:.yorclu .. En kuçuk hır ao- - Size karşı bir suç mu iJledik? .. seydim ... 
1 y or. Kızcağızı drrkkanına getirmek birkaç banknot ile emeline varaca- gahtarı Mebrnre üzerine almıştı. guk ruzgar darhesıne dayanamazdı. 

1 
&;ye sordu. Galibenin cevap verme- Galibe, Fahrinin sözünü kestit 

için bir sürü bahaneler İcad ediyor- ğınt ümid ettiği cihetle, iıi aceleye İşte, Cevdetle Latif ça~şun Da· Ç?cukluğunulmhastalık içinde geç·ir- diğini görGnce, şesİne. mah.zun bir - Rica ederim Fahri bey. Jttar 

. Genç kız, dükkana gelip gitme- vermek istemiyordu. Bununla bera- laman çifliğine ikinci defa vardıkla- mışl, verem 0 ı.aııın:. da az kalmıştı. eda vererek devam etti: etmeyiniz. 
sini sıklaştırdıkca, ihtiyann a~kı da- ber, Şahin, Cal.ibcye karşt katiyen n gün, G.alibeye uzun zamandanbe- stiklal cad~e.cinde Şahinin dük- - Yoksa sizi sovmek büyük bir - Sizi, hislerimin sam~ne. 
ha 7İyade kökleşiyordu. 1cebir kullanmak niyetinde değ-ildi. ri tasarlanan ve hazırlanan tuzak kanı~a. ;ardığı zaman, Mebrur~, suç, affedılmez bir günah mıdır? mesut ve bahıı.iyar etmek. istediğime 

Fahri, ihtiyar aşığın yegane mah- O, şimdiye kadar kendisine sayıaız kurulmuştu. O gün Galtbe, Şahinin f~nd.ısını keza.ketle karşıladı ve gu- Fahri, son defa olarak Gahbeyi inandıramıyacak mıyım} 
nmi esrarı idi. Vakıa doktor Haş- muvaffakıyetler temin etmiş olan pa- kendisine kopyelerini çıkarmak üze- umsıyere sordu: k.andırmağa teşebbüs cdiyorda. Bu Galibe. red makamında ba~ 
met, Yalovaya gittikten sonra bu ıra hazretlerini kullanacak, ~yet bun- re vermiş olduğu iki resmi mağaza- - Reşiınleri getirdiniz mi kızım~ hususta bi.i.tün tala katini, bütün cer- ealladı. 
eefih delikanlı, Şahini yahştırmağa da muvaf'fak olamazsa o zaman hi- ya götürüp iade edecekti. Yelpazeei, - Evet. Mebrure hanını. bezesini kullanmak. genç kızuı kal- Arkam var) 
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Sahife 'l 

r-Günlük Borsa 1 Devlet Demiryollan ve Limanlari lıletme 
Umum ldareai ilinlari 

6 Şubat 1942 

L. K :UUhammen bedel. mınal:b.& temınaı 'H mlkt&ı1arne tlDllell ,.. -=-m.- ==::.....==================================--=== 
23.40 me rtln '" matı &§3.R'Jda. aıt oıdultı ll8te.!1 b1ıwmıda J'Ulh lıbl&P tı«teııdtst ~ 7,5 933 Türk borcu ı. n. m 

> 15 19~8 1kra.mlye11 
• 5 1933 1kramlyel1 Ergıın1 
• '1 1934 Slvas-Emırum I 
• > 1934 Sivas-Erzurum 2-'I 
> 7 1941 Demlryolu ıstıkrazı 
> 2 lJl32 Hazine bonolan 
• • ie35 Hazlne bonolan 
• • 1938 hazine bonolan 

A. Demlıyolu tahvUJ. I - n 
A. Deml.ryollan tahvili m 
A. Demtryolu mümesınI senet 
T.C • .Mertez bankası 

tl.45 her l1sbe m'tlb~tı l(ln 61" ıtıaıe edllmdc tmmı .,. t.al)aJı mrf wıft ne 
23.~ Anbrada ıda.re b1nomnda atın almacaktır. 
19.95 Bu ıoe stnneıc ~erin ıı.ee.t htnyııında JUJ2ı mvnkb& tıemt::ıu ne 
2'0.05 kanunun '8.y1n ~tıti Teslb. n tıe9cl1flerln1 ft1Dı etbı eblltme laat!nden 
20.- bir saat evvellne tadar ~ reısııııne nrm•rı JAmndır. 
56.50 Şartnanielfll para.m ol.anık Anb.rada meı:ııeme dalreahıde, Hçdarp&-
18.50 fada teaell11m T• .en fe'fl111nde, ~ w :hımırdeı ldal'e mata-ıarm-
27,25 da dalıtıJmaHadır. 
52.
Gl.-
47 .50 Lbte No. Mıktan 

155.- 9de't 
1 

Beher adedln1n 
mahamme:n 

bedell 
Lr.Ja. 

KOCOK iLANLAR 
J'evbllde ahftlln dnt.mı 

mtlddetlnce gayri muanm san
lerde haftada iki Te)'& ıo defa 
ne,redUecettlr. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 

JaLYbrATOR IUREALI - As kul- KELl:PİR BATILJK .ARAZİ - Gl§
Wnlm11 b1r Han» 111.tıl*Ur. BeJollu l1dt Bulgar hastanesi taroısında 77 
Tarla.bap Kal1oncu kulluk taratol b1n metre araııl, metresı 80 kunı.§taı:ı 
brfısmd& 1611 No. l'ahr1 BeıJ acıaı:tı- atılıktır. Milra.caat: Galata Hav-
man, d&1re ı. - ı nr han: Tl/1 No. da A. Yetiğe. 

4 - Kiralı)( • Sablık 
BALİÇTZ - 1400 tG.9ur :mertebe

Tt1RKÇE, FRANSIZCA. iNGtı.ız- rlne muazrıam fabı1b. b!nala.rl1'e nh-
CK - Hesap bllen bir EmJ.en1 bayan t.mıı bulun1Ul aım a.tılık D. No.. '134 
buralarda husus! de:nıı " m1lrebbiye- Gal&tw.r&y KOoe a.psrtma:ıı Em!Wf. 
llk 111 arıyor. Akpm'da (Akasl) rft- Tel: 49010. 

