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biz de mukabele edeceğla 

Posta ücreti arttıkt:ı.n sonra: 
- Ne d~u ıuy r un, pullan yanlıı n ı yapı\ıhrdın) .,, 
- Ha,ır, adreli aere7e Jaz&JUD. d 'ye dütüıuqorunal ... 
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Harb tebliğleri 

Alman tebliği 

Doğu cephesinde 
çarpıımalar oldu 

Amerika büyük 
bir donanma 

yapacak 

Bu gemilerin 24 ay sonra 
Berlin 5 (A.A.) - Alman ordulan Ja_mamlanacaği 

Öğretmen ve muavinlerin 
biriken alacakları 

Bu alacakların verilmesi için bir layiha hazır
landı. Bununla mesken bedelleri kalkıyor 

başlı:umandanlığının tebllğl: bildiriliyor Alllc.-ra S, (Telefonla) - Maarif derece maqlannı fillen aldıkları ay-
Doğıı cephes1n.lzı cenup keslmlnde y \.ıt1 b '~ il 1_ • p · • 

düşmanın hafıf hftcumlan püskilrtlll- • • e~eti hususi idarelerden maaa dan iti aren a:ea eceıdir. roıe ıc.a-
müş arazı kaz.anılmıı ve ayni kesim- V.,matoa ' (AA) - Amen- alan 8ğretmen ye 3iı'etmen muav~n- tiyet ke&'bedinceye liadar meake~ 
de ;apılan bir ta.rp hücumda esirler kan d6nallDlM&na iki milyon ton ili- Jerlııhı 4, 5 milyon Jira tutan mesken 'l>edeli abnlar, aldıkJan parayı gerı 
alınmıştır. Orta ve fi.mal kesimlerde n edecek olan '00 harli gemisinin bedel~ harcırah ye aair diğer_ biri- vermiyeee1tlerdir. 
düşmanın §iddetıı mukavemeti, tat- inpai için iki mi)yar yetmİ§ be, mil- lt~n. alacaltl~ıa taa~>:"e;-1 "Ye _liu ııf- Öğretmenlc:rın 1 haziran 942 ye 
tlllerlmlzln bir hftcunıu ne :t.ıhlnuf yon eterlingl );alan 'bir kredi !kabul bı öğrebnenlenn terfıhı ıçln hır pro- kadar tahakkuk etmit alacaldan hu
ve kazanılan toprak: da dtl.pnandan edilm1ttl Ban blldbirken Biri 4e hamlal1llfbr. Projenin eaaalanna euıi idarece 3 yılda ödenecektir. 
temlzlenm)fUr. aahl1 bataryası ..!L' Am ~ d:nlz kombyonu r:. glSre, 942 yılı liaziranından itibaren Projede bundan l>qka fazla ba· 

Alınand .. ~rrtd~de gemile- ı. .. _. ,... e'A-~-te ik. Ok httsusi idarelerden 1 O yıl mftddetle -n gösteren ağretmenler için mli· Kronşta .. o .. Lılll .... -lf" Vmaon mcn&anın c ı yanuu 1 k l 11. 1 __ d ,,,.. . • 
ateş açmıştır Alman uçaklan gece . .. . maaı a aca 0 an mua rm ~ roatı kafatlandırma ıekıllerı de vardır. 
cfuıdüz Sovy~t b&Ya alaniannı ye donamnllllDID btiyük bır ihtimalle 1 S,05~ öğr.etmenden iba~ettir. Bun• Naklolunan öğrebnenler için git
demlryollannı htıcuma maruz bırak- 2.f ay aoara tamamlanacağını *Syle- Jann !>et bmi 20, lOOO ı 25, 2800 tiki • d denk kadro maafl bu
mışlardır. mlfdr. ~apıl.cak gemiler aruuıda n 30, 17~0 i 35, 1100 1 40, 550 ~ lun~:~:r m:aş farkını Vekalet öde-
~umau Afrikada İngllizlerlıı brfl taknben '00 hin tonluJt tayyare ge- 50, 2SO aı 60, 100 il 70, .5 ti 80 Jı. kfr l1k defa öiretmen olanla· 

hücumlan düşmana tayıpla.r verdl- mderl '00 bfn tonluk alır ye hafif ra aall ma41l1 olacakbr. Valilikler, ye~.l; __ t ve harcırahtan Maarif 
rllmek suretile J>il*tlrtillmDftilr. L. • l 

9 1 __ t.:' -~ 1>Utçelere bu &Ciroya g3re tahaiMt nn .:=--~ .
1 

,_ . 
Tobruk açığında bir Alman denlzal- a:nıvazör er, 00 bbı ton '11': u•tro- lioyacaklar ye ladrolan tetıkia ede- Vekaletince Ten ecea:tır. 

tı gemtsı, tayyarelerle ve refakat ge- 79rle~e \. 800 .m&TD J_• karakol Jt mİ)"eceklerdir. Projeye göre, öğretmenler için bir 
mllerl!e kuvveW Stırette dMtetleıımlf mW ttauf ~~ tonaJaa ıeml 'YU r. Med:en be·drlleri 1 haziran 942 sağlık n içtimai yardım cemiyeti ve 
bir duş.man ta.meslne hücum ederek Hah. ~daima g8re bu MDe ~9 den ltı1:Maren blcbnlacakbr. Bu ta- yapma lioperatifi de 1'uru~tır. 
tıç gemiden 1Jdslne torpil isabet ettir- barb gemi.I Llzmete gİrecek.th. rthten evvel tbin olunan muallimle- Tekaüt olanlar, tekaüdiye aıdabnı 
m.iştır. rin m..ıien bedelleri, terR ettikleri hu sandıktan alacaklardır. 

Hava Kurultayı Almanya ile 
açıldı Sovyet Rusya 

(84 tarafa 1 ine! sabilede) 
anlaşabilirler mi? teknisyenler yetiştirmek yolundaki 

ploognlmımız bu görüşten ilham al
maktadır. 

(Bat tarafı 1 inci sahifede) 

Arkad~larun, Rusyanın yan vatanı kendi eme 
Türk Ha.va ~urumunmı,, milli kay- Almanyaya teslim etmesi yahut 

naklanmızn dayanan bfr h:ı.vacılılt -· ' . 
end0strl.sin1n temeıwrt atılmasında Almanyanın, ycntıdlğini şımdi-
g&terdlği gayret, kurultayın üzerin- den kabul ederek, başım kuı tutuş 
de duracağı b:ı.şlıca işlerden biri ola- yollan aramak fcin bu davadc" 
ca'ktır. Memlekette, hiçbir engelle vazgeçmesi carttır. 
Jtarşılaşmadnn., gel.Lşebll~k bir hn- ) 
vacılığın kök salabllmest Jçln, en sağ- Şu halde, bazı Anglo - Saks< n 
lam mes:n~ olan hava .. ~düztrtsı rne- çevrelerinde korkulduğu gU:.l, 
selesine cumhuriyet hükwnetJ hususi 
bir önem vermektecllr. Kurumun bu Rusanın yahut Almanyanın harlı
snhadakl çalışmalanm, havacılık dA- den vazgeçerek anlaşmaları içiı.. 
vasını bir devlet 1§1 halinde olgunla.o- hem Almanyamn geçen yıl he 
tırarak bir ataya toplama.Au yanya.- _ in! 
cağı ıçtn, dikkatle tntdbedlyonım. A- saplaclıgı şekilde Rusya harb 
'Zlz Milli Şert.rnlzln yakın al!\.kalann- başaramıyacağına inan getirerc}( 
dan kuvvet alan bu teşebbüs, dünya işin içinden sıyrılmak çaresini 
durumunun elver1şs1zl1ğine rağ'men, 
iyi yürümektedir. araması, hem de Sovyet Rugya-
Planör ve paraıütçülük nın Almanyaya karşı koymak için 
Sa.yın artcadqlanm, boş yere çok daha yıpranıp hırpa· 
İklncl dünya harbi. hava malzeme- lanmaktan çekinmesi lazımdır. 

slnln lrullanıl)fmda. da büyük değLşik-
Ukler yapmİf, bltı spor vasıtası sayılan Bunun olaganlığına lnananlat 
pl~nör ve _!8.lnız emnl~t lç!n kullanı- var. Diyorlar ki iki taraf için de 
lan par~t, IOil sava§larda şaşırtıcı geri dönüş vesilesi eksilt değil• 
teaı.rler göstermlştlr. BugDn artık 

Japonların 

Madagaskara 
bir hücumu 

Libya' da 
Çimento 

şiddetli d .. t •. 

uıotörlil tayya.reclllRln yanı ha.tında. dlr. Almanya diyecek ki komü· 
büyilk sa11c1& pal'aftitc;il mabartplertn nlstliği yıkmak, Avrupayı kurtar· 

S d v 1 :pt.lftlrllmesl n kıtalar tqıya.n plA- mak i"' l ~ tehl"k k a e Yag ar ~rler vUcuda getirilmesi, mnıı mtl- ~n var ıgımı J eye 0-
dafaa nazırlıklarmdn. yer almaktadır. yarak bir dev üzerine saldırdım, 

en us nsı 
muharebeler d 1 ti ti .. 1. ev e eı rı ıyor 

Japon denizalblan 
Diego Suarez üııüne 

taarruz etti 

Biri Hakeimde mubare-
beye piyade de iıtirak 

ediyor 
Çimento fahrikalari Eti 

Bank tarafindan satın 
alüıacak 

Tokyo S (A.A.) - imparator- Kabint J (AA.) - Orta Şark 
1uk umumi kararglhının bildirdiii· lıagniz umwnl kararglbının tebliği: a...a__ • ·rr I f _'1 ) Mem-

L-!1'- Hiıitli k 11 B" ·HU . ...._... ~ , ae e onıa -
ae göre Japc.n denizalblan 31 ma- .wguu; ve • • 0 an ın eım· lelı:etim.isd81 t;lmento fabrikalarının 
J1Sta Diego Suarez ününe taarruz d~ mevzii~ taarruz ed~~ iatihaalleri bilh.... inpat mevsimi 
etmi~lerdir. Qu~en Eliaabeth aınıfın- dUflll&Jl ku'Y'Yetlenne arkadan bu- 1 • _ x.__. 

1 
nd ·-

1_ h -=-• dir B bö'--~ ha o an nıaan •ır;wo•08 ay an a çı 
dan bir zırhlı ile bir .uuvazör aaa- cum e~8! • u 15cue ~ msto ihtiyacını kar~ayamamakta 
ra uğratılmııtır kuvvetlermuz de faaffyet aarfetmiı- ve ha yüzden inpat itlerinin 9ekte

Londra 3 (A.A.) - Ramt 'bir I•. el~ P~• bombardıman ye uiramakta olduiu görüldüğün-
teblig-e göre Japon denizalblannm tayyarelennı tal.nbetmlt1er ye dilf· d bvn ö n k Uz H 

ı lul __ \.L • al ö · en U."l nune ıeçme ere e· Dieg" Suarcz' de ngiliz harb gemi- man top UAJ11nna mıtr y z ateıı • , ,, LiJ ,,ı... b" L • 
---·-' dı r-h · ba-L L • yeti ve& e muamı ır &arar venn~ )erini hasara u~atbklan hak1mı<la· -.ruupar r • ._..., enın .-.a &eaı.m- .:. 8 L _ .ı_ • t d- t · · ... 1 · ril _L ı.._be k ..... u &.araraa çmıen o en ua rısı-

ki haber doğru değildir. ennde ve ece:& na r yo tur. · d ] ti tir" '·1- • ve me utı · 
n.......ı:..... S (AA.) D N B · nın eve eş um~ı ve ç -

Madagaıkarda 2 Japon --~---\. "ğr d . .;. · · ~m mento fabrikal.snnın Eti Bank tara-• b" • k l dı ~ &ar-tan u en agıne gore fmd _ L _ __ d Di" b" bahrıye za ıti ya a an 3 haziranda Lihyada Tobruk-Gaza- an •bil IUllllDUI rr. aer. ır 
Lond il. (AA) o·· Mada la il Ela s· . H L • Heyeti Velr..ile branna göre gilm-

ra J • • - un • çevr~ e cem- ın a&eım çev riik tarife• in 469 A B ~ 
gaskardan alınan bir habere göre, reande muharebeler olmuttur. Bu lan ı~ • t le po" 
Diego Suarez'in köylerinden birin- muharebel• Mihnr bYVetlerinin ;;{k na. t:h:.r çmıen ıı:= ,:ıı:: 
de iki yahancımn bulunduiuna dair zaferiyle neticelenmiftir. Çöldeki rem;\ ;:k ltilmittl Çi-
bir haber alan lnsiJiz müfrezeai ha- muharebeler cenlt sahalarda olmak- ruftaa c:kybttiaa ae Yekli r .. "d 
reket etmİf ve bu yabancılarla yapı- tadır. mento an t etin . en 
1 d ,L• • d ··ıd··ru··ı ii- ır -~- ır. (AA) Lo d d önceden alınacak mGsaade tızeTJOe an çarpııma a ı&ısı e o u m-. ._.-a J • • - D ra a . h l I 1_ 
tür. aallhıyetli bir kaynakta aöylendiği- rt a 0 ı:nac&&br. 

Üzerlerindeki kiğıt1ardan Ye ee- ne g3re, Rommel kuTYetlerl Biri --------
nplaıındau anlqddığına göre bun- Hakeimde hali fiddetli taarruzlar Ordu mensuplan
lar Japon donanmaaına mensup iki yapmaktadırlar. 

nbaydırlar. Tebliide Hintli kollardan da bab- DID terfı•Jerı• 
.dilmeai timdi muharebeye plyade-

KöprÜ malzemesi gilmrük nin de ~. ettiii ~~.ı ~~- (Bqtanlı 1 inci aablfede) • f maktadır. Bın Hakemı Muttefiklenn 
reımınden mua bh m6ddettenheri tutunmakta ol- Tatbikat okullannda munffaki-

Ankara S (Telefonla) Bqve- duklan müdafw mevzileri ailaileaj. yetle imtihan nremiyenler kıta Te• 
klletten Meclise gelen bir llyihaya nin eenup ucunda 'bulunmaktadır ye ya mfleaaeaelerde ehliyetleri taaclik 
göre. hariçten ithal olunacalc köprii iyi bap edilmİ§ milatahkem bir mev- oluncaya kadar U.teimen olanuya-
malzemeaiyle bu intaalta kullanıla- kidir. caklardır. 
cak sair e»'a gümrük renninden mu
af tutulacaktır. Beden Terbiyesi 

Kanununun tatbiki 
Baıka layiha 

Meclis rumamesine alınan diğer 
Üç mahkum ~· S <!rle._fo.nla) - Meclise bir layı'haya göre, askeri liae ve orta 

ha • h d k b- aevkedilen hır layıha, kurulacak mekteplerden 11bhi hallerden gayri 
pıs ane en aç d · kk .. Jl • 

• spor yur u, .~e:nıyet ve te~e . u erı sebeplerle çıkanlanlar 18 yaşını bi-
~ S (Te!cf?nla) -. Torbalı 1 bakkm~a mühım esasi.an .ihtıva et• tirmemİ§ iseler, askerlik çağları gel

cet!levınd~ mahkum Tahır ve ~eb· ımektedı~ .. Bede.n ~erbıyesı kanu?,u- diği vakit yoklama yapılmadan er 
met Parmaksız Tire cezaevınde lnun tatbıkıne aıt nızamnameye gore olarak kıtalara aevkedileceklerdir. 
mahkum Hüseyin Köken kaçmıtlar- tetellül eden ber apor teşkili, 3 ay Harb ve Deniz Harb okulları ile dj. 
dır. Aranıvorlu. ~rfınd~ kanun ve nizamname hü- ğer askeri yükııek tahsil müe83ese1e· 

• 0 •• •• kilmlenne uyacaktır. rinde bulunanlardan subay olamıya· 

iki tip ıadeyaği 
yapılmasina baılandı 

Tfiı1c Bava Kurumu da, blldlğintz gl- ötekilere anlaşalım birleşelim de-
bl, pl!nör ve paraşütçiµüt tizıerJnde elim Uzattığım ~ll ittiler ar• 
çall§!llasını arttırmış bulunuyor, Ar- · ' l 
tık, havalarda tyı vuruşan kanatlarla. kanıdan vurmağa çalıştılar. lk 
vatanlarını korumasını bilen mllletıe- ateş arasında klvranıp ölmekten• 
rtn ba.§ı 1lstilnde gök, emniyetli sayı- ·· ·· mlf 

Tek Up ııa.deyalı )'8l)l1masma baıt- tııyor Toprak ve au havanın emrine se, sol yanla anlaşıp vm gucu 
lanmıştır. Bu aene bet mllYon tllo girmiştir. İçinde bul~duıtımıuz buh- sağa dönerim. 
yat yapılacaktır. tık olal'alc SOO ton ranm Sşaret ettlil kanatlı bir millet .

1 
• b1J 

teslim edllecektır. Tesllmler, hilkft- halln glrmek yolundayız Sovyet Rusya dlyebı!lr Y.ı 
metin l&ııfıerdllti yerlerde olacaktı!'. TO.~ havacılJ.lmı, te~ eleman korkunç harbin biıtün ağırlığı 
Ştmdl.k1 halde mahldt yat yapma.k batımından, bam madde " sanayi- ansızın üstüme yüklendi. Bir yıl• 
flkrlnden 'V'Ulg'eÇllnılfttr. leşme batımından bıa bir amanda dır en mü+'hı .. ordulara tek başı• 

Yatlar iki fomıtll tbıeftnden hazlr- lstlJı::lAllne ta"f'llltlırmak taranmız, w~ • 

Iaruna.ttadır. Birinin tertibi J'llıde 21 ancak yilce mmetlmlzln JaldımlarUe ma göğüs gerip can verıyoruJ11. 
stıt Jalt, yllzde 20 oleo, J1'Bde 15 1 gerçe1clefecekt1r. Kurumun çalıpna- Bağırıp çağırdım, imdadıma ge
rafine seytinyaAı; dilerlnln tıemD>1. latlndan eon JJ1 lıçbıde elde edilen 1ınadı 

1 
d.. 1 se-

yüzde 15 stıt yağı, ytızde 30 oleo mar- rakamlar, dbaya bütün mllietçe iyi len o , ası . ~cman aı: 
gartn, gerı kalanı susam yalıdır. Bi- nfıfuz edllmJf oldutunq raeterlyor. yirci kalıp bekledıler. Bu özverl
ttncı tıp ~yatı Bylpte, ltinc1 tıp Fakat kurumun el attılı tefebbtlsler, ye karşılık sulhden sonrası fçiJI 
J&R Fenerdeki f&brlkalaTda hamrlaıı- milll 1&fdmım 6lıgi1dne "96'andılı d topu t.opu eski sınırlan ada'" 
maktadır. tçln. n.tandqlarmıızıdan 4aJıa çok e 

A • ilgi. ve hareket istiyoruz. TllTk Hava dılar. Mademki bir şey kazanacal' 
Dr. Lutfı Kırdar Kurumunun gellrlnl, başlanan genlf değilim, §imdiden daha fazlasuıJ 

Dün sabah Anbndan d&idQüni1 işlere yetecek bir aev119Je flkarm.ak alır bu sonu belirsiz yangından 
:razd.ıtı•.uz VaH ve Beledi(ye Ret6t Dr, ve ;penl tedbirler almak ~ kurul- kurt' 

1 L6ttı Kırdar, dolruca vUlyetıe ıeımtt tay eatışacaktır. u urum. 
'"Tlllyette metlU1 olmuttur. B. LCt- Alınacak Jcararlara ctldıuttyet htı- Böyle bir olayın akla, mantı~ 
n Kmtar .6nbrada sten oetJl'tn iafl k6meti, her amanld ~ ehemmi- sıpıadıA't söylenince şu cevabi 
ve mahrub.tı lıtlert !ıaöında sftrftf· yetıe destek olaıcKtar. Havacılıkta. .1. 

m{lf. M2 ııene.ı. vlllyet. "f9 belediye t-. amana tok it mldırmU sorun- veriyorlar: Bu harbin başınUP 
btı~ertnln bı.tıcUkt Mratmda aJAta- da bulundutumuzu va~ra en So9yetlerln A1ma'llya ile anıaşa· 
dar VekAletıerle temas etmlşt1.r. Bel&- 171 anlatabllecet Türk B&n. Kuramu- cağı kimin aklına geldi? Qece!l 
diye muhuebe mMOrtl B. ıtahtar da na temsil eden lıls A1Dl IJıelerdlr. yıl Alınanyanm birdenbire Rus-
dilnktl t.nınıe telıi'bllıe danmCftOr. ~urumun rıntnc:ıe lıfl1'D J'nl ve ,e-
Şehrimizde bulUD8Il paıtı genel retiı hizmet af1*1an mJitt havacılılı- yaya saldıraca~nı daha öncedetı 

.sekreteri. B. Memduh Şevket Blendal m.ıza. bagtlne tadar _,.11Rtn1 4111- ha'ngl manbk kestirebildi? 
ile İstanbul idare he,etl rekl B. Re- dutumuz yeni eterler 'tl.llUldıracattır. &mra mevsimin 11erlemcsln8 
p.t ~u d6n "'11,.ete gelerek Mllletlmizhı l6rlle ve b.T?QJI tud- ' _ ld 
vaııyı Z1Jattt. etml§lerdlr retl, kurultaJJD ,erinde tararlarlle n.Amen. kaç gundilr cephede 
~ ıuı. • beraber, turumun mUT&ffat olacatı- tıd taraflı tam sessizlik, İngilizle-
..... un ... leden ıııonra çıkan bir ıaze- mn tıemlnatıdır akın1 

tede doktor Lfltn Kırdan.~~ Beklzlncl ~tayı ..,.ı De 8ellm- rln her gece şiddetli hava 8"' 
bir beyanat mtlnderecatı dolru delil- 1ar ~rmda b8f&l'1lu dlleı1m.• n, daha sonra Führer'in Maresal 
dir. Vali, l'betele!le böyle beyanatta ' • Keftel ile gdya FinlA.ndlyada bit 
buJunmamıttır aeçım 

. Bqyetllln na•c~-- yıldönümüne gitmeleri ... 
yapılmıf, tuoJHay • B. Bu olaylara böyle geniş ~ 

Belediye ! e.~ heyeti ~~~:ti~ Be11ıan mıebasu ~ vermek, birbirini ezmedikçe nr 
reıaJıgı Uran ve kltlputlere CQmlıarlyeıt Balk fes a1amıyacak gibi görünen Cet-

Belediye mektupçusu B. Necati Partisi delepd Hlzameddln Kırp.nle. men • Slav kavgasının yan 
çuıer, belediye tertıt heyeti rel.dlllne beden temlyell genel dtrekt.örlülü _tün 

11 
.. 

belediye mettupçuıutuna da emın deiegeal ce1aı Dtncer ve yedek Jı::f.tıp. kalacağına, Hitlerln bu var 
mödürll B. li'evtü tayin edllm1ftlı'. Ça- Uklere E.üifehlr delegesi J'aruıı::. şıık- tue giriştiği dAvadan ve besledi 
lışkanlıtı, tevazuu ııe kend1eln1 her- rtl Yersel ile Hata.y delegesi Belim Çe- tek emelinden, yenilmeyi kab 
ıı:cse sevdiren eski guetecı arltad:ı.fl- len.it seçilmiştir. rl d"" -1 '"~il k1 
mız B. Necatiyi? yeni vazifesinde de Ebedi Şef'in muvakkat ederek ge oneceg ne, ..u·" n 
muvaffakıyetler dllcrtz. k b . . . sası, hayaJt andıran bu manb 

a rını zıyaret akıl erdirmek güçtür. Fakat b 

Boşanmalarda mu
hakeme usulleri 

Kongre riyaset divanının böylece te- kaygıya hak vermemek de 
şekkülünll müteakip Ebedi Şef Ata-
türkün muvakkat kabrine hariçten kansızdır. Çünkü politikanın sı 

