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Avustralyanın 
Japonyaya Cevabı 

Yar.an: Hüaeyin Cahit Yalçın 

Japonya A\·ııstralyayı zahmet• 
"iıce avlamak istiyor \'e onu "iş 
birliği" örtüsü altında kentli bük· 
lllü ve nüfuzu a.ltına almo.ğa çah. 
Sıyoı·clu. Avustralya bu Japon te
sebbüsiine kar,ı ipt.ida su!'ltu. Ja
ııonJ ar bekliyorlar ,.e A\•m;traJya,.. 
!llll ce,·abı gcclkmlycceğini ilan e
diyorlardr. BeklodlkJeri cevap ger
ı:ekten ger~Wıtedi, fakat bu Japon· 
;\'altlar için bir hayal sukutu oldu. 

Millet Meclisi 
YARIN YAZ DEVRESi 

TOPLANTILARINA BAŞLIYOR 

Avustralya basnkili, radyo ile 
Yaptığı beyanatta, A ,·mıtraıya ha.
'l'\clye nazmnın va,ingtona !?;Ön· 
derildiğlni söyledi. .Japon telkinle
lini ağzına bile :ı.lma.dr, Fakat A· 
\ııstral:rn hn.ricJ:ve nazırmm Amt;
likaya 

0

s eya.hat • etme inin mani.si 
ile demek olduğunu herke~Ie be
ta.her Tokyo pek a~ık bir surette 
'tnlanuş olacaktır. Eğer buncla bir 
kuSlll' etmek ihtlmn.11 ,·arsa A \ 'US· 

traı;vıı. baş"\·ekillnin verdiği snir i
Z&hat ,Japonlarda her tiirlü limit 
döküntülerini do silip süpürebiJlr. 

Ankara.dan bildirildiğine gör~ 
Büyük Millet Meclisi yaz de~re_~ı 
içtima.larına yarmki paza.rteaı gu• 
'lÜ saat 15 te başl.ryacaktrr. . 

:MecUs ruzname.sinde yeni seç· 
~en mebusla.mı intihap mazbatal!i• 
rı, Londra sefirliğine tayin edH-

Benes diyor ki : 
A lmanya 

Dk bahar 

Avustralya.lılann tn~ltcre du -
l"Urken neden dolayı Blrle~il< Aınc
tikaya başvurduklannı \'e daha 
ıiyade onda.o ya"lnn bckledlkle • 
lini Avnstmlya başvekili anJat· 
llıak lüzumunu hissetml5tir. Avus
ll'&lya Britaııya jmpa.ratorlu~un 
bir parçasıdrr ve tnglllz c:ocugu • 
dur. Böyle olmakla da miiftehi~· 
d.lr. .\na.va.ta.nm geçen ı:ıene eyin( 
ha.va muharebelerinde galip gel .. 
'lİğini, Atlantik muharebcleı'İn· 
tle! ayni muvs.ffakıyetJ kszan -
dığıru Rasyaya yardımın bü • d 
tün ;nı.anü yüklendiğini biliyor. taarruzun an sonra 

Sulh tekrf 
edecektir 

Ayni zıuua.nda tngllt.eren?t Pasi
fikte de çok lmnetli olabılmesinc 
fii~lillk Jmkin göretnlyor. ihu-;
tratyannı diişü:ıiliiğline göre, Pa
"'fi!ne kuv\·et.li olmo.k ve lap~n:ra 
ile c;arpışıla.'k hususun~ ~n lıır_ı.r.· 
el rol Birleııik Amerıkayıı duş. Londra, 15 (A.A.) - B.B.C: 
llıektedir. ıŞtc hariciye nazırmm Çekoslovakya cumhurreisi Benes 
Arnerikayn. gitmesinin hikmet~ bu dün gece bir nutuk söylemiştir. Benes 
dii"1noedcn Heri gelmiş olacagr 3 • Almanyarun çok gilç durumda bulun. 

~ bulunan Kastamonu nıebusu 
JVı,uf Orbayla Bursa valiliğme ta• 
yin adilen Fazlı Gllleç'Jn nıeıbus . 
1\l'ıktan istifa ettikler.ine dair tak• 
r irleri ve.rdır. 

Şehrimizde bulunan mebuslar 
bugün Ankaraya gideceklerdir. 

Amerika Cambar 
Reisi Muavini 

cUyor ki: 

942 senesi 
yazı 

1918 yazına 
benziyecektir 

Londra, 15 (A, A.) - B. B. C: 
Amerika Cünıhurreisi muavinı 

Vallace dün gece radyoda hır nu
tuk söylemiş ve demiştir ki : 
"1942 senesi yuı, 1918 yazına 
bem.iyece.k tir. Amerika şimdi ta • 
:rnamen uyamktır. Sil!b yapılma.•u 
büyUk hamlelerle art1yor. Alınan· 
lıa.r ve Japonlar biliyorlar ki ya 
bu eene saf dışı edfü.biliriz. ya hiç 
hir zaman. Bunun için mihver bu 
yaz bUtün kuvvetl-erile son hücu. 
ınu yapacaktır, Fwkat bu kat'i 
ç:u-pJ'iJDad;ı ~ 1918 senesinden 
ılaha iYi vaziyette olsce.iı.z . ., 

lngilterenin Moskova sefiri 

Moskova, ıs (A.A.) - tııgnterenın 
~Di Sovyetler birliği sefiri Sli' Arşl
bald Klark K:err, dUn K:uybl§efe gel • 
m1§tir. 

Hür 
.f ransızlar 

Libyada yeni bir 
muvaff akiyet 
kazandı 

ltalyaa ileri 
karakolları 
esir dl,tl 

--0--

Bir hava :meydanı da kul. 
lantlmaz hale getirildi 

ikardır. duğunu, ilkbahar taarruzundan sonra 
Vaşingtonda. neler konuşula- sulh teklif edeceğini söylemi.§ ve AL s •• t v t , . t i 

h1':1::~:~:;~a~j~p~:~f~:: ::n:::iş:~ak bir muc1u kurtarabl. u ve yogur ıa arı 

:~~.0~~~~:cıe:kıld=~~le~:~~~ G b . dDşmeye baş adı 
l.ıır lllahiyctt haiz olmak ıca.p eder. • 
Pilhakika düşnınn A,·u'itralya im· e nç ır 
Pllarmda.İır ve Arnstnılya halkı· T k d k g'twıl urt ı· 
"

1n zihnini bulandırmak için mıı- R k ra ya an ço yo ge ıyor 
•1evralara ba.""1lmıstrr. Bunlar mo· ı . lZl 
\'~fakıyetsi7 ~ kald;ğı takdirde a..~: u m Soın zamanlarda çok yükselmiş livri yoğun:u ~ni alan yoğurtla .. 
~rt nıa.ııevra.la.nn sıra.c;ı gelceegı ol~ süt ve yoğuı-t fiatları düş • mı yaprldı~. ~ara.inan, BüyOOt 
Upbe!'izdir. nıege başlamıştır. Buna sebep c:ekmece, Sılıvrı Ve civar ~Uik-
Rıı durum ka~ı-.mda Avustrıı:I· Ku·· rtaı· dan. l:a~ın yavrulama& ve dola- le~en fazla miktarda yoğurt gel-

~1'1tın düşmanla sonuna kadar mu· V18lyle siit miktarnun artmasıdrr. mege başlamıştır. 
~<lele etmek hosuı;;unda.ld azim o•• ı d u•• llllh~sa Trakya yoğurthg.neleri M~a.v.~e h~~i süt alan sey • 

e luuanıu Amerikalı kardeşlere faaliyete geçmiş olduğundan Si • ya.r sutçüler sutun kilosunu beş 
~~k onla.mı tesirli yardım~ • kuruş daha u~ a.lmağa başla. • 
!'lnı hızlandırmak alda gelen ılk Müddeiumumilik bir kUrtaj ve ölllm 1 s T m.-rşl~ da henuz fiatr dfüıümıe-
~hlr olur AvustralyaWarın cid· hAdisesi etrafında tahkikatla meoguL A N 8 u L mişlerdir. Maa.m.afilı şu bir hafta 
~bir hoğuŞma,ya hazır oldoklannt dUr. HAdise, §Udur: iı!ıinde süt fiatlan beş kuruş ucuz-
~ . Vekilin iz.alın.tından anlıyoruz. Beyoğlwıd11. Ağacamisinde Balarçrk. J.cya.caktzr. .. 

d. litün A\'118tralya nüfusunun yüz· ma.zmda 16 numaralı evde oturan Pa· IRAM VAYLAR ı :lstanbulda Yôgurdun ki.Ioeu. b;r 
ile 'nrknıuı filli askeı lik veya mü· nayot kızı Despina. isminde bir genç aralık ~O? • ~20 ku'rUşa kadar 
Öf r"8. vazifelerini clerulıte ettiğini klZ gayTinte§ru bir çocuğa hamile o_ yilkselınışt~. Şınıili ls.tanıbul içinde 
n· ren[yoruz ki bu cok büyüt' bir ıunca dlişlirmeğe teııebbUs etmiş ve ya.pılaıtı dyoğurt:lann kilosu 60 ve 

lflPettir. kendisine kUrta.j yaptırmt§tır. Fakat Dl,ardan )'8dek Tra.ky~. ~ gel~ tanınnuş firma-
tetvustraJyanın gösterdiği cesa • kürta.j ameliyatı neticesinde genç kı. U 1 ~~n ı~ c;;ı: S~Vli tipi yoğurdun 
l''~bC!'!ledfği azim '\.'e irade Ame- zın rabim ve barsağı delinmi!l, Despi. parça ge rllmes l OSU ~ ruşa düşmüşttir 
,J'aıı ın ciddi yardnnı ile birleşirs~ na ağır surette hasta bir halde Haae- ı,ı baJlecUldl !~~~~·a.sa 0~ ~gün bfraz da.h~ 
l\ı<ı~~ların epeyce zor bir iş kar- ki hastanesine kaldmJmıştıT. Bundan ııa1a ğ d ~dan gelecek 
leın a kalncaklarrndn <ı\iphe edi· .. Un el de kurtulamıyarak öL --<>----- . b"J y~tr un OOU 50 kuruşa 
~z. Avu-.tr&lya tayyarecileri dort g şıevvli mezarlığına defnedilmiş_ Hatlarda daha fazla _ın_e_ı_e_c __ ır_. ------
bir1 den Amerikan arkada5larilc mliş ve !l 

g~~Üerek_ Yeni Gine'deki düş~n tir.An k .hAdiseyi MUdde1umumlli#in b • 1 k 
?l'ıtı erını ynkmağa. \'e bııhrma~a ca , üzerine derhal tahkikata ara a iŞ eyece 
~Y';-ff~'k oluyorlar. El altında haber alması eset çı 
k.,:

11 
~ hır • müdafaa kuvYeti var- geçilerek, mezar açılmX§ ve c 1 1 · ·" A 1 aydınlanması ç n 

lıırı 
1 

__ ıncrıknnm miimkün yrırdm'• karılmış, hA,disen ıı 
~ul edeceğine inanıı.bJllrlz. 1 Morga nakledllıni§tir. 

Esnafı din leqelim: 

Berberler Cemiyeti
nin parasına neden 

haciz konmuş? 
~el~Jiy!', traı liyatlarına zam yaptı ama bir cok berberler, 
akı tarıfe üzerinden calışıyorlar. Sebeb: Jilet düşmanlığı 

(l' ama S tincöcle) 

Ankara.dan bihlırllcUğine göre 1 
İstanbul tramvaylarmdan azami 
istifade temini kararlaştı:ntmıştır. 
Buraya gelen malfıma.ta göre muh 
telif hatlarda dah fazıla a.ra.l:a ça- ı 
lıştınnak ma.ksadile tra.nıvavla.rm ı 
yedek parçalarının getirilmesi me 
sel~i halledilmiŞtu-. İstanbul 'ı 
Lı-aDlvaylan pek ya.kında daha 
:aıuntazam ve her istikamette da· ı 
ua fa.zia ara.bayla çalış:ıcaktrr. 

Amerikada benzin tahdidatı 
V&§lngton 115 (A .A.J - Harp istlh· j 

salltı ofiai birleşik Amerikanın şark 
sahilleri ve Pasifikin şimali garbı sa. 1 

hll bölgelerindeki otomobilciler için 
verilen benzinin azaltzlma.ııma karar 1 

vermlftil' • 

Londra 
Şey aaı 

Roman tefrikamwı. yarm de. 
vam edeceğiz. Ec:?gar VaUa.sın 
bu meşhur romanmm yarın en 
heyecanlı parçası ~lıyor. o 
lrnyucularımıı; fıefrl.kamızı keeip 
kitap şekllnde saklayabilirler. 

Renkli harita 
Ya.rı.n ayrıca Uzak.~rkt.a bu. 
günkü harp sabalanoı gösterm 
bir de renkli haTita vereceğtır.. 

Japon tayyareleri 1 

Avustral-
Londra ve Vaşingtonda 

dün gece neşredilen 
'cebliğlere göre 

Cava deniz 
yaya arşı muharebe-
! harek~te sind e 

i geçtı Müttefikler 
o 

400.000 Avustral- 13 harp gemi 
! yah asker si kaybettiler 
1 Japon Japoaı;;; kaJ'ltı 

taar,-uzunu blrkravazlrlelkl 
hek liqor ! • allrfpttr 

Londra, 15 (Radyo saat 'J,U) -

Avastralyaya 
yeniden Amerikan 
askerleri g6nderlldl 

1 (Yazısı S ünrüde) 

Çin de 
ıo milyon asker 

talim gir iyor 
Londra, 15 (A.A.) - Birmanyaya 

Amerikan ve Çind°en mühim miktarda. 
takviye kıtaatı gelmektedir. 

Çunkingde halen beş milyon uker 
bulunmaktadır. 10 milyon asker tallın 
görmektedir. 

Dün gece Vq.lngton ve Laodrada 
aynı zamanda şu tebliğ neşredilmiş _ 
tir; Cava sularında 27 §Ubatta ha§ -
Jıyarak 3 gün silren b!lytik deniz mu_ 
harebeai hakkında. şimdi ~t alm_ 
mt§tır. Bu malQmat& ~ mUttetitt _ 
ler 13 harp gemlili ka.y~rdlT. 