SA~ APARTIMAN - Beyoğ .. 
lunda l'Jıamıs sefa.retı ta.rşısındaı 
mamanııı n ~ 4 varldaUı b1r a.pn.rtı~ 
maıı atıııttır. İsbeltlllerin saat l3 nb.' 
ıa U'MDld& 81~ telefon numarasmn' 
mtıracaatıan. - 1 

1T h bankası nama muharrer 
T. İş b:ınknsı Chanılle alt ) 
T. İş b:ınkası mümessil hl&. 

12.75 
13.25 

1'1'11'1 C&ri hat b1JD 
tzannd 

muzuna mektupla. mftracaat. ---------.... ----'1I0.15 > 2312/1942 _____ ;;._______ ŞEllZADEBAŞINDA-.a.s& bSr nn.b-
T48.26 > puartec1 TVRKÇE, ALMANCA, FRANSIZ· tıe 1st1lı:bal1 parlü olan 4 kat a.rtne 

HER 8EMTI'E DER KinlE'lTE -
Acele -.tııııı: emlAk almak iBteycnlc .. 
r1n l'eM1 Belelc T0"0RK EMLAK Bil .. 
rowna mtıracaatıan. Galata ömeı: A. Deml.ryollnn Ş'irketı < % 80) 

A. Dcmlryollan .şirketi (% 100) 
Eskihisnr çimento 
Kredi Fonslye 1903 

l'I0.-
27.-
45.-
13.40 

132.-

ıııs 

1 > 

-
> ı&ıt1 mat CA - Bilen ve üç llsnnd& p.yet aer1 bahçeli bit kmak atıııktırr. D. No. '130 

ll>A0.00 • 11,so dan daktllo ynz:an, refenuıs ftrebll1r tec- Galata•ray x* 1.pe.rtman EmlAlrf§. 
• ftıb&ren rtıt>ell bayan clddl mil~ ~ ™= 49010. 

Ablt haiı b.\ ı No. 23 telefon 42368. 
i -3 

• • 1911 m- ~ 
c200(. mak 1stlyor. Akşatn'da SX. - .. -.--

1
-----ea-ad--

4
-.._.-_A-,. 

.a.aLEL - Tramvay ~e v 
BİR ANA İKİ KIZI - Kız.1ann Wc- ta.ı ber!M, btıttın konfonı h&T1 ty1 

pıektep tahsill olan ve milşkÜI vazı.- 1'!.nd.mıanlı ~ ~ b1r apa.rt
yette kalan herbtri ayn ayn çalı- man satılıktır. D. No. 840 Galataaray 
pb1Ur ev 1ş1 yahut mftnrudp 1t an- Köte &jartman ıı:mJlkif. Tel: 49010. 

IULTANA.llMED MEYDANINDA -
Son da:1ll ta§ kar§lsında pa.l'ko. ve 
denifıe 'll&EJr 68 numaralı bllümum te
.ıd.!atı han mahiye 75 lira kira ~Uren 
1tUçt\k b\r •apartıman satılıktır. 8 den 
10 a :tadar eve müracaat. - 1 

> Amortı 

-. > Kupon 
Osmanlı bankası Cbanknot)' 
Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork fizer1ne 100 dolar 
Mndrld Qzer1ne 100 pezeta 
8tokholm 11?.erlne 100 kuron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe ııltın bir gramı 

Sl.- Vakt.fnde t&bm1I veya ~edilmeyen ngoınlatnı tatuı edevat Qcret-
1·35 lerl haltlrındalri D. D. Goe No. ıu tarlfedek1 ücretler. 10/3/~ tarihlnden 
s.ı5 itibaren '12 den fazla olan 1&atler 1ç1n bir mJ&1 fnzlasUe taiblk edllece!lttir. 
15.24 Faali. tatslllt tçtn istaıtf'mJ&ra mil.racaat ed11melld1r. (887 - 20'4) 

130.0250 
ll~~ * 
Sl.0050 10/3/D42 taı1hlnden :tt1b&ren bazı inşaat maddelerine ait olan D.D.M8 

numaralı tarifenin k.ıı.nfZk olarak hangi maddelmten b1r vag"On y!lkltı teş
kll edllece~ dair olan tatbl.k pıtı Ue ateş topralt ve atq tuğlMJna. tat-

35.50 blk edllecek tı.mu d~lştir. Fazla tafs11M ıçtn ıstasyonlıuıı müracaat 
ıl.80 ecUlmelldlr. (885 - 2043) -======================== 

BULMACAMIZ 
1 Z 3 4 1 8 1 8 9 JO 

-==-!•' 
Devlet limanları itletme umum müdürlüğünden: 

Denizcilere ilan 
Karaden12 boitaZJ. Rumeli feneri civannda bulunan radyofar Arıe:a do

la7JSlle J.şlememektcdir. 
Tamlı1 yapıldıktan 80ilfa faallyete geçtl#l aynca. urın edllecek.tir. (2073) 

Tıp Fakültesi Deka:.ılığından: 
J'a.killtemt.ı Mlkrob1şoloJl, 8algınlar Bl.lglsl n Paraz1t.olojl enstttıasilnde 

bil' mOnhal ubtanlı.k Taldır. 
Tt.llp olanların yabancı dil bilgileri tesblt edilmek 1lz.ere f\btm y1ıml 

yedinci pel'§embe günü mat onda Dekanlıkta bulunma.lan. (2040) 

yorlar. Feriköy Batı cad. No. 57 
Havva. - 1 BEBEKTE - Çok enteresan bir yalı DEVKEN !!IATnlK BAKKAL DtlK-

arsam atılmaktadır. Tamamı 13.526 
iş ARIYORUM - TaM1llm orta de- M2 d1r. D. No. 39 Qalntaaan.y Xöşe KANI - Şlşll lstasyonu karşısında. 

recededJr resm! husus! mtı~erde apartman EmIAldf. Tel: 44Hl10. caddett. OOJt Jıtle:k bir bakkal dilkkAnı 
çalıştım daktllo blllrlm askerlikle 111- !!!:'.!!..::=~=~~:.:::~=::..... __ devren atııı.ktır. Mahalline müracaat. 
şlğim yoktur. :lstıyenlerln Akşam'da TOPHANENİN - Merkezi b1r ~rtn- İstatıl'On apa.rtımanı altında No. ısı. 
B.O. riimuzuna mektupla müracaat- de IS lcat tızerlne 1y1 ra.ndımmılı kargir - ı 

lan. bir apartman s:ıtılıktır. Do. No. 737 HER SEMTl'E HER Kl'l.'l\lh ........ E -
Galatasaray Kaşe apartman Eml~ ..... ... 