Mıhver devletlerı buyük Dün gece yarısı Sirliecide caklar.na dair okuJlar idare heyet-

elrilerine ziyafet k 1 b• k ld )eri tarafından Yerilen kararlarla (Baa tarafı J inci --L~ede) "' an 1 ır avga o u okuldan çıkarılanlar çavuılukla kı- IMlllB 

Ankara 5 r~·e.lefonla) - Harici- Dün. gece yıı.ns1, Sirkecide Vezir talara sevkolunacak;.r. Bu talebeler, Raporun idari mabzurlan meya-

gelen delegelerin lftlıııklle bit çelenk n, yüme, binde, mJlyonda bir d 
Jronulması ve sayın Relslctlmhur MU- olsa her ihtimali göz önünde tu 

~eı:~e!~:11!:/e:ıı: ~~~ :=- maktır. Herhalde ortabkta bf 

ye Umumf Katıbı Numan Menemen- babı;eaınde aynı masada oturan Et- aıruRanna mab.u muvazzaflık hiz- nında saydığı cbikliklere geliııce, 
~lu, y~nn akşam Ma~ma.~a .. k~ı- bem, Ali, diğer Ali arasında kavga metinden bafka ukeri mekteplerde ezcümio ııüfu. daireainde kadrola· 
lriin~e Mih.ver Devl~tlen Buyuk El- olm~~ur .. Ethem tabancasını. çek~- bedava okuduklan müddetin yansı nn dar olUfu, 63 vilayette mevcut 
çilen terefine ıenelik mutat akşam rek iki Alıye beı el ate§ etmıı Alı- kadar ds fazla hizmete tlbi tutula- nüfus memurla araaında bir tek 
ziyafetini verecektir. lerden biri aiır, diğeri de hafif ya- caklardır. yüksek mektep ~ezunu bulunmadı

ralanmıştı~. Ethem yakalarunııtır. Bunlardan arzu edenler, tel'aiti ğı, memurlann kanunu medeniye 
Yaralı Aliler hastaneye kaldınlmıJ- haiz iaeler muvHzaflık hizmetinden aykın evlenmeleri tefrikten lciz ol-Milli Müdafaaya 

fevkalade tahsisat tır. baıka on iki aene hizmeti taahhüt duğu, köylülerin formalite yUzün-
Reİsİcürnhurdan etmek ıartiyle Gedikli Erbaı olarak den dini eski uıul evlenmeleri tercih 

Ankara 5 (Telefonla) - Bütçe · • ·ı ki eli 1 100 b --L k 
. b k lzmı·rıı·lere ıela" m ve yetııtın ece er r. ettik eri, in nüfuslu U~ta i i encürnenı ugüıı ü içtimaında Milli 
V k ·ı · f k • "} nüfus memuru bulunduğu halde 

Müdafaa e a eti ~v. alade ~as raf- muhabbet T ayyarecı er 3000 nüfuslu Ovacıkta da ayni kad-
lannı kar~ılamuk, uz ·ıe tcklıf olu· 1_ • B" k . ld .. b" k k 

150 ·ı ı· 1 k d h·ı· · ·k IZmlr 5 (Telefonla) - ır aç Yine Mecli.ı ruznameaıne alınan ronun mevcut o ugu, ırço aza-
Jlan mı Y'lD ıra a 

1 1 1 tı - ·· d b · Ank d b l k b" ı· 'ha 1 1 1 1 d h k" b I il ·· d 
kd. · I" "h t tk"l ·· gun en erı ara tı u unma ta ır ayı ya göre bi fil uçucu o up ar a e ım u unmayı§ı y zun en raz a ıne aıt yı nyı e ı ı:: ve mu- l B . . . . Leh . ' l 1 1 d .. 

o an eledıye rc-ısımız B. Re at - da sıhhi sebeplerle veya yıpranarak ev eııme rapor arının a ınama ısı 
zakerc etm"ş ir. lt-bicioğlu bugün ,ehrimize dönmüş- uçuculuk kudretini kaybeden :veya ve ou müıkülahn evlenmelere yap-

t~r. Beledi) e rei i gazetecilere §U uçucu kıt!l komutanlığında c;alı!ıamı- tığı teJirler izah olunmaktadır. Ka· 
beyan tta bulunmuştur: yacağı anlaı:ılan hava eubaylarile dın:n bir mal gibi alıp satılmıya Aıhane le re t 'lh foat 

Ankara 5 (Telefonla) - Türki- cİzmirJ:teri.1 tazim ve bağlılık hava makine subaylan, bava kadro- mevzu tell\kki edildiğini tebarüz et• 
yeye ,. tirilm i evv 1 e k rarl n duygularını Cümhurreisimiz İnönü' - au dahilindek" yer hizmetlerinde tiren rapor, bazı b!Slgelerde eski ae-
1000 Yunan ç cu ~ • · · n Kızıl ya ne arzd ım. Çok mütehassis ve mafevklerinden alacak lan siciller riat hükümlerinin h&li zihinlerden 
ayrıl..ın t l ı cı.t. bu ı. e kıs içinde memnun olarak İzmirlilere selam ve üzerine ve kara orduıundakl emsal- çıkmadığım ve blnnetice bunun da 
muh 1 f. I t 1 t-rd~ çıl k aşha- muhabbetleriııin ibliiını ~ _bu·ılerinin nasıblannı geçmfUDe~ ıartiy- evlenmeler tlzerind~ mU~i[ oldu-
neler ihtı}acıııa sarfolunacaktır. lyuıdu~.~ · iqgg bxclatnwkhdn. 

fmdan kunıltaym taztmlerfnhı arze- politika faaliyeti var. Bir 
dllmeslne ve GenelJı:urma.y bqkanı gün, nihayet bir hafta içinde 
Mareşal Fevzi Q.KmaAa tıe)gialla Jm- cephesinde kıyamet koparsa 
ruıt.a.ym saygılatuım blldlrllmeııine 
karar verllml§t1r. gene sflftlun demektir. 

Kurultay ba§llranının C. B. Partlai Necmeddin Sadak 
genel eettreterlllfne, K*1a.y Çocuk 
Esirgeme Kunımu ve Maarif Cemi- mmmliilii•W:ii!•iiiilliiiiiiliiiill'! 
yetıertM kurultaym seViııerne 1Y1 dl
la!erlnln blldlrhmest husıasnnda yap
tığı teklifi de 1tıtl!akla taari~ eyll6'~!n 
kongre b~aıı ,IK)llra genel merke3 
heyetinin ikl yıllık çalıfmalan etra
fında Türk Hava Kurumu bafkanı Er
zurum mebusu ~ük.rü :ıt~ak taro.
fından verilen ızahatn ıttıla lre::'be,· 
ıemış ve kurumun çalışmalarını ve 
hesaplarını tetkik etm k, n~name
de yapılaca değişikliklerle dilekleri 
lneelemek üzere 15 er klŞilk birer ko
misyon seçer k toplantısına son ver
miştir. 

Kongre lklncl umumi toplantısını o
nümllzdelı:l pazartesi gtlnü yap caktır. 

Faaliyet raporu 
Ankara 5 (A.A) - Bugün toplanmış 
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6 Haziran 1942 

A .r ŞAMDAN AKŞAMA I 
Bir münekkit 

BBR • 

N.,..;,:e!~0: •• d. d• Tuğla harmanında Eski eğlencelerimizden j Sahneye 

ll 
Mimarlar! •. Ne 
duruyorsunuz? 

•debiyat ve fikirle uğr~an rnilJıev· b• k k k • • k 
:.erlerimiz vardu. Bunlann da pe_k feci tr aza ÇI . a e Bu yıl bir çok eski Türk musiki-
$oğu, yazılar yazarlar. Fakııt henüz ıinaslarmm adlannı ar.malı:, eserle-
~retmek fınabnı bulamam11lardır. 1 h vuza rint dinlemek i~ aeri halinde kon-

LYahut ıurada burada er bastırdı· 1kl çocuk çamur u a Jlyatro memlek:etlmtte girmeden Vamay" hareket o'atn lklncıl Moli• B. Salih Necati'ye ait ıerler terbibedildi. Musiki taribi:ıin 
~a bile talihsizliie ufra.ınıflardır. düşerek boğuldu 8nco cambuhk v bonzerlorl oA'len· mut ~7 nlaan ~ah tllnU SUlatror olduğu anlatıldı belli batlı is' lerini Kilnlcrce duvar 

ala.nnda ekıimcie yUa tutmtqik eelerlmlzfn Ol\ baoında geliyordu. vardı. E:O!lt ve 13 •• ıt.dMı vorvodal~ ilanlarında okuduk. 
tuhlar da vardır, bunlar bedbinl in lrllkuy\l cıvannda. fecl b1r Bunu tartht liayıtlar bl:ı:e sarahatle tarahnc!an kuoıi::~ı. lldnol M@• Büyük edebiyat &tatlan için de 
kçarlar ihtimal. D~u..~r Balı:nunıcu çiftliği el- 8~obnektedir. ilk z:amanlarda en mut Soulli,'aln kendinden Od alln Pııra p17es1nln temslllndt aahneye ~ttikçe f dal~ bir alaka görüyo-

,....,. • • d ~~. oıure.Ö Kerlmin 14 yaştnde.kl ~ok ip üzerinde hOner glSıterdiklerf n· evvel oraya geld~lnl 8it'onin~o Ç~ ~k mesele!l'Mde.ıı açıla.n dA- naz. Hatta asırların ardına dönerek 
Dikkat ediyoram, kendilenn e ~~lu Bahaeddin ile ko.ın.,USU Abmedln den bir fatmlerl <le r nbaz olan bu oyunlan g8nnek amaunu i'SıtcrdL ve.ya dtın ullf sek1ztncl ~ukuk mah· 8-ykara medisi pirlerine kadar 

fÖylo bir !kanaat doimUI bulunuyorı otııı 18 raomda. Feridun oynam.ak ıı.. .anaıklrlar umumiyetle cHasaa cTahiıni Valcayb bu bldı.oyt fU ~e.slpde deVllJil edllm1§tlr, Tiyatro - meseli Ali Slr Nevayl için -
- Masallarda pınar bqlaruuanı!r zere 0 ctvardald ~la hahnanl~ Cıınbuhaneal> ndo cTersane> ve sabrlarla anlatnuıktadırr cSillıtrede mtldürli B. Zek1 OQokUiı, ecmLCı B. tıeeeler yapbk. Hayatından eserle

~an devler gibi, Ankal'll J0 lst tbaa: gltml.şlerdlr. İk1 ~~l\ m<ı~rt c'Bahdye) earaylan t>ahçelerindo bulunmuı olan 1.Qrbaz ve cambazlar Sal1h N':i~isı !: ~ıt= rinden parçala,. dinlecll.. 
1 

I ad~.~ acar ıahsiyia:'.:: ,8h· çıunmıı yap_mo.~ eke derinlikte ça- yetl~tlriliyor<fu. Eelı:l düğpnlerin en ruhsah senlye Uo sanayii nadide icra =~rt em e lard~tb~~eı: !~ E: 
arın uzenne oturmııt. der genlşllkt& ve bCI ~ tışler ve ka.ylk ~ulı e~lencelerlnden olduklan hal· eylediklerlnden caınbaz1:iaoılanna Sallh N tının ak -..uuıuı; ıua 

ret ka~.nnıak. imkanın!b'~:~rme(N~ murlu lı&vı,W.\l-g:vuz:ı. yaklaşmto- de cSClrolme> 1erde de bunlar hak· murassa kutu ve rllfekaıına atlyel Bu celsede B. eca - dar gÜ%e} bir kadir bilmek jesti olur 
Hele munekkit Y,ok iP au.u-in. öre yüıd6nne~ ~~: .. .,.,._.dun elindeki kında bugün bizleri tatmin edecek senlyc Ihsan olundu n &,ltanel ali· rabasın.dnn B. ŞalU\p GShi\ olarak mu? .. Bunun için her aanat ve fikir n.ıllnh A k ~s.. esfı o g lardıt Bç1llaıU<>oU ıı.u• dlnl~. B. Şahap 1fad081nde, alanmm en iri kesim kodanıanlıınm 

elk tnç e,........ i . nl nice pa.yİ sup. br.brmak tızare eğil~l derecede tnfıllA.t verilmemektedir. yeye azimetlerlne mi1saade buyrul· bu köpegtıı kendls1ne alt oldu:ıınu. b' bir el lmak L- b' • t. kullanır.) Omm çın co ~ ~m altın~ çamutlu Evliya Çelebi, Seyahatnamesinin du. cTakvlmi Vakayi> yazık ki b1r müddet e~l Ad.o.nam 81der]tcn ırcr er. fl ,. m:ın. ır v~c. ti:;;.IaJ:. gadr~ uF· fik'rdeyirııı topmklnr fllalmış ve Feridun havuza birinci cildinin ıonunda cambazları oyunlar hakkında daha fazla tafsl- ~~ B Salllı Neentlye verd\~l hem de denn v. m.anevı bır zevktir ••• 
• otedenberı ou ı bir lddi ! düpt\şt11t. btinerlerine göre tasnif ederek şu l&t vermiyor. ve dönll§~ köpeğin kaybolduğunu Yalnız bu arada biroey insanın CÖ-

k -k N~ yazık lddbu,Hb~ t Gaz~ Ferldunun ııaVU7Jda. 9111>171~ gO- suretle aıralamaktadırı Ateşbaz. zur· Bu Soulli6'nin tema§& tarihimizdo sOyledlklerlnl, b1r geçe B. SaUh Ne- ziine ı> ziyade çarpıyor. Çarpıyor 
telef e öyle ols:f ı. -~"un ıamat8r ren aıtmd~ Ba.haeddliı d~ baz, gtlzbaz. çanakbaz. sinibaz, kıl- de hususi yeri vardır. ÇUnkU Soulli6 catlnln oğlu Rahnll Ue şehtl tiyatro- değil bahyorl.. Fikrimi bir misallo 

er;· ma~ :: "d'tn yaman tını çı.knıtl.tak Ferldun,,,'!""t h vuzun aebaz, perendebaz. olşebaz, kadeh- bir mliddet lstnnbulda kaldıktan suna gittiklerinde kOpeRt orada gör- anlatmağ çalışaca.,CFım ••• 
Y~~-~~ı .. b Y :eke hattA orta üzere SUYl\ o.t~~"';cJar b1r baz. hokkabaz, beyzabaz. kağıthaz, sonra ayrılmı§, fakat blltıhoro gel· dl\klerini, kOpeg1n de kendilerfni ta- Şöyle oldukça münevver bir ada-
kırıat1q.1kaarbı ili'?yrtetlaserl emumİa eamdanla tB;l~,flnt.urlu o _.;:!":L muvaffak ola.- gUliebu, . yuvarlakbaz, nylnebaz, mfo ve Gedikpa:ai:la ah~l olmaltla mdıR"ın.ı sötıem!ftır. ma edebiyattan bahsediniz. Sae biq 

" unıı ~ ... t;Q hb 1 b b '- t ı:ı_ b Dl&.>r ~t Nuri de k~peğ!n B. sa- olmazsa bir kaç isim saynbiJec:drtir. 
ararlar. F-•--t bö'ylelerf ayda yılda mo.m~1 ., .. , .,,......,o.""' bNilo:mı","rdn". çar az, oıma r az. eraoer esası ·011" cam a an.o yap· ov B 

a&a 'i"..... ,......... ..... .,. t;ı Kt l akı U K E 11 B b COllll A ba ını. Ncca lntn oldutunu r.öy1~lr. smakalıp tarzda bile ol Nedim-
J,ir kere bile zuhur e\mu. Sakın ba Bu öSnada o civarda bulunan du- m n 'tn& ge r. oca v ya tnmıo~r. u lna gop un • Bun'"A- -nrn., ~ •eııtr ••-t- den, FunıJiden Bakiden bnhsede-
e k' ı misaUerine bakarak nun amcası çocuklal'ın !ındat sesterlni <kumarbau an da bunların arasına zı tadılltla lçlni:le TUrlt tiyatrosunu Un.ı.& """ "'Y"'" Y "'-7 .. 

't~yı::1im.ıyalım. Nctfr vasıtala· duyup kQemuşsa. da. havuzun f8.1Ulla aıkıştirmaktnı cUmleatnln cikl yilz kurduğu binadır. rosuna gOtilten tınıvenıite hukuk fa.- cektir. Eğer musiki bahsine temas 
nrun bu derece mükemm olmadığ1 6el4181 ~ 111 1lzerln® Ferldunun nefen old~nu. chOddamları drı Arotv veaikalannC!a 1840 tarihin· ttUt~ tnlebeslnden 1.tmlt fah1t ola· edecek olunanız onun ağzından yine 
':.Jl_:rlerde. bir dAhinin el vamı ld· kaskethıden ha.şk.a. bir şey göremem.ij- dahlll hesap eclilirıe> adetlerinin iki do Beyo~lunda Tablmdo ahıap 'bir rnk ~. Um1t 1fades1nde bir kaç isim dinleyebilirsiniz. Dalı 
u~·· ı "- H _·_ıı kö~ ne BUl'etle t1ratrorn. götınrdü- olmazsa falan &arkının, filanca kimse 
tabı, filanca medresenin yahut ma- ...... •·• blno varacağinı kaydetmektedir. binada oyunlar veren ampar ıawı M\ .. {1 anlatarak 

lnd elli Derhal jandarmıı.yn bıı.ber verUm1o E 11 ç feh' Se h b c_ d ls ld H .,..... : tarafından bestelendiğini söyler. 
nasbnn kütüpbanes e ild yaz 

101 
~ 1k1 09U~ v ya e e •• . ya atnameslnln lr cam~zın a t aıı var. ~m- _ ~ Ddnclktınunun ıo ncı ge- L&kin aynı mi.i:ıevver p ruteld 

c tozlarla kaplı durduktan sonra he.~ b i~ Bı!ıun ü- UçUiıcU clldinde de Akklda eyrettl- par istidasında cyaphrdığı caml>as- ces1 saat on malAnnda bu k6peRl Eyfel kulesinin mimarmı, hatta onu 
ihayet keşfedilirı milelllf de nilıay t ~~ e lU~ ~~tır· İtfaiye ha• ~i Ma~rıph bir cambaz !hakkında bir hanenin yand~nı, bUtlln emekleri· ı!adık6)1lndt soka.ktn buldum, eve hayatına ait bikiiyelcri bilir de, tıt.an· 
b le kavuşurmuş runma, kemikleri VUZU: su~u ~1~ 've Balıaed- takım malOmat vermektedir. nln heha vo ticare~nln telef oldu~· g5t\\rdllm vt erteSt ~ de belediye- buldaki Bayezit kulesinin mimanm 

çürümlif, mezar t&eı yıkılmış bir dlnle Fcrldunmı ce&etleı1 ço.murlarm Sdrr.Amelerde geçen cambaz oyun· nu, tamir ettlrecelı: kudrette bulun· ıe h,ı>er verdim, Bnhlbl ç~d$ • 1 
alde ... Şimdi böYle ~ey (umumi arasından çıkanlmıttn'. lan tarifi hakkında hlr mlaal ver• madığını> a8ylüyor ve iane talep için kbpek benim ya.nıznda ka'fdı. Sö- bilmez:. H~!ü bazı!anmn. bazı .'?0 

•• '· 

aide olarak) kabil değildir. MU· Adliye doktoru B Hllan~ T\lmer ınek llzere cSGrn&.mel Vehbi> den ediyor. Bu kayıt o z:ıunan earayda me.rtr tatUlnde b1t g{\ı1 arkada~an talardan Süleymeruyeye bile ustun 
nekkit mevcut olsun olmaım eseri c~etleri uıuayene cımif, tkls1n.tn de l>ir ka_g ..ıtır alıyorum ı <Arlcadaoı· oldu~u gibi earay haricinde de 7erli &:örmek üzere OClzel Sanatlar Atiıdo- olduğunu iddia ettikleri, dünyanın 
göstersin göstenn••;... ekstra ~katra, suda ~aralı: öldllklerl tcsb1~ edl- nın clino verip havaya kaldırttığı cnmbnz kumpıınyalannın mevcu<U· nıı.stne gttm~tlm. O SJrada D. NCClp en büyUk mimari eserlerinden Yeni· 

~. 1erln b.saı ~ b ı; ı d ak k ı ğ b ı 1 h mı Fazılın dersi varmıv. be:nl de ders&· c&nii hangi mimarların yaptığt:n so-
)"ahut birinci nevi, baltA ikinci ve Ierek göpıillme e ru ve - lr çem erin iç n en, uz tan o- yetin 6 rebncal iti ar Y e e em - neye götilrdQler. B. Nec1p P'nzı1 Kı- namız ... Bu suale wiizde ka .. ımız do,._· 
Üçüncil aınıf bir şair bir edib dol· tır. Ka%31l habe1I alan oocukl~ at- oarak bir ok gibi atlayıp geçen bu yetlldlr. ki - ı .J - .. ti 

4!uğu takdirde efkht umumiye kena lelert w btıtQıı mahalle halla ha.vuz uata cambaz, iki, UCJ çemberden bir- Yine bu tıırihludo lıtanbula cMar- sa llrek derste, Pn.ra P 1estnın Şehtl' ru cevao verebiliriz? .. O Yenicanu 
Clisini L..Lemeh.a) a-----'·. MYecek, başına tıopİannuşlaı'dır. den geçmek •uretlyle maharetini tele- lottu adh kadın bir cambıı.z dahıı t!yabwundtı. oyn~cağuu ~llyerek ki. mlitarekede lstanbula gelen meı· 

ucu l&Dl7...-a lad ,_ b l k dl mevzuunu cnlattı'" bir köpek ıo.zun bur bir İtalyan mirnan: 
•lkqlıyacaktır. Zira en İptidai bir .. • .. _ rar. ııdan ıonra, ~ ara, en gelmlJ. Oyunlarına \)aolamak . Uzer• oiduğunu ~yledi. Artndnşlıı.nın, bO- ,. _ 
•ilayet matbaasında, bir eMI'. y\b· Şoforlerln bır muracaab belı kadar ince _!>lr dızl çember lll- verdiif istidada hakınlJ ne dlyorı nlm blr kôpek bu!du~u bUdlklerl - "er ~zün!'° en üsta~ane Ya· 
lerce nüsha basılıyor. Basıldıfmm ı)ofbrltr cemlyeıl, bel~ müra.-. ve etti. Ve bir ııçrayıota d8rdUnden cAn:uhall carlyelerldlr Jd !renlll_atıı.n• için bunu tıyn~ ve~e:nl &1ca et- pılmış esen .... dıye. anlattıgı hakı1d 
•aEtasmda Ankarann ve lstanbalan caat ederek 8"frÜ98fel'8 ait 1şlerln1n do acçerek huııllnlnk marifetlerine dan mahauıcn sıclmt, ve caınlia:dık tiler B Nec1p Pa2:lı da. eOy~ r- bir aanat mucıı:eaidır. 
matbaalarna da kütUpbanelerine de yeniden t,anz1mtnt ve bu arada tendi- nihayet verdi.> maharetim kemalde bulunmuı ve te:ıi 'gttn .ben da kOJ>e~ Şehir t1yn.tro- Bir ıiirin, bip bestenin yüksekliği, 
ıönderiliyor. rier emsabb bir de- ıertrıe b6zı ~ yapılmasını Aynı ·~~ede . lzmitten gelen kUlllyetll masarlfe Ciu .. ar 'l)ulunmuJ suna gOtth'Qp nıtıdQr zeki ~. kıymeti münaka~ edilebilir. Ukin 
lene kıymeti güll. kapaklı kalamu. tstemı,,ıerdir. Cem1yet,, taltst otoııno- bir cambazın <fa cl:iaıını yere koy· h • fu h nktOr t. Glllp ve: HflnUn huzur· Yenicam! gınt maddi ve taştan bir 

b1ller1nln anco.k oelı1r '"'"de taksi 63.- d ·-'- {l 1 " i1 k vo uzuru meyamen me• ru f& a• larında ..,.,..,,_ K •-.ı- ..;;w.ı- .• AL • rl • tikal tt' . 
~nun için cı:'?ınar ~arına tut~ atı 

