
11 
MART 

1tet d.şalff: 
...... - - t' -
Bulgar-Macar 
Dostluğu 

Jaaonlar 
Bir:mangada 

iierlıyor 
o 

Kalküta batııında Siyam 
ıimal hududuna kadar 

uzayacak yeni bir 

Çin. - Japon 
mudafaa cephesi 

kurulacak 
o----

Kadllalardaa 101 
vergisi alıaacak 
Nafia Vekaleti bu hususta 
bir kanun projesi hazırladı 

1 Ankaradan haber verilcHfine -..... 
e .... ,.,, ı projede, eaki yol verglal eauı mubata. 

baleıı 101 ve köpı1Uerln lDf& ve mtıt.e. za edilmekle beraber versı miktarla -
madl tamirlerine lmkln verecek ee- rnun yol tebekeainden l•titade dere -
kilde tadili !Çfn Natıa. veklletfnce Yeıu celertne Di.abet dil k tu •·A•H 
w. ...... .._81 huırl ,.,._ e me sure e ~ 
._. _.un pro,,.. anm., .... · malt kabiliyetlere göre tezyit ve kadm 

Yalanda Kecıı.e eevkedilecek olan Jara da te§Dlllı tnenmektedlr. 

lllrl•P••ı•• au 
tllrorkl: 

ALMANYA 
Yakında 

ebelüttarığı 
alacaktır 

Villi, 11 (A. A.) - O. F. 1: 
Japon harbi)'e neml'eıtf leVEa 

an da.iresi reial major general 
Kat.o dem.ittir ki: 

- İngiltereye kat'i darbeyi 
j"Bbıda indftceğjz. Almanya. 
pek yaıkınds Cebeltıttaniı alua
tır. Paatflk Balerimize yapılacak 
mttnferit hUcumlar, bisi korkuta• 
mu. 

l~gilterede 
Halkın daha f era

gatli bir hayat 
geçirmesine 
karar verildi 

Gıda ~ddeleri, ıiyjm etY•· 
lan, tıyatro ve aeyahatlere 

ait azalmalar tatbik 
edilecek 

............ ll (AA.) - Rö~ par· 
a.ınento muhabiri Yazıyor: 

Bük6met, İngiltere miUetfnln daha 
feragatli bir baııat ~ karw 
vermifttr. Pek~ el'blcJer, ka. 
dın.lar, ve ÇOCUklar Uaeriade b07Qk te. 
alr bırakacak bir demeç ~
Gıda maddeleri, g1ylm. 91YUf. 9Qabat 
ıer ve tiyatrolara alt alank 1ıll'QClk a
zalm"1ar tatbik e~leoektlr. 

tqe nezaretinin, bu hatta l~ gı. 
da maddeleri kartlarında tenzll&t ya. 
pıldıtuıı bildirecett 881lllıyor. Gene 
bu hafta. zarfında benzin u.rftyatı d& 

--~. 

Roma.lun blınmanlanndan 

Rode.,ab zabit& left Tlmoti 
Landon, lllelhm zeqla 111 .. 
ter Okvra7t ve k&tibe91 lleıri 
Gılr ... 

• 

'iNTiKAM,, Adil Buy~k tarihi 
macera romanı takip edecektir 

Hapislıane kaçağı 
bir katil şoför 
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lfi;:q1;i: 
~Pıadotu aıa~nın verdiijı 1ıabe,.. 

c eore dıinva va:ivetmc baktş 

Riyom Muha!rnmesi 
\!Y01ndakı muhakemeye dllıı de de. 
ı edllnıtşUr. DUn Lcoo Blum din· 
~tir. Blum demi tir ki: Uususl 
121ı;1 unı:ırı;n 6IlAb lmaliUmı gcclktlrnıe. 
cıe kanaat1ı1cteylm. r:rogram ,-a.ıctın • 
tıı. Q evveı ~tu. GencUrnrıııay 
1,:

10dan verilen 1' nıllynrlık pl!'m 
cı 11 aıu:ı:uı plwu mccll5e ımbul ettlr-
1 Iıı:ı. nu )T.ptığun berlıaldo mllblm bir 
Jtlr, 

8111-~ ...... , bunclıın sonra halk cepheslnln 
~nl YBIJDUI, corobıırlyct~ bir 
~ obraıc hntt.ket ett1~lnl, lntlhnbat 
ırU:::rllen 61,yDsetl takip e)lcdi~lnt 
J 8ÖJ1emf3tfr. 
r;~N 'MEZALtMt HAKKINDA 

~: 
k lıırıter00c diln Japon mezn!iml bak. 

11 
ıtııtıı. blr demeç neşrcdllmlştlr. Tebliğ. 
c llong • Kongd.ııo ~o ve meı.ıı!i. 

blf &'Öllerno görenlerin ffadelerlnln 
llıal.IJut bulunduğu, Japonlarm ır:k "e 
~ farkı gözctmekalzln harp cslrlc. 
~ille ~ ah'U halka ııaraı 087 de Nan. 
IJı katllAmı ellllS8Jlldakl nyw mez:ı· 

'ltnın yapıldığı blldlrllmc>.ktodlr. TC6blt 
~dağıma gUre tng'inz ordusundan 
O llUhay ve erln elleri, . ., nyklan ba~. 
tnıı ve bunlar bU aurctle ıılln~co. 
le.rcttr. :Asyalı ve Avnıpalı kadrn • 

l'tr:ı bamu!lamıa lılloWD eclllm!ş \'e 

lldtnJar sonra 5IdllrillmDııtUr. Nlha • 
et hattın Ç1o maJıa]Jesl "umumi bir 
hı 'bl:ıbnllesl., bal!JJe kon~tur. E. 
ler yıluk 1Jar8,ka1ara konıılnwf, 150 

te.rt va.ıwn kayc1edllml~tır. 
lııı;111z IUırlcl~ e nnzm Eden dlbı ba 

le bııkkmdn beyanatta buluruı· 
demlfUr ki: Avam kamara•mda 

1le bir demeç yapmak zorunda bu. 
~k, çok t\Clklı bir şeydir. Bu de. 

ten A \"3Dl kamara&J. memleket '"" 
tun dllnyn tein sıırlb surctto 11'1 ne-

Ceyhan 
Taştı 

-o--

Salar 12 k6y 
arazlsiDi kapladı 

-o-
Feyezan mıntak~ına yar. 
dım ve kurtarma ekipleri 

gönderildi 
Adıuı.a (hu.ııust) - Ceyhan nehri 4 

motre 10 eantım ırtıfamda katıarml§ 
ve yatnğuıdaıı tıııml§tır. Seyha:ı mıh· 
rı de iki metre yUk.Selmlt~ir. Fakat 
Ccybanın yUkaeli§i ile kıyas edilirse 
Scyh:lom kntıarışt zıırarsız geçti denl. 
tcbııtr. Zi.nl, Ceyhan kazasıntı. bağlı 
12 köYun arazisinln ııular altında kal. 
dığı, bunltmn bıızılarının YFJ!m ada 
vaz.lycL.nc ge~tlği görlllmUJtOr. 

Birçok köyler de tam men t:ıılıı.rla 
çevrilmiştir. su baskınına uğrıyan köy 
lerc yardım ve kurtanntı kuvvetleri 
ı;ön:leriJmlşUr. Buralarda ınsan ve 
bnyvaı:ı znyi!ltı olup olmadığı sular çe. 
kUd!kten so:ıra ıınlıı§ılacalctır. ---
ısualı ctınııı; elim 

(Ba5 t:.a.nı.fı 1 ucide) 
_ Henı p:tramızla, hem rlC3 • 

mıılıı. Diz otelcilerin belcıliletlen 
bir rkıımn: ,,nrdır. Hf~ olmazsa 
ı:a.N:nf. 1'3t.islm, Amcrjlmn bezi, 
t>"\hun gibi ~)leri blrnz ucuz.-ı ve 
lrnb:;lıldıı temin cfmrmile JOl 
gösterse ... 

- Hııni bir t<oopemtif lmru -
-.ron'!unuz bu Jwoperı::tU sb:c ihtl · 
J ' • ., 
lııçlnrınıLı temin edemez nu. 

- Böyle bir koop~rntlr ı.urnl!'. 
ı;a karar \"erJil.. Fakat !iooperııtif 
ferin Sicil!i Tic:ıret gazetesince 
n~ir ''e Han edUmedcn fe.n.llycte 
geı;cmlyeceldcrfnl billyorı;unuz. O 
mktc lmdar ne ynpac:ı '"rız'? 