Şİl\IDİl'E KADAR - Büyük blr Tel: 49010. Acele atılık emltık almak ısteyenle-
Alman ıthıılô.t ev1ılln 1şler1n1 çevlrmlş, rin Ferdi Belek TÖRK EMLAK Bü· 
ithalA.t ve ihracat branşlarında, tSTANBULUN - !!n mutella ve ~a mQracaatlan. Galatn Ömer 
devlet müteaJıhidllğlne aJd t~lerde ih- merkeı;\ bir yerinde balen fullyette Abit han, kat 2, No. 23. Telefon 42368. 
tısa.s s:ıJılbi, plya.sn.yı ly1 bilen. Fran- olan hamn.mla 5 dtıkkAn ab.lıktır. -3 
sırea ve Almanca llsa.nlannda. mu- D. No. 732 Galatasaray Köşe apartman ................ ta - "' .... ft ...... ulun en ı~ 

EmJAk'f · Tel: 49010. A.AftL& ~ '>1 .rti\.auu ...-
ha.bereye muktedir, mükeınm.el teıJıki- lek bir m&halllnde senelik safi vnrl-
lAtçı blrlst mün:ısip aabit blr 1ş an- ERENKÖYVNDE - Heı ld tarafı datı 3500 Urayı mütecaviz bulWlan blr 
yor. t, kurmak lstıyen bir ~ lle de w muhtellf asfalt yol tbıerlne bulu- kıraath&ne acele cfevren satılıktır. is
huswıt anlaşma ynpnbWr. Refera.M- nan ve muht~llf pe.rsellere aynlarak tantıul 429 posta kutusuna müracaat. 
lan mükemmeldir. Alapmda. (İtlıalltl blnalar inl}a&ına mftsit olan S'1 dö- - 2 
rfunuzuna mektupla müracaat. - 15 nftm arsa mtı.lıktır. D. No. 738 ae.ıa-

18 YAŞINDA BİR GENCİM - Oku.- tasaray Ko.,e apartman J!lmlA.ldf. 
....,., ......... Tel: .wo10. 

ma yazma b111rlm, biraz da ~ .. w.a.- ------------
çe yazarını, Bnnta, Posta, İcra mua.- OSMANBEYİN - XJbar bir muhl-

T. Hava Kurumu Düzce Şubesinden: mele takip işleri ynpanm. Akşam ra- ünde t.adllAUa 1.part.man )"l.PllabUen, 
Bu senetı kuıt>an derilen mlllltaza.m tuzlattınlmı.t mtır derllerl •la- zctes1nde M. M. riimuzuna mektupl&. tramny caddesine 2 dak1b. meafe

mllıw. haHnde :t:Uo hesablle mymı ve keçi deriJerl tane hesa.blle 28/1/942 ta- - 2 ele 4 ıcat berine kArg1r bir n .a.tııık-

SATJLIK APARTIMAS VE SAİRE-
İstanbul, Beyo~lu, Beşiktaş, Kadıköy 
ve Bostancıda en güzel, mutena yer. 
!erde apartunan, arsa, dilklln ve 
at.arla.r atılı'lctır. Kadıköy Mod:ı cad
delll 104 numarada Eml!kevl Nacl 

Soldan sağa ve yukandan aşatı: 

1 - Kredls1 kalmamış. 
2 - Tartı IUctı - Ak.rabanm bafı. 
3 - Cli3sell - Romanın bqlangıcı 

4 - Satıcılardan. 

!I - Sonuna cN• gelirse 90lalmı-
7andır - Blr nevi şekerleme. 

8 - Tersi su hallne gellı - Kam-
pa.na. 

7 - Amele Ue. 
8 - cNlda - Bir ert:ek 1sm1. 
9 - !I'ersı İstanbul şehir suyundan 

bir harf ebikt1r - Güzel sanat. 
10 - lllç ayan bozulmıyan saat. 

Gcçan bulmnc:ıml% 
Solda'n sağa ve yukandan aşatı: 
1 - :MağlQblyet, 2 - Aza. Leva, S -

Onllbolmak, 4 - İzale, İs, 5 - Urban, 
Tali, 6 - Ol, Alt. '1 - İlletli, Ne, 8 -
Yem. At, Yat. 9 - Evall. Na.im. ıa·
Takslmetrne. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye Ecnebi 

1400 kuruş 2700 turuş 
750 • 1450 > 
400 111 800 • 
150 • • 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecncbl mcmleket.ıer : Senell~l: 
3800, altı aylıRı 1900, üç aylıtı 

1000 kuruştur. 

T<'lelonL-ırımız Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri: 20765 - İdare: %0681 

l\liidür: 20497 

l\luharrcm %1 - Kasmı 9Z 
s. im. on. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
R 11,52 1,32 6,56 9,41 12.00 1.33 
Va. 5,24 7,05 12.28 15,14 17,32 19,04 

İdarehane Babılll civan 
Acunusluk sokak No. 13 

Kartal sulh hildmlilinden: 
Pendlkte Ankara caddesinde 36 

No. ıu hanede sa.kin iken vefat eden 
n mahkemece terekesi deftıere geçi
rilmiş bulWlan Yanyalı Hacı Fuad 
Oznnere karşı alacaklı ve borçlu 
olanlar kanunu meden1nln 661 el 
maddesine tevfikan Qç ay :zarfında 
Kartal sulh mah.kemeslne müraca
atla 942/12 No. lu tereke cSosyamıa 
&lacak ve borçlarını kayıt n beya.n 
etmeleri ve bu müddet za.rfmda mt1-
mcaat etmeyenlerin blllhareı Tllk1 
olacak iddialan ıw..zan 1tıbam alm
mayarak :terekenin tasnye ohmaoatı 
ıırın olunur. 