118 
tl ~~ ethlr hart- ma an ayaıt zer ne on no ve ar a- nede icrayı maharet olunacak ise de ~"'~&A o w~ "'""""'· .-.eaerı, Nt ara ın e ıren mı· 

cıevle.~» !1azanyeal gıbl cnnlinekkit cine ya~ollk seya:tıatıerdo pazarlık- aına dot~ üçer defa perende atb> henüz bir vaki\ olmadı~ndan cari- Köpek benlm dcaildlr, Mademtı B. mar Davudu, Dalgıç Ahmet Ağayı, 
yo~ ~· bWeri aleme tanıtsmb eaef. la nı~totl tqunalo.rını ıstem~ıt. iı. kaydcdUmekte, cyalın kılıçtan yclerinc gadri külli olmaktan lso ee· Salih Necntlnln ~ kendl.s1ne vertı- ve mimar Mmtafayı kaç kere an• 

lenAı tı delbo~dtur. ö .. Ur Şoförlerin bu ml1ra.caatıuı da.lml bköplar{l kurarak 1alıd~yalkbg'cçldenl 'lmca~· yir ve tema,a mahallerinde icrayı !ln. dık? .. 
eş o sn wnan g run • encümende tetkik edilerek btr tarara az r> ın mevcu ıyet ı n cg· ahar l rlflınl d l Deml§Ut. Bunun üzertnt mahkeme. İyi ki bir mimar Sinaru öğl'cnmi· 

H• .. baR'lanacaktır, • . • tedir. :ıık u:e~:~n:;:t~ muh~açmoİu: h;_ k5ı>etin B. Salih Necattye e.it oldu- !!İs. Evet. Sinanm ne büyük bir di.hl 
Buna klU'§llık da aoz eksik dejil, Yine aynı •Ornl\mede Mısırdan dahi __ 'L t rll ._ '-Oll" ~ tesbl\ edlldlltin1, Şehtr t!yatrosu olduğunu kimse inklr edemez. Onun 

ldd. la ·ı . ••rüJ• il J bl tk• hO 1 d na runıa ve mu: ue K ıya 1le uyuıularnk k,.,.._ lcin btenllen h-'·lı: d ıJ d 1 ~·-· 
ıa r. ı en su yorı *İstanbul veremle mllcadele cemi• ge en r aanıı . ann ner 0 011 ea- gadri kUIU olacağı malOmu llilorl bu- Oerctten n m~rdan ~çlld1~ !"" m r. ne yap sa az 1~· a..u.Km 

_ Bizde tecldt yazılan ya med· yeti ~u sene, k'<mdl varidatil• ttaı:a. tı!larla tarif cdılmektedlrı cHııeı Şa· yuruldukta merahlml lllyclerlnden takdirde kÖ,t>eğlıı kcndllerSn~ tc$1ml Sınan bu ıpte yalnız değÜdır. 
dahra sena. yahut da heecaTI:ıa dar Unkaparu Kruampaoa vo Beşik· hınln ayaklanna demir bir kelepçe d ,_. 1 t hal no kanır verilectM-• B Ba!Uı N•~ .. 2 Düşünmeli ki Ayıuofyıının 1s; ....... " ' ' • ildi Eti • l k mercu ur au •CY r ve emaoa ma - "' .. .., ...... _ v 
zemdir. H Jbuki bitaıe.f, akıl, faz:ıl, ta§ta d6rt dispanser yaptıracakbr. geçır · en ve glSz eri ıımsı ı lcrlnde oynama§a 1.Eln ve ruhıat n ttnın veklllne blldlrm1şt.İr, ~~ bir sanat rekabeti ile cd:Jıa 

mil. babacan, hususile malCimath, bağlandı. ~u berkesin g5zll lSnGn• klınesno tarafından ınllmanaat olun• Fakat vekll, tıcret ve ıruı.srafl:ır tl· ıyuinf yap.acaiunl» diyerek '!:taya 
ço malUınatlı bir miinekkide ibtiya• do .blr zembılln lçlno koydular. Zem- mamak üzere fermanı llilul ısdar rıerlndt u~a n feragat teklltini atılan ve b~ Sultana_hmct camn gı"bt 
cımız var. Şu 18 milyonun fikir tar- QkuyUCU bllı de blr p~te-maJa Mrdıl~r, eonra buyrulmak babında>. reddetmlftlr Bu husust<L b1r defa d muuzam bır eahescn veren «Sedef· 
!asında istidat tohumu bulunmaması kt 1 bir makara ıle meydana diklll olan D k b3 l h rl köpeğin uıı' snhlb1 B Salih Neca~ kar Mehmet Ağa. w"hi bir dnhimiz 
imkansızdır Zira alulnl söylemek me Up an 40 zlra ytikaekliğlndekl bir dire~e eme 0 ~man ye a çto.n bizzat tner:t 60tuJnıak o.zere muhake- var • .:Kara Saban• lardan, mimar 
milletimizin. kabiliyetini inklr demek çektiler. Blr&lt sonra, Şahinin bUtUn gelenlerin lptid~ padişah huzurunda me b:ı.şka gftne bıratıımı:tıı' Tabirlere kadar her biri büyük talı· 
olur. S k ğ k } " "' bağlaunı ~8zCTek meydana çıktığı temsil ve:nnelorı ~detmlı. · eseri~ vermiş, muZlZZAm bir ınnatkir 

Belki hUdainnblttir amma vardırı O a a a an agım ve zembilin içinde oturdu~u görilldU. 1841 do İıtanl:iula Croft vo At· kadromuz var ... 
behemehal vardır; l~te böyleleri O:ıte- (liart>l,yo Slpa.lıtocf$ taqısm- Sonra aUtunun Uzcrlnd , yUkıek a~· tcrbury adlı lkl İnglllı: cambu gel· lnpslylcı icrayı sanat eylemelerine Lakin ayni zamanda bu sanat sa• 
rinde usta bnhçıvanlık hünerlerini daJı:1 4tır le ÜçUncQ Abmetle ıehzadclerin• mi§.. Bu cambazlann bir yenilik ge- mUaaade> olunuyor. hamıdakl bü.yGk sanatkirfora karp 
gösterecek; ve dikenli deineklerden ~es1n~= = dua etti vo eUtuha .anlarak yere ln· tlrdıklcrl iatıdalanndan anlllfllıyorı ı 848 do bir de Ennenl cambazın budutauz bir lı:ayıtsu.lığnnız da var ... 
renk dol~ çiçekler, lezzet dolu mey· da blrkao ı;ı1 evvel lAl?tm paUD.· dl. ÜçUncO Ahmedln buzunınıı. çıka- cArzuhall kull~ndır ki l:ia kullannın ismine rulıyoruz. Bu oyuncu, A~a- Ne kadar ganptir. Mema Omıanlı 
valar belırtecek olan, mUnekldt baıı· IlUfo, bu plsl~ Ti koku eşlardıın nlc:lı, ıırbna bir hıl'at giydirildi.> nev icadı olan Jlmnaatlk tlbtr olunur camilnde bir tun ltlralıyarak dört padftahlan içinde ıiir yazan.lan bl-
retleridir. Münekkit denen, ıefdor· bo1't &Oka#ım.ızda oturanl4n ve Tanzimat llAııına kadar cambaz- fenni sllrat lCluplanna aglh rvo erbap ay ıonnı lnıa edeecil ehnlyeyl bo- rer birer te.nını. Hatta Cem Sulta-
lrestr halindedir Bizde de ko~ elva.r halkını raluı.tst2 etınıı>Cte bu- larıo *Aı yukarı sördil~Umll.z bu vo battl kuvveti ,buu n bafil uıul- zup kaldırarak arsayı yine eahihlne nm tiirlerlndm ezbere parçalar bili· 
a:didüğUnıt naimeleri Çlkaracak lum:nuşty.r, Bundluı oonnı. iielecek pkilde yani kapalı oyun yeri Uıtiya- Hl oyunlara h~kiyle do •§ln.a olduk· iade dmelc üzere oyun yeri yapıyor ria de Fatihin Cinili Köık gibi nefis 
ehli hava» birleıtiği vakıt. gc)zlerinl sıcak gUnlerdo ~ unıu;ıııt cı <luymadan yalnız yazlan vo rneY- larında~ lClu})u mezburlar Avrupa ve tomaillcr ıverlyor. bir &anat eserinin miman olduğunu, 

onun tılısun!ı değneğine çevirecekt rsıhhat ba.kımıiı.dan bir tehdit te§-' danlarda oyun oynadıklanna hilk· eemtlennde nadide Y• meıhur ol- Bu kayıtlardan caınbazlann umu· onım planını yapbğmı bilerumiz kao 
al ca~ İ§aretlerden mlilhem olarak, ld.l edece'kuıı tMm1n etmek gü.ç medeblllrix. makla b~ ~ullan k1ubu mezhuranı mlyetle ıurada bumda kua bir mOd· klfidir? .. 
falaolarmı düzeltecekı yahut eükliim dctlld1r, Bu~ knldınl· 1837 ele lae Viyanada yerleomio huzuru fawnnuru ıahanclerlnde lrae det l~ln yapılan ah§ p binalarda Genç mirnnrlarl •. Ne duruyomı· 
Pilldüın susacak• mecliaten yıkılıp g1. ~:~ı ~~~ ~~~ olan bir cam'baılwıenSı ı8hretl lı· vhc lcrn etmekli~lmlz hususuna lradcl ıanatlannı g!Sıterdiklett anlaoılmak- nuz? .• Davutlar, Dalgıç Abmetl • 
decekı veya. daha coılı:un. daha ce- swıda. alAkadar ~~kamların d.llc- tanbula kadar gelml§tl, İkinci Mah· lrumet adel he.:ıretl tacldarl buynı- tadır. Sedefkar Mehmetler, Mustafalar 
Baretli öttürecek, öttürecektir. kat nazarlarını ~enld bUtlln mut Eflak heyine haber göndererek ~rsa ol v1eçhııe ~~duran ve pdllman Ali Rıza Bey cOn üçUncU aan yannda üstatlannızı nnmız ve on· 

H• solaı.k halkı namına rica ederim.) onu lıtanbula getlrtmeğo teıebbUs Trma ~~ a ın 8 emrll ferman.> blcrtdo latanbul hayatı> adlı yazıla· larla istediğinlz k dar övününüz. .• 
Münekkidin memleketto te1tdddsJ N. Topou etti. EfltJ: boYI Soulli~ adlı bir Fran- ıu:1_Ye;u __ L kearaYlll da dikkatini nnın clıtanbul e~lcncelerl> kısmın- Hikmet Feridun Ea 

bu ... Ve böylelikle beklenen mUnek- sızın idaresinde olan bu cambazha• çe . -; ~ eca.: i derhal c ... Huzuru da bir de Kocı,. Muıta!a Paıa sem-
kidiu minası da l1faiJ yukan deiif- . neyi yola çJtardı. Halbuki tam bu ıehnıphıde icrayı eanat ylemek tinde Etref aia llo oAlu Mehmet Ali ..................................... . 

• oluyor. Gözler sabırsızlıkla ufkcı (NereClo o rıdnm~) sırııda ikinci Mahmut Rumclide btr Uzere merkuml nn yann tnabeyinl ustanın cnmba:r:horıcslnden bahset• * Tllrk gtlınrftk komtsylnculo.n İ• 
Çevrilmif. Bir büyük fikir ve eanat Fakat taribJ bilirlzı Millotl mlin· seyahate hazırlanıyordu. Siliıtreyo humayuna irsal> kılınrnlı.lan btenl· mekte clıtanbulul) her tarafından tc.nbul birliği nellk ummnt toplantı· 
nazariyecisi, mü11it. teıvikçl boca, d, llmmctler resul bcklorlerı ergeç do wamaaı mukarrer olduAundan yor. halk Eevo fevo giderler seyir ve te· sını Galata Murnd1ye bnnmdak1 dal .. 
l>ir minevl.p~k ara?"'or.t Mem- rntlnd. resul da dofar; &raf&n mev• Soulli6. sultana orada telaki emrini Bu veaika bizde flmntıeti~n tanıl- m&fll a<lerl rdl> demekte olduiun· ~;.~~f:e~~:Zt;:~~~ 
leket ençliğinfn vo ilim. e<leblyat !Asma bulurı bidm ınlncri ha.vatta aJdL Ve 0 yola tutarak Silistreyo maııı tarihini tesblt etmeai itibariyle dan anlqılıyor ili KoÇA Mustafa Pa· mJ 
mnatörlerinln aradddarı H:rle bir in- da tiınd{ l>rle ~bir lotiYakla mil- ıvardı. • do kı~ettardır. ıada Soullltnln G dlk"paoada yap· ~~i:~~ ıı:rse~ı:~m 
aandır. ıııelcldt beldenıyor ki, dofrnam,uı cTakvlmi Vahyi> in 149 uncu lngılız caınbularuı hUncrlerl bo- brdıA'ı bina gibi ceaalı bir eambaz· mulıasebeclllğe Naim Tekıı.nt, tızıılıt.. 

Almanca blr tarla varı lmk.bawfıt diyeceifm... ea)'lllnda yaı:ıL olduA'u gibi 1637 ğenileıek Seyo&hında cihti,'ar ettik· hanenin binası vnrmu. tara Qtıker Yo.zarotlu ve Nm1 Kal 1 
Wo 1st der Man) (VA - NQ) nisanının .17 net günG lıtanbuldan lcrl mahallin etrahna tahta bavale Scllm Nllzhet. G~ seçUm~lerdlt. 

Bay Amcaya göre ... 

in!· Bı · kon.is> on kadın çorap~ı ... Sonunda no olacak bilmemi ••• 1übarckltr IAYS in~f·• ı ... lncm ~,t ml2! lı 
ce ıyorınu~ bay Amcıı .. 

1 
amma PoA 2g ~t ıp_vJ ~ a~Jtiı• .... d IY•.u_, 
~.2.nlmt~f 

gl· ı ... !lir .. d.ba ~clc,.Irat·•• 

1 
D. A. - B r k incelensiı:ı I ... Be11d 

büsbü!g yok olur P§ ıahaj .dr 
dlJ,., 



Mllm\Mllnlf!fll (Günlük Borsa I' BugUn iPEK'te 
Admira -Galatasaray karşılaşıyor !:;;·::.~~~l~i .... ~;: 1 _ ZöRLA KATiL 

B .. h b k ı 5 1938 itı'amiyell aı.ıo 
ll ffiU im müsa 8 a yarın ı B 193Sttramıyel1Erganı 22.95 

ı 'l 1934 Btvas-Erzurum I 19.80 

F enerbahçe stadında yapılacak : : ~=~ :Sıı;~rz:a!_., ~:::~ 
ı ı > ıı ıı ,, II 19,50 

Şehrimhin miea.flri buhmuı 'Al- iun'dan oyun ıiatemlerine Viyana 
man Admira takımı !lçüncli ve .on futbolu hakim oldu. Hücum hattın· 
maçını yaruı F ener~e atadıııda daki ,i:ç oyuncu Almanyanın en met
Ca.lataa117la J'&pacakbr. Evvelce Şe- hm takıınlannın futbolculan olduk
ref stadında yapılaeaiJ ilin edilen lan Aalde bu takımda weriyeti te,
l>u müsabaka aörülen. lüzum üzerine kil eden Admlralı futbolculara uy· 
Fenerbabçe stadına alınmlfbr. mal: ve onlann sistemlerini kabul 
bk maçta Fenerba.hçeye maiHip mecburiyetinde kaldılar. lıte Betik
olan Admiralılar, çaqamba afuıü tq maçının ikinci devresinde tam 
Be§iktaıla yaptıklan ikinci maçların- bir Vjyaiıa futbolunun nilmunesini 
da futbol kalitesi bakımından yilk- .eyretmemize bu hareket sebebol
ıek ve ıöhretlerine yakııır bir oyun muotur. 
çıkardıktan ıonra 3 • 2 plip ırel- Yann Admiralı futbolcuların kar-
diler. psında göreceiimiz Galatasaraylılar 

Admiranın bu galebesi hakkında Türkiyenin en teknik oynayan ve iç
mubtelif mütalaalar ileri sürüldil. Be- !erinde birinci ıınıf futbolcular bu• 
pkta§ müdafaasına kabahat bulan- lunan takımlanmızdan birisidir. Şirn• 
lar, muhacimlerin ikinci devrede diye kadar ecnebi takımlarına kar§ı 
cansız oynadığından bahıedenler muvaffakiyetli dereceler elde ettiği
oldu. Kanaatimizce Beaiktaş muda· ni de göz önünde tutarsak yarın 
faalarına yüklenmek, muhacimleri- kendilerind~n iyi bir maç çıkarma• 

A. Deıniryolu tahvili I-II 62.25 
A. .Dem.ltyolla.n tahvlll nı 53,-
A. Deml.ryolu mümessll senet 61,75 
T, C. Merkez Bankası 169.-
T. İş bankası namn muharrer 15.-
T, İş bankası (hamile alt ) 15.50 
T. İş bankası mümessil his. 205.-
A. Demtryoııan şlrlreti (% BO) 30.
A. Demiryollan şirketi < % 100. 49.-
Eskihisar çimento 13. 
Sigortalı Kredi Fonslye 1903 119.50 

1 1 1911 115,50 
• • Amorti 62.50 
> • Kupon 1.25 

Londra tlzerlne ı sterlin 5.22 
Nevyork tizerlne 100 dolar 132.20 
Cenevre t\zerlne 100 30.70 
İsviçre frankı 
Madrid tlzerlne 100 pezeta 
Stokholm i.iıerlne 100 kuron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Mecidiye 

12.89 
31.16 

33.351 
4,59 
1.46 

(Şh<AGO KRALI) 
Müthiş ve muazzam bir mace

ra filmi. Baş Rolde: 

ROBERT MONGOMORY 
2 - Şöhreti hlla unutulmayan 

ARJANTiNA 
(Son Hafta) 

Bugün aau 1 ve 2. 30 da ten
zilatlı matineler 

ll!A•••• Bugün -----lll 
SARAY 

ıinemasında 

1 - KATHE de NAGY 
PAUL KEMP 

tarafından oynanmış 

ŞEN YUVA 
eğler.celi ve gülünçlü film 

2 - TYRONE POWER'in 
harikulade filmi 

ne kabahat bulmak yanlıştır. Alman lan beklenebilir. 
futbolcuları o gün bilhassa ikinci Yalnız son BeşiktD.§ maçında ,-••ELHAMRA'da 1:ıam•a11111ıı.. ZOR ONUN 
deVTede 0 kadar yüksek bir futbol 1 Admiranın gösterdiği oyundan son- I 

1
• Ş A RET 

1
• 

oynadı ki kargılarında tutunabilmek ra rakiplerinin klas futbolcu olduğu- M E M Ş 
her hangi bir takım için imkan dahi- nu düşünerek oynamala~ın, kendi· (Türkı;:e sözlü ve şarlulı) 1 
linde değildi. Netice almak için gös- lerine yak,ııır bir netice ile sahadan Meşhur Fransız edibi ALPTIONSE Bugün aaat 1 ve 2.30 da 
terdikleri semereli oyun ıahalarımız- ayrılmalarını temin edeceğini hiç bir DAUDET'1n eserlnden s A F o '-mtenzilatlı matineler_., 
da ender tesadüf edilen futbol maç· zaman hatırdan çıkarmamalıdır. (Büyük FranSlzca fiim) , 
lanndan biri idi. Ancak bu vekilde çalışttkları tak· MARY MARQUET - JEAN l'tlAX - ~ 

Beşikta§ın o günkü yegane kuau- dirde Fener ve Beşiktaş maçlarında FRA.'!\IÇOİS ROSET l Bugu'"n M E LE K' te 
ru, rakiplerinin yüksek oyunu karşı- nefes kabiliyetinin çok iyi olduğunu ~Bugün saat 11 ve 1 de tenztlA.th 
ıın~a h.ilhassa ikinci d.evrede hücum kabul ettiğimiz Alm~ futb~l~ula~ ' matineler. *AA ,/1 2 büyük film 
tabıyesınden vazgeçıp müdafaaya karşısında muvaffakıyet ıhtıma1ı 
çekilmemesi ve beraberliği kurtar• fazlalaşır. Temiz futbol oynayan mi
mağa çalışmak gayeaile oyalama ıafirlerimize ayni ıekilde mukabele 

Karar hulas sıdır 
maçı yc.pmamasıdır. Eğer ikinci dey- edip bir dostluk tezahürü olarak ya- Ceza 42/1036 
reye bu ıekilde çıkın~ olsaydılar hiç pılan bu maçlann ıamimiyeti takvi- Milli Korunnıa Kanunwuı muhall-
olmazsa beraberliği koparmaları bü- ye ederek kapanmasım temenni eder fettcn Fatih Hüsnü bey mahallesi Ö
yük bir ihıimal dabiliDe girerdi. ve her iki tarafa da bu son karııılaı· mer efendi caddesi 22 numarada 

Yarın Galat&saray karşısında son mada muvaffa1riyetler dileriz. bakkallık tlcaretile meşgul İbrahlnı 
maçlarını yapacak Alman futbolcu- ŞAZl Tezcan oğlu SUieyman Karn.kaya hakkında 
larlflın Be,ikta~a karıı aldıklan neti- İstanbul asliye ikinci ceza ma.b.keme-
cenin tesadüfi olmadığını ispat et- T ki b k sinde cereyan eden mahkemesi net.i-
mek için daha fazla enerji 1arfede- Ür ye O 8 cesJnde suçlunun filli sabit olduğun-

birinciliklerİ dan Mlllt Korunma Kanununun 31-
cekleri ve karşılaımanm bu yiizden 159 uncu maddeleri mucibince yirmi 
çok heyecanlı geçeceği tahmin edile- 'l'Qft1ye boks birincilikleri önfun.Qz- beş lira para cezası ödemesine ve hü-
bilir. Bir haftalık İltirahatle dinlen- dek1 pazar günü Ankara - İstanbul - ktlm k.atlleştl~lnde ücreti suçluya ait 

1-Kanundan 
Kaçılmaz 

Heyecanlı ve muazzam film 

Ba1 Rollerde ı 
LYN BARY-LLOYD NOLAN 

2-LAKONGA 
aenenin en zevkli ıaheeeri 1 

Bugün saat 1 ve 2.30 da ten
zilatlı matineler. 