Bfnı.z im:o.lı bir sesle: 
- Pel,i, dedim, sbln helctliycdcn 
lıtl.cıka bfr clileğlnlz yok mu 't Bal<, 
50Jmrciler bclecliy~cn 1nrifcyc 
r.~m istcml~ler de dertlerini nnln· 
tamanıı~lar! 

R A R E R - Akşnm postam 

SON 
Japonlar 

IDglUz • Amerikan 
ilan etlerine 

Kafi muhare-1 

beyi vermiye 
hazırlanıyor 
Japon, Alman, ı alyan 

Kuvvetleri yakmda Hmd 
denız nde llırıesece ler • 
Sa;gon, 11 (A. A.) - Cavnd&.· 

ki Japon mUz.'.lffcriycti Tokyoda 
büyük bir sev.:nçle kar3ılnnnuştrr. 
Japonlar, Anglo • Sa.kson kuvvet. 
terine kesin muharebeyi vermeye 
hnzrrlnnmo.ktadır:a.t-. 

DUn bir demeçte bulunan ttiln
gencral Şato şöyle dem~tır: 

§imdiye kadnr kazanılan mevzi· 
ıer. 1talya.n ve Alman i~blrllği ile 
yapılncak yeni Japon taarruz an • 
nn birer üs teşkil etmek üzere 
tahkim edilmelidir. Japon, Alman 
ve İtalyan kuvveUeıi pek ya.km.da 
Hint denizinde biribirlcri1e birle ~ 
ı;eceklerdir. 

Diğer ta.raftan Avustnı.lya J:ı .. 
pon Jst.ilMina kaş koymak için 
harareUe hazrrla.ıuna.kt.o.dır. Sid • 
ney radyosu, Avustmı.ra hava 
kuvvetleri ta.ra.fmda.n, Jr.pon is • 
~ali :ütında.ki yerlere oon giln • 
lerde yapıb.n akmlarm, Jaoon gc• 
nel ku.rmaymm taa.-ruz plAn;m ta• 
mamc11 bozduğunu bildirmi.§tir. 
s:cınc.-y radyosunun bib:llrcfitine 
rröre bu hava akmlan, im.para.tor
luk kuvvetlerinin da.ima taşıdlkla 
rt tnnrruz muini bütiln Avustrnı· 
ya mmctınde iıık.~ cttimıeat gi· 
bi bir muvaffakıyet göatermişt:lr. 

Ma.amafih, Japon ÜU\'Vetlerl Ye 
ni Ginede evveli Sa.lamuaya sor.. 
ra Lalye wer Ç]Xardzkta.n sonrn 
T ain'in 95 kilometre ba.ttsmd.a kU 
çülc bh- liman olan Finchhafene a.. 
~"llk hanmL<ilard:Ir. 

POLIS'te: 
DlR MtlŞTERl LOKANTACININ 

m:KETtNt AŞWDU 

Singapur felaketi 
müs~bbipleri 

Bir lngiliz mebusu tah!ıik 
komisyonu kurulmasını 

istiyor 
Vlııt, 11 (A.A.) - O.P 1: 
Londradan b!ldirlldlğine göre A • 

vam kıunnra.sıoda bir Llebuıı Malczy.ıı 
ve Slngnpur fela.keUcrl mll.scbblpıerl • 
ol ara;;tırma.k tÇJl Wr tahk kat koınis 
yonu kurulmnıruu istem utır, 

~------o--~~--

Ş ark cephesinde 
Lonclrıı, 11 (A.A.) - B.;ll.C: 
DUn gece yarısı Moskovada ne~re . 

dilen rcs:::ı • Rus tebliğine göre dU§rnan 
bazı mcs'tCln noktalardan tnrdedllml' 
ve nfı'ır zııy.atıı. uğramııtır. Pnztırtcsl 
gUnU Ruslar, 12 tııyyare kaybctml~ • 
.er, buna mukabil 30 dUşmnn uıyyare. 
slnl tahrip eylemişlerdir. 

Londra 11 (A.A.) - n.n.c: 
Gnyriresmı kııynaklardnn aınıan mrı 

!Cımata göre muhtallf bölgelerde ez • 
cUmıe Kallnln, Harkot kes!mlerlılde 
ve daba cenupta Rus Jlerıeyis! dc\'ıı.m 
ediyor. Kc.llninde Almanların Uç mu • 
ko.bll taarruzu pll&kUrLUlmU,.,tUr. Bn. 
zı köyler seri nlınmıştır. Ho.rkol böl. 
geslndc son bcD ı;Undc cereyan eden 
mUho.rebclerde Ruılar vazlycUerlnl dU 
zıetmt,lcrcllr. Bir bölgede 1200 Alman 
5ldUrWmU§tUr. 9 köyün ~rl pJmdığı 
ldd.la c4Illyor. 

Mahsur 16 ncı Alman ordusunu kur 
tarma UıniUerl azalıyor. Zira mahaur
ların vaziyeti vahlml~lyor. 

Bar havzasında 
(Baş ta.rafı 1 noidc) 

İngiliz bomba tayyareleri fçin ıııklı 
bir hedcl olmU§tur. 

İngiliz ho.va kuvvetleri lkl gece mu. 
teıruıdiyen Krup fnbrtkalan tızertne a. 
te.~lnl toplamııs bulunuyordu. Bu akm 
gtJ.ndllz ve gece Alman fabrikalan ve 
işgal altmda.kı Ftıınsız topraklarına 

yapılan hUcumlann IS inci satını ımaı 
edecektir. 

Rur havza&l Alman iktisadlyatı için 
hayaU ehemmlyeU haizdir. 

Cüretkar 
bir adam 

Ameıjl ka 

6 5 mi v do ar ı 'c 
as eri inşaa 

yaJtır' r 
1re~ı t'i 

SID e g 1 ii . a 
ku ! 

\'nşLıı;.cn, ı 1 (A.A.) - Harbiye 
.ıcuırctl yeniden Gı> ınllyon do.arlık 

nskerl ir.p.at yıı.pıldığnıı blldırmı Ur. 
BUDlnra ait projo er 7 dc\'lct nraı:i.81 

ıJahıll:ıdo S harp uaızenıeal t'u.b•·ikıısı 

a depo yapılmasını derpl;ı ctmekto ve 
ıncvkUcrl bildirllm!ycn ycrıercıe fabrl. 
kalar lmrulmok içln mu aveleler ak • 
tcdildı0 .ni tasrih cylcmckte~liı'. 
Şimdiye kadıı.r ordu tarafmdruı ya 

pılan lnynat mukaveleleri topyelttln 
b milyar dolardan fazla tahmuı olun 

maktadır. 

BugUn bildirilen projeler a..skert in • 
§nn.t programı yckClnunu 800 milyon 
dolıırdaıı ziyadeye yükseıtmektedir, ____ _,o 

Amerika 
rranıız liman arına 
yiyecek sevldyatını 

keıtl 
Londm, 11 (A. A.) - B. B. C: 
Amerika hariciye müsteşarı 

Sllll'~r Vels, Vişi hükumetiyle 
bir an'.aşmnya varılınc::ıya kadar 
Amerikanın ş~all Afrika.daki 
F'rnnsız Uı::ı.:ı.nla.rnıa ylyc<:ek sev • 
.kiyntuu kefleceğini söylemi§, Va• 
şingtonun Vişi hUklun.etinden ba • 
zı mcselıeler hakkında. izahat iste. 
mişse de ecııslI la cevap alamadı· 
ğmı ilAvc etmi.5ti,r. 

--------o--~--~ 

Blrmanyada 
(Baş tarafı 1 ncide) 

-

• ~ ..ı u...n Omeruı 
.. ıaerlıldcıkl 

um~. u ı ... , .,.:ı ... ı_, c §lnıaJık kay· 
.... ı s .... Jro ' rmı t.ır, F kat Nadi bu 
kadarıa knı.nnm~: 

- B n rakı mnnrla, Jı;:eceğunl de. 
mı.tir. 

Omer rakı da ısmnrlıı.nu, ve karıı • 
lıklı fçmışlerdı.r. Paralan aldıktan 

\'C rnKıyı ıçtJtten sonra Y\llllU§IUJlli 
bir halde ı; den Na.dl, iki b1JJ:ı sonra 
tekrar duı.ı.ıı.na ı;eıcrck geri l<alaD 
C,5 lirayı JstemıŞ., Ömer ko~ulardaD 
borç pıırıı. toplıırkcn, dUkktuıda.kl a.y&k 

kabı lllsUklcrlnJ, bağlnn cebine dol • 
durmu.ı, parayı ıı.lnlı§, gene rakı ıs • 
marl:ıtw.ı. ve gitml.fit•r. 