Maruf bir a.lleyc att 

Yirmi Kıratlık 
Bir çift nadide tektaş 

Pırlanta Küpe 
Belediye Smdnl Bedesteninde 
teşhir olunınaktndır. Şuba.tın 
on 1klnc1 perşembe günii snnt 
14 do Mezat s:ılonund::ı. satıla
caktır. 

rlbmden Jt.ıbaren Jl gi1n möddetle müzayedeye konulmq ve 18 Şubat 942 -MUB--A-SE_B_EY_E_B_A_K_K_l_l.-E-V_A_K_JF ___ tır. D. No .. 658 Galata.saray Köşe 
,. ........... - -...tl aat 14 cııe T. hava. kurumu I>Uı.ce şu.besi binasında nıaıe d .... 

1
.. apartman EmIMdf. Tel: 49010. 

Azer'• mtıracaatıan. - ıı 

GÖZTEPEDE - İstasyona 10 da
t:lb asfalta pek yakın mesafede 
W bftyllk tuyusu, seb~ ekilmeye el
nrişlt 25 d!hlüm tarla ltlrnya ver11e· 
cektir. Gönnek için Göztepcde tel
lAl İamaile. görüşmek 1çJn de 49469 
telefona mün>.ea:ıt. - 2 

.. -~ ...... Ve mllll bir müessese e G sene~-
edlleceğlnden alıcının ~ 7,3 teminat akçeleri ııe kuruma müracaatıan 11An ,.,,,,. gen" bir muhasebeci blrakç aat 
olunur. clOOb -Y " 

veya bütün gün için tş arıyor. Aqam-
GALATA~'IN - İyi blr yerinde 4 

katlı altında. 4 dükllnı bulmı.an 1y1 
randımanlı kArg1r bir han atılıktır. Türkiye Eczacıları Deposu Anonim Şirketi 

İdare lV eclisi o den: 
Şirketlm.lzl.ıı tevkalMe bey'eU umuıniycs1 23 şulnt 1942 pazarte.sl .sw:ı.t 

16 de .Şirket M'ıerttezlnde toplanacaktır. İçtimada her on ~nln bir reyj. 
vardır. Sayın h1ssedarlann bu içtlmııa 1ıttrA.'klert ehcmmlyetle rica olunur. 

İÇTİMA RUZNAMESİ: ~ret kanununun 323 üncü maddesi muclbln
ca idare Meclt.!1 Azasmm ~~tle Ticari muamelede bulunablJmelerı lçln 
mC%Ull1yet Jtam. 

Devlet Deniz Yolları lıletme Umum 
Müdürlüğü llanları 

lZMlR POST ASI 
İzmlre her hafta pazar günleri yapılmakta olan ve muvakkaten lA.tve~ 

dilen İzmir J)Ol'Jta&l 8/2/942 tarihinden itibaren her hafta pamz günleri 
muntamman km olunaca.ktır. Mczlcftr tarl.hde Tan vapuru saat 13.00 de 
Oalata rıhtnnından kalk.a.caktır. (2088) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kasımpqa - Halıcıotlu yolunun DenlZ hastane:sl anma tesadüf eden 

kısmında JV.ptınlacak D::sa duvarı kapalı zarf usulile eksllbneye konulmuş
tur. Keşif bedeli 33599 Ura. 60 kuruş ve ilk teminatı 2519 Ura. 97 kuruştur. 
Mukavele, eblltme, bayındırlık f.oleri genel, hususi ve femıt tart.nameleri, 
proje ff teşlf hulAsaslle bmıa müteferrl, dlğer evrat 168 tııruş mukabilin
de Belec:Uye Pen 1fleri Müdürlüğünden nrllecekt.lr. İhale 19/2/942 ~ 
günü aaaı ıs de DUm1 Encümende yapılacaktır. Tallplertn ilk teminat mak
bwı ttya mdctuplan, i:hale tarlhlnden eetız gün evvel belediye Fen 1§ler1 
mildilrlüğüne müracaatla. alacakları fenni ehJyet, 941 yıiaıa alt ticaret odMı 
veıstkalan imzalı prtname ve kanunen i>razı llzım gelen dl.ter Te!aik ne 
2490 nwnaralı lcaııunım tarJ.tatı çevresinde hazırlayacaklan tıekllt mektuP
larmı !hale f(lnt1 sa.at 14 e ta.dar Da.imi Encümene veımeıert ltlzmıdır. (9156> 

Ttlrkiye Otlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tatlhl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelderl 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında bmbaralı ve 1tlbams tasa.mıf heaapl&rmda en 
az 60 llruı bulunanlara 1enede 4 defa çekilecek kur'a :Ue atatıclakl 

pllna göre ikramiye datıtılacaktır. 
4adet1.000 liralık 4.ooo lira 
' • soo • ı.eoo • 
4 p: S50 • J .GC.10 ) 

40 • ıoo • -t.ooo ~ 

100 adet 50 liralık S.000 lira 
120 » 40 ı!P. 4.800 l 

ıeo ;[t 20 ~ 1200 • 

D:IK.KAT: Hcsaplatındakl paralar bir AD.e içinde iO l1rad.a.n ....aı 
dÜ§mlyenlere lkramlye çıktıRı takdirde % 20 fazlıı.sUe verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylftl, 11 b!rfncikfmun, 11 mart ve 

ıı haziran tarlhlerinde çekilecektir. 

