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Bir çocuk iki 
tramvay arasında 

can verdi 
Tramvayın ters tarafına as ilan çocuk 
yolcuların ikazına ramen oradan inmedı 

Bu sabah 8a&t 8 e on kala Koaka caddesinde Hasan. 
.,_... fmm önünde bir cocuğun ölümü ile neticelenen feci 
bir tramva;- kazuı olmu:tur. 

- - HAdlae §Öyle cereyan etmı,tir: 

ata dşCUH: 
..., - ~ ---
İngilterede 
Bedbinlik 
~-ı ffünyin Callil Yalçın 

Aksaraydan gelen 2711 numaralı 
vatman BekJr idarenndekl 126 numa.. 
ralı Topkapı • Sirlttcl aratıuı Beya. 
ıada, 2623 numaralı vatman Yqar 
idareılndeki 92 numaralı Harbiye • 
Akearay arabuı da Aksaraya dotru 
giderken, Topkapı _ Strkecı tramva . 
ymm ten taratma uılDUf bir çocuk 
iki tramvay araemda 11k11m11 kalm11· 
tır. 

Bqmda ortamektep kaaketl bulu • 
nan, fakat eski kıyafetinden ı,çı çocu_ 

(De\"UllJ S llncUde) 

Rua kunetleri tarallDdan sert aı111an 
Londradan bildirildiğine 

göre 

Leal•gradda 

Bir Alman 
paraşutçu tumeni 

imha edildi 
-+--

Sivastopolda 
Sovyet bahriyelileri üç Al. 
man alayma ağır zayiat 

verdirdi 

Birmanqada 
ingiliz kuvvet
leri yeniden 

çekildi 
---0---

llttıag ırmafln~allt 
lagıııı •ldalaa 

laatcı delı•tll 

üç senedenberi kasadan haftada 60 
lira çekiliyormuş 

Cib&U lOtUn fabrikumm muJıuebe. 
•inde Oç -.ıedenbert devam edegel · 
melrte ~ iddia eclilen bir wU.ti -
mal me1'dana çıkarl}Dllftır. 

Sadlkzade Fehminin ı 750 ton
•.ık "Adanıı" vapunı da, IOD ,gün
lerde, Karadenbde meçhul bir 
denizaltrnm tecavüzüne utramıf, 
fa.kat kaptanın m.ehareti ve eli);. 

M 

ka.tiyle vapur ba ~·~ ır.. • 
:.ıız atlatmllbr. 

HAdieeyi gemluin IESnci ....... 
ı.ı Mehmet Yalb IU SU1'8tle ~ 
ınaktadlr: ( ........ ...... , 

Petrol teJzlatl 
la'8 mlftrllll tıwllab ta.m iti• 

J•DI nrarıar wenlt Bir •ilah reftJdmıam verdltt maıa.. 
mata gdre, Bllaameddin admdald tee!L 

Evlerinde petrot yakanlara fişle ayda 
iki kilo petrol verilecek 

17 yerden 
palto çalan ... ,. .......... . , ....... .. 

(Y -····) 



TARiHi, iLMI BAHiSLER şoförler 
Müşkül vaziyette 

Napolyonun, meşhur Alman 
edibi Göte ile görüşmesi -

Dünyanın nü/us 

Mal sahipleri kilometre 
b6ıına 12 kurut zam yap\ı 

-o--

Belediye tarifesi 
klğıt ızerlnde mı 

kalacak Tarihçllerimiıln, üıerJnae en 
tok tlurıluklnrı lıic cskltni)'l!n 
ıncnıı ıln nleşhur dıılıl lnlparalör 
Napolyon Jlunop11rıı11·. Dllnyanın 
en miiternkki ıncrnlekell~rlnde, sıı-r 
Nııpolyon ınrJhlnc Om{lrlerlnl 
''11krelnıiş ııırllı('llcr vardır. Onları 
Ulitrlar nrasındıı, hu emııallne chdCr 
Lut!dllf r.dil<ııı hntlknnın her hn. 
11.nl, her hnrckelf1 lıt!r s6ıtın0 les
hillc uğraşmıtkln Ye lıli ııui'elle ın. 
tihi R)'dınlll'\ırllYD \'llllŞmtıJttn htı!u• 
ııuyorl:ır. 

Hliklkııtcıı Nııpolyon1un hayatı, 
lcr:ınıı te\'koMdellklerle, hallA ga. 
rı.li#.llerlo dolıı{fur \'C bunun için de 
ona \'lair :uzılfın şeyler merakla, 
leııet ve lttJCaôe Uc okunur. Dunu 
lılltıfgimla fdn, Nıpölyon'o dair 
lnriht tetkikler erasınc1e tcUrdltlO· 
mnz bir rıJı:rnyı naldedl)'oruı: 

ttpolyon, Avustralya He Alman. 
yaya kıtrşı urerter kti6i16dtlin v~ 
Rusyaıun dn ;ıöıUntı yddirdıltlan 
sonra 1808 ııen•l &3'1til4lnde .Hrtnrl· 
in Qıulunuyoftltı. 

O gün, yarı.ahı&l ılHll.Man :Rusya 
huparalortı Ml!luıeMlt''M, Sa1t80b)'R 
kt'Mı, Vurtembifw ~..ıı Tö l•wuıYa 
ıırcnsl Gl70ntla lffflt4tto »"- bir 
ICCOilnısminde l;ullhtımtlf, Jln@ on• 
lnla blrtllı*e <ıtttl duflJ Şftl011 dön. 
ınliştü. 

Napolyon, fMOIMlll 6nlndlki •a· 
IMıalık nruındı, mareşal T6n1Ja 
gOffişen ıılvll c1blıieU, Ylifhca bir 
ntlem gtlraO. Hu, ttHtti\ttı' Alttıan 
ctllbl Göte ıaı. 

Napo]yon, Vertet muburlrfnl 
iııl~tmlşU, emn mtreıf61ın ıö~ 
ilca adamıh ()fite oldalunn bla.p,d~. 
Hl için, ona ~)l)c hlr «(t'I nttık'tım 
sonra ~eçlp afdıyomu. 

fareşal TAn. h~ra i'leftu 
l ürudu ,.~ Alının edJMnh 

- Mö~yö G~lel 
Diye lakdltn edin06 Napot~: 
- t'h•Ic ınl '.' lçt'ri alınız, l>cndi· 

sini gCSreceğfm. 
Diyerek şatoya 3irdi. 
Göte, bir müddet, büyük hlr 

ı; londa bekledi. Sonra Napol
yon'un huzuruna çı.kanldı. 

Napolyon, yemek masuı ıbaşına 
olurmu5, öğle y.e!rneğini yjyordu. 
; ·azırlnrı, kumandanları arkasında 

ayakta duruyorlardı. 
lmparator, bir müddet ycmejly. 

le mc5gul olcluktan sonra birden· 
bire gözlerini knldırarok: 

- İsminiz Göte, midir? 
Diye sordu. 
- Evet ha~mcllim. 
- Kaç yaşındasınız? 
- Altmış yaşınfüı haşmetlim. 
- Hangi trajedileri yazdınız? 
- 1rifcni, Fgmont, Torkato 

'fcso. 
- Diiıı 1 l.ıırornu11ördunüz mli? 

Aktörlcrimi nasıl buldunuz? 
- MCıkcmmel haşmetlim. 
- Aklörlcrimin Alrnanyada se-

vildiAini ö~rcnrncklc bahtiyımm. 
"Mııtıomet" i C•) güzel oy:na'dıhır, 

uma piyes fena idi. 
Bu piyesi, ben almancııyo ter. 

cüme e~tim, 
- Öylemi? O halde izin ıeJllk· 

kiniz bcaimkine uymuyor. Sizin 
''\'erler'' iniz! okudum. Yagmar ti· 
yntrosunun müclürii müsünür.? 

,_ Evet haşı~Jlın. 
- Almnn aktttr1crlnin oyununu 

görmek i lcrım. Öbür gün, :Rvsya 
imparatonıyln Ycna harp meyd'ıı· 
nına, oradan da \'aymar'a gidece. 
ilim. Gran Duka, tiyatrosunu gör 
nıek l9lcdijilmi söyleyiniz. (Na:pol. 
l on, orada bulunan meşhur Fran• 
sız snn'ntk;ırı ~alına'yı işıırcı e. 

der.) 'falına hakklhllaki ffkrlnlı 
nedir? 

-= ~~Jı yiiksck lılı· snn'nlkllr. 
Tr11Jcdi'nin tit kendi~!. 

- TAlma ile do "''O da benlıtı• 
le hernbcr Releccklertllt. 

Nepoh•on, lıu mllk61cm@den 11011 

ra, filllC')'e tltlfıMlardn buluntm: 
Ontt kbtşı gllslcrellğl n!Aknyı, ıııo~ 
ıo., tılll#I hakllnıdar1arın, ı>rt'fl!;lc. 
rln lılc lilrlnc göslermemtşıl; çlin• 
:kO, ilim ve cdehlyota bllyük bir 
etıvldııl vordı. 

"'~. IJIJNYANIN NOFlJSU 
Rohıttetll ''Ak\'am Cemiyeti'' ni11, 

ııiya et bahsinde olıl\Ma bile ilmi 
oı-a~tırmelarda ıpeyce fa)'(1nlı itim. 
melleri 61au. hıı8iln, harp otlnlıRı 
kırıp #@drirkcn, onuıt nc$reıtlAI 
bir "DUnyn Nuru u" l~tırlistı~ını 
ı•nltıeımeyİ mu\'afık bulduk. 

"Aham Cernlyeıi" lsıtıtbllı!iııc 
göre, ::rer yiir.nnac 2.oııuoo.000 
nllto9 \·arllır. Bu ntifustn beş kıt'a 
UıerJnde Y&Jllmak~adır. 
Kıl91ilaroan en kalabnlıllı As)ıı• 

dır. nuratıakl hısnfilıtnn ınlklnn 
J!ôtl.000.000 tlnr. 

A"ııradim sotlta Avrup.ı t;el13•or. 
BtWıt6ı1tl nurus yarını mllYltrı M 
~n reCmekıctJlı·. Yanı liOd 
mft7ondur. Am«ırJkn ııOfu~çtı ilt"üh. 
cQ geliyor. JJunun nüfusu, Avrupa• 
nın yarm Jiftdar tutUynr ki, 
2ft2ı000,0ôo klştalr. IJu nOhıs, ı\. 
mef'ikada 143 milyon, Oftln Anıerl• 
bdı 8C mll7on ve Ccnubt Amerf. 
kıKla 113 mllyon(lur. İslnll!itllgn fşa· 
re etUllne glJro Amerikanın nliht!I 
ııt1maaı pek eheınınlyö:lıılıdlr. 

Hieusa ;86re d6rd0ntll gelen At
rikadır. Burada yaşııynn iıısaıılatın 
JMVcudu 142,(J(}ö.OOO üur, Yine Is. 
tıtf9ıttlln ltiydettl#lnc ıılire Afrlıta 
1931) Mtıaktthı fkl mtl~·ofi ntltu'I 
lt~lr. 

Btt t tat! tik 19!H tıMi fi ~fit 

olduğu jçin son on senede cJiinya 
nüfusunun elli mil)·on kadar arıtı· 
ftı ve ;bunu 2.062.000.000 r.ıddcsiıı. 
dit htıhındu~ı tahmin edilmeklcdir. 

ı;: .. • 
Dünya nuflısu, mt:nılekctle t:ık· 

sim olunca, mikılor şöyledir: 
Avrupn Ru5yıııı, 124 mllyondon 

127 ye çıkınııkln 1930 senesinde fiç 
milyon arlmışlır. Bu :ırtışa güre 
Rusynnın Avrupııd:ıkl nüfusu, lıu. 
glinlcn hnrpleıı evvel, ı !iO ııı ilyoıı 

olması icubcder. 
1930 dn J.r.histaıı, bir ınil)on 

rırıtışla 82 milyon, fsponyn tlürı ınll· 
yon artışln 27 milyon nüfus:ı ıııalik. 
li. Almanyıı. 1930 da GO milyon 
lf:en 4mgtın R:l milyondıır. 