Ancak iş gene bu kadarla kalma • 
mı§, ertesi gU.nU Nadi gene dUkklna 
sclcrek: 

- Aı-Uk 1.zmire gidiyorum. Bir da.ha 
golmiyceçğim. Bana yol pıı.raaı ver! 
deylılce, Ömer kızını§, vermek isteme
mi§, l:ıkln Nadi bu s~r kundurac:l)-ı 
biçııkla bacağınd'.lD l'ıı.nılamı,tır. 

İ§ böylece pollao intikal et.m.ı, .,,. 
Nadi yakalanarak gasp auçuyla l.klucl 
ağır ceza mahkemcölne veritmı,Ur • 

Bu sabah !JahiUcr du:ılcnllınlf ve mu. 
hakeme mUddeiumumtnln mUtaıu&ım 
.Wylemeel için !Ja§ka btr güne bırakıl.. 
mııtır. · 

Bayan B&lklı 
(ll.:ı..5 t&rnfı 1 ııclde) 

kalan ııahitlcrı ile Cemalettin Sallhoğ. 
lunw ııahiUeri dinlcnccekUr. Cemalet· 
t:uıın getireceği eah!Uer arasında bir 
muharrir de \'an:lır. 
Diğer taraftan B. Belkla dlln gazc.. 

temize blr mektup göndermfl \'C ba.. 
z: tz:ıhat vererek movzuubahs mUcev. 
herlerln dava mevzuu olmadığını, da· 

\"antn sadece bir kUrk mesele31nden L 
baret olduğllnu blldirml§tir. Bayan 

Saygon, ı ı (A. A.) - Birman· 
yada r..angoı:ıun dUşmeıtni takip 
eden P~gu'nun 5gali, askeri mü • 
~Uorce QOk bUyilk stratejik c• 
hemın\yette görUnmektedir. Sit • 
tJUıg üzoıindc .kuruJan .İn4rilia mü- Belki ~mektubu §Udur: 

!:lkma kt3dır. 
l - Jııpoo kuvvetlerlnln ylll•sel• cl. 
:tınertıık blslerlle metbu bulund;ığo 
kında.ki lddl!uo ~o bir riyaltAr. 

1'tır. 

- Diğer btttün esnafın aksine 
olanı"ıe biz yatak Ucrctlerinc 7..am 
istemiyoruz. Nfı;ln mi? Çünkü bir 
otcl<'i, bütün yataklarmm her ak
~am dolu olmasmı ister. Yüz ya
tağı olan U~üncii sınıf kaloriferli 
lıttyUk bir ot.el kabul edinlı. Bu O· 
t.elhı aylık mrari masrafı, inanmaz 
ki 1800 llradsn &!!alı değtldir. Bu 
m1L1Jraf y:1.taltlann ht'r gece dolu 
olmasıyla ltaıı;ıl:ı.nabillr, Bbıde o • 
tel mu,tcrilerlyse ekseriya bir 
haftalıktır. BlSyle bir mtl,tf:eri ucuz 
,.c U-miz ( ! I) oteli t'elllİn edece • 
toimlen otel sahipleri, flatla.ra zam 
istiycmlyccek ,ıu:Jyettedirler. 

Dün C:ı.ğaloğlUDda garip blr 
'Jum.zlık va.kaa cereyan et.mit, 
burada nhçıltk yape..n Ahmcdin 
bir kenara astığı ceketi çaI:mnu&o 
trr. Cebin<lc 150 lira. bulunan ce
ltet.i dUkklna ye.rnek yemeğe ge • 
len biT hil'IStzm. çaldrAt aanrlmak • 
ta.dtr. 

ı'ls.faa hattı birçok noktalardan ke- "Muht<.rcm gazeteniz.in 8 mart 9'% 
&ilro.iı~.tir. Mandaly dcn.Udcn tama• tarihli nUsbasrııda Bay Ocnıalcttbı Sa· 
mile tecrit edilnLş bulunmakta • llhoğlıı Ue ıırnmrz.d:ıkl dn\"3yı yazan 
dır MUttıe.fi.klcr müdafaa hatları• mııJıarrlrlnlz aon celsenin ce.reyanuıı 
nı Çok ger.Jere taşım!\k mecburi • naklederken bir taıam mücevherler • 

Kendisine bir hayır kurumu yeUndcalrler. 1nsiliz kaynakfarın den tıahsetınıııtır. ,llDlbuld aava men· 
elan sızan b3Slll haberlerine iöre zuu yalnız bir kUrk mantodur. Bana 

~ - Dllşmamn tnmanılle mal1Clp 
1tncst IAttmdTr. Bu dernecl "8pm!l" 

evveı tnblatue bUttlD bAdiselerl 
b\ıyuı, itina Ue tahklk ettik. lllilrfL 

llldlıııeıenıen tamamlle f'mln bn -
111ltııadıkcn. bövlo bir cıemeçte bulun· 

11 dotruJ:ıuİrnaını§tır. Şimdi bu hu. 
lartb artık tamamlle emin bulun.-
~ıuı d"laYJ Bonr Kong km'

nı ailelerine hJnecJocclclerl a· 
~ tatnıen hakikati bDdlrmOYi ilen -
f!~ ~ Tazlfe tel~ eylcdll<. Bl\ f'a. 
~ rc!aıı bUtUn .ıapon mllkıtl ,.e ını

toru inesuldllr· 

J 
ltŞtUtKT" • • 'a r.... 
l>onlar Ycnı Ginede Lae'ni.n 9-:S Jet. 

0ıtıct re gll.rbmcb Flnşlıavcne u,Unell 
•Q.aı Olatllk a&ker Ç.tkal'1Df3Jardır• 8u • 
ta~Utuıc bir bn\'a ıımanıdır, 1nglllz 

releıt dlln öj;ledl!D sonra Jspon • 
·ar0 lttalbıde bulunan Mulmelo f2lY • 

rn~daııuaı ıtlddeUe bombalamııt. 
' 9l'de birt-ok tayyareler bhrlp 

lıal'a tt.r, l>lter tuattan Anıstmlya 
~eıı l\ kuv-veııers Yemi Ginet'ltıld tımer-
a~ VUatraın kıtaemJ tehdit eden 

''rtıaı la,. ~ tein bCttbı tmkAn • 
~ lruDaıun.ır ve mllc1afaada imi • 

~\'a ~ alnuslardır. Anıstralya 
9 eri takviye edllmlttlr. 

llla1-::Yeek, emrı altmcıa genr-Urnr
~ kanı olan Amerika ordusu ~e. 
~ı ertııcJt>Q StUveU Çin barekAt ~
ti•. !"°lnunandanlıfma ta31n eytemlş· 

- Yan1, pazarlfj( mı var <lemek 
lstJyeırsun ! 

- Elbette Yar. Meshur sözdür: 
"Yorgıuımıı göre a.ynb'lnı u1.aı,, 
derler. 

- l"a büyük oteller~ 
- Biiy~i\ oteller de<ljğlntz han-

gilerlclir? Dlritı<'I sınıflar mı! 

-- I~vet. 
- Bunlarm :ulcdi U~~n fazla 

değildir. Dirlnci sınıf otel mUştc• 
rl!4'ri parayı gö-.ıilnden gıkarrnış a
drunlardır. Pnuırlık filan yapma • 
b"f\. teneZ7:Ul cdemeılcr. 

- Oteller, en fazla hangi ay • 
larda doludur? 

- Normal %3ID8111arda yazın. 
Halbuki ~ aylarmda ot ellerin 
daha fula masra.fJan ohır. Kalo. 
rifer, odun. kömür, elektrik mas. 
rafı. Yıu nyhrmdnysa bir saban. 
sn masrafımız var. Buna rağmen. 
normal zamanlarda kı&nt oteı:er ek 
seriya tenhaydı. Şlmclly80 yaz kı~ 
otellerimiz ilim!1.,n113.h doludur. 