YAR 1 N 5 de 
Tepebqı BELEDİYE B<lhçesl 

GABDEN 7aslık SALON 

Son GALA MA T1NESI 

iBRAHiM öZGUR 
ve Ateş Böcekleri - 1 CAZ - VAYETE , __________________________ ,, 

, ... --------•Bugün--------~.._ 

S U M E R Sinemasında 
Çok aüzel 2 

-1-

OPERA YILDIZI 
MARGARlTA GARAS110 

n GALLIANO MASINt 
tarafından yaratılmış çok gU

zel bir mttzikJi süper film 
Seamlar: 3,45 • 6,30 - 9,30 

film birden 
-2-

Umumi talep üzerine 

HAVAY 
GECELERi 

Kitaralar. Caz şarkılar Ye 
danslar 

Seanslar: 2,30 - 5,20 - 8, 1 .5 

~------------------·------' 
TAKSDM sinemasında 

Bugün 
Bu tene Beyoğlunda en çok ra~bet gören 

M E S' U T G U N L E R 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

Şarkın aes Abd u·. lvahab' ı nen son 
kralı taheseri ... 1 6 kısımlık tekmil film bir defada w 

Kalplere giizelliğin, danım, müzik'in neı' esini dolduran, göklerde 

sefahatin hınını.. CUnahın lztlrabını yaşatan iki bfiylik fl1m birden 

Bugün L A L E Sinemasında 
1 - SiNGAPUR 2 - SAFAHAT 

Y O L U KURBANI 
Dorothy lamour • BlNG 

Grosby Bop Hop'mı 
rı epiz fflm 

Sinema dünyasının yarattıkla· 

11 • l.20 • .5.1 O • 8. U Cle 

8mrün en büyük iztirabını ıU-

nahlh en derin hicabını can-

landıra~ hayat romanı 

12.40 - 3,4.5 6.40 - 9.30 da 

Bugün ıaat 1 '"fe 2.30 da tenzilatlı matineler · 1 ı ı h b İml1r ve Mersin bo'ksörlerlnln ı.,t!nır J ~--•••••••••" mış ve yapı an maç ar a aa a ya an• k:lle Ankara.da :yapılacaktır. İstanbul olmak üzere karar huıas.asının Akşam "' 
cılığını gidermİ§ bulunan Admlralı- boka takımı ajan Envertn rlyll3etlıı® gazeteslnde neşredllmcsıne 25/2/942 Sultana.b.met üçüncü sulh hukuk ~--••••••••••••••••••••••••~ 
lann bu karıılaşmada bi.iti.ln bilıi ve l!dnek nklette Halit, horoz mıette -tarlhtnde karar verild.J. (6174) ba.klmllğlnden: , 942/17 
blinerlerini göstermeleri bek.lenmk- Recep, tfiy .stlclette Abdi, belirte Ha- Kemal ve Rl.?.3. ve Ahmet llhan ve 
tedir, Bundan evvel yapılan iki maç- ın J'l!'J. ortada Hüseyin ortada. (J(!Jv- Sultanahmet 1 inci Sulh Hukuk Ayşe Refhanın ~aylan ve müştere-

Istanbul Mahrukat Ofisi 
ta da Viyana futbolu Ue Alman fut· - J'U'l atmSa HAmlt.. &Rırda Fe\rs1 Mahkemeainden: 942/8 ken mutasarn! oldukları İstanbul Sul-
holu araamda kanpk bir alatem ta· Ö1Jm* bere 8 kiflllk btr ta'«ımla ,...._ Ahmet otlu İsmet lle Hafız Allnln taııa.ıunedde Alemda.r maha.Ueslnd.e 

Umum müdürlüğünden: 
karan misafirlerimi%, Beıik:tat ma• ım Ankaraya hareket edecektir müştereken mutasarn! olduklan İs- Dlvanyolu ile Ticarethane ve BabUhü- 1 - Qat.aıca ve 8lltni kualan daJh111ndekl istnmca Va.kl! oıma.nla.nn-

1 ki d d L _ L•'-t · tanbuJ Kü,.;'k Ayasof a mahallesi. Ka mayun ve İnclU çavuş solrnklannda dan aynlan n aşalıd.a r&terlle II mubtellf orman parçasından 18tllısal 
~oın yanız i 'nci evreain e na&a Kafllede hakem olarak B. Eşref şe- dirga Um;; ve K~fıp 'Kasımstna~ ce .... hesl bulunan eski (84 mükerrer ve olunacak odunun .tesim.1 ve odun kömürtlntı.n kesim ve yaıkımı ne demlryolu 
oyunlanrn aösterdiler ve takımdaki tık. antrenör olarak eski boksörlerden ~ , ıst~ nıakflleri pazarlıkla ihale olunacaktır. 
oyunculann ekseriıi Viyanah oldu· Yorgo bulunmaktadır caddesi eslt1 <20-23 ve yeni 26-28-51) 76 mükerrer ve 76· 78• SO, 82• 84 ve 2 Ta.Up olacaıklar bu 1f& alt eartna.meyt İatanbulda Mahrukat Otısl 

--:""========'""""'====-======·=====• kapı ve (252) kütükü ve (73) pafta ve yen! 2. 2, 4, 6, 88, 90, 84, 88 kapı ve~ Um -Müdürlülftınde. Ça.1ale suı~ kaza :taym&kamlıklannda gör&-
U41) ada ve (13) parsel No. lu ve ada ve 7 parsel mıma.ralı ve (20000). blllr': & Te 

(105,50) metre murabbaı Ka.tlp Binan yirmi bin 11.m klymett muhamınencli 1 ..:_ Bu 1f1n aıaıeaı en 199 lll/Hazlran/942 euma gihıil aaat 18 da ıcra. 
mahallesi hayra.ti sa.iresi va.k:tınd:ın altında 6 dükkAnı olan altı kft.gtr ve edllecellnden paza.rııta 2f'lrak edeceklertn tatal'.ibulda Ye-nicami eaddesinde 
1carell iki dükkAnı mü.ştemll ha.nenin üstü ahşap tıç katlı hane lle ve ytne Mısır oarom ilattlnde Jıılaılmlyan hanında. Mahrukat Ofisi dairesinde o gtın 
lzalel şuyuu zımnında füruhtu tekarür İstanbul Sultana.hmeddo Alemdar ma.- toplana.cK ~anda baz.ır bulunmaları. 
ederek mii7.a.yedeye vazolunmID,itur. halleslnde Tlcarethane ve Ticaret.ha.- ' - Bu 1fe ı.tekl1 köyltller, aralarmdan bir .....,._ Bd zatı temsilen gön-
HeyetJ unıumiyesinin klymetı muham- ne Çıkmazı sokağında ve fuıttınde dermek auretııe pazarlJla f§tlrak edeblUrler. 
menesi (4114) buçuk liradır. Birinci odaları bulunan (33, 35. S'l) kapı ve 
&çık arttırması 26/6/942 tarlh1ne mü- (41) ada. ve (34) parsel numaralı kA- Ormanın mevkii Asgari miktarı kental 
aa.dif cuma günü sa.at 10 dan 12 ye ka- gir üç diikıkAn ve ark.asındaki bahçe- Odun Kömiit 
dar Jcra olunacaktır. Kıymeti muhıım- sinde 1kl odalı ve (6000) altı bin llra Gümüş Pınar l4020 • 
meneslntn yüzde yetmiş beşi bulduğu tıymetı muhamm.enell ahşap ahır ve Halaçlı 871'1 
takdirde o gün JhaJe1 katlyesi yapıla- ista.nıbul BAıbıAli caddesinde Hobyar Ala.ton 6319 
cak, bulmadığı takdirde en son arttı- mahallesinde Azlzlye caddesinde eski Karaman dere 18770 • 
raının teahhüdü baJd kalmak fizere 10 (22, 24) ve yeni (129, 131) Jı:&pı ve Ba.yala.r 4638 
gün müddetle temdit edilerek 1klnci (304) ada ve (25) parsel numaralı ve Çayır dere !5440 
&çık arttırması 6/'l/942 tarJhlne mü- (12000) on iki bin ııra kıymeti mu- Danamandıra 82362 • 

86ö 

Nakledece~ Jatasf<ıa 

Sinekli 

J) 

Kabakça 
Sinekli 

)) 

aadlf pazartesi günü saat ıo dan 12 ye ha.m.meneıt ve altında bttyilk bir ma- Yaıylaclk 
Son zarnanlaı da büyük muvaffakıyetler &Ö•teren Ankara ıilrtlf takımı, kadar fcra kılınacak ve o gün en çok gazası bulunan dört tattan ibaret Hamm dere 

Türkiye serbes güreı n dört tehir birinciJiği müaabakalanni kazandık- &l'ttırana ihale edilecektir. İpotek sa- kA.glr apartınıan ve Beyoğlu Ferlkö- Büpürgealan ve Topkoru 15000 
1925 

tan sonra federasyonca verilen mlilclfatlarla birllkte. bibi alacaklılarla diğer alaca.klılann yünde Rum kllisesı. arka sokağında Pınarca. ZOOO 
•11n111111111mn11 .... 11111UUllllftl-llOIHlll Mi-llNllD -WWWllWWWAILLWWWIJ<lllllnı•-- .l.fbU gayri ?Denkul Ü!lerlndek1 haklan- kft.Jn 1, 1) mtllrerrer numara.lı ve (1100) (&!M) 

YENİ NEŞRİYAT: 

cRadyoda evin aaati> 

Sabahlan radyonuzun dülmellni 
oevtrerek zevkle dlııledll'lnlı: doktor 
Gallp Atac'm «Evin 19.&tb konuıpna
Jan 34'1 sahifelik tem.Is bir kitap ba
llnde buılarak piyasa.ya. ~. 
Şimdiye tadar yainım dlnlemıllık ve 

lkıld& Jcalabllen faydah malQmat.ıa. 
ltt1fa mecbnr1yetkı.de kalman ba • 
auomaıan bir us.ya toplayan dlıld
JIOda evin aaa.tı. lı:1taln bundan .m.
n. evlertnlsde de mme. bir _. oJ&. 
rat kalacaktır. TaTllJe ederlll. OQm.. 
hurlyet Kttabe'Vbld9 ftatı 100 lr:ant... 

8 U L M A C A M 1 Z nı. hususile fa1z ve masrafa dair olan beş yüz lira kıymetı mubammcnell bir 
iddialarını evrakı müsbitelerlle 15 gün kıt'a arsa ve İstanbul Kumka.pıda Nl-

1 1 1 ' 1 e ' 8 9 10 içinde blldlrmelerl lAzımdır. Aka1 hal- şancı Mehmet Paşa mahallesinde Ma
de haklan tapu slcWerlle sa.bit olma- beyinci Çeşmesı sokaıtmda (31) mü-

latanbulda Liseler Alım, Sabm Komisyonu 
Reisliğinden ı 

dlkça satı,, bedelln1n pa.yl~dan terrer nu:ma:raıı ve (600) alh yüz lira Beher lı:1lo 
~umç v~~rkl~~ıütera~ll~llilQ- Itı.ymeti muhammenell bir kıt'e. arsa- Cln81 tahm1n. Fl, Mlkt.a.rı 

......... a.ra ve ""' "' ye nın izalel ~uyuu zımnında fü.nıhtu te- K Kilo 
ve Valaflaır b.ııunu mucibince veril- ıcarror ederek a.y.n ayn müzayedeye r. 
mem lbm:ı relen 20 .en.elik taviz be- TUX>lunm~ Blrlnci açık a.rttır- Dağlı9 eti l'IO ,700) 
del1 ve lbale pulu ve tapu mura.11an malan (26181942) taıtlrl:ne müsa.d1f Karaman eti 180 15200) 

İllı: T, (lattname B. 
Lira. Kr. xr. 

a1~ • 

mQfterl,Je aıttı.r. Ba.t.f pefln para ııe ve oum& g{).nil ıaa.t (10 dan 115 e) kadar Kuzu etı la5 8900) 
tapu ~ muclbtnıce l'e İcra ve ınu lora olune.ca.ktır Kıymett muhamm&- _sı_1ır __ etı _____ 1_s_11 ____ .,_9oo_> ______________ _ 
lı:anuı:ıuna tıerl1kaıı icra. edmp arttır- · 

22 
38 

40000) 
'14000) 

2769 186 • • • ma pdııameııd ~ 1lAn tarfibtoden nelerinin 1fi2ldıe yetmıt befin1 bul.dutu Soğan 
ttıbaren ıne.htıme d1vanhaneS:ne tıal1k tabttrde o g1in thaleyl b.tıyeler:l ya- Patatea 
kıhnm_., TaHp olanlann bymetı pılacaktır, Bulmadığı takdirde en .80J1 Yumurta adadi 15 881000) 1428 'Pli ı ı • 111~ 41 
JDVl>a7!H!141Wfnhı 71Jlde :yedi. buouğu arttmmm teahlıftdtı beki :tabn.a.i: ibıe- ---------------------------
ıdlbetlnde 'llfl1 ~ hAmılenı 0 g0n re ıo dil mtddetle ıemc!ld edilerek _Zey!hı ....... ______ '10 ___ 1...;.s.;..300;.;.;..> __ 8;.;;.98.;.__115,__ ___ ..-• --..• ..-.• ....;ı.;ıl5;.;;.SO;.;...;cf!.,. 
ft M&Uei :tatanbui ~ Ta.- WM1 A9lk arttınn&lan. CStr/~) t&-_._ .......... l pa hfmlmnm att b.tmda dah'e1 ma.h- rtbtne ..m1ısadlf pasartıeC ır0ni1 saat _s11_t ______ as ___ ~_1_ooo_> __ ıe_2_4_GO _____ •_•_•_l6_.40_cı._ 

V E F A T ......_ _,. ft Jllk ..... ...ıaı -.smda Batta.mllımet 1 lrıet 8a1lı UO dan lG •> bdar icra tılınaeM: ve Reçel 1JO 8000) '180 ı ı ı 1U5 d9 

Tüccar merhum Kanmm Rılıa ollu. •ı _- =Bir -=•~~bir tıır. ~ ~ Bafkltıblr:ıe "'218 :ı: ;;,:- arttmm& llale edile- "'!'Od"'!'un-""!ğllı~ldSl----db0~---1-3-17-}--~---------,-.-.-u-1,-ııo-Ci-
tlcoa.r Ifıpet nrmamn b1raderl ıto- &-ddllil.... .,..... ıntlraoaMlan 1IAn oıuno. lar ~ ~aı:::t11~: ..,<o-.!!Jl!l1~ ...... •,;;;,..;m=•ıı..;;,>;_ ________________ _ 

1.- ~ _._._. 
c.!::ızl Şamlmın b,Jmıblr&dlrJ. 11& 4 - Adaiem. ~- Karar htlllaaaıdır 1er =-.."'!"!.._ha.t:lannı huswdle ı..1z ~umma balfı altı yatılı llsenln yukanda 182'lh Hıtı.ya.çlan Iı:a;. 

'YilAye11 8lblt nal!a batmfl- ~ ...,1 
119 .LllDD&- -- olan tddıalarmı evi&- pa.1ı 6d 118Ullla ebll~ konmuıtur. :ftslıtme B~lmı.da IJaeler Sa~ 

~ memum A'V'Dl Atamın ,. D· : : ~.:: ~ aüb '1>&.,.... •11D1Dl& JllDbatt- :.=ı~ on beııl f11n ~ Alma Kom!sJıon,ll b!naaıda yapılacaktır. i:steld1ler Uk tıemınat m~ 
• ~ d&tı1ltye ~a: --;;' ıectep OJelSde fr&ıl.ııil lkımdır. Abl halde haıt- 1~ 1llı Tice.ret Odası 1'!8Sikası ve teld1fleı:dn1 havi 2490 n.yıiı kanunUll ta;. 
~ Adnan At&twn entftıe)lıll ea- : - ~ ~lafımll, ile M nam.ı;ta~ ~- lan ta~ ıdellleıcJe sabit olmsthflrça. ..., rUatı dalres1nde bazırlayaoatlan kapalı zarf1a.mıı yukanda hlz:a.larmdltı 
t:ldcöJ be. n pam\Ma JD9m1IDd ınO- - · \Ol __.ı AJpım ollu J - tlt tııedeıttntn payt~ ba.rio ~ ea.tten bJır saat evveline kadar sözü geç.en ~ relsllA'lDI 
wsfnm 1ıelı:n1k m•ft1 mtlbendla ~ - -=· torıa Dıi lalılt dılı ı.tilı:bld bınıet ~:.; b.leeatla.rdlr, ıd\teıM1r.u ~um makbm mııtaı.blltnde vermeleri. Postada olacak gecl.km.eler kabul edilm-. 
MUzat!er J'1rman PDıf J8lllld& ..rat bu. - '" .. IDubtıbımlll'•dıt ~eden mab&te 1'8ll'gQeı borOllın lll'lııııbet!Dc h2medar- TemJnat yatınnak ve f8.rl.?amey1 görmek istlyenlerin Galatasaray Ltsesın· 
91m.1ftir. oena.wi 1/t/HI nmutıe.ı • lbıll( ~ ~ ftl!l 111>1' ..._Ti teıwt;pe ftlafJa.1" tan.unu mu- de~ kA.tlplltJne mürac::ı.atları. (5845> 

sena: ... 14 de ~ 0.- oeoea h'mett•• ~ llJııt lxJlımıma. bıu:m.ııı .. dblnoe verjlmeıd Jkım ,elen 1'rm1 ------------------------
mMllı bentvı ~ :tal- pan U-. aaoa ~ mmD>tnce ..-.ıt taftl bedeli ,.. :Dıe.le pulu ve batyııılM'!'N,}erlnin yüzde yedi buçuğu Eminönü yerli As. 6. Baı. dan 
~ B&bS6f ca- llliltn. -ı. " ,........... ...... "et=ClllllD &!emesmt " f'8dl tapa ınuranan mllşterDere atttır. &-- niSbıettnde pey at:çelerlnl hamilen o Smıf s. muamele memuru Halil Ol. 
~ ~ : bbrtıl- 1 - 111.vtnwR!ll&, 1 _ ..,.,.,., p cfOJrKNDDJ biJMı1ma.. t1f paftn. paftL ile ve tapa. kaydı mu- gün Vt .saatte İstanbul Sulta.nahmedde Ahmet Sabri 305 (24563), Top Atğm. 
tıınm.a ~....., ı - 1llddM. BI. t _ ne. ...._, 1 -. - ~ tmeu clblDıOe Ti ıma Te UlA8 t:aıı:ımuna tev- Tapu ft Kadastro binasının alt ka- Hasan oğlu Ziya Okdağ (55!l87,, 

• .-A -..... • .a-- !I laOhQıa .. dmn beb bıal ?ııalA.- fttm ffta 41dll!r. Arttıftna eattname .. tmda. da11'eyt ma.bsusası.nda. Sultan ı1l 
Hamit: Bans1 w.pgr aınecı ...... - --. -. .6D, IMmm ~ Pll•Whdıt lllllllNdll- Jeıt. iııl:m fJl.ıı tıanhmden ttlhı.ren ahmed tıçüncil sulh hukuk mahkeme- Bu lki subayın huviyet clizdnnla e 

ltllldln llM ll..IO dt. ...__ tıdıel* .. ~ 1 - ı.&, llaA t - CDeldne f0/"'9ıa ta;.._ bıC8I' ve-~ dhaııhaıneslne tank lnlm- si bae titabettne 942/17 numara ile birlikte acele şub ye g lmP.lcıl ~n 
•. ft. ıo - .a,ln. Kaile, rtldl. ~ .etftı ımttu. Tal1p olanların kıymeti fiıu- müraea.a.tıan ll~n olunur. olunur. 



Kapıcının naailaatil IÖZÜl 8ELl$i 8iDirleD'filhn ..,wdm Wll de 

" Lokman bulamaz... ,, cbpıcP ...... Bu WDne ı.. hep korkunç ..,.ı.. laabrlabr. ......., 

1 
ma.n uataıanmca Ul1UW pmı.üi; eğer ııuta dei'JW hiçbir ..-idil• bl7lk .,,,,..,.d .. clial.titim Şark cephesinde garip 

bir duraklama 
beJdmle lııonUflD&mıalı• Jllıl• pl8tlerdeld beldm attıtıerlnl --- htiJ'eleri. o debptli 

ialA lam m 1 dır ;;tft1dl J;ıaDlal' inal)I hast& edebll1r. ceısa. 7.W. kapısında gllnahk'rlan 
O l ILLl • y-- _ IMldiJ'• korkunç 1rapıcıı. ıösiimün 
Fa.Ut •Jm O&llP Atatl JOkllk ?iarakattnden &*k>r mu IDiine selir· Yahut da Knk harami· 

JOtsa peypmbel' mıl oidutu hl1l bfHnmlyen o meçhul I.oJana.n. ı.in mat....ıann~ bir dudaiı 
Beklmt yen1de11 dh11ttı> kıvrak kalemile ~ ve taUı dilile ~de bir dudağı galde, bir nara il.• 
radyoya l()ktuğundanberi beldmJ.8rdelD pqınmalr. lmkADU bir ha- binlerce ~ Y~ eeren mtithq 
lo re!dl· ..n~ı.n -.ııaıııan radYODUD lıofın& pglp cEvlıı ııııatl> nl ..... ı..ı..;len hayalimde ..,,ı.mr. 

• Y<AA .... - H ld-:&11 h "-"- Velhui). kapıcılı yerlere eokulmak· Şark cephesi d Al 
dinllye dhıllye her anne bt.r ,arım Lamen ~ııa.r ve er pzeııouı; .. ekinir n--:..:.- n e m t 1ı1r Lokmlm Hekim ,Allahm p11 :J&%DD - 111111 ~- ~ ~--oı.an. ........, an aarruzu N•t.eklmdflnııtı•nkU.'*'ararıanradYOÇ•1• ..... 1ı.ınoa- .-....ı...ı. oı.aa .................. duramaz Zorlaşan vazı·yetle · k t k 
at.inde> bin derde devi olcbılU ııöy!mmlf cll:yebmnen tnWedllen .ı;ı.n,.;, ı..Lmduklon yerin ldnci • rı ur araca 1ı1r tabak gtll reçeli q.ıma. 1ı1r JıokıD1& flfell elbl da;fBDWf - ,..... ........... -- m ancak buradak·ı mu ff k 
bulunurlo!n, cUAer Warıan .amı ~· bir ~ -- ::-......::.ıır::.:::o-....ıcı:: ~ 1\ • • va 8 ıyettir 
lldn öğfltıoctoe g&ı ~ mm ı.ıı.;ik _....... ... ...... e - o Qazetmıln IDkm"1 Heldml cllyOldu Jı:I: .ı. _.... o.uı.n;,. !Jiltiin........... Hukofun ...,.bunda Lql,,,.n .. 1 1 

5 

cKaraclğer )lMtalıl!;ın& tutulmamak. de.mit IOrWlfne uP da, _.. ..... it ..ıüplerine ..... Alman tebUilerine gön btlyilk ,..,,. Yuan• ~~Şark oepheaindeld 
mamak ı.ter mtsınıs: ıııra ıçmeyını.r.. .ı.u.ı;ı.nnm ,alihiyet& ..........., valfaluyet1 ... kardetm• olman icab- M. Seakl y asman em• . "'""~' ı,ı, -

,Kalbinizin bir dana tıılbl gibi b11ytımemılllnl• ı.anımızın ı.e.;ı;,ı.., Hele, hbmetinde balun· eden Alman ..Idmm• blrdenbhe ~İ!a.ıı anedehllliır. Her lkı taraf için ' chık1anndon bazdenna 
0 

.......... duralam•ı bulunuyor Bu• lzalu ha ti • n yu . o:runea caldmnak ,.. 

davul gibi f!ştp size raııatmzlık ...-..ını ı.teı" mlıdnls: Bira 19" da ı.lzle ı.o.. ..,.. ..,.! ı,;. cldrli uzun olan garip bfr duru;. meyda~a lurm ·-~'!'· O baldo Akdenlz dhaloruu kllk6nden halletmek bir 
meyiniz!.. ........ kopıcı nev'i nrdu- ld, böy· getirdi. Çünkll bhc caldmm muvaffak ·~O.ta Şuk •'.""'ak bundan oon<a ..,.rettU. ÖnllmU.deki ııünle,de 

cBlr şarap tıçuı gibi flflııO. bir lı:açık gibi pat1lk gllsl11. dell ı.,; doctlor başmdon uzak olsan... ol....,. du•m.., ne kadar tabH ;.,,, l'tt;kçe tebhkeh bir vazôyet olacak Şuk ceph..ındeki huekôt daha bakışlı olmamak ister m(ıdnls• Bira ifmeylnlzl ... .> Kap• yenmdald Wemleoôao yan Alman iddialanna •••• bUyük mu· olau Analo-Sakcon bu>d>f>n• .ı .. n- kanlı ı,;,. ,.ı.ild• haıbyacakh•. Vo 
HaJbUk1 oıtııdald - yirmi lıefl ~ "' blraıı ~ ~ üırarıı dumonlanm .......,..ı. valfakoy~t kazamnu• takdl'.'"de il.,_ ~madan U..ı...k 1">• R_.,da• dli• oephele<deki hueklhn gidiıinl 

mek için caruın, Lokman Beldmll1 •Jdılı fe1AlıoUOr babamn& bl· &nek ,.k..-lemeom. dalan bir kap,. J::meme" de . o. kad~r ıı=ptfr. Bu k, muvaffaluyetlerlne befhdu. de yine buna ta,ln edecektir. 

