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Sahlfe 2 AJLŞAM 

( Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler ). 
Ham tebliğleri 1 
Alman tebliği 

Singapura 
Japon ileri 
hareketi 

Bertin 2'1 (A.A.) - Alman ordulanl 
başkumandanlığı tebllğl 

Şarkta mtidafaa muharebeleri de Japon kıtalarımn 
vam etmektedir. Cephenin mlitead- • -
dlt noktalarında Bovyet kuvvetler.ne Popham müdafaa hıU:ını 
tısmen ordugf\.hlarında taarruz edil- yardıkları bildiriliyor 
mlş. kısmen bu kuvvetler mukabil ta-
arruzlar esnasında imha olunmu tur. 

I ngilterenin yeni Uzak 
Şark baıkamandanı 

Singapara vardı 

[Harp va:~!v~.!~] 
Pasifikte askeri 

harekat 
Japonlar, Amerikalıların elinde bulu
nan bir adaya daha asker çıkarmışlar 

Manillada 
şiddetli 

muharebeler 
Japonlar tehri 2,5 saat 

havadan §İddetle 
bombalamıılar 

Mihver kıtalar 
Agedabya 
kesiminde 
sıkıştırıldı 

Sollucb • Gheminea 
arasındaki mihver 

gnıplarımn temizlendiği 
bildiriliyor 

V Cl§İngton, Mani ilanın 
Japonlar tarafından 

yakında işgal edileceği 
k • d Kahire 27 (A.A.) - İngiliz başka 

Bombardıman ve Stuka tayyarele
rlnden mürekkep kuvvetll teşklller 
Kerç boğazında asker nakleden ce
man 7000 tonluk 4 düşman gemisini 
batırmışlardır Diğer 5 naklly~ ge
misi ve daha ufak lmll yeUl miktar
da tekne bombalarla hasara uğratıl
mıştır. Düşman ağır telefat vennlş 
ve malzemeoe ağır kayıplara uğra
mı.ştır 

Pasifik Okyanusunda Japonlar, lamıştır. İngiliz gazeteleri. generalin anaatin e mandanlığı :tngnız ktıvveUerlnln A 
Tokyo 27 (A.A.) - Domel ajansı Amerikalıların hakimiyeti altında başlıca vazifesi, Sinsapuru müdafaa gedabya teslmlnde düşmanı sıkıştır 

blldlrlyor: bulunan ve istikbalde üs vazifesini etmek olduğunu kaydediyorlar. dıklannı blldlnnektedlr. 
.Japon kıtalan Slngapura do~ru görebilecek olan adalara karşı ha· Rus cephesinde, Sovyet ileri ha· Manilla 2 7 (A.A.) - cReamcn Kahire 27 (A.A) - Orta Şark 1n 

ileri hareketlerinde Pophn.m hattı rekata devam ediyorlar. Filipin ada- ek · d ed:i R l M bildiriliyor> Şimalde fuılah, doğu glllz tebliği son ;.nğınurlar dolnyısm 
1smi verilen miidafaa hattına. vannl,'1- 1 b l Lu 'd J r etı evam yor. us ~r., os- cenupta gayet tiddetli çarpışmaları kıtalan~ hızı azalmıştır. 

Kareli cephesinde Stukalar Kan
dalak.şa .şlm Jlnde bir ele:ttrlk san
tralına tam isabetle bomba atmışlar
dır 

annın en üyüğü o an zon a a· kovadan gelen habe.rlere gore Moı· d-........ _...ı:..or. Du·· .. man Lingayen'• F"kat ·•-dl '-tal"~-·.. aaed"",,.. lardır. En aşağı ~ ay taarruzlara pon taarruzu Jiddetİenmiştir. Japoı;ı '- 70 80 1~1 b .......... """' ~ .. 'l44'' ~ cu.u'"" '"6 ~ ... 
mukavemet edeceğt hesaplanan Pop- a.?.vanın - . a.:ııometre gu ına ve Atimonan'a nakliye gemisi filo• bölgesinde düşman kuvvetlerlnlı: 
ham hattı 24 saat içinde yanlmıftır. lar, her gün yeni kuvvetler çıkarı· duşcn, Narofonunak kasabasını ve ıu ile durmadan takviye kıtalan ge- esas kısımlarını hırpalamakla mq. 
Birçok firar hAdlselffl olduğu ve hal- yorlar. Hedefleri Manilla te!hridir. Orelin 55 kilometre cenubunda bu· tirmektedir. Düıman hava kuvvet· guldür. Topçumuz bu mıntakada.ıı: 
km firarllerl sakladığı söylenmekte- Amerikalıların,. Manilla §ehrini lunan Byclev'i geri almışlar. Volkof kri 111kı bir faaliyet ııarfetmektedir. düşman lll()torlü nakliye kollannı V'i Denlzaltı gemileri CebelilUank'm 

doğusunda seyreden bir ka!lleye da
hil cem n 13 000 tonluk 4 gemiyi ba-

dlr. İngllWerln rlcaU pek .serl ol- açık ıchir ilıin etmiş olmalarına rağ- nehri kesiminde Alman kuvvetleri- M "il "dd ti geçtl~ yollan bombardıman etmekte· 
muştur. inglllzler çek:illrken 90 tank, men. cum~rtesi günü Japon tayya· ni geri püskürtmüşlerdir. Kaluga am a §I e e dlr. 

tırmışlardır. Bu kafıleye karşı gün
lerce devam ed n ısrarlı hficumlar 
şu neticeyi vennlştir: 

60 top, 20 kamyon ve daha blıı çok relen ıehn saatlerce havadan bom· şehrinin Ruslar tarafından geri alın- bomlandı Blngazinln cenubunda teml.zleıru 
sllAhlar terketmlşlerdlr. bardıman etmişlerdir. Gelen habere dığına dair Londradan 'Vlerilmiı Manilla 27 (A.A.) _ Japon hareketleri dcvnm etmektedlr. Bln-

Slnppur 27 CA.A.) - Japon llerl göre en büyük tahribat. eski Manil· olan haber, henüz teeyyüt etmemiş· tayyareleri Manillanm açık ıehir ha· gazi lle Gh~mlncs - Solluc.h arasında 
hareketinin tehdidine maruz mühbn la ,dırinde olmuttur nüfuaça telefat . lln k ld w .1• ed b birçok küçük gruplar temizlenmiştir 

ı tayyare gem.isi ve cernan 37.000 bir tehir olan Malezya kalay endüs- b- ··kt.. · tir. e onu ugunu 1 an en eyan· Bu hareketler esnasında yeniden blı 
tonluk 9 t caret gemisi batınlm?ll ve trlslnln meıic~ İpoh'dakl kadınlar uyuj ur]. ı. l .ki . Wak , • Libya cephesine gelince, lrıgı0lizler nameye ehemmiyet vermeden bu kaç yiiz esir alınmış ve büyük blı 
d ~ 2 tl t sl lddt h.., .. .,ra apon ar '9ga etti erı e nın ' t .•. wl d .. d f .,er care gem c - 'Te çocuklar tahliye edllm1flerdlr. w • .. . Bingazinin 150 kilometre cenubunda cumar esı og e en sonra mu a aasız cephane ~posu zapted imiştir. 
nğr mıştır. Laındra 2'1 (A.A.) _ General 8lr cenup doguınma duşcn Gılbert ada- Geda.bya'da toplanmıı olan general şehrin üs•üne yağdırdıkları bomba- Kahire 27 (A.A.) - İngillz kuvvet• 
İngllterenln deniz bölgesinde bom- Henry Pownall, Slngapura Va.ımtf ve )arına ela .~~mışlar ve bu .manzu• Rommcl kuvvetlerinin Trablusa çe- ]arla bir çok kimseleri öldürmüşler Jerl, Bingazlnln muhtelif yerlerin< 

ba tayyareltrt dun gece orta ehemmi· Uzak Şark başkumandanlığı T&Zlfesl- meye dahıl l"WJyant ada.sını ıtKal et-- ki1melerine a . l w al , e yasıgınlar çıkarmıılardır. İki bu· dağılmış bulunan Mihver kuvvetleri.; 
yctte bir tic:ırct vapurunu hasara u~- nt almışt.n'. mişlc.:rdir. . . • )ar. m nı 0 maga ~ llJYOT• çuk saat müddetle Japon tayyarele- nln mukavemet noktalıınna dotM 
ratmı tardır. sır Pownall, hava Ma.repJ1 sır Ro- Malezyada, iki taraf, katı mu- ri ıehirde dehşet uyandırmışlardır. llerlemektedirler. ~ 
ş malt Afıikada dlişmanın İtalyan bert Brookepopham'ın yerine tayin harebe iç~. hanrlanma~tadır. Uzak Bingazinin prkında çenbcre alın- Tayyareler, Filipin baı ıclırine bom- Bu kuvvetler, az zamanda muhak· 

"Ve Alman mevzilerine ka?ll yaptıkta- edilmiştir. Kendisi, genelkurmay re- d.,P lngıliz kuvvetlen &,kuman- mıı olan münferit İtalyan kuvvetle- balannı yağdırdıklan ııırada muka· kak surette izale edllceektJr. Mlh?er-
n flerl hareket durdurulmU1tnr. Al- Is muavlnllğlnden ayrıldıktan sonra., danlığma tayin edilen fngiliz Genel rinin temizlenmesine devam edil· bele görmemişlerdir. cll! hud~t bö~es:nde yiyecekten ~ 
man bomba tayyareleri Btngazide llinclte§rinde bu vazl!eye ~mlş- kurmay ikinci reisi general Pownall mektedir. Bu temizleme harekAb J 1 b • d daha su n ma runı ur ar. 
fn lllz tayyare meydanlarını tahrip Ur. Singapura varınıı 'V'e vazifesine bar esnasında yüzlerce esir aluınuttır. apon ar ır a aya 3 Alman generalı 
etınl-lerdlr. Karada milteaddlt taJ- Batavya 2'1 (A.A.> - Şarttı Fele- asker çıkardılar - - La ... ~ı d"· t•• ., mem: Hindisıanı reamı tebllli · ımuu;u U§ U 
yareler tahrip edilmiş veya haara Hollanda tanareıert Kuc~ (Sa- B • k p • k Veliaatoa 27 (A.A.) - Reameıı Kahire 2'1 (A.A.l - Libyada Alınan 
utnt•lmıstır. rawak) açığında büyük bir Japon ge eşı taş artı aza haber verildiğine göre Japon kıta- zırhlı tümenlerine kumanda eden ~ 

Mnlta üzerinde Alman tayyare tef- misine tam laabetıer kaydetmlflerdll'. lan 23 llkkinunda Gilhert adalan Generalin maktul d~üğil ha.her Te• 

killeri Luka tayyare meydanını •e Geınl bıflWt etmlf Te &inler bir kaç srupuna dahil Abyant' da karaya rllmeoktedlr. BunlaJ' 15 1ncl tilme!ı 
Valetta limanını atır ~apta bomba- Jilz kadem yfikselm1ştlr. Bir .Japon k • 1 Çlbmılardır. lnımandanı General Neumann SlUı:cnı 
ıarıa dövmüşlerdır. şıddetu ,.anım- JeJkenll .... batınhrıı.§tır. ongreSJ top antJSJ Midway aduınm ne 

5 ıncı hattı tümen kumandam Bomeo hava meydanı ttzerlne yapı- • • General von Prlttwitz ve 21 lncl zırhlı 
lar çıkınııtır. Düpan hava muhare- lan bir akın neticet91nde bir atvn oı- vazıyeti ttlmen kumandanı Ckneral Strelch• 
beterinde ı bomba tayyaresi ve 2 &T- müş ve 18 k'4' yaralanmıftır. v...:-..- 27 (A.A) _ v~.:w.- dtr. 
cı tayyaresi ltaybetmi11tlr. --- ---. 

Rus tebliği Sovyet 
cephesinde 

Dilekler arasında maqı 100 liradan az olanlara ~mm ~eniz .mahfillerinde •&!lendi- ı:;~/ı' ı.... _ .L~.•arı ·na 
• • • gıne ~ore Midway ada.mu müdafaa -:P-., f7e ,._. , & 

zam yapwlması ve lkincı kız ortaokulunun lıae e<ien ltüçülı.: bU garnizon henüz acia· 
haline konulması da vardır ya hlkim :iae de bu huaımt.a hiç bir 

talsilat verilmemektedir. 
Bu münasebetle yeni 'bir emre 

iştlrcihımız MGs1tcml 27 (A.AJ - 8oYJet öğle 
tebllği: 26 llkklnun geceat kıtalanmız 
llfiiün cephelmie cn.manıa ça.rp11-
lal'dır. 

Jtalyan tebliği 
Ctinılnın,eı Halt Partlld Beşlılı:taf Bundan IOJl?'a B. Z6ht4 Çubukçu- kadar Midway hakkında hi~ bir ha· 

R 1 "I • L ___ ,_ ti rf bza lı:OD«ft8l dGn Betlktaf Halice- otıu idare heyeti raponmu okumuş- her nctredilmiyeceiine dair bahriye 
ua ar, ı en IHU'CKe e • n aaJonunda VUAyet, ~ledtye, Partı t.ur. Raporun ba§langıcında bugün- • hnd d" 1 be-

Zora gazetesi bunun, 
Türk • Bulgar iktisadi 

iıbirliği sahasında meıud 
bir adım olduğunu 

ne devam ederek 17 yeri mertezl emAnınm l§t1rakUe toplan- kll dünya durumu lrarfwnda memıe- nezareti tara an un ,..pı an 

da
lu. ldılar mq ft idare beyeU reis! B. ZühtO teUmlzln emniyet Ye huzuru tebarüz yanat hahrlatılmaktadır. 

Roma 7 CA.A.> - İtalyan ordulan 
umumi karargA.hının 503 numaralı 
tıeblltı 

a Çııbulrıçuo!llu tarafından açılmıştır. ettlrllmekte -ve geçen kongredmıberl 

Moskova 27 (A.A.) - Ruala· 
Zırhlı vasıtaların Btngazt cenubun- nn, demiıyolu &zerinde,. Orel'in 55 

dakl basltıfan k:ıtalanmız tarafından mil fimalinde kain Byelev tebrini 
urdedilmlştlr. zaptettikleri reamen bildiriliyor. 

Sollum, Bardia, cephesinde ~araı Loadra 27 (A.A.) - T- ajan
de!?er mühim b!r feY yoktur. Dilşman aı, Volkofta mühim Alman birlik-
tayyarelert Llbyada bazı mevltller1 1 · • d ~ld w ha.be ermek 

ennın ae.~· ıgını r v • 
boml:ı;ı.lamıtlar ve Trablusu uzun tedir. Ruslar, Moskova ceplheainde 
.uıtnüddet bob mbaruyi~a tutmehU§lardırml · de mevzii muvaffakiyetler kazan· 

B. Zühtünün teklln mertne D>ed1 yapılan ~ler sayılarak: cctımhurlyet 
Şet Atatürkün aziz Mtırası S dakika Türklyesl her meaele, her dava tıze
ayakta ausulmak suretlle taziz edil- rinde vatandaşlann a1lla ve birlik 
dikten ıımıra İstanbul mebusu B. zı- kudretini hiçbir devre nufı> oımı
Ja ıaı.ramftrsel lı:ongre reWlRtne, B. yacP..k şettlde emnl.,.et n tttmadla 
Ziya Dannan da lklnel relallğe seçll- topladıtı• lfard olunmakta idi. 
ml§Ierdir. (Dev ... aahife 3 aitml 2 ele) 

Yeni banknotlar Tasarruf bonolan 

Ankara'da 
Atatürk günü 
Dün merasim yapıldı, 
Atatürk'ün muvakkat 
kabrine çelenk kondu 

yazıyor 

Sofya 27 (A.A.) - Flllbe ticaret 'V9 
anayl azası relal Zora gazetesinde 
yudığı 'baflTlııJrakde Türk htlkümeu
nln FiHbe fuarına resmen lşUrnk 1çtn 
verdi~ karar il2ıerlnde durarak bu
nun, şubat 941 tarihli beyanatların 
btl bir netıcesı olduğunu ve Türk: -
Bulgar tlcareUnln genlşletnmeslnl 11-sanra azı za a- ve az eım -ı la dır 

)'etli hasar olduğu haber veriliyor. mı~~ · _, Almanla T __ ._, 
Muharebe e.muında bir dftfma,n taJ- ..,._er taraıtan r, ı wa ya • • 
1&J'es1 ft zuara tayyare tartı koyma ld?ğru ricatlerine devam etmekte- Eski harflı. 5 ve 

0

10 Elde pek az mikdar 
kaldı, bunlar birkaç 
ıehirde sablacak 

,. _,___ 
2 7 

(A.A ) A .. k' ; tllzam eylediğini belirtiyor ve dly0r 
~a . - latur • ti: 

topç1ISa tarafından dlRer btr tanare dır!_.er_-_,__ 27 ( "A.) G al liralıklar yem 10 lıralık-
AştirtUmöştür. AUant.lkte. bir tıaı- __,.. .I"'- - eneı ) 1 d "'• • ") k 

d tn.ıt tngnlzler1n IAlni F edanünaki kıtaları. Leainarad cep- ar a egıf tiri ece 

ün Ankaraya ilk geliılerinin 22 nci cİfte bunun lçlndlr ıı:ı TÜrklyenhı 
yı]dönümü münaııebetile bugün aa· önümüzdeki Bulgar fuanna resmen 
at 9 da Cümhuriyet Halk Partiai lştirakl hakkında Ankara hüldlınetın
Ankara vilayet, kaza, nahiye ve ocak ce Terilen taran en samımı bir tarz.
idare heyetleri saat 1 1 de An· da aellmlanz. =H ~lıı.sı npmuııa 'ba~ heainde,. Volkof'ta mevzi alQUf olan 

Vapur tab1ben 8800 llOlııuttv. Almarılan daiıbnıflar ve külliyetli 
pnimetle bir çok eair almıflarc:lıı. 