_ N ormııl, anormal zanı:ınl:ı 

:~~a~·\~tu~ 
' 0f cıJ ....... ''1 ,._ ~J.e· 

.54. Qı 1l'lcııa Cin ile m.aıataıı arasın. 
rn~ller •u edDeeett de bil. 
~~cUr. 

ltıııcJı olct.an selen bir habePe giJre 
~ 

8 
''-rı llert bloku reı.t serdar Sar

:rllasa ine c1Qıı Blndhltanm milli mtida. 
~ kan111nına oyguıı olartlk tnglllz 

1-ıa .:::tın- tevkif eclllmletlr. Bun 
'-t,, ln dlhr -.. tefler cıe mevkuf 
~ CUl&tw benaaıt bir lıyanı önle.. 
~ lobı laGJle bir karar verm!alerdlr. 

~~BlNDm: 

Saat onblrdcn az C'l-Vcl. eleldri.: 
ği söndiirm~ hfç bir güriiltll du) 
nıa.mL;ih. Fakat gece ya~~~n.: 
sonl"a denize bir şey uU~tuğl.i 
duyduğunu söy1Uyordu. u· 

- Sizin kamaranrz yukarı g 
verted e ve sruıca.k ta.ı afnıda de
ğil mi? 

- Evet.. 
- GUrUltUyU saat kaçta duydu 

>ııt tebutı tark cıepbeııbıdc Sov-
~r~ devam ettlğtnl, 
~,::"' _kealaılnde blrknç bat tızcrinde 

nuz? 
- Uyuduktan bir iki veya Uç 

:;sat sonraydı. Fak:ı.t iki saat son· 
ro olduğunu sByliyebil'rlm. • 

- ME'sela saat Wri on geçe di
vebrrir mivtz? 

1.a.brta meÇhuı hJrsm araşt:Inn4L 
ğa ba.,ıamışbr. 

nn oteı mil~rllerlle ne ala.kası 
olabilir! 

- ikinci. içtincü ve diğer 1'11 • 

nrf otellerin milıttertleri tacirler • 
dir, Bunla.r timdi tıehlrden aldık· 
lan mallan, Ana.doluya götürür ~ 
krn daha yan yolda satıyorlar ve 
tekrar geri dönüyorlar. Sonra, 1s 
tnııbal ve diler &ehlrierden iı.tc· 
cliklerl kadar falla mal da alamJ
yorlar. Bunwı için mütemadiyen 
biiyük Behlr1ere gelip gitmek moo 
buriyctlnde kalıyorlar. 

- Pckt. böyle gelmlf. otelde 
kalmııJ, yemb, i~, l'e fakat ııs· 
rnyı vermeden gitmi!' mUıJ~rilere 
ne yapıyorsunuz r 

Gayet müteYekJdlA.na 311 cc\"abı 
\'Crdi: 

- IUc t Verirse alıyoruz., ver
mezse Allaha terkedlyonız! 

REŞA1.' MAHMUT 

hiç aldırmadı bile. Arltasından 
Mösy5 Fergsonu içeriye soktular. 
Fergson kendini bir kanapeye bı· 
raktt: 

- Canını, dedi, bu meseleyi ne 
den bu kadar uzatıyorsunuz? Bir 
kndmın nol:tsan olması cemiyet i· 
!:~ bir kazanç değil midir? 

R:uı buz gibi bir nazarla ~~erg
c;ona baktJ ve sualinl so?du: 
-- Mösyö Ferg"EOn dün gece ne

ler yaptığınızı ıatıcn bize söyler 
misiniz? 

- Siz ne hakla bana böyle bir 
~ua.1 soruyors,ınuz? Fa.kat cevap 
vereceğim, çünkU beni eğlendiri • 
;.'Orsunuı. Yemekten sonra bir 
;cUddet glivertede dol~tnn. 11on • 
ra Mis Robsonla bernber sah le in 
dim, biraz dolaştık. '-Us R<>bson 
f:emiye döndüğü için sahilde ynl· 
ruz ka'!drrn ve gece yansına doğru 
ben de gemiye dfuıdUm. 

- Sizin kamar:ınız sancak ta • 
rafında değil mi? 

- T:ıbll .. 
_ Bir tabanca sesi duydunuz 

ır.u? Mesela bir mantar tabancası 
ı;;bl bir şey. 

tn.u.~ cıları mew.Uertn yanlcJL 
lllı~ct1CJ'ln ~2 tayyare kDybet • 
ltlıtıtı bO~ktOOlr. Bir Savyet 
'llln ll!lvestnııe lk1 glinll\k bir 
~ rcbecıe Sovyeücıta 2000 Alınan 
-....: ~erini yok ettikleri. birkaç ka· 

~ ~ alındığı ~k malzeme 

~-

• - MüınkUn .. Ah yarabbi ne ka· 
d:ır vnhş!yr.nP l<1lenm1Eı bir clnn· 
"et .. O kndar güzel hlı kadın .. 
· Rir,etti kollıı.rmı s:ıllıya.ra.k çı • 
kıp gitti. Ras sual dolu nazarla?'• 
Jn. Puvarovn. bMtl. rakat hafiye 

- Evet... Bövle bir gtirültU 
'<inydum, fakat saatini tahmin c
demlvecettm. Fakat dnha ben uyu 

memuru sürii vererek Çin • 1.ngiHz j.c;ml veıilen yeni ce~ mu.masll bun~ davalar mevcutkm ve •• •• b • h 11 • he orta B:rman~a Kalküta 00,• bwılıır n~redllmczken bunun m-eredfl. Bulun ır ma a eyı lramda Shittgang ~ruu çevresi:•. 1 meııının ne glbl ehemınl)Ctl ol::.iıllooc-
• den Siynm §imal hududuna kadar ınıt'e h:ı.kkımd:ı kullıınılan (Benli 

d 1 dırdı uzayacak ve Japonların H.ndıstan Bellds) mbirlJlln do ne ılerooeyo kad:ı.r o an :stik:ımetindeki hare.,etlerino de- nezaketle tcıırı kahil oldul;"lllltı ta:kdlrı. 

Tn.rl'Sıbaşmda galip bir hadise 
cereyan ctmlcı. açık goo blr snhtc
k.Sr biit.Un bir m::ıh3.lleYi dolandn• 
ınışbr. Hadise §Udur: 

Uzun boylu, esmer bir genç ev· 
velld gün Ta.rla~qzıa cidel"ek bu
ıa.dıı.ki evlerin kapıhrını sırayla 
ça.anağa ve elindeki klYmeti 100 
ıııarnlık olan hariWn.n: 

- Ben Çocuk Fmrgcme Kuru
mu memuruyum. Bu hn.rit.alardan 
aıa.oo.ksınn:. Denti.3 ve tanesini ıo • 
20 kuruş arasında sa.~tı.r. 

Bu suretle b~tün InahalleYi do
ıaşııra.k bu hantalardan yüzlerce 
s:ıtAn sahte meMur, aldığı par:ün. 
ra muke:bil mn.kbuz da vermcm.ış 
ve ortadan kaybolnıu.5t,ur. 

Z'lbrta bu cllret.ı:Ar dolandmcıyı 
şhldetle arnştırmagn başlamıştır. 

maıda.n evvoldi. O zaman ii."\t gü• 
vertede birçok ltimseler va..'"'Ciı 

- Bu herhalde mat.nıazeı Be1• 
for tarafından patlatılan taban _ 
e:ırun sesi olnuılr. _İkinci bir defo 
t.ı.bancanın patl:ıdıgnu duymadınız 
mı? .. 

- Hayır. 
- Detlize dUşen bir şeyin çı. 

irardığı bir gürilltü fJan. 
- Bôyl-.: bir gürültü duydum 

ı,'ibi. Fa.kat yukarda o kadar gU • 
rllltü \'&rdt l<i. Knt'i bir §ey söy. 
Hyemlyeeeğim. 

- Te5ekkür od.eriz Mösyö 
Fergson. Şimdit1c bu kadar kflfi •. 
Kapı mösyö Fc'l"gSOnun arknsın

dıı.n knpandılttan sonra fuıs hafi • 
ve Puvnroya: 
• - Bu dcliknnh doğrusu bana 
'lempntik göriindU ... 