Japonların 203 milimetrelik topl&n 
bulunan bir knıvazörU batmıştır. Bir 
knıvaZÖrlerinln haa&ra uğTadığt, iki 
k.ruvazörlerinde de yangın çık.tığı zan· 
nediliyor. l Japon muhribi b1.tmqtır .. 
3 Japon muhribi hasara u(çramış, bun_ 
lar batarken, yahut yanarken göırtıi _ 

mU§lerdir. 
Deniz muharebesinde 1 İn&iliz kru· 

vazörU ve 4: muhribi, 1 Avustralya kru 

(Devamı S Unc\klc) 

Sovyet tebliğ i 
MOflkova, 15 (A. A.) - Gece

yansı neşredilen Sovyet tebliği: 
14 Martta. cephede mühim bir 

cie~i.ldik ohnanuştrr. 
13 Martta 23 Alınan ts+ryaı:eei 

düşfirulmü.'}f.iir. ıı Sovyet t.,,a • 
resi kay:ı:pt.ır. 

ilan, &zerinde 

9 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Londra, 15 (A. A.) - Din 
Manş üzerinde yspılıa.n ha.va mu • 
l;.a.rebesi netioesiınde 9 düşman av 
cısının düşürüldüğü §imdi anıla • 
~lır. Cumartesi günü öğleden 
sonra da başka bir avcı tahrip e
dilmiş ve bu suretle o gün tahrip 
edilen av tayyareleri adedi 10 u 
bu.lmuştur. İngiliz av tayyareleri 
hiçbir kayba. uğraıı:oomışl!B.rdrr. 