Devlet limanlan iıletme umum müdürlüğündens 
Mer'l İstanbul, İzın.1.r, Tmm.on İslcenderını Dma.n 1.,ıetme Uzttelertnın 

ücret cedvellerl tıadll olunmqtur. ~ ıa.cıllt.tm. Jııl ew-' 942 tarnıınden 
ltlbaren tatbik olunacalı 11ln obmv. GO'l2). 

da OME rumuzuna. - 2 

D. No. 662 Galatuaray Kllfe apart-
ABÇI iş ARIYOR - AJaturlca ve man EmIA.t.1ş. Tel: 49010. alnfrangn yemeklere vakı.t yü.tsek ____ ...;._ _______ _ 

a.lle yanlarında uzun seneler çalıf- VANİKÖYDE - İskel~ 1k1 dakl
m.ış ve ayni derece ihtisası olan ka- ta, bir katlı G odalı lçl pane, ya~lı 
rısiyle berabex hastane.. tabrika ve boyalı bo.hçeH nhtmıı olan ahşap bir 
yahut bir aile nezdinde ~ anyor. Ak- yalı sablıktır. D. No. 538 Gala.tasa.ray 
şnmda A. Ş. Köşe apartman EmWdş. Tel: 4-9010. 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
HASTı\BAKICJ ARANIYOR - Or

tnköy şıra Yurduna hastnbakıcı alı
nacaktır. İsteklilerin her gün ~leden 
sonra milesscseye milnı.caatla.n. Orta
köy Muallim Nncl caddesi. 115. 

MEMUR ARANIYOR - İstanbul 
Fatih noter dairesine memurin kanu
nundaki evsafı haJz olup askerllkle 
llişlğl bulunmıyanlardan !.mtlhruıla. ve 
40 lira maaşla. memur alınacaktır. İm
tihan 14/2/942 tarihine mt1.sndl! cu
martesi günü saat 13 de Bcyazıtta Fn
tlh noter dalrcshıde yapılacaktır. İm
tlhadn& muvaffak olaillarla noter 
kanununun muaddel 66 ncı maddesi 
mucibince yapılacak mukavele şart
larını anlamak il!Jere imtihan gilntın
de evvel müracaatları. 

t1CRETSİZ GtJZEL BİR ODA -
Beyazıd clvnnnda iyi b1r alle ne-zd.ln
de gttzel bir oda, akşanllan blra.z İn
glllzce mükAleme lle meşgul olunmak 
maksadlyle Kollej mazunu V!lJa 1y1 
İngilizce bllen bir ltlm3eye ncretsız 
ol&rak verllecettlr. Arzu edenlerin 
(Akşam) da (AB.C.D) rO.ınuzuna 

mektupla isim ve adreslertnl bildir
meleri. 

FABRİKA VE MATBAAYA ELVE
RİŞLİ BİR BİNA SATILIKTIR - Ca
pl~lunda fabrika ve matbaa ittiha
zına elverlşli bct-Onıı.rme yeni bir bina 
sa.tılıktır. Akşam idaresine müracaat. 
Telefon: 20681. - 8 

SATILIK APARTIMAN - İki tat 
berine köte bqı bahç.e Te kuyusu 
olup tramvaya 150 metre mesa:teU 
8,500 liraya aatıhık: Kurtuluş Hacl Ah-

5 - MÜTEFERRiK 
FRANSIZCA LiSAN l\lt.ITEHAS, 

PROF. ANJEL DERSANESİNDEN -
Evlldmızın Frnnslunsı zayıf ise bize 
yollaymn. Çabuk ta.k\·Iyc ederiz. Az'J.
mt 3 - 4 mevcuUu mü§terek d er.lcr 
için aylık .6 liradır. Bahçekapı t ra:n
vay yolunda SclAmct hnnı. Hususi 
ders dahi nrlUr. - 4 

SATJLIK ıNGiLiZ TAl'I - Koşu
lara hazıtlıınllll§ snt ka.."l yerll İngillz 
tan satılıktır. Kadıköy post.nne sı
rasında berber bay Aliye müracaat. 

- 1 

FRANSIZCA OLARAK - Lisan, 
tlz1k, klmya, riyaziye. ta'bllye d er.,lcrl 
ver111r. Talebelerle meşgul oluı um ; şe
rait ehvendir; evlere gidilir. Akş:ım'd"' 
İ.M. rt1mımına müracaat. _,... 2 

met mahallesi Er Meydanı No. 37. 
BizMETÇi ARANIYOR - Bir kan _ 2 

kocanın ev ve yemek işlerini yapacak -------------

ALMANCA DERSLERf - Çocukla· 
ra büyüklere gramer ve muh:ı.bere 
dıenıleri ..erlllr. Kolay metodlar 6 ny 
zarfında Ahnanca ö~tillr. Tnksiın 
Sıraaervller 101. Kapı 9 80n :ıi.nt m:ı
dam sınar. 

genç bir hizmetçi istJyonmı. Peqembe ARANIYOR - :htanbuıun her sem- MEKTUPLA&INIZI ALDIBINIZ 
giinlerl her saattn phsan mtiracaat- Un.de mtihtellt flatlerde Antaradakl Guetemlı idarehanesini adres 
lan. Adres: Atsaı"lq T1ryak1 Hasan- mttşterllerı içln acele aatılık apattı- ol.arat göstermlf olan karllerl-
pqa sokak No. 35 hane. - • man, dükkln, ardiye, ev, kl'ıtk, yalı, mlmen 

İŞÇİ ARANIYOR - Marmara Fllm 
stüdyosu muhtellf işle~ yef4tinnQ 
Uzcre dört Türk genel alınacaktır. 
Tallplerln yaşı 17 Yi tecavüz etme
miş, en az orta mektep tahslll gör
müş olması ve hüsnü:halt ha.kkında 
pollstcn vesika cetınnesl JAzımdır. 
Beyoğlu Bursa soknk No. 40 

ÇOCUK BAKICISI - Ydksek m.a.-
3.§la, ebe, hemşire hasta'balocı ve at
çı kadın aranıyor. İsUyenlerln he
men Cnğ'aloğlu Sıhhat Yurduna. mfl
raeıuı.tıan. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 

TlllA aranıyor. PR - M.N.E. - K.K. A.R. -
lstlltlAl caddesi No. 98, b1rlncl kat S.E.G. - Y.S - Mütercim -

Ankara EmIAk s1nısan Beyollu f\JbeSl. D.R - K.Ö - Kotra - Ş. -
Müracaat: Telefon: 41571. _ 1 M.P. - İngilizce ötretmen -

