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Yenı Amerıka Buyuk· 
Elçi.sini K abu! Etti 

· M. Steinhafdt 1 Hong Kong 
iTIMATNAMESINI 

TAKDiM ETTi 
Mezalimi 
Hakkında 

7 
Memnun KalabileceğJ~iz 

Çok §1k ve sağlam kunduraların en zengin çeşitlerini yalnız 
Y enipostane karşısındaki 

~LTINTOP 
Kundura mağazasında bulabilirsiniz. 

.. 

Ruhr'daki 
Hedefler 

Dövülüyor 
Essen Sanayi Şehr 
Yeniden Bombalandı, 
Birçok Y angmlar Çık+. 

Mihverciler de Malta'yı 
24 Saat Mütemadiyen 
Bombardıman Etti 

Londra, 10 (A.A.) - Hava Ne .. 
zaretı bildiriyor: 

Ankara, 10 (A.A.) - Cumhur. 
reisi İsmet İnönü, bugün .saat 16 
da Çankaya köşklerinde Birleşik 
Devletlerin yeni büyük elçisi ek -
selans Steinhardt'ı kabul etmiş. 
!erdir. Büyük .?lçi, Cümhurreisi
mi'ıe itimatnamesini takdim eyle 
miştir. 

Jngiltere Hükumeti 
Bir Tebliğ Neşretti Cen ubi Batı Pasifikte hıtrckatta bulunduğu anlaşılan miittefik deniz kuv\•etlenne mensup birlikler 

Pazartesi - Salı gecesi bomba 
tayyarelerimiz Krupp fabrikal:ın 
mn bulunduğu Essen şehri üze
rine başka bir şiddetli taarruz 
daha yapmışlardır, Görilş şartlan 
iyi oiduğundan taarruz esnasında 
bnzıları mi.ıhim olmak üzere bir. 
çok yangınlar muşahede edilmiş· 
tir Ruhr'da bazı hedefler de bom 
balanmıştır. Bomba tayyareleri. 
mirin üçü kayıptır. 

M. Shdt 

Hariciye Vekili Şiikrü Saraçoğ 
lu kabulde hazır buiunmuştıJr. 

Büyük elçi, Çankaya köşküil~ 
gelişinde ve köşkten hareketinde 
m utat törenle selamlanmıştır. 

Bir Ka~akıa 1 M. Winantın 
Ve Bunrdan Vaşington 
Çıkan !tice T I . - emas arı 

General Ronin Slmıti Afrl
Jradı Gazala armda duruşa. 
Almanlann k bir taarruu 
hazırlandıklainaama nlmmak 
tadır. Fakafmanyantn ilk
baharda iki ede birden hare
kete ıreçmeı icap ettiren ba 
tahminler bitek varit ıörUn
milyor. Alm ba,1nımandinblt 
ıimdiyc kadfüımınlırmr hep 
~lrer birer eii tercih etmiı. 
iki cephede !len dö• Utmemlt
tir, Generalmmel hakikaten 
Mısır ve SGJ :yolu ile Ball"I
,.. inmek Pl.u takip edecekse 
ıimdiden hıete ıeçmek • e 
Sark taarru:ı.a,ladıtr zaman 
utılıc ıeferintırmlı olmak so
rundadır. 

' ;& Zekf}a SERTEL 

Londradaki Amerikan 
Sefirinin Seyahati Bazı 
Şayialara Yol Acstı 

SA·RK CEPHESi 

Leningrat 
Çevresinde 
Muharebe 
Sovyet Taarruzları 

Devam Ediyor, Alman 
Kayıpları Fazladır 

Amerikan GcneJlc:unnny Baslrnnları lıarcklta ait 111An1an tetkik ediyorlar 

Uzun Zamandanberi 
Aranan iki Sabıkalı 
lzmirde Ele Geçirildi 
İzmir, l O (TAN) - Zabıta şch 

rimizde iki sabıkalıyı yaka -
lamıştır. Bunlardan biri lstan -
bullu şoför Hulusi "başka ismiy. 
le Malatyalı Süleyman,, dır. 

HulUsi, vaktiyle Cerrahpaşada 
fınncı Nuriyi ölümle tehdit ede
rek 600 lirasını çalmış bu yüzden 
7 sene hapse mahküm olmuş •ki 
sene evvel Üsküdar hapishanesin 
den kaçarak Eskişehire gitmiş ve 
orada elde ettiği Malatyalı Sülcy 
mana ait sahte bir nüfus kağıdı
nı kullanarak tüccarlık yapmış -
tır. Sabıkalı bir müddet sonra 
Akhisar kazasına gelmiş burada 
bir kereste tacirinin yanında ca. 
lışmış ve kasasına anahtar uydu· 
rarak 4900 lira ile bir radyosunu 
çalmış ve Erzuruma gitmiştir. 
Oradan da Adanaya geçerek bir 
miidd.et dolaşmıştır. 

Hulüsi iki arkadnşiyle Bursada 
şoför Hüseyin adında birini de 
parasına tamaen boğmuş. cesedi. 
ni bir kuyuya atmış ve ortadan 
kaybolmııstur. 

1 kinci sabıkalı 
Diğer suçlu da Hatayda bir po 

lisi b ir tabanca ile yaralıyan vak 
tiyle fs tanbulda Galata postaha
nesi veznedan Hüsnüyü öldüren 
Abdullah ile hapishane duvarını 
delerek kaçan Hataylı Tevfik 
Kurumdur. Zabıta suçluların b~ 
rada bir kereste mağazasını soy
mak üzere hazırladıklan planı 
da meydana çıkarmıştır. 

PASifiK HARBi 

Yola Çıkan 
'\merikan 
Kafileleri 

Cenup ~ Batı Pasifik 
Bölgesine Dalqalar 

Halinde Sevkediliyor 

Dun şimali ~·ransa üzerinde 1·a 
pıinr. gündüz harekatı esnasında 
6 düşman avcısı düşürülmüş~ur, 

JJlaltaya yapılan akınlar 
ValPtta 10 <A.A.) - Alman " 

İtalyan hava kuvvetleri dün 24 
saat si.ıren bir akınla Maltayı dur 
madan ı c mhalamıştır. İngiliz av 
tayyareir·ri fasılasız faaliyet gös. 
term ~!erdir. Hasar hafiftir. ln " 
sanca telefat azdır. İki düşman 
tayyaresi düşünilmüştür. ln~ .ız 
tayvareleı mden eksik t;YO ctur 

Amiral Stark'ın vazifesl 
Vaşington, 10 (A.A.) -Amiral 

Stark, Bırleşık Amerikanın Av• 
rupa sulanndaki deniz. kuvvetle. 

Rangon'da lce Yarayan ri kumandanlığına tayin edilmiJ 
s tir. 

Tesisler Tahrip Edildi Mumaileyh, İngilterede bulu • 
Nevyork, 10 (A.A.) - Nev. nan en yüksek rütbeli Amerika 

york Tımes gazetesinin Vaşing - de~~z s~ba?'l Korami_:al Ghomm
ton muhabiri, Pearle Harbour'a ley ı istihlaf etmek uzere yakm
karşı yapılan taarruır.danberi biri da İngiltereye gidecektir. 
ken kafılelerın Pasifik denizmın Amerika filosu başkumandanı 
bat. cenubunda Japonlara huc•ım Amiral Stark tarafından yapılan 
etmek için bu bölgeye oldukca deniz harekatı şefliğini de uhde. 
bü~·uk Amerikan kuvvetlermi dal sine alacaktır. Amiral Ghomm• 
ga!ar haline getirdiklerini bıldi • 
r.yor. Bu mulı~bir diyor ki: 

'"Deniz, ha\'3 kuvvetleriyle ka 
ra hücum kıtalarından mürek -
k~p olan bu tt.•cemmular hıısusi 
ta Jm gormuş r :up kuvvetli bn 
ihtimale göre, B:r"eşik milletır: • 
r•r. müdafaa ro'ür.ıü yakında Ja
pr•nıarı müda fas ouruınuna soka 
:-ak olan bir şe:k.e tahvil edece!,{. 
lcrdJr.,, 
8/RMA!YYAIJA: 

Mandalay, 10 (A.A.) - Ran. 
gonun kaybını bildiren askeri 
teblip şöyle demektedir: 

"Rangon tahliye edilmıştir. 
Doklar, petrol tesviychaneleri ve 
fabrikalar da taşınılmayan ma -
kinalarla bütün tesisler tamamen 
tahrip edilmişlerdir. Hafif duş • 
man devriyeleri Pegu - Prom ay 

~ Sonu Sa: 2: sa· 3 

l:Jfj Sonu Sa: 2; SQ: '1 

Avrupa aulanndati Amerlbn Masa 
Bııkomutanhiına tayın cdılen 

Amiral Stark 

l '1~~ 0----~ 
"Gülcemal.. i Parçallyacaklarmıı ••• 

1 Gemilerimiz içinde en emektarlardan biri 
il E f K ve en adlı sanlısı olan "Gülcerr.0 •• i par-
H A L 1 D çalıyacaklarmış... Şu "parçalama,. kelim ir 

yaşlı dadıyı hatırlatan o guzel isim yanında ve 
KARAY ilk okunuşta insana canlı bir mahlukun zalimce-

.._ ____ sine, bağırta haykırta doğranması gibi kötü bir 
tesir yapmakla beraber, soğukkanlılıkla. düşunünce b~ işin pek 
yerinde olduğunu da kabul etmek de lazımgelmektedır. Af erın 
Gülcemal Kalfa! Sen, bu memleketin gerçekten vefalı bir emek. 
tan, hayırlı bir vatandaşı imişsın! Öldükten ~onra servetini efen
dilerine bırakan eski bir halayık gibi senden bize, bu dar zaman. 
da yığın yığın, külçe külçe demirden ve çelikten büyük bir miras 
kalıyor. Ya, birçoklan gibi, bir gün, bir tarafta batıp gidiversey
din ne olacaktı? Şimdi elimiz bomboş kalacaktı ... Halbuki sen. 
den fazla hangi geminin batmak hakkı değıldi? Ilk sistem bir 
Transatlantik olarak kimbilir kaç yıl once Okyanuslara açılmı~ 
kaç bin sefer yapmış, kaç yüz bin mil yol almıştın? Artık, !emil 
deniz bürolannca işleyemez sayıldığın bir zamanda bizim malımd 
oldun; yıllarca daha bizım hizmetımizde, her kahrımızı çekere 
saçını süpürge ettin, bir an fütur getirmedin! _, 

Tam mimasiyle nelere göğüs germedin? Yalnız denizl 
ve fırtınalara değil ... Balkan harplerine, bırinci cihan harbin 
mutareke felaketine! HattA bu son devirde, bır takım yaban 
simsarlar seni tekrar Amerıkalara kadar goturdüler ... Nasıl ol 
da gelebildiğine Amerika şaştı, dünya parmak ısırdı. Ve yine, ba· 
zı ümit bağladıklarımızın aksine, Amerikahlaşmadan da geri d6D
dün ; yine hizmetimize koştun. angaryemize koşuldun! 