Dedi. 
- Sakm sizin nradığ nız tip bu 

olmasın? .. 
- Öy1e olursa hayret ederim 

Fnltııt herhalde benim a.rndığı~ 
dn bu gemide. Bu husustnld nıa• 
Jlimat gııyet dorrru. Fakat 5imdl 
ild ;sµ birihirine krı.nc-trrmıyalmı, 
ı;u madam Doy,un kan: meselesi
ni tamam 'ıyalım Kimi çağıraca • 
ğs?. Geriye bir Mieteı- Pening • 

\ıı.?nh o!n:ıı:ı.1t t~dit edecektir. nl:ro bırakıyorum • ., 
ç;ı Bcllds Sö"'n-

Buna rağmen, askeri mu,nıııuer "..._.._ 
~~~~--~--~~ 

Hindtst.c.na karvt. yapılacak tehdidin Katti ŞGIÖr 
bllhnssn, Rangonun llind Okyanusu 
doğusundaki bUtUn kesim üzerine Ja· 
pon kontrolUno mllsnlt olmıısı itibarile 
denizden ya.pl'lacağaıı tahmin etmek • 
tedlrler. 

Bunlar, Japon başvekili .,eneral To. 
jonun. Hint b!rl1'1 hareketine Japon 
hUkClmetlnln tam bir mtlzahcrct gös. 
tereceğl hakkmdnki demecine daya • 
na.rak, Tokyonun her ~Ydt'n evvel si. 
yast bir taarruza geçeceği mUtateasm. 
dadırlar. 

ZAYl - GnlntaBnrny lisesinden 934 
sene.sinde almış olduğum tnsdllcıame. 
yı ztıyi ettim. Yenisini nlacnğmıdan 

esklı!ln!n hUkmü yoktu•. 
l8M Hulki Tuna 

ton kaldı değil mi? Evet, §imdi 
bir de onu dinliyelim. 

MlRALı\Y RAS'IN RAPORU 

Andrc Peııington mutadı oldu0 

ğu veçlılle bUyUk b r itina ile gi • 
Yinmiş, matem işareti olmak üze• 
er siyah kravatını takm.tŞtı. Yü • 
ıUnde büyUk bir teCSl!Uriln nlfi. • 
metleri okunuyordu. 

Gamlı blr sesle şöyle konu11ma· 
ğa ixı.gbdı: 

- Beyler, dedi, bu beklenme
dik hadise beni nuıhvetti. Znvallı 
kliç:ük Linet, babası Melhuis Rid .. 
gcvay kendisile iftihar ederdi. 
&lyleyln bana S:ze nasıl faydalı 
olabilirim. ' 
• - Evvela mösyö Penlnct.on. 

lutfe nbizc söy'eyln, o gece •• er
hnnıp bir rrllrliltti duydunuz mu? 

Dıye RM so .. ~u. 
- Hayır mösyö ben ~R - 39 nu 

mn.ra.11 kamaralarda, yani doktor 
Rcsnerin kam r:ı..cunm ynn ı daki 
kamaradayım. Gece ya.rt"1ır:ı do • 
ru doktorun k!Wl"'""'q"Tl!'l b·Mz faz
la ,::itip ~·ktılıır nmmn, scbcb"n· 
enlryamndrm. 

- ~t kaçta _\'8 ttmTZ? 
- Saat on bire va.kmdr. 

(Ba5 tarafı l nolde) 
Tevfik Kuruldur. Şo!or H.ıliUıi .tzmıre 
gelınll ve Hilmi admde. bir kereatecl • 
ııın yanında Qalı§mnga ba§l&mli lnl~. 
HllminUı kasasını soym&ğa karar ,...,. 
ren HulClsi ı::atayda bulunan Tevfiklo 
muh:ı.bore etml§ ve nUıayet onu .lzınire 
g-cUrmlşUr. 

Hırsızlık pltmfle, kııı;:arkcn rtyınck 
Uzerc köy!U eıbiselcrı do b.azu'llyan ııa. 
bıltalıla.r dlln bir kahvede otururlarken 
polisler tarnt'mdan lınstırılıp yakalan. 
mı ınrdtr. üzerlerlnde tabance.ıan bu. 
ıun:ın şabılı:nlüar siltı.blanna aanlmış. 
ınrsn da ateş etmeğe vakft bırakılma. 
dan tevki. edllml§lerdo.r. Tahkik.at de. 
vam ctınektcdlr, 

Ve Mt.ster Peninı;ton biraz öne 
doğru eğilerek devam etil: 

- Gemide dönenleri heıiıalde 
öğrendiniz değil mi? 

Dedi. Duyduğuma göre znvellı 
Linetin koc::ısı Siınon Deyl ~ 
rnııtm:ız:l Jakern dö Bc>lfor a:ra • 
smdn bir ru.;lt macerası vnrm~. Be 
nim size tsvı:ti:, C'm bu genç l::zı mu 
h kknk ııraym vo nrtık bu mese• 
le üıerindc ur.ın u .n kafa yor -
mayın. Ben vaz'ycti bö;1e görü. "' 
y.ınım. 

- Yani. ka.natınizce katil mat· 
rr.azel dö Belfor mu? 

Di ·e Puva.ro soıdu. 
_: Bütün derJlcr böyle bir hil· 

lttiln vermr>ö-c sevke:Uyor, fak.at 
tnbii ben kat'i bir§") sJyliyemcm. 

- H:ıt:.:ılti b'- onun masum o·· 
dı 'hına lmnaat ~ctird i.k. 

- :r-· • ıl ': 
Dive P ni,, ton ooğırd•. 
_: rw·'" Ö\"le K t 'lZ ı Bel -

rcrun 1 İ!let Oo " c Jtlrn, lnr 
mk"n o1J""'lıl•·"! ıı d:ıfr elimiz 
ı a•'i dl"lillC"r ,. r 

Vc> Pt v· ro " 
• k r !:" • "r P • 
F"k"• P n rı'"'.tor. 

gctircm ·yordu. 
ınevamı vıı" 1 
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... • <Bet taNlı 1 Delde) 
Çllıl>ı* • 88y1eme relronı. Kar 

Kız mektepleri 1a1 o bdar JuzJa 16yU1Yordu ld, 
YOleybol maçlan •tenogratlar blmnlerlai e11erm • 
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B A B E R - Abam ııostur 

Şehir Tiv.atroıunun 

1
. DBAll .U-0.Ua 

ÜfUD ID.IO da 

PARA 
fYMall: Neelp 1"ull Kim""*> 

KOllllDI K HNDA 
ausaa OtlDdGI H e1a. 

Km ..-ıepıert arumda voleybol den birMb1&1', ]rol19ıml hava)' 
macıan dDn de Ofledea 80llJ'& ~ kadırdılar ve senenlden daha 
Dtl b&dıcntade hm,..hmç bir kalabalık ya"V.q aöylemeeini rica ettiler. 
Mnde dftam etmJttlr. tık oyun . Erteli giln ba hldlaedea bah • 
Cllmhurlyet - JllrenJd5y ım lleelerl eedeıı hiı' Amerlbn ıuetea •-& 
&l'UJlld& yapddı. ErenldJy ıı.ut rakL bdar gabuk 16ylfyen adam. jçe. 
b1n1 1k1 ledlıe yendi. eaklannı ıia bu kadar çabuk fa • 

ÇOCUK OYUNU 
· A.qam 20.ao da: 

Olue ve aükae Aml .,-lrCDert toplayan maç seçen pa.rea gok tfi olacaktır,. dl.yunla. 
-111 f&lll~ t&kmu Çam1ıÇ& ım . AmertD teknik mem1e1EetidJr. 
u.. ne tatanbul ım otntmm okulu ı20 milJGD Amerib1ı U'MIDda ten Beyoğlu Halk S 

ldt · edJ)mlyen te1t bir ad.un w.r • aramnda yapılacaktı, • ..._, 
Qam1ıca la zU8M1 NQraıa (ka1Ptan) dır, bU da -111U. AmetiDlıJar 

Necil. Numtye, Neci& Ktlkvrem t.fÜlall teakieldeJı çekiniYorlar. 

"I BOYOK r.tL1I BIRDBN 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralii, Kırıkhk ·ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 

\ - cı•eııttaın1ı oıı-: '1'lbtloe 
...... t - Harp: nrqe ....... -
llr. llolo .,,.. 1Je7tan •. 

lcabmda Günde 3 ~ Almabili"r. Her Yerde Pulla Kutulan lararla latetbai• 

H bu çekinme çok umumldlr. 19'1 ayran. • 