öd - AA - Enghhman - A-
ARANU'OR - lstanbulun her sem- ltaal - Ciddi - Gişe - Kollek-

tlnde her bedelde ve her ebadda An- sfyon - B.l\I - S. 
karadaki milşter1leri için acele satılık na.mlanna gelen mektuplan 1da
anıa, bat, bahçe, sayflyellk aranıyor. rehaneml.zden aldırmaları rica 

:1nık1Al caddesi No. 98, blrlncl kat iıııııııo.ıun_ur_. _________ ...;;; 
Ankara Emltık slmsan Bcy~lu tubesl, 
Mftracaat: Telefon : 41571. - 1 

EHVEN FİATLE SATILIK EV -
Çamlı Klübü 

Boeıta.nCı Da? yol No. g. İstasyona 10 KliibOmüzün senelik kongresi 15/ 2/, 
Te Çatalç~ tramvay duratına D 942 lar1h1ne tesa.düt eden J>6l',ar günt1 
dakika mesafede e oda 1ç11'81lı boya ..,, 14 de Klübün meı:kezl.nde ıcm 
·re m.,ambalı tlrgir görmet Ye uı-

SATILIK KAMYONLAB - 38 Doç, 1&fma.k iç1n içinde o\uraıı ml1Jb1ne edllecelln~ baların iefrU}erl rica 
39 Opel, MotOrlerl. bll\ibı aaa.mı ta,.. müracaat. - 1 olunur. 
m1r ett1rf.lmıtt11'. Şoför ıııah.alll :talO- ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. ıııııııııııııııııııııııııı1t 
aerı yeni ~. Aydın otell. 
Telefon: 20095. - 1 

SATD..IK KAMYON - Şevrole mar
kalı. F1at garajı bay GaHbe müracaat. 

-1 
llenıleketlmk4o emlik alıfVerltlnln mı büyük rehbericUr. Abcılar 

"atı.ıu mentaau.-ı EMLAKİ Bürosuıuıa bulabUlrler. 
Mecmwım aranıyor. ı ve7a on sene- •miiiiiiliiiilliııllılılılll••lıiiııilliıllllliiıiılil ... ilıılılııiılıııııiııı .. ••••1111• 
llk kollekslyonu olanlann .Atpm'da 

.Xollek.siy011> ram:azmıa. mektu;p1.a yapı işleri ilanı 
muracaat. -8 

siNGERiN _ :ıın mattıuı modeli Ankara Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden: .., 
d.fk1§ nakı~ maktnes1 :renı halde 250 .&nt.a.rada. Mahmut.paşa. Bedesteni tubbelerinln kur§Ullla. k.a.patılm:ısı 1a1 
llra.ya satılıktır. Bultana.bmet Atbıyık ZOll/J.942 tar1hll cuma. gtln1i ııe.at 15 ~ MaatU Vek!Uet1 Antikiteler ve Mü
bamam1 801cak No. SO & mt\racaa.t.. D!ler Mlld11rUlğüntte kapalı zarf usultl ile 8Slltmeye kxmulaeaktır. Keşif 

- B bedeli d8725.02ı llmdır. 
------------- İsteltlllerln yüzde. yed1 buçuk teminat ve bu l§e ait ehliyet veslknlaıı. ne 

8ATD..IK TAKSİ OTOMOBtLt - adı ıeoen gün v~ yerde tıoplaruı.cak komisyona. sa.at 14 e kadnr tekllt mek
aa model P'ord. Bultanahmed Betbqı tuplannı vermeleri veya. J'Qlliımalnn lAzımdır. 
kahvesinde ınot6rc11 Stllefmana mil- Ker!f her gtın Ankara .6.rkeoloJi MWıeslnde görüleblllr. Ve Uı..9dlkll su• 
ncaat. - 1 ıtı*i l*ia.Y& edJnlleblllr. c2074.> 
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Yavrularınız için sütünüzden som.ot en mühim mW.:v.in gıdayı teşkil e~en ve 1915 ~eneainden beri 
her ıeye rağmen tevakkufsuz mesaisile ai:-!ere hizmeti bir vatan borcu sayan ÇAPAMARKA her zaman 
olduğ..ı gibi, bugün de va:l!ifelerinizde yardımc: hizmetten geri durmıyacaktır. 

Binaenaleyh 5jzlerden hassaten ricalT' 
Fazl ihtiyati tedbird-en doğacak hareketinizle kend·.iniz gibi hakiki vazifedar anaları da müşkül vaziye-

te ııokmaktaı. tevaklti etmenizdir. \ 
ÇAPAMARKA müstahzaratını lutfen ihtiyacınız kadar alınız. Bu münasebetle memleketin her tara

fına şamil aattş fiatlarımız aşağıda P.Ö!llerilIT'i~tir: 

ile sabah, öğle akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizilırçalayınız 

. . -
,::. }>'~.,,/·· ..'.\'·.· ....... '1'~' '~·ı:. .. J.:.ı· • -~. - . .. --" r> .... · , ~-\v -·~ .... ~- ~ .J... .... - ..... ~ ·.,. '.·. . r"'~· .:. 

KAŞELERİ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMA TiZMA 
Ve bütün ağriları derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletinln ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınablllt. 

i 1 an GÖZ MÜTAHASSISI 

Dr. Stlreyya. 