le olsa bir duble ooğult bira içmek ı.tı,.,.,ıu, ILmdf kencllme: cA· ..,.. rahats~ ~·ek teMikeli bir ;,tir. d ah~zun b~k _m,kyuta olma,. 
Y-
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- •~--' Geçen gun bu ......ı. baldonda • ' oldukça muh•m muvalfakoyet-
c&ba, dedtm, Lokman HeAJ.U.L b .uwuıbulu dolaşsa bana bir görüşmek üzere dostlardan birini !er kaydettiğini ise yalnız: Alman teb-
clnble bira bulabfllr "':!?> rönneğe gitbm. Koriclonı giıd;gün liğlerindon delil, hmkAbn meyan• 

lstanbul'un fethi 
Ben böyle düşftnürken radyodan yeni bir şarkı yükseldi. Ya- ~ada kapıdaki zil çalındı. Kapıcı sırasında v_c!a on?!'" .•onraki Sov

nılı: sesli okuyucu: cLokman bulamaz derdime çare!..> diye feryat bır iki gerinmeden...,,. U.lenm yet ve lng•hz tebhgleuuden de an· 
ediyordu. Şevket Ra•• plarak kalkı.. .......... duvardaki ı .... k mümkündü. son .. "'"k Y"" Fatih gemileri nereden Halı·ce ı·ndı.rdı·? 

elektrik düğmesinin kt-.nanna ııkıı· gelmi~ bulunduğuna ve harekat mev - Belediye reisi muhterem Bay LUtfi Kırdara -
bnp homurdar.mağa baş\adu siminin de ba~lamış olmasına naza

- Allah belasını versin "1 çıngı- ran z:aten bu muvaHakıyet olmasa niı ;..dedenin. Bizimld de bagün daM büyük Alman t .. rruzlann>n Muhiertm üstat Nocıneddln Sadak mlcller 7erlerlnde duruyo<lar, • ._ 
yine kmtland» Ne olaeak• b..ı&n ;,ı ' baolama" icabederdi. O balde hazor bh"kaç ııün ..veı -·dakl bir ba<· lan !terek yardımda bulunuyod•nfl. ııti<ü yok. lçerlde ..,. .,Wd...,. ziı elde höyle bl< muvalfaloyet vukeu makalesinde lstanbul tetblnln bef O aman müverrlhlerln hepsi...,_ 
pll]'or. N....ı•;.. blaklonma da dU<alaman,. oebebi ne oleb;tı.> ytlzüne~ yü-ümilnil - bir su• don ...... ...,. fakat ...... hami 

-
==..::::...:======================= 1 u ___ .. B ,,_. rette tıeııııü etım.ek Jokl pmıdJc:Mıı ha- buJ,m:ımadJklan lg1n dona.nmanm mn:-r :ııu takıp vöbek attıracak bana. u sorunun u;ı cevabı yardır: sırlık ya.pıJmasını tavaf;ve ediyordu. Jı&n8i yokuffıan tJıkanldılı hakkında 

~~ m&temadiyen &tüy?r, o 1röz· 1 - Alman büyük taarruzu bat· Bir hadran tarlhll gamet.eler de be- milnaicqalar oldu. 
lerini oiafturarak aöylenıyorı ladı. Fakat So'Y)'etlerin daha evvel Iedlyemlzin önümüzdek.1 on b1r .-ıe Fatıhin gem~ri en kısa yoldan çı.. 
.. -;: Din .... tabıolımmundan0 OÖ- da~malan T• con<a da müdafaa· lçln<le F&tıb bö- ıman toln ne- kard$ anlaf>]U"Or. 

bile dalplandırmıyan bir duı
gunluk ... > gibi cümlelerle anla-Sanflt ruhu 

Sanat ruhu başka ıeydir veue• 
ilmi. .. 

Neye değer vermez. neyi güzal
lettirmez kil. Bir kaya parça.mu 
müzelik bir &bide yapan; bir kaç 
kmk dökük kelimeye engin ml
nalar katan: üç bq renkteiı bir 
rüya alemi yaT&tan hep 0 ruhtur. 

Şimdiye kadar yalnız politika 
yazıları bu ruhtan yoksun kabmf; 
toptan, tüfekten, didifip çeki§• 
meden bahseden bu yazılarda bu 
ruh ~öriilmemişti. 

Çok ı;i.ıkür o da oldu!... 
Göklerin binlere" metre yiiaek

liklerind,., bin bir ..,renkli bulutla
rın ipek yığınları aruında eeçeat 
uçak savaşlan ~e mıaralan }>l'akıP 
politıka ıatırları üıtünde kalem 
oynatan ıair - muharrirlerin ya• 
zıları. harb tarihine, bedii sanat 
ruhi},. yazılmıs sahifeler kaz:an· 
dırdı. 

Bu.ılarıı. eı. yeni örnekleri Necib 
Fazıı kıısakürc-ğin siyasi yazıla
nııda görülüyur. Koyu renk.il 
politika koaulan onun sanat 
menşurundan geçerek. latif renk 
ve mar.alarla gözleri okşuyor. 

tıyor. 
Gerçi böyle .anat rulüle aiıla-

tqlar eavapn mtltlıit aetlceleriıı· 
den bir zene ualtmll olınıyor. 
Fakat korkunç barb haberlerlle 
bunalan dimııflarda fen.lılab.cı 
bir tem yapblma ıüph• yoktur. 

Sanat nıhu baıka 19Ydir vea
sel&m I ... 

Meşhur pildv! 
Galatasaraydan çıkanlar yıhn 

bir gününde okulda toplanıp 
pilav yerler. O gün, eski talebe
lik ııünlerinin hatıralan anılır. 
UZUA :u.man Wrlririndea ~ kal· 
JllJf eaki mektep arkacl.,Jan o 
giln bulufUP koklapr, birdirbir 
oynar, hotça vakıt geçirirler. Cii
z:el bir gelenek l ... 

Ancak bir ntandaı zimresini 
ilgilendiren bu olay, her yıl aa
z:etelerde bir kaç satırla bildiri
lir; zaten kendi aralaQJda ma
lıOtn ola-:ı pillv eünü için fazla 
illnlara lüzum sörülmezdi. 

Fak.tt bu yıl. her nedenae fazla 
rekl&m yapılıyor. Radyo, hemen 
her yayınında bu pilav gününü 
bütiin dünyaya haber veriyor. 

Bir çok İDADlll pilb yüzüne 
haaret kaldıj, zamanda pillv 
günilnU Calatuaraylı arkdaılara 
bildirecek daha alayıfllZ hir yol 

:ıı:umu yummadım. Bırakmıyor kı tu· dqı mu..,.affakıyetleri dolayııile dur- ter tasa.vvur ettiğini ynzdıla.r. Kabataştakl yokuş pek dik oldu-racıkta biraz keıtireyİm. Sanki baba- duruldu. Yazılan."ll dalına. btlyük blr zevk ve tundan oradan çıkarmak güç olurdu. 
1111111 evinde de ziller içinde, kapıcı· 2 _ Almanların büyük taarruzu takdir ne okuduğum ve hünnet.Jtan Tophaneden sonra. flmdiltl Kumbara-
lar arasmda büyÜJnli1... başlamadı. Fakat Harkof kesiminde bulund~ VA. - N1i ne bundan üç cı yokuşundan Beyoğluna çıkan 'ft 

O sırada benim kapıya yakJatbiı· Timoçenko'nun giriıtiği taarru d sene e~l bir mtisahabe esnasında Asmahmesç1t eoka~dan geçerek Ka-im~·. ıa.,.ile ve m ... ;, h"atlardon ~riı::: bta•bulun felhlne tetaddllm eden "':'"""inen yolu tercih etmiş ola· 
- Kim; aradm? •• de edilerek b k . ., gunlerde Fatihin yetınlt kadar gemiyi ca ır. - Bay (S ) • ,.ıı..ce·• .. . u uvvet•n ,..n,.a doıı- bl• g<ce .. dokuz, d<>kuz bu<Uk caat Ç6nldl ., az dlk olan JOI oraso ldl 
_ Ne• • "":. "ek , ı,:""" (S ) ru mevn• bor taanuz ya.,ld» Ban içinde karadan yllıüterek Hallce in· Qemller 23 nı..n l<S3 ,...m ıımaruİ 

aln?.. .., ao•<c .., 1 ... ~~~~ffak>Yetle'. _elde edildi. Fakat dlmıek sureUyle t&rlhte ıulsll ııöıill· lndlrlldl.l 
_ Yüz&n"" .. •• • • buyuk •~~= oçm gereken Y'ii,.ak· memlş hA.....,.dan bahsederlten bu Aykınlan har .. bualulmak fizcre .. 

dost d u gorecegım. Kencbıı lar henfü. ıkmal edilmediği için taar- gemilerin gü2ıerg~hınm tar1lı eserle-\ rivayetler altıya irca olunablllr: 
-um~. t 

1 1 

K k • ruz Ue,i göıürulemedi. rlnde kati - -it edllm•mlf l - Do-ahçe. Küçük Çl!llk. 
aenin do t 

1 
op :d' °'ı oca he~ Bunlardan ikinci cevap bize daha b':1unnuısın.a. dikk.a.tt celbetm1şt1m.\Harb1ye (fimdik1 Vali konnğı) cad-

0 ne bi . 'u~ n en o uyormuı. mülôy'm ;;örünüyor. Çünkü haddi Va • N~ da A\r•""dan ""'°""' aütu- ..,. • Paugaltı • Kasım,,....; _ y::: ~ H • zahnda Al"'anl"' ta<a!mdan tam nıınd• bu guıemôlıın tesbltl 11izu- 2 - Beşilrta;tan Hasköyde Aıad!· 
.._ - ' _., ......ıı. bil><d< b;, tunuza ollmet mun- llıt de!a balıııetmı.tl. ınllrl yahut"""" aşat,,,.: yol yokuşu, 

_ Ha ,a,ı.. At-don ..... w; o!acak hareket bati- B"71• ""' de - - -. -' - ....... bir topeden .....-• .,.,... 
lmlaim ı,;tsin. Şimdi • • bu ,......., yanna ·- kUfAtm& m- ba - _.., al'1 mlldlr. 
bana anlat bakal o.-~ 11~~ cephesindt- ıiddetli ıaldınmlan icab-mal 3 ftmatı8 ve mii~annı Akfam'm ... !.. _.!:~lan İstlnye koyu g bl lçe-

un. ~u ıçenye gıre- t • • k h . . ... ve tıemmuz 19'§9 tarlbll uıı n118ha ... .,v .... .uuv o Dolmabe.hçede Talı: 
mezsin. Bay meııuldür. Kabul et· datir;f d""cep enkn dıgelr ~ı~ımlanı: mnda b!r hartta lle beraber nep-et: ahn kıflası - Kasımpap.; n -
mez:. . . a .. U§~an uvnt erını tesbıt ~tim. Bugün de evvelce nakletti- ' - Be.§1ktaş ne Dolmaba.h e 

Zil .......... zuı,y .. kap.,, da be- ed•o •0"e~ •eya oyalama taanuz- tını rt_.ıtere yeni bulduğum bl<kaç ıımdAn ....,.,._.,...,. bir ,,!.1 
.,... 

nünle ......._, • .kv.... ediY«• l~nna cebeb'!" veri<. Halbuki ,ım- riv•yell .- ıı .... edeceğim. ba..,_ bir pa_., _ Ayasoa :';: 
_ t,t., .ıı cahyor. içeriye ııir be- d.!e kadar hoyle umumi büc ha<eket Eski mbenihlerden Hasan bey ... lruou - tutup -çlne .,;.,, ..... 

..... aörilpnek dted;p.; de .a,. ... gonned.k Bütün muharebe Ha<kol- deden: TersanUe Beyoğlu tepesinin TOPÇU 

Kabul etmeue dönerim. ı~n ka.-ş..,nda veya bunun eenubun· CZa.mlrt - bu IA>l!ı oldu Joşlamnm bulundullu ...,.sine - 8u 
- S..., .ıı .. ımumm. bmim ııir- • ~e'.eyan ettL ": Yenlhloar canibinden eemUer .u- = ha- ıılmdlld Beyoğla 

menün kihy.., deiibm. Bu • e öz B•znn Radyo G.,e,..uı;n de I.;. rup Galata ardından der,faya qıra· lnııD Y1• tepen>n .. ,., ve,..nından 
didU... ı.a,ı.. kapl]'& bak. o';ı. '!.., ~'!' t~umzun~ başlamanndan bir la<. Ceni eskal ilminde mahir klfller ta..!.~ bulunduğu vadl,ı 
- ı..,m ,..,. giril Kani •lu gun evvelk, neş•iyah hat>•• geti- tedbiriyle bahirden berro gemiler çe- !ar .. ....:. odroparnn yolu\ kaynak-
hamanu delil b "r jjeğ;. _,_,..;. '"'."•Alman. daha doirucu Mihv., lrlp yağlarla tertıı,. olunmU§ al!•ç· Gemi e, yani Kaannpaşaya; 
iP vard>r. u ut. e ' •- " ,..gmaklann•n ş.,k cepbeoinde h~ ıa.r .IAl>IY• edlp. katı toprak ıızn, yfl· 21-22.::. bu lnl4ll. yokllf}u yoldan 

1 . . . nüz ikmal edilm . b I rübüp. dalı aşırıp deryaya ııaldılarl gecesi geçlrllmı,tı.. çe~ ID?P ~b, .aordmn: • mesela ltal 
1 

emı~ u unmuı ve Bil~htar tarihinin nakline göre: · 6 - Gemiler en kısa yoldan geçi-
- Söyledm mı benim ıeldiiüni? .• nüz ek a yan ann .. u ceph.eye he- ~aray baltacılanndan hezarfen rlldi. Bayırdan dik yukan çıkılarü 
-. Amma da ımıqbn ha. •• Söyle-ilan: b 1 z dk~lvvb~! gondennıı olma· birisi karada yürüyebilecek şekllde te- bir tepe aşırılmak ~tiyle H llct 

f 
medım elbette... Ben malımı bili· a u. e 1 e ılır. \terlekli musa.nnA b1r kayık yaparak sevkolundu; 

4 D ~ ~~!~ g~~~ rim. Bak. uyku baabnnq kahve İl· Mamafıh hakikatın bu iki cevap İkinci Bul1ıan Mustafaya göstermiş 8 - Tophane tarafından Kumbara.-
<) J'E : . tiyor. Şimdi oturup aeni ~ dinliye· ~:;;d t~hmin ~rtas.ı olmuı ... daha çok o da bunu pek beğenerek: ' cı yoku§U - Beyoğlu - Asmalımesçlt _ 

----.=__ o O O o cek?.. d". Yan• M•hve• yıgmaklann• - Ceddim Sultan Mehmet ban JB- Kas._, 
,.....,..ııııail-._;::.:;:,.=::;:.:;;::;:==::....=;..:::.=:;~:.;:::::;::::::.ı Kulağuna doğru uzanarak daha tamamen ikmal etmemiıti, bunu ik- tanbul fethinde Okmeydanından ge- Gem!ler 23 nisan gecesi geçlıildl 

s 8 h te p 0IİS1 er 35 " I f ki k yı,v., ceole Hlıve etti• ' male çahş,yordu. miler yürütüp KAğıthaneye. on- Madem ki §lmdl r.st.anbul lethl;.., mı yon ran 1 - 01rlnm!.. Ben &.rumıı bu ka· Tam b~ esnada Tim...,nko taa,.. deryaya !ndlrlp İstanlıul ıetııtne mu- bef yüzüncü Yoldönllmü tesıt edlmelı 

M.::.::eıa. ajımsların ve politika 
yazaniann <Şark cephesinde 
yeni birşey yok.> deyip geçtik
leri Lir mevz.:u şair • muharrir: 
cŞark cephesinde aeasizlik top
lan atıl.yor. Havada bir ipliği bulunıa ... 

elmas ve tahvllAt 1 1 1 pılanla ...,u.ım. ............. ol·~ .. geçt• Vek•a Almanlan yeri~ va!fak olduğımu tarihlerde okum•• münasip görlllmelı.c..ıtr. bir Tü"' pa-a mı ş ar dum. Senin de ~ .... ııeldig;.i bili· nnden ...... "'İi'?~k işinô bozamad• idik. CHlç bu m""""1n olur mu?> diye .... hının dcı,ilnftp. Türk ordu .. do-

~~:e ,: :,\';~"",!:":;:..,: tabvUAb teslim edln... -"'""· ,.. ..... Dottluk p..- lôfun bU"~ :'k.":;.':,~:n~k '<j,~ t~h.io edilen ta· ==~ '"':,.';'~, Şlmdl m_....ten ~ .. =J' :-:: ':'': 
esham tahvillit ,. mücevheratmı eıe Madam Gardot - folnde 300 da ..m konu,.Iun. Ellode kavV•O• ,.b k ! en " .. oun•n muha· Demlf lırın ,.. .... men& •• mühmel b :.,.,. geçirmiştir. Vaka şöyle olmuştur: bs~-~ heıbtrl 100 b1n franklık bir tavsiyen var mı 1 Hem ıöyle bir nae':.e1 

80

h u mıaıına . ~ebeboldu. Bi· Silahtar" tarl~d!'~1fa.run ."!!~-~ elbette cahı görillemez. ıra 
in 

-.ae bazhle ta.1wll1 8 blle-•ı. b'_. .... ik" .___ ak d:..ı: b" d~-..1 a ey taarruz ""n ... k . . ,,_. lı!I zap.,.,...........,, aii...ı..••--"•- ... , 
p...,te aouvlen sa t Cyr bulva-

20 

-

18 

• - u• .. zu ı ...,.yac .,.. "" a _.an , büUi b . .,.. aLad ... .,.,na "' yahut bu padlph kulaktan """1ullu· • -- ~ bu tarihi oereı ,.,. 
nnda oturan 49 Y3'larmda madam z;;k. .,..ıa.n...::'l! ınrıanta iki ytl- mektup aeı&meHc• M böyle ,,...ı~ A<ku u ';;' Al '· 

1 
nu tarihlerde okum.ut gibi söylemif- lmıun. artık katı olarak tesblU zama,. oanıot ımnlnd• bir kadmm -- ki> stneır, iki çift n girelHleclo. • .. m an man "' müsait ı,,.. tir. ÇWktl biç bir ..ırı tarih tıtab• m ..ımı.tır. Bu da kunna;vlardan. 

manma oalıahleyln S ldfl m._.t u:' bulunan bir pnıa,ı getirip ,.._ lsrar - ı..,ı.ade ;.ı; Ziyaret· ~· gomek cenuptan taaruza kalk· Fatihin _,ıertnı ,_eydanma ço!rıı lstanbuıun ,.., ft,. yeni lopogralya.. -ıı. """"' açan blmnelçl - - ""::- .,::;:ıann -eti 16 ı... ....,..;,. d- ...;.ı.- kal· ~ "'· Y,ğ,.ak henü2 tamam d•ğildL rıP KAıırtııan•1• lndlnlltlnden baıı.et: ""' bilenlerden, müverrlhl•rden bir 

-dilerlnln poU.. memuru olduklan- - - ,..,_ edl!lyw: dan. Aynhrken kapta .......... bir • taarruz d.• ~~nl""1en hi• kra- mtyor, heye! te- lmbt1 olahW.. 
m, evde .,...._ yapmait& .. - dhml&n - ...::- almca. ıa...ıa .&ol omazama ı.o.- ı,;,. nurun aa.feddme"m ;,..betti. Te.,.. - MDltke (- dair m.ır- Bu ....ıten!n İstanbul -
- .ayıemlllftdir. tolerlnden birisi ,...ır .. .._. ...::-...: de nu;ı..t _.(;. ~·.oldukça mülUm muvallak.,..,le tuplarmm) otuzunı:usm>da diyor ki: - - ıntıWuı- bul
..., .. bir poUo Iradı da .-.ıtır. - ...,., - ~ _ Halinden bel6 M, - bili '"' amma, hunu ileri •3türmek ve CMuiıtemeldlr ki gemli" Ruıuell· dulumu derin hlnDal ,,. ,.__ 

munetçl .. dm kortrudan 11._k polloo telelon -· 8-n lise- ...... lan ,...ı. .....,_....._... aym zamanda ileri g;decek bu ...,.. """"'8D Balta !imam ,......., ga- - -
kendilerini salona almlf ve ha.nımma rlne memurla.mı .ıı.te o1dakları an- Dünyayı anlama--- Herifin aara· ~h .un :yanını aağlıyacak kadar elde çlrllmlt olsun. Otmerdh lmCaJL'. btı 111ezp1an DDl irMm 
haber venn.1ştir. Madam Ga.rdÖt 3 lqılmıf, arqtuma 'b&§l&mlfbr tma okat ")c1a _ _.___ ı tiyat kuvvet kalmamıftı M ffa fersah uzmıluğ'unda tdi Kfiçtik Tnn ı.tan 
memurun yanına girince bunlar: flmdiye kadar tf.m8e ele aeçi~I eli t YUl'mutimd•" ; - - luyete rağmen t " d uv.İ .ı." -''eri llmanm llytllıÔ lı:adar paı - imi - W 

- Evvell yanınızrlald esham " mlştı. eme- ye ı..pmq. S ' de devir o de- Ge<id k aa'""' ur a • tısmm• cli!lman gemllerln ..._ tıe- '*'il 

-

--------· __ Yirdir. Cabilliii bırak. kendine kuv· ... enb uvvet ıelmeaini bekleme- den gettrlldl ) e •" -

t1i b
• arka b J • L-L ge mec ur oldu Y k h b . 1 !i t ve ır u mama euesıne UllA• • • o ıa mu are e- Blnlba§l Neca1ıt Ballın be7 de (İl- R A D y o ] 

izdivaç mektepleri! Bu .azı.rim k..Ieğıaa küpe ........ n>~f:ireyan e<tii! eephede ôater mu- tanbulun zaptı) - ııemlleria Yolua böyle kırk kapıdan kovulur· va ıyet veya uter ademi muvaf· Halice lndlrllmeısl bah$lnde: ~ 
Amerlkada oon moda. evıenec"' necek taıel>elerlnl, adl!Jeye gôtlll'eret - enladm ,,,. ?.. C.mal Ref.k lak>Yet ol•un mub.,.ı...ı., taamı- (Bu ıntlhlm 1f1n ""'11 mım.., ıpı ._ ___________ ... 