Yunanistana 

inecek lngiliz 

Moekova 2 7 (AA) - Sovyet 
tebliğinin zeylinde tunlar kaydedil
mektedir: 

Garp cephesinin bir kesiminde 
faaliyette bulunan kıtalarımız, <lür 
ınanın muannidane mukavemetini 

' 

• kınrak bir günde 1 7 mahalli geri 
paraştıtçü eı ı almlflar, çok miktarda barp malze

mesi ve cephane iğtinam etmiılerdir. 

Halk böyle bir ihtimale 
kartı teyakkuza 

davet edileli 

ltülıobn 27 <A.A.> - Bvenaa Da
set>Jade& gaze~ln blldlrdlt1ne gön 

Cephenin başka bir k-esiminde Al
manları 11 mahalden tardeden kı
talamnız takn"ben 2000 aubay ve 
eri imha et.miti erdir. 

Ankarada bir krfuıinoloji 
enatitüaü kurulmuına 

karar verildi 
Yunan ummnt emnl.,.et nezareti in- Ankara 2'1 (Telefonla) - Bugtln 
lllls paraşütçülerhılıı Yananlııtaııa Maarif Vekllethıde, Maartt Vetlll B. 
inmeleri 1htlmaHne lı:al"fl balla ıe-ı Hasan Alı Yücelin rtyaaeUnlde ıopıa
Jakkma davet etm!fUr. nan bir lı:.onıbyon Türlı: KrlmJncıloJI 

Neuret bu parafDtçülertn bir ıetı- Enstltilsfl lı:mıılma.sına tarar Tennlf
IUı:e tefkll edeml)'flC ki rlnl kaydet- Ur. Enstıtll müdürlüğüne ordlnar
nıekle beraber JMmlekette tanşıklık- JÜS profesör B Baha Kantar, genel 

1 setı:reterllğhıe de profeaör B. Pahrt 
Jar çıkannalan ihtimali bulunduğun Edevıt seçilmişlerdir 
lfaret eylemektedir. Bu ba. ımdan her Bu Enstltlhıtbı İstanbul fUbeıslnln 
andık Yunanlının bu p~tçüterl Tıp, Hukuk ve Edebiyat Faktllteler1 
.sarar -vennlyeeek bir hale et1rmesl aln.kadar l)ğretim heyetlerinden seçl
ıstenum.-ktedir. Huk met İngiliz pa- lecek aza ile teşkili için İstanbul ti
raşutçnlerlnln yakalanmasına yara- nlversltesl Rekti rluğüne Maarif Ve-
7acak haber v~ eni re ıo 000 ne kllll~lnce p eden emir veriı.mı.,tlr. 

Ankara 2'1 <A.A.> - Ctlmhuriyet Ankara 27 (A.A) - Maliye kara Belediyai daimi encümen aza· Detışicl taribl mukadderat Yüzün .. 
Merkez bankası haiz olduğu kanuni Vekaletinden tebliğ edilmi§tir: lanndmı bir heyet Atatürk'ün Et- den hakikatin eıtm ve acı yolunu ta-
salft.hlyeUere dayanarak bugüne ka- Amortisman .andığından çıkarı- -'- •. . d akkat kah- ldp etmek zorunda kalmış olan mıue... 
dar tedavüle çıkarm.us bulunduğu! lan ve haaılib Milli Müdafaa mu- n.~~,.. muzeaın e muv timiz maddi ve ruht her turli lşblrUtJ 
ban ..... ot.larm esklmlşlerlni de~ı.,tır- fl ı__ k 1 f nnı zıyarede çelenk koymutlar 'Ye hususundaki aamlml arzu bellrtllerı-

A.U ı:." 1 ra arına &arplı tutu an taııarru Ebedi C::.-fi • • • b _ı_ Til ki mek, lı:Uçük kıymetli banknotlara olan . . . . ·1 ~ mızın manevı uzunınua nl daima içten duymuştur. r ye. 
ihu b"...nkl rlnd 1 kın,... bonolarının ikıncı tertıp 25 mı yon ııaycn ile egıw·ımiılerdir ntn Filibe fuanna ••tırnkl karşılıklı 

:racı u,, .. e en ger çe ......... r l W d bo • • o d ld W •b• &' A .l'9 • 
suretlle karşılamak ve geçenlerde tek- 1 ıra ıgı. 4 n~nc.ısın .. e 0 ugu gı. ı Ulua meydanında, Y eniıehirde dostlul: ve hürmet duy ulan ile 'Ye 

rnr piyasaya çıkardığı beş ve on ıı-1 fevkalade ragbet gorerek kı~ bır ve Etnografya müzesi önündeki ahi- böyle bir mazi ne birblrlne ~lJ 
.raht eski harfli banknotlan tekrar zamanda tamamına yakın mıktarı dt-lere de ayr1ea çelenkler konulmut- bulunan lld lı:om millet arasında 
değiştirmek üzere yeni bir tertip 10 ııablmış ve elde pek az bon~ kal- tur. lktısadi 1şb!rl i sahasmdn mesut bıt 
liralık banknot tabett.lrerek önümüz- mıı olduğundan kanuni haddın te· Atat" k k ad rndır . ..:... -------
deki 15/1/942 tarlh1nden ltlb:ıren yu- caviizüne meydMı vermiyecek kon- ur O§USU Amerika Golcülerin 2 
karıdnkl maksadlar için peyderpey trolun ifası makıadile aat1Jlarm mu- Ankara 27 (A.A.) - Bugün 
piyasaya çıtarmağa b:ı.şla_yacaktır. 1 ayyen yerlere hasn zarureti buıl ol- yapılan At~tür~ ~o1t1ııuna 300 e .. ya- adadan çekilmesini 

Bu münasebetle piyasadan çeklle- muştur. Bu aeheple ikinci 25 milyon kın atl°! .gı~tır. Kotularm bolge • • 
cek be, ve on liralık eski hafll bank- liralık hadden kalan cüz't miktarda· takım bınncılerıne kupalar 'Ye okul- ıatiyor 
notlardan evvelce llil.n edlld ı;ı g!bi ki tasarruf bonolannın eahflna bun- lararaııı birincilerine de Atatürk'iin Nevyork 27 (A.A.). - Ameri-
beş ııraııkıan H blrlncltesrtn 942 ak- dan sonra yalnız Ankara, lstanbul, nutukları hediye edilmiştir. • kan radyosu haber venyor: M. Kor-
... .,.,,ma tadar tedavili edec--. ve bu t . • M • Sa daki ..____ Kaıh ve yumutak bir havada ya- del Hul, Sen Piyer ve Mıkelondan 
,_... "&• ızmır. erSJD Ve IQSUn l.HS1 c ı • k et) L•1 ' • s· 1 
tarlhten 80Ilra •dahıt beş sene müd- kalarea devam olunacağı ve c:liğer pılmıı olan bu koıular battan aonu• o cil ~ er~ ~ea.1 ~eııını ır e-
detıe bankamız gişelerinde değ~tlrl- yerlerdeki bankalann ve banka bu· na kadar heyecanlı olmQftur. p'lı: Amenka., Buyük Bnta~y.a, ~a-
leceğl ve on llralıklann 15 mayıs 943 1 h il d ._. l dk- Ko .. ulann neticeainde ferdi vazi- nada ve Fransız hükiimctlennın muş-

k d ted 
~ 

1 
unmayan ma a er ea.ı rna aan ı " k • l . • · "-

alı:şamına a ar avu edeceği YE. I ____ L • _._1 • • hrt• yette• tere en temın etme erı ıçın tqeo-.. arının aıw:;aJL Tauc: ennm amına • 
bu tarihten aonra beş sene muddetle b •.. ded.kl . .ktard .d 1 _ Etref Aydın (Lııtan.bul) 39 büıılerde bulunmuştur. 
banka gl.şelerlnde değlştlr1leceğl Mer- me nı 0 1 en nu a yenı en d 1ı: --
kez bankasından bndırtımektedlr. aa.•abilecckleri sayın halkımıza bu a 2 · 

5 aaM. ~1/ o.K 1a (A k > iki vapur itçisi yaralandı 
_ _ bonolara göıterdikleri tehalük ve - u a a ap n n ara işçll 

rağbettCft dolayı tqekkürlerle teblii 40 dak. 4 7 san. 5I1 ~· . . 1 ;::!,.er A~:e:Uvem:::ı ~nın ~e-
Otomobil lastiği yeni ı 3 - Behzat Akderuz (Eskiıehır) 

1 

· o unur. 40 d k 56 yerlnde.n an ızın fışkıran buhnr a 
usulle dağıtılacak T ~ · ~~·de yanmışlardır. iki işçi kol ve nynkla-

Ankara 2'1 <Telefonla> - Otomobll B. Churchill, İspanyanın A:k::;a t&('A
1

) ntak~mı 15 puanla ~~~~rr ~ r Iı 01 
rnk hastan ye 

llstl~ dağıtma ,,eklinde yeni bir usu- Almanyaya yol vereceği- birinci, lstanbul takımı 19 puanla •• •• 
ınn tat"blkl vlHiyetıere bildirildi. Lls- • ikinci, Eııkişehir takımı 28 puanla Kadıkoyunde yangın 

&O 000 dr hm! arasında m ıkA.!at va
ad tmek 1 r. 

tikler numaralı olduğu k;ln her da- ne ınanmıyor üçüıncü gelmişlerdir. Dün saat 18 de, Kadıköyünde 
Can-Kay-Şek Hariciye ğıtmada bu num r ı r tesblt edllec k Vaşington 2 7 (A.A.) - Chur- Kurb ğalıderede Litifbey sokağında 
N ve lA.st.lği eskidiği i söyl yerek yenı- chill lspanyanın Almanların Cebe- Vali B. Liıtfi Kırdar Devlet demiryoll rı makinis i Meh-

F 1 t azırlığım el üzerine sinl ı.rtlyenlerden e.skl lA..l:!f;!k sorul cak lüttank0 a taanuz için kendi toprak- Ankaradan döndü Med Fehmiy a·t 43 n ma alı ev• 
aldı ve evv lce t bit edilmiş olan numa- larınduı geçmeJerine müsaade ede- Ankara 27 (Telefonla) - f tanbul den yan n c;ı m tır. 3 katlı ahşap 

Cunkin~ 2 7 ( A A.) - Çan-Kay- rn ııe htı lfıstlk num ra ının karşıla _ c_ğine inanmamakta ve eskiden in- I Valisi ve Belediye Reisi doktor B ol n bu evin üst katı ve çatı kısmı 
'in 1-1 rir've Na~ırı vekilliğini tırı m ,... uret le h"rh ngt b r yolsuz- "'tere t.ar fından lspanyava yapı· ı Lütfi Kırdar buguu i.stanbula hare- t m mile yanm ır. Tnhkik.at yapı• 
rine aldığı bildirilmektedir. 1 Juğwı önüne ~imla olacalı:tır. ı lan malı yardımı hatırlatmak.tadar. ket etml§tlr. 1 )17or. 
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V asli Rızanın eıyasi gibi bir çok ihtiyaç.lann yok oJ.. 
Açık tıöz hırsızın biri bir kola- masma, :yahut pahalılanmuma 

71Jl1 bulup aktör Vasfi Rıza'nın aehep olur. Edirne (Akpm) -Avrupa battı 
evini soymuı. On paranın luyme- Netekim. hedr kar Y~,fla oldbu• üzerindeki Arda ve Meriç k8prüle-
tin. ı· bilınekte de üatad olan degv er- ia gibi, dün e aok.aklarg~ ir d d .ı:ı~1ni ._ .. _.. 

taksi bulmak ic:abil olamaıdıftır. Eİll e İn§aata evam cu~ı onall"' 
li sanatkarımıza geçmiş olsım. m:ft:İm. Bunlardan Arda köprüsü· 

H:rsız yakalandı nu, yakalan- Kağnı otobüa! nün inpa.tı bitmit olup bu köprü 
mam mı, bilmiyoruz amma bu iş- Belediyenin bir kaç aemt ara- üzeı-inden geçmeğe başlıyaıı trenler-
te tahrik var gibi geliyor bize L auıda otobüs iıleteceğine dair ve- le Meriç köprüsüne malzeme taşın• 
Eğer evıvelki günkü Akşam' da rilen haberler uzun zamandır de- maktadır. Marat köpriisündeki inşa-

Va.efi Rızanın meslekdaıı Ha- . am edip duruyor. Bu tasavvurun. at faaliyeti ~ete erdiğinden 
zun'ın sözlerini okudunuz.sa zan· her gün tramvayda ezilip adufan- mütehassıslarla itçiler Uzunköprüye 
nederiz k.i &İz de böyle bir ıüphe- lar bakımından bir g~n elV'Vel bir geçerek Meriç köprüsü infaabnda 

100 fırkahk bir kuvvetin nakli en az 
bir senelik zamana mütevakkıftır 

7e dütıniifsünüzdür. Hazmı, keın• eonuca bağlanmuı gerektir. Fa- çalışmağa bqlamı§laT<lır. 
disiyle konuıan Hikmet Feridun·a kat neylemeli ki bu müjde hili Yu.nanMtanda inkıtaa uinyan şi-

ı"L d ı- Japonvanm bütün bazırhklal'JDl tra.rutatlantitler hlmll olduklan kıta.-
diyordu ki: uır ı veya gazete havadisi o mendifer münakalabndası Decle- rtzIJden "gizliye ıtmaı ederek Amerika ta.rı 

00 
iki günde bu İngiliz dom.lnJOD.-

c ... Baz.an oynayacağınız eserı- makta.n ileri gidemedi. ağaç ile Kuleüburgaz arasındaki ve İngütererun Be.t.ı Pul1Uttek1 ınüs- la.rına ~orada yenlıdıen tensik 
de dört perdede aıyTI ayn zaman- Otc;büs, hakikaMe hızlı giden tren frtihatının ~iden tesis ıve te- temlekelerine birdenbire çuJlanma.cılle ~ıen amra Yeni Gine yollle ve Fe-
larda geçer. Ayn ayn elbi9ekr bir alet olduğuna göre buna dair min edildiği haber alınmı"1J'. bafı}ıyan uza.ıc notu h6.rbi, 1lk heye- lmıenk HJ.ndistanmı ~eden takını 
giymeniz lazım gelir. O zaman tasavvurlann kağnı gibi yavq yü. Avrupa ile tren münakalatı Meriç ca.nıı günlerini geçirdikten sonnı. bas- adalar arasından Fllipbı ve Singapura 
Vaafi'den pantalon iste, turadan rümcsi yakışıksız oluyor!.. köprÜ9Ü inp.atının hitamını mütea- ıcna uğnyan tarafm kendine gelip ulaştınrlar. Avustralya. Ue J.l'llipin ve 
ppka ... > Kaçmak kip açılacaktır. Bu köprünün Şubat ınuka.vemete başlamaalle tabll halini Bingapur a.ruında'k.1 ;yol, ayni seri va 

Bu sözler Va.afi Rızanın zen- Dünkü ajans ha-berleri arasın- ayı içinde ikmal edileceği tahmin aldı. Yüz binlerce kilometreliık: VA.si purlarla. 6 günde katedllir. Şu halde 
gin gararobunu aleme' ilin et- da -ki Irak Ba .. vekili Ra..:..l Alt- edilmektedir. bir sahayı ka.plıyan ve her bir1 m.ll- bilhassa. Avustn.ıyanın şark ve §imal 

k hed f """' " ~ yonlarca nüfusu banndıran blıçok lmıanlan ~rlkan sevkıyatına depo mele, ocıu em ı:azara e ey• nı"n Tu'"r'-"yeden Almanyaya kaç-
ıu adalarm kısa. bir zamanda tşgall kola;? ve transit !hizmetini ıra. ederler. Ame-

kmek demek değil midir}·· Bu tığı haber verileli. Eakişehirde Hamlet bir iş olmamakla beraber, ı.stllf1ya ma- rlkan asker ve malzeme yıtmağı 
bakımdan, sanatkarın çalınan ef- Kaçmaktan kaçrnağa fark var- temsili ruz kalanlarını mütte.tik kuvve~rlıı Avustralya.ya akın halinde devam et-
yasını ödemek Hazım"a dü§erl.. dır. Eğer hu bir hapishaneden düşmandan geri alm$ uğra.ıJ8cağı tikçe, buradan harp sahnesine parti 
Şehir ve kar kaçına hadisesi ol.say<lı nihayet Eskişehir (Akşam) - Rejisör şüphesizdir. parti sevk ve tevzi olunur. Panama ııe 
cKar bere.kettin derler. Köylü bir zabıta vakası der geçilirdi, Şemseddin Arçerinin büyük gayret Esasen Uzak Doğu had>inln uzun Avustralya arasına serpilmiş yüzlerce 

aevmır, çifçi sevinir, bahçıvan amma verilen söze rağmen kaç· sarfederek sahrıeye koyduğu büyük süreceği hakkındaki kanaat, ne adanın en müsait ola.nlannda tesis 
ak k _ ,_ L l......;üz -'",_ · Şelı:ıspı"rm· H--ı-'ı· on '"-"'rikanın, ve ne de İngllterenin edilecek hava ve deniz üsleri nakliyata sevinir. Fakat kann bir şehirliyi m , açan zat hesabına pc.K. a.ı- --e.· ec;uoı ..... ""'" n.ıuı ... 

b · • d f ] ak - bura.:ıa da ha.klanndan t0~em.-e azm.et.m.iı,ı taarruz edecek Japon denizaltı ve kor-aevind.irmesine inılcan yoktur. vam.çlı bir hareket olmasa ge· CfUJCJ e a o m uzere u ....... -.....- "-Y.' 
·ı d'ld" b" l .ı_ • J olmalanndan ileri gelmN:tedlr. O bal- san gemilerini tarassut ve Jıroıııtrol ede-- Ta4 kı" "ehı'r]j, bı"r odun, ko··. rektir. temsı e ı ı ve ıze esas ı 'Dlr ça ış-

y h ı di de Japon Lstilasına karşı evvelA müm- rek yolun emniyetınl temin ederler. 
mür muhtekiri ola 1 - Zlla ekim Bunun zararı ileride, etTa•n- manın ma su ünü göster . k:ün mertebe mukavemet ederek. bili!.· Amerika.dan Avustralyaya. yapılacak 
için bereket sayılan kar, ıehirde dakileri kendisine inandırmak i.- Ankara Gücü klübünün, escnn hare müstevliyi iMal ettiğl t.opraklar- nakliyat ~in evvela bu lotanın üzerin-
otomobil gibi, odun gibi, kömür tediği zaman görü}eobilir. özüne uygun olarak ressam Galibe dan söküp atai:ıllmdc ~in Ameıtada:l deki Umanlan ıslah etmek ve gelecek 