ı.t&nbuı .im Gtretmen okulu Nert- manevralan bq)aıbJl Marpl A • 

man (kaptan), B&YJ11e, KeWıat, ııe- mertkan Ol'dueanun haıbe hem' 
\tb&, Bandan'dan lb&nttl. .n1du~ llSylesm.tt, ~lar 
ı.tanbul ım Gfretmen okulu geçen· bunun alaıbıi JSpat etti fab.t llar

eaekl 1&mpl10D taJmnmı teknik · bir ~ • eölıTetine h&lel getiremedi. 
oyunla Uc1 aedde 7-H " 1-11 •:vı Billitıs herkes orduyu yoluna koy. 
ile JD&ll6b etti. -mat IQin De yapmak llzlmgeldi • 

fini ~ 80l'Uy0Z'du. Marpl 
efki.n umumlyeyi çabuk tatnıfn. Tıbbi müsamere 

H&Jd&rl>&la ukerf hutabaqeafnln 
beflnc1 tıbbi mtl8aınerMl 10ıa.N2 Alı 
llDll bq tablb Albay operatör Zahit 
Tobm'un relalllfnde toplanmıı ve &f&
lldakl ftkalar takdim edllm!ftlr: 

etti: 
--: Keraıt etmeyiniz, orduyu 

t endztiyeeefim. 
Ve b•lrlraten onluyu tembledi. 

EVU:NllS r&lilılFLmBl. iŞ &AA 
• iM, iŞ V&BID. ALDI. llATlll 

'* &klan ~ lııalz olml7 .. -
ob Ulalu..,.... r .. trolDllDI· 

Mil* JUmdald larlll ~ ..... 
Dik llirllkte ... derilecMtlL) 

Eolenme teJılillai: 

maklnlat okulundan meZÜıı bir sene; 
garaj veya deniz motörlertnde çallf 
mak ı.temektedlr. (Şlfll) remzme mu 
raclıal 

• 17 yqmda ıııunektep momıu bir 
rene herhaJICl bir mlleU8ede mllnulp 
bir if "aramaktadır. (11 laim) ..._.me 

1 - B&Yal&da lnJdp.t eden haraç.. 
1: apa~dlaltler " rekta1 pJcl& tedavi. 
(Cperatör Cemli Baydur). 

Ordu aubaylpmı hatıra g&ıllle 
bakmadan tuftyeye tA.bi tuttu. 
Subavlann yüzde otuzunu kadro 
harici bıraktı. 

mtıracaat. • 
• Yq a&, boJ l&G, kilo U Mrbeat • Yeııt tUrkçe)'I bilen elektrik teaı. 

rnealek ııahlbl dGrlllt. ~bırlJ, J'&kıflk.. ntlnden" ,terkoe tulAtuıdan, mdtGr 
ıı. 171 abl&klı, b&,atı anıam•ı klm.le. yatcıııtmdu. aanlÖrden ve deDlzcl· 
pereeı olmıJu, b&,ab anJ•mlf, b!r 1 Ukten anlayan blr bay l'Mllll ve bU81181 
bayanla evlenmek laumektedlr. Sil dairelerde veya.but apartıman lr&pJcı..' 
D.:) rem.slne mtıracaat. ll2. ııtı yapmak latemelctedlr. Adrea: Pell. 

1 - • Bir g&I kODUJsyoa '9&kam. 
ı(G&I mtltebaasw S1lnlJ1a Götdtlrell) 

1 - Bir D&dlr tenaeDU 8Ui f8ld1. 
(8nllJıe m..,...,. Dr. Badattan To--). 

' - AmpiJ'emlerln dallDt tedaviai. 
(Dr. -- Qllpm). 

8"lmU llalk anatJdn N811:t öz -
can blrluıe gtbadenbert Ba1mkay em · 
.... llldt1'8 hut&DelılDde tedavt edll
meldılcllr. 

llBD&tll&rm aon umnıarda taUt,o. 
au ytlbelmlf, keJldlnll m_,.... eden 
doktodarm mubtellf &aftll,.ı.rt ... 
bmJ bosmqtur, 

N8fldln 10..16 san tedavi edlldlkten 
8CmN. taul10DUJIUD dtıuıeoejl Ye eL. 
mamen l,uekeeeli kendl8bll h&IWıe. 
de tedaVf edien doktor taratmdan .ar 
lmmektedlr. Nllflt Ö9c&D& lcl1 flla1&r 
tflllllllUll ederiz. 

Aakerlik ilim 
1 ... nm. ~ n.aı 7 

•ı 
1 - Konya " Ka,.ert ukeİ'Uk 

mmtak& K, btı bölpmlrıdeıı 1215, 126 
dotumJu lhtl)'at jaadarm&Jar, 

a - Pl7anııüır 8ldıDllllk mmta1ııa 
K. lltı böJcımnden 325, 328, .327 do -
tmaıu lbtl1&t ,Jıuıd&rmalar. 

1 - Dawwn aakeıUk .-t&Jra iL 
lıtı bllpllnden: m. m. m. m. 
3IOYeU1dolumlu~tl1&tjandarma. 
lan talim Ye terbiye malradlyle ceıb 
ve lffkedlleceklerdlr. • 

4 - Yukarıda IJ&D, olun&11 bmp16r 
haJJrmdan olup da ı.taınıuıda ,abum 
f'lbalerde kayıtlı mOkeDlıfterbı bemeh 
ka,ıtlJ olcluldan yabam IUbelen mi. 
racaaaan. • • 

Bu t.uftyeden ..... Kartal ye. 
hl bir mtlfJklllle karşılqıyordu. Çı•. 
b.nlan° bayl8mı yerine yeni9lni 
bulmak. Harpten evvel Amerlm
cia yalnll 13f00 subay ftl'dr. Bil• 
tUn yedekler stWı altına davet 
cdmnce ..._Y bdrolAi 14000 t 
buldu lıfareal criu)'a -.bit Yetir 
tJrmek için yemi mul!ler buldu. 
llanra Jr11mancfen\ t.aJrmı kuman
d8aı, batik lnwn..,dun yetlftir • 
mek Uzere ayn ayn mektepler aç 
tı. Bunlardan • b6m kumandam 
mektebinde 13 battal* bir taluıtJ 
devreelnden eoma orduya iltihak 
eden mbaylar "8.l'dır. B6ltlk ku • 
Dıımduı mekteblıııiD herbir 8IDlfı 
8000 talebeden mtlreirkeptfr, Bu
gtlSll Amerbn oırdueu 1918 or
ctmamm devamı •ydab1Ur, fU 
faıtia ld bu ordu her ffYden ev
vel .ııı.t ve mot6r orm.a ~ 
tır. 

Ya, •. boJ ın, lEllo 88• ytıbek ıts bir bay; terbl)'ell. dtırGat macera 
t.&luılUl. J&Japklı, clddl " matrur ' dik Ankara caddeal No 98 Kuatata 
reaıı bir dalı'9Cll ıao lira m&&flı me ~ • 

lllUI' blr bay; koaiorlu h&J&bm kendi . • !pekit, ytbı111 .,.. pamuklu .IDllUU. 

kuancı lle temm edemiyeceft ıc;ln, çok cat tızeı1ne blr mQtehapg boyacı it 
HJl8lll bir b&yanl& evleiımek istemek. a.rdıaJct&dır. Adru: v .K. poeta kutu. 
tıedk'. (Jl&Vf Ttana) remztne mllrac&. 

811 1418 Galata. 

at. 198 • Orta mektep 1 inci ıamfa kadar 
• Yq 20, bo7 ısa, kilo 5,2. kara göz okumut nJd harfleri " blru ~Ulo 

W. kara kaflı. beyaa teılll stı-1. dU· bllen bir bayan lfly!e " tab8lllyle mQ. 
ra.t. bıce ndllu bir im; lJ'l k&lbll, nutp reaıı Yeya hu.al blr mtıeaeee 
dtlrtlat, 28:16 J&5lllıda eı:ı as ıao lira • de çalıpıak lltemektedlr. ı.tlyemerlr. 
maafll bir bayla evlıenmek ı.ı.atekte • (B&f Can) Remzine mOracaatl&n 
dlr. (llUf lcqJ remslne mUrac&&t. lN • Muhtelli orta okullarda Gtretmen 

• Yat 20, boy 188, kilo &G, balık etbı Uk J'&Pllllf hUUll bir çok talebe ,.tlf 
de kumral beyaa tenll lJ'l bir aile km. Urm1f bir bay deneme lçln tıcretm 
evbıl ,pçtndlrebllecek, eerbest mealek olmak t1lıere eb'ren fiyatla almanca ve 
mhlbl 28,80 ,..ı&rmd& bir bayla ev- ri,yUl.ye deni vermek ıııt.emektedlr 
1ellmek latemektedlr. <Dik '18) remsi. tl)'I öğretir) Nmzlne mtlraca&t. 