Fransıının nüfusu 43, lngillcrc. 
r.in 46, ltaJ)•anın 42 miil'Ondur. 

Asyadaki nüfus tnkslminc gelinee 
Hfndfstonın 1930 senesindeki ııii
ftısu 32 milyon, JJindiçintnln 2'3 
milyon, Joponyoııın 64 ıııllyon 

(tııhıt yalnız Jnponyoyı teşkil eden 
ıırazidc .• Yol.sa JapOnynyn nlt u. 
murn nilfu u yliı mih·onu geçmek· 
tcdlr.) 

En eok nüfuslu memleket Çinılir. 
Buradaki insanların mevcudu 1980 
senesinde 453 milyondu. 

1930 da l\lnnçurinln nüfusu 2G 
milyon, Mongollslanm 8 milyonda. 

Mısırın nüfusu 17 milyondur. 
'P.lirkiyenln n!Husu ise ma16m ol 

doğu gibi diHer kiiçük memll"kcı: 
JerinkUerde, harp hadiseleri dol ı. 
yıslylc, hemen lıemcn lıcrkrsçc c>ı. 

tıerJenmiş gibic]ir. 
!tf. RASiM IJZGBN 

('·') \
7oltu'ill ''Mahomel" yani 

M11hanımct fsmirıdeki piyesi. 

Otomobil sahipleri, §Oförlerden ki • 
lometraj ba§ına ıstedlklcrl ücrete ye. 
nlden bir zam yaparak kUometraj Uc
reUnl 30 kurup çıko.rt.mı,,ıardır. Bu 
surcUe evvelce bcledlycnl.ıl 11 kuru.1 
olarak hesap ettiği ve son benzin zam. 
ını ile anC3k ıs kuru§& kadar ı;ıkan 
kilometre b&§ına ıofördcıı otomobil 88.. 
blblnln tııUyeblleceğl paraya otomobt! 
sahipleri benzini mU§kW bulduktan, 
açıktan benzin aldıkları, JA.stlğl.ıl ve Ye 
dek akııamın pahalı olmaamı öne süre. 
:rek 12 kuru, zam etml§lerdlr. Fakat 
belediye taıuıı ücretlerine zam yapm13 
değildir, 

Şoförler bu vazıyet karıısmda tak· 
siye binen mUııterlden kllı pazarlık.la, 
kA.h zorla ve ekseriya patronların bu 
isteklerini açıkça blldlrcrek !azla Uc. 
ret ı.temektedlrler. Bu fekilde beledi. 
ye esasen ltııı balJmdanbcri doğru dU. 
rUst tatbik edilmlyen taluıi tarifesi 
bugtin blrçok taksi taratrndan kulln· 
nılmaz olmll§tur . 

Ye.puan hesaba göre kilometre 00. • 
§Ula 30 kurll§ ,•erilebllmesl 1ı;ln her 
ııotörtın mal sahlbinc gUnde en az a. 
çıktan Uç lira temin etmesi lbmıdır. 
Şoför bunu çıkartmak ve kendi gün. 
deliğini de temin lçln mU§teriden !az· 
la para iste.mele mecbur olmaktadır. 

~~_MW@t 
Vakıt 

Amn Us ''MUttefiklerin Uzak Doğu 
cL'lkl zorluktarı,,ndan babsoderek §Öy. 
le diyor: 

"Haldkıat hakle Slng.a.purdaıı son. 
ra Snmat:rayı al811 Japonlar Ca'\<"a• 

yı da ele g~irlnce bura ilan A \115• 

trall'Ya kadar köprii hlmıethıi 
gf)ren bir ada ~ Yarmll9 o
lnr.aklardır. Bn köprikleD 'kol&yt'la 
ee{'erek Awı~ralyayı tehdit cdc
bier.eklerclir. Du tehlikeye rağmen 
Jngilizlcrin general Vavcıı Oa\'a<la 
müttefik ordularrnm ba.'komutan. 
hlJnden alıp mnat~na g~r
meleri adeta Avnstralyıuıın miida
faa"'md&n da ümidi kestitderfnl 
gösterir. 

Ae.-ıha İngilizler generali Hin· 
distan mildafaa \1l:ziyctıni bundan 
sonra mu\'affakıyetli bir ıtekilde 
dii7enlcyel>ilccek midir'! Şimdi asıl 
mühim mesele budur. 

Bir müddet evve1 Jngiliı.Jer llJJI. 
tlislnmn harp kabinesinde temsili 
İçin hanrlrkltıra. gUf. m~le bu in. 
taya dominyon salahiyeti Yermeyi 
iubul ettikleri sanılmı,tı. Halbu
ki Slr Starr~rcl Clripps'in A\'anı ka
nıara..ımıda Hindistan hakkındaki 
beyanatından ,.e İngiliz guetele. 
rinln ne rlyatmdan anla.,ıtdı ki he
nib: İngiltere hlikümctl bu mese
lede lce in bir karara va.nn15 de
ğiidir. Hu bir hatadır. Fakat en 
hii;lii".- hnt:ı. Hindistan •ibi İngiliz
lerin idare mesullyetlni üzerlerine 
:tlclıJdarı kıtalarda kifi <leroocdc 
mfüfataa va.4!rtalan olmadığı halde 
veril ahaliyi slIAhlandmnamıılıırr 
olmuştur. lllodistan bir glln Japon 
istJliıqnıa uğrarsa bu tıatanm netj. 
ccsi olar.aktır.,, 

- Çünkü Japonya hnlcltında d..ı. 
bası pllnlar bul'UJlduğunu ima et .. 
mek istfyor&unuz amme., ga:!.iba, 
demin h&zırlanmıv olmama rağ. 
mon, Almanyaıun Japonya ile üç
lil pakt mucibince müttefik bu
lv11duğunu unutuyorsunuz? .• 

Hans Şturm ~levlı götl("rini a• 
çara.k: 

Nağmelc dUnyayı çıJdırtan ... ARTIE SHAV CAZI 
Dans Ulkelerl yerinden oynatan... f RED ASTAIRE 

- Billkls ! BilAkls !. . dl) e bQ. 
ğırd r. Japon!'e. ile ittifakın mahi
yetini 1lerhalde biliyorsunuz!. Bir 

1 

defa, hemen bUtUn dUnya Alman
y311ın Japonyaya, Japonya harbo 
girdiği takdirde kaıı;ılıklr yardım 

OUzelllği her g1'nUIU fetheden .. PAULETTE GODDARO 

Bu ·Akşam LALE sinemasında i 
edeccıklcri sözl~"mcsine gUl:Iüler! 
GüldUlcr, cünkü bu nd:ı.mlar yal .. 
nız ~U durumdan iJcnıini he-

Seııenln en bUyilk atlper tumı olan 

CAZ FIRTINASI 
1 
•b& kntnuynra« dü§iindlller! Al
manya.sun Japonyaya nasıl yardın: 
<'deceğine nek ~tılar! .. 

Halbuki Almanlar Rusya meec• 
I lcalni tasfiye ettikten sonra Ja • 
ponlarla karadan doğrudan doğru 
va tcmMG girebilecekler ve o va-

1 ı:it dünya, Aiınanya.nın Japonyayn 
j t-1.ilen nuıl yardım c>debildiğini, 

Şaheffrinde blrleıtller. Neocden ... zevkten .. MU.zikden yaratılan bu tUml 
görllıiUz. Takdir edln1z. .Alkt§laymız. 

Dikkat: Proırama UAvc olarak 
WALT l>lSN'EY'ln IJOD nbCRrlertndm: 

FERDINAND ATEŞ SAÇIYOR ı~:ı:~~ :~~~~~~o:i ~ol~:~y:a; 
'?eıt::vle, görecektir!. 

ll"umara.lı 3 erll'rlnlz.i lflt~n erl{en~ kapatmıı. - Aziz dostum, yııni, demek 
•••••••••ııilll•••••••••llİlll•Iİll•••lil• istiyorrunuz ki Almanlar Rusyayı 

1000 Yunan 
""' çocugu 

--<>-
Formaliteler ikmal edilirse 

Damlapınar ba 
selerınde getirecek 

Avrupa ile 
ticaretimiz 

-ıı-

Ticari nakliyat 
ılratle temin 

edilecek 
Ankaradaıı b;ldiril<liğinc göre Doyçe Levan Lin kumpa.uyu-

Ywıanistana. yiyecOlc maddel~ri l'tnda kurulan bir büro, Avrupa
götürmekto olan Dumlupınar va• 1 lia.n Tirrkiyeye gelen ve bumdan 
puronun 6 .. 13 yaşındaki bin Yu- A vrııpaya giden bilcümle ticari 
nan çocuğunu memlekeUmize ge- nı:'.111.ııraı na.kliyutınt en serf bir 
tireceğl yazılmıştı. ımrc>ttc tem.in cdccclttir. Bu hu • 

BütUn fonnaliteler Utma! edil • SU!)tn alfi.kndarlarla bir anlaşma.. 
d•ği takdlrde vapur, bu seferin • la vnnlnı~tır. KU1npnnyn vapur 
de l::u çoculdan memleketimize ve tr"n seferlerine göre malların 
getirecektir. Çocukların bir kısmı r:.c ::am:ın sevkccllclceğini de da • 
tr..ınirde, bir kısnu da şehrimizdeki hn once tacirlere bildirecektir. 
Balıklı nım h~tane6indo barındı - Uüyld·ki.e, gerek ftho.lat, gerek • 
nlac:ıktır. ~ ihracat mallanmız. bekletil • 

Zira1 istihsal 
seferberliği 

o 

Yen ve mObf m 
tedbürler asınıyor 

Ankara.dan bildirildığlnc göre 
cı.Un Ziraat Vekili Muhlis Erkme· 
nin relsliğindc iki toplMtı yapıl
ın.ıştır. Bu içtinularc\a vekalet zi
raat milteha.ssısb.n, i!ıt.hsali nr -
lırma umum mUclürlUğii ve dev:ct 
zina&t isletmeletl c.rkfl.nı ha.ur bu
lunmuşlardır. 

Zira! istihselin her sene çok 
:nüh.im miktarda artrrılınnsr için 
§imdiye ka.dnr :ı.lınn'U:tnl~ olan ye· 
ni ve esasll tedbirle're gir!şllec~ 
ğl söylomnektedir. Mesela pamuk 
ınmtakala.rınd& yetişmesi gUç o • 
lan, fakat mahalli halkın gıda 
maddesi m"!untıs:ı çekmemesi. için 
ekilmekte olan bazı hububat mad
deleri ekürilmiyccek, buns mu -
~·a.bll pamuk :istihsalinin artması 
i~ §imdiye !kadar bu i le uğraş· 
mıyanla.r.a l&zmı olan madde ve 
mal;ıemeler ~ ~ecek~, tfu· 
14aa, bUtUn memleketlerdeki l:ft· 
çiler arasında bir iş birliği kuru
lacak ve z!.roa.t vekaleti nıizmı l'o. 
lünü oynıyacaktır. ---o--

it narin 
Anka.re.dan bildirildiğine göre 

lstiblik nıerllczleri ara.smda et sa 
tş narhmm !koordine edilmesi ta• 
s:.ıvvunı vardır. Bu takdirde yalnız 
nakil maeraflan narhm tesbltinde 
fark hAsıl edebile<:ekt.ir. 

<>--- --
Kabil elçiliği 

Ankaradan bildirildiğine göre açık 
bulunan Kft.b11 bUyUk elçiliğine, harici. 
ye vek!leti hukuk mUşavlrllğl \'nZl!e 

elnl görmekte olan birinci amrt orta 
elçi Kemal KöprUIUnUn tayini, yUksek 
tasdikten çı~tır. 