-1:=-:-:-=-:~-====-====~==="'::-:=--==--======== I yaptırdığı dekorları ve Ankara büyük ordulann yola çıkarılacağını kıtaatın bannma ve tqe işlerin\ yolu-
Halkevinin zengin lostümleı-i içinde kabul etmek lA.zımdır. zaten Amerika.- na koymak 19.zımdır ki; Amerikan teş-

~ ~~~~~ ~~~~I 
oynanan bu eser, sonuna kadar bü- nın muazzam kuvvetler t.oplıyan umu· kllatırun bu husu.slan halletmekte 4 

O 
0 

yük bir zevkle talcip oe<lildi. mt seferberlik hareketinden de btı müşkülata maruz 'kalmıyacaıtı tablıdlr. o& L o o Hariciye Vekaleti mütercimlerin- hükme varılmaktadır. Avustralyaya tahşid edilecek Ameri-
~ 1111r.--ı.....~.=....::;:;;..;:;;;;..:~----.;.;...~------ den İsmet Nükternin güzel bir Türk- Acaba bu kuvvetler .Japonların kar- kan ordulrının ihtiyaç halinde Hindis· 

Amundsen sağ mıdır? son perdesindeki Hamlet'in ölümü cekt1r? Günü.n önemli meselelerinden Umumi harpte Çanakka.leye yapılan 
1 

çe ile dilimize çevirdiği bu eserin §ısına hangi ~lda.n ve nagıl getlrlle- tana nakil de kolaylaşır. HiilAsıı. geçen 

.. .. .. .. .. .. gözlerdeki dolu yaşlarla aeyredildi biri de budur. Filha.kika. Japon taamı· İngillz harekAtmda on:lulann tensik 
Son zamanlarda Norveç, İııveç ve cMotorumuz bozu.fdu, Somonun ive büyük bir atkı§ tufanı içinde per• cuna uğnyan Fllpin adalarııım Ame- ve tanzimi ~in nasıl ki Mlar bir ta.-

Danimarka gazeteleri, me§hur kaşif doğu batısının 12 mil uzağında de- de kapandı. riltadan uzaklıitı 8500 mil U2.000 kilo- haşşüt merkezi olarak kullanıldı ise 
Amundsen'in sag· olduğu meselesi- nize dü .. tük. Rüzgarın cereyanına - ·-- -- metre) olup nıdtllyata ta:Mla edilecek Uzak Doğu harbi için de A'V'Urtralya-

'$ vapurlann &üratı 20 mil olarak kal>ul nm ayni maksadla kullanılmaaı. ihti· 
le yeniden mqgul olmağa başlamıı· kapıldı_k. v~. yavaş ya":~ ~ahyoruz. Al pullu teker f abrikaaı edildiğine göre, bu meale 18 günde mal dahllindedlr. Bu v~t. Avu.s--
wndır. Daha iki. uç saat su uzermde dur- ka.tedllebllir. Fakat bu ~ı Japonlann tralyanın müdafaası bakımından cLı 

Arnundaen 1928 de kutup mınta- mamız muhtemeldir. Motörü tamir 1941 çalıımasına denlzdenvehavadanmütemad.tbaskı- elzemdlr. Zira Felemenk Hlndlstanını 
itasına uçmuştu ve bir daha geri dön· etmeğe uğraşıyoruz. Fakat güçtür. 1 son verdi sı altında olduğundan, nakliyat Ame- ele eeçlren Japonyarun derhal Avus-
nvemişti .. Ay~i sene bir. bal~kçının Tedricıe.n gittikçe batıyoruz.> Edirne (Akşam) _ Alpullu ıe- rlkan donanmasının hima-yeslnde tralyayı tehdld edecetine fıüphe edlle-
bir şişe ıçersınde buldugu hır kart Car~ptir ki Amundsen ismini yan- ker fabrikası 941 yılı kapanyasma konvoy halinde yapılmasına ra1t1nen, mez. Binaenı:.leyh Amerikan ordula!"I 

ld • 1 ı ş· Japon taarruzunun en şddetlllerine gerek Uzak DoğudaJtl kendi müstem-
postaldan ö ügü an aşı mıııtı. ışe, lış olarak .ı:Amundaern> yazmıştır. aon ·.rermiıtir. Bu yılın pancar ınah· nıaruz kalacaktır. Binaenaleyh bu hat lekelerini ve gerek müttefiki İngiltere-
Nordkap"ın garbında İngö adası Bu halden, Amundaen'in kendisi sulü çifçiyi pek sevindirmiştir. Yeni üzerindeki nakliyatta Azami za.yf.atı nln bu sahada.ki ülkelerini müdafaa 
açıklarında bulunmuştu. olmadığı zannedilerek haber, asıl yıl ziraati için tarlalarda hazırlıkla- göze almak ıcap eder. çln harp cephelerine yaklaştırılmalı-

Kart poatal üzerinde evvela cLa- kaşiften değil denmiıti. Bundan 1 ra baflanmıştır. Amerikanın şark lima.nlanndan dır. 
tam> kelimesi yazılıydı. Latam, ıepey zaman geçtikten sonra _ ----- ~-- 'ttmldburnu tarikile yapü~ ııa.kli- Bu nakliyatın icra. tarzına. ~lince 
Amoodsen'in uçtuğu tayyaresinin Amundsen'in Groenland" da ve Edirnede temsiller rat dQnya mulit'tiıliı J'llnsıDa bedel, liu, lier tefden evve1!iitledll~ as-
ismi idi. Bunu müteakip 18.6. 1928 iıatta Kanadada görüldüğü .Oylen· Edirne (Akoam) _ l{alkevi yani 15,000 mil olması dolayı.sile, aür- ker ve malzemenin ınlktarma ve el-

d .,... ı k l f d d ntll vapurlarla da.hl btr buçuk aylık deki gemi tonajına bağlıdır. Anıerlka-
tarihiLc kart postalda şn cümleler mişti. Şimdi kaşifin kurtul uğu ve ıemsi o umuz tara ın an ün ge- kl bu uzun yolun tercih edllemlyeceği nın tl.earet gemisi tonajı 15 mllYOll 
Yardı: halen sağ olduğu ileri sürülüyor. ce bi~ müsamere tertip edilmiftir. aşikA.rdır. olarak tahmin edilmektedir. Avustra.1-

cHis.Tiz kadın>- a.tl!!'.-:laki piyıee mü- Amerikan kuvvetlerinin Slngapur yaya ve oradan eephelere na.tledlle-
• k kemmel bir şekilde teniail eclilmi~ ve F.Upine .Tapon taa:mızlannd&l cet kuvvetin 1,i mllymı askerden lba-1 n san sesinden elektra ve kalabaltk bir eeyircinin hazır bu- uzak ve emnl.yetll olaralt n&.ttllmatıup ret olduğunu fal'7Jedecek olurısak, bu 

• . lunduğu bu müsamere büyük bir oldutuna göre, bu baıkımdan Avustral- miktar 100 fnicalıık: blr kunet sayılır. 
Bir Amerikalı mühendis, insanın söyliyeodderin önüne mikrofon ye- muvaffakıyetle ibqarılmışhr. ya IJe Yeni ZelA.nda mühhn !'Ol aynıya- Bir flllksnm denmşın 1l2lalt mesafeye 

konuşurken, bağınrken veya kavga rine insan seslerini toplayan kendi Gündüz İstiklal ilkokulu talebesi caktır. Panama kanalından geçeret nakli için 26ö bln tonluk goemlye, ,anJ 
ederkeın çı:kardığı sesleri, h.ususi ~.i- cihazıım koymuş, bu suretle intihap tarafından verilen müsamerede de bu memleketlere ;yol 11eııecek bftyük beheri 10 bin ton olan~ Tapura lhtt
bazd~ toplamıı vı:_ bunu bır mot~r hakkında söylenea yüksek sesli nu- 'birçok talebe velileri ve münevvıer· 
ve dmamoya baglıyarak, muhtelif t · ki b v lann vücude ge- !erle halkımız hazır bulurımuştuT. 
faydal. i~lerde k.ullanılabiloecek elek- u arın agmna •. . Hamlet davası trik enerjisi husule getinniftir. tircliği -elektn1c enerjisı]e, elelctrı~le 

Mühendis, mütehassl$lar ve halk işleyen küçük mikyaısta bir değu
huzurunda ilk tecrübesini yapmıştır. mende iki çuval buğday ile 50 kilo 
Nevyorkda intihap hakkında nutuk kalive öğütmeğe muvaffak olmuıtvr. 

Beşiktaş RalkeVi reisliğinden: 
Evimizin tertip ettiği Itır koşu.su 

30/12/941 tarihine miisadif aalı günü 
saat ıı de Akaretlerdeki c. H. P. bl- Muharrir Peyami Safa, ikinci müdafaasını 
nası önftnden ba.1J.ıyaca.ktır. ak hl"vukuf • • · 

yaç olduğundan, yüz fırkanın nakline 
2600 npur blr anda talı.si& edllnvJc 
ya.hud 26 vapura 100 sefer yaptıı:mak 
lcab eder. Bu nakliyatı on seferde 
yapmak 1çln beheri on bhı tonluk 26() 
va.pura ihtiyaç olur ki, bunun tona,J 
yeldinu 2,800,000 tutmakta olup Ame
rlkaca verilmesi mümkün görülmek
tedir. 
Şu halde beheri 85 vapurdan mürek

kep üç konvoy, blr seferinde, yanı 15 
günde Amerika.dan Avustralyaya. 10 
fırkalık kuvvet taşıyabUlr. Bu kuvveti 
vapurlardan indirmemek şart.ile Avus
traiyadan Bingapur ve Filipinlere gö
türmek için 8 gün da.ha geçer ki bu 10 
fırka cepheye 23 günde varnuş olur. 
Halbuki hamulelerlni boşnltan 260 va
purun Am.erlkaya. avdeti için ayni 
müddet geçeceğinden, şu hal~ 100 
fırkanın na.k.ll binna.za.rıye 430 günde 
yani 18 ayda mümkün olur. 

Bu nakliyata 500 vapur tahsl.s edl.le
bllirse mevzuubahis 100 fırkanın harp 
sahnesine nakli kağıt üstihıde 9 aya 
iner. Fakat açık denlz ve bahUSU'3 P3.
sifik Okyanusunun hava şeraiti be-k
lenmedlk maniler doğuracağından, bu 
500 vapurla H milyon asker.n harp 
sa.hasma nakli asgari bir seneye mü
teva.kkıt bir .iş olaca.ktır. Görühiyor ki 
PasifHc harbinde Amerika her şeyd~n 
evvel mesafeleri yenmek zorundadır. 
Cle9en Umumi harpte Amerika 1 mil
yon 37 bin ask.eri Avrupa.ya ancak 9 
ayda natledebilmişti. Fakat unutma
malı ki bugün mevzuubahis olan Pasi
fllc nakliyat yolu, o zamanki AUant.ik 
nakllyat yolunun Jki mislidir. Bu he
sa.p nazarı dikkate alınarak deneblllr 
ki; Amerika, Flllpln adalarına. en kısa 
yoldan, yani Hawaı adaları üzerinden 
Japon taarruz tehlikesini bile bile en 
seri vapurlarlle donanma himayesin
de ilk imdad kuvvetlerini nakletmekte 
istical edecek ve bllAhare daha emin 
olan Avustralya yolundan 1 tlfade 
ederek Jıkmallni düzenliyecektiı·. Bu 
IJk hndad kuVMtlnin cepheye aaamt 
10 günde TaS1l olacağı kabul edilebi
nr. 

HillAsa; Amerikan ordusunun Jn.POn 
kuvvetleri ka.rşısma götürülme.si, bi? 
yandan zamana, diğer yandan nakll
ya.t yoluna Amerikan donanmasının 
hAki'm olmasına bağlırl!r. Japon taar
ruz mınta.taıanııa yalcın noktalardan 
yetl.fttrllecek müdafaa kuvvetlerllc bu 
taamıza mani olunamadığı ta.kdlrde, 
Am.erltadan. kuvvet gelinciye kadar 
.JaponJanm gayesine ulaşaca~ı tes-
llm etmeıt gerektir. A. B. 

Müthiş bir 
cinayet 

insan öldükten sonr~ da 
beş dakika yaşıyormuş! 

Aynı günde m bom.bası müsabakası yapar e ı raporuna ıtiraz ettı 
da yapılacıı.ktır. Bu müsa.baJtada. bi- 1 Tokat' ta bir değirmencfe 
rincLden üçüncüye kadar derece alan- Hamlet piye&lnln temsili dedikodu- teM!t yazılarının hedefi JııWb8ln '&'- yatan 2 kardeı öldürüldü 

Solt Leye SlU'de bir idam ma.bkü
mu, daha kolay ölmesi ~in kurşuna 
dizilmesini Lstem.lş. Ha.plaha.ne dok
\oru bu mahtüma, mm menfaatine 
blr teklifte bulunmuştur. Bunun üze
rine nab'Zlna bir hassas cihaz yerleş
tirilmiştir. Bu cihaz, kalbin darbele
rini tesblt ediyormuş. Mabktlmun kal
bini kurşun deldi~l anda. kalb vuru.,_ 
lan sttratleşmlş ve da~ler lkl daki
ka sürmüştür. Blr elektroknrdiograt 

öldiiriilenin kalblnin muntazaman 
çalıştııtını teımıt etmiştir. 

Net.ıceye göre ınahkfiınun ölmesi 
için, öldürüldüğftnden sonra 5 dakika 
lazımrru.,. Şimdiye kadar kalbe ısa.

betle ölümün, derıhal val::1 olduğu 

zannediliyordu. 
Am.er!Jcalı doktora göre, lı:alb sa.ha

sından ağır yara alanın vuruldulnın
dan sonra beş dakika içinde kurtan
labllmesi mümkündür. · 

Deniz k ertenkelesi 

lara aynl günde madalyala.n verile- la.nndan çıkan ka.rlJıl.*lı hakaret da- tuğrulun şahsı olmayıp Şehir tiyat- • 
cekUr. Sayın hakemlerimlmen bayan valarına dün a.sllye birinci ceza malı- rosu rejlaörü olduğunu, :vazılannın ceaedlen yakıldı 
Mübeccel Jale, bay Adil 01ıay, Nalll keme.sinde devam edilıniftJr. Dünkü Şehir tlyatrosunwı tekamül ve ısl&bı 
M.oran. FürUza.n Tekll. Cemil Uzun celsede CelAleddin Ezine hastalandı-ı mak&adlle yazıldığını bunlarla. Muh-
~lu, Melih B~ur. Musa. Kazun ğından mahlrem~ gelememiş, iten- sin Ertuğrulun ıra ettiği vazlfedeld Tokat (Akpm) - Merkez ka• 
Uzunoğlu. Ekrem Sümeralp'm ~vmi d1sinl ve.kili avukat Esad Mahmud kusurların tebarüz ettlrtldlğini, ak- zasma bağh Cincife köyünde Bekir 
mezkürda Halkevt binasına t~erl Karakurt temsil etm1§t1r. !>iter ali- tör Talat tarafından açılan davanın O.mamn değirmeninde müthiş bir 
rica olunur. kadarlar vekillerly~ birlikte mablke- da. bu dava 1le blrlqtlrllme&lnl iste- cinayet iflenmit. Sefer ıvıe Recep 

••• metli! bımr bulUilJDll,flaftiı. ın.io ve iddia. makamımn, kendi leh- adında iki kardet balta ile öldü:ül• 
Beyoğlu RalkeTlnlden: 8/1/942 per- Celse açılınca muharrir Peyami lerindeki delilleri mahkemeye ibraza _ '--l 

1 
d 

şembe günü saat 18 de Halıkevimizln Sata, ehil vukuf raporunun tedk1ki lüzum göımed,fğlne işaret ederek be- müıler ve sonra da yaıu DUf ar ır. 
Tepebaşındakl merkez binasında pro- ii7.erloe bazırladığı lkinci müdafaa- raatinl istemJştir. Vaka fU suretle olmuştu': 
fesör doktor M. Kemal Öke ta.raflll- namesini okumuştur. Peyami Sa!'.a Buna kal'fl söz alan müddehımuml Sefer ve Recep adındaki bu iki 
dan cBir milletin varlığında karakter bu müdataasmda, Muhsln Brtutruı muavinl: kardcı geç vakit it payd09Wldan 
ve mfiftıerek idealin rolü• mevzuunda aleyhine k.endlal açıp lstanbuı müd- - PeJU11, Sata kendi leh.lndeti sonra degmn-· ende ,__lrnı .. Jar ve -· 
mühim bir konferans verilecektir. umllil'l taratmdan demi takip al tiğim BiJy Pi ... ~-
Konferan .... -·n sonra t""-uz mu~-.. dehım . +~. delilleri hasır tı et izl lüyor. tarak uyumu-tardır: Bu aırada meç• 

...... u3VJ.U ....... karan verilmeal illıerhıe .lllliUUt alır ce- Dosyada bulunan w lılubaln Brtut- '" • 
konserini verecektir. Herkea gelebl- za mahkemesine ltlralıen göndertımlış rulun lehine deliller ihtiva eden ev- ~l pJlıa veya phıslar açık ola.o d_e-