:!"'in ·-~ -teri• cıeneu onı~ra boşanma dlvalarou da din- zun. dU<maun• ebl pek alamaz. Dolınabalıçeden - .,.._ - -
dlr arda bir müddet ders gömıelerl- lettirlyomıu'- Emmöall Halkevinrlen• F>lhak;ka Şa•k cepheelnde Alman- cılran ff - -- bıen 
...:., 

8
1

U otruııarda, evıeneoetıere .ııe Blr müddet ene! Nevyortun m .. - Spor ...-1z1n 1941-19'2 yıhnda !~'. taanu,lann• d.,d.,.,....lar. Ç&n· '!-dinin • - ,.. - -ıı.- q ~ 11,11 - $ 
bop}e",; '!., osran ve_ bop.nmanm oe- bur bankeri Hautonofa nf4anlıo• ak- tertlbettll!I kroo mü""6lral..,,- de- ku •o? günlerde 20.!a_ıan durumlan· tür? ..,..., la\\ 

11

•

411 

AIOm .........,, -
Rn-vat .:·::ı~ gootertımettedlr. trls süzan• ua:rt. lzdlv,. mektebin rece alan oporeularla taıruuıannı. vo-, n•n düzelıilmesl ancak ve '""ak bu Ôl•medlırı anıma .., ı;ı.y. ıol ~ ..-ar - - ... battuıda blrve izdıe~~~ .~vlenme den mezun olarak dlploma almıjlar ,; ı.,1'oı ,. basMtbol !umuvalarında cephedeki muvolfakiyetlerine bağlı,. değUdlr gal!lıa. Bu - olao, gliııı 1-• o& -

edllm • vaç a.w ... uSU• ı:hdas . kategorilerinde blrlncUlği kazanan d C d en düzdür ~ ittir. Bu kimıilde m•>hur psl- dostların•. ,tzdlv,. mektebb sa1e- ...,.kktlllerln 1 " · uptan g en hav·• ..ı.ı.nmlan· " 18,0I - Q(llıoıttıeıews•uaL, IM:-3 =~r. dokt.orlar ve blklmler ..,
1 
•• sinde evıen;p mesut oldulrlarını aula- aıô 942 cu,,;.,~"f"am:~ "::~f.1~~ "'ancak Şa•k cephe.;nde _kazanacak le ':!!,1:';"1'u\l!•i<kında ~ - - ıo.tO Ajw 

_.:; deno vennei<tedlrler. Bu pro. tarak evlen<ceklerl, bu mek..., gir- yap•laeak t.örend teınd ed ıeeek mtl- l~n muva ffakoy.,le< •ayeunde ayna· At!nada ı.ı"::uıa lara1mdu 1890 da H,11 ftm1 -· IO,ltl _,.., ga 
-... : bıl?.ılan dersler!nl pratlk meğe ,...,. etmlıterdlr. Halbuki 7 ay teak•ben spor !illmi.., ....,rııedektu b·l~ekle' ve •"'b gOnd ... eceklori nlm"' bl< ,,;rd .:i' :=• ""9b,. ... I0.45 Saz eserleri 21.00 Kon -den Yerlyoda<. Me 

0

ld Sal.,. mesut evlll k """""ndan '°""' karı . Alôka~ sporeulann.,. teş Irk\ ' ! : h va kuvvtl. il_ ö Y. bilirlor. Llbya (Sultan bu pfrmı O:..:"'t:~rla· 21,10 Dluleyle! lstelrl;ri, 21,45 K;:'" 
lrlerlndm ıı,yrılmJll&<dır, rm mezkur gün ve '8..tte Evhnlzde uhuebe! 'h-: d 1 • Almanlar>n m••b. Insan ve hayvanlatuı yardı· ma, 22.00 Balon orkest "'" Orta Şark a bu yoldan ~amıyacak- miyle bu ~i geceleyin yo.ptılar. ae- . haberleri ve borsal:ı.P. rası, 22,30 Ajans 

• 
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KIRMIZI öRTü MI n· Müdafaa Vekaletinden: 
1 fi 

lan, ap:ı.rlımanlan parasız versen a.r- - Hastayıneymı... Nasıı oldun'.. 1 - ı Eylül 94.2 ~ b8'lıyacak yani den d~ için Konyada ıtu-
tık bu .sıemtte bir haftadan fazla otu- dlye sordu... leli, Akşehirde Maltepe Te Bursa askeıi llaelerlle Konya. a.skeıt oJ:ta 
ramam .•• Evden çıkıyorum... ista.n- o günlerde biraz midem boouk.ça okulunun ve Kaysar1 gedikli ert>a.t lıazır1amıı orta okıılunmı her i1ç 
bulun buradan, en uak bir mahalle- ld!. Aklıma bu ge1d1. smıfma, Merzifon gedikll okulunmı b1rtııc1. ft1Dl1, ~ünoti smıflanna. 
sine gidlp yerleşeceğim •.. » - Evet ... Biru hast.a idim. •.. Amma Kmlı:kal& sanat okulu ve Ankara mumlll gedlkn okulunun Ja]ms bl-

Necatl bir yandan ~asını toplar- geçmek ii0ere .. , cevabını \l'e'P'dlm, r.lncl amıtlanna Maarif liselerinden. Maaı:U arta okttllarmdan ve Dk 
ken blr taraftan da hiddet 1ç1nd• Şerafeddin; okul mezunlarından talebe alıns.caldıı.r. 
böyle soylenlyordu. Sordum' - Yoooo ..• dedi. katı,.en kıendlnl 2 - Alınacak talebenin Türk ıt'klnöen oJ.uı,ası. sıhht mua.Yenede 

- Ne oldu sa.na? .• Halbuki 6\'inden ihmal etme ... Bak sana ben do~ sağlam. çıkması. ve istekli adedi ~tan tasla oldup 1ıa.ktlrde ya.-
gayetle memnundum.. taval.ye edeybnl.. pılacak seçm~ mnavmda kazanması ısarttrr. 

- Öyle idim ... Llikln şl:mdl her~ Ve bundan sonra blı:kaç. meşhur 3 - Tahslli terk edenler, her ne sebeple okı.rsa olaun yaşını bil-
deği,,ıi ... OWımda bir pcrdcn.tıı açık deli doktorunun- ianlıl4 söyledl. yütmiiş veya kilçü:lınilş olruılaz, btilunduk:!an okullann son snıavların.-
kalışı bütün ha.ynt:ı.ını bexbat ettı... Ş941rd1m.. Bu dıoktorlari.ı?. benim ne da smıtta veya bütdnleımeye ta1mıf olanlar, y..,:ları. b&yfan v. a;lutık-
Ah o açık perde, a.hl •. Bit de o kır- alakam vardı kl ... Şemfeddln a.l'lm- lan a.!k~ liseler tallmatmdakl. h«dlete UJSl1D. obnıyaular bbul olm>.-
mızı örtü... dafl6,nmı btr köte'Ye çdd;vor. ~ mazlıar. Y1'.l.DD gedWl erbaf ha.zırlama orta oktdlarma btr Dl ~ sen• 

- Merak ettim Necatı.. Bu 1f1 ba• fıaıl htıl bh' ae'Yler anlatıyordu... tahsili tıel'kotm!IJ olanlar alınabilir. 
na. etraflıca. anlntsana... Sonr.a ~ps1 bl.ı'den m!nah m~alı ,4 - Bu şartlan taşıyan 1.stekl1.lerln balandukları ycııderla uteriüc 

Kendini bir yatak dengf.nhı üzedn• bana bakJYorla.rdı. Oerlı> Ş:\v,t. şubelerin.den dl~r kaydı kabal ııartıannı 6trenmaleı1 ,.. okullarca 
attı. Zaten t.eı;: tç1nde lcalmlf waık: Aradan bir harta ~ı ... sem.~ v• 1stGkliler haJckmda. yaptJ.ımkta olım ta.bklta~ netlceleıiDtn seçme sı-
gömleğl sırtına yapışmı.ıt. B1r ıS1ga.ra §l.rkıet.tt1ı:I. bu garip .l$er çoğa.hn..ata navlanna kadar taıuamlaıı.a.rak 18'ekillarin bu s.na.vıa.ı:a glrebllmele-
ya.kb. Ve anla.tt:ı: ba.f!adl. Nihayet blı gün mfidftr beni :rh:ol tem.Jn i~hı 15 Mayıs o.a den itlbfilımı. biler dilekçe lle 'flt açık ika.-

- Azizim, her insrulın, ha~ en odasına. ça.ğattı; met adre.!lert.ı:ı1 ve niifu.sa kayıtlı bnlnndtıkiarı yerleri dllekçeletinde 
ciddi, en ağır başlı ola.nlanrun bile - Ge~ olsun ... dedi. gö.'stermek ti2ıere det'bal glnnek tstedikler1 oktıl mftdftrlilldetfne mftra-
hayatlnrmdn birçok, çocukça hareket- Şqırdun, B1r 1J1!!IY söpiemeden o: 1 cant etmeleri ııe ~f okullannda sınıf ieçDle smavla.n bittikten 
!eri vnrdır. Bunlardan blrln1 odaQll.Q - Oğlum ben sıe:nlın baban i.a.yılı- sonra da dlğez kaydı kab-;tl Jd.A'ıtia.rmı hm:ırbyara.Jt aıılcetllk ~ 
kaaptmız. saatlerce dı.§.'U:l çık:mamn. rı.ıı:ı... Aman kendl.ni 1ıeda.vi ettU... Yolu ne en ~ ıo Altustos 942 tarihine kadar oknl mMdrlüklerlne 
E!lne okuyacak 'bir şey de venneytnı.._ Ben umum! m-erk.eze yudım,.. sa.na gö:ndenneıert ilin ohm ur (3267 - 5538) 
Böyle vo.zl,yette kalanlar mutlaka ca.ıı ü:ç ayht bir 1z1n kopardım. Şu sıcak 
sıkıntısından bir sürü mAnasız hare- a)"lan btr atlatırsan! .. 
ketler yaparlar. Paruıaklarile oynar- İtiraz edece'!&: oldmn 
lar, ktbrlt çöpierlle yazılu yazmap - Ağla.mıya.n çoc. meme. derdi-

Ustabaşı ve 
kalknrlar. Ellerlndıekl kAğıdı dante!A ni söylemiyen hastaya ~ vermez- Afatıdıı.kl şa.rllar da.hillnde: 

işçi alınacaktır 

şeklinde yırtına~, oymağa. çab4ırlar. ıeıı... Ne yap&.!ım? Bqa gelen ~ 
Hat.t!l. ben son derece cldd1. 1nsanlai! Ur... Sonn. ye;c ya:;Qnd8 ber1Lea de- 1 Ad.et ~ <Bobin 1ı1lerinde JhtJ.9aa .laldbl ,. be,nk fabriU.la.rda 
bilirim k1 bir odada uzun müddet reee ~ s:l:n1rlld1r ... Ama ba 411 ustabqılık yapa.hileceıc Set~ olaıc:K>. 
yalnız kaldıkları zaman a.yne.dA ken.- ilerletmem.ek: IAzım ... Ben d'e başlan- ! ; =i (Bobln ı.,lerlnde 1ht1'sas aab1bt olac&k.)' 

dllerlne dll çıkanrlar, sura.tıa.rmı bıı- gıçta. öntinü e.lmalısm... ı • Taktir 1şç!.sl <İnlıisarl&r ispirto tabrlblarmd& ve J*ml ıasıı-
ruştururlar... Bu sırada içeriye b1.- Artdı.: b1çak ~ ~ "'-'-"'"-
rlsl girse f~a halde utanacaklar, sı- mfidilre: ,.e!lıane ...... ......., eg.hşmı olanlar terdh edlllr.) 
kılacaklar, boznlac:ıklardır... Buna - Anladım efendiın. .• Bent deJl ıa • Tor.nacı C'Blrlne1 .muf) Sanat ıı:tddebt ~ o1a.nLar &ıerdb. 
rağmen o çocuklukları - ca.n sıkın- sa.n.tYtlrsunUZ detll m.l?. dedim.. Buma ı • ~i • • • • 
tısından - yapmaktan kell<!tnl ala- eöy1eı1cıl:ı. gôderlml mi &ıG'tlm, Jlı8ıdtt? 19 • ~ "" • • • • 
:mıynniar pek çoktur... , Miidftr masa.nın Ote tamfına ~ ı • pJQ.nyncı , • • • • 

Işte geçenlerde bir gece b\ztm evde kildi: ıo • S<>ll* cltJmn1 ' • • • • 
kanın, baldızım ve benim bu kabHM - Rica ederim... Oldu~ yer- 1 • Takimoı ustaa • • • • • 
den çocukluğumuz tuttu ... Blllrsln ckn konUŞ1.1111JS. •• BJze dtZ' delJsln> f • Motör maJchdl!ltJ • • _• • 
biz m h:ıtuıı çok şen. babacan ve ,se.. diyen yok ••• Yalım: A.sa.bıms ~ taJ& almaca.ttır. - .-
vlmll bir kadındır... O gece sandı- bozultmuşl,. Hani şu kırmm. örtii ... 
!ından kırmızı bir örtü çıkal"Dllf... Boğa. güreşi mE!#lesl .... Ya. ~ctmı.. •• 

• 
• 
• 
• 

• • 
• 

- Bak ne güzel kumaşı vatı.. Görü.yorsun f& ... Adam 9.ltlIJı tedıwt.-
Kırmm örtüyü elime aldım. Haki- ye muhtaçsın... Haydi banın... ~ e'bll3'ete göre mtab&fiya. 210 Ura,& b.dai le.ret Tt tGıCne-

katen çok güzel ~ı. Blrdeııblf'I! Şiııkete ~eşm.tf olara.kdatı .• .> 1'9 5 Uran bdaZ' ~ ver:DecetiV. 
aklıma bir oyun geldi. Vaktlle bir ça.rıesız odad:lıı, çıktım... Vutyeei 
seynhat esnasında ka.nmla bota. g11- işitenler büsbütün teceıeıs'ftsft ~ ~ pıttar: 
reşl seytttmiştfk. .. _ .. m.ışlardı. ŞerafOOd!nin .Bdtte btr ,,n,te 1 _ J'Ut asterDk hhmettııl lf.a .mdf o?nıak _ 

b 
Elimdeki kırmm. ortuyu san.tl bit royledfğlnt ~1Jm. 2 - Dmet 1'9J8. her bans1 b1r maewetie'8 mecbmt J:ılzmet tAA.hbMii 

oğ:ı.yı kızdınyorrntışum g!b1 kanma. - Demedtm mt ben?.. Demedim buhmma.....ır -
doğru sanamağ'a başladım. Bizfmk1 mi?. s _ ~ 1'lJblı ~ b••oomaQlf''l.ı 
yaptığım ~::ı.yı anladı. Çolr:: neşeli Kapıcı şıa.pkaml 1"8rlıbn lld metl'I 
kadın diyorınn ya,.. Kırmızı ô~ lJZaktan elln! uzatıyordu. 
sa.thm::ım üzerine o da azgın btr boğa Bu izin meaele:ıt ~ ~ 
taklldl yaparak üzerime atııınata arttırdı. Artdt sok.atta çoe~ bUe 1 - Niifm kl(tıdı (9'2 iiilMı:lll: JO"'amamnı !ıMI 
ve beni kova.lamağ'a başladı. a:rt:amdan: J _ PoUı1J f7t. hal Jcttıdı - ~ 
Altık odanın içinde Kann~ opera,.. - Boğa ~Jsi... Boğa. emewit- S - 'l"a.h.sll vesibaı 

sındaki boğa güreşi sahnesini andı- ali .. dlye bağmyorlardı... 4 - mzmet veslkala.n 
l'a.n bir manzara gö-ze c;:a.rpıyordu.. GöriiJ'Ol"SQll ya ~ btl perdı9 ~ 5 - 1 ~ 8 veıdkah!ı: f.oCıolraf. 
Baldızını kahk:l.halıı.rla gülüyordıı Bu zfinden ~ getenıert,.. Ballı de Taltpl.eıkı. dertıaı Galata Poatal:ııam!81.de posta kılt'ma 1283 num.ara;ra 
sıradu elime de kılıç yertne ~bir unutulmak ~ btt semtten ~ milıacaat.Ian ııtn olmıUP. (8098) 
perde sopası vermişti. ruın .. :. 

Botµ ikide bir üzerime atılarak be- Gtlliimsedim.. Dostuma.: 
ni yere sermeğe ça.Iışıyorou. Bilirsin - Kol'ka.nm. Jı:1 ~ yeni aeı::ı:ıA"~ 
ya bizim bayan da dehşetu kuvvetn ne de Q8b'* gelecektir .•• dedim,. 
bir kadındır. ~Ue yiizüm.e ba.kta. MınJdaz>dt) 

N.ihayet ben kendisinl perde sona"' - Do~ ... Çok cıoaru ... ...- llikmetc ......_.ı.... • 
Ue sözüm ona, öldürdüm ... Baldızım ___ ,., ·---
beni lll~ıyordu. Ben de sa.nlc1 bd- --K·-··--
tün bir :ı.rena tarafından ~ ayıp evraklar 

Sıhhat ve icfimai Muavenat Vekaletinden 
Gözlükçü olmak isteyenlerin 

dikkat nazarına 
boğa gu~Isl t.avrlle ve güya etta- Diinkü g1llı gece ya.ımı cüzdan ıçm.. '· 
fmıda binlerce seylrci vamuş gibi cm- de lbtdıman petrol o&inden ~ 1868 a1lh Pl~ülWc kanununun Iıklncl mac1dell mnctb~ Ofalilk.-
v:ırl:ır selam vermeğe b?aladım. 2'°° klloluk mazot evrakı.,. Bi)yük- IJtsmk E:urm 11T/Dl2 tarihlnde İstanbulda a~ "n.ı SiY mtlddetM do-

._ -.ı.-. r..-... v&m edecekttr. 
Veli :ısıl parasızl.ıkta.n Jteınd1 .kıen.di- .,.VJW,l.ece nw.wı mem.urlatımdan aı.. Xuraa •~..A .. etm.eıır ı...a.. ...... 1 b1r el bolımdn'H• 

mlze boy~ çocukça. b1r eğleuce ica· dıkım n1ifwt ~ İstanbul eeyrn- -ı........... -~e:r an evv --n ma.bal Slbha.* 
del;mlştik Ldkin bu Csıı.ada birden seter memurltığunıdan verınen 4!21 ~ fetımaı Mna.V1!Det Mtldthi'fllcleri Y'831tulle Vekllet.ım.hW blrl dllelcoe ile 
b1re gözfunüz pencereye 1l.lşt1 Ha.; sıcn nmnaralı şaf6rlftk ehU:yetb:n1 Qa--~~~ nı bu dlleır.çeıertna a:,ıa!?J,dald ve.s1ka1azı JJallam1I oımao-
Allnh miistahakım versin bir~ balca ukerlllı: 4tılıesfnden veffim!I u.. · 
nln perdesi açı:k ka.1mı.ştı kerlt teZkenım blrfk1e ltafbolmnıatur 1 - Nnfus hüviyet eiizda.nı .su:ı:eU 

Azizim. ertesi günden ~ bak· Yen.Dıer1n1 ~ eanertntıi 1, 2 - orta. 1ıamtı §dlıadetnamen veya bu cletece tahsil ~rdtl!ibıe dıdr 
Q.m, semtte herkefiln bJ:?Je b.rtı .maa,...

1
,h&mA ~. (A.1rJca şahsıma. a» 111aha1D M.a.a.rt! M'ftdiirıntlertnce mwıaddak veslb aıreu 

melesi son derecede ~f Kam- !ıe,,ap ~· bem.1n D.med m9"- S - 0&:1.Qkçillllı: yapım.ala mAnıl vtıea*.,. akılda bfl inzamnın baluıı-
şulı:ı.r a.ya.klannı kestuerı " euttlı). mw!Jlm1 bfld!dr mhlı! he7'et raporu 
.B:ılkonlardan k:ad.mJ.ar.paımaklarlle ~kım.ece M1ma.r.stuan ::....: .. ~ • - 2 sıdeıt '9'eıldta. totıcıRratı 

blr!lirleıine beni gösteri~ Hat.. Ad:I alin 8em!t Eng1ıı m &Aıumtrıı ~et 1lln oluntır. 
tA nrkamda.n mAnaiı mAna.h bqlannı ~ - ~ ka.ymabmhğındaıı• ----------------------------
sallıyAnlar blle vardı aJdıtnn 6885 !la7llb. a:sımr maaa - - Yüksek mühendis mektebi aatin alma 
dinŞirkettek:i ark~rımdan şen.fed ııımı ~ ettım...)"enlsl:n1 afae111Jmdan 

biz.im ma.hallede oturut' ••. N• ~ ""*18'rıifı M:ltm.ii Yoktur. komisyonundan 
d&oducu heri! olduğunu belld de -.. Adte8: Ka.sım1>8§a Yem ~ Meb... Mektddmiz&:ı çamap yıkama eımı.ıt.mestnJn ıntacma bda.r pasarhtJıa 
nıişs1ndlr... met Kadı~ 88 Ko. da rnıııv ~. Taliplerin 8/tl/942 ta.dh1ne b4n.T mektel:>e m~ 

İşte bu Şerafeddin o günü bımA f11-o Ratfee Aklıpk tncaatıan. (8128) 

1 
Kf:t;va. -~ geliiıae, o dalı& z1- ~ıı:ı köşkünde eeki ad:ımla-

yade sa.lıll ha.'lkmcian.dl.. fMla konu- :andan b1r ka.dm, b1r de erkek ola.ralı: 
şur, fazla gOle(' 'Ve ltadın1Br1e. çokça. ll!::I k:iş1 ka.ımı,tı. 
düşüp lmlka.rdı, (}elı - J!o onun lııD Bfr gün T~a.. çok ya.kında 
hllj'lar:mı öğ:renı:niŞı, ;tmaldı!:zı Tataıkooım geleceğini söyle-

- Mademki Osa3mda ka.I.ma.mı istı- diler.~ bu habert getlıen bir 
yorsun .. o lın.ldıe Ti - P4ı1 tıer1:ıetmem- s1yogon bafl~di. ToşoIT12P. telaş& 
de mlna yok. Benlm en~ flDıdi.. düşti.i: 

~ pdzır: Yazın ~- tıbleR> - 'DWtako. 1'orsaı:ı Yamadaıı.:ı.ın b2 
te ~ b1r baslan J.BPil.l".lmS&, o Jıni§. :sa haydut kızı O.sn.kaya. niçin 
mma.n ben. de. sen cıe.. hephım g~ acaba.. 
ınab:volıırıı:. Siyogo.ul,aaım oeYAtlaı! - Kava - Muraııın öklüremecllği sı 
blzt lokma lokma ckCtad&a:. .JVganlan kıhçtım ~ek için diyor-

* lar. 
Topna bir 90CUk gibi ağtamağa 

Bu. sırada. kap açıldJ,,. ba..,,411adı: 
TL • P1 ~ gUdl, - O baJdıe k.elles1 uçurulacaklanrı 
İhtflAlcl korı>ımuı yü3ti elllllııordn. en bafmda ben va.rıım. elemek.tir. 
Çan - P'o efenıc::rısbd ~: - Ben sızı kurta.mbllinm. Sazı ı 
- B1r mfijde mt var? Qok ~- - Hasıl... Kurta.nıbillr ml.si:n? 

nJzl - Evet. Eğer otıırduğıınuz bu kö.şkil 
- Evet. Nereden anla.dm bmm.. bana bağı.şla.rmn.:tr... 
- Yilzlmilz ıll16yw da._ - İyi amma.. bu kö.şkü sa.na ve.rı.r-
- Seni görd~ bütikı. dertlerimi sem. 'ben nerede oturacağım? 

ve ıstı:raplarmıı unutuyorum. QQ.n - - Size bir mtinasip ev bulnrum.; 
Fol Ben çok gilzei, ~k cıma yakm bir buradan ç~ 
'k.Mhnıııım~ - Ben küçük blr evde otll1$mant 

Çan - Fo önüne baiı::anık giUDm- ti ... 
sedl: - Fakat, kelleniz ~. ebediyen 

- Sizin ağzımzda.n. bun.bm d.u~ ~ yer çak daha. küçük ola-
benim ı,çı:n btt. ım.adetttr. caır:. 