Limanlar idaresine yaş 
kaydına bakılmaksızın 
memur ve tayfa alınacak 

Ankaradan blldlriJdiğine göre dev . 
lct liınanları l~letme umum mUdUrlUğtı 
memurlanıun tayin, tebdil vesairesi 
hakkındaki nizamnameye eltlenen mu. 
vakkat bir maddeye göre umum mu · 
dUrlUğe, tcvkalddc hallerin devamı 
mtıddetince Y9.§ kaydı ile mukayyed 
olmakS?Zm memur tayin olunacak \'C 

tııyfa almabilecektır. 

meden gideceği ycro göndcıilıJıi§ 
ı•lacaklır. 

-<>---
-Anıt • Kabir projeleri 

Anknra<lan ha.her verildiğine 
göre. E}bcdi Şef Ata.türkün Anıt • 
Kabrine :ı.it ec:ıebi memlekette • 
rindcki sd~etbnnelcrinrlze ve.~1-
miş olan projeler· getirt.lınek~ir. 

BnRvckfılette miite~ekkil ibtr ko 
misyona ıim<liyc 'ka<:er 30 proje 
vcrihnı~tir. ProjeleTi tetkı1< ede .. 
cck olnn jilrl heyeti, bu heyete 
dahil lsvcçli ınlmarm Anka.ra;u 
6elmcalni mtıtealdp toplıanacaık .. 
trı·. 

Aktar apartımanı cinayeti 
Bir mUddet evvel Beyoğiunda lstlk· 

ıaı caddesinde Aktar isimli apartmın. 
nın bodrum kalmda bir cinayet !§len • 
mlş. HU!:c;)in adında. birisi parasına 

tamıınn liayda.r adındaki hemoeıisi 
kapıcı V<' arknda§ı Mehmet tarafından 
öldDrt\lcrck kuyuyn atıımııtı. 

Kntillcrlıı muhakemesine dün ikinci 
cğ'lr eezıı.da ba,ıanmışttr. 

Katiller EIUÇ'J blrlhlrlcri üzerine aL 
m~'nr, llk tnbklkat stro.aında.kl ifade· 
lcrlnl lnkl\r ctmt,,Jerdlr. Neticede mu. 
halccnıc şahitlerin dinlenmeli için bq. 
ka gtlnc ı.aımı;ıt.ır. 

rKUÇUK 
L--. ilABEBLBB..J 

• Şehrimizde bulunan ia,e mUSte. 
far muavini Şevket SUreyya balıkha· 
neye giderek burada balık mezadı ve 
tutulan beuğrn piyasaya çıkması 1glnl 
tetkik i!tmlı:tır. MUıtepr muavini ya. 
rın Ankaraya dönecektir. 

• Ticaret vekl\lcU ııtgorta prOdokWr 
leri tnllmntnameslnl hnzırlamiftrr. Bu 
talimatnameye göre sigortacılık ita • 
hunu mnıiıyet! haiz bir meslek olacak 
'l'Urklerden gayrısı slgortacıbk yapa. 
mıyacaktır. 

• Maarif veka.letinln tasvibi Uzerlne 
mekteplerde terbiye ve öğretim l§lerl· 
nl alft.kaıandıran filmler gösterilmeğe 
ba§lanmıştır, İlk olarak dUn İstanbul 
kız llseıılnı:'.:ft beden terbiyesi, tzclllk 
ve lnrriliz mekteplerinde ameli ders • 
ıerl gösteren filmler gösterllrnl§tlr: 
Film göslcı meğe ıaıon!ıır1 elverişli o • 
lan diğer oltullarda da devam edile • 
ceı:tır. 

• DUn bır Reaa.dlye altınmm fiyatı 
33,~ llrn, kUlçc ıı.ltuıuıın gramı •SO 
kuru,,tu. 

• BlakUvi tal:irlkatörlerlnln mUraea. 
atları üzerine hUkQmct bazı tedbirler 
alacıı.lttır. Bu fabrikalara JhU~aç nls. 
betinde un \'Crilmeıı dU~UnUlmektedir. 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No: J 15 
?şga.l etlikten sonra pek All Ja. 
ponyaya. yar<lmı edehiclcck hale 
gelebilecdtlerdir !. 

- ŞUphesb!. 
- Bunun fa.yde.sı? 
- Faydası şu ki Japonya o va· 

kf:t gayet tabii, hatta şüphesiz o
!ıın Amerika • İnglltere birleşme· 
sini de göze aJabileeek ve Amerf· 
Iraya kaı11ı harbe girebilecelcUr! ... 

- Plnn bund3J'l mı ibaret? .• 
- Asfa! Yalruz bu değil: ayni 

~a.man<ln bu ımretle Almanlar. 
hem Amerikayı, fakat hem de Ja 
j)Onyayı yere SC'Mnic: olaeakla: • 
• 1 rur ... 

- İşte bunu onlrytıTTlftdım, Her 
Şturm! .. 

Benim 11lddetli bi.r istihza ile 
Föylcdlğinı bu söz Her Ha.ne 
~tunn'u bir defa daha yerinde 
S!Çtatb. 

Ştıırm eğri baca.klan üstünde 
h.nvava srçrıyarok: 

Anlamtj-RC:ı.k bir şey yok: diye 
bağırdı. Japonya ~merikaya kWllı 
harp açabilmek için iptidai mad • 
ılcye, benzlnc, yiyecek stoklannn 
•:o mülummata mulıtaQt:Jr. Hatta 
ha\'a ,.e kam kuvveti olarak as • 
keri yurdınıa ds ! 

Almanbr Rusyayı ~zerek Av • 
rup?.yı ta.ttıanUy1~ ellerine g~.r • 
rlikten ıronra. Jnponynya. bütün bun 
lıı.rı temin edebilocelt bir vaziyete 
~eçeceklerdh·. O vakıt Japorıyanm 
bUtUn Asy:ıyı vo Avustralyadnlci 
1ngl!iz, Fra.ruıız mU~mlekeielini 
ele ger,irmek gayesil!, Ametikaya 
kat'§ı harbe g1memesi için blr sc. 
tep kalma?.! 

Ama nctfcô.}'i diişününta: 
.Tapon:ra Amenk!I \'e lngiUz dn. 

r.anırıalnn gibl dilnyanm denizlerini 

- - ...---ı 

HAf)iSEl[I< 
lflA~IH 1 

Harbe lluırıınmıı· 
lar IDIJdl 7 •• 

Blom mahkemesi gtlnJerdenberı 
dÜDJ'UID her tarafında btrço1c 
muharrirlerin yazılarına mcnu 
oldu. Mahkemenin kurulaıo hangi 
ihtJy~tan doğmu,tnr, maksadı 
nedir! Bwllarm üzerfndc doracaJ.: 
ı1ebrlll7. Her milli felf.kett.en sonro 
buna a;cbep olanlann arandığı her 
zaman giirülmU,. Urr. Olan oJmus 
diyerek aramamak elbet cloğrıı 
olma.7~ Bir de\'let ooammm, bir 
kumandanın mes'uliyeti çok b\ı· 
yüktür: o mcvkie yUkselenlerin. 
o rneYki<le huiunma'ıi cesaretini 
giistcrenlerin gayet çalışkan, tı 
t.iz, uyanık bulunmalan icaıı eder. 
Şurada bJrisinbı burnu kanar, öte· 
de ha5kılsmm kolu incinir; )o.but 
ayağı kırılır; lıemen polis, ııdliye, 
istimal yarchm müesseseleri hare• 
kete geçerler: blr tarafroıı kazn
) :ı uğrıyanı teda''İ, diğer farnrtnıı 
sebep olanı cezalandırmak için lll
mngelcnJ yaparlar. Çiğnenen toıı· 
ıııklarm, bofia giden nülyat"lıırın, 
yttz binlerce ölünün \"e yaralmm1 

milyonJarca betbahttıı hesabı niçin 
allrulmnsm ! 

GeÇen büyük harpten sonra do 
mağlfıb ''e gal.ip oıilletler harbin 
mes'ullerüıl uooılar; blrtok lif
la.r oldu, Bir ~Y anla.~ılmadı. 'Bll 
mes'ullerio ~ azı ölm'J5tü yahnt 
ihtilaller net«ıesin<lc lmymım15 -
lanlı. {'-0ğu ise birer kenarda ö
nıürlcrintn sonuna kıı(lnr gtirilltU• 
süz yapdılar; onların cezaları 

bundan ibaret kaldı. 
Bn.IWım Riom mo.hl•emesl ne 

karn.r verecek? 
Mellkemenin tetkik ctüğf im Jı. 

<'a mühim nolda §Udur: Frnn :ı 
harj> için kiti derecede hanrlıır. 
mış bulunuyor muydu? 

l4 Temm.u 1986 da, Fransızln. 
rm milli baynmJa.rı gün\lnde C· 
Qtinm Alcksandr cadiicsinden blr 
tank kolu geçiyordu; tanklar üçer 
srra olmu9ht.rdl; hcrbidnde iki as
ker nnlt; çclik tıolgıı.h ! ~larmı 
tankların a~ık kapıddıın önilncle 
yükseltiyorlar; sert ,.e uyaru'k 
hep Heriye balayorlard1. Hor tank 
bir top !)ekiyordu Ye bu nlıı~ın 

geçmC91 azan 2a111an sUrUyordu. 
Fransız tank kun etlerinin de 
!;Üphesiz kiiçük bir klSDlından lbu~ 
retti. 

Sonra hücum arabala.n, büyUI. 
tanklar, bindiııiJmlş lntalar, mc .. 
dem hafif slivarl dcmt'k olan rao
tO!liJdet kıta.lan gcJlyordu. lfatt" 
nehirleri geçmek i~n yn.pılınıs o • 
hn bliyiik '.:elik tekneler, büyük 
k.'\lllyonlara konmut olcluğu hnlde 
genlr: buhardan Uç sıra ohı.rak a. 
ktp gfdlyor:ıu. Dnnlan r.;ôrcnlcr 
l'nı.nsanın tanı mlhıuile hıızır bu
lunduğuna, her hücumu ıılioıkürte
"Oğino inanıyordu. Deme'k ki ge. 
çit re imleri ilL!lllllı aldatabilirmi">, 
Bogiin o ~eçit resimlerine ait fc
toğr:ıl lara bakınca. Frans:ının har
be hRurlanmarnı" olduğunu ldıl'n 
ctmel< gtıctur. 

KADIRCAN KAFll 

Tütünlerimize rağbet arttı 
Blrkag gtındeııberi Ankarada bulu 

aa.n Almanyanm Reeııtaa tUtUn ııtrk 
tl umum mUdUrll Venkel Ucnret v 1•~ 
Jeti ve diğer a14kalı dalreler?e temaa 
ıaraa bulunduktan sonra ş arlnıızt 

hareket etmi§tlr, Haber v t ı_, ne "'Ö 

re mUdilr, bu temıuılıırdan m" t n~ 
tlceıer &lmıa ve bu mUnaııobeUe bu• 
mali ve fkt!ıtadt caruşıneler de yap 
mı:,tır. TUtlliılel'imlr.c bütün A'TUpac! 
rağbetin arttığı öğtPnllmektedlr 

doldıırnn mua.zznm donaıım::ılariı 
bir harpten sonra ister galip, ıstcı 
mağlüp olsun kendiliğinacn bil • 
m.iş bir hnlc gelecektir! Değil bll,. 
}ıfilı: .ASyu.yn hAJdm olmak, donun· 
maeı ve orduları mahvolmuş bir 
halde. Almanya.ııın esareti nH.tn:ı 
dll~cok, dllnya. yllıUııde Almanl'a. 
ya herhangi suretle bir tehdit teır .. 
kil edebilecek b§r Japonya ort:ıd· 
oulunmıyacalttır! 

Han.s Ştı'OOmun bu söıJcnıı 11 

:>ende dehr;ıetle !ka.rşk b!r ha) ı c 
uyand1Td1ğnu itiraf ederim. 