Nevyork beledl.1es1 h~ mü- vanın Jtuvvetl müUıl.ştlr. TUip edil- Ur. olan da.va hattında İmılb mahkeme- ra.lı: bizza\ Muhsin Ertutrul ve diler gınnen kapısından usulcacık ıırmır 
sesl, nadir bir bayvanla RllginlefJ- dlğinl anlayuıca, ~kovukları- Türk Güıel Sanatlar Blrlltl lılima- sinin, ademi takip tararmı boBarak allkadarlar tarafından bbıe vertlmJf- lerdir. Tatlı uykuJannda dünyadan 
ıni.§tlr. Bu hayvan, Galabager adaauı- na. saklanıyor ve o derece kabarıyor ri $abesi BqltSnJllmdan. BlrUA'1ınlz de.va açılması Ulzumu kararlle eTI'&kı tir. Muharrlr Peyami Bata ise mev- bihaber ba zavallı iki lardq balta 
da yablanan bir deniz kenen.tele- kl, kovuiUD içinden çekip dıpn oı- pbeslnln nlzamnameal. ~uclblnce ae- iade ettilbıl ve bu evrakın da blrln- zuubalıs dtiii İsmail Hakkı Balıacı darbeleıile öldürülmiif. sonra frrma 
sidir. Bu deniz kertenıkeleeinln ehem- kamıağa hl~ir kuvvet yetmez. nelik lı:ongresl 8/11942 cumartes1 gli- el ceza m.alıkemeslne telditlnl aöy- otlu ve Ulunay tara.fından yuılıp atılmalr auretile yakılmlfhr. 
mlyetl, tarihten evvelki zamanlarda Okyanuslarda yaşıyan bu den!z ter- nti J:mhı&ıtl Halknlnde Tilıtc J1lbelt 1edJben mnn. ehil ..mat raporuna kendi lehine delll olarak Dert sürdt1-
yaşaın1" ve elyevm Ot.ede berkle ke- tenlrelesl, lllmleı1n ft Oleyanuala.r- mimarlar b1rlll1 tstanbuı fQbealnln lUrac etmlt ve rapor.ta. tayatıo tenkl- ğü yazılan bize vennemlftlr. 'Biz de Cinayetin vukuunu haber alan C. 
m.Mderl bulunmuş olan dev kerten- da Dml tedlr:bt yape.nlann P* az toplanmmı müteKlp J'8l)Jlacalından dinln prUanna, Uptıro tıeamW ye bu JtlıpJden bmılan iddianamede mev- müddeimrnnnhi Ali Özeren, Viliyet 
keleler ili! almı.bchtı bulunduğu tddla maıtmıudur. Bu sebepten do19:yı• Nev- bütün aamn geimeiert ehannı1J8Ue ananelertne dalr b1r :flc1r mevcut ol- nubaba etmedlk. jandarma komutanı HulWıi Özgen 
edilme.ııinden ileri geliyor. JOık belediyesi harra.ıı milzıeıSJııde rica olmıur. madılmı, ehli vukuf heJetlnl ıetkll Cevabmı vermlıgtlr. Muharrir Pe- ve jandarma bölük komutanı Hayri 

Bu deniz kertenkelesinin boyu 1,5 tepıir edilen bu nadlr ~rtenk&le, yal- eden Rvatm flmdl1e !kadar l>lr UJat- JaDl1 Saf& ise bundan yirmi gtln fl'I· derhal vah mahalline gİtmifler ye 
metredir. Başından kuyruğunun ucu- nnı binlerce haHt delil. birçok &Um- ro eserl tellf etmecllkleri gibi tı::vatıo vel yaptıitı müdafHsmda ıdkıetml§ tah\ikata baılamıJlardır. Fail veya 
na kadar belkemlğlnln fü~erlnd:? ya- ler tarafından Ziyaret ve mera1Ua ~- Kazanç ve Buhran tenlddl yazmadı:klanru, üyatro Alem!- oldui!;u bu JU1ları muhWvl guetele- faillerin meydana çıkanlmaa& içüı 
pıf!k dur:ı.k bir tarak vardır. Bu bay- tık edllmekted~ le alakadar bulnnmad*lanm Dert rı 0 zaman mahkemeye verdiğini cid<lt tedbirler alınmqtrr. 

vergilerinin sünnftışt1lr. söyledikten sonra: ....................................... 
90 senedenberl uyumayan adam ikinci taksiti Bundan ımıra muhanit. dünya - Eğer bu yazılar Lddla makamı 

matbuatında tenkit telAtttstntn çok tt.rafu:ıdan tedkYc edllml.f olsaydı Yaml Saranın müdafaasına. llA.ve e
genlf ol<itılımu tebarin etttrerelt tn- müddeiumumi helhalde hatJnmıuJa deceıt bir sözü olmadığını söylemff, 
gllhıce bir guetede bu han> içinde Udncl bir iddianame serdederek bi-1 Muhsin Ertutrul ise triirk Tlyatrosu 
tnguız hilk&neıt hal*ında intlfl,r e- zlm lehlmJze olan deUlleri de tebarüz 1 Mecmuasında çıkan Clbret) baş~1 
den ve Anadolu ajansı tarafından tıer- ettirerek mütalA.asını değiştirirdi. ~yı kendisi yazmadığmı ileri sur
cilıne edilip gazetelere verilen blr Demiş ve :mahkeme dosyası tedklk. mqtür. HAkim.lıı sual! berine N-e
tenkit yazısuıı m1.ııal gllotemrlt, ga- edllJnce bu gazeteler evrak arasında ylre Ertuğrul Tiı Zeki Coşkun: 

Kazanç ve hub.ran veraile-
Amerikada New-Jersey eyaletin• Doktorlar, bu adamın bir uıra ~- rinin ikinci taksitini ba aym 

dre Trenton şehrinde Alber Herpin kın bir zamandanberi uyumamıı ol- .onuna kadar ödemek )izmı. 
ilamında birinin doksanıncı doğum masını, esrarengiz bir hastalığın te• ~il'. Bu müddet zarfında ver-
yılı kutlanmıştır. Herpin Amerika- siri olan&. tellkki ıctmitlerdir. g:ilerini öd~ mükellefler-
da bfüün hayatı müddetince uyuma- Herpin·ın 90 yılclanberi gözün.ü c:lıen vergiler yüzde on cezaaile 
mış olmnkla meşhurdur. Dünyanın kapamamıı olmasına rağm':n nhha- alınır. Karilerimiz<:len kazanç 
dört tarafınd.n Amerikaya giden ti, neş' esi yerinde ve devamlı bir au• Ye buhran ..-ergisi mükellefleri· 

k - L k fak nin bu hususa nazan dikkatini bir çok meşhur doktorlar, Herpin'i rette çay ve a:nvıe içme te, a.t 
celbederiz. 

muayene ederıek uywnamaamın ae- katiyen alkollü iGkiler kullanma- 1'••••••••••••~ 
beplerini anlamak istemişlerdir. maktad.u. · 

zeteden kesllmlş yazıyı da maıbkemeye bulunm'U§tur. - Bu yazıyı arkada§ımız Vasrı Rı· 
~rerek tnglllz teşkll!tı esasiye kanu- Bundan sonra Muhsin ErtuğrulWl za yazdı. 
nııe Tftric eeas teı}kllAt kanunu ftze.. vekili davalann blrleıftirllmesi ve 1d- Deml41erdir. Mahkeme, evrakı ted
rtnde mu'lcayese yapımı.ştıt'. dialann isbatı hakkındaki dileklerin kik ederek lmrannı vennek fızere mu

Peyamt Bata dava menua olalı reddlnl tst.emışttr. Bir di~ olup hakeme ikinclkA.nunun l'klnci cuma 
)'Ull&ra ~ pzetede JBa1J1ı bu olmaddb aoııılan cıbad BaiJAn. Pe- gününe bırakılJDlltıl. 
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!~~M~~~~~~~. IR~~~0 11 KONUŞAN MUMYALAR x· 
eıtm.aıı adam keyifll lı:.eylfli gtildi\: ı Merakla soroUık: , t 1 ı. 12.30 Program. 12.33 Oyun .tıa.valan 
- Canım o amanlar böJ'le 7UIJU- - ET sahibi nasıl bir adam Gaspar j r - - - -- -- ---- - ve tü~üler, 12.45 AJa.n.s haberleri. Tefrika No. 136 Yazan: tSKENDER F. SERTELLi 

nrlaJc bir tnBan detfidhn. Allmallah Baba? Sert mi?. • J _ 13.00 Kadınlardan rasıı p.rkılan, 13.30 
dllün gB>l delikanlı idim, .sülün ... Ar- İhtiyar kapıcı onun sertliğini ve ak- ~ - - - - - - 1 Salon orkestraSl, 18.03 Dans orkes- Habibe, teYh Mahmndun kurtuldu.- Banca o zaman 1fl anladı: 
ta eski günler bir masal olduğu için sUitınJ.n dereceMni anla.t.nla.k mak.sa- - -- - - - - 1 tr8.'Jl, 18.40 Muhtelif makam1a.rdan ~u pqa.nm e.Puıdan ötfenince 98- - Padlfahla İatanbula git.meme b9 
lüzumsuz tevazua kapılmadan f\1.DU da diyle sadece bir ıslık çaldı. Ge.spaı 5 • _ • şarkılar. 19.30 AJaıns haberleri, 19.55 vlnm.l.ştl. O tJmdi Çaldıran sahmlm- ihtiyar bClyücll mtl müsaade etmıy... 
hemen aöyllyeylm k1 güı.el adamdım... Babanm dlllnde böyle flddeW ıslık- 6 - ~ - - .-- Müzlt 20.15 Kon utma. 20.30 Fasıl d~kadını değil, şeyh Mahmudu dtl- cek? · 
TaMll tçln gltttttnı Avrupa. şehrinde, lar cmüthlf• kelimesinin kaışıbğ'ı idi. - -.--- - - he~u: 21.00 Ziraa.t sa.atı, 21.10 Şarkı şünüyordu. • Dt~ sordu. Haoer oe.şaladı: 
kadınlar arasında süksem dehşetti Bunun için: 7 j ve türküler 21.35 Da.ns müziği (Pl.) Hablbenin \'aziiesi henüz bitme- - Hayır canım. O milslllman bil! 
hani.. - Canım Ga.spar Baba." Ev sahibi- 8 - - - - • _)- - - 22.30 Ajans' haberleri, 22.45 Spor ser~ m~tı. O, kafasını kurcal.ıyan lld duy- adamdır, her gece böyle saatlerce 

Etraftan alay ettiler: ne 1't a.ksettirmep ne liizum var?.. ı .- - l ~ - vlsl. gu arasında mütereddld kalmıştı. Şeyh okumadan yatmaz. Blz1m husus1 ha.-
- Etme şişko Donjuan, etme!.. Bunca. zamandır haşır neşlr oluyoruz. Mahmud onu Hasan paşanın konağı- yatınuzla om~ olmaz. Seni Şam-
L!kln o pişkin adamdı. Alaylan gıi- Meseleleri dalına kendi aramızda ı ( - -ı-ı-ı- -- - - 29 BirlncikinDll pazartesi na nlçtn gönd::nnlşti? dan bıralcmak istemlyen benlm. 

lerek karşıladı: halledellm! •. dedlk. 7.30 Program, 7.33 Haflf parçalar Habibe bu cinayetlerin önwıe ge- Bu sırada öteki odada hızlı hızlı 
- Canım Doujuan o zaman ş~o Kurnaz ihtiyar mal sahibinden Soldan sata ve yakandan aşağı: (Pi.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Hafi! 9'!Cek değil miydi? olrumağa dalnu.ş olan ihtiyarın: cHa.-

değildl diyorum slze". Ma.a.mafih esa- korlttu~uzu faritedlnce: l - Ahmaıkltk - Nefi edatı. parçalar (Pi.), 8.15 Evln saati, 8.30 Oysa ki, o, üç yüz büyücünün kur- cer •. Sarıca .. • diyerek, okuduıtu şeyler 
sen güzel bir insana ben ,.ı·-anlılh.. _ Kan.."DULDl hani ... Ben size söa tulmasına zerre k.a.da.r çal1'013mlf, arasında bu lld ismi sık sık tekrar-.,."9". 15•u 2 - Kapalı değil - Şe.!!:erll ve limon- Müzik (Pi ) 1 H ... --lh~.ıı la 
da yaraşacağına. ka.nilm ... Ukin siz geçicemiyorwn amma. o ıstcdtğinl he- lu soda. · · ya. nız asan pa.şanuı. ...,, ... a&IUa yet'- <lığını duyan sarıcanın sabn tüken· 
ikide bir ı ... fımı .,ıı.,,_ .. _ bır-•·--ak men yaptırtır!.. 12.30 Program, l2.33 Kanşı.k şaıitl leşip kalmak çarelerini aramıştı m~tı. Hemen yerinden fırlayıp oda• 

" .. 15.......... ........, 3 - Bir nevi hububatın ;uw;tülmuş" ü. türküle 12 46 AJa.ns habe 1 ..ı olursanız ben hikAye filAn anlatamam LA.kin ihtiyar kapıcıya iklncl ay da -... ve r. · r e • ..., Haıbibe artık Hasan paıenın yanın- ya gltti ve ihtlyan blr mangal içinde 
ki .. Ne diyordum? .. Tahsil için gitti- para vermemlştıl.1t. Bütün 1Y1 niyet- 4 - Havırala kabul eder. ı3.oo Kan.şık şaıto ve türküler, l3.30 da blr mlsaflr gibi değil, da1m.I ve eS1 kıpkızıl bir hale gelmiş olan W çlvlyl 
tim Avrupa şehrinden bahsediyor- !erimize ratmen ev kirası için ayır- 5 - Aia.turb. musikide blr makam - Karı.şık program CPlJ • 18·03 Dans or- bir göızde.si gibi yerl&§lil.lftL Hem de birbirine yapıştırmakla me....gul gô-
dum detll mi? .. Orada dört arkadaş- dığımız paralan hiç farketmeden har- Sonuna cO• gelirse Norveçln mer1tezi kestrası, 18·50 Kemençe, kanun, ney paşanın harem dairesinde f.ekb!Lflila rünce, llkönce mangala bir tekme 
tık. Ben felsefe okuyordum. Allah lçln cayıverlyorduk! .. Gaspar Baba para olur. ve santur ile saz eserleri, 19·05 Müs- saltanat sürerek.. vurup devirdi, bundan sonra iht.ıyarın 
okuduğum da. hayatta pek lazım. oldu istemeğe gelince: 6 _Sıcak a.yl:ardan biri _ Tersi gü- tear makamından petrev, tada ve Zira Ha.san papının ailesi .İstanbul- sakalından çekerek oturdukları oda-
ya ... Koca felsefe ciltlerini devirdikten - Aman yahu!.. Ne kadar gençleıt- zel sanattır. semailer, lD.30 AJans haberleri, 19·55 da kalmıftt. Şam muhat1zlılına ta.yln ya. sürükledi: 

b .. ti tin b ... 1 .. d k mi...,in! Sen • ..ı~ı •"'nnl - .,,,._.,n Muhtellf şarkılar, 20.15 Radyo gaze- edilen Hasan pa.şa. - belliydi ki - - Bre melfm! sen bir büyu .. cildcn 
sonra arsa... care e ...,... ı ·" Y'" •• .ru.ouı, .r• "'-r ,-r6"- 7 - Tan.unaktan emir - Bir erkek t si 20 45 Bir halk tüııkfuıil ,._i 
Felsefe nerede barsakcılık nerede? .. da iken kimbllir ne ldlnl.. Ve kimblllr c , . U&•=• yo- Selim ordusl.yle Surlyeden çekildLkten bq.ka bir ,ey delilsin! Söyle bako.yım 

• - ismi ru7., 21.00 Ziraat Takvimi, 21.10 Ka.- son d ş d k lacaktı. b Ad ed' ? Ött.kl arkad~cılanmdan biri tarih oku- kimlere kıydın!.. dly.e ba.,.lıyor, ihtlya.. · ra. a. am a. a ana: ın n ır 
yordu. Şlmdİ yol müteahhididir. Biri n can evinden yakalıyorduk. 8 - Tersi eekl bir Türk reisidir - rıŞlk garia. ve türküler, 2 ı.3o Tmnsil, İhtlyann kalbi duracak glbl çarpı-
lllümu tabliye talısn ediyordu. Yağ- Artı.le o gençlik hlkAyelerlni anlat- Erkek dadı. 21.45 Senfool or1testra.sa, 22.30 Ajans Habibe, pa.şaya sık Sik: yordu. Sancanın gösterdiği şldd.?tt<ln 
cılık yapıyor, biri de Konservatuvann mata başlayınca da. tehlike uzaklaşı. 9 - Tersi bir sayıdır - Yeni kafa- ve borsa. haberleri, 22·45 Dan.. müziği - Buyurunuz devıetum.. 1~1niz dev- o kadar korkmuştu kJ.. hüviyetini 
kompozisyon ~besine gldiyon:lu. Bu- yordu. Çünkü kapıcının bütün :zıevki lJlık. (Pl.). letılnı . saklama.ta çal14tıysa da muvaHulc 
gün evkafta küçük bir memurdur. 25 yaşının hii.tıralannı anlatmaktL 10 - Tekdir etmek. 30 Birinclllnan sah Dly::relt şarap sunuYor ve paşayı olamadı: 
Hepimiz ne okuduk, ne olduk!.. Bu Bunlan dinlemek lütfunda. bulunan- G~ bulmacamaın halli sarhoş ederek, ,eyh Mahmud hakkın- - ElAsell ..• 
da ayn bir bahis! Bulunduğumuz şe- lara da pek fen~lık edemiyor. sert Soldan sata ve Ju.kandan a.şatı: 7.30 Program, 7.33 Hafif program da biraz daha malfımat alınaR'a çalı- Diyere'k yere düştü. Hacer: 
hlrde dördümUz bir küçücük apartı- davranamıyordu... Insanln.ıın çoğun- (PU, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Sen- şıyorou. - Ona ,eyh Mahmud derler, dedt. 
manda oturuyorduk. Doğrusunu lster- da bu hal vardır ya.. 1 - Boy, Dl.rl&l, 2 - Okuyan, Sal, fonlk parçalar (Pi). 8.15 Evin saati, Habibe ilkönce şeyh Mahrnudun o büyücü değil. Ireramet vo mucizeler 

nlz derslerimlı~ hiç de çalıştığ.mız Para almak tçin geldlP;l odanuzdan 3 - Yunan, Kari, 4 - Yaradılış, 5 - 8.30 Scnron!k parçalar (Pl.). kurtuluşuna sevln~en birdenbire gösteren bir şeyhtir. Ona hakaret et-
oktu. Dersten zlynd" e&lence ve ka- ell boş çıkarken: Danalar, Ti, G - in, Dahavar. 7 - 12.30 Program, 12.33 Muhtellf şar- - paşanın gözdellğlnden ko.nsı mev- meyin .. manevi cezasını gorürsünüz! 