ne moracaat 118 • 
it an)'Glllar Mütelerrilı: 

~er~ UKO pllm ta 
mııiımlyle tatbik edibltee bagUn. 
~ Ameribıı ordU8U 21 piyade 
tömeni, IQ 9llw.rl ttımeııi 1- .• lT 7l'flllda, orta Qçten oıkllUf 
ıe • .-. *'' b•• ...... ~~...,.._..... ,,........., • 
'l'eldreptir, ~ tlrf znolılr ld- miiı•ı111&1e ~ ......... ,. 

• KUkemmel bir b&lde 1191 ,..nl lU 

::-.;...~.JVtr· '!;!E 
::nen teşelddil halindedir ve d6rt l'qraya da gidebWr. (A.lq) reaıziDe 
am.b tumenlnde dertı.J tet1dJl mu mllrac&at. 
tüııvverdir. • RtlfUJ9 maunu ukerlllbd J&P 

Bil AVl'Upeda haiobeden 0~ IDlft tecrObeU bir ba7, od&cıbk. Upı. 
· Y"İılDda p ldlçlktllr. Amerika _ cılık, ıtbl bir it aramaktadr. (Bay ." 
run ~ ve nOfu8u ıııa.zan dik· dar) rematne mllrac&at. ' 
kate almmea da bu m.lıktan az • Jık mektep muuııu. traımsca ve 
balmsmak mlmJdlıı değiJdir, ltaJyanca bilen bir Pil~ it aramakta 

2500 liraya pazarlıkm atdıktır. lati. 
yenlerin &drealne arabum bulundutu 
yer blldlrtleblllr, (l'ord) l"4llUbıe m~! 
racaat. • 

Aldınqa: . , 

l'abıt bu lmnet Amertin oı• m. (K. D. aıısı remalne mtıracaat. 
dmamuı bir CJeldrdelldir. Ameri- • Ll8e ı dıell mali vutyetlnln bo&uk 
icamn bi1yWt bir ordu yapacağın • tutu J1ldlldeD a:vrlllDlf bir Tlrk ba 
din .Uphe etmemm JbmıdD'. z. yan vaat bir tıcretle ~rb&Dgl bir mtı 

8 - Jıltlracaat e~ baklrmda ra 1918 mtltarekeei tmzalandJlı 1 ••llede 1f aramaktadır. Telefon 11&11. 

bmml muamele :vapdac&'1 DlD olu-- g11n Amerlwı o~UIU 3 milyon ye traı ~ daktl1odan &Dl&r. (N. ös>. rem 
nur. il yt1z bin erden milreüepti. Bu- sine mtır&c&at. 

Z • ... Y.U .&a. •· ittir- daaı • , .nun 1rJ mflyonG btl\OJı teçhlatiy. • • Orta t&MtW bir bay; berb&nıt bir 
- 'İtlll. A. - et. M. .8lıL le Avrupada bahmuyordu. Allter• l§te çalıfmak latemektedlr. (İf l&'Or) 

WD (...,), .._. ~ M. llapfal lir IUl>elerf 10.5 milyotl Amenb. remstne mtıracaat. 

(8emlramla) (Gtuıaaa) (C.R) (Suer) 
( Ctckll) ( l'erbunde) ( Y .ş ) ( lıl.K.A ı 
(Denlz 18)(ttk ve 90A faU) (M.K.29), 
<ıı:a> cKemaı Çankaya) cı. Şenk&n> 
<S.U, 4) (Eclar) (~ 18) (H.T. 8) 
(A.n••ıalnn)(B. A. Sev. TaJ>)(BSfc&D) 
"(N.Öz) (~ Rebber) (C.R.) (On.rı) 
(Ayla) (C.lıl.) (8,8.) (M.Z. BIJ 
(Pembe Zarf) 

ot. .U RE • ("'1t), ,,,.... - hmn 8 hafta içinde· g&ılllHl ol • • 11 yqmda U. 11 den tudtlma 
et.~..._ aı <MNtJ, vı. malt için mtlracaat ettiğini kay • meu bir genç, maa,.tlıı1D temllli Sçtıı 
Tta Arif of. 11. 111111t 111 (ma), Yd. •letmişlerdi. ilimdi bu mfktarm ç&IJtmalr tatemektedtr. (D.T.) nmatne 
P, 'l'fm. Cellle&tlıu ......... ('1'111). CW. fazla oJaesimr tahmin gQq mtıwt. 

Bmlnpnlf Yeril Aı. Ş. Ba11tanlı. bir leY detncUr. • Tecrabell blr bUta bakicıya lbtı 
Oından: vaç vardır. Breüöy Telllkavak 17 dt 

15 mart 142 de nlbQetlenecek ı.,an BebfnJe meıctupla n:va blmat 
olan Y d. Subay )'Oklamuı loln mtıracaat. · 
ilin edılmlş günlerde mllracut et- Dolıtor Hıl'lcl Balıun •Orta iten çıkmıf, bir pno, u bir 
memft ve yoklamasını yaptırma. DAlllLIYs llOTİ:RA•ı , llcntıe 88ll&t otrenmek ı~ berlı&ngt 
mıf olanlar dahi müracaatlan w , ,......_ı ~ t ~· ......, bit' 41elrtı'lqi J'UIDda ç&bfm&k late 
yoklama nihayetine tadar 11elmf. •rtnw• ...,.._ ~ ..,.,. ın.ktedlr. (ösıernaenl remslne mtlra 
yenler hakkında (1076) sayılı ka.. caat. · • 
nun tatbik edlJeeetf Hin olunur. • 1 • l'Ucrt Tevftk kardeflD otomobil " 

yonlll ki.. 
a.n ,...._ eenp ft1'17ordı11 
- llell (Gtmef )dea ..... Tmnıa 

'I "• staaellm! llea lladala clellllm 
" b ........ amdde ....... glnDedl 
~ 'banlum ....... ptnwn 

- IJt - ..,._ mllyoa mllılllmn 
ı\Jllala)a taıQw .. 

18,00 program, aaa t ayarı 18 • 
03 Radyo dam orkutl'uı 18,ı&I Zlratt 
takvtml 18,M konUflll& <Dit politika 
Jı&dlaelerl) "lt,10 şafla ve tUrkWer 
19,80 aaat ayan, ajau 19 41 Serbe t 
e dakika 1uıo KaJ'lllk p.rkı ve ıtır 
kWer 20,115 Radyo pMtesl 20 tS Bir 
halk ttlrktlall GtrenlJ'Ol"US 81,00 Konut 
ma (OttUl TOrkoemts) n.ıs Fuıı ıa. 
·eti 21,41 RfyueUetımbur bandoeu 

22,ao nat •J'&ft· •Jau ve borsalar 
22,"IS-22,ISO nrmkl program, kap&nlf 

bir ...... 

Tı IOi" wlalda ...... llmldmlr: 

- .... dedim )'L .. bir te7 *ti 
am.. BakDd cıuas ...._! DDn"yı do 
laftddml 90llra, barp aunuı Nap 
maldde ae lfba ftl' llClllla T 

- Beqlm ca.aa Ôldutuma çok g~ 
&DlayabQdlD, "°kyola dellkımlı: Şbn. 
dl Udmlz de aynı yolan yolepaQjaz de 
.-IE!! ..• 

Selimiye tümen ukerlik dairesinden: 
Dairemize ba§lı yabancı Kacfık6y, Kartal, Adalar, Şile 

yabancı kayıtlı bulunan 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 
ıandarıtıa eratı talim ~in silah alhna alınocaldanndon acele kayıtll 
dukları ya"°ncı askerlik ıubelerine ikamet ka6ıdı w nOfus diz~.-.._ 
beraber baıvurmalan ve bu ilanın celp yerine kaim oldulunun Wlnlllm 
ve davete icabet etmiyenler hakkında aıkerllk kanununun macldel .al~ll 
sasının tatbilt edileceğinin bilinmesi. (2.C 18-3122) 

1 
Deaıı Lew•v• S.fl••••ı 

&omlar•• aı•••an 
~~-·~ 

1 - Tabmiıı edilen bedeli (1812,27) .lira olu Den1s llaatuellDID ı Ml 
tonunda yapdacak t&mtratm ıa,1.142 cuma stmG .at 14 • Dılll• 
~ bulunan cleDla levuım •tmalma ~ paarbll 
pJJacaktır. 

2 - 1<&tl temlııatı (ltt.84) Ura olup ~ -..m it ...U Aaı.ı~ 
de mezkar komlayoınd&n bedel8ls alm&bWr. 

8 - ~ertıı 2490 ayılı kanunun ı.tedlll v....ude bkUkte 
komlayoD& mUraca&tıarı llAıı oıumar. (122') 