- cİyi k.oea, tan.sın• daima l,Ji söıg.. Toşoma, ha.t'Jyeın1n ellerine sa.rıldt 
ler söyler.• diyen Çhıl!ler bil sit4'l bcıt - llakkm var ... Bent sen ş.u haydut 
)'8re söyl~. Ji:ltex\ e&tılet1mln mmm kılıcmdan kurtarır.san her şe
bfr değeri va..ıısıı.. be.n her zaman senJ yhn şimd1den senin olsun! Falca.t, ~ 
~e ta.lt.U ~ serı1 ~ ııa haber vtt: Beni ne zaman ve nasıl 
l8ter1m. FUat, btıgüDkil :a~ 'ba.t- kurtaracaksın:? 

ka. b1r setıd>1 vaıdxr, - Yalnız s1zd. değil, Ta.Jcakonun elin-
Tl - P1 bJr. .sed1rtıı iliıeT1ııe uzaDdı: den ve §errlnden bütiin omaıııa.rı 
- Yemek hımr mr? ~. Ba.lonız nasıl olacak: 
- Evet. Her fll!JY ha.zır. Şeb.rtn muhafızı olan 1ht1Wcl Tl - P1, 
- Ben1 mı bekUpordun; 'l'll:k:akonun buraya geldlğinl ıst.emı-
- şeüpbesfz, Sil gelmeden bıe:n ,... J'Ol". Bmru el altından öğrenhıce, Oısa.-

mek ~ mı;,mı? kalıma :ywdım etmek ıstedim. Slz-
'11 - P1 g&ııdestnln ya.ı:ıatlann.da den mt?Va:fab.t cen..bmı alır alrnez, 

öptü: Takakoya bir haber göndereceğim 
- Yama.danın klQ (TaJı::alı:o) fht11Al- ve fehizı içiade T1-Pl ta.rafından müt.. 

el akıncılarm bqma geçm.1f; flı:ı:ıald.Rn h1f b1r tur.at kurulduğunu blldirece
Oıi:a.lcaya doiru ~ Halbukl. ıtım. Bu suretle lldBl.nln al'Ulllı açma
g~ JraldıJa.r. Biz onlatda.11 &lcıe gehtik ta mnvattak oia.cağmıda.n emin.im 
:C şehri styogonların eUnden kmtar- - Adam ren dle._ Bundan ne ~~ 

__:_ Y. oda. ......ıı-? T1 - P1 onu karşılamalta bamrlant.'.Yar-
.a. ......... - •• mtlf. 

- QeJ:ime, bıııdl."1De ... ad3ınlann& 
bir z!ya!et ~ Bet! lJllY old:8 ~ S1J'080D. ~eıst gilldü: 
geç WJdıınn • ~ mıımld&l Ged - Tl - Pl'yl d& oıı.mı a.leyblnde Jctt-
:fethe gidhrtz, deriz. laitmamn yolun• buldnm. Dün OD& 

Soma. cl.ddl bir tavma aDıılnıl fil "'71a btr haber göndıerdbn; c.AJBitml 
cUmleyi ekledl: dem: at. lroca denJz 'tarla.hl Tftab 

- Ta.kaito a.nJa,yJŞ1ı b1r blcbr. Aym eenf. iilıfl1mtete ~! .. • 
zarnaııibı. ben! de p 1yl tamr. BUs _,_ Tcşomanı:n gW.leri blrden Jllldama-
tıe 1Jc1 camhıznı o~ he:r la. başladı: 
ika.sten l:)1. blltr Te dön.fip ~l'. - İşte bu gWJel bir flldr .. T1 - P1 lş. 

Tt - P1 o gece ~ ıQuı • ıro ne terae. Tabko'yu tehre .sokmı}'&bll.IL 
beı:2J>er 1çt1, J'eaıdc J9d1. B1z de yeni bir ölüm tehllkedle k:arp. 

Çan - Y'o sordıı: IA.§maktaıı ıturuttıl~ 
- Takako "Ye adanılan ne ZMruLn Toşoma sevindi: 

geleceklermjş buraya? _Haydi., knmas tflld! va:tıt geçir-

- Şehre ço1t JS<laşm1f!ll. mr 1k1 meden ıae tıaşla ve btr !Jı:1 gftne kadar 
güne lındar gelmelef'l pek muhtemel- bana hayırh btr cevap getir! 

dlr. Hat1.ye. yaruı. mllhteşıe:m. bir kÖ§b 
- Demek Jı:1 o gelince, s:1ztn fB'}u'e sahip olacağından emin olarak prens 

hAkJm olduğıınuaı garfip c:mneoetc. To§ooıamn ;varundan aıynldl. 
liy'le mi? 

- Dedlm. ya, ana 1*" ~um var: .-
Gibel bir zSydet ~ ondan Toşoma yeni btr ii:m.1dıe düşttl: 
ec:m:a dlaydi, ~ açık olllm. M&- - Bu adam Takaılwyu 10lımdan 
demk:I. ba.ş;ma bu akıncıları tq)'adm, ~J.reblllrse, güntbl blı.1nde T1 - PiJıJ.Jı 
Ja.poDJOmn bqlı:ıa. eıraJ,etıe:dn1 i&ttAJ'JL de vileudunu ortadan taidıaıll:>lllr • 
ve hflrriye'tıl orala.rda. yayın.ala~· onu b!ma.ye etmeıı:vtm. Bu.gü:n ~ 
diyeceğim, mil ona bağ::ı§lesam da ebemm1yetS 

Çan - i'o, ıfmdlllk ~ JııalmaJc Yok. Yamı 1ht1lA1cller memleketten 
%1n hlzm~ vddJl1 ~ n - defolup eklerse, beı'keain k:Ö§tt ben1m 
Piye tıeluJetmedl. olur. 

Qa.n - Poo. Jbt1.Wc11eır:Jn Jstlktıalh>- Topna btı. -~e, kendls1De -..-
deıı. bir tih:lil emin ~ dı.k kalan blJ:' ~ yanma çar 

o geceyi de he:r mmantı ID:ıt Mfd1 ~: 
~. -

Takako geliyor mu? 
Ş1md1 'l'bpıxm'mıı ~ 
Kava - Mı:ıra tar:a.tından ~ 

ve o giinıdenbed brıd1 8*ı.de otuam 
TO§OlXla, mmı 1danımn OıııBb'dn. bı
nılma.mıda.n çıok ~ e-trJI. cl\4f~
leket1 korsanla.ı: mı idaıe edecek?• 
d!.yere1c bu fb:WJUln soo.u nıereye va.ra
cağmı d~. 

- HılYdl. 90b'am1 hazırla. ... Saktad 
geıtırl Bu gece sal>alba kadq 1çlp et
lenee~ satın bana keder v. ~ 
verlci bir ft&1 Sl'Sy~; sa.km neşeal 
~ınnal 

ToşomA ~ ~adı. 

oecıo bir Japon tadını P?eD.1e hl> 
met ~J'Ol'du. 

T()fQtl.1a kadın dii$iliıil, tmınrık bir 
erkekti. Yent gi)zdesine: 

(Arkası var) 

PERiLi KONAK nıuı heaahına dıııha ziyade kocaa bareketlori altında babia bir nrh ya. - Hayır! ve faraziyelerimi teyit n tevsik 
gd.İyO!' Ye SU Heıırinin genç i:>tr Jlyordn. - O halde sir Hamy'ye o mel>- eden delflleri ele gçirmeden mütalaa 
Jaz ka.rpmıda bulunduğunu zau- Holm.ea'in izahatı fimdiye kada.r tabu kim gönderdi) 7ürütınediğimi ve bir adamı ittihllm 
netmesi plS.nlannm tatbikini k:olar hakikati ıörmemJo olan gözleıriml - Bu sualiDe f8111'0J'111Jl azizim ebniyeceğimi pcllli bilirsin. Sözle. 

Tefrika No, 81 Çeviren: AHMET Jdt.llıl laıtı:rıyor. d~rt. açmq. itini~ bana CSlret- Wataon) Bı.reda anlamıyacak ne rimdc zerre kadar mübalağa bolun-
- Hayır. Börie b" d hiç ldiıi Be.,.,.I. b . • değil ımn.. . Holmes'iıı ha sözleri, Pıudiyo ~ H'.ııfiyenin pek az bir zaman var~' Mektubu yazan. Stapleton madığmdaıı emiıı olabilirsia. 

baberiın. yok. 11 
§491' ea du empsaa • kadar kalbim<le beslediğim mlı1ıim içinde ç(SzmG, o1duiu bu ka~düğil- dejil, karısıdır. - Stapletoa'lBl. bize hemşiresi 

_Öyleyse bcaı aöyliyey· • Stap- Han . bu eözii, beni a.falluta. Jfipbeleri ve kablelvuku hialeri, ha- mil, l:ia kadar zamanclaıııberi bozbr- - Allah Allah ... Do&raau bu D- diyo prezante ettiği genç. kadınla 
Jeton ile Mis Lauıa uannd:')>ayilk k ~e~ ~ kib.te kaJbedi:Jorda. Stapletoıııtm da y&pdıiını balda. na.ad ç.özeıne- timal aklımdan geçınemitf:i. Bütfhı evlenmit olduğunu nereden keşfet-
ve son derece akı bir mabraırıiyet en sor w: l:iugwıe kadar Sir Henri,ıe hattı ha- mit oldaimna ~oidmn. bu i§te anlamadıiıın hir nokta varı tiniz? 

t
tu S-"" __ L bul 

1 
- Allahım ıwesaen dı:ıpwJını reketini, brksdefi diye bize pr.. Demek aza. zanuuıdasxberi, an.- Stapletoo'un kanii ddik .. lıya. k.aı- - Stılplet.on. ilk defa sizinle p 

mevc.u r. ~ 1115. U§UYor ar. bana ılÖyle. Şimdi •kajı saraa ·- L_ Bo__ı____ı_ dı., --ı.aı . --1.... clisini L _ L ..ı· d hl''- • L 'L --Mektuplaııyorla.r Aralarmda tam delil - • . ~., • zanm e;t:tiği gasç lllUlrutm ™ ~ ~ '" emm~nıpz ,__ ı;caoıt e en te ı&eyl nauel' ve- rüttüiü zaman. mazisini ıia kıamea 
bir anlatma bük.dm sürÜTOI'· Eğ.es .. ) ~a .c>~edilderimzd.cm eaJlll Perili Konak ..bibile 1>atbqa ko- hergilıı Allm mukeu altmda yanımı• ren mektubu niçin göndermit) anlatmak gafletinde bu.lunWL Sonra
Jıaıı kad:nı Stapl t • karumdıuı IDllın ~ Mis .Bemıı!.. ~pMılDı- ....,rken g3rdiJiü zaman bir tirli nl s.okulaıı !ta~ clelit mi İlaif) - Kacasuun işlemek İlılıediği yeDİ d-.ı ha aamimiyette.a dolayı acı bir 
ayırmak için kuli~· nu. asıl..., Sir Heen ile ...... zaptedeznediii kwkançlJimı naad Ho!ıw, vwc!Jil Jıııahatııı bede cinayt"!in öntijıe seçmek n Sir Hen- surette pişmah okluğuna şüphem 

Holmea'in eözünö,, 1ı:ae:ı·: ı._. :;ınc ~ ., gaz ~~ ~ meydana vardutana. Sr HenQ ile d~d~ laek...Lim dımulmaaım ry'yi he§!na gelecek feı&k.ettm kon- yoktur. Bana .Staplctnn hakkmc:la 
tim~ yr e . fCY ognlRI uu,..le bir p:pl hr lfiddedi ltavpamı diŞ.in.11,yor '" bdt.liyerdt ~du. mak: için. . gönderdiğin mponla, bozkıra gelip 

nun havsalam .~mıyol', Holm•'in bu talımiııleriade bıma-- Yavq ,Y'llWq kendime geMim .,,. Etrafımızı aaran eerar perdeli yerleşınezden evvel, ıimali İngiltere-
- 1'.armnd._a mı dediniz) 
- E.vetl ' 
- Stttp[eton evli mi sanki)' 

- Eveti Bunu bilmiyor ~1.17-
dum• 

- Ne gezer? Ben haşeratçtyı be
kar diye bı1iyordum. 

- l~te bu rıoktada aldanıyorsu
nuz dostum Stapf eton bekar değil, 
evlid'r. Senin bana verdiğia mnlii· 
ma a karşıhk olarak ben de sana 
bnzı malum t vereyim: Bozkırda 
Stapletonun k.ı:zkarde~i diye geçinen 

- Sir.~cnrının genç bdm& kaıı- meıı haklı !>ulunduğunu tasdik edi- ~~rşı:mda, key(fJI keyifli ~ yavat yaVAf yırtılıyordu. Sir ~en,,,.·- d~ ~r .mektep açmış olduğunu bil-
il bealedı.gı qk Te muhabbet ancak yordam. tüttGrmekte ahın poUa hafiTesine ye k.artı akla. hayale selmayecek dinn.ıştin, işte bu raporun. elime 
kendisine zarar verebilir. Kencliıt de "-··-·-..ı_ --:1 k I L _ı_ ._ sordm:a.: mü.thitı bir tuzalı: tertibedilmit oldu- ilk İpucunu verdi. Trene atladığım 

·· d" St 1 Sir H.-.~-'- '"'~""'uo. y...,. c coc:.; .ıı;.epçe. T"-d ..ı_ ı_..__, .... L:-. "" • el' 1- d "b· · İ gor un ya: op eton. ~~ lile sı1t aık Bazkırd d IA§lll'ke ö - J.ND ıau.a DUJ. LGA.&t' ve tara&- \.'Uml §1Ill ı &Da.yvl um. gı ı §imali ngilte.reye gittim. Vili-
kendi kansile sevi§mesine m8nl ol- dfiğUm 00 mb.ir aka 

0 tsız, ~ sut eden siyah ea.bJb adam da bata- Fakat arkada§lının açık vo sarih yet maarif müdürlüğüne giderek 
n~a.ktan ba~a bir ıey dü§ünmily~ ve 80ğukkanlı d yı h- • tind l'at mütcıL.aesısı mi idıi Sir Hanry'nin izahatına rağmen bütüa ıüphe ve bundu. bir knç sene evvel or ela 
Sııe tekrar ed'iyorum: Mis Beny1. mülhit au:lar .

8 ~~ uvz: aı:h ve Baskervil ailesinin .amaJl81z düt- tereddüdlerim tamamen zail olnıı- açı.lrn.ış, sonra dn faaliyetini tatil 
Sta?l;Lonun kukardeşi değil. zeT- bulunduğ~ cu~::u ~ d manı o IJllKhrr) yordu. Bu ~üphclerimi, Holıuea'ten etmi§ olan okullar Iisteskıi tetkik et-

cesıdır. Anladın mı dostum? Stapletonurı. 
8 

§1 derece iy k~ ~ - E"lillll:ıt doatımı... saklaıuağa lüzum görmedim: tim. Müteakiben ycrÜ istih'bnrat 
- Haşeratçmın bu yalana bq yüzlü, şeytani ~elleri. :m:i t:~v- -. T'ımea .i~İnic ikti~ ma- w- Üstıst, ~bm~lerİın~e ıı.ldanma- ncen~anııd~~ biri v.ıı.sıtaail , Sap-

vurrnasına ae lüzum var) vnrlar besleycıı bir adam olduğunu ~nles~en !:f1 k.e~rdil ve hu~ dıfın~~el emh jıam ~- dıye ~oktum. leto; u~ ... eşkalınde, bıc adamın okul 
- Çocuk gibi düşünüyorsun Mat- şimdi keşfediyordum. Ha,eratçuıın Hesme, su~-.le rilt e '-~en kv~-~r lıl w a.1ıy er ra ı,d1?1utat sogu an- =~kft; üg~ y~pmı~ olup olmadığını 
- Çocuk gibi düsünüyorsun \Vat- "I .. .. ik k.b t anry -ye ~e eıı ma.ma me tııoa ıgı ı e ccva;> ver ı: ettırdim. 

~ gu et' yuzu. na:ı: ve ı ar avır ve d ı..~-- Ü. _1____ _ı __ .,. t __ • d"" .. d h · a yazan ~at m t~ısı mıw.u - .ı.yıc.e uşunme en ve ta m n {Arkası var) 
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a. UT .&. D ÇUIAllBOI BtJncl U 11&8'1'4- 4 - JCiralılE • SatibJI l&TILJK dota llAQ - Gedik- B1RAJ4 .KÖ8B: - Krendır Bö- ... J.tu - ~~ 

1 - İŞ ARIY Al'U •• ,..n. uırıor .aaaxıroa -~ P8I& 8a.ra1tcl 9Jk* M Jlo. 11 * Clıkl* elTarmda 10 clGILlmltllk paı or- l>lbçell nadide meyva alaçlan bulu-
hll' ,nn ....... -.ıa m.lr• 1111 fımıa.mlı ~bap dllıiılt namr Uladı manma muttaaı 7edf odalı kGfk kira.- mıı tı:illk a\lhkt.ır Dosya 148 'l'aJadm 
mtncalıılan. Or'8Jdlıf 8lfa "l"e!u BA'l'ILl.K APABTDUN - OllJtntn 840 Ura olan b1na a.tıhtm. Mt1raca.&$ lıktır. lle)'VUl boldur. Bas dolabı ı.., DlWı Yurdu. Tel:' 644.19. - 1 

GENÇ TtJBK BAYANI - <*ar J&- ııcamm !feci ea4. No. U! m m~ blna1armda.n bef b.t1ı telefon suna perşembe ve puar ıeton 'VVlhr. nı: ıı.IH. _ 1 ------------
ar aTUbt bana mtbnasll ,.-mJwı.. ata mı otJııf _ ottt dallell tevta!Ade blr apa.rtııımn 12 den H e bdar - ıo ..... .URA - N1şa.ntqında ı tatM 
lude teıeran ufak JUl ıtıerl ~: ~ :,::..,. ıteaı1 11111- atıhktır, ı:>osya: m oa1atua.ra.y l[fRAJB IA~ M1hrrA ~~~-:--ı"!.!~ .. ~~ere 1-ıer tatında 8 odalı bltl§!nde 40I 
dll1 ta.kdll'de dKtlloYU da ,.,._- daktilo bOlr Köte ~ Telefon 48010 BmlMc!t. - ı -. - ...... oy .. •AA...,.._ ..,.ton- metre ı aa.sı eenert 2840 l1r& tn..m. 
lltldat kablliyetl yüksektir so llıa »- habereleri :yapabilecek , Raci- • A.U.t EV - ı oda tı:ınan,.ıı ba.hçeU amıe - 1tÖl1t - ahır - p.ra.J • sazıno çaıtımazı •tıhktır Dosya 142 ~ teme~ Ak.pm'da (Telefcın) rtt- baJU18 lıt1Jq ftl"dır. illUftda 8ATILIK APABTDIAN - Olbarıgl- tamamen mGlı&akD, ftaı tılmn. ~ mahalli, ekıttr1k. sa, ban10IU ?ardır. llm BmJAk Yurdu Tel· 44439 _ 1 
nıuzuna m~ktupla m11raeaat. - 1 ıo rtmıuzıte mtlracaafl. - rtn doJu}mu nearetJn1 tmıAmen 06*ıpe Batdat cad. Hamam mk. I068 metro arazi 86 metle ulalı a.- · · · 

oodYE ÇAVUfLU· )(UllASEBBCİ AKAN!YOB - Ad&-- haiz a.ıtıp,. odalı ve altı katlı emsnı- 18/1. rinde cephesi 1lç yol atzı bir JOl Yıl- ll080 Lbu. - PaaplQda 4 at• 
ASKau.ta:n 8 • da inp.at lflermde ~ be- * bir apa.rtmıan aatılıktıll Dosra 873 VYm1KAD LIBA dız Beflktafa dJğer Jd Bftyükdereye 1 • " • odalı qda ııo Jlra tndlıı 

:ı YAPMIŞblllr'~e ~tll ~ re mub•eel>Ml aranmetfwdır. Refe- oaıataaray ErnlMdf Telefon 48010. ~ BANB -AD~rıı.ı:O.A :i ve cUter ~da Mecktiyetöy Şlftl.yı == •tıhttır. Do9,pa Nl Tatrr 
tıah&ın':n bJr ime mtınasiP blJ ıt ftDıll&rl11e birlikte KarakOJ Palu - ı Top meydanmda a No. lu bir tat be- gider cadde elelmlkle '::U edllmtf- Ymda Tel: 6".18. - ı 
arıyor Atfamda csıbhlye• rtmıuzuna il neı tat ıı No. l& mtıracaat. -

1 
BULUNMAZ l"IRSAT - J'atlı sa- rinde üç od& bir antre denJJıe nezarett :· ac:ı= ~:= m ~:~: 1010 LiRA 'U•tidatda Sultante-

mett~pla. mı ıdştı.ıK BiR AtI.mdN - ftie- nçbanebaflnda hAl " !atDılıa.l1 ~ tlmlle Mahtar ~. - 1 çek ':e glDer heJ'et.Ue satı~ti-Jr ı.- pede 11 odalı -.ı1n ıra& ~ ast taıl 
SINl rlne daJnıf beblJUeeelc ktnıwılw orta mtiltemmel içinde yetıegen oem ve bouııu; tv 1.a.nbul İt Barıtall 'ta-. ..... A.. • 101 111ıtaP btt;r& l:ıabçesDe ~nazır-. 

TİCABE'l' LtSESiNtN SON - 18flı blr Tllrtc tJ&yanı an.nm•'Hacfır. meyva ala~lan ve ç.lçetleıjyle havuz- TAL C ARINDA - 183 ·~™ Ma atlbkbi'. no.,a 190 BmWt Yurd1'. 
PINDANIM - Bu yıl devam etmıyece- t n m'lllfaa91 lldrelllnl Alııfam latı ve Uras suretiyle muhtelli apartı. metre kare atılılt arsa JCmntyet Emili Cemal gi§esine m11racaat. - 1 Tel: '4439. - 1 
lbn. Bir btıronun muhasebe, m:ıa: :::ıtel!llnde A.N.S. rfimusuna mek- manJar 1nfa,nna 9* eıv~ıı dört bin TarJabafı cad. 8511· UOOO LiRAYA - Çok llkı blr va.zl- ----LiRA~--------....; 
~ ~;rln:.:::n ,.=.,.ca tu~blldlımelerf. - 2 tflsur metrelik bahQe.Sl bulunan OD 950f LİRAYA SATILU: ıxt KATLI yett.en )'1rm1 gibı SCJnde mutlü atı- D6rt Yol Alzınd~ .a:= 

· • · - " qçt ARANIYOR - Kadm ten1s1 oda ve mtl§tıemflltı atreyi havi b1r APARTIMAN - 'I oda iti alon. hah- h:t bit tlft ev. 11 oda lo T8 dlf J8lh a JDeJt& ~e ile alıet t aub 
TtJaı[ÇE, .ALMANCA. bfGtı.tz~ MOqılde Çilesiz TerzUıaneıdnde: T&y- konak, arsa rtatlyle Te metre hesabiyle ~ıı. köşe ba4J tramvaya btr dakika. boya clmJe ttıntcıru Mis ba1mımas, ._•*'Mm ~ ıc::. 'ftl• Mal 

IBANSIZCA - Dört JJ&ana b.lhakkin ::v&" " fantul lflerlnde oahprıü tıze- aatıııttır. Dosya sse Galataaaray Em- tbtiinde bir buçuk aı ~. Aqam- kapanma manan, lenll bah~. Ad- • · • • 
•tıt tecrllbell mltıercım. muhabere re mattıedlr bir Ud 1f!:1ye lhtf1aç var- IAk~ Telefon 49010. - 1 lan 8,30 dan 8,30 a tadu Kurtuluş re.: J'aUlı DarlH&fab etıddlll l'ah· --~ı"""".ta-4------_..;;;;;.z memura, muhUlP yazlfe aremt.ktadı!. dır Mtlraeaa&: Qaı,ıkapı Yent Okul Hacı Ahmet mahallesi Etmeydanı rlbey 80blı lfo. '111 her dn ,nrtllebl- ..,... YA - 1 tatlı 4er odala 
lltıracaat: Akflm ptıeteal clıdter- aobk No il tat 5 e telefon. '-2994 KELEPiR vb..JA - Bostancı el"!'- No. 37 - 'I Ur. Telefon: 21'114 - 2o&1SI. tlfrJC& bir w aHmlla bir dtlılı:.önı a:r-

- ı · · · rında etrafı duvarla çevrlll altı dö- a 1'11 lln. in.dl 'balunan dıenlle n-. 
elm• - 2 nimlb ~ içinde 1k1 tatlı. l18k1z SATILIK ll&Gta EV ..... LİRA- XİBAl.11[ EV ALlNIYoa - Bal- OMai& talell charmdakl apaı1.ıman 

BiR llABÇIVAN tı ABIYOB - Cl- 3 SATILIK EŞYA odalı. tam IJllUl l'e malzeıneal çôk YA - Osmanbeyde, 4 ta.Uı 175 M2 tanaluMt ne BeJamt arasında <S> o- afalıktır. Dosya 282 Taksim Bmllk 
fdt, a~. aebr.e ~ette ~ııt - mlikıemnıel ve tabiatın en güzel man- ba.hçell, milkem.mcl 1ıert.tbatlıdır. ita· dalı kiralık: bir ev Berolfu MlmUnde Ymda. Tel: tta9. -1 
de lhtlsaBı ve her ~v a§l 3..,_, sarasını vutında toplamlf bir blna, ra.köy Melek han No. 8 EmlA.k: 6eTYlee U5-20) odalı k:lraht bir " aıam,or. -----------.....; 
bir Tlirk bahçıvan münasip blr it an- SATO.IK BUZ DOLABI - D. R. 4. arsasının değerine muadil ucuz blr müracaat _ s ıtaratöy Melek ban No ı re mil- ıeeet Lira - Be)'oğlmımı :mer~eııl 
10r. A.qam gazetesinde CY.Ş) rt\mu- 3'I model gayet 1yt halde J'rlgldalre natı satılıktır Dosy 859 Gal ta · racaat · bir yerinde 5 taUı &eer odalı aımu-
suna mektupla mtiracaat. - 1 marka bir buz dolabı satılıktır. htm- ra ~Akio Telef: ~9010 a ~i DEVREN KİRALIK FIRIN - Kum· · mana çnrllmete e1'9'ft1fll f!f abblrtıı. 