Malta üzerinde 
Bava mabarebeıe.t 

ol da 
~~~~~~~~~~~~~~---~~ 

(Yamı S ~ 

Yunan Barosu istanbul 
Barosundan yardım istedi 

Yağ, bilhassa peynir gönderilirse daha 
fazla makbule geçeceğ i bildirildi 

Merkezi Atinada bulunan Yu • 
r.an hekimler birliği İstanbul E -
tıbba odası ve Ti.iı·k hekimleri yar• 
ılım cemiyetme müracaat ederek 
lı3.l"'P afeti ve yoklukls. mahvol • 
makta bulunan ve her gün binler· 
cc evlAdını yokluğa kurban ve .. 
r-en Yunan hs.lkma ve hekimlerle 
ailelerine mesl.eki bir dostluk ola.. 
ra.k yardrnı yapılmasını alicenap 
Türk hekimlerinden bekledLltlerini 
bıldmmi~Ierdir. 

Kezalik Yuna:n barosu da !st.an• 
bul barosundan ayni şekilde yar
c:un talebil!de bulunmuş, Yunanis:• 
tanda hiç bulunmryan h e r cins 
yağ ve yegane gıda maddesi ola· 
rak tercih olunan peynirlerden 
!!'Önderiliıse daha fazla minnet 
Cl.Uyulacağmı bildirntiştir. 

Türk hekimleri, Yunan hekim· 
!erinin bu talebine müspet cevap 
verebilmek ve bu yardrmın bir an 
evvel yaptlmasnıı temin için he • 
men faal iyete geçmiştir. 

Bu yardnna bütün Türk he-km
!criııfo geniş mikyasta iştira.ki iı;ln 
a.ym 28 inci cumartesi günü E• 

tıbba odaşmda bir topmnt.ı yapı
larak yardmnm devamlı olması i· 
çin bir şekil. aranaeaktır. 

Amerikada 
-<>·-

6 milyon daha işçiye 
ihtiyaç var 

Nevyork, 15 (A.A.' - Ticaret mtıa_ 
te§an Taylor derpl.ş edilen harp ima. 
ltUı plı\.nmı tamamlamak için 6 mil. 
yon işçinin daha Amerikan sUA.h fab· 
rikalarmda. çalrşma.sı l&zım geldiğtni 

söylemiştir. 

Roman yada 
-0-

18000 esir ziraat i9lerinde -
kullanılacak 

BükNI, H ( A .A.) - Rumen genel 
kurmayı ban eyaletlerde ziraat ame_ 
lesinin azlığı dolayısile 18,000 har:rı 

esirinin 7.ilraatte kullanııma.sm:ı. m•. 
saade ven:IH§tlr. 



15 M A R T - 1942 

Yerliunallar Paza-: 
rında kadınlar 

Kara bükte 
Yeniden 100 Bltçenln asb 

nereden gellr 1 15 gtlnde hem evlenen bem dotaraa, 
ikiz çocaldan oian, numarasını ve 
ntilasuau kaybedenler hep arada ... 

işçi evi 
yapılacak 

Tıp bayramı 

dün kutlandı 
iaşe Müsteşarhğln

da yeni teşkilat . 
Ankamdan haber verildiği.ne 

göre ia.ıte müste~flnjn kurul· 

TtmKlYE CUmhurlyetinln 
yeni bütçesi hazırlanıyor. 

Geçenlerde masraf kısmırur. alt o
lan ralwnla.n gördük. G~cn se
neye göre epeyce kabarık. Bun
dan daha tabii bir ,ey de o!:unaz, 
·ıira vaziyet mal~dur. DUnyua 
ma.sra.nan artmryan bir devlet a· 
cab:1. var mıt' Bizim bütçemizdeki 
artış. harp halinde bulunan deY• 
!etlerin biitçe!ôl'inde ol&na. göre 
dovede kulaktır, Mesela Amerika.
dan bu mel'%ll tizerinde ha!! döndü
rücii rnlm.mlar geliyor yahut din· 
llyoruz. Yüz milyonlarda.o ''C mil· 
yn rlardan bahse<liyorla.r. 

Bfr lUMlının, on bes gün içinde 
h iW el·lendiğin1, hem de !.~Uk 
<loğttrdtıitunu hiç leittinlz mi·~ 
Eminjın hi buna, siz de, benim ~l .. 
bl: 
"- Hayır!,, 
('e,·a.bmr ,·erecel<Sinj:ı:. 

Fn'lı.1\t lfadılWy 'apuruntla do)• 
duğonı bir konuşma, beni, hayret. 
lcr içfndo blra.J,tı. Da ~aısılacak 
hfwllRenin hikayesine kulak mlsa .. 
firi oldum. Yaşlı bir zat, yanın

•Ja.kJ ahlıabma. diyordu ki: 
-· Kadının biri, yerli mallar 

1>az::ırları J{adıköy mağazasına. git
ııdş. I•Menmek ilzero oldob'1JDIL dıı· 
iı: .resmi vesika. göstermJ~ ,.e pno
muk ipllğin<len <lokunmus men ıı
cnttan alm.ı.5. On bc:ı; gün soDnı, 
ıyni mağu.a.ya. yine bir 'Ji:ndm ~c1-
ıni~. Bu da gebe o1clağuna dair 
n'6mi ,·esika. göstermiş \"e b4lsınn, 
pa.ti~b, Amerikan ist.emi~. Ma~. 
:r.a.nm mcmaru haf.17.a8ı kun·etıi 

'c zeki bir adammış. Her ik1 
,·esJ.kayı kaeyıJastmnış. Bir de ne 
görsün! On be~ gün fasılayla mli
.racaat eden şahıs, ayni kadın de
ğil ınI? Memur, bunun il zerine 
Jıayretle somnıs: 

"-Bu kadar ııcele~e ne li.ızunı 
vardı. baya.n hemsire ! Dokuz ay 
bek1cmeyip, nikahla doğumu, on 
beş gilııe ruu;tl da Eığ<l11'Chnız? ,, 

Sümer Bank yeril mıı Har ııaz:ır .. 
•an miles-;es.esi İstanbul mağaza. 
ıarı mlidUrü bay Sadi Alta."'ın ha 
~arip müracaat knrşısmda, Kadı
köy ma.ğa.uwn sefliğinc, De yol<l:ı 
rnuarnel~ yapılmak ıazmıge!diğine 

da!r naşıl blr tnysiyede btılnndu.. 
ğlınu bilmiyorum. Fa.kat, ooım 7e.. 
rinde ben o~aydrm, bu "keneli ge
len,, in :mneııintn gönlünü ho5 
ederdim! 

nu münasebetle, diğer hoş bir 
hiidisf'~i hatuladmı: 
Aruuncağmn biri yerli mallar 

po:ıarlanruı. mUnıcaat etmt,, eti • 
nin doğul'chığunn da.lr resmi , .e 
heledJyeco mn'4ddak bir vesika 
da gösterdim. Ba zata, lstihkııJrı 
olan J 5 metre patiskayı vermiıt • 
ler, J-iil>in hazret itiraz etmiıs n: 
"- &n 30 metre patiska iste-

rJmJ0 Denıitı. 
Sonnu~lar: 
- Niçin? 
- lianm, ikiz doğurdu da. o.. 

nan lfin 1,, _, ..... 
Bu \'atandD4m ha'kh cllleğlntn 

;re.rint' t:eUri!diğini za.n.nedlyornm. 
Bir ~>iln de Rıt.ı;t.amoouJu 'bir ta

cir dostuma l'1lStlnmıştrm. Tcll.61a 
gidiyordu. 

- Nereye! Df'dim. 
G iilerok ceYap ''erdi: 
"- Toptan sah, mağazası befi 

Bay Nurettin DayknJ'a yesJkamı 
~ö,-,teı-eceğim !., 

Manlfıı.tara. tacirinin "vesikalı" 
olıM.S!ltn t;:ı.sınıt)tnn. Meier, liin 
fr 3ilt."" Ynrnu:;: 

~<ımdan mal aldınız, değil nıi'? Sümerban.k Ks.rabükte yeniden --o- malt istenilen .eon eedcli kamrlaş· 
tfüc verilen faturanın bir suTett, 100 işçi evi daha yaptıracaktır. 326 k d tmlmıştır. MUste~lığrn yeni te~-
bulunduğunuz ;verin en yiikıııek Bu 100 e;• bir mahalle halinde. nenç ya ın a kfü~tı 6 umum müdürlükten müte-
:nütkfye memu.runa derhal gönde- yol:arı, kanalizasyonu, elektrik v~ !j şekJı:H olacaktır. Hazırlarun~ o!an 
rilml,ti.r. Yahut, aldığınız ınalın su teci..satı ile beraber inşa oluna- doktor çıkıyor proje, bugünlerde Başvekalete 
ıniktnrmı gizlemek f<;teıllnlz, öytc ca.ktrr. Bu husuBtaki plAnlar ta '"' takdim edil~cektir. 
mi! Dosyalardaki kayıtlar, bıı m.:ımen hazrrla!11llış ve üçer odalr Vekiller Heyetinin tasvibipe Ht• 
yalanın kıymetini sıfıra hvliriYCr- ~vlerlr: tipleri de belli olmuştur. Tzbblyeni.n kunılU§UDun 115 incl yı. ttlmn cttiii takdirde yeni teşki-
mektctlir. Bu evlt>rin inı:ası iç.in Sümer • II dUn btılUn tıbbiye ve yüksek tahsil JAt çok mtıhtenıel olarak ı nisan· 

Ticaretle rnerıgııl değilim amma bank umum müdürlüğii 700.000 li rençlerinJn l.§tfr&kiyle Unlversite kon. <lan itibaren faaliyete geçecek • 
yerli mallar J)e2al'latmw toptan ra tahsisat venrtilJtir. Du tahsisat- terans salonunda parlak bir törenle Ljr. 
s~tıı: maP:azasma. şöyle bir uğnya- Ja. derhal inşaata h:>ıolana,,ak ve kutıe.nmııtır. Diğe.r taraftan viJ.ayot ia.,e bil. 
~·ım, dedim. lla.yretı Borada, izdi- bu yaz tamamlanacaktır. Törende Vali ve Belediye rei.11, Par. rola.rmın faaliyete geçmesi ıçın 
tıamclan e"cr bile yok. Faka.t.. Bah- ·ilk 100 ~i ikinci b;r 100 evlik ti Başkaı:n ve ,,ehrlmizin profeaör ve P,ereıken bütün ha:ı:ırlıkJer tamam. 
çekapı mağ:ıı~Ia. Beyoilu mn. ma.lıallenıln 1.•ırnlrr.~ı takip ene - doçentleri, bir gok t.anmmlf zevat ha. Inmn~trr. Bu te~atm bazr~art, 
4'1l7asmın halini hiç sorma.yın! ile- :ektir. ı :-.ır bulunmuştur. kurulacak 6 umum müdtirlilğe bağ 

::~~~;~oc~~~u~=d~~ Üsküdar ve Kadıköyde yan- 1 ar~~:=~enre:e~r·ıe::eo:··. laıı.Fa.ceakltırse' fe terr·mıerı· 
kadar yl'ı~li mall:ır pa7.arlannda'ki gın olursa hang-i numaralara . makla açmJ§t.Ir: 

tcvziattan istifade ct.meml.5 olar.• telefon edilecek Başvekilin telgrafl ııudur: k • d ..., ld 
br, nüfus cüzd:ınlanm cc111erJnc Belediye, Üsküdar VO l{adıkl:ly ka. ''Tip mektebinı.U:ln 113 inci kutlama omısyonu agı 1 
koyup Roluğu buralarda almL,tar. zalan dahilinde vuki.ı:ı gelen yaııgm. törenlnl.zde aranızda bulunamadıfı • 
Herkes, elindeki numnrayı maj;'1l• ıard:ı ek8eriya te:cronıarm yckdiğerlnc nı.a çok UzUldUm. Güsel duygulan be. 1 Anltar&dan blldirildltine göre telae. 
za şefliğine verip fc-11·ncla başlı. karıştıkları ve bundl\n dolayı yan. iti çok mtltehautıı eden arkada§larıma fe ı.rf.mJerinf. teablt etmek U%ere An. 
yor: gmlara ltfaiyonın vaktinde gtdemcdlğt !IUkranJarnnr ve muyaffaklyet dilekle· ! kara dll • Tatib ·Coğrafya takUlteaın. 

- 5 metre basma. kesin... ni nazarı dl.kltate alarak Üsküdar ka. j r!mi bildirmenizi rica ederim,,, dede topla.nan komisyon, 17 günlük 
- 10 mcke patiska istcrbn, zuı dahlllndekt yangınıar için 60945 I Maart! vekiUnln telgrafı da. tl6Jle. ! mesa.Jdeıı sonra dağılmı§trr. Topla.ntı. 
- 8 ~tümllik kom~ ala.en- ve Kadıköy kazası hududu <lahtllndc.

1 

dir: 1 ya maarif vekili Hasan All Yücel, aöy 
ğım, ki yangmtar için de 60872 numaraya. "Tzbblyenizi.n 116 inci yt]mr kutla. IecHft ru aözlerle son verml~tlr: 

- 5 metre Amerikan , ·erin... telefon edilmesini muvafık g1Srmüş j ınak ve oorrablık -n kadın hastalıkları 1 - Arka~lanm, Bize geçen giln. 
Ve saire ••• Ve saire... ve bu grupların vazltelerl.nl tamn. ı kllnlklerlnl.n açilmasUe radyoloji eDB. l l~rdeki toplantılardan bJrlnde (Tra-
Dtkkat e!tlm, mewim ı;-~tjğl men ayırın trr tttUsUııUn g«ılfletllmeli töreni.ede bu- dıt1onJ kellmealnln ttırkçe•l olarak ha 

tc:in Cllacak, yün fstfyen biç yo1< ı., · lunmak tste~nde olduğumu, f&k~t ı~. ttrlattıtmı (Gelenek) kelJınesinJ ııe _ 
~iblydf. Denizyolları ücretlerine zam lerırn dolayı.sile gelemlyece!imi sa.ym vcrek "e oybltııtı.ıe kab\11 etmigstnız 
B:ıhçüapl mağaza!lm<la.ylten tu Devlet deniz yolları yeni yolcu ta. ,rektöre ye.zmııtım. DaveUnız:t ttevgi ve (Kalın~) eöztlnU de bırakın~. 

haf bir Jıidl&enin kurbnıu oldum. ritetıini hazırlamııtır. Tarit'c bir NL ve şUkranla almış bulunuyorum. TUrk Şlm& llllSyllyelim l<l bu kelimeyi Milll 
~tiles~C6ellin mcmurl.ıınnde.n biri sandan 1tibaren tatbik edilecektir. Ye. bcklmliflne yen1 değerler verecctuıe Şetim.Is tekut bu;vurmu,ı&rdı. Çallf. 
ile bir ttirlil yıldızı l•an~amıyan nl tarife Jle yolcu ücretlerine yUzde li inandığım yeni yılı ve yeni kurumla • malanıuza yakından Ugl gösteren bU. 
ihtiyar bir hatuncuk, mağa.za ~e- 10 zam yapılmaktadır. rmı.ıı benim adıma bütUn öğ'retmen ve ytlk Şef bana her gUnkU bulU§l&n:rmı 
finln kim olduğunu, tesa«'lüfcn, ba· talebe arkadaııanma kutlamamzı ıı!z. soruyorlar ve bulduklarınızı bilmek is· 

nıı §Ordu. Bu ııradn, Bay ifa.Hm I Q,,. ~ - L~ " ~: den rica ederim. tJyorlard.ı. O arada bu kelime il.zerin 
Aca.1' b:dlhaını önlemel< maksa<lile, ~~ele.r.. Bundan sonra"rektör söyledlfı nu . deki kOnU§malarmıu da kendllerlı:ı; 
tezq'lhi. geÇmi,, bani Jıa.rıl basma • lukta ezcUmle dem.iştir kl: arzetmiştim. Bu arnmdan ild gUn son 
t-Opmıu motreleyfp duruyordu! Vakıf "TUrk hekiminin ideali para ka • ra bana (Acaba) TradiUonu gelenekle 
Kadınc:ığır.s.: (Bir dargmlrlc ve bir dostluk) zanmak olma.malıdır, Para kazanmayı kıı.rşılayamez mıyız? ÇUnkU routıne'I 