Hakikaten eğer A~anya, iddia 
ettiği gibi, bin senelik bir Avrupıı 
sulhu kunnak .azminde ise o hnlde 
ya.buz Avrupayı değil, onun sul " 
hunu ihlfıl edebilecek dünya yil -
ziindcki diğer kuwetlerle dslı1 

çarp.ışnı88ı ve onları Avrupa:yı t "l 
dit edebilecek blr halden cıkn.nl'l 1 

sı lflzmı gelmez mi? ~ 

YcıryUıllnde Fran :ıdan bonı 
Rusya tasfiye olunururı, fJU hal<" · 
Almanyny:ı tek btı.t}ıon vE>yn jler• 
~e hirlcş~ok me;tlruı okuyahı•r 
cck bi.ıvUk devlet olnrak _!nd t • • 
h~ricindc .. bir Js~ııv~ ılc !\mt • 
ka kalınıyor mu? 

(Dımanıı ı;ıt 



"IAP..T - 10f2 B A B E R - Akşam p0stam 3 -
Meylıaae ıaısaıı 

Bira bardağını 
arkadaşının 

kafasında kırdı 

SON H Bir sabıkahnın 
cesedi 

bulundu 
bibi rn Nearıyaı MD41il1'0 

~akkı tarık ua 
Basııd ı yer: Valut Matlıaul 

AilONl~ ŞARTLA.Ilı 

eııeıııı 

fı O)"llk 

s •)'lık 
1 •)1tk 

TUrklye Ecnel:d 
H.00 Kr, 27.00 Kr. 

7.60 • · H.00 • 
t.oo • 11.00 • 
~. ı.oo • 

idare reıeıoanı Hl10 

Anadolu aJall81nın verdi6z habe~ 
lcrc ııore ~unva ı:azi11etme bak1~ 

e 
1 
e 

Rlyomcıa dUn Fransayı hezimete BU. 
rUkUyenıerın mubıı.kcmcst :\'Bpılmıştır. 
Suçıuı'U'm hepsi ha.zır bulunmuş, ev 
~elı\ CJuUQ.§anbl" sorguya çektımi§Ur. 
Suçlu 938 de nazır olduğu zaman sc· 
"ftııden aldı(;ı ı-ğı. mlra.sı hatırlatmıa 

ve bu tarihte FTaıwı.: bava kuV\ cUcrL 
n:ıı Çok zayıf olc.u~unu s6ylem~Ur. 

fı3q sonkAn~nda ağır, orta le ha!it 
tıpı.e tayyareıerckn hiçbiri yeni tipte 
IJulunrnn::ken bunlar aynı tıırihte Al. 
lllanyada seri halinde yapllınnktaydı. 
Ayda, ancak 1000 tayyare siltıhlnndırıla 
"llıyol'du. Ycım:: 500 av tayyaresi var 
<h. Eski nazır 19Sü dan l 9311 a kadar 
:.·aınız 761 tayyare ısmnrlondığmı aöy 
' ?'ntş ve bu yt'.'k{Ul<'lan yalnız 83 tanesi 
fııbrllmlnrdan çıkmııtır. 

Nazır o r.::ıman :rabrlltalarm az oldu· 
funu, f~çl ve malzemenin noktan bu. 
IUndu~u. sanayi fubeıerinfn hepstnl 
8Gfcrbcr ctUğlnl, Amor!!:a, Aınuuıya, 
liolıuıdaya JI111kinele1' ısmarladığını 

8Öyleml~lr. 
Cull~br Dala.dyedetı çok yardım 
SôrdllğnnU, c.YIUl 939 da ytllntZ 442 av, 
:ı2 lte 1.1' \"tl hepsi eski olmak Uzere 
bomba to.yyarcsı ôlduğtınu harpten 
evvel :sydıı 35 tayyal'e :yapılırken h3rp 
esnaıımda ayda 800 11 buldu~u, se. 
f rbcrlik cmasuıda :yalnız 50 bOmbar. 
c:ıımıın tayyares1nln mevcut olduğunu 

wyııyerek bomba tayyareleri slpart • 
~inde asker kumandanı:ğm i§leri stl • 
rilııcc:ınedo btrnkmı!J olduğu nokttism. 
aa urrar ctıntotır. Pike bombiMmian 
tayyareleri mcselcslnde, maznun, Po. 

nya scferlııden ders alma.mı§ olan 
• umandanlık nuıkammıı. mesullyotl 
yUklcmlgUr. Gulla§ambr bundan b:ıgkB 
teknikÇll"rln tanltlnnı. kargı tayyare 
kullı.nılmııaı usuınnu ltabul etmedik • 
lcrlnl tSyllyer t d ınlşUr ki: 

Amerikada 
Günde bir gemi 

yapıhyor 
Yaım gtlnde Hıl 
gemi 7apııacak 

Röyterin Alman hududun. ingiltere e 

Tarlnbıı.şında Şekerci soknğmdr. 
36 numnrelin oturan Etem, Adem 
adında.ki b'.:r n.rltadaştYla. dUn ge
ce Beyoğlunda.kl bir meyhan~ 
icerkcn, bir )uıdın me3elesi yUzUn 
ocn laıvgaya tutuşmuşlardır. 

Müll3.ka,s. sırasında hiddetJcnen 
J!.'tcm masadan eline geQ!rdiği .bir 
ba.rda.ğı Ademin sol gözU UstUne 
vurmu~tur. Krrıl.'lll bardak parçll"' 
lan Ademin gözUnU kesmls. alıUnı 
yatrruıJttr. 
Ynmlı Beyoğlu h:ı.st.anC'slne kal· 

clın.lr.lış Etem yıı.kalanmıştır. 
. o~~~---

IF c ~• men ucat 
san yine 
maaHyetıer 

\':ı.,.c;ington, 5 (A. A.) - B:ıhr!
yc encümeni reis mua.vbıi tuğazru .. 
m V!ccrly ııöyle denU.5tir: 

Amerika doniz tczgflhları eimdi 
günde bir gemi ya.pma.ktadır •• Yr.
zm günde iki gemi çıkanlacaktn. 

Mınıuilleyh, sene sonundan ev • 
vel ve bütün 1945 senesinde A • 
merlko deniz tezgahla.nnm, mn.1 • 
:umc sUraUe ve vo.kUnde yetiıı • 
mek ve ie grevlerlt' kesilmemek 
şcrlilCI gUnde Uç gemi yap~cak • 
l:ıınıı ntıve etmle ve Uberte tipin 
deki gemi\cr.n halen l 05 günde 
yo.pıldtklarnu biktirm.işt:ir. 

---------00~--~---

Şark cephesinde 
Aı ... .karadan bildirildiğine göre 

Zirant Vokli.letl yer~i Jpelıl: men
sucn.tın memlek~tJn ihtjyncmn kii· 
fi g-elc~ek miktara ç kanlması i · 
çin ipekli clokumn L,.i_ylc mcşg~l (Bas tarafı 1 nclde) 
0;c.iılıtn btızl mıınfiyetlcr temin buhmmuslar ve bir yeri ele geçir· 
ct.mcğe ka."nr vermlı;tlr. Bu nrn?:ı. mişlcrdir. Karaôcniz. Rus iilosu 
tpekböccgi üretme iı;i ıı;ı:ı de u · efrn'.lı sUngUlerle hllcumlarda bu. 
ro:ı.t vckiı.l~tiyle i~ birliJı yapıla- j ıunrnuş ve Uç Alman alııymn ağ r 
caktır. Bundnn lx:ıA!tn ycr11 ipek • .. aviat verdirerek geriye atmış • 
lilerimiz1c rekabet et.mcmerl için tJ; 
bazı Avrupa iµe1dilerlnin ithal c- Smolens~te ağrr çarpışmalar vu 
dilmemesi d~ dlicıUnUlrnekte:fü. ·ıu relmcktedir. 

0 Leningre.dda Alman hallan ikl 
Mahkfun olan vurguncular ooktaCln delhunişttr. Açılan gedik 

Yenlkapıdıı kömüreli .Mehmet Caz. ter genialetilmekteclir, Bir Alman 
ın. !lyutıa kömUr ettıt;'lnd:uı 20 ıtra paraşUt~ü tfunen1 :imh9. edilmlştlr. 
para cer.asma 28 gtın dllltkt\nmın ka· Lİ 
pnt.ı'nıtı.Stna, Be§IJ'!tarta Lazn.rl tuz BU SA.BAHfi1 SOVYET TEB Gt 
vurgunınıdllo 15 lire. para ceza.ııma 7 Moskova. 5 (A. A.) -:; Bu 8a· 
gün dilkltA:unı açmamaya. Un sn.tan bn.hki Sovyet rtani tcbHgi: 
Be)'M!rtta tırmcı Hasan ~r; lira pnra Dünldl gUn Sovyet orduları ye. 
cc=a.suın, seyyar :fotoğl'a1~· ıiı>bmet nl muvn!fol:ryetler kaztınrnışlar • 
fazla fiyatla film satına ·tan 5 lira für. Anudane ç:ırpışmnlardan son
pa~a ceZ&sınıı mnhkOm edl.:mlo1er ve 1 ra gayri nı.ıss'ld'ın birçok malıa.ijer 
ba.mrcılnrd:ı kurukohvccl Ldtcr de {;eri aılıllmJIUt. 18 Alman tayya • 
tam fiyatın kahve mttığı için nı&hke r,si d1i3ürU~. 6 Sovyct ta)• 
meye verilm~ ve tevkJf edilmlrtir. ı )'1!.l'e6i lka.yıpbr. 

Beıkadül llaıa 
(Bn3 tarafı 1 incide) 

tu olduğu anla§tlnn kıı.ıazede kapmm 
dı§ tnrafma \'e fokat aksı i!tikamete 
ıısılmıı bUlunmaktaydı. 

Bu sırada yukardan H&rblye • Akse· 
ray tramvnymın ~diğt g6rUlmll§ vat. 
manın ve halkın lkazlarma ve bağır • 
maıarma rağmen çocuk aaıldığı yer • 
den inmemıı, ikl tramvay araeında 
sık11mıyacnğını ummuıtur. 

Fakat burada tramvay hallan arL 
smd:ıkl mesafenin blmz dahıı. dar o • 
lU§u çocuAun gcçmesuıc lmkAn bırok. 
mnmııı, vntmnnların ckirhal durmnğa 
ç:ı.lı§malnrma rağmen kıız.a vukuagel· 
miştlr. Sıkıııan çocuğun g6ğtls kcmtk. 
lerl cızllml~. l:olu omuzundan çıkmıı, 
.Cecl bir şeklldt? ölmUştUr. 

Moskova., 5 (A. A.) - Sovyet 
gece tebliği: 

4 mart gün.il kuvvetıeıirniz dil@ 
mana k82'$ı: aıwôanC ~an
ı~ devam, ve cephenin lhi'rçok :kc .. 
sitnlcrinde mütea.ddid meskun ma 
hall eri işgal etmiş1erd1r. 

3 Martta; hııva sa.vnşlıır.111da.. Uç 
li.V tayyare lu\~ koymn. :ıteşllc 
Alman tayya.re&l dll@UriUmü§ ve 
hava alanlannda da on dört dilş -
man tayyaresi tahrip edihniştir. 
Ayni günde 18 Alman t.a.yy~l 
ta.inip cdt!rdı!I buhıronakte'drr. Biz 
nUı tayyare lta:yıbettik. 

cavada 

dan bildirdiğine göre 

Alman milleti 
Btt ün ümidin .., 
ant aş ·arı .. na 

dayam kadar 
Alman hudud:ı~ ö (A.A.) - Röyter: 
Rlo ltonfernnsmdan sonra Ahr.a.nya· 

do.n ıızakl:ı~o.n cenubi Atncrlknlılar 
nezdinde ynptl3n tahklkler, Almanya 
dahnt durumu lınkkmda istltadell ve 
inanılır malQ;;:ıa.t almak ltnknDmı vor. 
mi§Ur. 