Müessese İatanbuPda Tatrada 
Toptan Perakende .Perakende 

Sah.f Satq Sahf 
Fiab Fiab Fiab 

Sümer Bank Umumi MUdürlUöllnden Gördtlren 1~ 22.S 25 1 
1 

PİRİNÇ UNU 25{• ııramhk kutularda 

Neşredilmi~ olan 200 ve K. 25 7 No.lu kararnameler lk.wat 
Vekaleti tamimi mucibince bütün memleket dahilinde mevcut ya
paklar için Ziraat Bankası şube ve ajanlarına ve bunların bulun
madıkları yerlerde kaymakamlıklara verilecek beyannamelere dahil 
yapakların An karada Y enişehirde İıımet Paşa caddesinde 15 No. lu 
Sümer Bank İplik dokuma fabr.ikalan müesseseııi yapak mübayaa 
ekipleri tarafından, beyannameler mıntaka itibarile bir ıııraya tabi 
tutularak, sıraları geldikçe, aşağıdaki Ticaret Vekaleti Eiat ve şart· 
larile satın alınacağı alakadarlara bildirilir. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5 ) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
1 1) 
12) 
13) 
14) 
15) 
J(>) 
1 7) 
18) 

Y apağın cinsi 

Mahallinde mü
bayya kilo fiati 

Kunı.t 

K-irli Merinos 17a 
Kirli yarımkan 15() 
Merinos kuzu 130 
Trakya malları 77 
Tip Trakya 7l 
İan ir 69 
Aydınlı 67 
İ·:ıce Anadolu 67 
Kaba Anadolu 63/62 ı 
İnce ark mal ı 67 
Kaba şark malı 62 
Erurum kızıl 67 
Erzurum beyaz 65 
Van beyaz 58 
Karayaka ve koç 56 

' 

Bursa ve lstan
bulda mubayaa 

kilo fiati 
Kurut 

170 
150 
130 

81 
75 
73 
73 
72 
68 

73 
68 
75 
73 
73 
60 

Di!rİ malları ait olduğu cinsin % 5. nobanile ahnır. 
Besi malları ait olduğu cinsİ'l fiatile alınır. 

Normalden yüksek randımanlı yapakların beher randımanı 
aşa ~,ı cl aki fia ti er 1 e alınır. 

Kurut 

A - Trakya malları 1,47 ı 
B - Tip Trakya t ,42 
C - lzın;r 1,38 
D - Aydınlı 1,38 
E - Anadolu ince ve kaba 1,38 
F - Şark İnce ,,-e kaba 1,38 
G - Erzurum kızıl 1,47 
H - Erzurum ve Van beya~ 1,43 
İ - Karaköse ve koç 1,13 

19) Gömlek halinde olmıyan aııağıdaki malların beher rilıı-
dımanı aşağıdaki fiatlerle alınır. 

A - Kaupbaşı (ince) 1,20 
B - Kasapbaşı (kaba) 1,08 
C - Kuzu ve gi.iz yünü (ince) 1,30 
D - Kuzu ve güz yünü (laba) 1,20 
20) Yapaklarda bulunabilecek parça, deri, keçe, koç, pıtrak, çakıl

dak, rlitubet ve güve gibi maddelerin toleransları ve bunlar için ya
pılacak tenzilatlar aşağıda gösterilmiştir: 

A - Parça: 3 8 ırishet~e kadar esas malla birlikte kabul olu
nur. Bu nisbetten fazlası esas mal fiatinin % 25 noksanile alınır. 

B - Deri malı: Esas malla birlikte gelen deri malları bu mal 
fiatinin % 5 noksanile alınır. 

C ...- Keçe: Esas malla birlikte % 3 e kadar ka.bul edilir. Faz
lası esas mal f:atinden kiloda 8 kuru, tenzilatla alınır. 

D - Pıtraklı: 7o 3 e kadar sıvama pıtraklı mal kabul olunur. 
Bu nisbetten fazla sıvama pıtraklı mallar esas fiatinden kiloda 1 O 
kuruş noksanile alınır. 

C - Koç: Esas mal ile birlikte % 3 e kadar kabul edilir. Fazla.
"' yukandaki 15 inci maddede yazılı fiatle alınır. 

F - Güveli mal alınmaz. 
G - Çakıldak: Esas malla birlikte % 3 e kadar kabul olunur 

ve bu ll'is.b.!tten fazlası daradan tenzil edilir. 
H - Diğer yabancı maddeler: Azami % 1 e kadar kabul edi

lir. Fazlası daradan tenzil olunur. 
l - Rütubet: Normal olacaktır. 
J - Çuval: Çuvallı mübayaala.rda çuval darası % 2,5 nisbetini 

aşama:>:. Bu nisbettem fazlası daradan tenzil olunur. 

USTABAŞI ARANIYOR 

MERCİMEK UNU > > > 19 22.5 25 
Galata.sa.ray Avnıpa pasajı kar- BEZELYE UNU > > > 
şısında Parma. a.pa.rt.ıman No. 23, ~RMİK UNU > > > 

19 22.S 25 
19 22.5 25 
26 30 32.S kat 1· PATATE UNU > > > 

Zayi - Edıme nüiu.s dairesinden j KORNFLOR (Mmr Nifut.uı) > > > 28 30 32.5 
aldığım nüfus cÜ?Jda.nınu kaybettim, PİRİNÇ NİŞASTASI > > > 
yenisini çıkaracağımdan e-sklsinb:ı. 1 YULA;..' UNU » > > 

26 30 32.5 
30 32.S 35 
45 50 55 hükmü yoktur. Hafize ,\Jcan 1 BUGDAY NİŞASTASI 500 gramlık torbalarda · 

Tophane eski Salıpazarı Rai! bey 1 PİRİNC UNU • 5 00 gramlık torbalarda 3:; 40 45 
85 100 110 a.pa.rtman dalre No. 4 . TANE YULAF EZMESl 500 gramlık teneke kutularda 

Bakırköy Askerlik Şubesinden: 1 Taşra için İstanbuldaki anbarlara İstanbul için piyasadaki mağazalara nakil. sandık ve çenber mas-
Yd. Lv. te~en Ferit Bankalm ra!ları, müe~esenin yukarıdaki satı fıatm~ - dahildir. 

(38067) acele f\lbemfae müracaatı 1 '- Bes. iJ..taş - Ç'.APAMARK A 
ilAn olunur. M. Nuri ÇAPA 

Pelt ' e 1 

Y"' kında " l 
~ 

'- 50 kişilik büyük revü 1 

ı Sümer Bank ' 
Merinos Fabrikası Müdürlüğünden: 

iNŞAAT TEHiRi 
31 İkinclkfı.nun 1942 de yapılması mukarrer olan Cllimboz deresi 

kapatma. ihaleslnln görülen lüzum üzerine 16 Şubat 1942 pazartest gü
nil saat 14 e tehir edildiği lHmcn tebliğ olunur. 