- Şu ıişman bay, eledim. başlıeı altmda. yud· ğI başmakale- kon dine gaye edinen beklm fdealiııl 1ı görenek dlye almışlar. Anane de ne • 
Mohatabnn, bir onn, bir de OO• cie Astnı Us, ezcü.mle eliyor ki; ka.ybetmı11 demektir. silden nesle ıolon ııeydir, Ol1a gelenek 

na bft.ktı. Sonra.. hiddetle söylen- ''(Mir) l~lndeki Bulgar gazete- Meslek a,lu ile, in.saniyete yardıma diyebiliriz, sanı:yorum.,, demişlerdi. 
dj: 51 2 mut t:ırlhli aayısRJd• Alman. çahıan hekimin para ve töhret ıwı • Bunu mJllet hayatımızın her aı.anmda 

••- 4 o.il~ a.nan yerinde- lann Ukha.har taarruzundan bahse- dlllliDden ayağma l'ellr . ., olduğu gibi kUlttlr davamızın belke _ 
ytm, BenlrD e alay otmeğe utm1- derken bu defa harbin ketıln blı- Arka~lar, mtıt1 otaıi d.ll cepbeaine .. de Şcıtlmtzın 
mryor muson? Sen git de komşu. zııfer safha.sına gireceğJni ,.e.A\·. Bu yıl bayramımızı ytlreğimiz yara. ne kadar ya.kın dikkat ve Ugl göster. 
nun kızıyla fakalaş!,, rapaya 11uUı getireccf;:inj söyle- ıı olarak açıyoruz. Her birinizin için. 1 diklerini belirtmek lçJn size anıatıyo . 

Ba.ktan ki kadmoağna meram mekle beraber ha.rb'n uzun zaman de ilk denlerinl.zi ıi.ldığmız fen fa • ı rum Vf' tarihe a3yIQyorum. 

Bu asır her Mıtdan dyat1e he· 
ı;ap l"e muttazene s.cmdır; fakat 
'ok zaman evdeki lıcs:ıp!ar ç~:· 
ya uymuyor ve bek1enmiyen frrtı· 
nala.r mu\'aıteııed~n eııer bl1'8lanr
yor. 

EYdeld pazar ~ıya uymuyor 
diye hesabı bıra.lcat'ak değiliz ya ... 
Her devlet gene bütçesini yapı
yor; uynuyan t&rafları yıl Jı;inde 

ve Jttznm gôrdtiliçe uyclannağa. ~.a
lışıyor. 

Tarlbln ilk de,irlerindc devlet• 
!.erile btitM denilen şey yo!cfu. 
Adet olan \·ergiler toplanırdı; yet
mezse yeni ver;:;iler konur; yeni 
soygun'l.ar, yağma.tar, a.k.mlar yapı
lırdı. Esasen büt~e kc!imesiııin :ıs
lı epeyce tuhaftır, Bu ela. t;i.md! 
bizim anwh,'lDlız mana.dan bam· 
ooşl.a olamk kullanılıyordu. 

ımlatma.k lmltl\nı yok, Çaresiz SU5• del'Ml edip gltmeıtl lhtimalfnJ de kUltesi, yaılgmmm yok ettijtl bir ınan· bazı İthalat euası harice 
ium ve kaçtım. kaydediyor, ''Bu takdirde Bu1ga. zara aldı. ka,.ırdıyormn•?. 
Beyoğluna Aidece!itlm. Köpriiyi.i risttı.ıı kendi üzerine dU,en her Y -Y 

s~hy:ırak 'tünelin turnikesinde türlü fedalmrhklan göze almıştır; Tıp f&ktllte~ 115 yıl önce bugtln Buı ldhalAt eşyanuzm memlekete 

Keltler r:antayn, torba.ya, elbise 
taşımaya mahsus küçük ,·ııJizlcrc 
bolga der!oı·di. Dahn !.Onl"a kı~· 
metli l!C~lcrin muhnfnı:a..;;ma yarı. 
y;.n kiiçük sıındıl.da.rn da bu lsirn 
\·erildi. Bo 'ga kelimesi git.gide 
balk arasında "Bougette" ı;ekllni 
n~dı; Normanlar İngiltereyi istilıl. 
dtilderi zaman onlar·a birlfütc 
:~tti; budget oldu; ''bütcc'' diye 
okunmnğa. basladı. tngi:tcre parla.. 
mentosuna hesap pusulaları ;:;ötil
ron nazır bunlllrı deriden bir &an
t.il.ya koymuştu; o çantaya budgct 
<leniliyorda, Çantanın ismi devlet 
ma.Uycsinln gelir \'e giderini gös
ı..cren cetvele, gelir \"e giderine n• 
lılm o!arak kullaınldı, Demek 'ki 
lı:e1imenln bugünkü mini.~ite dün. 
yaya yayılma.oı;ma İnglltero •cbep 
olınnoıtur. Bu M.di~c avni z:ıman-

• da bize bUt~enin il'lc olarak tngn. 
teredt> yapıldığını anlatıyor. 

1 ~ J açılmıştı. BugUn trp ötrenen talebele. getirildikten bir mUddet aonra tekrar 
so u~ :ıldmı. Sonra da tabanvay 7.İrll Bul~a.ristan lcendi mulıa.dde. rim.lzln sayısı 3890 dır. Bu ırayı, tıp harice çxkantwı.r vaki Jhbar .. A- anla. 
ıınfn~ma 1mynldum. Yerli mallar ratmı mjhvcr ılcvlctler~nlo taliinc ıs .....,, 
paznrlıırı Beyoğlu mai.;az:ı.<mım 1 b:ı~lamıştır,'' Diyor. takUitemizı dünyanın bUyUk bll'kaç şılmıotJr. ldhalAt eıyammn kaçmlma 
önüne ~elince bir de uo göreyim'~ tşte Uulgarhtan bu ~~d'ıle mftı. fakUlteslndon biri yapmaktadır, sına mAlıl olmak lçln icab ed~n ted. 
Ruracıı da tıldım tıklım! Mağaza \er hesabına yen) vazlfe~r iç!n Rektör yakmda me~n olacak 326 

1 
birler almmıştır. En fazla makara ka. 

şefi hay KAınil Çokay adctsı fr.1- 1 1187.rrlanırhen Alman ma.tbmı.tmcla rence hitap ederek dem·~tir ki: çırıldığt, mukabilinde de iğne getl.rlL 

~manlı İmpal'lltorluğunda çok 
zıınııtn munfazam bl!~e nrdı; fa· 
kat Avnıpa tarzında ilk bütçe 
flle,rntiyett,.n !IODJ"a, muvazeneli 
büt.çele~ Cttmhuriyet devrlnCe 
yapdmı,tır. 

K.ADIRCAN KAFLI yat <'ıliyordu: But~arI~nn hosnnıı. giılccel' bazı 826 Türk hekimi! Memleket sizi 1 diği :uılaşıJmaktadır 
''-- Paydos, efendim paydos! t<.'zabürnt tnbii gi)rillür. Ancak huretlebekllyor. Ana.dolunun bQyUk . 

köyleri değil, kasabaları vardır ki bir ı~--------------ll! Sna.t 19.30 ! l\lağa.zayı kapat:ıcağrz, hu tezahürat vaktiyle Aylllttafa. 
Ma.lla.rmı a.1rnamış olanlar, yann nos muahedesi ile temeli atddığt hekim hasretile yanmaktadır. Hasta. 3önllllerl ve kalblert ate,llyen senenin en 
r,:ıbah te~rif e~inler!.. ha.ide İnzlHz!erln mü<lehnJcsl ile lar ve onların ana, baba vo karde9leri, nıuıu:zwn a,k ve sanat eseri. Pl•iri:ı•••~• 

Bu srrads, l\tıçilk bir kızca!:'Tt ~erçcldcı. miyen hU~iil< Bulgarfsta- g-özlerinl bir kurtarıcıya dikmJ4lerdir. 
Bay J(imll Çokay'm yanma ı;;o. nm bo defa ihyastnc]sn bnhseLI- Sizleri bekliyorlar. üç ay sonra, on -
Jrnldo. Neredeyse, a~'Bcakt.ı. lirse bu sözün ne clemelf o,duğc.ına lar& şita, aıbhat ve Umit g6tUreceb1· 
Se!"'l t.itı-iyerel<: bizim için dikkat etmemek mtbu. ntz.,, 
"- Ben, şimdi ne yapacağml? kün dc~fülir. NitekJm (Dııumıu. Rektörden ll0!1ra. aöz ~yllyen tıp. 

Num:umnı kaybettim!,, ıeitung) ismindeki Alman r.azete. taktlltesi dekanı Dr, Kemaı Atay ve 
DPdl. 111Jn "tı 1 nıa.rt tııribJi sayr;mdn nflıı. protesar doktor Muzaffer Gü~hıı.n, 
Arka.dan. Klğıtlınne l\ôylü kil• , rrdil~rel' nulgıır Jt&Zeteleıinc nak hekimin ~mi.Yet 1çinclekl var:l.felerlnl 

rlmın itirazı yüfoc;e1di: ı ledilmjş ola.n maJzalo bu etimle- a.nı.atnuşla.rdır. Bunları ta.lebeden Ila. 
.,_ Benim emzikli ÇO<'uğum l'&I'. dendir. Ahruınya ,.e Bulgaristan ?ikanın §liri, Osınan Arı ve Nacti Vu. 

Yann, yine burn.1ııra DMıl gelf· gibi ıfast1ar arnsmda clabn~ veya ralın söyleTleri takip etmi§t1r. 
rim r,, bu şc':dlde cih·eJesmeler de hotı DUn ıre~ Takalm gazlno.sundan bir 

ARTiST l.STIRAB~ 
Aralıı&c:ımm km . 

HILDE KRAHL'in PıJ mJntn 
unutulmaz yıldıu 

En 11on yarattığı aaaat ~l:'SOl'I 

Toptan alı~·ert5 ya.pabilmek i· 
~in} ımı...'ı:ıJH ticaret odıısmdnn Yv 

ı;ika getirmek lbrtnmı,. Bu ımret
le, o Ş!l!ı~m adına lıir cari hesaıı 
açılı)·or, kcoclisfnc bir cüzdan l'e• 
riUyor ve sıra numara.sile dağıt. 
maya gcçiliyomıuş. AynJ zaman~ 
dıı., h~r mnl aJı~ta, Jkinci müraca
at SJntSmm ne zaman ;eleceği de 
bi1d1rfliyoımn~. Amma, bu de\'
let lmşuna ısabip oJabllmek için, 
şu nmfları Jıab bulunmak gcre'lt: 

B~~u, b~r başkası takip ettJ: o e-~riilehilJr. Ancak -bir doott fliğe; (Tıp balosu) vcl'flmlıtıt. 
!fu nufus ctizdanmı e'"le unutmn.cı! b r dostun gönltinü almak ister. 
Diyordu ki: ~ ken etrafmdakilerl nı.h:ıt&rı etine. 

"-. Se~a.ptır a. e,·lMon. Sen.· rnesi 1M.rrn~e'lr, Yol<sa Alman g8• 
Konferans 

ŞARK sinemasında 
~rUlmemlf rağbetle devam ediyor, Sinemacıblı: &lemJntıı bu en bllyUk 

b.aya.t ve ıstırap faciası hararetle tavatye ederiz. 

hfanjfatura.c.Wğa. 1940 yı,ındalı 
cn·c-ı ba~ln.mış olmak. muayyen 
kar lıadclinden fazla satL'i yapma
mayı bir belge Da taahhüt et•nek 
\'O nlınan ıtıAlhrı, ya.'nız halka pe. 
rakcndc suretiyle satmak. 

simdı benım basmamı Yer. Yarın z~teoıi Dolgaristanı lstanbnl surln• Prot. KAzım lsmaU G11rkan 16 
nHfu<ı fcfıı;tdmn, bizim alıretlikl~ rma kadar getiren Ayaı;;tafano~ mart 9'2 Pazartesi günü saat 17,30 
yol!arrm !,, mua.lıedC'ai Tilrkler için na.tıl bir d& EmillOııo ha.Ikev!ııde (İrk saflam. 

nu parası pe5in. la.kin muanıe- muahede olduğunun f:ı.rlmula nn lrğmm eauları) rneftllunda blr konte· 
leıııl ''ercsiye mU,t.crlyl görilnec <lel!tldir?" · rans verecektir. 
ben de hfr kredi hcs:ı.bı :ıı;tlmı:ı• -:--------____ ___: _____ _..:., _______ _ 

Toptancı tacirlerin bu menıı11tn 
riayetleri i~ln, arkı bir kontrol 
teşkilatı kurulmuş. Mesela, yerli 
ma1far pazarlıın t-Opt.an satı~ mo-

c Hl 

~ n1yetleui'lim amma. yüzüm tut. • 
ıruıdr:' 1 

- Çare yok, bizim C$k1 pija. , 
nıa.yı yamafmz, dedim. ytirU<lüm ! 1 

SABiH ALAÇAM 
1 1 

BUGüN TAKSiM Sinemasında• 
DiltUn ııoylrcllcr:ı heyecaııl&nllı.rac.s J Fevka!Ade Maceralar .. Her sahneıl 

bfr zevk menbt" olan mm$ 'em ve kUvvetll bir ~. 

ATEŞ KOŞUSU 
Şaheseri Başladı: Baş rollerde: 
, Slneınıı.nın rn bUyllk ve mr:lııır :nldıztıırı. 

FRANCHOT TONE. MISCHA AUER WARREN 
\\TILLIAM • PEGGY MORAN 

·lavoten TABANSIZ BEKÇiLER 2 Kısım~ık 
BugUn saat ll ılct nıJlı1tJı mBtlne komedı 

:"} ~ ~ ... . . .,. . . 

Bugün iPEK sinemasında 
Senenin Biricik T 0 B B r j L MI 
ve MUAZZAM MUVAPrABIYETi .. 

m 
\'~ 

~. 

\\ 
•f 

Bugün 11 ve 12,45 de tenzila\lı matineleri. 

Disrer seanslar: 2.3()....:..4,30-6.30 ve 9 da 

Bngtın ..aat 11 de tendl!th matine 

·------~-~-----.---------· 8UGüN SUMER Sinemasında 
BRODWAY'ı " MU. MAURIEN O'BARA 

81K • .llALL KralloeJeri ,. v• 

Dans ve Şarki yıldızları LUCiLLE BALL 
RALPH BEU..AMy iJe Beraber Yarattıklan 

DANS ve GENÇLiK 
İki ııaatHk muslkJ. sanat ve aşk romanını gi)rünUz 

Bugün BD.Qt 11 de tm:ı:Jtatb matine 

• • 
Parlak bir devrin ... MnJıt.etem bir aıına.. Büyük bir atl•::::: ":a.ı~ 

CECIL B. DE MILLE'in 
,alıeeerl TOrkçe 

KLEOPA.TRA ·i 
PEK · LA-· L. E Sine ~ 
YABINDA masıada · 



15 M A R T - 194~ 

SabJbl ve Nefriyet MUdtlrO 

hakkı tank us 
Bastıaıgı yer: Vakıt Matbaam 

ABONE ş.~TLAIU 
Türkiye Ecılebl 

11.00 K.ı. ı'J.00 ıu. Senelik 
il aylık 

s •1Wıı 
l •7ldl 

1.30 • 
'-00 • 
L&O • 

li.00 • 

&.00 • 
s.oo .. 

idare reJeloooı "510 

Esnalı dlDUyeum 
Benim berberim dclışetli tır~· 

çıdır! 
Boş sade benimki değil ya; c• 

minim' kJ içinizden bu yazıyı oku· 
mak betbahtlığuıa. ut~nlartlıın 
blrçoklan hemeıı oracıkta, da.ha. 
gnzeteyi elinden bıraJıma.dau, can 
ha.dile: , 

- Benimki de, benimki de· • . 
Diye feryadı basacak, yahut 19ı.-

nt ~ekect'Zıtir ... 
Fakat bundan ne çıka.rt Boyun· 

larmın kıldan ince Jııtın9tan keS• , b. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'I kin, haddi.oh \'al'S:l kc,.kin ır u.~· 
-- t.oıııylıı. yüzünUzde oynıyan, hele 

bai~ yUzUııUrli çetele talıta.sma 
Çeviren ''tıra.5Çı" berberin • koltu· 
ğunda. şöyle bir doğm!~,·~nn •••. 

<'lnadotu ajarmnın uerdiqı habe,.. 
lere aöre dünya vaziuetine bak?ş 

Almanya ile italya 
arasında 

Alma.nya ile ltalya ara.ıımda Roma. 
<la. iktleacll ve mall anla§malar imZa • 
1aııtnqur. Bunlarda bllha.saa 9f2 ae • 
neeın<1e iki taraı araaında yapılan ip -
Udat maddeler tcaUslnln tek.<;ifi der -