Bu h:ı.bcrlcr, Alman hnlkmın mane. 
vlyntınm gltlik~e uyınamakta ve 
rnnhrumlycUcrln çoğalmakta olduğUna 
alt bitaraf memlokctlerdcn gelen ha • 
berlerl teyit etmektedir. Alrıııı.n :ı:ııfer 
1';ıa.nin blrlblrln! tnldp etmesine rn(; 
men Berllnde halltm yUzdc altmışı 

mesut bir neticeye vnrn.cağmı emnl • 
yet etmemekte ve Almnnyanm muha 
rebeyt kaybettiğini sa:-l"laktııdır. 

Alman milleti bUtUn ümidini bir an 
lllJtlla barı&ıına do.yanmaktadır. 

lngilterede hav~ 
münaka atı 

Harbe ra§ı en 
arbycr 

Yarbay rütbesine lcadar 

Bütün zabitlerin 
kabi,iyetleri 

gözden geçirilecek 
Londm, 5 (A. A.) - B. B. C: 
Yarbay 'riitbesine kadar bUtUn 

Brits.nyn mbitlcrin::n kabiliyetleri 
yeniden gözden ge~lecek, bun • 
h.rda o.sn sa.vaşm lüzum göstcı "' 
rl.~ği evsafın bulunup bulunmıı.dığı 
aramıce.kt.rr. Yeni ordu tolimatna• 
mesinde deniliyor ki: Bir ordu • 
nun aava&ı her 5cyden evvel ı;u .. 
myla.rm ehliyetine bnğlıdir. bir -
çok ııebeplcrdcn dolayı vaz fclcr'· 
ni tam ba.ııarı ile yapamıyan'a.rın 
vazifeler:ni ba~kaln.rına bırnkma • 
lan ltizmıdır. Genç subaylnnn art· 
rrası buna i.mkin bırakmı§tır. 

- -('!- -

ag !tereye 
A erı ;an as 

elen 
~r:erl 

Lonı1rn, 5 (A. A.) - B. B. C: 
Dün §imali lrlandadn bir Uma• 

na yeniden birkaç bin Amerika 
aııkPn gelm.j,ştir. Nakliye gemile
r s3.hlle ya.klnşmca Ameriknn as
kerleri n~tt ltırl:ı kn.rşlla.nmış r • 
d!r. t7elcnlerin hepe çok ıı.eşoliy-
dL Bir Amcrlko.n askeri: "HiUe -
rtn hs.kkmdan gelmeğe can atıyo
ruz,, detni!ltir. 

Lo'ldraya da bir nı.ikUır Ame'do 
kan askeri gelınlvtir. 

Londra, fi (A. A.) - Hava ne
"ı..'lreti mU .. teşan Bc.lfour n.'·am ka
mara!lındn, :rnuh~ye rağmen 
ha.va müna.kalfıtmrn n.rtt ğını sty. 
lemiı: ve Brltch Overses Airvay 
kumpanyasının tayyarelerinin 940 FlllplDl&rde 
'tenefrindo D milyon kilometreye 
l"&kın nıesa.Ccler katettıklerini, 12000 \onluk bir Japon 
'941 de LU me.'ia.feyı arttırdıkla • gemisi batırıldı 
rmı ve 1942 de 13 mil;v.on kilo • Vaşington, 6 (A. A.) - lia.'l1bl• 
nıetreyi a.,aca.klarmı bildirmiştir. ye nezaretinin çarştımba akfinm 

Mumaileyh, Mısll', Tllrldye, l · tebliği: 
ran \'C Avustrnlya lle Brita.u,·n Filipinlerde, SUbik köne2.indc 
vı:ı l!lvcç anı.anıda ve Atlantik d.e- Amerika hava kuvveUeri tanı.fın
nlııinde hn"a senialcri ihdas edil- <lan yaptıatl bir oova. askını rone: .. 
d.tğint söyliyerek demifbh' ki: ~ela. ın bfu tt:mmtnluk bir Ja • 

--('--

Olüm şüpheli görülerek 
morga kaldırıldı 

ı.-s.ı;.mpacıa:!a. Yeni Erat kışl&• 
sm·n kıırşcsmdnld 26 numnro.h ba· 
n;J.ı>d'l oturan sabıkah serseriler~ 
elen 25 ya .. ~lUI!lda A'i oğlu Riz:ı. 
Çf>b3.nın birkaç r.ündenberi dışarı 
~ıkma.dığı §\:.1;: ... !i görülmüş, bu sa 
bnh lu:.ptsı kırı1nrnk barakaya gi• 
~·:lmiştir. 

lçcrsi n.ra.ndığı uı.man ES.bı.ktılı • 
nm ölmüş oldu -u görUbnil3t.Ur. 

Va.kaya mUddelumumllik el koy 
ıııuş, cesedi mu:ı~...-::ne eden ad .ye 
doktonı ölUrnUn ceb::binln tctl>iti 
iein morga lroldTilmal!Uln lüzum 
~örmii§lür. 

Bir genç kızla iki 
er ek denize düştü 

Vapurlar devrildi ve 
güçlükle kurtı:ırıldılar 

Dün Uç tane denize ciü .me::: 
\-:ıke.sı oan~, iyi t~c1Uf ncdccrJ 
h!çb;r.sl de 61Umle ncUcelenmc -
Mi§tir: 

1 - ÜEkUda.rda Aç.S Kı~ U• 
ı;unyolda 22 numanıdiı. ~'""-"1 IlU• 
a.eyin kızı Huriye 'l'anŞı' adJDda 
bir genç kız, aJajam saat 8 de ı... 
~Anbuldan ÜskUdara dönerken va 
purd~ li1'.erıne fenalık ge!miş, Jıa• 
va al.ın&k Uzel'e arka güverteye 
çtkmıştrr. Genç kız, parmaklığa 
dayalı olsra.k dunırken bir araltt 
gözleri kıırarmış ve denize düş • 
milştUr, Vapur derhal durdurul • 
blll§, indirlleıı bir sandal genç kı 
t.? boğu!m&k üzereyken kurtar • 
ıntŞtır. 

"P.uzvelt, orta ve um şarkla pon g.tmıjei ~ur. Bu:ndan 
Ma.verayi Afrika bUyUk yollan i.. ovvel de biklirildiği flitJi ibatır:lnn 
çin l>mıamerica!n Airnıy tarafın.. iki Jo.pon ge:tmeri Meıc .Arlhur kuv 
elan havn servisleri kurourmak su vetleri tarafmdaıı dil§mana ver
retilc bize yardım etmi'jtir. Bu dirilen gemi .myitı.tı yekUııunu 30 
teşkil §imdiye ik:ıde.r ça tığı g'i • ıbitı t<:ınilf.ıtoya yü]meime,!ttocli'r. 
o\ bundan böyle de muha'rebc ( Diğer çovreıetde .k&yds deg:cr bir 
gayreti belmnmdcı.n lnglltere ile M~tse yoktur. 
Birl6Ht Amerj}m arasmdakt işblr.. ----,-t-'-----,---
liği rus:emue ga.bşmakta devam e- pa o ça an 

2 - Kadıköyüııdo Mehmet Ali 
ı;1UJ11 köşkünde oturan Nusret a .. 
timdra mr genç, ciUn alq;nm Kadı
köy nht!ll\lllda gezlniıitcn muva " 
:enesirJ kaYbederak denize düş • 
mü\!t, se..ndalcılar tarotmdan :kur .. 
tanlımvttr. 

3 - 7,30 dn Kvprüden Hay • 
darp~ya hıı.reket eden vapur 
yclculannda.n Gönenli Şevket Öz 
geminin nrkasında dola§ilr.kcn a • 
~ ık o.yarak tepetaklak d eruze 
~. bir h::ı.yli 611 yuttuktan 
~ kurtartlmcytır. 