Aferin dadı! Vefalı ve emektar kalfa! Hem uğurlu, hem 
lili imışsın ... Zira, o korkunç devirlerin atlatıldığını. yeni yf 
kıSkıvrak, taze ve şirin bir sürü geminin denizlerimızde ışlenı 
başladığını, gözümüzün denizlerde de açıldığını gordun. B ,. 
vücudünden kalanı da, en lüzumlu zamanda son habbesine k~ 
bırakarak, mutlu ve kutlu, sevgimizle uğurlanarak gidiyo 
Böyle hayırlı ve onurlu ölüm, her gemimizin başına! 
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- Yaptıirn rezaletten sonra k rtı
ma relmiye cesaret ediılne mI hayret 
edeyim? Yoksa sanki iradene sahipmiş 
s n ılbi böyle kendı kendine kararlar 
veriline mi taıayım? Senin hakkında 
k rar verecek bu evde bir tek adam 
var. O da ben ... Anladın mı? Sen be
rum emrimin altınd sın •• 

Cemilenin ıözleri birden bire 
nemlendi. Bir sinır buhranının hemen 
p tlamak üzere oldaiu ıörülüyordu, 
Fihire kocasına bakıyor, Hal dıll ile 

- Görmıiyor masun? Daha hash
dır Buııin ileriye ıltme •• Ben sonra 
ı ı hallederim. 
Dıyordu. Fakat Nazmı bu bakıp an. 

lımamaktnn ıelerek devam etti: 
- Bugün karşıma çıkqını hastalıfı

n n bir hezeyanı ı bı tellkki ederek 
sen mazur ıorilyoram. Bir daha buna 
da müsaade etmem... Anlıııldı mıi' 
lıte ba kadar. 

Cemilenin siması bir ölil benzi ka
dar sararmıştı, Genç kıs yere duıme
melı: ıçin eliyle iskemlenin arkahtmı 
tulta ve her tilrlii beliya lı:arıı koya-

k bır cesaretle, ha1D1Jnı ısırmalı: iıti
ycn bir vahıi hayvan ılbi babasına 
d tra baııru uzatarak ıslık ıibi bir 

da ile haykırdı: 
- Katil! 
- Ne yapıyonım Cemllei' Çrldırdm 

mı? .• Baban .•• 
Genç kur, kendiılni odadan çıkar

mak istlyen bey anasmı eliyle itti: 
- Buıiln bu odadan yilrefim bo

plınıf olarak çıkmalı: isterim.. Evet, 
k til ••• 

Ellerini pantalonanun ceplerine ıok 
muş hiddetten ziyade hayretle dinll-
7orda. Genç kız deva metti: 

- Evet.. Katil.. Daha yirmi ıün 
evvel yavruma öldürttü ... 

- Hanıi yavruna? O zevk mahsu
lu piçi mi? 

- Zevk malısaıa olabilir: pi; de o
labilir; fakat ben ona kanımla besli 
yordam., Karnımda OJ'ftadıtı zaman 
kendi benllllmi temsil etmiı ıibi r5-
rü70rdam ve ona ıevlyordam Sev
mete ihtiyacım oldata için sevi70r
dam. Beni ba muhabbetten dı ayır
aıız .•• Odanın dolduran kitaplar si
ı hodbinlile doiru mu ıevkedi7or? 

Onlar ılze biru merhamet ve insa
m,,etten bahsetmylorlar mıi' •• 

Fahire tekrar atıldı: 

- Cemile., 
Numi eliyle kansrnr ıuıturd11: 
- Bırak Söylesin Kerlmemlz ha

m efendinin kilstahhlı bakalım ne
eye kadar ıidecek? 

- Kustahhk dedlfln ba ıCSzlerlmin 
u ada çok uzaklara kadar ıitmlye
ek. Nihayet bu evin davarlar1!1dan -:b 
nya çıkmryacak. Ben sizin lçin bir 

7tiz brası olmakta devam etmlyeco
iim. Slzı kendimden, kendimi de siz
clen kurtarmak iıtiyoram. 

- Sen bitnrlt bir mahltknn ... 
- Kabul edljorum.. O baldc b1I 

Yazan: lRFAN BEHCET 

kadar sakat etmiı bir mahlOkla ni
çin dalma beraber kalmak istlyona
nazl 

- Seni kim lıter?. 
- Orası bana ait meseledir! Tey-

zemin evine gidecetim. Bir an evvel 
buradan kurtulmak istiyorum Buraın 
bana bir salhana kadar korkunç ıe
liyor ••. 

Fahire, kocaımın ipretle yaptıiı 
ihtarlara rağmen Cemileyi ldeta zor
la dııarı çıkarmalı: istiyordu. 

- Ne yapıyorsan Cemile? Ne ba
ban, ne ben ıenl ba kadar sinlrlf rör
memlıtlk.. Biraz sakin ol ... 

Ba ufacık ıribt mıareıi, genç kı
zın ger~n asabınd lı:i metanet tarını 
kopardı Bir çocuk feryadlyle hün
gur hunıür atlamaia baıladı. 

Kimsenin elemine ittirak etmekten 
vazgeçmlyen Fahire de aflıyo:>rda. 

Bir betbahtla, meıut rörilnmef e ça 
111&n ba,lı:a bir betbahtm bat bap af
laşmaları Nazmiyi bıiıbütUn çileden 
çıkardı. Masanın başından kattı. 
Kızınm sofadan relen atlamasını duy 
mamak için odanm kapısını kapadı. 
Alır ıtır Jine koltuiuna ıeldi; ka
lemini aldıft eli heyecandan titriyor
du, 

(Arkası var) 

Mühim Voleybol 
Maçlan 

Ku: okullan arumdakl wleybol nlllubaka 
farına dün yine kalaba! k bir seyirci kütleaı 
lln nde ve EmlnllnD Hallrevl .. ıonunda de 
... m edılıniııır, Jllr m tabaka 'Erenlı!ly .. e 
CDnıhurlyet ku ıı~elerı ara.ında yapılmııtu 
Bu m aabah:rı Ett klly llH11 karanmııtır 

OOn o eo heyecanlı ma,ı htaııbul ••• lif· 
retmen o•uıu,.ıa Camhra Kız LIH!li ara nda 
idi. Scnelerdenberl ıamp,.onluflı ıruha(ua e
ılen C•mlı.aı lıaul takımının. bu seı.c ma,. 
far n b••'•t1ııl:. ı""ndenberl bQyDlı bir nunf· 
'ak yet ıı:lla•,.ren lrı.r ISfretmen okulu lcu•r ın· 
da alacafı nerice bOtOn ar1lrcllırl lıeyecııı
landırıyordu. 

Çamlıca takımı Numnlaa Mkaptan", Necil, 
Nazmiye, Necil JIQkcrrem Ye HayrDnnlsa: 
tız llf,.tmen okulu ta•nnr IH Neriman "Kap· 
tan" Ha,.rl:re. Mellhat. Naıme, Handan n 
Umrandan m relrkeptL 

Oyun tam bir heyecan ı,ınde baıladı Kıs 
lfretmeo okulu kurtarılam17an lnlılerlyla mD 
temadu-en aa:rı karanıyordu. Birinci sct 7·15 
kız Ofretmen okulunun lehine lılnl. Jlrlncl 
Mtte daha Oat n b r oyun ''karan ••z Ofret
meo okulu bu devreyi de S·U karanarak ra· 
klbiol maflOp enL 

DQolril netıceden aoora lna llfretmen oır.. 
!unun, ı 942 lı:ız okulları .. oleybol ıamplyonlu
funu rlde etme 1 ırıul-.akkak savılmaktadır. 

B~lf·fl·I 
BUGUNKO PROGRAM 

7 JO Proırram 
7 U MO.rllr (Pi) 
7.45 Haberler 
a.oo MOzlk <Pi > 
ı.ı.s s .. ın ... ıı 

12 30 Proııram 
12 U TOrldller 
12 45 Haberler 
ı S 00 TllrkQler 
11 oo Prosraıo 
il OJ Dana orlı:eıera• 
ıı 45 Ziraat ıakTlml 

il 55 1Conu1111a 
111 ıo TUrlıOler 
19 SO Haberler 
ı 9 45 Serbell 
19 50 TiirlrDler 
20 ıs Radyo sueteai 
20 45 Halk tDrkDıO 
2 ı 00 Xonupna 
21 ıs Puıı 
21.45 Bando 
22~0 Haberler 
22 45 Kapaoı .. 

[ G'C' G'.L'M HABERlER 1 
Madagaskar'ın \ Riom Divanı 
Müdafaası için Devam Ediyor 

6 Fransız Harp Gemisi 
u Adaya Hareket Etti 
Vqlqton 10 (A.A.) - Vaıinston 

4plomatik mahfillerinde bir kaç bafü 
el Dakar'dan Madapıkar'a milte 

ftCCiherı altı Fraruıs hafif muharebe 
emlslnin hareket ettiii teyit ~ek 
edif>. 

Birı .. nr Amerika hBk6mednin., 
anaıs fılosanan hareketleri bakkm

Vieby'den lıtedilf teminata mem
.. bll~tt verld hiç bir cevap almadıtı 

lmaktadır. 
Madqaakar'm himayesi mneleslne 
t olarak Vichy'nin aldıtı durumun, 
lmanyanm ba istikamette her hangi 
r Japon harekedne muhalif olma

n ileri ıeld'li ve bu itibarla Ma
H"nt Okyanusunda bi:

laıtl haline relmeslnden endit" 
emesi llzım ıeldiii söylenmek-

ardım Sevenler .. in 
Umumt Kongresi 

Allbra. 10 (A.A.) - Sayın bayan 
wllnhibe tnönfinlln yübek hlmayele
'ir'-le &ulanan Yardımsevenler ceml

P~lthda ıenel ve merkez ikinci konr
bll,tln toplanmııtır. Nizamname-

...... tad!Jlttan sonra 15 klenik a
,..r merkez heyeti ıeçilml, bUytik

·~rlllııln tadın ve baihlık telıraflan 
•=lllıiıaldJım,esfne ve Ankara va1lılne tctek
•Qllr ft!tlmesfne karar verllmittlr. 

eni Macar Kabinesi 
Dün Kuruldu 

-·--·r Elektrik Santralı 
Tehlike Atlattı 

Leon Blum Dün, 
isticvap Edildi 

Riom, 10 (A.A.) - Barünlı:ü celae 
Leon Blam'an lıticvabma tahsiı edil
miıtir. Kendisinden milli müdafaa ;_ 
çin zararlı olan kırk saatlik haftayı 
ve memleketin müdafaası için yapılan 
hazırlıklara encel olan ilcretli mezu
niyetler haklrmdalı:i kanana niçin Ut• 
bik ettlll ıorulmaştur. 