Pi§ edilmektedir. Bu sayede harp eD • 

du.truerın.uı imıılatı artacaktır. Al . 
lllanya ltaıyaya gl!nderdlğ'i maden kö. 
tı:ı.Uru, demir ve çelJk miktarını arttıra 
CS.ktır. Bundan başka i§gal aıtında 

bııllllı&ıı memleket!erde iki tarafa ta. 
aUQ.k eden birkaç m:sele de halledil· 
'llll§tlr, Bil.ha.asa yur,anlstan hakkında 
bu memlekette lltUsadl hayatın yeni · 
den ba§lıune.sı için tedbirler almrn~ -
tır. Diğer tara!tan bugUn lt.alyada ye. 
ili blr tahdıt kararmm tatbiki.ne baır 
la.nacaktır. Bir gUnde adam başwa ve 
rilen ekmek miktarı 200 gr:ııı1 !a.n 150 
&'raına ındirtıccektir. İki gündenberl 
Venccılk sarayında :Musoılnlnln reisli -
t:.nde toplannn nazırJar meclisi bu ka. 

rarı vermıştlr. Ağır i,şçilere verilen 
ve bazı hallerde 450 gramı bUlan ek· 
tı:ı.ek miktarı indirilmemlştir. Cenup 
vU~yeucri ayda fazla olıırak 500 gram 
bamur alacakJardır. Blı§ka bölgelerde 
halka verilen et ı:nlktan haftada 30 
gramdan 50 grama çıkarılacaktır. Ço. 
CUklara verilen §Oker mlktan da art. 
tırıımıştır. 

tUIEBlK.ADA YENi TEDBİRLER: 
Ruzvelt gazetccller toplantısmda 

beyanatta bulunarak Vqlngtonda ve 
bagka yerlerde hUkfimete alt binalarda 
baıtaıama hareketleri yapfması: için 
Pla.kı:ır hazırlandığını gösteren bazı 
iıldlseıer cereyllD etnıl' olduğunu ~Y
leınılitır. B:ınun tızerır.e resnıl binala· 
mı daha sıltt bir nezaret altına alm
ınası için emirler vertımlştlr. HUkQ • 
nıet bundan başka ışıklan karartma 
t.ed~lerin!n bllfill t.atblldnl intnç e 
dece:k olan tedbfr'ler de almıştır, Bu 
iş lçlo kongrede 18 milyon dolıı.rl.ık 
tahsisat LsteoecekUr 
Dlğcr taraftan A~eril·a Mllcı düş· 

ınana karf}ı her tUrlil fedakA.rlığa kat. 
1FUUırak enerjik bir taarruz hareketine 
geçıımestnı 0 kadar gararla istemek. 
tedır ki, hUkQmet harekltm ldamesl 
lı:tn evvelce almış olduğu tedbirlere 
daha bt!yUk blr hız "ermek mecburL 
Yetinde kalmıştır. Gallup enstltUsU ta· 
~nıdan yapılan b1r soru:ıturma net!. 
CC81Jıde Amerikalılanıı Uçte ik!.ıılnin 
gerek orduda gerek.Se ordu dqmda 
herıteaın llzerlııe bir aakeıi va.zife aL 
tnası mecburiyettni yükliyecek blr 
1edb!re ba§vurulması taraıtarı olduğu 
llıılll.§ıl ınr~r. 

G<ılen haberlere göre A~lyaya 
.Aınerıke.n askerleri çıkan!mıştır. Bu 
h'IJ8usta fazla ta.tııcilM ve~mekte • 
(lir. Bundan bagka lç'.ndo 10000 1ngi· 
llı aakerfla Rlyo dö Ja.neyroda.n hare. 
ltet eden tngU~ Traııııatıantlgi Kra11çe 
hıtal'irıın torplllendlği he.kmdakl ttaı -
:ian iddiası üzerinde Londrada hiçbir 
llıUtaleada bulunulmamaktadır. Aws. 
İt'aı:ya ~vekili Kurt1n Ruzvelte mU· 
hını bir telrrraf çektiğini bildirmiştir. 
lızaqark barekMma alt dUn gece 
lnllh1tn bl.r haber geımeml§tir, 

ŞAila CEPBESlNDE: 
..\lnıan tebliği oldukça uzun suren 

l:ı!r sU!d)ttan sonra Sovyetıerln tank. 
1arın. tayyarelerin him:ıyes1nde mu -
h!tn kuvvetlerle Kmmdnkl Alman ve 
Eturııen nıevzllertne taarruz ettiklerini 
cereYn eden pek şicMetll muharebeler 
ll1!Uceslnde bu tanrnızlarm ağrr zayi. 
'tıa PUskUrtQldQ~nU bildirmektedir. 
So~tlcnn f6 tankı tahrip edllmlştlr 
~henın diğer kesimlerinde Sovyet • 
1'r l'enı bfr muvaftaklyet elde edeme. 
llllşlerdfr, Bava muharebelerinde 17 
Soııyet tayyaresi dO§UrlllmUştnr. Al. 
'inanlar hlçbir knyıba uğrnm&nuştır. 
So.,yetler eon bir hafta zarfmlb 209 
la.Yyare kaybetmlı:ılerdir. Bunun 109 u 
ha'la nıuharebeleriııde düşürUlmUştUr. 
l..tısYADA: 

ltaıYt\n tebliği keşi! unsurlarının fa 
a.ııYet g6sterdlklerlni blldlrmektedlr. 
'l'ebıı~ bir ttaıyıın muhribinin bir tn. 
:ı~ dentzaıtısını batırdığ . .nı da bil • 

111Xıcktedir • 

Bir karikatür görmu;,tüm. Sah
c.e hapisbanedf'. Malıkümlardan 
bir berber diğer bli' maM<fıınun 
;ı;akalını k~ıyor. Koltukta otuıım 
rnahkfun, elinde ustam tutan ar
kadac:ın:ı. soruyor: 

_.Neden yatryorsun? 
öteki, gayet soğukkanlı ton ce

ıtn.bı \•eriyor: 
_ Wç ranun, mU~erilerden bl· 

rfnin boynunu' uc~turayfa uçur• 
mor?tum da.! l 

Buna rağnıeu, !IO'berler, deh· 
şetli jflet rlüşm!S.llrılırl"r. Hefo be
aim berberim. YüzUnilLde e7l<a.za, 
küçöJc bir sh'ilcc görmestı; he
men yap1;1fırır: 

J- Galiba jiletle trn~ oluyor..u· 

nuı!! 
- Neden! 
_ Ctttllni7. bozulmU!:! (fa!.. 
Derucrlcrc göre jilet b:rn~lJın 

l~ tıra.<; oJru::k cihli boz.:ır, insanı 
ç:ı.bu':t ibti~ıırlabrmış. fümbilir, 
l.ıelki de doğru<lur. 

Dün, bizim berbere şunu sor .. 
ılom: 

- Ynhu, bu sene siıln lwııgre. 
de jilet clüşmanlr,"Dldan niye bah. 
5Cdilmcıli '! 

- Sırası değil de ond::ın. 
- 1'-cclen sı .. sı de~i:'.njş'? 
- Eh.. Şimdi harp eltnnomisi 

içindeyiz. J\imc;cyi israfa tcşvil;: 
edemeyiz. Berberler \'at.an haini 
ol.ama:ıI? 

- Jiletle tır:ış olnı .. ııın "iktısa.· 
di" o!<luğanu itlral edi;\ orsun, dik. 
kat et. 

Yutkumı.rak ~ cevabı verili: 
- Zaten al,slni hiçbir berber 

lcldia etmedi ki. •• Biz. (Jilet cildi 
lx>zar) diyoruz. ~Ilsa.Ucri çok ... 

- Peki, jiletle nasıl mücadele 
edilecejtino ka.nlsin? 

- Tıra~ Clıı.tla.rmı tcvım.:ad.C u
';uz1n.tm:ı.lı1a. 

- llalbuki, berberler bclcd'ye
ye müracaat edel'ek truifeyc zam 
istemi~lcır ve bir miktar dıı zam 
lrop:ırmışlardrr "' 
· l!}ilndeki u.:;turaya, başunm üs
tünde genis bir ka:~ is çizdirdikten 
sonra bilgiç bilg'c gtildü: 

- Brn hendi hesabıma, müşte
ı-'aierlnıi eı;ki fJatj.a.u tr~ ediyo. 
nım. Ena.imiyim ben, zam yapa -
ymı da, mü~tcrllcr jiletle traş ol. 
mağa. mecbur kalsın. Uem zan.ne. 
diyorum ki, birçok berberler, be
nim gibi yapıyorlar. 

Hemen liifr deği~tirdfm: 
- Siıin kongre pclı ömürdü. 

Cemiyet r~bi, kongreye bir rel"I 
Jizım. dediği vak1t birrok berber. 
~er (Ben ola.ymı, ben ola.yun) di
ye tutturdular. Daha ilk daJdka,. 
tarda dehşetli bir münn.k:ışa ba3· 
ladL Koltuk ~ylasıJnmıyordu. 

Sözümü kesti: 
- Biliyorum, ben de oraday. 

dmı tmha.Juır tn.ıırruıu acaba ne 
zam~! Jııponlar9 Çine suJh tek
liI etmişler. tran Şahı kaçnıış mı 
hakikaten? Ay:ı.!dmbı fla.t' an böy
le giderse t.nkunyR giyeceğiz ga.U. 
b<\, Zaten Fran~fa to.Iıtn. ay:ıkk:ı• 

~oza~· ~ ~ ~• 
1-GATA ~A·flTI ll Y.r: W#f 

ıotlS .cL&JI< 
ıo~oıCu~ 

-56· 
ı~aretler; ınü.WJıa.za1ar: 
R• al' • Linet Doyl'u oldllrme• 

oz ının lld bu 
&ne sebep var mıdır? Be 
genç kadından hoŞ~anmıyor, ~~u 
kr.\",ka.nıyor Belki de nefret e 1 ; 
vordu. Fı>.kat bunlar bil' cliıaye. 
lşlenmesine kMi gelecek sebep mı 
ıiir? 

Ro7..a.liyi iUıam. eden ifadeyi k~ 
trul etmembı için eUmjzde kat 1 

bir delil, bir sebep o:rnası icap e• 
l3er. 

Şimdiye kadar Linet Doyl ile 
HÔzali ıı.rasmda hiçbir esaslı mil"" 
nıısebetten ha.berimiz yok. 

Mis Van Şuyler: 
"Denize a.tılan ta.bancnnm sarı 

h olduğu kadife eşarp Mis Van 
Şuylerindir. Kendi ifndes!ne göre 
<'atnckiuılı ss.1onda iken eearpı ya
nmd:ıymış. Fakat som-a kaybet • 
mi§ ve bütün goce bu eşarpı bo6 

R A S E R - Akşam oostaa 

SON HERLER Jlttsraiarda.n 
. . .. . '. ,· .. ·' : . ..,-.--;·J.,.~·::t .. :.':.. ' . ...::: .. :· .. ,. 

• . QU& 11iii11ft,;ffil 
Orelde şıddeth muharebeler Avustratyaya karşı Japon Cava deniz muhareb:sinde F{ü! -· 

Berlln. u (A.4.) - Orol,in ~iman h k 1· b d • (O"IC al ) dal 
§ark.isinde elddeW muh&rebeler ecre. are e f aşla 1 (8af ta.rafı l nclde) il em 8 r ... 

vazör11, 1 .Amerikan kfuvazörU ve ı 
. yan etmektedir. Dti§Inan kendisine hiç .Sldney, 15 (A.A.) - Avustra.Jyada 
muva!!alccyet tem.in etmeyen taarruz. halen 4.00.000 ki§Uik blr ordu hazır 

muhribi, 2 Felemenk kruvazörü ve 3 Geçen gUn bizim gazetede (,l~· 
muhribi, ba.lnu§tır. Müttefikler donan. mektar Gi.ilcemııJ parçalanıyor) 
ma.ı;ı, kuvvetçe çok zayıf olma.ama rağ başlığı altında ~.öyle bir haber çık. 
men, Japonlara ıımı derece azım vece_ &r:''Denizyolları id:':ll"es.i lfa~çt-0 
saretıe §lddeUi hUcumlarda bulunmuıı· yatnn Gillcemal \'apurunıı burdayn 
tur. çıkarmağa. ,.e parça.lamağa lıa.rar 

ıanna devam etmektedir. Lenlngrad bil" vaziyetl:Q bulunmaktadır. 
kea1mlndc Almanla.r Sovyct mcvzııcrı. Bu muharebenin ba§langıcmd& A -
ni muvai'fakiyetle bombardımıın etml.§. vustralya l!00.000 kl§iyi aeterber et • 
lerdit. ml§ti. Bü kuvvetten 120.000 i Avua • 

Malta ttzerlnde 
Malta, 16 (A. A.) - Cumarte

si günti neşredilen tebliğde blr 
geee evvel M a l t e. y a ıki 
hava taarruzu yapıldığı kaydectl!· 
!Dektedir. Cwnartesi sabahr miJ1• 

ver avcıları ınih\"er bomba tayya .. 
releri geliuceye kadaı· lngiliz aY
cılanıu yonna:k :çiıı sahil üzerin
de dofa.şmağa bıc;l:unış:ard1r. Bom 
l;e.rdmıan tipinde bir Yunker~ &; 
ile biı' Mes::, rschr.;.itt J;:ı.va mü<Ia • 
faa batarya.I:ı..ı tara.fmdan yara • 
lRllllltştır. &hiltle bulunun müŞa· 
hitler tayya.recllerln hava.ya atla. 
('?klarmı görmü~lerdi'r. Daha. ıso.ıı .. 
ra Spitfir~ tayyareleri 4 Mcsser
•..chmitt tayyart'Sinin UstUne rutıı
ml§lardtr. Pil.şm'lll tayyareelrin ., 
den birinin denize dü~tüğU zannc
dilmektedi:-. 

Öğleden sonra ha- deniz tayy&• 
resi iki Metı5el'SChmitt'e h~um et 
miş ve bunlardan bi!'in1 hasara 
uğrat.mışt~r. 4 Messerschnıitt, dı:. 
ıJz tayyaresine arkadan hücum et 
ınişlerse dı:- bu ta.yynre ha!;(U'.1. 
•ığramadan kurtulmağa muvaffak 
olmuştur. Bu muharebe-)cr ve da. 

----o---
ROr rra~sızıar 

Londrn., ı:s (A. A.) - Htiı· 
Fran.sız kuvvetleri umwni karar
giihr hür Fransızların Libyaı.la y.: .. 
r..i bir muvaffaJm·et kazs.ndık1arı
rı1 blldirmP.kteclir: Bi' dirikte §ÖY • 

le dt"nilmc.ktedil': 
Cenubi Liby:ıya yapılan akınlar 

ınuvaff::ı..luyetle devam etmekted r. 
Murz..ık'un ccnul')un-da ValueHr.e • 
i>irde bulu.nan !ta'van i eri kara • 
kolları müfrezelerlıruz tarafında.n 
esir edilmiştir. Bu mevzilerin za.1 • 
il neticesinde blrç:ok malzeme eli
mize geçmiştir, Krtalarrmız dii~ma 
nm üra.rınm himaye etlen ist.Üı • 
k8.m1an tahrip etmlş' er ve hava 
rrıeydannu kullanılmaz bir hale ge. 
t!rmiı;lerdir. Cephane ve .petrol 
denotan ya.ktlm."fJtır. Umcla.rancn 
hava meydanına ka.rsr yaprıon Uı· 
:<Lrr\12' eı1nasmdıı bir tayyaremfa 
yerde bulunan Uç düşman tayya • 
:-esini tahiip. et.m:•ştır. 

bı giymeğe başlsmışlar. Mikado .. 
nan Mh acaba ôz tür}{çe mi! 

- Sizin berberler m~bl ne 
:>ldu? 

- Mektebe ne lüzum var? He · 
nimiz anadan doğma berberiz! 

- Stzin cemJyetln para.sına ne• 
den haciz koymu51ıı.r? 

- l!:s1d tdare hcyE'tleri zama· 
nmda bir hesap yan1ışbğı yapıt. 
rnış, kazAç vergisJ verilmemiş. 
Rir şey değı1, faldr fılcua esnafa 
yardım yapı1amadı,, Yardım i~ln 
büt,çede 975 lira ,·armış anrak 92 
llra sarfetmişler. Çörçil İstifa. ede
cek dfyorlu:rdr. ne oldu f 

- SelAm ediyor! 
- Blzluı yeni idare heyeti çok 

entere~. Cemiyetin eskj rets•r
rinden İsmail Halcla Snn'la yeni 
reJs Mustafa Tomn bir ara.rta. İ · 