Her iiç knznzcd1: de tedavi atı
na &lmntıD tır. 

~~~an Şahı Kanadada iki hırsız 
c' .ıracak 

Otta.Ya, 5 (A. A.) - Röyter: 
Kanada hükOmctJ, istifa eden 

İra.n ŞChlnpht Riza Pebleviye 
l{anadaya gelip oturmak mllliaa • 
desinl vcrmişt..ır. 

Bara denizde 
bir tecavGz da a 

Zllb:tn, u?.Un takip vo arnma neUce. 
alılde fkl yaman htrB?ZI ele geçlrmcğe 
muvaffak olmugtur. 

Bunlar 17 .18 yaşlarında llya ve En. 
''er n.dmda :ki gençtir. llyn 11e Enver, 
sinemnlnrdan, hollte:,•lcrtnden, kUtUp • 
hanelerden, kııhvelerdcn vcısıılr ka. 
1300.lık 17 muhtelif yerden palto, par. 
desU, şapka gibi birçok enn ~alınıı • 

--~~-oı--~---

1 D b l sar J r Vel!IH 
geldv 

GOmrtlk ve 1nhJsarl.V Vekili Ra 
if Kııradenlrı: şehrimize gelmJş ~ 
tu salxıh gUmrUırterde tetkiklerde 
bu1unmul}tur. 

Bir amele kamyon altında 
kaldı 

20.80.9'10 da ncz:ı.rettcn ayrıldığnn 
ZL'llan 4!J bomba ta>-yarcsi teslim edil. 
Inl§t1. F kat kumandanlık b;ınl:ırm aa· 
rllc§lhUmesl ınzumunu 1lerl ııUrmek • 
leydi. şu hnle göre 9t0 da ancak 31'i 
bomba t.o.yyarcsl mevcut bulunmak. 
laydı. Nazır Amcrikaya ısmarlanan 
layYnreler meseleıdnde de bava mab • 
ıı..;: rının mü.<JkUllt çıkardıklarım. e61l· 

n Amcrllt~nm az tayyare vcreblle • 
~ek vo.zıyetto oıduğUnu beyan etmi§Ur 

Tram\'nylar derhııl durmuş ve ço • 
cuk arıı. yerde sıkttmtD bir vaziyette 
tahkikat için bir mUddct b<lklctilmlş • 
tir. 
\'ATMA1'LA1'' NE l>1YOU? 

<Bat t.arafı ı ocide) 
vndııkl adet. UstUnlUklerlnde.n iJ;tl!ade 
cdereli blr miktar d.aba ilerlonıltlerdir • 
Londrada bulunan Felemenk hUkQme. 
ti kıt.alara sonuna kadar çarpl§mnlnrr. 
ru emretmiştir. Felemenk deniz kuv. 
vetleri kumandanı amtrıı.ı Hetrlh hu· 
ııust bir \'azlfe ttldığmdan, denlZ ıtuv. 
vetıerlne amiral Van St:aper kuman • 
da edecektir. 

(fü\.' tarafı ı ncldc) !ardır. 

Yalcıılanan ltUCilll hırsızlar: 

Şoför Bekir idarcsindai 47 nu• 
ma.ra.lt kamyonln Güm(lşeuyunda 
Mühcnclis mektebındcn toprak 
yilklemek ilzere gen seri gider .. 
iten runele Omcıi altına almıştır. 

il'A'l'l'ORD ımtl'Sl?li BE1'ANATJ 
Sir Stntrord Kripis doğu ve cenup 
.Aaya. memleketlerine hitaben radyo 

•S. 8l>Ylediğl nutukta denıtştir kl: 
- Doğuda. blrçolt kaleler kaybetti~. 

Scı <lnba. en büyük noktaaı:nı bulma. 
l'lll§tır ve çekilmeye ba§ltunad:ın evvel 

Hl\cUsedcn sonra vatmo.n ~ ngnr bir 
l\rkad~ımıza §Unları söylemiştir. 

Cnva adaıundıı Japcınlaruı Uıtıfade 
cdebilt!ceklerl liman teslaatı.ı., deniz us. 
ıerı, kôprUler tahrıp edılmltUr. Res· 
mı olmıyan haberlere göre, Japontar 
1ndramnjoe koyundan içeri doğru iler. 
llyerek Cavanın yeni merkezi Bando. 
engin GO kilometre şlmallnde Sub:ıngs 
kadar gelm!clerdlr. Fakat burada dur. 
durulmuııla!'dır. Şimdi Sı.:ba.ngm yarr 
ıır Japonlarda. yanın 1'~eıemenk kuvvet 
lcrlndcdir. 

R'Lndornk, 5 (A.A.) - Felemenk 

"- G"zmck için pnrnmız yoktu. 
Hııtt4 aç dıi kalnelltttık. Çaldm, snt· 
tık! diye su~larıru itiraf etmt~lerdlr. 

11yıı. Ue Enver adliyeye teslim edile. 
rel: tevkif olunmuıılnrdır. 

Petro ie ziatı 

Ömer bıu.;mdan ağır surette 
y<Jl1alnmnrn, Bcyoglu hastanesine 
kaldrrı~trr. Şoför yak~ • 
trr. 

er au itltla labrl· 
!ID 8 s al 

ha birçok yerleri kaplay;acnkur. Arı
c~ Yllnnnızda çok kuvveUL mUttcfik • 
ler VD.rdır. önUmllzd1lkl umanUır çe. 
tlndlr. Cllçtür. Bunu ıınıamamız lA -
ztındrr. Buııu bllmekllğimlz btr.e ce • 
1 ret verecek az1mlcrlmlz1 kaqıçıb • 
yaca,__ ' 1 

-.Wl', Yenı z.ctazıda ile, Avustra. 
;aıııarı b1zo yaptıgmız y&rdmıdnn do. 
~yı lft.Uıa.r duyuyoruz. Şimdi de ken. 

IllenılekeUerııı.tzı korumak lçhı gı.ı.y· 
teUtırhılzı tak dlr ediyoruz.,, 

l~Nf>tSTANnAKt PROPAGANDA: 

11 
zak§arkta Japon muvttffaklyctıerl 

t lncUatan nıcseıesını ortaya koymak. 
: Ve general Vavclln yeniden tr.ıDkU-

"* Akımrayıı. iniyordum. A~aLtıdiı.n 

gcıen nr:ıbıı ~;ok l:.nlab:ı.lıktı, yan tarat 
lınmda nmlt birkaç çocıık vardı. Ben 
gelirken onlardan birkaç taneııl korku 
uo n~nğı atl:ıdılar. Fa.knt blr tancei 
inmedi. Arabam yakla.§tlğı zaman ço· 
cuğun araya !lkl§acağrnı anladım ve 
elimle öteki vatmana durmtuıı için t. 
earet ettim. Fakat o iııarctlml görme. 
dl. Ancak ben fren yaptıktan zıonra 

0 da durdu. Fnl,at o sırada da çocuk 
,çatır çatır c:ııımıvu ... 

Htı.dl&eyl anlatan cllğer vatman Be. 
kir de §Unları aöylcmtştır: 
"- Arabıım çek kalabruıktı. Etra 

tıını Görece.!: vaziyelttı değildim. Yan. 
lardil ve k pıı rda birçok kimseler 
naıltıUIJtl. K:ılabalıkt.D.n arabamın terıı 
tanı.tına aeıımı§ olan çocuf;'U göreme. 
dlm. öteki araba ne aramızdaki me. 
a:ıfe ancak 7·8 metre olduğu için \'at. 

rr.nknmlnn hiçbir gıda maddestn!n tab 
rl!) edilmlyeceğlnl kı.ı.ydelmekte ve 
husuııt eııho.sa emir almadan zaU eş • 
;,·u:ırmı tahrip etmemelerini tav.siyi' 
eylemektedir. DU..-ı 6ğl~den sonra Ban. 
doenkde QçiincU defa olarak hnva tch. 

- 3 Mart salı glinu ı:raat 13.45 
de Snrıkuın mevkıiııden 5 mil a
çıkta seyrediyorduk. Sahll tarıı. 
fında•ı biı· torpilin sürMJe Uzer:
mize doğru geldiğini gördüm. 
Vardiyadn ik1nci kaı;>ta!'l olarak 
ben v:ırdıı.,. Sular ikl mil sUro.t
le nkıyol', torpll sıyrayn sıçm~a 
~eliyordu. Derhal va.purıı bütün 
:::-tirotini verdim ve iskeleye a;\n . 
tımdq manevı ası yaptım. Bu su • 
retle torp:ı 'ııpul'un kır.mclan 60 
cııntimllk. bir mesafedon geçti. 
Kmiulduı,umuzu arılamrr.Uk 00 • 
ı11tle ve sahih takiben~ yol~muzn 
devam:ı knrnr Verdik. Torpili b"r 
.ieni7.ııltı atmLstı. Zira gerimizde 
prc3kopun•J ""?rm~tUk. Bu meç -
hı:! tlcn!zaltı ildncı bir t ce:avllz 
: apmndı .ve su Ustüı.c de çıkmı
yar:ık bitı aı'ltamızda.n yarım sn 

et kıtdar takip etU ... 

(Un~ tarafı ı ncldc) 
mUflUr. Şımdlye kadnr beher e\'e ya. 
rım kilo petrol v~rilmekteydi. lJııama. 
fih §Uht Gl'lDtı kadar tcwziatta lıaz: 

aksnklıklar olmuııtur. Dmıd:ı.n sonrcı 
potı·oı tev:ıictı gayet munınzam yapı. 
la.cak ">e evinde petrol ~·ııltnnlar !~in 
f~lcr vcrııecekUr. 

Diğer tnraftao ııa.vaı;a:ı:l bulunmı • 
yan b:ısto.nc'cr, eczane, dlf tabll•lerl 
\'C doktorlar lçiıl de bav:ıgnzl yerine 
kaim olmak Ozeore k6.fl mlktnrd:ı pot. 
rol ve benzın \'Orllceel.Ur. 'Bun'"rm 
teıvı-ıatı dıı nyltk olarak yapılncalctır. 

l& tarafı l incidoı 
trol otmış ve ı;cne aynı ncıticcye va. 
rıncıı \"l!.zlyetten ıetı hubcrdar ctml.§· 
tır .. 

lee ~c ... in ıntıd.ıho.le.ıı.nl goren ıedıye 
memuru Htl nmeddln, c 'erini yıkamıık 
mo.lt~1ılc dış.:m tıkmııı \'C bir daha 
gorttıımeml!itlr. 

llk tet;t!,.nttı:ı noı k.it ten t ır ııttll&U. 
·nal olduğıı tnba.ü:uı: ccicr eur.rz, va. 
ı:ıyetten umumi r.ıcrke:: hab ıJnr edil. 
mı •• ıte ö~lt'.'dcn sonra mtif ttlş Er va 
.ı:ıyct elmiş ve l<n\an tediye r.ıtmuru 
J:iilsAr.ı:ıddlı:ı b'..1.u ır.1 .. sı muhleıncl olan 
J>crierdc araşttrı.mı"!:ı n bulunsma • 
mr~tır. 

IUl.danıığı aım:ık üzere Hlndistana 
~tr:ı:ıı, Olması ehemmiyetle belirtilmek 

dlr. 

lUbver radyo iataayonıarı bir çok 
de.ta. liindlatana. kurtuluf saallnln ya. 
ıtuı Olduğunu na.n etmektedir. Bu me. 
sajlar 1941 do lUndlstandan kaçan 
akı liind kongresi reisi Roıı tarafm • 

dan Yapılmaktadır. 

ClllılANY~A VAZtlr.ET: 
Blrınanyadan alman son haberlere 

t;~re, Japonıar Pcgu)n doğru ilcrtemek 
tcdır. Ve Slttaitg nehrlnl birçok nokta. 
larda.n ceı:mır.ı1erdlr. 

Tey!d edtlmlycn bazı haberlere göre 
knı;a alıklar ve soygunculuk hare • 
ltctıcri olmaktadır. 

Londraya Amerikan 
kuvvetleri vardı 

ı ret ctt.!ğ1.nl de sfrtmedlm 
.ına.nın P r" ben dt1 !ren 
Ancalj o durduktan son .. ı 
yapabildim. Falto.t o zaman dn çncuk 

nrayn mlnşmr~ ''e 6lmUştu. 
H yaşlarında. kadar sarıern. UstU ba. 

,.ı yırtık Uz.erinde hUvlyct!ni tesblte 
.. ' b 1 m.vnn yanytı.cak hiçbir vesika u un '" 
çocuCUzı cesedi t~blr edilmek Uzere 
morG'a knldırılmıııur. Vaknyn m!lddcl. 
umumt muavini Orhan Kllnl el koy. 
muı ve tahkikata baolo.nnuştır. 

Suçlu vntmnnlnr ynk:ııanmt~tır. l{a· 
za yUZUnden bu hnttıı scyrt.ııe!er bir 
buçuk saat inkıtan u~ı'tlm:ştır. 

Y ardımıevenler cemiyeti 
menfaatine lıonıer ve temıil 

Fatih kar.ası yardım se\'enlcr cemi. 
)-Cti mt'.'nfnatıno 10.3.942 uh gUnU ak· 
~amı snat 20,80 MUnlr NuretUn tra. 

IA>ndrıı, 5 (A. ".) _ Aınllrikan I Cından Çcmberlttnıı Blnemasmdn kon. 
~~crl kuvvetlcıinden mUrc'tltep ııcr. Ayrıca şehir tıyntro:nı artıstıcırl 