Blum.. intınabat tannl olan 25-4-
935 ile iktidar mevkline ıeçtlfl tarih 
olan 4-6-936 arasında Sarraat fizerin 
de hiç bir tazyik yapmatbftru IÖyle
mi,tir. Blum, 23-6-5137 den 18-1-5138 
tarihine kadar 'Batvelı:llet ınaavlnll· 
rinde hiç bir veçhUe Chaatemps ilse• 
rinde hi çbir veçhlle nBfazunu kullan
madıfıru iddia etmiktlr. 

Blum handan ıonra halk cephesinin 
tarihçesini yapmı,, CUmhurlyctçi bir 
nazır olarak hareket ettltini ve intl• 
habat ne ınıterilen siyueti takip ey
lediiinl iftiharla söylem ,ur. Amele 
ıınıfı tarafmdan tahmil edilen bir si
yaset kullandıtıru ıoyleyen Blum, bir 
büktlmet ıdi makamının icap ettirdlli 
zaruretleri de mildrik bala..,dutuna 
illve eylemietir. 

Celse bundan sonra saat 15,10 da-4 
lS,40 a kadar tatil edilmiıtlr, 

~ 

Yugoslavyada isyan 
Hareketi Geniılyor 

Ankara, 10 (Rad10 ıazeteıi) - Ya. 
ıoılavyada fıyan hareketinin artmak
ta oldatana dair haberler relmelrte
dir. Baıtm BUkl'e1 radyonııan bll
dirdiline tnre Ba .. ekil General Ne
diç radyoda Sırp milletine bir dem~
te balanaralr deml,tlr ki: 

"Bu çok karlflk anlarda aam1ml o
larak ılae hiUp ettifiıne inanmız. tn
rlltere ve Amerika bizi kanlı botat
malara ıevketmek iatl70r Sırblıtanm 
mukadderatı yine Sırplılarm e1lnde -
dir .. , --lngHterenln Harp 
Masrafı Çoğalıyor 
Londra 10 (A,A.) - Resmen bil

dirildlfine rnre, ıon altı hafta için
de milli mfldtfaa masraflan ırilnde 14 
baçak milyon lnılllz linmnı bulmak
tadır. Harp tnıiltere)'e dnde 12 bu
çuk milyon Sterlınr•e mal olmakta
d!T'. 

Taşıtlara 
Yapdacak Zam 

_., 

Hazirandan itibaren 
Tatbik Edilecek 

Nakil vasrtalanna yapılması dilş{l
nillecl!k zammm, belediye bütçesini 
Jcnkleştlrmesi için ne nisbette olma
sı lAztm geldiği etrafından beledive 
reisliği ile, elektrik, tramvay ve tü
nel lııletmesi umum müdürlQğ(} ara
sında temaslar yapılmaktadır. Yapıl
ması istenilecek zammm mali yıl baş
langıcı olan Haziranda tatbik edile
bilmesi için projenin sfiratle haztr
larunası ve Dahlllye Vekilliğine g8n
derilmesl vali tarafından aHlkadarlar 
emir verilml tir VekAlet, kendisine 
gönderilecek projeyi bir kanun Uvl
hası taslağı halinde BQy(ık Millet 
Mec.-liqıne "C'vkedecektir 

Belediyeye yeni gelir 
Artist Bilrhanettln Tep 1, diln be

lediyeye milracaat ederek buldu~ 
gelir kaynaklarmm kabul edilip edl
lemiyeceğlnl sormuş, bunlar olmazsa. 
yeniden iki mühim proje verebilece
ğini, bunlardan da belediyenin bol 
mlkdarda gelir temin edeceğini bil
dirmiştir. 

Diğer taraftan Bilrhanettin Tepsi 
vilAyete müracaat etmiş ve kendisine 
bir "Evlendirme bürosu., kurmnk 
müsaadesi verilmesini istemiştir. İs
tidada, bu bQronun istendiği vakit 
talimatnamesini verebileceği kayde
dilmektedir. 

T ~--··-----

... 

Biitun Sirketlerin Esas 
' Nizamnamelerinde 

Yapılacak Tadilat 
Sirk etler Bu Av lcindP Toolantı Yapacaklar 

Biltiln şirketlerin esas nizamname- mCısaadesi olsa bile- sermayesi TQrk 
!erinde bazı tadiller yaprlaca~ını yaz- hissedarların sermayesinin Uçte blrl
mıstık Verilen malOmata g8re bu ta- nl nşmıyacaktır. 
diller c-kiz madde halinde tesblt e- 5 - Hamiline muharrer hisse Re
dilerek şirketlere tebllit olunmuştur. netlt-rl ihraç eden şirketlerin idare 
Şirketlerin umumt heyetleri bu aylar meclisleri bu hisse senetlerinin elden 
içinde toplan rak yeni m ddelere gö- ele ve ecnebilerin ellerine g~m!ılne 
re muamelelere b 1 m k ıızere karar mani olacak tedbirleri alııcaklardır 
vereceklerdir. 8 - Şirketler. statlikolan har cin-

Bu m ddelerln hU~sası şunlardır: de kalan m::ıddeler Cızerinde muamele 
1 - Uzerlne fiyat konulmaml$ olan yapamlyacaklrdır. 

m ddeler hakktnda şirket satııı yapa- 7 _ Bu muameleleri talimatname
cağı zamnn Ticaret \Tekilliğinin mil- ye aykırr olarak yapan şirketler mef-

ade ini lstlvecektlr. uh sayılacaktır 
2 - Şirketler her altı ayda bir de- 8 _ Bütiln şirketlerin umumt he· 

fa bütiln muamelelerinin bllAnçosunu yelleri bu maddelerin tatbiki için 
Ticaret Vekilliğine blldlreceklerdlr. toplantıya davet olunacaklardır, 
Ticaret Vekilliği de her zaman şirket- Verilen malOmata göre Martm on 
ferden izahat istıyecektir. • be inden itibaren bu yeıl eekle ıısre 

3 - Anonim şirketlerde tesisten toplntılara başlanacaktır, Daha ev
ııonra da olsa hissedarlar arasma ec. vel toplantılartnı yapmıı olan eirket
nebl alınabilmek için VckAlt-tten mil- !er de ikinci bir toplantı yaparak Ve
saade lstenllecektlr, kftletin tebligatı dahilinde karar ltti-

4 - Ecnebi hlssednrlarm -VekAletln haz edeceklerdir. 

Ziraat 
Seferberliği 

Patates ve Mısır 
Tohumları Dağıtıldı 
Kazalarda yazlık ekim faaliyeti 

hızla devam etmektedir, Bir müddet 
önce Yes!lköy tohum ıslah istasyonun
dan temin edilen 15 ton tohumluk 
mııtr bütiln karalara ihtiyaçları nls
betlnde da~tılmıştır, Kazalar, kendi
lerine Yeniden tohumluk mısır gön
derilmesini istemişlerdir. Bunun üze
rine Yesllköy tohum ıslah istasyonun.
dan yeniden 12 ton mısrr getirllml 
ve kazalara lhtiynçlartna göre gönde~ 
rilmistlr Bundan başka Trabzon malı 
tohumluk patate lerin de vilayet ı
nırlan !cinde t-kimlne b lanmıştır, 
Ayrıc Tral:-zonn ~ c-niden tohumluk 
patateıı ı marlanmıştır, 

Dun Sll'vrlden bir mlkd r tohum
luk nohutla. Ordudan bir mikdnr to
humluk kara fasulya ~elmiştir, Bun
lar da hemen kaza! ra 28nderilmlş
tır Ayrka kazalara para yardımı da 
Yapılmıştır, Bu paralar 7.iraat sefer
berllll için tohum nlımmda kullanı
lacaktır 

Diln, vllfıyet ziraat müdurluğ{l ekl
T'\in muhafnzası !cin kazalara da mil· 
J.ellefiyet usulfyle, ııehlrde avcılar va
ıımslyle karga mücadelesine htz ve
rllnl"Sini kazalara teb ğ etmiştir -----
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r-·- DllAT: 
1 Elektrik ervisi N 

1
. Zamarlntizam~ 

1 

GiıcP.k 1 
imtiyazı. ketler, devlet 

belediye ellneçtlkten ıonr• • 
mUateanası il halkın bu aerv 
ferin klStDID~e ve lntlaamatz 
iiına dair ohışlklyetlerl kealld 
Artık ne terı muslukları aus 
kalıyor, ne tnler geıı,ı gUzel it 
•etlllyor, ne ılefonlır saiiır "' 
:lllılz kahyo ne de bir ıDrD hU• 
rurauzlukla,..e yolsuzluklar olu• 
vor, Çok şUır rahaba. 

Fakat ned ıe bu imtiyazlı ld•· 
1 relerden de' •hnın elektrik ve 
İ tramvay ""lalnden pklyetlet 

1 tıenila kealledl. Tramvay bah• 

l 
inde söylenecekler ve vlktılar 

o kadar çok ı, bu ıUtun bunlann 
qyflrnaaını ile klfl gelmez. 

Elektrik b sine gelince, hiç de• 
llıe halkın u aervlaten flklyetl 

i
l kalmarnalıyd Elektrik cereyanı 1 

bapbozuk bl hal aldı. Zaman o· ! 
luyor keılltor, zaman oluyor : 
kendi 1<endl e geliyor. Llmbala· i 
rımfzı ya km k ve ılSndUrmek ar· ! 
tık bizim lhly•rımısdı delll. şı. 
klyetler, bllııa& havai hat olan 
yerlerde toı:ıınıyor. Şehrernlnl, 
Venlbahçe, -ıe Topkapı clvannın 
bir aydı Uç defa elektrlkıhı kal
dılrna lnınflır ınıT 

Sark Mın+akasından 
Havvan Gelmivecek 

Rum Patrikinin Dün Celepler iaşe mildOrlilğOne milraca-

1 at ederek şark mıntaka ında koyun-

Rakı Masasında 
Cıkan Cinayet 

Ham Madde ve 
Kaucuk aç.. Teklif 

Gecenin bir 'l/aktlnde rtfklar 915· 
nDverlyor. Her evde petrol bu• 
lunmuyor. 1<11111 tflnln bıpndadır. 
kimi hHta11nın llAcını vermekte
dir, kimi ertesi gDnD ite gldecell 

Galatada oturan Şeflldn evinde rakı Brezilyadan piyasamm ham kau- için yemeölni hazfrlamaktadır, 
içtikten sonra kavga çıkaran ve bı- wk ıatışlan teklif edilmlmr Kauçuk ııaıau herkes bir it görmektedir. fadesi Alındı lnrm do~rma zamanı basladığmı ve cakla ŞetiıJ öldüren Hakkmm muha- fabrlkalarmıızm evvelce yaptıklar cü- Saatlerce, hattı gUnlerce devam•· 
kemeslne dün ikinci ağır ceza mahke- parişler üzerine Mısıra sekiz yüz ton " cıen 'UJ kıranlık yDaDnden 1tler Fener patrikhanesinde çıkan yangtn 

yüzünden, patrik Bunyaml'nln ifadesi 
dün Fener patrikhanesinde mahkeme 
naibi Salim Başel, müddeiumumi mu
avini Ziya Yazgan'] kAtip Ragıp ta
rafından alınmıştır. 

oralardan Martın on beşinden ıonra 
koyun getlrllemlyeceitlni söylemişler
dir. 