dm ma rnla.rllc me.<>gıtlduk. - Kanşınıım mal sahibi bir hafta- Kıramaz, 8 - İsal, Vazıh, 9 - Santazı, kı ve türküler, 12.45 AJans ha.berlerl, kiine geçebileceği ihtimalini düşüne- Snnca, Salahaddin haplshancsin-
Y • .,. bir ı1eyden son d"recooe sı- ya. kadar geliyor!.. o sızden parayı 10 - İllşlr, Hür. 13.00 Muhtelif şarkı ve türküler, 23.30 rek - şeyh Mahmudım da ö1dllrül- den böyle bir adamın kaçtığını Ha-

k n ı~·ordu.k: Parasızlıktan!... tek santimine kadar çatır çatlr alır ... •••••• ...................... !.~ .. ~ Karışık program (Pl.), 18.03 Salon or- mediğine adeta müteessir olmuştu. san p:ı.şa.dan duymuştu. Bu lsınt l.şl-
Oturdu umuz apartımanın sahibinin O ne mal sahlbidlr blr görseniz. bir _ F'ıı.kat niçin bu dereee hayret et- kcstrası, 19.00 KanıııJk şarkılar, 19.30 Habibe o gece ~ ağzından tince: 
kim oldu mnu tanumyordu.k. Yalnız gorsenlz• .. diyordu. Ajans haberleri, 19.55 Fasıl heyeti, başka. bir lAf alamadı. - Bre kopek, dıye bağırdı. sen S::ı.-
onun veklll bizimle tcmns ediyordu. - Aman O:ıspnr Baba o canavar- tınız?.. 20.15 RadYo gazıetem, 20.45 Melodiler Saz C!'Ç vııkte kadar devam ett.i. H'ıhaddin zindanındaki oellô.dlanmızın 
Lakin bu vekil de müthiş adamdı hn!.. dan bııhset.mel.. Vay muzip ihtıya.r kapıcı var!.. Ilizi CPl.l, 21.00 Ziraat Takvimi, 21.10 Oda. ••• elinden nasıl kurtulup kaçtın .. ? Şunu 
Blzden bir aylık kirayı bllc eektlnnl- Yüzünü gönnedlğlmlz ev sahibinin korkutm&Jc, paralan almak için bu musikisi, 21.30 Konuşma, 21.45 Kllisik Sarıca'nm sevdiği kadın anlat bakayım bana! 

Y
ordu. Para toplamak hususunda adını canavar koymuştuk. sevimli mal sahlbbnlzl ne müthlş btr Türk müz1~1, 22.30 Ajans ve borsa x.... Şeyh Mahmud Sarıcanın ayaklarına 

Cnnavar dl·- ~-- tm t Hasan paşa, g.,.c.uesi Ha.blbe He Ih- sanlo.r"k·. 
dehşetli bir mehe:- tı vardı. Lakin üçüncü ay da bfmen para J~ •nuı ışı. haberleri, 22.45 Cazband (Pl.l. ., - l'' · ... . ...yar gon unü eğlendlredursun .. biz _ Bana. dokurun"yın .. benl bim.a"'" 

Bir gün gazetelerin birinin vcf::ı.L alamayınca ihttynr kapıcı, mal s:ıhl- - Içerl buyurmaz ırusı.nız?.. diye ı 11 o- bey .. J-" " d .. _ _..__ 31 Birincikinwı ç•ncıamba ge e m ~nca e. Bu koca. aslan, edtn .. s12le fenalık ""pmıyorum.. blr-
Uiinlan ara..cnnda onun öldüğün' u oku- bini çağırmağ'a mecbur oldu. Blz ıCa.- onun e ... apıyı .... u.u ... kadar açtım. -..- ...,,,._ dlM _,_, _ _, +- d 1 J-

- 1_ •• ~v ... sev 6• nı'""'::ı.şını ~ken er yede birini seven iltl kalbi birl"cı.tirmeıs. 
duk!.. n.-x...usunu ıstersenlz .zavallı nnvarn la. karşılaşmamak için katiyen Kısa suren b1.1. tereddüdden sonra glr- 7.30 Program, 7.33 Hafif parçalar .. d"kt ş 1 ı~ı ün ->t 

15
" ...,.,:>• dl ld.ım t gom u en sonra., ama ge d & g - "alışıyorum. Ben o bildlğlnlz büyucU-

adamca~ızı. ... man diyorduk amma evde durmuyorduk. . Salona a . Apar ınııuıımız ta- CPI.>, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Hafif d b ı hl bl k--' la k " 
6 ld 1 en er ç r -..ın onuşma- Ierden d.-ııım .. bana merhamet edl-

onda.n kurtulduğumuza da biraz se- Btr gün kapıcı şu deh.şetU haberi vnn aresında o uğu çln manzara parçalar (Pl.), 8.15 Evin saati, 8.30 nuştı. nlz! "15
• 

Viıımiyor değı'ldl.kl .. Çun" kü a .. Am fena verdi: hn.lüka.tıen güzeldL Kendi binası oldu- Mfızi'lc (Pl.). 8 "'"' anca.: Diye yalvarırken, Hacet' bwıdan 1s-
hnlde gözümüzü korkutmuştu . .Aradan - Mal sahibl geliyor, gellyar sizi ~u hal® genç kadın buraya lO sene- 12.30 Program, 12.33 Kadınlardan - Kara Osmarun ~mı bir kadın tlfade ederek, yere dökülen ııt~lerl 
20 - 25 gün kadar geçti. Bir sabah bulamıyor .. Fena hz.lde kızdı .. !l'er bu denberl gelmem.işti. Manzarayı sanki !asıl şaııkılan, 12.45 Ajııns haberleri, yedi, diyerek kadınlardan çekiniyordu. mangala toplıuruş ve büyülü çlvılert 
apnıtmanımızın 30 senelik ihtiyar sefer de s1z:I. evde bulııma7.Ba. aşyala- ilk defa görüyormuş gibi seyrediyor- 13.00 Kadınlardan fasıl şarltılan, 13.30 ·Fakat, Sanca ~bl yakı.şıklı ve göste- t.ekrar eteştn lçlne koymuştu. 
kap:cısı bizim önOmüzü kesti: rınızı, polis vasıtaslyle, dı.şa.rı attıra- du. Evveıa ~ten bahsetttk. Güzel ev Kn~ık program (PU, 18.03 Dans or- rlşli bir yiğit Şamda kadınların ağı- Sımca Hacerln neler yaptığını 

- Mal s:ı.hlblnd"n bir mektup nl- ca.k, apartım.ruunı boşaltacak!.. Her sahlblmlz çok hovarda.meşrep ve cö- kestrası, 18.25 KonUfD1,a, 18.45 Ço- nn. düşmeden YR§ayablllr miydi? gôz ucuyla gorüyordu. Sa.ncıı.ya bir-
dım ... Vekili olmuş .. Yeni bir vekil de hıılde sizlnle gorüşmek 1stiyor. Bugün merddl: cuk klübll, 19.30 Ajans ha.bcrlerl, Sanca bir gün Sallhlyeden geçer- denblre blr nefret duygusu gelml:;ti: 
tayin ctmlycc kmlş. Bw1dan sonra gene gelecek... Hlç değilse birinizden «- Onspar Baba biraz parayı se- 19.55 Saz reerıeri, 20.15 Radyo gazete- ken, btr kafes arkasından uzanan çok _ zorla güzelUk olur mu. Hacer? 
paralan ben toplıync:ığım ve ona gön- biri evde kalsın! .. dedi. ver .. ve biraz da telll.şlı ... Yoksa ben si, 20.45 Bir halk türküsü öğrenlyo- şirin ve güzel bir kadın b~ı gormüş, Beni lkl kızıl çivt ile ebediyen kcndt-
der"ceıtlm' ·· d dt. İhtiyar kapıcı· bizi canavar ev s.ı.hlbt bu ı.şı yapar mı talebelerin halinden çok iyi anlarım. ruz, 21.00 Zlrat Takvimt, 21.10 Karışık onu sevmiş ve kadının evine gidip gel- ne bağlamn~a çalışıyorsan. yanılıyor
P •- "'erdi. Gcv(>Ze, şnkacı bir adam- yapardı. Haklknten birimizin eıvdc Tnlcbe hayatını da pek severim.• şarkı ve türküler, 21.30 Konuşma, 21.45 meğe başlamıştı. sun! Bana. büyü tesir et.'l?CZ. Türkler 
dı d ... kalması şarttı. Utldn buna hiç birt- Ona kendi eltmle çay pişirdim. Ba- Rlynsetıcümhur b:ı.ndOöU, 22.30 Ajans İlkbahar mevsimi yak.laşınıştı. Sut- .sihlre lıuuunaı}ar. 

onnn ı~ın ~m.11 ıtrn<'lımmı-. ınız ynn:ı§llllrorduk. Ben ötooenben n :rarılmı t!tti. ?:am m nasıl ~- ve b<>r&a lıal>erl~ri. 22.45 Yılb~ı tev- tan &!lfm İstan'bula dönmeğe hazırla- Diyerek H cerln önündeıJci mıın-
- E~cr m!ll sahibi bu kapıcıya gü- talihime pek güvendit;im için: tlğtnl fark blle etmedik. blilde piyangosu çekl.l~in Ankara nıyordu. Oys:ı. ki, Sarıcanın seviştiği galı çekti ve lçine bir kova su döktü. 

venlyorsa yandı!.. diyorduk. Haklka- _Kura çekelim!.. Klmo düşerse o Blr ~ o: serglcvi salonlarından naklen neşri, kadın onu Şamdan bıra~::ı.k niyetin- - Şeyh Mahmud ellerini başına vu-
ten de öyle oldu. Iltl ay bizden para evde kalır! .. dedim. - Eyvah akşam olmuş!.. dlye yil- 24.00 Ankara Şehir lokantası ve An- de d~dl. H:ı.tt.a blr gun Sancanın: rarnk bağırdı: 
alm ğa. gelen k~pıcıyı: Arkadaşlar bu fikri be~enince içi- zünün bcmılan boyamlı tazeledi ve kara Palu otell salonlann<lan naklen - :akında ~ynlacağlz, Hacer' _Eyvah, şhndl her şey mahvoldu_ 

- Vazgeç Ga.spar Babn!.. Vo.zgeç ... mlzden Fikret hemen dört küçük kA- dağılo.n saçlannı düzelttL neşrlyat. Sözune bu guzel kadın: Hacer Sarıcanın boynuna atıldı: 
Bll!yorsun kt hepimiz bekar gençle- ğıda. L:ılml"rim1z1 ya.ııdı. Bunlan bir AşaRıya tamam 3 saat tf(>nm incJı:;ı - Ben müsaade etmezsem, sen _ ~l delice seviyorum Sarıcn.I 
rlz ... Maltim y::ı böyle bekar dellkanlı- ş::ı.pkanın içine koyduk:. Bir de çektik için Gıuw.ı,r ~:ııba buna pek ~ı. AKŞAM Ştımdıın bir yere gi<kmezstn!, Beni Şa.mdn yalnız bırı?k.ma'.. bent de 
lıır:ı da para lnzım olur!.. sen de geng- ltl!.. Kura. bana düşmez m.1?" Tallhlm. Ayrilırken blr hafta sonra beni tek- Cevabını verml.~tl. Sanca bu ceva- İstıınbula. beraber götür. Ben scnsı. 
tin. sen de bekardın yahu!.. Kinıbl- Uk defa. mızıkçılık. ediyordu. Ça:reslz r::ır ziyaret edeceP;lnl kulağuns. fısıl- bı inceleyince hiddetlenmiş ve: yaşıyamarn. 
lir ne c:ınlar ynktın kafir ... Anlat ba- boyun eğdim. Onlar halime bakıp dadı. o ~oe aıimdaş.lar eve dönünce - Padüıııh beni burada bırakmaz. sanca, bu gii7.el kadının s:ı.çl:ı.rını 
kalım!.. kıskıs gülüyorlardL tl'ç arkadaşım o heyecanla sordular: Abone bedeli O giderse ben de onunla beraber dön- okşarken, blnfenblre şeyh Mahmu-

Işt.e Gaspar Bab:muı en büyük zaafı gür.:A. oğleden sonra bir taıklm tatlı - Na&ıl? .. Canavara derd anlata- meıte mecburum demL,tL dun - fazla heyecan yüzünden -
da bu idJ. randevulara glderleı1ten ben evde kal- bildin mi?. Türkiye Ecnebi Haoer Bancayı bırakmak ve ondan kalbi durarak yere devrildlğtnl gördd. 

Gençliği ve bekarlık zamanı!.. O mıştım. Canavara nasıl alirı: anlata- _ Of aonnaymf .. Anlattun amma aynlmak tstemivordu. Hacer a~lamap ba'}ladı. Sanca: 
vakte nid m!lceralan!.. Bundan bo.hf.8 caktun ... :&9klemeıte baf]adım neler çetttltımı ben blltriml .. Mahvol- Senellk 1400 kurut 2700 kuruş Sanca bir a:kşam geç va.kit Ballhl- - Ağla.mal dedi, Şam ştmdl kur-
açtmız mı? ı,ı biterdi. A~ kulakla- Nihayet ka.pı çalındı. Miitb.lş bir dum, harap oldum!.. Teselli etmek G Aylık 750 • 1450 • ye semtinden geçerken Hacerln evl- tuldu bu hainin elinden. CcllMdı:uı 
nna vanr ve anlatmağa b:ışlan:lı Bir heyecanla gidip adım. Genç ve o za 3 Aylık 400 » 800 • ne utn'ndı. Hacer o a:kll!lm Banca.yı kurtulmU1tu. Fakııt, .Azra.llln ellndeıı 

· • ·· - için yarın beni tıyat~a götürecek.si- beklemlvordn. Evde thtlyar btr adam sabah şaf_ak .sökerken yolda rasgel~IP;l mana kadar gördüA'üm kadmla.nn bel- nlz. 1 Aylılı: 150 • • kaçamadı. Bundan sonra, Suriye hal-
to~ul sutıçü kız, blr ya~urlu gun- ki de en güzeU karşım.da ldl. .. Ona.: i:stedlıı.c- t'-tro olsun! dedil Posta ittihadına dahil olmıyan vardı. Saırca: «Bu kimdir?• deyince. kı bilyii.!üz, sihirsiz, üfürüksüz bir 
d..ı ayni arabanm Jçlnde seyahat et- - Affedersiniz, dedim, galiba yan-

0 
" den6 "' •.ra -ııtm. - er. Hacer: aAmcc.mdır. Bu geoe bizde aile hayatı tçlnde mesud yaflyacaktır. 

itleri baygın gözlü, ş4m&n dul! .. }Jf eeldhılz." gun sonra -·a· ne zaman ecnebi Dl(!mleketler: Seneııtı: mlsanrdlr; yann köyiine dönecek.• Hacer gllldü: 
Şimal eyaletlerinden blrlnde; deniz Gülümsedi: gelecek olııra aıbdaşlara: 3600• altı aybğı 1900• Qç ayhRı ceva.tılyle mukabele etmı.tl. Sanca bu - Sen de buna Sellm gibi inanıyor 
kıyısındaki blr köyde tanıdıtı Hıtlyar - Ha,-ırl_ Buruı beflncl kat detll - Aman nw sahl>l gel)form~I .. •-----1_000_lruru$ ___ u_r. ___ _,. ndamdan şüphelenmlstl; zira Fhce- mu.sun? Şamlılann hepsi. bilyil yıı.p-
bir balıkçının delişmen ve genç kan- mi?.. diyonhmı ve çocuklar:, Telefonlanmnıı Bqnıahantr: !0565 r1n amcam dedlii ihtiyar adam blt' masını b1llr. Biz Şamlı kadınlar b~ 
sı! .. Da.ha böyle her zaman a.tmıdan - Evet ... Tıwan aıuı katıl. Beftnc1 - Hay canavar." Kuzum onu gene Yan iflerl: 20'765 - İdare: !8681 başka odaya çekilerek durmadan oku- erkeği avucumu?:Un içine almadan. 
belki yirmi kere dinledlthnlz ~çllk kati.. sen a.tıa.tırsm.ı.. diye bana r1ca. ederek Müdür: !0497 yor, ~ih çekiyor, buhurdanlıkta kendlınlze iyice bağlamadan yaşıya.-
hikı\yeleri!.. - Miilı:emm91- Ben de bura:va ıre- kaçJ.§1YOl'lard.ı. Böyle ne gimel günler ---------------- bas döndüriic6 tütsüler yakıyordu. mayız. Bllyücülerln başlanın vuraur-

o akpm da Ga.spa.r Baba bunlarm llyorum... geçlrdJk. 1sta.nbuıa d&lilnce 1fin iç 7.Jllılcce 9 - Kasan 51 Sanca bir a.ralılc dayanamadı: makla, bfttiln Şam kadınlannı koca.-
hepsini sıraya d100.1tten sonra: Sonra gtllthn8emeslııl Ç1*1ır yana.k- y{lzQnll çocuklara anlattım. :nt:ret d<>- S. tm. on. öt. İki. Ak. Yat - Amcan bilyficfuıfin biri olsa ge- larma ve ı.,ıklarma büyfl yapmak-

- Ehbh artılı: ben gtdeylm ... Gece lanna blr:ız daha yayaralc: R'ünmete başladı: E. 12.50 2.37 7..38 9•48 12•00 l.39 re1ı: .. dedi. tan lruıtardınız ve konuttunuz ma 
yansı oluYor ... Bakın gel«dı: ay kira- - Ben mal .sahiblylm def" dedi. - O dnll kura. oeir,ericen kAğ'ıdla- Va. 5.37 7.25 12.18 14.35 18•48 18.28 Hacer bunu duyunca - hemen in- sanıyorsun? Şamda beş yaşında bir 
Jann Udalnl birden vermezseniz ta- Hayret1ml tasavvur edeaıeıPJsmiz, ra hUe Jı::anştımuttım ... Tüllil bllsey- İdarehane Bal:>ıAll elvan Ura kal~ald.a beraber - rengi kı- çocuk bile büyünün ne demete oldll#u-
rışmam hal.. Ev sa.hlblne çekerim Meta kekel«eesine: dimi.. Acımusluk sokak No. 13 1 zaroı, amca.sı olmadıtı her halinden nu blltr. 
telgrafıf .. dedi. - Siz, siz ha mal sahi>!!- Rllmıet Feridun Bil lll•llliııiıiiiiiıiiiıııiiiiiiıılilliiııii•mi nnlaşılıyordu. (Arkan var) 

ET KADER ' m pırtını toplar, buradan defolur gi. Melınaya ebediyen kaçırmıtta- At· aldığını söyliyecelı: ve bu müddet teşhir edilmit olan güzel ve kıymetli 
• denini Arbk ne demek istediğimi maca. bürosunun içinde hiddetten zarfında batka bir it bulmağa çalı• )·elpazeleri tedkilı: ediyor ve mağa-

anlac:lm au. Mdiha hanımefendi) köpürerek mdcilı: dokuyor ve ağzın- pcaktı.. z.tya girip gimıemek hU1UaUnda t~ 
Aşk ve macera romanı - Anladam be7efeodiı dan: ... rcddü: göateriyonlu. Okuyucular. 