• •• 
Br,. enalı oavalı ...,....., 

4000 adet bot enak GUvalı 1J mart NJ pe1"1811l'be ıtlDtl .. t 14 ti 
lıkl& almacaktır. 

lateklllerln belll stın ft aaatte birer ntımuaeleri U. Klıesaqıpda 
komJayona mllraca&tl&l"I, (8229) 

• • • 
eooo adet kopça 

100000 " totln kancul 
10000 " pantaıon tok&m 

l500 metre mat m1lf&lllba 
llOOO Çift fotbı balı 

1200 adet 1mndur&cl J'WD&lı 
70 kutu fotln cllAm 

1000 adet rupn alanbr&k 
800 .. g_,. derlıııl 

1000 " Şapka .aperl 
1000 kilo 1/4 burptalık h&l&t 
2000 " ı. 1/2 btarp&abk balat 

• IQOIO adlıt ....... kaplOlu 

Yukarda clna ve m1kt&n yazdı ıa kalem. 9f1a 12 ma1't, Mt 
gQııU aut ıs te puulıkl& a•maeaJım. 

ı.teklllertn beD1 sttn " .. tte Kulmpqada buhm• -----

l•tanbal Hava Mıntalıa Depo Amirlifinılen: 
Ha va birlikleri lçln puarlıkl& 1191 bin metn elektrik kalllom atm 

nacaktır.· 

bteklllerln 17.3.N2 aa1I &'ln11aaat1' tıe Yenlpoetue ~ 
Kmacıyıuı bıuı 2 ncl kat No. t/10 da Bava 8atmaıma ~ 
lunmalan. (3220) 

1 - Beher metrulnln tahmin ~n beden ( 418) kun1f olan ll0,000 
kışlık eıbl8el1k kumqm pazarlık ÜIUtmNi 11.1,NJ tarllal8'
ça .. mba gUııQ aaat H dlı IUıL V. blnaamdakl ~ 
edilecektir. 

2 - 10 Ura iT kUl"Uf bedel mukabilinde p.rtD&mMbd &llmk ._,_lll 
bergtııı ve ekailtmeye girmek lat119nlerln 4e M280 Uraldc katl 
ve kanun veslkalarile birlikte belll san ve aaatte ~ 
caaUarı. (1629.8188) 

Konferana 
&mtaöaü Jlalkevlnden: 
U.3.1"2 İ,;arpmba gtıntı aaat (18) 

de Evimizde letanbul Unıveralıe.t 
profeaörl rlnden Vemon Legg tara _ 

fmd&n. {K&den kömtıro ve klmynt ... 
tllıaalltı) mevzuund& bir konteram 

dlecektlr. Bu toplan• ptf 
Ur. 

KaddröJ' .......... l 
ıı.a 942 Çarpmba ,ana .at 

da Bay Buaıı GOrQn tuwrm• 
deblyatmusda ömer Se:Jfettbıla 

verUecek ve konteraııat&n evvel ma. mevsulu bir kcmf91'&118 
den kömürü 'hakkmd& bir ftlm stıete- Herkea p)eblllr. 

TEMUÇIN ÇILDIBIYOB llt1 • 

Ertesi sabala IDsal rakkMe .... ÖD 

ce aya.ıımış ve yaftlfÇa laalkarak alt 
kala lnndftt. 

TIJell • Fo Mlıab laıbftltm baarh 
yordu. Bah~ DCUfllll lraflara: 

- Bu gece ... lla4lar DJe9llllum, bil. 
"9Dlz.. 

8ta ..... aınlwlıı .... w 
"IU'dı: JlanclrL 

YMI blçelda kanmı ...... 
•tt.UDU kendi elVle ••••il 

lla ........ dıavanla 'ah .... 

.• a. 
• - ....,.. ...,_ ........ (G.8-
•et)e taptıtm __,wwı 
~.r • ..,,,,. ..... , 
- Qemek 111 - = n • 41e111 _ 

..., o Dide ,...... otıelıle ........ 

DIJ'ea rakka..ın _..,.. e6rJedu . 
den okuaayorda. 

- BaJJr .... ,....., ......... pttl. (Sım,.....)dllatta ........... 
tta ,.,.... , ..... dctuJm. Bea tlmdt. blıu ........ .,..... de l'lderlal ae-

...,.. .... Plftl: 

"Vatan •dl- Mr .uıı111a1•.' 
tllnde olmalıdır. ı.... .-.ııa111ı~ 11- lıb nlPIHta lkM ... ,..... 

Tl!lllQCllullm .... .,.. ... 17 •• ~ 
o kad9r .-ldQwaa .... ,.,....... la.. ......... ,. ..... ,...... 

- Ben cok IU'hot ... - -
l'o~ Kolumu kaaadmn .., Hah p 
ram. l!lea ..._ ae yaptm T 

- Ben.Ne ,..... ,., ..... 
autr 7dıla lılr kere ...,..... .. ,.... lılr 

..... ,atalr ......... pttnllm. .. -= betli 119\'lp ~ .. bP

... Jelli ll(!Jlnnf .. , llallar eloell ,Slbf 
kolr..,.....ı ..,,_.ram, 

Teuweta kalkmak ...... 
• ellgND'clr 

Glalertnl ~ ......... 
A.tllııMdl.. 
- 'J'hee - ... ! ............. - lk.'a 

rt•'' ....... ...-..... ... 
r111r; 11787811111° ........ .. 
~ .... ,... ............ Te-
....._,.._~: 

- ..... lloltm7w - ,...., 
- BaJll' .. - ....... lıuwluwww. 
-YaADütu.-T 

- A8ala ...... ı:ur.. ..... 

aldıattmT 
- OJle icap etmlttl.. ....,... .., 

, ....... ~vardi. Fakat ........ ~ .......... ,... 
-~· ..... ' 
-ıı:-. 
- o ......... .ıapon .......... , 

-· .... , .......... (~)... ~ ..... aada: 
f*rlill' Y ... - llopl delll mlııln T - aa.., 

........ IUllClfbdda ~ Janlllau Genç luulıtuD .,.... kaa+yaealdi: 
alıMtl. l'üat -- lıo71ta ..... -ete. slderlnl açumdıfl lffn, 1aM1mJ'11 •I 

maSakem8 elmele. bı'uml+la lmllb rmı flulamadL 
yoktu. Sarı 7IWıua ltlEJ.Je 1mrp dalla - Sıla, 'l'lptl • Fo! Bef iMi tar:ıfa 
Ol* ........... fttdL o, TemlrlD ~-- ......... Den .... ,.... 4911 
.kadar~T$aclaolmerbw n.. . 
al fı vazlf~.JI eoktaa ............ • - tr.sM, ........... ! 8ell bir ... 
~ .. keache o.... ...... -! rüat, ........... &eeiftelllla 

aenem, earbOfDJI blrl)im, Ne 91yledt. u. " P,eJmt -.km etratma halnadı. 
ttmlo ae Japtıtmu lıllmlyoram. Benim ·- 11ea aeıede)'lm aeaı. T 
Plaımı lllrllk timdi. iMi yddmm! Q6lılerlnl otaltararak yattı~ ,_ _ 
~ tatlı bir ayku. ~ Ya ..,.. flrlaclL • 

tm lll'8flb1b. o1mu mır Davanla uı1ı duna Nllmlenı lıütl 
(Kınma ...,..._., ......... '1'9- "11ııtaD1u anmtda' (San )'lldm)m ..... 

ınuOlnbı ....,,.... ........ 'le ....... ...... IÖnlG: • 
eın..ta • - B11raaa ı&llbe. 'ftıem • Pomua e-

de lcDltledl. • ..... 

- &eal ,,. pee n11a1 .......,._ Sımra birden t!IJerbd ...... vara • 
tan. dte lllolol -•=tein Yllftll rall 11ü)I ndl: 
bea41ea lcaçaaalmai,. lııer ..,S 1111* • - Eyvah! Bea nkkuea1a JMak o-
decelt9ln! ft ...... ,,.......11a1c1e dumda yatmıpm.. 
ba memt peeala ....._ ....... nnı Odliaın lelade deiı stbt dollltta: 
aa1dau7W ........... .., lalıar et ·- Profeelr ,.._,,... ..... ... 
111911 ~ ...... ~rtıelfın. ta .............. bd ............ ........ 
~ ..., edeeeJlal. Temu ....... Mr lmdell bem ••ıl..... ..... 
•ı ......... _.., ............ 