E~t' mtntakaııında satılmak Ozere 
aynlmış yinni beş bin kasaplık ko
yun bulunmaktadır, Fakat bmlr be
lediyesi et narhını tstanbul flyatlarm-

mt'llinde başlanmıştır. gelmls e de Mısır hilk(imcti bu mnl- 1 yUz ıtD • ..... ı-~ıctadır. 
HakkT durusmad:ı suçunu itiraf et- larm ihracınt kabul etmemektedir. j Zaman < ki, imtiyaz..... ' .. r. 

mis ve demiştir ki: "Vılta gecesi Fabrikatörlerimiz İş Banka111na mil- : kete rahm,yorua ltlrnlzl bı• '· 
Ekremle beraber Şefiğln evin" rakt racaaUn namlarına ıönderilmls kau- 5 ras ciddi t hiç ~imana eski ı 
içmeye gitmiştik. Bir aralık Seflk ba. çuklarm banka tarafından tesellüm 1 ılıteml boııt< olmaz mıT 

Atina Belediyesinin Albümü dan yilksek tuttuğu ıcın Egeden ts
tanbula koyun getirtmek pahalıya 

na git meze al. dedi Gitmek istem&- edilmesini istemişlerdir. İs Banka ı ·-·,--------
dlm. Bunun Qzerlne beni evinden .Mısır şubesine verdiği bir emirle kn
kovdu Başka bir şey bilmiyorum.,, uçuklar alınmtş ve bankanın ardlye
demlstir sine konulmu tur Meselenin 7akmda Tütüne 

Müskit 
Atina belediyesinin şehrimiz bele

diyesine gönderdiği albüm ve tablo 
dün belediye reisliğine verilmiştir. 
Atlnanm eski bir manzarasını gosteren 
çok kıymetli yağlı boya tablonun al. 
tına bir kitabe yazdf bulunmaktadır. 
Albümde çok zarif bir kapak içinde 
Atlnarun en eski belediye reislerinin, 
belediye blnalarınm, tipik evlerinin, 
sokak ve mahallelerinin resimlerini 
ve yapımış planlar~ı göstermektedir. 

lzmirde Ziraat Aletleri 
İmaline Başlanıyor 

İzmir, 10 (TAN) - İstihsali art
tmnak için yaptırılacak pallak ve sa
pan aç demirleri imalinde lı:ullanılmalr 
Uzere Karabıik fabrikalarından temin 
edilen 20 ton llma demiri Jle Uç bin 
liralık tahsisat Yilbete relml,tlr, 
Bunlır imallthanelere tevzi edilecek
tir. 

PASifiK HARBi 

mal olacaktır. Celepler buırtın la•e 
mOsteşarınt görerek bu vnzlyetl an
latacaklıırdır. 

Para Piyesinden 
Çıkan Davalar 

Muh rrir Yaşar Clmen, dOn mild
dPiumumiliğe müracaat ederek mu
harrir Nacio Fazıl ile COmhurlyet, 
Sontelgraf, ikdam gazetelerlvle Ttlrk 
tiyatrosu mecmuasT alı-vhfne bir da
da ikamesini lırtemlştir Davava sebf'p, 
Necip Fazılın Para piyesinden müte
ve111t münakasalar karı;ısındıı Sontel· 
vratta yazrlılı Tam Cevnp başhldı 
yazı ile Nec.-ip Fazıltn C'umhurlyrte 
verdiği beyanattır 

Tür Tiyatrosu mecmuası aleyhine 
açılan dava da bu yazı ve be7anat
lann iktibas edllmlı olmasmdıındır. 

Müddelumumlllk bu milracatl tet
kik etmektedir •. 

Ş RK CEPHESi 

Mahk~e şahitlerin dinlenmesi tein ha111 bt-klenmektedlr. 
başka g{lne bırakılmıştır. 

iaşe Müsteşarının Dünkü 
Ziyaret ve Tetkikleri 

Şehrimizde bulunan iaşe müsteşan 

Şilkril Sökmensiler dün sabah vfllyete 
!!t-lerek vali ve belediye reisini %İyaret 
etmlştır. Şükrü Sökmensüer vlltvette 
valf, vali muavini Ahml!!t Kıntk ve i
aşe mildOril Mümtaz Rttk fte konuıa
rak iaşe işleri etrafından malOmat 
almış ve yapılması ıereken yeni 18-
lerl bildirmiştir. 

Müsteıar ticaret ve zahire borsa
sında da bazı tetkikler yapmJl1ır: 
-----~--

Altın Fiyatları 
DOn altın otus Qç liradan ve bir 

gram killçe 450 kuruştan satılm~hr. 

Z. Hanım Konaqında 
Keşif Yaplldı 

Yanan Fen Fakültesinin yanma 
sebeblnın ara&tınlması için yapılma
sT icap eden keşif diln hAklm Reşıt 
Nomer, müddeiumumi Necati KiltOk
çQ otlu ve ehli vukuf olarak lstlrak 
eden belediye fen heyeti tarafından 
yapılmıştır, __ _,, 

ihtisas Mahkemeleri 
Hazırlığı Bitti 

Mllll korunma davalarına bakmak 
Qzere yeniden kurulmasına karar ve
rilen ihtisas mahkemelerinin hazırlık
tan tamamen bitmiştir. 

-
Dün 

Satılma 

YE Fiyatlarla 

Başlandı 
fnh arlar u m-durlilğ(} Cum!I 

günll depol ra emir yollam'll ve 
birkaç gfin i ·ltışm durdurulma. 
smı istemişti, in üzerine umunt 
mildürlilk bir c\n neşrederek ba· 
yllere ellerinde ınan alkoTin lçki
lt-rle tutan, sig~Qro, tömbeki gi
bi maddelerin nırmı 48 saat z r
fında blld rmele ~mltU. 

Depol r dün pen te bit edılen 
fiyat üzerine b2re ııat11 J'llpmtya 
ba 1 mıştır. 

-
Bir Kaç Vakıa ve M. Winant'ın Yaıing· Ruhr'dalHedefler 

~ Baştan ı ınctde ~ eastarı ı ıncıde Bunlardan Çıkan ton Temaslan Döviiyor 
nlış yolu üzerinde Tankkayan da Alman reami tebliği N ff ~ Bastarı ı ınclde ~ stan ı incide 
görülınüşle~ir. Düşmanın hafif Berlin 10 (A.A.) - Alman teb e Ce düşürülmesi ihtimaline inanma- ley bir müdde'aşingtonda kal 
mukavemetı bu sabah bertaraf 11 . ' . .. ' • · • d iş edilmiş ve geri çekilme hareketi.. ~ı: Şar~ ~ephesınde duşman ~ Battan 1 incide dığını söylemiştir. Büyük elçı Va dıktan sonra az servısm e 
miz muvaffakıyetle bitirilmiştır. dun de hıçbır muvaffakıyet elde şingtonda yeni bir memuriyetP. alacaktır. 

Mul 
. , t edemeden taarruzlarına devam maksatla durmadan yeni kuvvet tayin edileceği hakkında çıkan J'l Af "k --LiUerinde 

meın e aarruz etmiştir. Merkez kesiminde ordu ler ve yenı malzeme ile kuvvet - vaw-etleri katiyetle yalanlamış ve rı anın g• ~' 
Yeni Delhl (A.A.) - 1nrıliz bava ya mensup teşekküller ve hücum lendirilmektedir. İngilizlerin yar pek yakında Londraya dönmevi Bertin, ıo (A. - ''Teblit ... Af· 

kuvvetleri tebtillnde, lnıillz tayyare- krtaları birkaç hat üzerinde ka· dımcı kuvvet yetiştirmeleri daha ümit ettiğini ilave etmiştir. rikanın rarp sahaç~nda faalıyet: 
!erinin, dün öfleden sonra Japonların demelenmiş olan mevzileri düş - güçtür. Vakti gelince general / t l rin - te bulunan Alma de~saltılan lklaı 
IHalinde bulunan Mulmein tayyare manın anuftane mukavemetine Rommel Mısıra karşı büyük bir 81'e' 11aze e e e gore petrol remJsi Qlr; uzere cema'1 
meydanım tlddetle bombaladıktan ha rağmen yannışlardır. Sovyetler taarruz hareketine geçecek, Si - Stokholm 10 ( A.A.) - "Svenü• ~7,000 t~nl~k döduıman vapunın11 
!';~;eri:::~r;.;:~:; ç~~~~:~~ dün 52 tayyare kaybetmişlerdir. cilya, Adalar ve Yunanistanda ~::ı~a::·~:::e:ı:_~~!:ekn:: a;ı~~· ı;::ba nreleri diln ıece 
tır. Bütün tnıiliz av tayyareleri üs- Bi! ~ Alman tayyaresi dönme- bulunan Alına~ hav.a kuvvetleri dir: ıar;~ ;:lmany dazı mahallere ta 
terine dônmiltlerdlr. mıştır. de Mısın ve Suveyşı bombardı - Son zamanlarda Sovyetler Birllil arruz etm'tl rS vU ahali araıfm 

AVUSTRALY A'DA: 

Sidney 10 ( A.A.) - Japon kuvvet
leri Yeni Gine'de Lae'nin 95 kilomet
re rarblnde Finschafen'e üçüncü defa 
olarak aıker cıkarmı,ıardır. Fin
scharfen'in küçük bir hava limanı ve 
orta tonajda ıcmllerln ıirebileceti 
bir limanı vardır. Japonların Port -
Moreıby'ye yeni bir akın yaptıktan 
öirenilmlttir. 
Yeni Gwdekl Japon üuü 
ıüUetle bombalanamk 

Camberra 10 (.A.A.) - Avustral
ya hava kuvvetleri timdi Yeni Gine
deki islerden AV111tratya krtaıını 
tehdit eden Japonlara taarruz için bil 
tün imklnlanm kullanmak ve mUda
faada kalmamak emrini almı,lardır. 
Avaıtralya bava f'lolannm takviye 

edildifini ifp eden Hava Nasın de
mlıtlr ki: 

"Leh veya aleyhimizdeki ısanslar ne 
olar11 olsun tayyarecllerimiz ıelecek 
yeni hava kuvvetleriyle birlikte mum 
idin oldata kadar kuvvetl• düımanı 
hırpalamafa devam ed~ceklerdir. Tay 
yarecilerlmlz taarruz zihniyetinden 
mahram dellldlrler. Rlcat mevzuu
mbs olamu ... 

~. RINDISTANINDA: 

Sa11on 10 (A A.) - Son relen ha
berlere söre. Cava adasının hemen 
hemen tamamı Japon kuvvetler: ta
rafından iscal edllmlttir. 