. - Evet mi, bayır mı) • _ -: Vay kahpe 1.. kelimeleri aık sık Beyoğlunda. l.tiklal caddeaindıe. etkiliıü k.aaa~ taavir ettiğimiz... ba 
Tefrika No. 125 Natleden: (VI • NG) . - Hayır, patron efendi. böyle dokülüyordu. cCenrtille> mağazası k.adanlara ait genç v .. güzel ltazuı Calibe oldugunu 

. • • . • 11le'!8 selem~, YWlf kapı çaldın.. Maamal.lı. Melibadan intitam al- zarif qyaaı ve bilhaasa o zamanlar ıüpheaiz anlamıtlardır. 
Atmaca aratarak durdu. liba,.. elini uatİnak l8tocli. Cenı; dedi Ye AJ'&ga kalhralt sert ve me- maja karar verdi. Mel:iba hayatım ek oda 1 reaimli el 1 ril Cali> kın b' t dd"t · dik 
Meliha. soğukkanlılıkla: bzm bu ana kadar fiddetli im mu• tin bir ...ıe CeYap verdit bzenmak ;...;.. çalapwğa mecburdu. r:-_~ b. 

0.~bnet k y paz.e:. _ e t- ·- e. '--t" L~- ere u d~D' .... 
D d' · d--1! a!-.. -1.!- k...., L-1 L-'------ A----- - u...,.... ar fO r _•z•nmııtı. u-en- -·• -nra && ı wanm ver a. maga-

. - evam e ııuz, -.. ~ ~-9-ıe ~ ~- - Ş.,. buraya ırelmit Ye çirküı B.tka bir maiazaT;ı ~ için tille0 in aahi'bi. Şahin bey, yetmiflik. zanın camlı kap1auu iterek içeriy9 
liyorum. cesaret rnrmifti. imala eöderini MDUDa kadar elinle- kendiainden. nvelce çal.,tıiı mai&- eameık bir ihtiyar olmasına r w ..:....ı: H ld • k kukla -

Atmaca, ellerini uiuttararakı Meliha. bu harekete kar11 MDClal- • kendi.ini • bir zadan -=•-=- hfİIDiihal Laz.....1. • .. • a_smen. pn.u. 
0 e, 1ren11 ° ra gomü-

0 . . . ....:'--:-il Ja. . . . ek ...L -ı -~-- mı,...m. zengua eanan ye .... ..., ....- _. hil& ualanmanut. cHoroz ihtiyarla- le;ek konQflUI ilç ark.adq. kapının 
- zaman 11ın ı.,,,._.... an yeamı sen ç er-. .,_ --.-· aclamm. maiyetinde çalıflUl fakir ve ~lerdi. Amıaca. ınzifıeainde d "zü " lüktedin ta ·· ·· ü 

~ım. Meier. ıen, fettan bir kız imir lalıkla: namuaha ifç.i kızlara karp alçaklıiım hiçbir kuauru olmadaiı halde. Meli- :me b':fineç:ki etmekt:n v8:zzun a~d~ı d~c:a, der~al. o tarafa 
.ın. Bana iffet ve namua tulıyor, - Zuııedenem. aramızda im_. ne raddeye kadar vardıracaiuu an• baya bu hüsnühal üiıdım vermiye- •ti. D kt t bi ::rb gozlenna çevırdiler. içen gıren a'eD9 
fakat genç. pk delikanhlarla düfiip I.,mazbtt yar) dedi. lamak .içindi. Arbk dGkW..Ma bir cek. ona quz barakmalt ve sürün· ~~ d 

0 
.. 1 or ar, k . ~ ~end'. kızan söz alacı Kiizelliii bilhaaaa Şa-

kalkıyorıun. Zaten bütün ioçi Patron merKla aoıdu: citıkikA bile lı:almaya--ll!..- D--L- dünne\ ıauretile intikam alacaktı. L eafihın ebn ° meme ıçm •• ~e bin ile Fwinin derlıal dikkat.im 
L--1 h ı_,, 1 · · Q:_..1: N -!Lı __ , • .• .. ~ u....- uu se ayattan 'V1lZgeçmeunı uu- _1_ . 

™ar ep "UVY eaınız. ~ 8!~· - e smn uuqmaıuuu bir gÜn uinYanık. çallfbima aüale- Melihap aıelince. düWndan çık- çok defalar tavsiye etmİfleıdİ.. Fakat çc.;..a. 
da açıkça konllf&lım. Bm clinliyen - Anlatayım. Sizi memnun .,. rin •eYu~elıerini aJa ..... .ı:.... ...... L... __ so b.:t-":'L L· -::Lt L b'· .. L .-:-- •. _._ Calibe. çekiqen adanlarla yu"rü-k H bald d ek · d.iimi " "V -- ~ nra ..,..... ır ,,,_ ea ~uır- o, uyua. serv .. """' guveneR'll. genç 
!:h. or:O de ~iln':ru ;m iste ı ~ ~~ ~ir. fik&yeti~ ~~ v~ Meliaı., bu .azleri txtirir bitirmez .tulmut tribıi. derin bir nele. aldı. At- kızlann pefinde kOflDaktan vazgeç• yerek. I •;~kendin önünde .~ur~ şı.k 

y g . ... . • . m- açm TUi---. uo.v--- lıir kapıya y6riidü. Almaca. bayretiıı- macanm müeaeaeeinden aynldıima ~rdu. ve ,,... • Ull' a ma teveccüh etti. e. 
- Hayar, ne demek iatedllPDJZI d.ldtatle yapmıyor m'U)'UID. beeapla- den donalı:alnuftı. O Melibadan eeef etmiyordu. Zavallı Recai bey Ma lık " 1 .iod bi .. d. pk Yı.tla kadın. maiazanm bqtez-

anlıyamadım. n, deherleri doğru tutmuyoıı mu- böwle Mit ve kati bir ~ ile ka-'a- ~ten ve Atmacanın ,.;rkin hal ve Şahinyı.nnh ı dalgulı:n er '-en _J n kı L gahtan Mebrure hanım idi. Mebru-
A .. ____ ,__ • ___ L ~ ba ) ,, •ıtU _. • .._ ..- , ovar ı ve .:uınar ar a• k L ~:_,_ d .., _ 
rM.U......_ .uza yıy~ •- • yum f8caimı anımaıDlf. zavallı km. çir- laareketlerini gördükten sonra itinde dap Fahri. doktor Hapıret. kıymet• r~, .~~ç .. ~- .:enamuıe ogru YU• 

~alı: ve bı)oılı:lannı buraıak devam Atmaca. Mell.anıın b. CM ..... kin ihtiraalarma alet edeeeiini aan- artık uzun müddet kal111Uuyacağını tar baldar ve çok zarif mohilyelerle rudu~ · aorunee. nezak~le karp-
etti: kahkahalarla güld&. Som. hiddetle -·ooh Halbaki hl.mini d-%...... --'-- - 1---tL d- · 1 w • b lıyara aordu: • .......- ....... ~ ODUGUUW OfOlllllll o an magazamn treDlf o- • • 

- Mademkı vurdum dU7JDU gı'bi ayaia kalkar• n ayaflm Jesı9 ...,.. mamlfw faka bMIDlfb. Melh. endife19 düıürmemek lünde oturarak öteden beriden ko- - Bu emnniz mi var) 
clavranıyoraun, daha açık~ .konuf8• rarak haykırdı: Atnıaca. hiddetinden titri;yorclu. .için. Calmeye ifinden çık.tıiuu eöy• nupırlarken, mavi gözlü. Anpn yüz. - E.taifurullah efendim. Şahin 
yun. Bqkala'!na olan . !kifaıtlarını - Oynamim komedi utdi yet«: Eline aecmit olan bu biricik fınab lemiyeceltti. Çdt aevdiii bıde,ini. lü. zayaf bünyeli, fevkallde güzel beyi görmek istiyorum. Kendilelİ 
bende.ı de eaırı.eınemeliınn. buranın efendisi bmim. tı.i elrdfi- da. i.tifade edomed• bçal'llUfb. kederler.d:iımeie ne lüzum nrdı) bir genç kız. kokuiunda yuvarlak buradalu mı 8CÜ>a) 

Atmaca bu sözleri söylerken, Me- iilm taıd.n bbal .......,.._ ..... P-..i lalnd• ~ &Mil ttıiii ~ ~ ğJ Wt.a izin bir ~ flulwaduia ~ fritıinde (Aıba var) 
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Dedet Demiryollan ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi illnlari 

Tue ve 181 meJ7a w -.. nakUJatma mahmll l>.D....., Ho. Jll tarife 

'I. '1,5 933 Türk borcu ı. n. m. 
• 6 1938 1k.ramJye11 
11 6 1933 lkra.mlyell ErganJ, 

11 '1 1934 sıvaa-Erzunım I 
• 11 1934 sıva.s-Erzunım 2-7 
• '1 1941 Demlryolu ı.tlknm 
11 2 1932 Hazine 'bonolan 
• • 1935 Hazine bonolan 
• 11 1938 hazine bonolan 

A. Demlryolu tahvU1 1 - n 
A. Dem!ryollan tahvUI m 
A. Demlryolu mtimeasU eeneı 
T.C. Merkez bankası 
T . İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası <hamlle alt ) 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Demiryollan eırtetı (" 80) 
A. Demlryollan sirketl ( % 100) 
Eskihisar çimento 
Krecl1 Fonsiye 1903 

il il 1911 
11 11 Amorti 
11 11 KtJl)On 

delifttrllm!ftlr. 
IUO Yeni tarımıbı taft>ltJııa 1111/942 tar1h1nde haflanaoü w bu taıtbten K O C O K I L A N LA R iT• LİRAYA UTILIK AP.&aTI- HO,OÔO J.hlAY.&-Ayua.pqad&ca,d. 
20~ ltlbaren portaJral .,. ema1l ~tına mab1u olan D.D/m No. 111 taıtte MA1' - Şlşllde gbel bir menıcıc dede büt\h:i konforu ha.iz, ~ '110 ıı-
21.'15 Jltvedllecektlr. P'evtaılde ahTallıı dlYamı tram"t'&Y& JaI'lDl daldka 3 katlı ı - 4 ra Iradı olan apa.rtıman satıııkbr. 
21.10 Portakal ft emsali İnat.1deı.r m1ttat!arma ıore J'llÜ tı&dlentiı nmlıtelU milddetınce lurl manen dD- odalı. DosJa No.. 115 Ta.lr.lılm. Kıtstal Ta.blm, cümhurl,et meydanı Emlll 
19.so tıcretlertnden tsttfade edecekttr. lerde baftada iki HJa it defa arbılmda M11ll Bml&kiş. '.l"el: m'l''l. Han_. Yurda Jro. 13. ~fcm: 

19.80 ftı11a tatmıatı 1c!n ~ra mbacaa- ed~melfcllr. ctltelb neşredllecetttr "'" ı.'bLlYA MTILIK APAllTI- 44439. -

16.50 * ı _ iŞ ARIY ANLAR BAN - Vail Konalı caMelhMle 6 &TILIE APAKTDUN - ss,ooo n .. 
~: Devlet Demiryollari Sıvas Cer Atelyesine ntmo İŞLEROO>E _ Tecrfrbe gör- =:a

4 
:: ı~ ~=~ ~~= c~::ı.1 ~ ~ 

49,25 imtihanla elektrikçi alınacak müt, Fran.tımaYı blllr m.ubaBebeden ıında İspanya tonaoıosıutu tarfı.mı- sıcü sa tentbatDe. Dosya ııo. soo. ı:m-
48~-;o ı _ Bıvas cer atelyesmln bobinaJ tısınmda ıştc eebekesl Te elekttUc mo- anlar, ~ kuvvetti, JUl8l gtU.el, da 'Mlllt Bmllltlş. Tel: 422'1'1. Wc Yurdu No. 13. Telefon 44439. -
'5.26 tıol'lan tamfr ve bakımmdaıJ kune1 mttharrlke santralında telefon aantralı seri daktilo ya.zan ve referans verebl- 26000 LİRAYA SATILIK APAKTI- •.eoo ı.fBAY.& SATILIK APAKTI· 

141.50 ve febekest gibi işlerde ~l~ak ilzere lmtlhanla '1 elıektrllcçl almaca.k.tır. len bir genç münasip bil' 2f aramak- HAN _ Beyotıu 1stacıAl caddesine BAN _ BeJollunun meıkezlne 2 da-
12,35 t - :hntıhan lıem amel! hem nazar! olup verllece-k derece her net lm.tt- tadır. ZD. rOmuzu ile 178 posta kutusu mftvazt tramvaya bir daklb 4 katlı Um mesafede APJ>a.mam, eski 
12,85 hanın TM&.ttsine göre olacaktır. ad.resine acele yazılmMJ - 2 4 odalı. DoısJa No. W Tabblı hpanya J'BPI. ayda 121 lira 1radı olan apartı-

160,- S - İmtihanlar idarenin Sıvas ve Esldşehtr eer atıelyeJerlle tzmır. An-· ORTA DERECEDE _ Tahsfll olan konaoloslutu ~a Mnn l!lmlAldş. man satıhkar. Dosya No. 297. Emlak 
28.25 kara ft' Haydarpaşa elektrik ııantrallannda yapılacaRmdan tallpler'ln 111/ bir Türk kız zıh avukat v....,. Tel: 422'1'1. Yurdu !le>. ıs. Telefon: 44439. -
46.25 942 tarihine kadar ı ya ane ~J -
10,40 Ankrada devlet demir yollan Te llmanlan işletme umum mftdft.rttıtflM hususi bir m1lessesede lf an,ror. ü- l5lt LÖtAYA UTILIK AKS.& - l!,000 LİRAYA SATILIK .&P.&an-

110.- İstanbulda 1 tncı işletme mftdtlrlüğilne cHaydarpaşada• =~:: t. K. rümuzuna mektupla mU- Nlşa.ntaşı c1vannda 11.25 cephe 45 M&N - Jbılzata,'da 3 katlı, th;er oda-
105.50 İzmlrde 8 lnel tşıet.me mtıdtlrlütftne · metre derinlik lkl caddeye bakan. h ayda '10 Ura iradı olan betonarme 
80.- Esldşehlrde Devlet demir yollan cer at.elyest ınildilrlüıttlne mftı'acaat et- BfR TEZGADTAB İŞ AIUYOB - Dosya No. 122 Talcslm Kristal aı1ta- apartıman satıl!ktır. Dosya lıTo. 299. 

l,40 ınelert Te d.ll~lertne batlı olarak qa.ğıdakl enakı b1rllkte vermeleri llA.!! Tuhafiye ve parfümör1den anlar, anıda İspanya :toıuıoloıslutu karşısın- Ta.ksl.m.:.. Cümhurtyet meydanı Emlall 
Türk altını 18.60 olunur. - Fransızcn. billr, recrii.beli bir geno iş da MUH EmlAkJ4. Tel: 422'77. Han, Eml&k Yurdu. No. 13. Telefon: 
KWce altın bir gramı 4.07 Hüsnühal kltı,dı anyor. Akşam'da. <Y. S.) e müracaat. 6250 LİRAYA SATILIK EV_ Kur- 44439. • ~ -
Osmanlı bankası (banknot> 1.00 Baruıervta - 2 tul ,._. .. 
Londra üzerine 1 sıerün a.24 Tahsil ~slkaa 114 Tepe...., .... B odalı ftc; katlı bah- 23,oot ı.tRAYA - Maçka civarı 1 
Nevyork ilzerine 100 dolar ıs2.2G Askerlik evs!kası c9495• •11258• 2 _ İSÇİ ARIY ANLAR ~!.!ıram~~~~~~l= tatlı içer odalı, denhıe nazır. ayda 129 

Madrld üzerine 100 pezeta 12.93'15 * ıs-.u-~ Ura Iradı ole.n apartunan satılıktır. 
30.7~ HİZM . A",.....,.OR Milli Eınl~klş. Tel: 422'1'1. rım ctımhurlyet meydanı EmWI 

Stokholm üzerine 100 kuron Muhammen &.-~n (l8000) Ura olan muhtel!! eb'atta bakır çekme boru, ETÇi KADIN AR n..... - -•A .. y d ~ N 293 ...__ 
"============= .,.,,.,., İkl kişilik bir ailenin yemek, ça"""'""• 380l8 LİRAYA SATILIK APAKTI- an~ uru . ...,.,.,,.:10. o. ..,.,... çelik, saı;. yUvarlak bakır ve pirinç çubuk, bakır, pirinç ve çinko levhalar, ~ ...... ~ ıeton · 44439 _ 
YENi NEŞRİYAT: 

Güzel Sanatlar 
Mecmuası 

kfil~e çinko ve allmlnyum, muhtelit cins ve eb'atta do;mir, çıelik , bakır, pirinç ortalık işlerini yapacak. (12 - 2 arasın- MAN - Talimhane Valdeçeşma,t 5 __ . __ ,..· --------
tel galvanrae kablo, sın~ kalbur, pirinç kafes telleri ve bal';dadiUk kafes teli da Bahcekapı Liman Han asma kat katlı 10 daJreıı 4-5 odalı 225 Ura lrad 18,otO 14&YA _ Erent.öyde 14 do
gibi madeni malzeme teahhüdünfl ifa edemeyen müteahhit nam ve hesabı:ıa 63 e Mii. h . Dosya lıTo. 125 TaJtslm Kristal ga- nüm araslle 10 od&Jı betonarme kü· 
04/1/1942) çarşamba günfl saat 05) on be.fte Haydarpaşa Gar binası dahi- SA.AT TAMİRCİSİ ARANIYOR _ :~~ arbsında Mllll EmlAkl§. Tel: b1k blı: vtııA atılıttır. Enva! çef1ı mey. 
llnde-tı kom~ tarafından pazarlıkla satm alınacaktır. Ankarada dalml saat tam1r işinde ça.- va Te çam ağaçlan. DoQa ıro. 138. 