lıiııf de birlbirhıe muarız. Ha. hn. 
hay! 

Koltuktan, meydan dııyaltı ye
miş gibi stlklüm ptlklüm 'kalktun. 

REŞAT MAHMUT 

Yere aramış, aratmış. Burada bir 
mesele mevzubaha oluyor: bu e • 
şarp meÇbul katilin eline naısıı geQ 
ı.n.Jştir? Yoksa bu daha evvelden 
mi çaJmmışt.Ir? Hunun böyle oldu• 
ğunu kabul edersek, eşa.rpm ne 
maksatla çalm.m.ış olduğunu da ta 
yin etmem.iz icap eder. Hiç kimSe 
JııkeEnle Sfmon arnsmclıa bir mu• 
·~ geçeceğini evvelden kes • 
tircmezdl, Yoksa meçhul katil sa.. 
londan revolveti a.lmağa gi:derll:en 
e.,at"p1 da odada mı bulmuştu? 

"Yoksa bu ihtiyar Mis Van Şuy 
le.r eşarpIDI kaybetmiş değil mi -
dir? Ya.ııi maua.ın Doylu öldüren 
bizzat mis Van Şuyler mi<lir? Ro-
7..ali Oterburnu itham ederken ya• 
lan mı söylemektedir? Mis Van 
Şuylerin cinayeti iglemiıt olduğu• 
nu kaOOJ edelim. Bu cinayeti ne 
sebeple işle~? 

Diğer mülAhaza}aı-: 
Oiııayeto sebep hmıızlık ol:ı.bi -

lir. Bu pek ala mümkUndür. Çün· 
kü Un.et Doylun kıymetli incileri 
çruitL'DIŞUr. 

Cinayete sebep Ridgevay aile • 
sinden al".JUIUl.k istenen bir inti .. 
kam olı!.bllir. Bu da mtimkllndür .. 
~'akat bu hususta elimizde hiçbir 
delll yok. 

tralya dı~a gönder!lml§ti. Şlrncll ordu 
mevcudu 380,000 dir. sıvn mUdafaa. 
hlzmetıerinde çallşanlar bu rakıı:ma 
dahil bulunma.maldadrrlar. Ja.ponl::lr 
karşılarında şimdiye kadar !<ar~ıla§ • 
tıklan en kuvvetll hasunl.armı bulrı. -
caklardır. 

Avustralya ord~un techiz&tı mu. 
kemmeldir. 

lki donanma, Ca.vanın §imal ve do. vermiştir. Gemin.in hurda demir .. 
fuııunda. kar§ılu.ıım:ıştır. Je.pon donan. leri ta.mamiylo Kam.bük demir \'e 
ması 2 tane 203 lUk topları bulunan, çelik fabrik&lımııa gönderllec:ıek 
10 bin tonluk ağır, 3 ta.ne gene 203 \"C makine a.ksamm<lan İŞe y:ın. 
lUk top1a.rı bulunan orta. ağlr kruva· yanlar da idarenin fa.hr!'ı<a.larmda 
z!kle diğer kruvaZÖrlerden mUrek • tamirntta yedek ~ olar.ık kul .. 
!tepti. Donanmanm yanında '.? fllotill4. lanıJa.~!rtır.,, 
halinde 13 muhrip bulwıuyordu. Japon Ne yalan söyllycyim, bu Jıaberi 
donanmasında, müttefiklerin malik ol. okuyunca içlm SIZ1!ldı. Bir aşina • 

* * * madıkt af;'ır toplar vardı. Torpido muh rım bir dostun ölüm haberini a-
1\felbrun, ıs (A.~.) - Rcsml tcb · rlplerl ele mUtteflkJerlnkinde:ı 3 mlBll lan bir fani bibi teessür itinde kal .. 

liğde kaydedHdlğine göre Japon tay • fazlaydı. clnn. \ e hafızaıru.11~, (G\Ucema.i)in 
yarelert cumartesi gUnü Avustraly.-ı. Japon muhripleri evvel~ hl1cuma İst.anbula gc!i,i, onunla ya.pbğon 
cfvarındakl adalara ve bilhassa Avus. geçmııııer, fakat kruvazörJer bu hU • seyahatler can"andı. 
traıyanın '15 kilometre şimalinde bu - cumu pUskUrtmUşlerdir. Japonların Hiç unutmam. (Gülcema.1) bay. 
lıınan Turday adaama taarruz et • bir muhribine Avu.ııtraıyanın Peı·th raldarlıı, don.&tdmL' blr ha.Jde. bJr 
mişlcrdir, Şimdiki halde bu hususla lmıvuöı-\inUn bir i11Ues1 tanı isabet g-cllo gibi kırıtarak Sarayburnur_• 
ta.fıtılAt vermek mUmkUn değUdir. etmiştir. Bu llll'adıı. Eıteter tnsiliz kru.. da göıUktüğü zaman, Atlantfü sc .. 
Bunımıa beraber taarruzun fiddetil va.zörUnlln kazan daireııl.ne 203 lUk ferini yapan ve şimdi Türk bayra-
oımadı~ bildirilmektedir bir gülle isabet etıniştir. GemJ, ıUraU iını tn~ıywı bu büyülı gemiyi gör •. 

OAVA VALtst:Nt..~ İırrABESt azalarak muharebe hancı olmU§tur. m<f..c için, top~an8ll halk nrn.smda. 
:\Iclbtım, 15 (A.A.) - DUn Mel. Aynt 7.amanda bir Fc~eınenk muhribi bir alkı' sağanağı kopmuştu. 

burnclan Holanda. Hin .. '·ta.nına hltıı • ı..... ,...~,,.,... ll--'-· '-- :ı.. b ....,., ..... tm17tır, 3 Britanya muhribi m:ıka • ~.,., ... .,._ e ~,,_, çnpıyOl"..w-, ..... 
en radyoda beya.n:ı.tta bulunan umu· ı bll hUcuın için e:nir e.lmıfltt', Bu lıU • tiyruo kadınlar, Airlt An~t!a.. 

ı:ı:ı.l vali muavınt Van Mook §Un!arı C\!-1 ın neUceai bıı.ltlunda p~k az ma. n IU':ı.4'mda "~sl!I m~·:aıı?,, 
söylemt.-Ur· 1 div ._1.r •• 1ıu.ı...-· • <:n.ı-.,,..11-

MUtt:ıL<· 11ımat vardır. Bu esnada !!!.ekcr-:ı. ı:.ıuh. .,e."'""> goZ.UIUl.U"lJlill ~ .... ........,.. 
harp makinesinlıı Holandcı , r!lıl Jap:>nlann duman perdesi ark& • (GlUtcmal) e bakıyorlard1. 

Hlndistanııu kurtarmak için pek ağn' smda kaybolmuş ve bir daha görlll • Ha.tınmda k:ı.ldığma göre, \'& • 

hareket etmt~ olmasına rağmen bu ı ınc~tlr. . pum (Donanma cemiy~ti) a.Iımşı.. 
maklnt! şimdi taarruz doğnı daha·aür. . Bu sıra.da kruvazörler tekrar hUcu. Ve bir ~emile olmek üzere de, 
atle ilerliyor ' . d w· nn..:ı· ...... h........ suıt '"" · ı ma geçmlglerdiı' 203 lUk toplan bulu· e m ı--ı,,_........., an .... ep • 

Van Mook kttçllk bir aııkert grupa il nıın J:ıp:>:ı kruv.azörlerı.n~ blrl ateş clJD aruı.smm ndmı gemiye ta!OJUI• 
cavayı terkederek ec.nabt toprakl!.rdn. almıgtır. rcara.ıltk basmak Uzere ol • ~ardl. 
mUcadeleye devanı 1çtn hazırllk yap. : d •ğum!an temas kcaUmi~tır. Gecele. (GU!cemal), Doruuıma cemiyeti 
maıımı emretmış oldu/tunu söyledlk • 'ı ~ 4 Japon gemisi ı;öruımuş l!are:ke. tarafıncl:ın alındı~ zaman, Ameri-
tcn sonra şunian na.ve etmışur: te gerilnıJ"se de nctıce beUl ~e ... ildir l;a,cj:ı çoktan fie..:;ıilde çık:ı.rtlmıs*'. 

Kurtuıuı:. mU d 1 .. > "' • (' liı.... 
" etı e esinde bir tek gUn 

1 
L.üıttefikler. Uavn. salı.ll!nJeki dÜ§ . ı& ua yaşı da yirmi seı.ble otu~ 

bile kaybetmlyecelf>iz B'- _,, .. Und . . ·-·sm·,- .1. (ow· ) 0 • = ""rb e mıın nııldiye "'em.:.ler:.ııı bulma.ğa çalı· ... ..., uayu.. cema sonra 
tı.w ve ilm.tsiZ değlliz. Ho anda Hin • çıyor?ıı.rdı nu

0 sırada JUp•ter lngillz fieyriA~cino verildi. K:ıraden'ze 
dlstr.nı kurtulmadıkça mUtt tlkler'..n muhribi d·~nız altında bir lnfU~ ne ltıOSt& yapnıağa roşiailı. 
~ayretlertnt d d • • " . . . ur uramıyacaklıı.nndan Uccıalnde sakatlanıp batml§tır. Gece Kara:leııize yaphğım scyı:.lutle-

' yansmdan SOilJ'a 2 dUşmıın kruvıu;ö. Hn ÇO.{.'UJlQ ~ cema yap emln olabilirsıniz ı · - (G"l }) le tmı. 

Radyoda Amerlkaltlara hitaben 1n. rU r;örülmll§ harbe tutu~uımuştur. Bu l,'e h~r seyahatim ze\'l<, nesc, fe
gill.zce tıeyana.tta bulunan Van Mook 1 sıra~ Fele~enk Dreuter truvazôrtı· laret -.·e e'-lence iç.indo ı;eta. Bir 
de~tır kl: . ne bir gUlle isabet etmiştir, Aynl a • keresinde de, clehŞetU b•r fırt.maya 

Tahribat ve rıcat del'reslnl.n aona d& " J .,. ... emenk 1 utu dak.. Kuduı-..n ll&ratlenlz, ko. man .ureuter ve an ""' 
ermesi lAzrmdır, Katı ve samıımu bir kruvazörler. deniz altından U4illkl&r ra gemiyi bir be''k glbl l:lllıyor, 
mUda.taa göstermenin sıra1J1 galml§fü. neticesinde batmıglardır. 1 Japon ıau. ılafgn!:ır b:ı5tao girlp, lııçtan süzii
tıeri harekete geçmek zamanı yakuı. ı •u.örllnUn battıtı. bJrinll:ı ate§ &ld"'I h.iyoı'llu.. ruz, L.lıhaç ark:.da!}, ba 
dn'. zannedJiyor, '•Dl\ b:ıba gününde lrnny:ıldııı'Ullt• 

• • * 1 DUşmıı.n çok büyllk kuvveuorıe ca. ıı }'1ltlwntaı~tcn, czım sa!3'çri ka • 
Londra, 15 (A.A.) - (B.B.O:) van n otrnaUııe hAkim olduğundan er. ılmlıırnı çığ~ıltlarma li:arr~ıyorda. 
Japonlar, Yeni Glna lie Avustra.lyıı. tesi güııU mtıtte!ik doı.ıanman.m cenu. llrada o.un.az kıl:mlzr llıı. ' rdı. 

arruımdaı:ı Torree bofazmda butpnan ba ç~kihnesl kararlB§tırılmıgtır. Bunu l"ino bir seya.hatimılo. gih·crte
kllçUk adalara. havada.tl taarruz et. 

1 

başar.ıı:uı.k lç.in Cavannı ikı ucunda, ıle aqamcllık yaparken, berrak 
ml§lerdır. J'ap::mıarm kontrolU altındaki tkl bo • bir sesin ust:ıca nağmeleri L"11lak- • 

* ır. * fazdan ı;eçmek ıaztmdı. Bu da pek lanmda akis~r yaptı. Bir yolca, 
Saygo~ 15 (A. A.) - Avus- gılçtU. Ha.sara uğralıllŞ ola.'1 Perth tn. lllcazdaa Uşşaka, U~~~-tan Suzi· 

t.ralyaya Amerikan t;akv;ye krta •

1 

gill.z ır."vazörU, Huııton kruvazörU ile ılUe. Snzidilden Ni.h.a.vcnde geçe. 
lan e;elmektedir. buna t eeşbbüs etmi§tir Diğer tara!ta.n ı ek blr gazel cf .... -uyordu. Bn ut, 

Sydney r:ı.dyosu asker ve harp E:ıceter lngllis kruvazÖrU .Uratı.cln ınemlelcet.lmlzde ilk defa tllrkçıe 
ttıa.lzemesi taş~~ blr kafilenin 1 yarının kaybetml4 olara~. bir Ame _ Jiur'an okuyan (Ha.faz Cilat) Q.. 
bir KaHodrniyhaf b}m.a.nmda.n ~arc- rika.t, bir Brltanya torpido mu.hrtbl Od gwecc:' m~~taünbmd sbelyya.Jbl n~.ıa.. 
ketle yo o. ç ır art:1a.yn ugra - retekatlnde k d it h k t t 111, e zoı gogs e n r cun• 
~adan Avı.ıstralyada bir limana m!J tlr lkt k:ı ad ~ ru ::ıre ~a e • büş içinde oynarken, biz de .ba.f•. 
vus.rl olduğımu bild'rmel<tedir. Bu ge·' il· in tle e tıruvvoe .. ~ ı.m ilaht sesiyle mest o'muııttık. 
rıunla beraber Japonlar Yeni Gi • .ıı er e ras am~ · samanuun. Gülcemal b.akkmda. birçok dedi· 
nc-<ie Muresby, limanı U.zerine ha- 1 ~rl bu gemilcl'den haber alınamamış. lcoclu1nr da oldo. Amerikada setor 
va a.kmlan ya.pmağa devam et _ \ ~. den menedilmiş, - tabir caiz • 
mektedirler. Moıresby dün 13 Un• roe - mütekait bir \.'aptırU satm 
cü defa olarak bombelanmıştrr verd:ği h.aherlere göre bu mUşa- rllmanm doğn olmadığı ~dı. 
Diğer cihett311 Avu.etraıya ha.\.·~ h!tler Ja.ponla.rm Yeni ze an<la is- Sttratslz olduğu "SöyJcndJ, 
kuvvetleri Ra.bol ve Gasınata.daki Ukametiude harekete KeÇcnıuf gl (Glll~emal) matbu.atın da dilbıc 
Ja.pon nıevz:lerlnıi boımb&JtwaJrta- hi göriinerclc mUttefik deniz kuv• rlilıttti. l\lhalı gazetelerine mc\7:u 
dırlar. vetlerini cenubu şarkiye doğru oldu. &taete, mJskinliğe mlial 0 • 

Bu alanlar haltılonda tafslllt ve çekmek fstedJtl~ri kanaatindedir- larak gösterildi. Hakkında hicvi • 
r~n Avustralya radY09Unun epikc- ter. Amerhlı müşahitler bu U!.k- yeler. ~iirler, Kendi lisanmdıı.n~ 
rı Salomon adalan ~ğnıda görU:• cilrde Moreeby limanına da.ha kc- "Yine mi ben halim yok gide. 
riUğü bi'd,ri.Jen J~pon dena teşkili Jaylıkliı. turrwı edflebileceğlni rnem.,, n&ka~tlı ~arialar yazıJ<lı. 
h~kkr.tda yen! bir haber atllll'na.dı ~ ı kt d Gülcemal adı siyasi konulard3 
ğm:ı il!ve etmiştir. Ja"""" fı'losu • 'JY eme e irler. Japonların Su- faka dedlkodole.rm"'"' lmCanıl ; 

t-~.. matra.nm şimalinde kUçilk bir a " ..-, 
n~ b~ ha;e~ctı. Anıerika.n a&kcri danm işgalini haber verdikleri en- mıştır. Ustacı Belik Halit ''Gülce
mlişamt.ıerının de dlıldtaıtini celbet aUiint ha.reü..tı halr.kmda haber .,.. mal diyor ki. •• ,, başlıklı gtb:el ,.e 
mektedır. Amerikan m.atbua.tınm ım..a.mama.ktadır. nefhı blr ya.zısmda tttiha.tçılan i~ 

Ma.liim olan bir §ey v .. -.. d 
k ~~=~ı- -.. ..... o a 

Karna g~de tehllkel' bZ 
şahısn, bir kati.ju bu.Iundu~d 
Bu anda ellmizde bir de urt 
var. Bu katille Jnaktuı C: 
bir ınünasebet var JJUdır'>~ a 
bl.r fikir olara.k da Linet' D l' er 
kendi.•ü:ıi öldüren hUJundoy un 
mll.hlm şeyler lıiliııdıifini ka~QC>! 