/GER ll'ABERLER: 

Diyet mecliai toplanıyor 
Tokyo 10 (A.A.) - Diyet meclisi 

12 martta fçtimaa davet edllmlıtlr. 
Bapekll Togo ba mBnasebetle bir 
natuk ıöyllyecek, Harbiye ve Bah
riye Nanrlan harp vakalan hakkın
da izahat Tereceklerdir. 
tJAyni gün Holanda Hinc!tıtanının 

tealim olmaaı hldisesi bütün Japon. 
yada kutlanacak ve halk harpte ölen 
askerler ve 7&J'alı muhar plerln iyi 
olmaları için daa edecektir. 

Alman deniz kuvvetleri tarafından man etmek suretiyle İngiliz or- ile Bilytik Britanya arannda bir cer- da ölenler .e ,. nlar vardır. Bır 
fimal buz denizinde yapılan hareklt dulannın arkalannı dövecektir. cinlik olmaıtur. Sovyetler harbe fa d ril mtitt6r. 
eı~ında muhriplerimiz Ayılar ada- Alınanlann hedefi Mısın işgal al olarak ittlrakte devam için h rp 
ıı cıvannda bir Sovyet ticaret vapura ederek Süveyşi ele geçirmek, son ten sonrası için bazı rarantiler ist 
na batırmıılardır. ra Filistin ve Suriye yoluyla Ira- melı:tedir. Bu carantlleri dif•r müt-

Bu hareket esnasında tnırlllzlerln 
torpille mücehhez Uç tıyyarei di1•il ka uzanarak Basra yolunu kes • teflkler Atlantilr demecinin bazı 
rUlmilştür. mek olacaktır.,. hükümlerine ayktn ve ••ırı bulmak

tadır. 
Tahrip edilen malzeme İşte General Rommel'in Gaza- Bıı suretle tnılltere birbirinden fe-

Moskova ıo A.A.) - Sovyet teb- la civarında duruşunu, böyle bil na iki 'eyi seçmek zorundadır: Y11 
lifine ek: Merkez cephesinde yapılan yük bir taarruz için hazırlanmak muhtaç olduiu müttefik Sovyeti 
iki ıünlük bir muharebe neticesinde ta olması ile izah olunmaktadır. kaybetmek yahut d'l diler rmlletlere 
Sovyet kıtalan 2.000 Alman subay ve brsı cf riıtifi taahhUtl~re ihanet et-
erini yok etmlılerdir Bu muharebe • • .. mek. 

Atlantik ıklarında 
Vatinıton O A) - Bahriye 

Nezareti Arab ta Brezilya ıemıa • 
nin Atl n k kıJ açıgında torpll
lend t n t t etştır 7874 tonlllto 
tutarınd olan A>utam gem· ı rece 
Vlrjlnya'da N yor'un 70 mıl me a
fesınde batınlmııs. -----
Çin Resri Sözcüsü 

neticesinde bir kaç kasaba iHal ~ Amerikan büyük elçisi ~ nant'ın 
dilml• ve Naziler pek bUyük miktar- Fakat Almanyanın ilkbahar • Vıılnıton•ı ıitmesl işte bu mesele il~ M 
tarda harp mala~eıl kaybetmişler- da iki cephede birden ha- llıill ıtiril!üyor Büyük Britanya. her 

mea.ıan 1 incide 

Kurusunun irleşik Amerıka 
onderilmese benzetmiştır. 

dlr Banlann arasında tahrip edilerı rekete geçmesini icabetiren bu lıanıri bir karar almadan ance, Ame- Y 
on· n zaptedllen bet top Yardır. Ba tahminler bize pek varit görün - rikah müttefiki ile iıtiprede bulun-
cephenin batka bir kesiminde mUıtab- müyor, Alman bafkomuı.nlıgı mak iıtlyor. 

Çinde yeı bir tayin 
kem bir mevzie kar•ı yapılan bir şimdiye kadar hep diıpnanlnrını ---------
taarruz da muvaffak olma,tar. Ba birer birer ezmeyi tercih etmıı, 
taarruz eınasmda bir miktar top, tank iki cephede birden dövüşmemlt
ıiper havan topu, otomatik tilfek 
ve cephane ahnmıttır Bir miktar tir. Mısırda harekat için daha üç 
düıman askeri esir ediirnJ,tlr aylık bir zaman kalmıştır. Rusya. 

Kırım yarım adt111ında da ilkbahar başladığı zaman Mı
sırda artık yaz mevsimine giril -
miştir. Onun için ıimalt Alrikada 
Almanlar için düa iki üç aylık 
bir zaman vardır. Yazın bu böl • 
gede harbetmek mümkün df!ğiJ • 
dir. 

Berlln, 10 (A.A.) - Slvaıtopol 
muhasara çevresinde Sovyet lrıtalan 
bir Alman tUmeninln mevzilerine ta
arruz etmltse de ba taarru~ evvelki 
ler gibi akim kalmıt ve dU,man rerl 
c;ekllmi,tir Kerç cepheılnde cın,man 
)'ine dBn atteden sonra Alman hat
lanna dotru llerlemefe çatı,mıe •e Zaten İngilizlerin Llbyadakı ta 
kanlı kayıplara ufnım"tır Ak•am~ arnızlannın hedeflerinden birı 
dolna So97et topea111 ateılni pek zl de burada Udnci bir cephe muha 
yııde slddetlendlrmfe ve tek bir mUf- faza etmek, Alman kuvvetlerinın 
rezenin kesimine 1000 mermi atmııtrr bir kısmını bu bölgeye ı;elnnelıı • 
Alman topeaıa ayni elddetle kareı- tir, İngilizler IOD taarruzla bu he 
hkta bulanmat ve diltm•n mevzile- deflerine vardıklan gibi Tobru
rinden bir çotana tahrip etmittlr ğu kurtarmak, Sollum'u 'zaptet -

lngiltereden Yeni 
Lokomotif Geldi 

mek gibi birçok askeri ve .Jtrate. 
jik faydalar t.emln etmişlerdir. 

General Rommel hakikaten Mı 
Ankara. 10 <TAN) - Son dnlel' sır ve Süveyı yoluyla Buraya in 

de İnıll~ereden yeni ~a,tan vııon ve mek pllnını takip etmek ntyettn
lolromotif ithal edilmı,ur. Banlann, 
montaj ameliyesi biter bitmez hatla- de ise şimdiden harekete ~ek 
rrmrzda çahıtırılmuma baelanacaktır. ve şark taarruzu hac;ladığı za • 
D fer taraftan mühim miktarda kam- man, artık seferini bıtirmiş ol • 
vonet de ıelml!ıtir mak zorundadır. 

Hona IC """ Mezalimi 
Hakkında 

k:i1Jr Baetan 1 lncldt 

Teabit olundutana ıöre. lnglliz 
orcluıandan 50 111bay ve erin e11eri ve 
ayakları baflanm1' ve banlar, ba ıa
retle lilnsillenmlttlr. Yine tesblt o
landatana ıare. tchrin testim olma
mu!an 10 nat sonra dahi yaralılar 
hl 1 kırlarda bulana10r ve JaPOnlar 
a lerl rlhnmelrten fmtfna ediyordu 
Yine tesbit olanduhna ,6re, Aıyah 
ve Avrapalı bdınlarm namuslannı 
hlC11111 edilmlı •e kadtnlar aonra aı
diirtllmlttilr. Nihayet bilttln bir Cin 
mahallesi, ''amaml bir mahıtle. ha
line konulmu•tar. 

Hintliler, Çinliler ve Portekizliler 
de dahil olmak here ıamizondan ut 
kalanlar ılhhate nrarh, kap11m ve 
penceresla, yıkık barakalardan mü
rekkep bir kampta toplanmqtır. Son 
lrtnan aonlanna dolra 150 dizanteri 
vabn çılrmııtrr. 

Bum cfddt 111rette hasta olmak \!· 
zen Avrupalı lıallrın ektıeriıl r8zaltı
na atmm" ve harp eafrlerl cıbl han
lara ela yalnız ııeklz pirine ve su ve 
baran da az miktarda başka yiyecek 
verilmiıtir. 

Çunking, 10 \..A.) - Resmen 
hıloırıyor: Çaı. Kay Şek, em ( 
a ı•ı.da Genetku alo- Başkaıı o
lan Birle ık An-rika ordusu ge
nl'raller nden Sllwell'i Çin ha· 
•ekit sahası bıkumandanhğ.na 
tayin etmı tır. 

Hindistand Bir Tevkif 
Banı - Kok lO(A.A.) - Kalkiita 

radyosunun dün v dili bir habere ro 
re, Hindistan " eri Bloku" reisi 
Serdar Sardul S ~ dun Hindiıtanm 
milll mUdafa11 kaunun• tevfikan ln
ıillz polisi tarafıd n tevkif P.d lmll
tir 

Japon kuvvetletnln yfiksek civan
mertl k hialerl ile me,bu bulundutu 
hakkındaki Japon iddlaa lirenç bir 
riyaklrhktır. 

Eden'irı aözleri 
Londra, 10 (.\,A.) - Hııriclye 

Nazm Eden. Avallı lramara11nda ~ 
yanattı balanarat Japonlann Honı
Konr'da yaptıktan rul mlerden bah
setmlı, bu mezal'nıden yalnız Japon 
ordusunun d~i 1. fakat Japon lmpa
rıtoranun. huk6mctin n ve b' tlin J -
pon mntet'nin m ul olduguna soy· 
lem· tir 
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aır aydanberl gazetdcrdeld bat
bklar budur: 

"Yakında İngiliz kabinesinde dc
fiıaiklı'lc ... ., Başlığın altında Sır StaI
ford Cripps'in ismi büyük bıri
lerle görlilıiyor Avam kamcırasındn 
"Kralın (pek f~vkalade) sefiri.. de-
nilen zatın böyle bir unvana hak 

şey sızmadı. Kazanılamıyan dava
lar avukatı gizli çalışmanın menfa
atini takdır ediyordu. 
Haziranın ilk on beş ıtününde 

Londrara geldiği zaman İngiliz ga
zeteleri onun memuriyeti hakkında 
pek "fena gören., fikirler beyan et
tiler, 

r 
1 

········-----
Her gün bütün Amerika ülkesinde tekrarlanan 
sahneler.- -Güzelliğe ambargo - Parlak burunlar 

- Göz kmıarmdald kırı§ıkhklar 

~ 
1 _, _____ .J 

Kayıbı 
Yazan: M. AN1'N kazanması ilk defa olarak görülmÜ:f Kremi.in aslanı: 

\.. 
Beşinci Avônli'nün. ı 75 numara- İllın adamları için,. eheınmiyetıiz 

sında Helcna Rub!nstein kadın t cferrüat demek olan bir takını ça
giizelliğine hasrettiği mabet, harp relerle Amenkalı kadın· sımaeınıt 
yaklaşınca Janiıs'ua yapll~ı gib k'l- bir sinema yıldızı parlaklıfı verecek 
pılannı kap,yacnk mı? Guzelleşmclc gıizellik ilaçlarına kat'i olarak ac
iııtiyenler az değil, fakat alım satıın- nede bir milyar dolar sarfed<:r, Bu 
da bir ferahlık yok, bir milyar dolar. pudra bulutlan o-