kıtalar dUn Londıaya 'arınıqtar • \ tarafından b1r tem!tı ''~rllecektir. BL 
<.Ur. letlE'r gl~cdon satılmaktadır. 

lfüe ı~aretl \'et11nıl:ıUr. :az •• ..... .. '.!F ,, ...... 5 

- Sonra uyumuşum. Bır ara 
bir gUrü\tıl duydum. Öyle zanne· 
diyonun ki birfsi Fantropu çağrrı 
yordu. 

- Evet. c:ımekfınh Balondan 
~?1tan mis Robson 'Fnnt.ropu çağ·. 
\'!yordu. 

- Milm..1<Un. Sonra birço:t s~· 
\er duydum. B r kargaı,alık vardı. 
Hatla bir şey patladı ve doktor 
seımer: "Dikkat edin. acele et • 
me)•ir:. .• diye bnğırdı. Bunu dn 

ıiuydum. 
- Bır şeyin p:ıUadığmdan hah 

t>ettinlt. Bunun bir ta.banca sesi 

rntlndı gibi geldi. Belki de tn.ban· 
ca ~esidlr. B0 n \'n11 tı~'kudııyd"l?l 
'lolcıılurıı; bir köeeye toplanıp C'ğ 
nnrliklcrln1 oondım, Bir Va.kava 

. htimnl vcrmcclığim iç n ı:;UrültU
-ılln bir ar lteco;ı nesine dua edı .. 
ı ordu'!!. 
· -- Söy~i~eocltlerinı.tin 
1ıundıın mı l.bırel?. 

hepsi 

tim b'r nn dilşU.ndilkten sonra: 
- I" :ıtrop bcoım kam!lr ma bi 

ıl.şik ksmarıı"mca bir müddet meıı 
~ul oı(,u, dedi. Herh:ıldc tlcrhnı 
· 'fltmaciır.1111 zımnedlyotıım. 

- sonra" .• 
- Somw·ını b1lmiyorunı, De • 

•.n bir ııvltuyn dtılm·ııım. 
- Mcmi mösyö Alcıton. Sizi 

fa!la rahrı.t.:ıı <"dCcek değil z. 
1'lnı kalktı \'l' ciı;nl':l 53 loııun • 

rian :ıvrı rlı. 
• KADİFJ~ ESAUP 

Mir ,lav Ru .Kaın°ıı.k gerr.isinın 
gezinti gli\•crtc:ı(n biı~ ilk bir <1 lk 
11.atıe tcUtlk <>diyorrlu. 

nlmnsı lbUma1i yok mu? 
- Bana bh- şişenin 

- Fantropun kım:!lıtı.rı. r:onrn 
maateırı genç A. rtoı., j anmdr. rr.açam A· 

az• ,, 
lerton, so:-ro. bl.r bo ka.ma:a. S • 
t:'on Do; lun kamıuası. Peki, ma • 
dıı.m Doyıun kemara$nın y:ınmda 
k~ kntr.ara.rln kim otunı)'or? Şu 
ıhUysr Anıel'ika.lı kadın mı? 'Eğer 
t.illh tcsini <luya.n vnnıa mhlıak • 
knk otiıır Kendisini i~licvap ede.-
Um. • 

Bu karar Uzerlne Uis Vatı Şuy 
lor rıgnTa sn.lonunıı ç ğırıldt. 

Ras kalktı ve bu ı:nynnı lıUr • 
met kndın önl!.nde eğildi Van 
Ş:ıy!('r buz glbi bir sesle: 
~ - Ben bu gib i~leM kıın~.rna· 
ı;t no;l,t anu etmem. B .. lll r::ı.lıat 
bırakırsanız daha memnun olu • 
rum .. 

Dedi. Ras gayet nazik bir eda 
il: devam etti: 

- Evet n-r.chm, biliyorum, bi
ı;}'onım, dedi. Ben de az evvel 
Pı.ıvaroya. cılzin bir an evvel ser • 
best hrmkı!manız liızrm olduğunu 
ııl>ylüyordıun. Herhalde bu Slknı-
1. lı vn~iyotle çok zaman ka.lm.ıya.
ı:ak11nJ:11. 

Uç J1,nedN1b<J.1 bu \&Zıfede ~•lı§tı. 

rıı n Hilı!ameddın n vn yctı con gUn. 
:erde nazarı dikl;at. L.ll tnwi;e aş · 
ıamı,tı. Para tev:ı eder.um her tafta 
bır ba§kn arkado7ının yıırd mını 1 k. 
mcl>tedlr. Bu sureti• bır amc•eye iki 
def bordro ımzalatmal< surctıle ka 
Et\dan fazla pıı.r ... t;ekme'kte o~duğu an. 
ln.şılmııtır. Avans delterlcri uıhnkl:uk 
memuru tarafından karşııaıtınlmak 
eureuıe yolruzluğ\ln c:ıcr?:"J.I nıeydnnıı 
çıkmaııı mOmkUn oJduğU halde bu va. 
~lycUn Uç senedenberl dc\•&m elmel!I 
eski tahaklmk memuru Ocmal ve dnhn 
bazı ki~elerl zan aıtmda bırakmak. 
tadır. Her ht\!tn 60 Ura kadnr kuadan 
:fazla bir para çelcUdlğlne göre 8 ~ne 
:ıarfmCS& bu :rekQn 9000 l.lrtya 6ı1iı1fı1 
olmaktadn". 

Tahldkat.e. devam olunmakta ve HU· 
t w ı Nln.-vaıuna:ırtad:r. 



= r 
REKLAM DEüıt, HAKıKAT: 

Yurdumuzun her kögealnde dUrtıaUUğU, ucuzluğu ve 
bol çe§iUerUe taDIJlD1If: 

ASRI MOBiLYA MAGAZASINI 
gezmeden ve bir tlkir almadan ba§ka yerden mobilya 
almamalarmı tavsiye ve mutlaka ealonlanmızı gez 
meıerlni rica ederiz.. Bılhaasa lngill.Z k.aryolalan ve 

Avusturya sandaıyeıerl ınevcuttur. 

ı~tnnhol, Bızapqa y~, No. 86 AHMET FEVZt 
'hl: 23401. 

............................................................................ 

(Oauıemlı.ıo bk1nct uyfall1Dda 

EVLENME TEKLlFJ..ERt, iŞ ARA . 
MA, iŞ \'EJU\IE, ALIM. SATIM 
(tbl ticari mahiyeti haiz olmıyan k1L 
çlik llAlllar pa.raııu nrşroluuur. 
baflık yıuımdald t.arlb tıel'ÇllVflel ımpo. 
aile blrllkte gönderllccektl.r..) 

Evlenme teklifleri: 
• Yq Z7, boy 166, kumral, oldukça. 

güzel, serbest meslek sahibi, aylık ka.. 

r.a.ncı 150 Ura olan bir bay, 18.26 Y8§" 

ıannda gtlzel bir bayanla evlenmek IR. 
temektcdir. CM. Y. 27) remzine mUra. 
caat. 187 

Iı arıyanlar 
• Fikri Tevfik kardc§ln otomobil ve 

mak1Diat okulundan mezun bir genç, 
garaj wya deniz motörlerlnde çal!§ • 

mak istemektedir. (Şl§ll) remzme ınü· 
ra.caat. 

* RU,Uye mezunu aakerllğlni yap • 
mq, tecrtlbell bir bay, odacılık, kapı. 
cılık, gibi bir ıo aramaktadr. (Hay • 
dar) remzine mllracaat. 

* 17 ygmda orta tah.aUlni bltirml§, 
bir az dakWo bilen genç bir kız, mu. 
eaaeselerde, bllrolarda mllnaaip bir 
1f aramaktadır. (Ayla) remzine mU. 
racaat. 

• 18 yquıda llae 11 den taadikna. 
meli bi1' genç, mal§etlnln t.emln1 1çiD 

~IfZXU'k lstemektecllr. o(D.T.) remzine 
müracaat. 

• 17 yaşında, orta üçten çıkmıf 

bir Türk genci, resmJ veya husus1 bir 
mllesseeede çalı§mak Lııtemektedlr. 

'l'a§raya da gideblllr. (.Alq) remzine 
müracaat. 

• İpekli, yUnlU ve pamuklu meıwu. 
cat Uzerlne bir mUtehamıı.s boyacı iş 

aramaktadrr. Adres: V.M. posta kutu. 
au 1415 Galata. 

• Jıluhteııt orta okullarda öğretmen 
ilk YO:PmI§ hususi bir çok talebe yetlş
Urml§ blr bay deJJeme için Ucretaı.z 

olmak Uııere ehven flyatıa almanca ve 
riyaz.lye dersi vermek Lııbımektedir. 

(İyi öğretir) remzine müracaat. 
• Türkçe, fraruıızca ve almanca bl. 

len, her tUrlll yazıhane, mağaza, otel 
fabrika ve piyasa l§Iert bilen tecrübeli 
bir genç ehven fiyatla iş aramaktadır. 
Bonservisı de vardır. Adrea V. Men. 
kt1a posta kutUBU 141~ Galata. 

• L1ae ikinci 8Jllıttan taadlknamell 
bir genç, herhangi bir mUessese veya 
ticarethanede m!lnaslp bir iş aramak. 
tadır. (Kemal Altm) remzine mUra • 
caat. 

• 17 yaşında ılkmektcp mezunu bir 
genç herhangi bir müesuede mtınulp 
bir iş aramaktadır. (18 ialm) remzine 
müracaat. 

• Ltae 10 a kadar okumU§, daktilo 
bilen, yazı işlerinden anlayan kanaaL 
kAr blr gene ııau _ pc'?11embe • cumar
tesi gUnlerı çalı§mak ıstemektedlr. 
Evinde yazmak üzere dakttlo 101 de 
alır. (N. Sertel) remzine müracaat. 

• İlk mektep mezunu, transızca :ve 
ltalyanca bilen bir genç iş aramakta. 
dır. (:M. D. 31!5) remzine müracaat. 

• Lise 1 den mali vaziyetinin bozuk 
lufu yUzUndcn ayrılmış blr TUrk ba· 

yan vasat blr Ucrctle herhangi bir mil 
easesede l§ aramaktadır. Telefon san. 
tral ve dakUlodan anlar. (N. Öz) rem. 
~e mllrncaat. 

• Orta tahsllll bir bay; herhangi blr 
işte çalıgmnk ıstemektcdlr. (İ§ görür) 
remzine müracaat. 

• 1.ktlaat takWtestne devam eden iyl 
ıngllizce ve muhaaebe bilen bir genç, 
öğleden sonra herhangi bir mUessese<k 
çalt§mak istemektedir. (H.lıl. 19) rem 
zine müracaat. 

• Yeni tilrkçeyl bilen elektrik tesl. 
satinden ,terkos teıılaatından, motör, 
yağcılığ'mdan, nsansörden ve denizci· 
Ukten anlayan bir bay reamı ve hwrual 
dairelerde veyahut aparlmıan kapıcı. 
lığı yapmak ~temektedir. Adres: Pen. 
dik Ankara caddesi No. 98 :Mustafa 
Çevik. 

• Erkek tezllğinden anlayan bayan. 
tara Uıtıyaç vardır. Agağtdakl adreee 

müracaat: 
Muhittin BUrUn terzllıanest: Galata 

haraççı sokak SelAnik han No. 17.31 
• Tecı11bell bir ha.ata bakıcıya lht1 • 

yaç vardır. Erenköy Te111kavak 17 de 
bayan Behlreye mektupla veya bizzat 
mUracaat. 

• Türkçe, almanca, transızca bilen 
• Orta 3ten çıknu§, bir genç, az bir 

Ucretle sanat öğrenmek için herha.ngi 
bir elektrikçi yanında çaıromak iste. 
mektcdir. (Özgermen) remzine mUra. 

caat. 
• Beyoğlunda bir apa~ kapıcı· 

lJ#ı aramaktadır. Adres Nlıantao me§ 
rutiyet mahalle.al Akglrlnınalm So. 
No. 8 D.G, P. ye mUracaat. 

Aldınnız: 
(Semiraml.a) (GUlh&ıı) (CoR.) (S.C,25) 
(C1ddt) (Ferhunde) (Y.Ş,) (M..K.A) 
(Deniz 18) (Z7 Ender bulunur.) 
(El) (Kemal Çankaya) (İ. Şenkan) 
(Emekli) (Yedek dentzcl) <H.T. 8) 
(Anlaplmı) (B.A. Sn-. Tap) (C.D.) 
(Semirıunla) (GOlhan) (C.R.) (Oran) 

(Denlz subayı) (H.R.K.) (H.T. 8) 
(Gene; Rehber) (C.M) (Ayla) 

Acele satılık f&pka ütü 
makine ve ali\ı 

Son .sistem Unlkwn marka gapka 
ütU makine.s!Je motöre bağlı 

tema, islim boruları ve alAtı saire 
satıiacaktrr .İsUyenlerln Beyoğlu Is 
tlklAl caddesi No. 441 Yalova pp. 
ka mağazasına mUracaalan. 

ZA Y1 - Fatih nUtus memurluğun • 
dan aldığım nUfu.s kAfıdnnt zayi et • 