1 
İdrar yoııart Utıhabı. yenl ve eski BELSOGUKLUGU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Slst1tlere. Böbrek rahatsızlıkla
rına karşı en mükemmel bir ilc\ç BELSAMITOL'dur. BELSAMİTOL kul
lananlar yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Ec
zanelerde bulunur. Satış deposu: Sami Ak.su Bahçekapı İş Bankası 

ırkasında Rahvancılar sokak No. 5. 

NEZLE DİYİP GEÇMEY1Ntz •.. 
_Verem. ~.on.;t, Z>ıti.irre, Grin Nezleden Gelir 

G o ·M EN TAL 
Neı:leden korur ve nez'eyi kökünden keser. 

•••••• Eczaneler,den ısrarla GOMENTAL arayınız. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Zeytinyağı ve prinıı. fabrikalarlle sabunhanıelerde kullanıhn makine, , 

kazan, sltim kazanı, baskı ve bombarya, ta.oJ ezgi. takımı, su tulumbalatı, ı 
Transmisyon, kasnak ve lcayı.,lar muhtelif kuturda borular, yağ kalıplan . . 
sabun kaynatma kazanı ve te!errüatı, prinadan yıı.ğ çıkarmıya mahsus ~1.- ı 
hazlar satın alınacaktır. Bu gibi malzemesi olup ta satmak isteyenlerin sa
tacakları malzemenin adını, markasını, kablliyet derecelerini ve kıymeti ve J 
en son kaça verebileceklerini yazılı bir teklif ile Vakıflar Umum Müdürlü-! 
ğüne müracaat etmeleri. c447• e634» 

1 

De.ğirmen müdür ve muhasebecisi aranıyor 1 
Devlet Iktisadt teşekküll~rile alakalı bir un fabrikası için müdür ve mu

hasebeci aranmaktadır Vazifeler ihtisas mevkil olduğundan ücretleri 3968 
nurr.a.ralı kanuna göre verilecektir. Müdürün ve mtıhRSE'!besinln bu işlerde<! 
bilgl ve tecrübe sa.hlıbl olduklarını tevsik etııneleri lazımdır. 

İsteklilerin bir mektupla. gazetemizde M. A. remzine müracaat etmeleri 
rica. olunur. t970• • 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Yaptırılacak iş Muhammen bedeli 

Lira 
Madeni hastahane levazıım 8140.50 
Metal he..<;ta.hane eşyası 3960. 

Birinci Cerrahı Kliniğine yaptırılacak lkl levazım 16/ ll/ 1942 Pazartesi 

Talebe Alınacak 
Maden Tetkik ve-Arama Ensti
tüsü Genel Direktörlüğünden: 

Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta açılm.ı.ş bulunan 

Maden baş çavuş mektebinin Mart 1942 de başlıyacak 

devresi için seçme s1:11avile talebe alınacaktır. 

Bu teknik mektebin biri ameli diğeri nazari olmak üze
re iki sömestre aynlmış üç senelik tahsili vardır. Ameıt dev

rede talebe madenlerdeki kazancı ile geçinir. Ve kendilerine 
birinci, ikinci sınıf ameli devrelerinde 100 kunı.ş, ücüncü 
sınıf ameli devresinde 120 kuruş yevmiye verilir. 

Aşağıdaki şartlan haiz olan jsteklilerin nihayet 23 2/ 942 
~amma kadar Zonguldak maden Teknisyen mektebi mü
dürlüğüne vesikalarile bizzat müracaatları lüzumu ilA.n 
olunur. 

ı - Türkiye Cümlımiyeti tebaasından ve Türk ırkın
dan olmak, 

2 - Doğruluk kağıdı göstermek <cl940-941 
mezunlarile halen mektep talebesi olanlardan 

ders yılı

bu gelge 

neşredilen 

ı 
günü ıra.at 15 te Rektörlükte ayn ayn açık eksiltme ne ihale edilecektir. 

Türkiye Kömür Satış veTevzi Müessesesinden: !..iste ve şartname Rektörlükte görülür. (851> 
1929 da basılan imla lugati, görülen lüzum ve ihtiyaç üzerine bu 

kere yeniden gözden geçirilerek, birçok kelimeler ilavesile, genel 
imla kuralları hakkında pek ehemmiyetli bilgiler verilerek ikinci 

Kazan ve kalorifer tesisatında ihtisası olan tercihan Sanat 1 I b · d 
mektebi m ezunu iki ustabaşı alınacaktır. isteklilerin çalışma ha- stan ul Yüncüler Cemiyetin en: 
yatlarını hülasalandıran tazılarile Ankarada müessese merkezine İdare h ey'etlnln 941 yılı muamelat ve hesabatını tetık.ik ve 9!2 ~nesl 
müracaatları. (2071- biltçeslnln kabulti ve n!zamnameslnln tadill ve idare hey'etlnln müddetıe

rıni bltlren 4 azası yerine seç!m yapılması tckarrür ettğinden 6 /Şttbat/942 
Fen Fakültesi Dekanlığından: t~rlhlndekl kongrede ekseriyet olmadığından ikinci kongrenin S!Mart/ 9·12 

Fen fakiıltcsi atelyesi için 38 lira tcrctıı bir maklnlstlilc ile 15 lira asl.l j t:uihine müsad.l! perşembe günü .saat 10 dan 16 ya k.ad:ır icra edileceğinden 
mar. lı bir fizik lfi.borntuar memurluğu açılctır. Isteklılerin 19/ II/l!H2 tart- ccmiyebiml2Je mukayyet i\zarun hüviyet cüzdanlarlle birllkte Sirkecide Mizan I 
hh e k dar f kult..:: dc-kanlığ na müracaatları ilan olunur. (2050 o l ı ı ı elerl ı 

basımı çıkmıştır. . 
Yeni çıkan ve cehde taşınabilen bu (Imla Kılavuzu) yazıda ve ki

tabda imla kargaşalığının (),.,üne geçtiği için her sınıf halk ve her 
meslek sahibi ve her okul talebesi tarafından alıntp cehde taşın
maktadır. 
Fiatı 25 kuruştur. Toptan satış yeri İstanbul HlLMJ KİTABEVJDİR 