J
ai>on kaynaklan, CavadaJci.I0,000 §ey değildi, Fakat Sir Crıpps di

ğerlerine benzemez. Bu itibarla Sir 
kişilik ordunun kayıtsu: vcartsız Stafford Cripps isted.ği allkayı u-

tcslim olduğunu iddia ctmek1!irler. yandırmağa muvaffak olmuş sayılır. 
Bir tayyare fle Avustralyayjgiden Moskovadan avdetindenberi - ken
Holanda Hindistam umumi vc'Si ise disinin de ııaşmaması içın - lngiliz 
Bandoeng'in düştüğünü fakatıdanın kabinesine dahil olacağı kat'i suret
diğer bölgelerinde mukavemcP de- te söyleniyordu 
vam ettiğini söylemiştir. erkezi Kabinede değiş!klik yapıldı: Sir 
muvakkaten Londrada bahznl. Ho- Stafford Cripps harp kabinesine i
landa hükilmcti de: Bütün 1'nan - za oldu. 
danlarn sonuna kadar harbcdevam Sir Stafford Crlpps yaramaz bir 
etmek emri verildiğini, yalnr:muka- çocuk gibi azizl'ği seven bir adam
vcmetin faydasız olduğıı ~rlerde dır. Zaten beş scnedenbcri yaram.:u 
maham mahiyette mücndcle· son hktan vazgeçmemiştir. 
verildiğini ve Japonya ile olanda Lord Parmoor'un küçük oğlu o
hükilmc'ti arasmda bir mfizatıre ve lan Sir Stafford Cripps babasmın 
anla5manm asla mevzuubahsolamı- ptosunda tahammül cdilemiyecek 
yacağım beyan etmiştir, bir hale gelmlşti. Winchester ve 

Anlaşılıyor ki Cava adasr bugün University mekteplerinde de böyle 
değilse bir ~ gün vın biı 

kaç hafta sonra, zengin kayndariyle idiSonra sonra biraz uslulandı, Fa
tamnmen Japonların eline gtceektlr. kat Midle Tcmple'de avukatlık etti
ve bu suretle Holanda ffinatanmm ği zaman mahkemelerin yaramaıı: 
son mukavemet merkezini v mütte- çocuiıı olmuştu. Siyasette de böyle 
fiklertn müstakbel taarruzlaı için en oldu. Gayet ananeci ve muhafaza.
kıymetli istinat noktaların& blrlne kir olan ailesıni kudurtmak için 3-

Japanya hikim olacaktır. mele fırkasına girdi. MübalAğalt 
Japonların 42 mnyon nüful ve 01- nutukları müfrit siyasi fikirleri o

dukça mfilıim bir müdafaa rdusuna nn ön safa geçirdi. 
malik olan Cavayı çok az bi zaman- Bu suretle lng!liz politıbsınm en 
da ele gcçlrebilmelerl, deni. ve bil- 1 bir ph ı et' ld 
hassa hava hakimiyetleri ayesinde g~ P s Y 

1 0 u. 
mümkün olmuştur. Uzak Sakta harp Muteassıp mı? Alaycı mı? 

Nüfuzlu fakat kendinden korku-
lur blr adam olduğu için ona çok 

ehem1?liyet verilmek istcnilmiyorda.. 
Frrkasında az dost peydahladı ve o
nu müteassıp telakki eden arkadaş
larının ekscrlyetinl endişeye düşür
dil. 

Muhafazalcarlar onun bir alaycı 
olduğunu iddia edi70rlardı. Resmi 
bayatı bu iki kutup arasındadır. Ve 
bu iki kutbun hangisinin daha akla 
yakm olduğu belli delildir. K!m
bilir belki ikisi de onun için doğ-
ıudur. 

Hemen hemen yalnız başına Slr 
Stafford Crlpps on sene amele fır
kasınm (son münteha) smı temsil 
ettl. 

Sir Stafford Crips 

le fırkasından çıkarıldıiııu haber 
almak için gelmiş oldu. 

Bu esnada Sir Stafford Cripps, 
Churchıll'in iktidara gelmesiyle yo
kuşu bir hamlede çıkıverdi. 

Churclıill onu takdir eder: 

au iki adam uzun müddet birbir-
lerine muanzdılar. Churchill 

Avaın kamarasında bıı (sol) cent.H. 
meninin sözlerini "küfür., le tesfir 
etrnıştir, 

Fakat ikisi de birbirlerine küfüv 
olduktan için sevişiyorlardı. 

Bir gün Sir Stafford Cripps hak
kında ne düşündüğünü sor.an bir ga
zeteciye Churchlll ııu cevabı vermiş
tir: 

- Onda üç şeyi takdir ediyorum: 
Cesaret, doğruluk ve zeki. Bu üç 
meziyet bir araya gelirse bazan bir 
siyasiyi coşkun bir hnle getirir. Sir 
Stafford Cripps bu kısma dahildir. 
Churchın iktidar mevkiine gelir 

gelmez Sir Cripps'.in bu meziyetlerin 
den istifade etmek istedi ve onu Sov 
yetlerle el birliği yapmak üzere Mos 
kovaya gönderdi, 

Fakat Ruslar gidi bir şahsiyetle 
münakaı;a etmek istemiyorlaı·dı Sir 
Staford Moskova ile Londra ~sın
da uçarken Maisky bunu açıktan ~ 
çrfa Lord HaUfaz'a söylemi5ti. Va
ziyet mühimdi_ 

Churchill tereddüt etmeckn Cripps, 
Moskovaya sefir tayin ettl. 

Hariciye Nezaretinde raporunu 
yazarken haber aldığı Alınan 

taarruzu onu br y ldınm darbesi gi
bi hayrete dıişürdü. Londra_yo bir 
katiple geldiği halde derhal Mos
kovaya bir çok askeri mütehassıs

larla dbndıi. Rolu birdenbire ehem
miyet kesbetti. Kremlin'in gıinlük 
aslanı olmuştu 

Senenin son ayında Churchill'in 
Amerika seyahati sırasında istifaya 
karar verdi. Burada bir miinasebet 
kaydedeb liriz: 

İki hafta görüşmelerden sonra 
Anthony Eden Moskovadan ayni -
mıştı, 

Hariciye Nazın ile sefir uyuşama
dılar mı? Yoksa Crıpps işinin bitti
ğine mi kail oJslu?. 
Yazdığı istifada ikinci sebeple bir 

de hususi işlerini ileri sürüyordu, 
İngilizler için Crlpps'in çekilmesi 

mesela Henry Ford'm sermayedar
hktan vazgeçip komünist olmasına 
benzer. 

Crlpps İngı1terenin en mühim 
emlak sahiplerinden biridir, Lond
ranm bütün bir mahallesi onun 
malıdır, 

Bu itibarla da tam !ngil!z nsilidlr, 
Sanki bu hlll ile Oskar Vayld'm 
.. İngiliz asalet! metre ile ölçülür 1,. 
sözünün tam mukabilidir, 

Boyu bir metre doksan santim o
lan bu adamra kendini beğ~direcek 
bir hali yoktu, Elleri daima cebin
dedir, sırtı da biraz kamburca gö 
rülür, Maden çerçeveli gözlüğünün 
arkasında naznrlan soruşturucu ve 
müsteh.zidir. İnce zevkli ağzı sanki 
iphamlarla karşısındakini tazip et
mek ;çindir. Cripps hakikatte de 
öyledir. 

Ona bir avukat elhlse3indcn ziya
de sırtına İskoçya kumaşından bir 
ceket giymiş, ayaklannı Tudor üs
lubu bir '°minen.in kenanna daya
mış yanında bir şişe viski ile polis 
romanlan okuması daha ziyade ya 
kışır. 

Böyle Jaı.ibaU kostümler giyse ıie 
Sir Cripps fazla modem döşemeleri 
sevmez, polis romanlanndan ncfr-:t 

- Bir "Burgonya,, kırmızısı isti- lur. havaya kanşır, tuvalet t<uyu o-
yorum, lur. buhar şekline girer, Harp imallu 

_ "Burgonya., kırmızımız yoktur. düzgün imalitı ile imtizaç tottirile-
Madam.. miyor Merhemlerin, kremlerın esas 

- Öyle ise bir "Rubis .• verıniz. olan iptidai maddeler artık mevcut de 
- "Rubis .. kırmız lığı d:ı yoktur ğildir. Mevcut ise bunları evvf':li hsrp 
_ O halde bir "Carmen., veriniz levazımı yapan fabrikalar çelı:ip alı
- O da kalmadı Renk ohnk " Man yorlar. 

dalina.. ve "mercan., var! . Parlakı burunlal": 
- Ne ise., Gucrlin'in " Mnsouko,, 

smdan bir şişe verir misiniı;? 
- Guerlin levantalıın yoktur Fnn 

sız kokulan kalmadı, 
- Halim ne olacak? Yar bbi ... 
Her gün bütün Amerika ülkesinde 

bu gibi sahnelerin muhtelif şek: llen 
berberlerde, güzclllk muesseselerin
dc- levantacı dükkanlarında, eczaha
nelerde, büyük mağazalarda tekrarla
nıyor: 

Bütün dükkanlar, birt>h1.eri:ıi iten 
kakan, doğüşen, haykır-, dil~en ba
yılan. ağlıyan kadınlarla sarılmış ... 
koku, ne tırnak citlisı. ne pudra. ne 
koku, ne tuna kcilası, ne kıl döken 
merhemi, ne tuvalet suyu. ne yuz 
kremi, ne çehre sutü hiç bir şey 
yok ... 

Bir knç hafta içinde ne var ne yok-
sa temizlendi. 

- Ne vakit gelecek acaba? 
Sualine karşı verilen cevap şudur: 
- Bilemeyiz Madam! Bu !Pbi ıeY-

lcrin imali durdurulmuştur. 
Bu gibi şeylerin imaline belki har

bin nihayetinden evvel başlanmıyacak 
tır, 

Kıl döken merhemine karıştırılan 

kükurt S1C'ilyadan, pudraya ka
rıştırılan talk tozu dJ İtalyadan ce
llyordu: Bunlar art k celmiyor. yine 
düzgiınciıhikte kullanılan kinin şimdi 
hastahanelere gönderiliyor. 

Bulgaristanm ııilyaiını ''Pro
vence., in menekıe, mimoza. karan
hl hülasalarım taeıyan vapurlar ar
tık denizleri geçemiyor. Baltılcta keh. 
rlbar yok, Skandinavdayan balık yaf. 
lan gelmiyor, Kına, sürme yapmak 
için şarkt:ın gelen bir çok maddeler 
artık gönderilmiyor. 

Tibetli rahiplerin kaval ıcaıyle tes
hir ederek yuvalarından çıkardıktan 
misk sıçanmdan aldıktan mis yağı da 
gelmiyor. 