Maarlf VeJdlllll tarafııı.dan neşre- Bu ıte girmek isteyenlerin (2700) liralık kat'! teminat ve ~nunun tayin lı,şmak üzere usta bir tamirciye tbtl- 33000 LİRAYA SATILIK APAKTI- Emllk Yurdu No. 13. Telefon 44439. 
dilen Gfuıel Sanatlar Mecmuasının ettıttı vesatkle blrltkte pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaattan yaç vardır. Mahmutpaşa Kefeli ha- MAN - Nl.şantaşı Güzel Bahçe .&ne- -
1 iincü sayısı nefla NSlmıer Te gi1ze1 lAmmdır. nında Hlslon saatleri deposuna mü- rikan hastanesi civannda 4 katlı tı-8 
yazılarla satışa çıkan.lmıştır. Opera Bu ite alt eaıtnameler kom.tsyondan puasız olarak dağıtılmaktadır. racaat. _ 1 odalı. Dosya 126 Taksim İspanya kon- 7,HI LİRAYA - Kalyonc\l Kulhık· 
tiyatro ve müziğe tah.s1s edilen bu sa- cl1524 solo.sluğu karşısında M1lli EmlA~. ta W dağa nazır. ligir t>lr ev aa.tı-
Jlda Devlet Konaervatuvan'nın opera Dil T .h c ... f f kü·ı . o· kt•• 1 .. "' .. d 9 YA~INDA - B1r erkek çocuitu için Tel: 42277. ııtıu'· Dosya No. 139. Adres: Taksim 
Te tiyatro tems!Derine aıt rent1J tab- ve an • ogra ya a tesı ıre or ugun en Almanca bilen bir matımazeı aranı- ------------- COmlıuriJet meydanı Em.llk Han Eın-
JoJar, nef1s fotograflar "Ye birçok de- ı _Dil Ye Tarih _Coğrafya. Fakllltesl ve Siyasal Bilgiler okulu içhı bu yor. Müracaat 9 dan 12. Adres: Ca- %3000 LİRAYA ACELE SATILIK A- _ll_k_Y_aıda __ Ro_. _1s_._~_eı_e_fon_:_«m __ . __ 
terU yazılar bulunmaktadır. c!ers yılı tçtnde bastlnlacak kita.plann tabiye işleri açık eksiltmeye konul- lalotlu Kapalıfınn No. 48 Nusret PARTIMAN - Kurtuluş tramvay cad- ........ --·-• _ Bomontide 

8 
odalı 

..+ Aydın. desinde 5 katlı 3-~ odalı betonarme •...., .1.ıXA&I.m 
Maarif Matbaasında büyüle bir 1t1- mu..., .. ur. 

1 
% 6 lradlı. Dosya No. 127 Ta.b1m 41 metre ba.hçesDe klc1r blı ev sa.tı-

na ııe basılan bu mecmua, memleketi- 2 - Bu kitaplar asgari 80 azami 200 formadan !baret olacak ve ht?r BİR BtJRODA Ç~IŞMAK VZERE Kristal gazinosu arkasında Mllll Em- lıktır. no.,a No. 150. Adres: Ta.ksüıl 
Dılzdeki baskı sanatının en güzel ör- formadan da asgaı1 500 azami 2000 adet bastınlacaktır. YAZISI D~ZG'UN Bm MEMURE BA- lA.Jdş. Tel: 42277. CUmhurl:yet meJdanı Emlü: Han, Em-
netıerini ~rmek.tedlr. Mecmuanın S - Malzemesı Fakülte tarafından Terlldi~ takdirde beher formasının VANA İHTiYAÇ VARDm - Taksim ------------- llk Yurdu No. ll. Telefon: 44439. _ 
birlnci ve lkfncl sayılannm tiücenmJş muhammen bedeli 28 liradır. Kristal arkasında İspanya. konsoloslu- 14000 LİRAYA SATILIK APAKTI- -------------
olması bu sanat ~rlne kaqı g&tA9rl- 4 - İlk tıemınat ugart fiyatı berhıden 192 liradır. tu karşısında Milli EmlA.~ Tel: HAN - Şlşll tramvaya 2 dakika ı 1.111 IJBAYA - XUrtulQfta w kat-
len büyük alA.kayı 1sbata kAfidlr. 5 - Şartnamesini görmek ısttyenlerln Fakülte muhaMA>estne milra.ca- 42277. _ 1 katlı 3-4 odalı banyolu :tüblk. Dosya. ıı. dörder odalı bet«ıarme taır apar-

atlan. EN '"... No. 128 Ta.kslm Krlstal 8.l'kaa.nda Mllll tmıan satılıktır. ~ No. 301. Tak&1m 
Opera, Tiyatron müsıte taıb&la olu- e _ İhale tı/1/M2 puartesa günü. aaaı 14 dıe Ankara mektepler muha- AZ ORTA TABSaw BAYAN EmIWşı. Tel: 422'17. cttud!ıat;;et lllfJ7dam .llm8 ll'a!t, :enı-

nan tıç1lnel l&7Ullllln l'Ullan ara.sın- aebee!lllhıde Japdacalmda.n taılplerin nıateden btr sa.at evveline kadar te- İSTENİYOR - İş hususmıda becril- Wt YlUd "l'elefen 4M5. _ 
da fllll)ar 'ftl'dır: Mllll Şet we C8m- mmat atçelerJnl yatırmaıan llznndır. (1462) (11289) bell oluşu Te ll.saıı bWşl l&JaDl tereRı- iZiM LIBAI.& SATDJK AP.&RTI- •· : · 
hurrelstmlZ İsmet İn&ıilntin Madame tfr. Mektupla P. R. 84S 1m.nbuıa 1U- IUN - YtlbMtraldJnmın arta kıs- İSTANBUL, BEŞİKTAŞ. BEYoliLU 
tıutterny temsillnden sonra. huzurla- M. M. V. Hava Müateıarlığından: malan. - l mmda ıenlş cepheli çift dalreH 6 ter l'EIA ştşı.t _ 8emtlerlnde 5900-8500 
nna kabal buyurdllklan smatllrla- Hava mtisteşarhtı, tet:ntk taburu tçhı otomobil ve traktör makintstı ve DİKİŞ BİLEN BAYANLAR ABANI- odalı bauyalu " 1 1radlı.. Dosya No. I llraJa bir aneı. " iti ft7li ilç katlı 
ra hitaptan. Hasan - Ali Yücel: meydan Te Jol fnŞaatma vekıf ustalara ihtiyaç vardır. YOR - Kadın elbiseleri dlk1şine vakıl 121 

Tüdm İllaı7a ıronaoı.ıutu kar- öctr bir~ De llOOG - ll500 Un.ya 
1 temmuz 1941, Devlet Konservatuva- Verilecek 1leret mllrlarlan yapılacak tıntlhanda gösterecekleri ehliyete bayan işçilere ihtiyaç vardır. İstlyen- tısında Milli EmlAk.lş. Tel: 422'1'7. ftl ailelik lılttr bJr aputıman alma
h llk mezunbrm.ı :verirken (Nutuk). gö.""e 50-120 Ur& arasındadır Tallplerln -d.lleklerl ile H:ı.va Müst&iarh~o. lerln her gün şışıı _ Osm.anbey Ra- =• ı.D.&y& ~TILIK .&PAKTI- caktır. Galata • Poata kutusu 1435 
Mesut Cemli: Sa.bur ve Aot, Suut Ke- mtracaatıan (9310} Ul054) meli caddesi 69/2 nmnarada Saffet MAN - Taıtmbanede 4 katlı 1 çer ftony adreilne tiDdh11mes1. - 1 
maı Yetkin: Opera ve Biz. prof, Cari «KOBAK» :ı. bJzza.t müracaatıan. Sem- edalı baıı70lu ve bollu gayet rtbel bir BtR FIRSAT_ Piyasanın en güzel 
Ebert: Bir opera temsili nasıı ha.şan- Matiye Vekaleti den: ti yakın olanlar tercih edlleeıektlr. mevtıde. Dosya No. 130 Mllll ErntAklf. btrme.,kllnde W»nP"f biiJük lalrnı.e-
hr? Falih Rıfkı Atay: Bir temsil kar· - Tel: 42m. - acın dtçtl Te a1re d~ devren 
flSlDda bazı düşünceler, Yakup Kad- Mevcut p.rtına.m.esf mucibince Mayıs 842 nihayetine kadar Beşiktaştakl 46500 LİRAYA SATILIK AP.ARTI- atıJıktır. Mtlracaat: İstanbul posta 
li Karaosmanoğlu: Bir sanat hMtses1, kırtasiye deposundan clvar iskeleye ve lakeleden depoya nakledilecek eşya 3 - SATILIK ESY A MAN -Taksim Sıra.serviler cadde61n- tutua No. 239. 
C. Memduh Altar: İtalyan Operası ve için bulunan fiyat haddi lA.yık olmadıRmdan ekslltmesl temdit edtlml.ştir. de ti Te 8 odalı banyolu. Net Iradı ,c, -------------

İsteklllerln 8/1/IHJ tarihine mftsad!t peqembe günü saat 14 de 120 lira te- SATILIK TRAKTÖR - Pek az kul- N 3 5 MÜTEFERRiK 
Toska, Dr. Ernst Praetorlus: Riyase- mir.at paraslle birlikte" depoya milracaat evlemelerl. c11359ıı 5·5· Dosya o. l l. Tabıın Kristal ar- -
tıcümhur FllA.rmonlk orkestrası, s. o1 !anılmış gaz lle işler her tarafı faal kasında Mllil ErnIA.ldş. Tel: 4227'7. _ -----------

li'onon markalı tn.ktör satılıktır. ts-
All Otelcı Kadın ve Carlo Ooldont, Türkiye Denıir ve Çelik fabrikaları müessesesi tıyenler Sirkeci Turan otelinde Hacı 
Orhan Şaik Oök)'ay: AnSaıa De'Ylet Mehmed Sallh'e mu'"racaat etsinler. 

26000 LİRAYA SATILIK APAKTI- T.&Rsıı.t Kuttrrı.t BtB BAYAN -
MAN - Pangaltı clvarmda 4 katlı :ea.rtWere, Qnf9enıtte taıebalne " 
dörder odalı banyulu ve bahçeli. Dos- aalriere Almanca del'Bl. verir. Lisan 
ya No. 132 Taık:slm Kristal arbmıda et.idlerl, kamışına. tJ.carl muhaberat. 
MllU EmlAJdş. Tel: 42277. _ ed.et>t Dmt veya. fenni tercümelerin 

Konservatuvan tarfhı;e.t, Perlt .Alnar, müdürlüğünden: 
NeçU Kazım .Abe.s. ceWettın Em.rem. 
Oevdet Memduh A1ta7: )iademe But- Memur ve daktilo alınacaktır tKiz ÇOCUlt ARABASI SATILIK

TIR - Ortasındakl portatif bölmesi 
terfly (Opera metninin tamamı}, 
Cevat M. Aıtar: Open. m.natl (1'1 re

çıkarılarak teokll de olur. 
1 - Müellıe• muhasebe, muha.berat, anbar ve zat lflert, ticaret .seni6 Adres: İstanbul. nıvanyolu Hacı KiR.ALJK İKİ DAİRE - Betiktaş 

taab11ı1 yapılır. Aqam'da cUsullt rü
muuna mektupla milracaat. 

lrhnle) leJ1nde tsUhdam edilmek bere. Ta.tıstn bey sokağı 5 numara. - t Haanpaşa deresi Ufalt cadde 11zertn-
A - Barem dahili münhallenı 3839 numaralı Barem kanunu hftkiXn- de yenı yapıJa.n 58 numaralı SalJJı Bey tıımilJZQ VE l'BANSIZCA DDS-

lerl dah111nde uıilsabaka lmtihanlle ve intibak edecekleri derecelere bir de DEVRDI TELEFON ARANIY9K - apartımanmm 2 daln!s1 ldralıktıt. LERt _ İngillıce ve Fransızca ö~a-
Y edek subay olacaldan rece sınat lşletrnıe zammı illveslle 210 liraya kadar aylık ücret verilmek Beyoğlu santralına bağlı devren ace- _ 1 mek veya Uerletmek. ıst.ıyenlere bll-

d ÜR!'e H memur: le bir telefon aranlJOr. İstlklll cad- -=------------.:.._ bamıa talebelere kolay bir metodla 
avet B - Barenı harici münhallere 170 liraya kadar ücretle 35 memur. desi No. 98 tütüncüye mektupla veya SATRIK EV - On oda, Hd salon, matmu.el MK. rümuzuna mektupla. 

Beşiktaş A& ş, den: Orta ebllyeW C - YapılaC&k müsabaka imtihanında gösterecekleri ehliyete ıönı 120 şifahen milracaaL - 1 ::a:.;ı-ban.ta' parke.~~ • _ ı 
ilse ve muadili mektep mezuıılan ye- liraya. tadar &:retle 15 daktilo alınacaktır. . • • Yo, neMnı• ..,,......._ a--lıml!----------. 
det subay hazırlık tıtasma aewecn- 2- Müsa.blka imtihanı memurlar lçln 15/1/IM2 ıartblnde perşembe SATU..IK PiYANO - Meşhur Alman caya karşı, babc;esı bftyiik, Avrupa 
leceklerinden yedlertnde bulunan ve- gD.ntl daktllolal' için de 16 1/942 tarihinde cuma gtlntı, Sümerbenk Umumt martalı pek az tu1Iamlımf ~pedallı ilaçlan, aı>artmıan tamnda tullanı
altalı:.n ve nilf-qs htlvlyet cftmanlan Mtldilriüiilııde, tstanbulda Sümerbanıı: İstanbul .şubesinde, İzmlrde Yeru ı . kooser bir piyano acele satılıktır. Ba- hr. Her gftn lçlndekUe~ mtımcaat. 
ne birlikte hemen f11beye mtlracaat MJlllar pazanııda ve Kara.biikte Müessese MüdilrlQliinde ıcra olunacaktır. kırld5J İstasyon caddesi No. 34 teker- Adres: Ortaköy A1dın1* au Mo. ı. 
etmeleri. 3 - Barem dahllJ mOnballere taııp olup !BM Te 3659 numa.ralı kanun- et MkAnında. - J Telefon No. 42025. - 2 

OSIWANLI BANKASI 
Kurban Bayramı münaseıbetne Os-

lara tAbi milesseselerden bırtnde m11stahdem olanlar bulunduklan dalre•Jn SATILIK PİYANO - Alman mar- 2000 ı.t:aA.DAıır -.- ı.tıu.YA IU. 
taylnlertne salA.blyetll makamından talırlıi muvafakat almak tartlle intibak kalı mükemmel bir piyano 11~ pedallı DAR SATILIJ( nn.&KI.D. _ Milra: 
edecekleri derecelere bir derece sınat işletme zammı 1llveslle milsaba.ka im- acele satılıktır. Müracaat: Beyoğlu caat: Ferdi Belek Til:dt Emlb Bilrosıı.. 