Um. Yenisini alacağımdan esktalnln 
hUkmU yoktur. 

Fatih - Baydar Çırrır cadc1e8l 

No. 42 de Mu.hamım Qüftlll 

O O K 1 O il 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
OA.Hll.JYE MUTF.llAS~ISI 

oıvanyolo ıe>t 
llıluayene saatleri: 2.6-6.Tel: 2239~ 

R A B E R - Akşam ~en S MART - ltr'JZ' 

Şehir Tivatrosunun ·. - . . . " .. ' 

DRAM fUSMJNDA 

A.kfam 20.30 da 

PARA 1 
<Yazan: Necip Fazıl Kısakürek) 

••• 
KOMEDi KISMINDA 

f..kşam 20.30 dıı: 

Okse ve sükse 
--0--

. ' 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün maUne 11 de 

3 BUYOK FİLM ntRDEN 
ile sabah Oğle 

1 - (lebelUttank Ca8u9tı: TUTk9e 

8ÖZIU. 2 - Darp: Türk~ eih:lll, S -
Mr. Moto Beyaz Şeytan. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

. . . ·. . . . .. ~r --~-

== 

TURKiYE iŞ BANKASI 
l9U ~ 

Küçük Tasarruf ı adet 2000 Llralıll • 2000.- Un 

Hesaplan a .. 1000 • - 8000.- • 
t • 150 • - 1600.-

l&U ~RA.MİVE PLA.Nı • • 500 • • 1600- . 
10 • 200 .. - 2GOO.- • S:ZŞIDEL&K: ! Şubat, • '° .. 100 - f.000,- • 

üyıa. ! Atmıoe. :t tJdn. .. 
IMl • :5C • -~- • 

cl'efrtn tartblerbade 100 • 18 • - 6000.- .. .. .,.. 200 • 10 - 200(),,_ . 

Deniz Levazım Satınaıma ı 
Komisyona ııAnJ.arı .__........__ __ 

Siyah vidala 791 desimetre murabbaı 
Mitlon 31.5 metre 
Keten bezi 69 metre 60 ımı. eninde 
Siyah makara 8 adet bUyllk 

Beyaz makara. 6 adet bUyUk 
Makine iğnesi 1 paket 18.18.31 
1nce san vaketa H kDo 
Keten ipliği 250 gram 
Perçin çivl.ııt 20 kilo 

Yukarda yazılı (9) kalem malzemenin 7.3.942 cumartesi gUnU ııaat ıı 
de Ka.sımp&§ada Deniz levazım satmaıma komlayonundn. p z:ı.rlığl yapıla 
cağından isteklUerin belli gUn ve saatte mezkür komisyona mUracıı.ntıarı 

UAıı olunur. 3017 

250 kilo 
7~0 .. 
50 

• • • 
don yağı 
arap sabunu 
trstUbeç 

150 adet Boş çuval 
Yukarda clns ve mlktan yazılı dört kalem malzeme 7 mart 9ıl2 cu • 

marte.sı gUnU saat ıı de pazarlıkla alınacaktır. 

tsteklllerln belli gUn vMaattc Ka.ııımpaşada bulunan komisyonda hazır 
l:ulunmalan. (2891) 

lzmit Deniz satınalma komisyonundan: 

Cinsi 

Yeşll fincan "izalat,, 
Bronz tel 0.608, 0,004,50 kangal 
Bakır bağ teli 4000 metre 
Bakır boru 0,02 
KUkUrt 
Meşe direk 400X0,15:0,20 360 adet 
Somun 0,035X0,016 
Demir pul 0,032 

Tahmini bedeli 
Miktarı Lira Krş. 
4od0 adet 4000 00 
3200 kilo 6400 00 

64 
" 

128 00 
28metre 112 00 

200 kllo 70 00 
35 M. 3 1750 00 

628 adet 94 20 
1278 adet 25 56 

12579 76 

teminatı 

Lira KI1· 

1886 96 

1- Yukarda cins ve mlktan yazılı sekiz kalem mnlzeme pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 6 mart 9ıl2 cuma gOnU saat 15 te İzmltte Ter. 
sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonda g!Jrüleblllr. tsteklllerln bu gibi l§lerl yaptık. 
!arma dnlr ticaret vesUmlarilc birlikte yul{&l'da mlktan yazılı te.nıl· 

natlarmı muayyen gUn ve saatte komisyona vermeleri. (2943) 

ıa& 

·s·urı ye ti mınıriyetu 

ZiRAAT BANKASI 
Kım.ıJıış tarihi: 1118&. - Sıırmııyesl: 1000,ooo,ooo rurır Ltraa 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banl~a muameleleri. 

Para blrlkttrenl.ere 28.800 Ura lkram~ye veriyor, 

c.ıraat Banka.suıda kumbaralı Ye ihbarsız trumrru! besapıarmcıa nı ıu 
MI ııraaı bulunanlara senede 4 cıeta çekilecek lrur'a Ue aşagıcıaıa 

oııtna göre ikramiye dağıtrlaCtlktrr. 

' . • • 
4 .. 

40 • 

MK' 
503 

tMl 
lOO 

ı.ooo • 
Z.000 • 
1.00<ı • 
4,000 • 

120 

120 

160 

10 

w 
ıo 

• 
• 
• 

t,800 • 

C,800 • 

s.ıoo • 

DlKKA'I: Hesaplarındaki paralar olr sene tÇlnde 50 ıtradao aşa~ 
dll.şmlyeruere tkramıye ı:ıktıgı takdirde % 20 raztulyle verllecektı.r. 

Keştdeı.,r : 11 Mart. 11 Haziran ll EyJQl, 1l Btnnclkıı.nu.n tartııle 

rlncıe ya pllır 

lzmi' .. Deniz Satınalma Komisyonundan: 

~.f:oıoz taşı a ınacak 
l - Tı!hmln olunan bedeli 144.000 liradan ibaret 24000 M.3 moloz t&§ınırı 

lmpalı zarfla eksiltınesı 20 mart !142 cuma gUnU saat 16 da tzınıttE' 

tersane kapısındaki ıcomlsyon blnnsmd:ı yaprlııcaktır. 
2 - Muvnklmt temlnntı 8450 llr:ıdır. Bu i!IP alt fenni ve hususi şart.naın 

hcrglln ltomisyoncla görUleblllr, 

3 - Ekı?iltmcyc iştirak edecek lallplerın 2490 sayılı kanunun istediği tfC8 

ret ve:nkaıarını ve ayrıc:ı m'.lh:ı.111 emniyet mUdUrlilklerlnden alacaı.ıarı 
ehliyet vesikalarını v yukarua mlkt:ın yazılı tcmlnatlarne birllI<t.c 
tanzim edecekleri teklif mektup'nnnı b ııı gUn ve saatten tam bir S1l· 

at ev~ellnc ı.aC::ır komisyona vermeleri. (2940) 

==-================-~-~-=-~--:::::::===-~-===-~===============================================================-==================~ 

·8· 
Kamlmum kııelarıoı çattı. 
Bu şo31an kadarı da nerden çıkmıştı 

kaJ"ŞL'illl8 'l .. 
- Çok zeki bir insan olduğumu ld. 

dla etmiyorum ııma, aptal ,.e 8er&em 
bir adam olmadığmıı da ııoyll3 <'blllrlnL 

- Herhıı!de çok dikkatsiz '-e acele. 
el bir insanııııuz! 

- Nerden nnladmrı. böyle olduğu • 
mu't 

- Bakınız: &llnizdekl kuşatın püa 
:~ıtwıu sata ko)'ID&k icap ec1erı..ı, eoı 

tarııta koyınU!jııunuz! •• 
Karuhnura beline ı.ıctı ve gtlldtl: 

- Hakkınız Vftr, San! IM'!n, ltil'af e. 
deyim ki, oldukra dalgm bir ınaanım 
Çocuklafumdanberl annem de be; 
zamıın bunu b!l.."U\ ihtar eder- Ben de 

dalma onuturum \'e lrupJ1mm pUskU. 
lilnil sağa koyacağım yerde aola koya. 

nm. 
- Balu~amuzd:ın hiç de dnlgın bir 

adam olduğuıı•ız anlaşılmıyor. 
Kamlmura ba§mı onUne lfdl: 

- Siz lıAklm misiniz f 
"T" Hayır. Japonyada kadın hAklm 

:.oktur. 
- Kendlml mahkemede sandım da. 

nu ııonılarınıza n<'7.&kct~n cevap ver. 
ınlştlm. Daha fazla8rııa tahammUllim 
yok. Siz klıMinlz T Bana ne diye bun. 

IAn sonıyonronuz ! 
- Ben l)iliğl çok severim de. Bu· 

rada bir hayli yabancı vardr. 81ıJn 

böyle hatalı Jrup.k bağladığınızı görür 
l<'nıe, Moğol taciri olduğunuza inan . 
ınazlar •• durumunuz &'Üçl~lr. 

Kamlmnranm yıvımdakl hlU'lrr kol. 
tuğa oturdu: 

- Görllyonıonuz ki, ben çok 7.arıır. 
ııız bir insanım, Eğer b:ına kızmauıa · 
nız, 111rtnııdakt cıebkenln de bir l\lo. 
ğol tacirine yakı,mıyacak kadar 7.arlf 
ve yeni olduğunu 83)1cmek isterim. 

Kamlmura ea,aladı" 
Cfobkenl.ne ,Uyle bir göz attı: 
- Oe~ bir Moğol pttnstne ben . 

ziyorum, değil mi! Benim hakkımda 

böyle bir hUkUın vermekte sizi hnklı 
bulurum, ı;an! Fakat, eski cebkcnlm 
lekelendiği itin, yenisini gl~ meı'te mec.. 
bur kaldığımı söylemekten de kendimi 
Rlıımıyacağım. 

- Xe olursa olsun, ya tilooar oldu· 
ğunuzu sö~lemeyl.rı .• Yahut cebkcnl. 
nlzl d<'ğl§tlrln. Bu tezat, ılzl yarııı fc. 
na mevkle dü3Urebl11r. Zira, her şı·~· 
"ırtınnda lğrdl gibi duruyor! 

Kamlmuraya hatalannı ve cl<ıılklc. 

rınl ı;ok samimi bir oda ile ihtar cdı•n 
bu kadm da kimdi'! 

Kamlmurn, ok-Un bahçe&lnd<'kl pal 
mlyelerin altında l<oodlslnl sorguyn 
çeken ve hatSıermı nezaketle i\zfint• 

\'liran bu kadını tanımak Jııtcdl .• sor. 

du: 
- Klmıılntz? 
_ (Kırmızı meybane)de talı-s:ın bir 

rakka~ .. 
- Admn: •• , 

- Adnnr anrak (lnruıızı m<'yhıı.ne) 
de öğrencblllrtıinlz! 

l\loğol Ad<'tlerlnl ve onlnrm {;'I. 

~inme tarzını nrrden lılll Ol"S'.ın•ız? 

- l\Iobcı: tanda oğrendlnı. 
_ llnlbu!d, ı:oı.tanbt•rl r-lngusnltldc 

bulııııduğıınuzu sö~ lcmlştlıılz? 
_ tlç :ı ı!dır burnda;ı.ım. Ond.ın I'\' 

,-el IUogollst:ınıl:ı:ydrm. 01'll6ını çol, ı~ ı 
tanırım. 

Kamlmurıı, Uı; <!ört gUn sonra hü • 

~ilk bir ~ elken ' eınl llc lmrşı wh!IL' 
geÇ{ıceğl için, a~nğ'le ynnııı:ı r,eleıı 

bu kadınla dost olıruın·.:ı f:l~ <tılı ol:le;:ı. 
ğmı anladı. 

- ( Kırmızı mey!ı::me) ot<'le ynlnn 
mı! 

- Ç.ok yakın .. akşama gelmel 1 \'ll. 
adedlyor musunuz'? Hana ln::ınm ld, 

tok gUı.el eğl"nt.>ceknlniz .• "e knthl'l.'1 
rahatsız olmıyueaksmı:z! • 

- Pel<IUA .• söz veriyorum. 

- Fakat, ~emrk yemeden gellııl7. 
- Rana (~kf') mı ısmıırlPncnkoıı 

nı:ı:! 

- lla)ır. Ondan <lalın güı.cl lılr iç. 

ki •• 
t -11" <Kırmızı meyh:me) rnklcaSt•sl o• 

1 b:ı!.ç.-slııde dalın fa1.lıı kalm:ıdı. KaJ11 

m ırn~ ı scll'imlı3nral• a~Tıldı ,.e ltıtfl1 

ııın i:.ı:ı• nele bl•kll~·en rl!ikn~ıı binere~ 
ıızakl:ıştı. 

Knmlmunı: 
111 

- Üç gliıı tıonm bir yelkenli ne ç 
sahlllm• ı;rçınrdcn, l\IogollstaBt ıyl :, 
nıdı~ını \'C 3 rnl grlıllğlııl 3311) cn 

1
• 
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