Bunlardan daha mllthiş.i varı Hl
kilmet berber dükklnlannda endefrt
zable yaptırmak için kullanılan mad
denin de artık tedar k edilemlyecefinl 
bildirmiş, Bu Amerikalı kadınlan çi
leden çıkannağa klfidlr. Z ıten ba 
düzgün fabrikaları pek yalrındıı harp 
levazonı imal nde kullanacaklarm~I 

Göz kenarındaki kırı~ıklar: 

Amerikalı kadın bu gibi m .. hruını
yete pek guç tahammül edebi

lir. Artık tabli renktekı tirnaklarla 
mücehhez elinde tuttuğu a:rnaya ba-

başlıyah üç ay oldufl halde 
tngiltcrcnin ve Amerikanın •a adaya 
çok rmıctarda hava kuvveti töndenne 
melcrl hayret uyandtrmakt,.dır. Bn
ntı> harp başladığı zaman Anerı'kanm 
elinde Jıazır olarak çok ınikorda tay
yare bulunmaması, yolun u~nJuğu ve 
cmmyetsizliği ile ayni %llırllnda bas
kın esnasında büyük basaıa uğnyan 
Havai üssünü her ıseydeıı ttvel tah
kim etınek zarureti ile izah edeblllrlz, 
Bu sebeplerden başka ~mcrikarun, 
Avustralyayı ve Yeni ~JSnd:ıyr Ca
vadan daha mühim ve tnUafaası da
ha pyade mümkün birer üs olarak 
telikki etmesinin de cavanm esaslı 
yardmıdan mahrum btl-akdmasında 
bft' rol oynamış olması !tashtemeldir. 
A"11stralyaıun ve 'Yeni Zelindarun 
Japonlar tarııfmdan Sşgnfı, Amen'ka i
çin Cavannı fstilSsmdan claha biiyük 
bir tehlike teşkı1 edecektir. 

Moskova Avrupada halk cephesi
ni ortaya attıfı zaman İnglltcrcdc 
bunun dellab Crlpps oldu. 1936 dan 

J 939 a kadar amele fırkası ile_ko
müniırtleria blrlqmeleri libamuaa 
ficrl sürdü. 

Tebdili kıyafetle Londradan ha
reket eden bu adam Moskovaya eder ve portodan başka içki kullau-

Amerika harbe girdi gireli Amerika
lılar panike tutularak ne bulurlarsa 
satın almak için maiazalara hücum 
ettiler, Halk Avrupa gibi Amerika
da da her şeyin biteceğine katiyyen 
kani olduktan için her ıeyi almak is
tiyorlar ve bu suretle zorla bir yok
sulluk ve bir buhran çıkanyorlar. Ev 
kadınları bir çok birbirine zıd eşyayı 
karmakarıııık yıiJyorlar. Gramofon
lar, konserveler, mektup k&.ğıtları, 

şamdanlar· elbise, düğme, tencere 
gibi eşyadan bir stok 71ğmı yapılı
yor. 

karak ablukan n yüzünde yaptıfı te
sirleri lt>tkik ediyor Renı1ni defİ$
tirdiği kakül yine eski rengini alıyor 
Şurada burada kır saçlar var. Göz 
kenarlarında .. kaz ayafı., den!len kı
rışıklıklar, ağız ktnannda çizıriler, du 
daklarda sarkıntı.. Burun parlamaf:ı 
başlıyor. 

Bitaraf ınüsabfileritt ın.fitalealamı::ı 
göre: Dolanda hava lmvvederinin mfl 
hinı kısım. hiç bir faydalı nctlce te
min etmeksizin ve Slngaparu kurta.
raınaksızm. Malezyada kaybedilmiş -
tir. Holandalılar böyle hareket et
mekle kuvvetlerinin çok zayıfbyaca
ğın:ı biliyorlardı Fakat Amerikadan 
gelecek takviye ']nıvvetlcrlyle bu ka
yıplannm telafi edDcccğini aaruyor-
lardı. Çünkü Cava. mütteflklCTm mu
kabil taanıızlan için sağlam bir fis 
teŞkD edecek bir vaziyette idi Buna 
rağmen Cavaya Amcrikadan Mcak az 
m:ırtarda bombardıman tayyaresi cel
di; banlar da kifi miktarda av tay
yarderi tarafından himaye edilmedi~ 
çhı çabuk eridiler. Hong - Kong'da, 
gtngaptırda. Rangonda olduğa gibi 
eavada da arda, hova kuvvctt erinin 
buııaYcıdndcn mahrum kaldığı Sçhı 
mailftP olmuı;tar. 

Avustralyada ... 
Yeni Gineye büytilc kuvvetler pn-

1'3ll JaP<>lllarm Avusra1Y87J da. mü
dafaa hazırlıklarım tamamlamadan 
evvel. istilaya t~ebbüs edeceğini gös.. 
~dir.. Blr Avustrnlya gazetesi, , 
Avustralya muharebesinin fıilen baş- ' 
Jaıııı1 olduğunu. Amerikanın yardı -
mmı ve Avustralya milletinin cesaret 
ve fedakarlığı sayesind.e düşmana kar 
şı konacağını yazıyor. General Gor
dao Bennet Avustralyanın sonuna ka
dar doğüııeceğinI '" düşmanı ınailUP 
edecefini söylemiştir. Bir habere gö
re. çok miktarda harp malzeme
si ve bava kuvvetleri getiTen mu
azzam bir Amen'lcan kafncsi A
vastralyaya yaklaşmaktadır. Mih
ver kaynaklanndan gelen c:liicr bir 
habere göre de: Avustralyada 1ncı1-
tcredcıı ay.olarak Japonya ne sulh 
yapmak tcmayiı1il kuvvetlenmektedir. 
Ve hlı keyfiyet. Berlinde a1ika ve 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

tayyareden sefir olarak iniY<>rdu. maz. 
So•,.et memurtan resmi kıyafet- Bir Prol.etarya Karun: 

Amele fırkasmm kongresinde bu
na çok çalıştı. Fakat kazanamadı, 

1939 da Sovyetlerin ani bir su
rette dönüşleri tam taraftar ,peyda 
ettiği sıralarda faaliyetine fena te
sir yaptı. 

Alman - Sovyet muahedesinin im
zasına ehemmiyet vennlyerek Mos
kovanm yeni teranesine uydu ve İn
gilterenin yaptıft harbin bir em
peryalist harbi olduhnu ilin edi-
7ordu. 

Buna muhalefetim gösterme\: için 
Ç"ıne hlr seyahat yaptı. Dört ay Çin 
ordusun11 '9e Çanc - Kay - Şck"i.u 
rejimini tetkik etti. Londraya. a.me-

]eriyle ta'71lre meydanında yeni 
lngiliz sefirini bekliyorlardı. Tay
yareden hazrr csvaba benziyen kül 
rengi fanila bir kostüm giymış uzun 
boylu bir adamın indığini görünce 
hepsi şaşırdılar. Halis muhlis Lon
dralı olmasına rağmen Sir Stafford 
Cripps çoktanberi kafa ve diııünüş 
bakımından Moskovalı idi. 

Sovyet ııefleriyle münasebetleri 
pek samimi olda. Çok defa Stalin'le 
Crlpps'in daha tatlı konuıabilme
lcrl için ceplerinden iri pipolanm 
çıkardıkları görülmüştü. 

Geçen Hazirana kadar amele fır
bsımn yaramaz çocufunan Sovyet
Jerle müzakeresinden dışarıya bir 

C rlpps son derece zengin olma-
sına 'rağmen gayet sade bir 

adamdır. Bir salyangozun kabuğun
da krvnlması gibi iki kat oturduğu 
küçüçilk otomobilini kendi kullanır. 

Ne olursa olsun dün işçi fukasırun 
menfuru olan bu adam bugün onla
rın güvendikleri şahsiyettir, İşçi 
fırkası memleket işlerinin idaresinde 
büyük bir mesuliyet hissesi almak 
ve harpten sonraki ccmiyetfo tek
rar yapısına riyaset etmek istiyor
lar. işçi fırkasiyle komünistler a
nısında mütcvassıt bir mevkide olon 
Sir Stafford Cripps saatinin yak
laştığını görüyor. 

Oklahoma'da pergelleri, gemi pus
lalannı kapıştılar, Scattle'de herkes 
piyasada şeker bırakmamış. Detroit'da 
pipo kalmam?$ ve bir çok memleket
lerde bôyl~ hatıra gelmiyen eşyaya 
talip çı~ıyormuş!. 

Güzelliğe ambargo: 

Jclgraf gişelerine n telefon hüc
relerinin önlerine uzun insan 

hallan sıralanıyor. Amerika esas 
renglni deiiştirmiştir. 

Memleket, fe laketin yaklaşmakta 
olduğunu anlıyordu Fakat harbin re.. 
alitesini Amer kah kadınlar evveli 
çehrelerinde hissettiler. 

--1 .. _ı_stanbalda en bOyOk Hafta ve ett büyDk 2 fllm ,_, 1 Bu Cuma Matinelerden İtibaren 

AZA_K_2 -Sin-ema-da_T_U_R_.AN TA K s i M s i N EM A s 1 
AyniZamanda FRANCHOT TONE - MİSCHA AUER 

Bugün Mafınelerdeo itibaren 
ı-1-

Şwfn• ~ ..... ,..,. tee

hlr ~ ef8anelor diyar(. batıf 

itikatlar IJ1kelerlnln afhll' - ef-

aaalıl dol-. BOyOlc Maeeralw 
maaali 

F E 
ile 

RHAT 
SIRIN 

TOrtcçe a6zfl • TUl'k mu.ıktn 

- 2-.. 

~~ ad•- avcktl,. 
•GörOnmlytlft adamın tntlkamı" 

filmlerini g51gede bıraun sene· 

ala • taeyecanı .. en korkunç 

~fllml. 

ELEKTRiKLi 
ADAM 

Korka. lıtelecan. heyecanlar fllml 

~---· 'ffllt' bulmak için tam tıeane eaattertnde gelmelldlr •••••" 
, _________________________ , 
ÇENBERLITAŞ sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren 

ı - Aşk filmlerinin şahane yıldm 

MA RLENE DIETRICH 

7 Günahkarlar 
2 - Mevsbı:dn en ~ ve en gi1zel k:omedilerlnJn kahramanı 

HANS RUHMANN ve Dilber..-· 
Zarif_ H E R TA F E I L E R 

W ARREN WILLIAM - PEGG Y MORAN 
gı1ıi en büy(ik ve kuvvetli yıldı:ilar tarafından yarotılan 

-ATEŞ KOŞUSU 
Bilyftk macera - heyecan ve aşk filmini takdim edecektir. 