dem:.iriz... e 

Netice: Şu hale göre geıntd 
bulUJ'Ailla.rı iki kJ15ma &YlralJmo 
Bunlardan bir kmım cinayeti, . · 
lemi.ş olma.it için bir Bebcple ~h 
buluna.n'a.r veya herhangi bir if 
clevle ~Upbe altına girenler 0ıs: 
Dlğer ltf5IXl.1 da bizim malüına.t.un~ 
Z.'\ gôre her tilrlU ıilpheden Uzak 
o'.anlar te!fkil eteiıı. 

Blrinci grup: And.rev Pcnlı:ıgton 
FJitvud, ~zali Oterburn, Mia Van 
Şuyle.r, Luız Burje (hırsızJik) 
Fergu.son (siyaset ... ) ' 

İkinci grup : 
Madam Alerton, Tim Alerton 

Kornelya. Rolr..on, Mis Bover dok 
tor Besner, Riçetti, madam oteı-. 
hum, Ceyms Fantrop, 

Puva.ro elinin bir hardtetl fle 
kiğrtlıtrı it ti ; 

- Bu n.ponuıuz bana ~olt doj
ru göründil. 

nelemiş ve çimdihlemişti. Eski 
tfdarei mahsnsa) nm meşhur (4) 
numarasına. benzetildi. Adına (Ton Dedi 

- Yani aynen 
musunuz? 

- Evet .. 

kabul ediyor ton) derilldi. Fakat, bütün bnn'a
ra rağmen. onu yine kullandılar. 
Bir defasmda da. galiba mUtattJre 

- Peki siz mösyö Puvn.ro, bun• 
lara bir ıey 1 ive etmek i.stemez . . . ., 
mı.ıs.ruz. 

Hafiye bir hamlede a.yağıl ka.lk
tı: 

- Benim bumda. sol'Ulacak bir 
sualim va.r. dedi. Ac::ı.ba niçin re
Yolver denize a.t.Ilın.:ş? •• 

- Hepsi bundan iberet mi! 
- Şimdiki halde evet. Beni 

tatmin edecek bir neticeye varm• 
caya kadar bu nokta Uzerlnde m· 
tı!.rla duracağm:ı. Bu benlm ha.re· 
ket ~tamdir, Dikkat ederseniz 
aziz doıstum, ·sizin tetJdk.iniz ya.l • 
n:ıca bu nokta.ya cevap vennek i• 
çhı yapr~mıştrr. 

Ra.s omtWarmı &lkti: 
- Halbuki bunun cevabı çok 

basit, dedi. Ka.til tabancayl, kor • 
kı.ısundan denize f'Tla~trr. İşte 
o kadar. 

Puva.ro a.rkadatımm bu lladest .. 
ne ha.yret etti ve kadife eş.arpı e. 
la.m.k ma sıınm ilurl.ne seroi. Çı • 
karken kenarları yanık lkJ kur • 
~ deliğini ilaret etti: 

(Dennu ftl') 

yıllarında, bir ram vatandaş onu 
ldra1adı, Türkiye ile Amerika a
rasında sefu yaptı. Hatta bir ya • 
Ul'I arkada§Dllız, Fo&t Samih, A
merikayı görmek için, gemlye la:.· 
ma.rot bile yazıldı. Fakat, eline 
tep!'l falan alıp hizmet etmedi. 
Ru gazetl"Cfük hüneri, gemi kap. 
tanıyla, müstecirinhı hoşuna p;ittJ, 
ona fe,·ka'K.de saygı gö&terdiler. 

Çilekeş G\Ucema,;.'in, aıtmı, ya. 
şma ba.<ıhkt.aıı sonra, bnşma gelen 
bu ·Itazin iktbet, beni ttzdll. Onu 
(fethlmeyylt) yapılan bir ölüye 
99\imıemell, bir müze halinde 
soklamabydık. 

7.&nllı Gtilcemal r .. 
Ba bayle olmıyacaktr, ba b6;rle 

obDJy1lcak ! 
IA.EDRI 

KAYIP - Bir küç6k ve tl~ bUy(lk 
ekmek kartımızı kaybettik. Yenlaini 
almak il.zere reemt makama müracaat 
etUk. 
K~ Osmı70t Taılta. 
bdJ mallalleıdıule 8 No. da Ml' 
Mn'fll't....., ... ft ~t· 



Evlenme teklifleri: 
• Yaş 29. boy 16 , kilo GS, 48 ura 

maaşlı kimsesiz, sanatltı\r b.r işçi 2t. 
.!9 yaşlarında, ev ~!erinden anlayan 
terbiyeli, e.ıne sadık, dul bir bayanla 
C\'tenmclt lltcmektedır, ÇccugU Cll O. 
ınbllı.r. ı M,M. Ç) renır n1.: ı~ raca. 
at 19 

• Ya" 3t, Doy 167, kllo f>S, ııynh saçlı 
!inat mel:tcbı mezunu bir atöıye&I bıı 

ıuruın b r bay 2;) ::ı~ ynşınrmda bıllık 

ltlnd İBlanbul kö;ı; .erinde tıı.rl!181 ve. 
ya b:lhı;ıesı bulunıın ktmıesız, yahut 
bl:' an c ı lıu!unan herhanıı~ bir çaıo:: 

c;alnn b.r 1X1}a1l:ı evlenmek \stemcot 
tedlr. l Te:nız duyguları ı emzlne mil. 
raca:ıt 19"' 

• 2:? yı?.şında, orta ooylu, yeşU göz 
JU, bu"' ay teni:. ev ,;e el lşlcrlni lyı 

bilen b.r royan. 30-40 yaıılarında iyi 
kazancı olan, memur veya meslek sa. 
h.bl b.r b..'lyla evlenmek tstemektedlr 
(SO Perihan) remzine müracaat 200 

• 25 7ngmcla, yüksek tahsile devam 
eden ta§r&:1nn '30 lira getiren emllld 
bulunan b r ger.!; serbcııt ve tabailile 
mUtcnaslp, lyı huylu, uys:ıl, kanaııt. 

kAr bir bayanla evlenmek iatemekte 
dir . .Akordeon çalanlar tercih edilir. 
(Ahmet Sevine;) remzi.ne mUracaat20l 

• Y&.§ 27, boy 167, kilo 70, 40 Ura 
n1U§lı, iyi ah!Qklı bir bay; 2:5 yagma 
kadar, ev 1.§Lnden anlayan, kimsesiz 
bir bayanla evlenmek istemektedlr 
(Ş.F. GU:ıeıı> remzine mUracaat 202 

• Yag 27, boy 164, kilo 60, kumrnl 
kıvırcık aacıı. lise mezunu, 100 lira 
maaıııı, kimsesiz blr b:ıy, mıızlal temiz, 
vazlyeU iyi, bir evi bulunnn, boyu 164 
ten yukan olmıyan, narın yapılı, mavi 
göztu, uzun ldrplkll. dul veya kız bir 
b:ı.ynnla evlenmek istemektedir. MU. 
llyet mcvzuub:ıha değil. Fotoğnı.fla 

(F.E. Uk §ana) remzlne mUracaat 203 

• Yaıs 20, boy 1:57, aiyah aaçlı, açık 
kesta.ne renkli g6z1U mat tenli, lnce ya 
ptlı, orta tahsilli, çok namuslu bir a
ile kızı; UZ'IJD veya orta boylu, kısa 
boy ve r;lgman olmıyan, esmer, lçld 
kullanmıyan, mUhendla, mlm&r, mUte· 
abhlt, \'eyıı tUccnr, görgülll bir bayla 
evlenmek istemektedir. (GargWU) 
remzine mUrncaat. 204 

/f arıyı:ınlar 
• Sincm.acılığın her t;ür!U l§iııden 

anlayan blr genç sinemacılık !.fi arı -
yor. (FİLM) remzı.ne mllracaat 

• Orta mektep S inci amıfa kadar 
okumuş eski harfleri ve biru dakWo 
bilen bl.r bayan iJlyle ve tahsiliyle mn. 
nasip resmi veya hususi bir mUessese 
de çalı§mıık istemektedir. lsUyenlcrl.n 
(Btı§ Can) Remzine mUracaallan 

• Orta tahsilli bir bay; Mrhıuıgi bir 
işte çnl~mıık istemel<tedlr. (İ§ görllr) 1 
remzine müracaat, 

• Muhtelif orta okullarda öğretmen 
ilk yapmıg h1Jsusı bır çok talebe yetif· 
lirmiş bir bay deneme için tlcrctalz 
olmak Uzcre ehven fiyatta almanca ve 
nyazıye dersi vermek Latemektedir 
<lY1 öğretir) remzınc müracaat, 

• Tecrübeli bir haata bakıcıya ihtt . 
yaç vardır. Erenköy Telllkavak 17 de 
bayan B<!hireye melctupıa veya bl%.zat 
muracıınt. 

• Fikri Tevfik kıırdc§ID otomobU w 
maklnlııt okulundan genç 

- ~ .ı.ıw wu ın bıü.aki a.duodlr, 
dedi • '.l'lycn • Fo admı barlarda kul. 
l::runm. S:ına bunu da lsb:ıt edobiJI· 
rlm. 

Tlyea • Fo tekrar ray eotraaından 
knlktı. 
E~·rnıwun arasından C5ki bir resim 

~ılmrdı 

- Bıık, bunun arkaamda ne yazı • 
yor. 

garaj veya deni\ motörlerlDde c;alı§ 
mak istemektedir. t şııııı) remZl.ne mu 
rııcaat. 

• li ~qmdn ılkmektep me7unu bit 
genç herhangi bir mUeSS9Cdc mtlnaalp 
bir iş nramnktndır. cıs isim) remzine 
mUrr.caat, 

• Lise lO a kndıır okumuş, daktıı 

bilen, yazı ı~ıerlnden anlayan kanaat 
k!r b.r genç saıı - perııemhcı • cumar 
teııi gUnlerı 1;nlışmak lııtemektedir. 
Evinde ynzmıık Uzere dakUlo işi de 
alır. lN. Sertel) remzıne mUracaat. 

• lkttsat takUıtes1ne devam eden ıy. 
lnglllzcc ve muhıuıebe bılen bir genç 
vZleden sonra herhangi bir mUeesesede 
çn.ıt;smak latemektcdlr. (H.M. 19) rem 
z .le mUracnr.t. 

• 17 YB§ında, orta Uı;ten çı~ 

bir TUrk genel. resmi veya bu.rust btr 
mUeıısescde ı;:alı§mak ıatemektcdlr. 
Ta§raya da gıdebllir. (Altı§) remzine 
müracaat. 

• İlk mektep mezunu. transızca l'e 
ltalyanca bllcn bir genç ıo nramakta 
dır. (M, D. 315) remzine mOracaat. 

• ıs yaırnda ılse ı ı den taııdlkna 

meli blr gene:. m:ı.~etl.nl.n temini lc;ID 
çalı:mak istemektedir. CD.T.) remzine 
mOracaat. 

• Orta Sten çıkmış, bir genç, az bir 
Ucretıe sanat öğrenmek lçln herhangi 
bfr etcktrikçt yıınmdn ç111· .n -ık ll!te. 

melttedlr. (ÖZgermenı remzine mUra. 
caat. 

Mütelerrik: 

• En çok 14 ya§mda bir genç TUrk lu 
zma ihtiyaç vardir. Bir aUe yanında 
alıenln çocuğuna arkad8.§lık edecek 
ve basit orta ı:ıterJyle uğraşacaktır. 
1sUyenlerin (Ad) remzine bir mck· 
tupla mUracaatlttı 

Aldırınız.: 

(Semlramia) (De.nlz18) (C.R) (Sezer) 
(Ciddl) <Ferhunde} (Y.Ş) CM.K.A ı 
(C.R.l {Eclar) (H.T. 8) (Anlaı:a· 
!~) (Dik l8) (EL) (Ayla) (C.M.) 
(A.L.) (M.Z.E) (Pembe Zarf) 

(İyi öğretir) CM.U:N.) (M.D. 5) 
(M.M.Ç) (8.S.) (H.B. 88) fC.M.) 
(t. İ§kan) (A,A,D,) (26 Se%en) 

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

Acele satılık ıapka ve ütü 
ıpakine ve alitı 

Son sistem Unikum marka Japka 
ütü molrinesile Motora bağlı Torna 
islim boruları ve alôtı saire satıla 
caktır. lstiyenlerin Beyoğlu istiklal 
caddesi No. 441 Yalova ıapko 
moğaz:osına müracaatları. 

------- -

12,33 Saz eserleri 12,4:S ajllt18 13,00 
saat ayan 18,03 Radyo dana orkeatra 
81 18,<&5 Kanuşmıı (Zıraat aaaU) 18, 
:55 Fasıl heyeti 10,30 S3&t ayarı, ojana 
19,45 Serbest lO dakika 1g,5:1 İki pi

yano koruıerı 20,115 Konu§ma <Faydalı 
bilgiler) 20,30 Karışık prkı ve tUrkU 
ler 21,115 Teıcil 22,015 Dan• mtlzlği 

Pl. 22,80 Saat ayan, ajııns 22,45 -
22,50 Yarınki program Ye kapanı§. 

bir aiJ-ah beD vardır. 
Itanıtmura dlkk&Ue baktı: 
- Evet. Babanın çeneıetndeld bfn 

g6rUnUyor, 

Tlyen • ı-·o yüzUnil uz.attı: 
- Berılm çoo~ de dlklm.tll bakar 

san, a,>nı beni görUrııUn, fiamlmun! 
Eıer buna da ınanmazaa.n, sana fazla 
bir aey 8Ö) lemete ıtızom l'Örmenı. J:'o. 
tun ~ olaan tlmdJ.. Fakat. kendl 

Şehir 

8 A B E R - Abam DOStası 

Tiyatrosunun 
DRAJ4 KISMINDA 

GUn<ıüz 15,80 da 
Aqam 20,80 da P A R A 

(Yazan: Necip Faıı:ıl 
K.makilrek) 

KOMEDİ KISlıDNDA. 
ÖKSE VE 8tmSE 

'15 1l A tt T - 1942 

Z.A Y1 - l9'1 ııe.nealııde Yalova 
ilk okulundan aldığım pbadetnameml 
zayi etUm. Yenl.liJıi alaağmıd&D eakl. 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Botun Ağrllarınızı Derhal Keser 
lcabmda Günde 3 Kate Alınabilir. Her Verde Pullu Kutuları lararla bteyiniz. 

ııinlD bUkmtl yoktur. 
Yalova - B&flarba!mda 9 No, 

" ' . . ~ 
da ı\bdııll•h Şlqlr 1 

{1~83) ···· ·········-
IJ • En son modaya muvafık ~ f 

BüTüN MOBiLY·ALARNIZI 1 irketi Hayriyeden 
Çe.şltleri en çok olan İlt'8nbuld·ı Rııa Paşa yokuşunda 8e No. 

AHMET FEYZı'nin ASR1 MOBiLYA Bu Salıdan itibaren: 

,.••111:1s.ı•••••• Mıı,.azasından alınız.ı••••liil•••• A 1 . r-· - b ,.,. 

1 - Yeni Mahalleden sabahlan 7,50 de kalkan 57 
sefer numaralı Vapur 7,45 de kalkacaktır. 

2 - Yeni Mahalleden 15,45 de kalkan 137 ıefer 
numaralı vapur Kireç Burnuna da ~ğrayacaktır. 

Maliye Vekaletinden: 
E•ki nikel 5, 10 ve 20 paralrkların tedavülde,. 

kaldırılması hakkında ilan: 
Jl:ııkl nikel 5, ıo ve 20 paralıklarm yerine d&nt:elll bir ~luJtl&rta 

bronz 10 panılıklar d&.rp ve piyasaya kltl miktarda c;ıkanlmıt olduğunda.il 
ukt nlk.-ıı, fi, 10 ve 20 paraltklann 81.6.942 tarihiDden ııonra tedavillden kal. 
dınlmuı kararla.ttmlmı§tır. 

Jılukt.r ufak paralar 1 temmuz 19U ta.rihlnden ıtnıaren artık t.davW 
otmıyeoek ve bu tarihten ltibe.reD ancak bir ~ne mUddetle yalnız mal an. 
dıklarile cumhuriyet Merkea blmkaaı IUbelerine ve cumhuriyet merku 
bankası gubeııı olmıya.n yerlerde Ziraat bankaa §Ubeleri tara.tnıdan kabul 
edll'!bilecekUr, 

Ellerinde bu u!Gk paralardan bulımantarm bu.ıılan mal8andıklarfle Cu.m. 
buriyet Merkez ben.kam ve Ziraat banka.at §Ubelerine tebdil etttrmelert Uln 
oluııur. cu2g_56()5) 

lıtanbul Ticaret ve Sanayi Odaımdan: 