Mml!171'1MmnZt Al.DiBiNiZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak ıöatermıt olan karllerı
ınlıııden 

P.K - IUf.B - P.Y - A.&.C. -
KK-AB-6-

. nıanlı Bankasının Galata, Yenicanu 
'Ye Beyoğlu şubeleri 29, 30 ve 31 llkkA
nun 1941 lle 1 1k1nclk!nun 1942 gün
leri kapalı bulunacaktır. 

tfharma tAbl tutulmadan tayin edJleblllrler. •Tepebaşı Asmalımcscid caddesi No. 45 Galata ömerabit ban bünc1 tat 
4 - Aranılan şartlar: dükkfmda. - 1 No 23 Telefon· _.__ l'l 

namlarına gelal mektlrplan lda
rehanembdeıı aldırmaları rica 
olunur. A - Tilrk olmak · · · .......... -

B - FUi a.skerllk himıetlnl ifa etmıı bulunmamak SOÖUK HAVA VİTRİNİ - General 
O - S5 yaşından yutan stnde bulunmak Elektrik markalı 180 santim boyunda 

ANKARA BABÇEIJ rn.a - de .._ ___________ _ 

devren satılık m olan1ann ~\l ZAYI - Ba.mill olduğum 31/16175 
posta kutusu ~ numaraya tafıılllt sa.yılı 8cnebllere maıhsus ikamet tez
ve şartlanru blldlnnelerl. _ e lı:eremt ~ttlm. Yenisini çıkaraca

.ı 

il 
lı 
ıı 

l!!lm•-••'•oktor ••••• 
Bahaddin Latfi 

Varnah 
OPERATÖR O'ROLOO 

BöbreJt, mesane, idrar Ye 
1
' tenasül yallan hastalıldan 

mütehassısı -Beyoğlu, iş Bankası ~ 

D - ,ASgaıi orta mektıep mezunu olmak şarttır. üç ay kullanılml.I} vitrin eh~n flatJe 
B - tsteklllertn: satılıktır. Taksim İteş Hanı altında 

Ankarada Sümerbank Umum Müdflrlüğünden. İstanbulda Sümerbank Ahmed Remzi. Telefon 43054. - 2 
İ.!ıtanbul pbeslnde İzm.lrde Yerll Mallar pazanndan ve Kara.bükte Müesse- . · ö FABRİKA VE JllA'l'BAATA n.n-
se Müdftrltiğilnden tedarlk edebilecekleri 2f taıepnamelerlne a.şa{tıda yazı- Bm RUS ARMONi İ SATILIK - BiŞLİ BİR BiNA SATILIKTia - ca-
lı ve6a1k1 bağlayarak mllııa.bataya lştirak edeceklerin mtısabaka tarihlerin- 12 ba,,-o, 23 tu.ş, 3 oktavlı~, <42> liraya PJoğlunda fabrika ve matbaa lWha
den bir gtın evvel Barem harici ve daktilo münha.llerine ıaıtp o1anlanD da bir armon~k satılrktır. Müracaat yeri: zına elveri.şll betonarme yenı bir bina 
20/11942 tarlhine tadar mflracaa.t etmeled 1lAn ol1Dlur. Beyoğlu, Dk Belediye Cad. Karanfll satılıktır. Akşam idaresine mtlracaat. 

A:anıian şartlar: Sok. No. 31/1. Be:rtıer Karaclko. - 1 Telefon: 2oaıu _ 3 

1 - Tahsll vesikası SATILIK AKORDEON 
3 - varsa hizmet vesı.ta.sı 
ı - Polla 1y1 bal kltıdı 
4 - Nüfus tl.lıdı UM1 uterllk J'C)tlam•smı bavl>" 
a - s boy a vealkalık fotoğraf. (113'19) 

llmdan eetf.sınm hfilanü olmadı nı 
lJAn edıer1m.. 

Yunan tıebaaaından: Moiz lılwstatı 

ımm °'· A. Asım Onur• 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

sında. Emir Nevruz sokalJ, 
Paııaıya aprt. No. a. Devlet limanlan iflebne umum müdürlüğünden: ŞehQ ıtüriiltiieünden uzak bir 

BİR BAY AN - MuUat 119 mfull- yenfe IMipk bir parkın içinde 
4 - Kiralık· Satılık Tel. 42203 Kıyı enuıı:yeti can kurtaran kısmmda 40 llralık roketcillkler miinbaldir. 

•••••••••••.. Tt.UJllerln qağıda yazılı evraJr: ne birlikte Jaıletmemill zat iflerl müdürltıaü
ne mtıracaatıaıı llln olınıur. 

2Bcenilen Tesaik: 

tünse banyodan ibaret kftçiik bir ve çamlaım OFtaelnda fevkali· 
apartıman anyor. Şlfli, Nıfan&ao T9 

18000 LİRAYA SATILIK EV - Nl- ya LA.leli tercih edlllr. Akl}am'da AB. de güzel manzaralı çok temia 
fantaşı clva.nrıda bet.onarme iti katlı rümuzuna. ve iyi bakımla, kadın. erkek 
sekiz odalı bahçeli gömme banyo ta.- lAeı tüılü hastalara açık b.usual 

ub. V07& ııo- lorlter t.ertlbatlı. Dosya. No. 10'1 Tak- SATU..IK BAHÇE (15'70 M Z> - 'fis- hastane. Sinirlerini ve vorgun• 
sim Mlll1 EmlA.k14. Tel: 42277. kildar, Doğancılar İhsaniye caddesi luiun~ din,endinnek ve neka· 

!3ot0 LİRAYA _ Osmanıbey cıva- No. 23. Fevkallde nezaret, ıramvaya.. !\at 'tle'Vl'irıi geçirmek iatiyca-
nnda 4 katlı 4-5 odalı modem apartı- plA.ja yakın, içinde bootan kuyu.su va : lere mahsus v~ane müeseese 
man satılıktır. Doeya No. 108 Taksim iki yüz meyva ağacı vardır. Milra.caat: J Telefont 42221 
Kristal gazinosu arkasında İspanya Tel.: 

60075
· - 6 j iiıı••lliııiiiıiııiiiiıiıııııiıiıiiıım••• 

. konsolosluğu karşısında MllH EmlA.kJş. BULUNMA.z FIRSAT - Piyasanın r Prof. Dt~ 
'?'el: 42277. en ucuz em.lı\ki. Ru.mellhl.snn Aklntı- ı KEMAL C NAP 

45000 LİRAYA SATU..IK APARTI- bumunda. otwı odalı kırk metre nh- ~ 
MAN - ~ tramvaya yakın 5 turu ve berb!r esl>abl istirahat? cami Lamartin caddesi S. Doğa 
katlı 4-& odalı kalorıterU denize namr Kaptan pap. yalı.sı aeeıe satılıktır. Pata~ N..,. J 4. Taksım. Telefon: 
net % 4,6. Dosya No. 114. Taksim 1s- Gezmek için 1c;1ndekilere, pazarlık ~n 43963 Hergüı saat l5 • 18. 
P8D1'& Jronloloslutu bıpmda lılD1l de Teşviklye cad.deıSl 103/11 numara:- ... ,._•••••••••••" 
Ernlft.1da, Tel: mn. ya mlracıaa$. ı " 

Doktor-' 
Fethi Erden 

LABORATUVARI 

1 - N1lfu.s hüviyet cbdanı De askerlik terMll tezkerea1 
terllkçe musadda.k .sureti. 

2 - tyı ahlA.k sahibi oldul'U b_akkınd& veaı.ta. 
1 - Bağlık raporu -
f - tl'o adet fot.cığral. 
At&D.ılaıı evaa.f: 

c Ce?Tahpqa hataneeıı bakteriyo-

l<>AuJ Kan, idrar, balpm, me- A - Yaşı otur.dan fazla olmamat, 
nddı plta &ahUJlerl n (idrar B - Askerllğlni bitirmiş lahll halkından olma.t, 
vantasDe ,ebeliğin Dk rfuıJerln- O - Deniz hayatında en as blr aene müddetıle çalJtmıl bulunmaıllı 
ele ud teşhisi) ... pıtır. Beyotlu. D - Boy haddi en u 1,'10 olmak, 

J- B - Yümıek, dalmak ff tflrek çekmek bllmet, 
Takshne riderken Meşelik .outı r - KAn derecede ~çe okumak n yazmak, 

Ferah apartıman. Tel: 40SM. O - Marangozluk, deımlnWk ft Dı11ı1rtfbk llbl llDıllludla blıtae u 

-----------· 9Qk vakıf olmü. (11_.. 



Bozkurt -Emıa 
Sayın müşterilerinin Kurban 

bayramını ve yeni senesini caa
dşn kutlar. 
Talcsfm Abdülhak HAmid eaddesl 
No. 23. Telefon 43532. 

NifQlllı ve Karde~ 
terinize en güzel ile sabah, öğle ve a şa 

- · 
uytinyağTrrının haliliyetinin aksini isbat edene 

100~· Lira ikramiye verilir 
'Adresedilıat: btanbul Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 No. 

..------- Teh_2_41_97.__._ _____ .. 

l ·-.,EKOR! .. 
ZEYTINYAGl 

SA YJN MOŞTERILERtNlN BAYRAMINI KUTI.AR. 
Adres: t.tanbuJ Tütün Giimria Kemerli aokak No. 21. 

Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız ._ _______ Te-ıe1_0_0_: 2_4_19_7 _______ .... 

~ILBAŞI 

HEDiYESi 

-... 

INHI iDARESi 
BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESi OLARAK 

Vişne 
Çilek 

Portakal 

• cmleketimizde bir eşi da
ha bulunmayan, güzellik ve 
;;;arafet meselelerine dair mü
"mrb~l bir ansiklopedi. 

n sayfa - 209 renkli 
- 300 güzellik 

rmülü 

Mandalina 
Turunç 

Beyendik 
Nane 

Muz 
Altın 

KıJ gecelerinde 
..-innek için ilk.. 

LikOrlerini, 
Kanyakları:n.ı 

ARSE ve Sipahi 

PE Samsun 
~Üyük v~ beyecantı roman 

serisini okuyunuz 1 
Çesit 

• Otı seri 6 l::üyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuTUf. 

6 Cildlik takımı 
birden ala.nlaT için 

liati: 4 liradır 
Tevzi veri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Boğaziçi 
Yenice 

Serkldoryan 
Bafra maden 

Gelincik 
Yüzdı rirmi iskonto kupona 

Bu kuponu kesip cAKŞAM 
. Matbaa~ı Kitap servisine» ge
tmr veya gönderirseniz fiat 
üzerindo:r. size vüzde 20 iskon· 

A 1 
TAVSiYE EDER 

,. vırpı lac:ıtk tır. 

•**1422 

Deposu: 

Z. SAATMAN 
.:ultanhanıam Camcıbaşı H. 

Maliye Vekaletinden: 
Amortisman Sandıı?ınca çıkarılan ve hasılatı Ml!U Müdafaa ma~rnfiahna 

kar.şJlı't tutulan tasarrt•f bonolannın ikinci tertip yirmi beş milyon liralı~ı da 
b!rlncı inde olduğu g·bi fevkalade rağbet görere kısa zamanda tanı:ı.mına 
y:ıkın mlltdarı satılmıı; ve elde pek az bono kalmış olduğundan kanun! had
d n tec:ı.\•i.izline m<'yd n verrnlyeq_ek kontrolün ifası maksadile satışlann 
muayy n yerl<' .. hasrı zarureti hasıl olll' ştur. Bu sebcole ikinci Yirmi beş 
milyon liralık luıddP.n kaJ,ın cüz'! kda.u.taki tasarruf bonolarmın satışına 
'!>un(hn sonra yalmz A. "".ara: İsta bul, İzmir, Mersin :ve Samsun'dald Ban
ıı:al rc:ı. devam olunacal!ı ve di~cr Y"rlerdekl E kalarm ve Baıika bulunmı
yan mnh:.ıllerr 'ti Mal Sandıklarınm an:-ak vadelerinin hitamına mebni öde
dlklrrl ınlkd:udn ; cn!den bono !11'tab1Ieceklerl sayın halkımıza bonolara gÖG-
k'rc.lkleri ta.haluk \·e rağbetten dolayı tc~kkürle llan olwtur (11535) 

lstanbul belediyesinden 
1 aksimdeki eski mezarlık 
arsalarının satış ilanı 

Beher metre 
murabb~ 
tahmin bedeli 

Şartname, proje 
ve salr evrak 

bedeli 

150.00 7U5.0Q 6.16 Pangaltı mahallesinin Şehit 
Muhtar 80ltağınd& eski me
zarlık. arsasında müfrez 7 
parsel numaralı ve 822 met
re murabbaı sahalı arsa. 

150.00 8305.00 1.08 Pangaltı mahallesinin şehit 
Muhtar .sokağında 8 parsel 
numaralı 674.00 metre mu
rabbaı sahalı arsa. 

150.00 6305.00 5.06 P:mgaltı majlalleslnin şehit 
Muhtar sokağında. 9 p:ırsel 
numaralı 674.00 metre mu
rabbaı sa.hallı arsa. 

150.00 7220.00 · 5.97 Pangaltı mahallesinin Şehit 
Muhtar sokağında 10 parsel 
numaralı 796.00 metre mu
rabbaı sahalı arsa. 

Tahm1n bedelleri ile ilk teminat mlkdarlan ve mesaha! sathiye
lert yukarda yazılı Taksimde eski mezarlık arsasından ınüfre;ı; 7, 8, 9 
ve 10 parsel numaralı 4 parça. arsa şeraiti veçhlle bliıalar ir.ş:ı. edil
mek üzere kapalı zarf usullle arttırmaya konulmuştur. İhn.lelcri 
12/1/942 pazartesi günü saat 15 de İstanbul belediyesi daimi encü
men! odasında: yapılacaktır. 

Bu arsa'iara alt şartname, proje ve sair evrak yukarda hlnla
l'lllda gösterilen bedeller üzerinden hesap işlerı müdürlüğünden alı
nacaktır. Şeraiti öğrenmek isteyenler her gün belediye lnı:lr mü
dürlüğünden malumat alablllrlc.r. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplan. imzalı şartname, proje ve saire ve kanunen lfızım 
gelen diğer vesaik tle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde 
hazırlayacaıklan t&kli! mektuplannı ihale günü saat 14 e kadar 
dalmt encüm~ vermeleri llzımdır. dl392• 

Ziraat Vekaleti 
Zirai kom.binalar kurumu müdürlüğünden 

Zirai kombinalar kurumu müdürlüğünce Traktör. Traktör pullu~ 
Traktör Killtüvatörü ve Traktör Tohum emme makinesi satın alınacaktır. 

Vermek isteyenlerin, fenni ve ldarl şartnameleri, beı lira bedel karşı-
~nda mezktlr müdürlükten alabilecekleri ll!n olunur. c9530• c11326• 

'l'tlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT B .ANKASI 
Kunıluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000,000 Türle lirası Şube ve 

ajans adedl: 265 
Zirai ve ticari her nevl banlra muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarrur hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a. ile aşağıdaki 

plana göre ikramiye dağ;.tılac:ıktır. 
4 ;ıdct 1.000 liralık 4.000 lira 100 aclet 50 liralık 5.000 lira 
4: • 500 )) 2.000 )) 120 )) 40 .. 4.800 .. 
4 ,, 2so ,, ı.noo ,. tGo • 20 ,. 3.200 • 

40 » 100 r) 4.000 » 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan a~ağı 

düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 razıasile verUecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylul, 11 b\rincikanun. 11 mart ve 

11 haz~ran tarihlerinde çekilecektir. 

. M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Eskişehir Tayyare Fabrikası için tornacı ustası alınacaktır. İsteklilere 

imtihanda gösterecekleri ehliyet ve liyakate göre 250 - 500 kuruşa kadar 
yevmiye verllecektır. İmtihanlar 5/2. Kanun/942 tarihinde İsta.nbuld~ Nurl 
Demirağ atölyesinde. Esktşehirde Tayyare Fabrikasında. ve Ankarada Türk 

ı 
Hav:ı. Kurumu atölyesinde yapılacaktır. 

Taliplerin Fabrika Genel Direktörlüğüne hitaben yazılmış rlilekçe ve 
~ğ;.dr. yazılı evrr.kı müsbltelerile birlik~ imtihan olunacakları mahallere 
milracaatıan. (11513) 

Nüfus hüviyet cüzdanı 
Askerlik vesikası 
Polisten musaddak iyi hal kAğıdı 
Varsa bonservis ve mektep şahadetnamesl. 

Asrııuu: modasının z:u:1.fet ve int"eliıine inzimam eden 
üstad tenilerln mehareti, bdma .ıa ıençllte matuf 
şayanı hayret bir beden tetı.1Siıbü arzeder. 

Fakat yü:ı: Ye onun hututu ı:evMedirler. Eğer bu nok
taya lazmı geten ihtimam gfü,terHmezse, seneler bu hatla

rı baıı;kalarına pek çabuk farkettirirler. Bu, sizin bir sım
nızdır ki, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi raki

belerinidn dikkat nazarından U7"°1k kalamaz. işte senele
rin <bilhassa nazik ve hassas cndtere musallit olan o t.ah
ribkir senelerin) cildinize çizmekte otdutu on binlerce <bi
dayette gayri mahsus) ince çizgilere lhı11alkir kalmayınız. 

Zamanla cildinizi solduracak olan ve sizi pek çok defa vakitsiz harab 
eden bu arızalara akşam ve s.'\bah Krem Pertevle yapacağınız Ufak 
bil' masajla ıefediniz. Krem Pertevin bu mucizesine yüz binlere• 
hemcinsiniz gibi siz de hayret ve nıt'mnnniyetlc şahid olacaksınn. 
Göreceksiniz ki simanız, t'bedi ıençtitini herkeJıe matrurane söyU
yeccktir. 

KREM PERTEV'in terkibindeki ful anaııır en derin çizgıleri bile 
izalede gecikmiyecektJr. Bugünden itiba~n siz de bir tüp K R E M 
I' E R T E V' i tuvalet ma~anızda bulnndnruuuz. O, ayni zamanda 
sert rüzgarların ve kuvv~tli g-üne!!in en iyi mubafı'lıdır. 

BÜTÜN M O B lL YALARINIZI 
Çeşitleri en çok olan lstanbul' da Rıza Paşa yokuşunda 66 No. 

AHMET FEYZl'nin ASRI MOBILY A 
11••••••••• ıvu~na ından alınız. 

Istanbul Havagazı ve Elektrik 
Ve Tejebbüsatr Sınaiye Türk 

Anonim ş·rketi 

Mühim ilan 
İstanbulda, Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı sınaiye Tüdı: Ano

nim Şirketi, memurlarının 1941 senesine ait uPembeı rcnkll htivıyet 
kartlannlil ı İkıqcl Kan\Ul 1942 den itibaren iptal edilerek 1942 senesi 
için muteber olmak üzere 1eTuruncu11 renkte kartlarla değ. tirileceğtnl 
sayın müşterilerine arzeyler. Bu kartların baş ta.rafında Şirketin ün
vanı olan cİSTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRIK VE TEŞEBBÜ
SATI SINAİYE TU'RK ANONİM: ŞİRKETİ:o yazılıdır. Yukarıda gösteri
len evsafa uygun olmıyan kartlar .sahte addedilnıell ve hamilleri poli
se habeı: verilmelidir. Şirket, müşterilerinin bu ilRna. riayet etmemele
rinden çıkabilecek netlcelerln me$'ulfyetınt. l:nbul etmlyeccğini -mdt

'tlen beyjın eyler. 