~ ................................. ~ 

ş A R 
Sinemasında 

K Yarın Akşam 
B0Y1JK ŞEREF GALASI 

Olarak 
Amerikadan yeni avdet e
den büyük ve dahi rejisör G W PABST 1n nk yaptığı bü· 

• • yfik s[}pcr filmi: 

BQtün kadmlarm. filmlerinde en kilcük bir aşkın tath hnttl'asI yaşı
yanlann "Can ve gönillden sevecek ve takdir edecekleri beserl lbUras· 
larm en unutulmaz ıstD"abL .• Birkadmın tarihcei bayat.ı .. Ölmez bir 

sevginin ellm bir sergüzeşt!: 

ARTİST iZTİRABI 
Arabacınm kızı :filminin u ıutulm'.'ız dehtıkftr yıldtzr. 

HILDE KRAH L 
HENNY PORTEN ve KA THE DORSH'in 

müştereken temsil cttlkleri cmsalsız ve eşsiz sahcserlerf 

'-ı Pek az kalaıı numaralı ycrlerlnlz.i hemen ııldırınız. Telefon· 40381 # 

.Devlet .. llemiqıniları .ve Umantarı iş~tme idaresi r~n-fif 
Muhammen bedeli (7500) lira olan 5000 Takım Pırinç İspanyole' 

(tam) (25.3,1942) Çarşamba gOnil saat (15,30) on beş buçukta Haydar
paşııda Car binası dahlllndekJ Komisyon tarofmdan kapalı zarf usuliyle 
satın almacaktır. 

Bunu aynada okuyan, .. ,Uzt'h"lr ve 
gençlik duşkiınü, derin bir ıöiüs ıe
çircrek: 

- Ahi Diyor. İşte harbin tahribatıl 
~ 

Bu AKŞAM 

i P E K 
Sinemasında 

Senenııı tek TÜRK FİLMİ 

NECLA - HA Ot - SAM 1 
SAtT - KANl ve 

BEHZAT 
'ums.ralı koltuklar erkenderı 

alclırllmalıdır. Tel· 44289 

.... ~----------........................... 
ŞEHiR rJYA1'RO~U 

ORAM KJSMJlllDAı Bu .ırıam a.ıo da 
P A il A 

Yazan: ULUNAY 

'Tasvir., merakı "Karagöz., mera-
kının esaıb bir şubesi~r. Dün 

buman en 111nturluıuna tutuJanlardıın 
blr zat ile tanıştım. B"zl birbirimize 
tanıtan arkadqun evveli: 

- Karaıöıı merakhııdırl 
Deyince bu mUH zevkin ihynıru 

çalıPJı bir adamla kartılaıtıtunı a
narak sCTindim: 

Karacöz temıillerinl mi "9et'• 
ler? 

Hayır •. 
- Oynatırlar mı? 
Refikim yeni lıinaınız halı:bnc!a ,a 

tafsilltı verdi: 
- Kendileri bilhaasa Karaıöıı taı

virine menıklıdır. 
Ben bu ndideki ufak malilmatıma 

güvenerek "Şefik. 
bahsettim: 

e ait üç tamrda 

- Hancı Şefik efendim? E•ki mı? 
Yeni mi? 

- Zannedenem eskidir. 
- lmzaıı •ar mı? 
Karaıöz taSYlrdlerinin de hattatlar, 

ressamlar ılbi eserlerine hma attık
larmı bllml1'ordum. Ba llasutaki 
cehlimi itiraf ettim; mabatablm de
vam etti: 

- Böyle olmalrla beraber erbabı 
tasvirin lrime ait olduiun11 anlamak 
için mutlaka lmııayı ıörmele l&naa 
hissetmez. Siz eski Şefik oldahma 
neden anladınız? 

- Taavlrlerin meıale iıi ile edin
miı olduklan renkten ... 

- Yalnıa bu kadan klfl delildi. 
Eıki tal9irlerle yeni taavirler arusn
dalri fark sadece boyamn sabit renk
te olmaımdan taSYlrin iste eskimesin
den hattl kcalıtckl ustalıktan ibaret 
delildir. Daha baıka incelikleri nr
dır. 
Muhatabımın bu incelikleri elane

aine hacet J'Okt11. TaSY!rlerde Kara· 
ıöale Haclvatın bil•iyetlnl ,benliftlli 
cösterecek bir phıf:p'et sahibi olabil
meleri lhımdır, 

Karaıöııle Hacivatın çehre batlan 
ıa1'et basittir. Hattl pek ip:idaic1ir; 
kaım. ıözlin· kalalın tersimtnde bli
;yfik bir nisbetsizlik vardır. Bu ba
ıitllk içinde Karaıöze ~cfa-!- em
mare., )'i Hadvada "akl-l- ıellm., i 
remııeden birer hüviyet vermek ol
dukça ciiç bir tcYdlr, Yalnız Kara
ıöııle Hacivat def il, biltlln talmnı 
teıltll eden tiplerde ek bu incellk mev
cuttur. 
Şeyh Küıteri'nia hikmet Yadisind. 

ortaya attıiı ba fkı "tip,. ! diterleri 
de takımlarda ıörülcn Himmet dayı. 
Tuıısuıı Deli Bekir, Rezıalriııade &ibi 
bir çok karakter tahlillerini tipik bir 
ıekle sokarak i"eta bu iaimlerl mub. 
telif ıeciyelere &lem etmişlerdir. 

TaHir merakh11 zat, kollelıcsiyoala
rından babıettifi aırada haklı bir cu
rur ile: 

- Bende, dedi en meşhur taavirci
lerln cacrlerl vardır. Fakat kollek
IİJ'Onlaru:nda pek ehemmiyetli bır 
mevlci tatacak olan Beykozlu Vasıf 

kaptanın kestlil orta O)'Una tasvirle
rini elde edemedim. Ona yanarım. 
Rahmetli, deve derisi bulur, terbiye 
eder •e fevkallck ıüzcl taaYirler ya
pardı ... 
Arkadaeım ıordu: 

Acaba Karaıöz tasvirferf id-:ı 
deve derisi kullanılmasının sebebi ne
dir? 

Meraklı muhatabım buna cevap Ye
remedi. Bilıltlik taslamak hrsahnı 
ele ceçirmlı olmd:tan meınmın bir 
surette cevap verdim: 

- Deve deriıl m~lt1'e yakın ja 
olsa sıcaktan mütee11ir olup kıvrılmu 
da ondım' 

VEFAT 
llıbal Kocaeli Nakliyar Sırlı.eri JıfBurı .. 

lerindea hmall Halılıı 06belelr'lıı C)İ 

Bayan Abide Göbelek 
vclat eımltdr. Cenaıeoı bu.On .... , s ı!e 
Sclu•dcbatındalrl oaıw aparımanrıodan lral.ıı. 
nı ... ı. a .. man e .. yun ~•miindc kıha-trı.-an 
aonra Edlrnelrapıdalıl malıbereı .,..~aoı:t•ma 
ddnfl!ilculrtlr All•I' rahm~t eyle••11 

TA&FIYk. HAL.iNDE EREGLI 

ŞiRKETi 

2 nci Davet 
9 Mart 1942 Paıortcsl günu için da· 

vet edilen alc~dc umum! he7et top. 
IBntısında nısabf ekseriyet hasıl ol
mamıstrr. 

Binaenaleyh, Ticaret Kanununun 
386 ncı ve esas nizamnamenin 27 ncl 
maddelerine t~lkan tasfiye halinde 
bulunan Eretli Şirketi hisscd:ırlan bir 
ildncf de!R toı>lanarak aşatıda tek
raT edUen ylneo ııyn! nıznameyi mQ
zakere etmek vp karar \'ermek Qze.. 
re J Ntaan 1942 gQnQ saat lJ de Ga
lııtada Osmanlı bankası binasındaki 
dairei mahsusasmda içtJmaa davet o
lunur: 

M0ZAKERAT RUZNAMESi 

l - 1 SonkAnun ne 31 tlkkAnun 
1941 arasmdaki devreye ait olmak Q. 

zere tasfiye memurlan raporu. 
2 - MQrakip ve beaap müfetuslerl 

raponı. 

1 - Heaabatm tasdik! ve mftkdr 
de-vre sarfmdakı muamellt için tu
ftye memurlaraım beraııt! zimmeti 

4 - Milrakip ve hesap m01ettııleri 
taytıd. 

Ticaret kanununun 366 ve esas nl• 
ıamnamenb:t 27 nd maddeleri muel• 
blnce bu detakl umumt ~t toplan 
tı..~da, mevcut hissedarların tmısfl 
ettiği sermaye mikd:ın ne olursa ot 
sun, verilecek kararlar mutebrr ola
cakbr. TASFİYE MECıJSt 

Japonyamn. üç ay gıöi çok kısa bir 
EamaDda takriben 70 milyon nüfusa 
Ye en zengin ham madde kaynaklarma 
malik olan Avrupa kıtası büyüklii
gönc!eld genlJ sabalan 1ıga1 ettiğine 
bakılacak olursa Avustralyayı da is
tili etmekte güçlük çekmiycceğine 
l!ükmedilcbıTır. Yalnız şu mühim nok
tayı da gözden kaçırmamak lhrm
dır. Ma1czyada ve Holanch H!ndis
tanı aılalannda Jimdiye kadar Japon
lara karşı harp eden kuvvetlerin yüz
de do1csaıımr yerli halk teşkil edbor
da. Japonlar tarafından İngilizlere ve 
Rolandalı!ara karşı mütemadiyen tah
rik edilen bu balkın bir müstemleke 1 
rejimi dolaylsiyle şimdiye kadar fay
dalanamachklan zenginlik kaynaklan
nı mlidafaa etmek için canla ba:ıla sa-

1 vaıımadıklan anlaııdryor. Halbuki hür 
•e nriistakı1 Awstralya ma11eti, kcn
öi hür:rintinl. istı1ctaıint, varhftnı 
mGdafaa edecektir. Bundan başka, A
nıen"lcanın da Avııstralyanm mücJafa
asma diier bölgelere yaptığm -
dan çok fazla faal bir surette 
iştirak etmesi kuvvetle muhte
meldir, Ba iki mühim unsar, Avust
ralyanın ınııkadderatınm Cavanm ma
•adderatına benzemiyeceği kanaatini 
•erebiliı+ 

BİRLEŞEN KALPLER 
Baştan nihayete kadar baş döndürlJcll 1iTr macera.: 

Bu işe girmek istiyenlerln (562) lira (50) kuruşluk muvakkat temi· 
nnt, kanunun tayin cttıği vesikalarla tekli!lcrıni muhtevi zarflarını ayni 
gtın saat (14,30) on dort otuza kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zrmdrr. 

KOMEDi KlSl\t 1: tlu •kt"aı •aar 20,SO da 
OK8X "80KIW Sahip ve Kepiyat MtıdQrQ: BalD 

Uttl OOrdilnctl. Qazetec:Wk 98 

Nş]J'a1 T. L. Ş. TAN matbauı 
Sem '"C eğlenceli bir film. ,_ _________________________ , 

l3u l:iC aıt ıartnameler komisyond .. n parasız olarak da~ıtılnuıktadtr. 
__ (3158).. 

Bw:tın Hat 14 de COCUK OYUJIU ......................... 
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