1 - Odaıuızm muhtcU! scrvlslerlnde açık buluno.n mUeS.'!loaat baremine 

dahil memuriyetlere ıtae mezunu taıtpıer mUaa.baka Ue almacaklardrr. 
2 - İsteklilerin mecburl askerlik hizmeUnl talim Ye manevra YÜUe. 

IerfDt yapml§ olduklarma dAlr mtısbat evrakı ve tahsil ves.tkala.n Ue hUmQ· 
bal vcsikalannı bir talepnameye rapten 16 mart 19'2 paurteııl günil •at 
12 ye kadar odaya tevdi etmeleri ıtzrmdır. 

3 - .Müsabaka. lmtlhant 17 mart 942 salı günü ııaat 16 te Oda umumJ 
kA.tlpllk bUroaunda yapıta.cakt.ıt". 

• - Ysıbıı.neı dil bilenler tercih olunur. (3323) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Ke~ıı . şartname ve plı\nı muclblnce lda.rcmlzl.n Ankara btra fabrika. 
amda yaptıracatı &mele yemekhane, yatakhane ve roe'Vir m,aa.tı işi ll:a· 
palı zart usulile el<slltnıeye konmuştur. 

2 - Ke~I! bedeli (101.667,03) lira ytızde 7,5 muvııkkat uı:nlnatı (76~.10) 
liradır. 

3 - Ekslltme 31.3.942 sıllı gUnU aaat 10,30 da Kabataşta leva.znn şubeehı. 
de merkez mubayaa korntayonunda yaı-rıacaktır, 

• - Şartname tata.nbul ıevazmı fUbc!.inden ve lz.mır, Ankara ~mUdUr. 
lUklerindos (510) kuruf mukabUlnde almab1Ur, 

~ - - MUnaka.'18ya girecekler mUhUrIU tekllt mektuplarmı kanunl VoeSalkle 
yüzde 7,5 gUvenme pıırnsı makbuzunu veya b:ınko. teminat mektubunu 
ve p.rtnamealnl.n F. tıkrumd& yazılı vesikayı ihtiva edecek oıa.n ka. 
palı zarnannı ihale gtlııU eksiltme saatinden bir aaat evveline kadar 
mn~r koıntayon' ba§kanlığma veya Ankara. ba.§mUdllrlUğUne makbuz 
mukabilinde vermel~rl llzımdrr. Poetada vukubulacak geciltmeier 
kabul olunmaz. (3360) 

- Şttplıealz. 

- l'rote.Mir (Şlmoe)u gördtın mtl T 
- BJllıuu. ODU sönnek içle Tok • 

J.}'a gl.tmı~tım. 

- Tuhaf ~Y bu adam tıerıJ çok mu 
nrmnun etti? 

- Ona kartı Melik kalınıetun. • 
ıJ,akattmı tuıs l•bat ettim. F~tır. 
ğtmı g0eterdim. 
- Demek ki, Şang-hay yoluyla ıtt 

rueml tu-slye edlyorSUD T 
- Evet.. evet.. E~er o tarik~ git 

ınezaeıı. eğer ~olunu çevirirsen, a.c·ırmı 
IAlla! 

- Ben dönilnrıJ'e kadar NııgaaakJ • 
de kalacak mısın T 

- Buna ben de bllmlyorum. Belki 
Ytalde8 btr vad.fe verirler. Şimdilik 
·Bpaakjde kalmauu renblla ettuer. 
- Burada.ki •azlim T 
- Da.lia an1&3~ mı T Ber ge. 

len yabant'ıyt ökseye dü,Uı:üp hftvlye. 
ttDI anlarollk. 

btr memlek~tt.e be..,tnn 'Çık&1'&.llJIY'.1Ul 
k.ad.ınlann ellndela kurtuldum Sap , 
eaklye gellnct'ye kadar Mlaine tmklm 
blr erkektlın, Bura.ela Tlyea • Fo gibl 
bir mt"yhane kadmr bf>nl naaıt lffal 
eıtL. nuJI battan çılta.rdrT Sevgilim. 
den aynt.rkf"~: ••vatanmu oa~ı dfo~U. 
ıııınem. -ı de öyle dtltUneoetlm ve 
anutmıya.catnn. Sana etıedlyeo aa.dık 
ıuııacatmı !., demı,um. 

ŞJmdJ, bir balat yığnım kenan.ua 
otu.rdutu y{'fkı>nıtııc bu eöz:lert batır 
byarak utaıuyordo, 
. lna&D bu ~recıe ayıt bir mahl~ 
moydU1 

O, gunee ka~mnda ~eriyen 
bir damla bltt plll'Çuırıdan daha mu -
ka~unıetaiz oldutwau anlamıttı. 

- o meşuın &ilnah s-ını derhal 
unutmalrymı. 

Dtycrek etrafına bakındı 

itevlet Oemiryolları ve Limanları İşletme ;; . ·t .. 
Umum idaresi ilanları __________________ ._,..; _______ ..,..._.. ______ __ 

Muhammen bedeli (1125} lira olan 3000 adet pirinç gömme kapı kil1di, 
aynası {30.3.942) pazartesi gUnU saat (14.30) on dôrt otuzda Haydarpapda 
gar binan dabiltndekt komisyon tarafından ac;ık ekslltrne usullle aatm aıı. 
nacaktır. 

Bu ışe girmek Iıtlyenterin (84) lira (38) kuru,ıuk muvakkat temJ.ııa r 
ve kanunun tayin ettıg1 veealkle birlikte eksiltme gllnU saatine kadar ko. 
mlayona mUracaatları tlzırn~ •• 
Bu işe aıt §artnamcler komisyondan para.sız olarak dağıtılmııkladır.(327e l 

latan bul Defterdarlığından: 
Doaya No. Nevi Muhammen Teminat 

oedel 
155100/893" FatUı eaki İmrahor yeni Hacı Evbat mah:ılle. 

alnln eskl Hacı Kano! yen.i Hacı Manav soka· 
gındada en eski 2!5 eski ve yenl 27 kapı No. 
h 161 metrcı murabbaı arsanın tamamı 112.70 8 

56100/3031 Bey9ğlu Hf.lscyınağa maballcs:.nin Duvarcı so· 
kağında kfil.n eski 74 yeni 86 kapı ve 630 adli 
14 parııeı No.lı (83.50) metre murabbaı ar. 
sanın t&man:ır. 560 c 

1/2412 eıam-,.ad& yalı ouı.ballulnin eskı boı;ta.n deru. 

nu Y.$ll. At.ım.ça ŞQ~da eski 161 yeni, 30 
kapı ve 1118 ada. 31 parsel No. lı 25 metre 
murabbaı atsa.nm tama.mı 154 4.ISO 

5230I.ra'3 Beyoğlunda BlllbUl mahalle.sl.nl.n Vl§nc ıokağın. 
da ~ ada 16 parsel eskı !5 reni 22 kapı No. lı 
19.~ metre murabbaı arsanın tamamı. 19 l.50 

51182/ 193 Beşl.kt&§da Vişnezade mahe.l!eslnln Vl§nezade 
camtşı kar§ıaında 1 No. II kahvehnnenln bir 
ııenellk

0 

icarı IS 4. 
Yukarda ya.ztlı gııyrlmenkuller 2J,3,942 ç:ır§ıımba gUnU saat 1:5 te Det· 

ltrdartık Mlllt em!Ak mUdUrltlgünde mUtQ.ickkil komisyonda ayrı ayrı ve a. 
çık arttırma Ue saUlace.k ve kiraya verilecektir. Isteklilerln !azla izaha· 
lçın Milli Eml!lı mUdUrlllğUne mUrac:autın. (2889) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava blrHk~erı için bin .çift er totini ve bin çlft harici fotln <oııtın. 

almn.caktır. ' 

tııtektllerin kat; teminatı olan 31150 llnıyı Bakırköy malmUdUrı•ııtnne 
yatırarak mııkbuz'arlle birlikte 19,3.942 perşembe günü saat H te Y~nt 
P~e k&f§laında BUyUk Kınacıyan han fül.nci kat No. g.ıo da Hava sa. 
tmnl:nıı kcm!ayonunda bulunmalan. (3272) 

D::nlı::c'll~I her IF- ~r •Ilı ettim. 
Şaııgbayda knl~ydmı. ya zeııt,lnlere 
u,aklık yarıoc:R.ktım. Yahut da &fyon 
•fa<oııkfun. 

- J'\'l~ln? ora..,, rengin bir .n>tinJe-
ket. Du rı.ııydıkliı.nndıın ba~kı\ J;eçlm 
ynllan yok mn1 

- \"ar ama, . hepıd zenginler J~ln. 
Biz fııldrler bu lkf ocydtu batla&mı 
yapamayız. 

- Tuhııt t'f'Y! Dt'nh:<"llikren nıl'm. 
nan mu"1D! 

- Zenginlere oıak olmaktan, ııolak. 
larcla wya bcırlarde afyon atmaktan 
t'lbette d.ııha kl\rlı bir iş. 

- F.Yll mblr. T 
- Şııngbayb bir erkek ancak Şan· 

gb.:ıyıll\ oturul'9& e\·leneblllr. 
- Nlçfo '! sefere çıktıtJ.n 7.Dmıın k:ı. 

rsun aana sadık kalmıyM'&fmı mr aa. 
11.J)'ormnT 

Çlııll ihtiyar bir yolcn afyon çubııfu . 

nu tUhür .. r~k: 
- ?\n o n llTAdem dedi _ hAIA u~,ı 

mam.ış'iınt 

- l'a sen neden uyıımu3orsun1 
- nen g~leri yatarl•en afyon eek 

mearn uyü)'&ıl?:un. ~tc, anciLI, e1mdl 
bu tını.atı bulabildim. 

Kamlmura o gilne kadar afyon çek. 
memı~tı. 

O galiba., o rible kadar yapmadığ-1 
flJlı>rt bu ~olruJukta yapacakh, 

- Afyon ~ı Lnl'.C dalgadan mUt.eerı 
Bir olnı.'l:r. mısın! 

D'• ' ııordu. Çinli bnşını salladı: 
- Hayır. Bunu ~ktlktf!a .,.,ra 

gözlerimi lcap.aYmca, dünya yanıp 
yıkılsa dU)'lll&ID. 

- Nfl gUıel oey ba. 84!:n dal. 
r,alann gittikçe tlddetlenmcstnd n kor 
kuyomm, 

Kamlmurn. tlnce )'3.Zılmııt ııu keli. 
mclerl okudu: 

bOdlğln ~oldan l'l&mep kalkqıl"9Dıl, 
omin ol ki, bir daha rerl - Te-brUı ederim,. Bu hum11ta dd 

• döru-mlyc.. den ımA.1r bir bokk&bazıım •• 

Gemi limandan çıkalı ~yll uman 
olclufu halıte, NaguakJ h!JA Kemlmo. 
ranm gozUnd('n ı:.ınmtsordu. 

- ŞOpheslz. Ba.'}lm bir şerde olııav-
d. evlMlrd.lm. Faktlt Şanghayda ulıı, 
ı,eiılN<l b(nblr ~it insan nr .. Erkek. 
atr lrodmlan orada pek tebuk tıeştan 
çıkarırlar. 

- Adam tım de. ~u den,b.lerl dalga. 
ı.n; ~k kaba olmar.. leterM!n bir 
kaç nrfes de sana oektlreytm,. ae dal . 
ga duy """'· ne de fırtına. 

"l\IJnl m!nt Ç'nn-Tullllı;, oobuUe bir 
Bnu.:.:l •• 

füunl:no.ıro tckr.ır gı.ildu: 

- Jklmlz.ln de ınaalccsı )ere tolh. 
H li:Uu çehrelerimiz meydana ~ı.ktı, 

F:l!nıt boıı, ~nfn yüLUnde lnce bir 
1oaı5ltc ~ha sörüyonım. 

- Un.yır. O g(ir:l ,:-ün ır'Y be.nim 
) ilzUinUn hn!:Utl der:Sl:llr. Dem k k1 
bu roıı • e do lnnnmıyoraun '! 

- mı.yır. 
- Hıılbulcl bunu ben çocnklıık ba. 

hraıu o!:?.rok buı;flne knd:ır ea!dadrnı. 

\'ıııumdakl adam b:ıbrundır. 
- Bu resim oo,ımsma alt olam:ız 

ruf 
- lIAyır. Çilıak ben ba!ıo.:n:ı çok 

b!-nı.crla Uele IO l'OSIDC dfülmtll bıı. 

: Rahmm sol 1)eneelnln Uıtllıııde 

cekaln: acırım AD&!.. 

- Neng • Po yoluyla cıtmeml teb · 
ilkeli mi görüyorsun t 

- Evet, Çok tt-lı!Jkell 
- Ya hııng1 tarlkle gideytı:n T 
- Şangbaya gt>ÇeniD.. orada.O tren. 

le yola çıkanın! 
- ~gha~ d:ı ~ CUIJ61ıin buJı.ın. 

doğunu dem.ın bıına ııöyll~n '"' deJll 
miydin! • 

- Eı-et am&. Orada Ru• C'&81J!lbrm. 

dan a:ınıı zarar gelm3Z- Onlardan da 
birçok 3t"J lt"r Ö(tl't'nl'billraln ! ea- "'"' 
Unec, ben de bl'tl'n ımıvattatdyetlmhtl 
orada temin l'tttm. 

- • onra Tokyoya dlndftll me ! 
- f}Upheslz.. 

- Harl~lye nazrrmı.a vaadettttı mO 
ltAfatı da akim mtt 

- YolWI marsa, ve benhw burada 
41m bitene. hl'lkl Şıınrbal'dıl buluou· 
niz, Sen nmanm ki, o r.&Cl!!na leadar 
Şangbaya dönnıU, Olul'Btlll. 

l~nnılmura, nıkka!lenln elindeki ve. 
alkaları görUnee ona kıymaktan vat; • 
geçti •• çaşclan sonra \·cclala§tı ve sa. 
bahlefln ot.eline dllndö, 

ŞANGllA Y YOLUNDA 

Kamlmara, o gec:e;Jen sonra (Kwl 
m~~h~e) rakkas inin 9CJDtlnı· ufra
ıu:ıdı.. Vf' bir sabah Şnngb'ly :ıhUlc • 
rfue gttmC'J; llzf'rf'I Nag-116akl ıtmanm 
daıa hAtt.ket N:cn bUyUk bir yelkenli 
llcı yola çıktı. 

ll~lmllJ'D ruht"ll çok mostarlptl, 
Dertn ,,. :- ·ıı ımı;Unllyorclu: 

-Beni, ı·ok10 clbl ej'l:mCıl"Cll bol 

K&lnlmtıra cemltilenlf9 birin(' 110r 

do: 

- ııerlde fııtma var mı t 
- Nl~ln M>ruyonıun1 Flrtın:ıaa: ele. 

nlır:, tu.Mu2 yellJE'fe benzer. 
- 8"ı benim .UzÜırie cevap ftr .. 

cblgııJar golttlkQe kabanyor. GemJc1e 
çol< çaUüulııcak IDIJ'1Z, 

- ŞUpheıılz. Çin alılllen bu llllW" 

almde dal~ olur mat 
- Gemi uf lam mı T 
- Korkmayın ullz.aclem ! Bu gemi 

ile daha ytlıı llf'tle ~ter yapablllrlr;, 
Teknesi demirden •tlamdır. 

- ~a nett1151n t 
- Şang-bayb.. 
- Çoktan bert dr;rıl-ı. C"lmlfıln ! 

- On tMot sıldır,. 
- Şan:tıayda tı.ııka it buJamaclm 

K.-:nlmura kendJ kendine: 
- 'I'.ol?'lılikelJ bir memleket? 
Diye mırıldandı. 

Gebe Olmın11tiL. 

~ ua~r seç~ rtrvor Yf! 

"'ealu l"'ftllnin Mnllarmıı ini; sini • 
JOrdu. 

Kamlmura da blraıt J emı!k ~·edJ!ı • 
tA!a 90nra amlıiann bir k3te11Jne nr:a:. 
mı,tı. 

Güverteden akae'.deu scmlcUt'rln y\ik 
ll8k MJ& lfoe91nnbn Kamhnuranm 
be1fUDinı ~ fılll7ordu • 

Ba &1b'öltfiler .._m ettİkoe Rami· 
murit ambanla ayuyann,'M'&A'ını anla. 
dUftı. Bir ani* :f'MJ bofmda yataıt 

- ' :ıbalı:ı. KD.dar uyuyabUlr ml)im ~ 
- T tnft.nm ki, güneş doluncaya ka· 

dnr bJr yanında• öbOr. yanma bile 
dönmt:'dM ayunruu! 

- ('~k AIA. O halde var bakalun .. 
hf>n de .-na Nagsaakldeıa .alclıtun fD 
t:ıtJı mu7.Janlao ikram edeyim. 

Çinli rllndekl çuboğu ozattıı 
- ('.ekiniz •• • 

Ve Kamlmuranm verdlğ'I muglan 
&lmadr: 

- Ben ömrüıDde bir kere bile taze 
~lı J eml'dlm. ~ edertm.. 
alon gibi oldum. 

Ge.ıutatn tekne&! birdenbire gr,;ıfı?ı . 

(De' anıı 'ar) 