TAHSİLiM ORTA MEKTEP- ye EmlrgA.n caddesi 5/'I. y . on tapıda Yeni fınn devren ldralıttır. DENİZE FEVKALADE MANZAUSI Dosya 197 Taksim EmlAk Yurdu. Tel: 
DİK _ İnglUue blllrlm Yaz için bir YBHt VEYA JIVSTAMEL _ Küçftk SATILIK BİNA - Şlfll t.ramvay Aqamlan saat on yediden sonra fın~ OUN - Cihangir ~de (8) nu- "4439. _ ı 
memuriyet istiyorum Müracaat An- boJd& bJr bas dolabı anmıyor Sat- caddeatnln en tJYmetll ,ertnde" ddrt na müracaat. maralı apartımaru:n tktncı dal!eshıde ınMt ıJaA _ 8uadQede npur ,._ 
tara caddesi. No. 31 TÜrltlye Yayın iM mü ~etin her sin 2281S e te- Jtiz kft.sur metre m~ :.ı:~ı!! SATILIK EV - Haft8Ul, elektrik, :.~ ~ "ıot.o Tııeı11~ Jıılfeıdne J ~ meafede dents teı. 
Jlureddln. Telefon No. 23714. - ı lelonla mtlwt. - ı =:eu S:e C:Dıltem& mevkide terms, banyo Ye beboeU. tlo odalı d- bllll'. tolndetdıere ..,. btıı .. mtl- --• 1 aM ...._ ~. 1 cMlnlm 
ASKF.ıu:tın.E tı.tştöt OLMIYAN - SATILIK UID'ONLAB - 18 ~ ~ IDl8G!'I arzu edenlere mtl- gir bir " ablıktır. Kamaıas '1"8pe88- wt. - ı 1111 ..... ...., TlllA •tll*W. J>oıt.. 

Berbes blr doktor İ.atıanbulda tqrada sa Opel motMert, biltthı aJıamı ta- ldm bir ıu.t~ oalat.uara BmlA,.,. ttı Savq IOtak (trl/l> ~deldlere 'I& 198 Tabılm Emllt Yunhı,. Tel: 
~ ettlrllblftlr Şoför mlllalll bro- · 1 _. mtlraeaat Y.&ZIJI[ K1lrALIK KÖll( - Ktıoat 4tal. - ı 

ı.nt veya husu.d blr mileaeeaenln 1 ~ Tel· 21449 Telefon 49010. - J · Bebekte bahçeli h&vapzı ı--. eletc- ---~--------..; 
doktorlutunu istemek:tedlr • .Aqam'da feri yen ya • • _ j SATILIK HASTANE BtlfASJ _ BBYBBIJADADA - AJU odalı, içi tl1tl olan bir İııntlc tfralık:ıır Tram- .. ı.taA - 'I oda. J muU&Jr. 
B.B rümuzuna acele müracaat. - 2 İ8tanbul cJheCJnde tanmmlf hu.sual yepyeni mupmbah, 1Jd muUakh, ta- .,.1 teft&:.t1lf mab&Dlnde ıa&IDcı baJ BeJotıu Sakızalacmda klglr ey .. ıa-

lltJEsSESELERDB - Mnh•slp:ıtlr Yt1K ARABASI - .bd JmneW at yWc hutanelerden blrts1 atıl~r Ber bll1 ıatsım, lakeleye on daklta. eam- ~ mlraeaat. 'ftlefcn: 341 to - 2 Jlttır. Dosya 199 Taksim EmlAk Yuıı-
.. a ' arallulle keft1 nrebll~e kiraya • lara yakın, nezareti fevtaıMe, bir " · da. Tel: f.H39 1 Jazı lflerl, dKtllıo, otel, lokanta. -- verUecttilr. UGracaat: saat ona ta- ttruı tealat ve tefk:UAtı bulanan bu acele aatılık ve tıralı:ttır Oörmek ye shumct,1>11: s1a•ı.nr YAZlllA- · -

&lpJJllnde oaJıpat tızere lf an,yorum. dar: Baha CQmhurlyet cad. 4711 Tak- mtl~ln icabı hale r6nt içinde göriipnek Lstlyenler Sf~~l duratmda n - Anbra cadııhlhıde Kalıraman 11 ... .ı.ıu - Cllwı.girde 9 odala 
Bomenlllm nrdır. Mutedil prtlari -... _ ı mevcut 8fY&Sl ile blrllkte satılması da Hamldlye caddesinde Doktor ~t zade banmda bet oda btnleD 415 lira, elenme JMlZlr 120 metre bahçeal bulu-
BeJotJu 1'ldcl1ye 21 Kareld.n. ANTiiA - Tablo, halı. Biblo - eş- mömkftndfir. Oeret ll'at edinmek ıstı!- Kadriye mtlracaat etmeleri. her tlç ayııtı pefbı, Han bplcısma llılZl ahe&P "' aatıbktır. DoQa 200 

11. - huıual o1arü aatm almır Vaaıta ~sayın mftftıerUerimim ye ııerek· müraeaa.t -1 Tabim BmlAt Y'IU'du. Tel: i4a9 - ı 

2- iŞÇi ARIY ANLAR lcabal edilmez Uett:upla BeJoİlu poa- 1e tiilfet&ls hamr blr müessese elde YİRMİ ata BiN LiKAYA - Beyol- • • 
ta tutusu 2ıa _ 11 etmek ı.te,.en mubtmım dottorlan- hmda Fransız aefaretl 'taqıamd& bel PENERBAllÇBDK - y-., :rene~ UTD.Dl .&BaA -~ lf.-

• mıza bu mnııım fırsattan lstlfade et- katlı apartıman pllnı hazır bir ,,., aa- bahçe apartunam lı.tralıtilr Tel: 80628 mUen denls s6rir 262 :U..2 ara aau-
ıw ~ - SYde ,atmak f&I'· iltJMOLA.TÖKLV - • ToJt, 5 ye melerlnl tavatye edıe~ Her hususta tılıktır. Saat 13 - 15 arumda telefon • - ı llktll'. I>oıı!!Fa • Tablm Cilmhuriye& 

&ile .arecek bir bQan aranıyor ~ '1aha fazla llmbalı ıadyo aranmakta- ıörütmet lçln bizzat Galatasaray t1359. meydanı s.nıAt han Bmlb Yurdu. 
tetlllertn Çarpk:apı Yeni okul IOkak dır. Batmak Jst!1enler KarakGJ l'a1aa Eınllkl§e mtlracaat Telefon 490lO EYÖP PİYASA IBVIDbm• - Ayda Tel: 44439 _ ı 
•o. 8 Hatice Yenal'a müracaatlan. Şevket Karadenlze mliracaat etmeleri. • _ 1 KİRALIK B'11Yt1K HANE- 21 odalı, 13 lira kin. getiren tlst tatı bir oda --~------~------.; 

Tel. 44307. otel, pansiyon yapmat,ı da elverişli olan diitkln maktuan 1250 llraya sa- AIRALIK MOoı.1.ı'YALI ODA - Talc-
TAŞRADA - Bir lnpat !flnde ~ m HATILIK AllSAJ,4 g - Büyükada- Tepebefında traınvaı ea.ddealnıtt bli' tılık:tır. BJtıp ~e ellddeıııl llm - Tallmhanede muı.et>cr bir aUe 

lllmak llııel'8 koaıprea& •• k«mlM"r .!c:!t!A~....f::.. ~~:_ P.!; DPl Maden cac1ck.ı ..-ınde lıl.rl bG- bin~. Mtlraeaat: :aoose No. :ta Jlo, ı ,. --.....&.. _ Wdinde '* 1ı::lfWt mlıble bir oda kl-
makhıelermde oahlmıf tecribe1I ma- - 7b " dllerl _. "* lll3'ID9W w ıeıetana. .-u. :lralalUW, -* m ~ 
ldn1st.lere ıt1sum nrdır veatkalaıt,Jle tabi otomcıbUt M8le •tll*W. Talip.. ana atıhktır. Galatasaray :smı11ı.ı1 Uft!W IW - Pr 11119 Wldı9 Aı.m ...e.ıne atıracı> rlmuzuna 
OaJatada Bellnlt: Bank;sı 11stftnde '13 lertn Osnwııbey PuaJ ıaraJma mıın... Telefon 49010. _ 1 ldRALlll'. YALI - YenlkGyde her neaıem ll&ftdar, Mr Mnla 11111ıpn '"*!!pl9 mflraeaat 
1'o mDracaat.:an. 8 caatlan. ıo.ruı konforu han lllrele,e yatın mtı- ı oda. nıu&tM. bemem ltanıMJ :aıeı.- ~ ta.u. -

·ya - ACELE SATILIK TAKSİ- 939 mo- SATILIK FIRIN BbfASJ - Kadı- Jaemmel mm>leU 14 odah telefonu olau han No. 1llmWc8entae .m.laeaat t.aJe ~ K IK nu..( -
MUBASgmEN ANLAR - Ve bir del F1at marta aandalyalı ııer gQn k6yün en tflek ve muteber fırmlarm- 121 numaralı yalı tıralıktır . .&qam _: t ı.bçe de KalJODeu "'*el>Dda 

aıeıyenın muamelltmı idare edebile· F1atı garajmda bey Galibe ölleden n- dan bh181 mtl.salt fllrtlarla atılıkt.ır. llln memurluğuna mtıraaat. Tel: DE\'m SAm.u: u••ııh mm ~ mob~:alı. kcmforlu kır-
eet memur aranmattadr. İateklllerln "1 mtlneaa&. Oalataaray EmlAklt Telefon 49010. 20881. - 'I 81 k ........ _ :mal • - ~ Yeya mobllyaam 
Karaköypalu tarpa • (100) R - 1 ı - n tefemıa&De 9J?1e& - l 
ati tıan °· r SATILIK BUZ DOLAlll - General --_._ KİRALll[ MAÖAZA - Emlnönftnde satıl* em1lılı: ~ 8hbe1 Dfnltler MOT 

raeaa · - mettrt:t marblı t1l81lftllZ caJıaır n.- ___.... AUA - EreMöJün me,dana nam denhıe JaJmı her ıte 80ka:t Öz BmWt. Teİ: 22955 - ı 5 - EFERRIK 
SCZACI KALP.AN AB&HUOS - ~ bll7Uc bir bas doJalJı aatılıktır. Suad11e b&mmda Vam.n.y Ye trene elverlfll bll)'ilk blr mata- tıra..ra • 

Clelıse eczanesi IÇln tecrtlbell bir tal· Atfun llln memurlutana mtlracaat. ı:ot Jatm muteber bir mevtfde geniş .erllece,ktır. Eınlnöntl Peyntrcı aota.- BATIJ.Dt ABŞAP :SV - Balat&& ı 
ıa,. lh~ ftl'Cbr. ttcret 'JO liradır. Tel 20881. - T eephell ye çamlı tablll ifraz tıç bin iuıda No. 9/ 1 e mtıracaat. ~ bJr evin 21/H hı.ı.t ı.- Uraıa ma.auuıır UYAN MltllTMitN-
llaJUl oımua tercih olunur. Taliplerin :&KiMi vt met~ yakın giW.el bir ara ucuz bJr •tıbktır. KarU6J llelft ban lfo. ı Taafmdan haftada ıtı yeya ~ defa 
aee.e ecsaneatne tahriren müracaat- z::ı:: ~= ;ALiSi -~!ar: .natıe Mele a.tıııırtır. Gala~ray ı - MOBiLYALI VB MOBİLYA- l!mlAk sem.e mlrlleaat. - 2 ,anın dn Almana denlerl 'ft ... 

lan. çadaıı ibaret modem ..ıon tatımı ıle EmlAklf Telefon 49010· - 1 =-;e B!::n:a.,-:10;ı!_bu!; 11,111 IJRA.YA DLBPta. lllG'bl :-1&P&l'. ~ haretet.'erlne lfoo 
tyt YEMEJ[ YAPMASDfl lltLEN 3 aTtze n 1 Tebrts baba atılıkt.ıP. SATILIK çtnı.tJ( - Çamlıca ye blrhıcl ?e 1k1Dc1 smıf caddelerde bir APUTDIAN - HisbeUJede • oda. eder. a..- da .P. 8. K.• 

JdR BAYANA hrrtYAÇ 'Al&DIB _ Tabılm. COmburtyet Ap, b)JIClllll& Acıbademtn müstesna topratlarl:fle dntlin aranmaktadır; bot ?eya deT- banyolan_ muıtül&n, diler tefemata lllm.ı qı OU1P _ Dendmek " 
Amı edenlerin Tahtatale No. 111 tun- mtlracaat. tehir nbmı J))lnma r6re en )Dymetll ren tiralanebllJr Galata Balll P8f& tamam. Kanıkil,r Melek Un il. 8 1'8lmt 11rm&Je}I ortak bteymjer •ta· 
dura boya lmalltlıanes!M acele mtl- a. o. A MARKALI _ 8 llmbah gra... arsalan Uıtıva eden senet membaı aota İnUba.b ııa"n No. , de Nurullah BmıAk Benı. mtlnıcaU. - " lldatı adıe. mettupıa miracaat ec,.. 
racaatlan. Tel. 21147. - S mofon1u blr mll>l radJ'o lle büyük ~t: tıymew ve btıyOk bir arut satı- Serttaynap müracaat edilmesi. Jria&ur llOBb. lln İatanbaJ pmta kutusu 145 _ ı 

BAYAN ABÇI AJWm'OR - Mut- kllada İnglllz marUlı bJr BU fırmı =· Oalatwray Bmlltlf Tel~o;ı BATILIK a&Ö VE 1JPAK KİGta ~ ~·::..ııHo:.:.;;; ALMANCA Dası.at - Talebele-
tedlr temiz bir ahçı ararunatt.adır. satılıktır. 9-10 Te lS-H aruında 4H95 • HANE - Cstndarda Çamlıeada Bul· mtıracaatıan. <>ıımantJey lfatbaaeı re. bQıltien ıramw n mublıbeıe 
~ıertn ..ıısan ötleden evvel Gala- nmnaraya telefon. BİNA ARIYOR1JZ -Ttlnel ne Tak- rurluda ~m ömer ı.ttfl eten- OsmanbeJ -*ak BlrUlc Ap. Jfo.8 _ ı dellllel1 •rtl.tr. Kolay metodlar 8 aı 
tada Blll>DJar caddeainde MertleE MD TORNA TEZGABı AUHIYOR - llm arumda "7& muJılt,lnde cın bet cUn1n erulabıde mefbur l}ekeıiıaya IU'fmda Almanca ~. Adalar n 
11 No.,. DıilracaaUan, _ As mbtamel 1 me~dm l.IO ye :u.- Jlrm1 odalı n IJ1 ıcar .ereblleceıttmlz suyuna muttuıl yeni 1Jl1ll Amerltaıı K.ELBPta ARSA - ll&ydarpap Bolulçbıe gideblllr. Tabtm Sıra· 

lltJRamtya dar 11 alabllecet bir torna aranıyor. klraht bir bina f.1'11G1'111. Bu enatta çubutundan dört aenellk Japılınlf on Kmbalahderede ıııet:k lılıı mMıe ar. aervller 101 :tapı ı son tat Madam 
tamlJ IÖ - Olarak. OOC1lk •- Sa~ i8t1yenlerln Rıııapqa yolru§u bkıuı olanlann 'Ve da1ml gem ıaUyen bir dönl1m erazi dahlllndcki bat ve satılıktır. Adres: İltanb111 BaHanba- Slftar. - ı 

:n~n aranıyoı;n't:1 ~ bir R-apmwa han No ıs de BDaeıtıı :say' mal llhiplerhı.ln. Galataı;an1 Em- =~ c:ıtılıktır·. tl'skiidarda kitapçı mam Dlaan,an Ban No. ı Tel: ııa 'J'.Alletı *'d pmıı tw extvastn-
tapla Galata ~ kutusu 1117 ,. n:::: Dl& m~. - 1 lMif'e m6racaatıan. Telefon 48010. 

1 
aıe müracaat. 'hl: 80678. - ı abma YAP'l"lll _ .AJmane& hUAIJI 

racaatlan. - KOKKAIOa VE TtJliJ.A PRESt - - SATRIK :tKt EV -1".skildar Kısıtlı DEVBBN x:tRALm DthmAJır - ... ftnllet llUJWum. Llaenln her ll-
HASTABAKICI V1! BADBMB J[A Olup ta satmak ~erin SUA.hdar- BEYOOLUNUN MERozbıDE - tramvay duratı DJ'llsında 1-l 1-2, ~J Bd>etc traın-f&7 durü ,erbı- = :::..-=~~~= 

::ŞAV~=~t~.~==ı~: ;:'t:ef!:.n~=::.us;~~~ ::1:;7::1: =::: ~~~~ d~:1.ıı~:~ ~=~~~=.ı= TekteJOblgNo. INurtü.run. -ı 
edenlere çok ytiksek: ID&af İ.atl1eole - S tacelen aatılıktır Galatasaray EmlAklo dnlre ve tlçer odalı banJt>lU bit ev sa- • - 2 

rtn Catalollu Sıhhat YUrd~ m~ SATILIB: XAPTiltAÇ'l'I - Banb- telefon 49010. • - 1 ~:~ır. Müracaat Kısıklıda tııman BDI B:Ö§K, Bal YALI - Y8fllk:öy llD'l'trPLAalNIZI AJ.DIRDOZ 
caatıan lann, fabı1ta M bilyb mneeseseıe- van. - a de K6,v içinde Liman rt•lm'tla 14 Oaıetemts ldarehaneshıl adres 

' rbı lfleriııe Jarar bir kaptıkaçtı aa.tıı- ndBOİNDA - Pevtat1de neu- SATILIK AKSA_ Erent:ö im llae· No. h ftln 11t tatı tiralıttır. ' oda olarak K&termll olan tarnerl-
DAKTİLO atuH - Orta met1ıep lıktır. İcebmdr. bir buçuk tonluk aıt- reU1 ft tok meUn JaP1lı .aids odah .sı bahçesi önthıde ömer r-ı:. llObtm 1 hell n bir kot1.dor b.labalıbıs blr milden 

tah8UU. uterlltle allka.sı olnu1an ıeu &qıyaı,uecel: faal bir haldedir. lyl bir bina 13500 llm1'a satılıktır. aa- da 4 d&ıüm s evlelt m - alleye ell'eı1fld1r. MGracat yerı: At-
aence lbUyacmuz Yar. Ş&h8l kPfalet iıedek lA8tlt1ert. n.ıdır. 8aQf mWetı Jatasara.1 ErnlA~ telefon 48010. - 1 tılJJttır. Talı:s1ın Mete ::sdeıll ~:; a.1'81 Horhor caddesi Molla HlınT .o- M. M. 'l' - P, Jf - 8, 1. - A. P 
atstermal f&lUlr, Yat '8te1eal Yo- dır~~· l"latt 1000 Hra- ı.iRAD ...... LfBAYA Ymt Ap. ck1re I _ S tak Jlo. 15 Muammer. _ 1 Trllo-M.B- e.Y - P,S;K -
tarteu ~ No il ya mtltacaal teıet: · ....__,..,.~e PaaJ gara.Jma ı.tot AN 1, • · B.B.O - M.11: 
m:ıt. - 1 mtlncaat. - 1 KADAR-Muhtelif 7erl=ub:ı: ACELE BATILIK AHBAP :sv _ ttı nRSATI ltAÇllUIADND _ Btl· naıııaJamı& plen mektuplan lda-

SATJLll[ •oröa mıusı tl'DI tıym.etıente satılık "· ' ' tatlı '1 oda, l:t1 muttat. bir tatlık ge- )'tlt baJıge temts ban part:e dllfeJl ıeJ>tnemtwıtm aJdırmaJan rlea 
ANADOLUDA - Bir lııfU.t ifjnde ftlal mariıah .,.. 10 bentr ~ apartunan, puaJ, yab, TIDA, arasl, ar- n1t bahçe ta.&h 8U kayan tulumbulle 4 oda antre. salan mtbmmel tııınftıl 

111.hpna.t bere lk1 ressama Aıtıyaç de• t1111Mılm• bir mo&&- n tıebe&t •· ~ bunam "' a!re slbl emlü Skt haneye elver1JU Ye l&Jft ha Tadar J ~ deniz ıörttr, bl1B bel- ._.-_~•-· ---------• 
ftnlır. Galata Assikurazlonl Geoerall ayn a,n 119 blrllkte ab1tiv a&met aJmü n atmak, lfletmet taf1enlerln eıettrlt: ve llhh! bir ,,., atıııt:tır Gar- konlar Vamft7 duratma • .-a Z&Jl- X&dık6J ıqe btlrosundan al
han No. 73 e mtiracaatıan. - 8 ve anlqmc 1o1ıı Beb.- lı*eie meam- Selek Tim BmlAt BilftJS11, oaıa.ta met ı~ Patlh Haydar mahanell JM1* .,..,. ll!lllellk ...,_ naae tıra- dıtq_ btıyOt etmek karnesini UJbel-

tnda ciBETLERiNDE - Harita rundan .-ıt'Ulınabchr. - t ömer A.blt ban Ddncl nı No. 23 teleİ Hamam sobt 15 Jlo. ,., IM§met ya ftl'Uecs_ a&ı&epe tnm1'llr dan- tim. Tentstnı alaeatnndan eatlllBtıa 
iflertnde milhend.lslerln yanında. mJra ACU.E SATILIK MO'.l'ÖB Dtsm. _ fon G381. - için Emlnönft Bahçetapı Bellmet han lmdan dent. giden J01 llitııludel loln- h&mit ~ur. 
'1ıtımaJı: ltlerinde ~l§lllak mıere bir (Qtıtıo Deut.ch) Ttp, Blftiıtt 25 "1· JrtR&UK KÖŞK _ 1tv odıa, kulla- ~:ncı :tatta d!f tabtbl Pal:t Totluol- de lahlbtn• mllracaat.. - 2 Hanı ofla Yana Çıkar 
lira JeVmlye Ue ta.hsJlll gençler alına- gir adedi dnlr 250. Milracaat Jeri: llJllı bahçeli ıamamm m.Qstakll, ten.it a mftracaat. - ı 
C&kt.ır. Taliplerin mektupla 4 1lnct\ ömer Ablt han 2/11 Galata. - 2 ehven. Göztepe, Baldat cadde.il Ba.~ tıDIBEllLİT.AITA - 11Ybf mildi-
~ han zemJn kat. ıo No. Se.1m SATILIK - 40 model Nq yeru ta.k- ıne.m .mlmk 18/1. rJ)'ett na.tında 11 numaralı '" dört 
- blldirmelerl. - st. bir adet Do9 husus!. Karak6y ts- Kia.u.m AP.ABTDl.AN ARANIYOR da~I~in yirmi Ura lraUı ll>8l'tmWı Moda bumunda tamamen denize nazır 2 taralı cadde ıs odah 

BfR 4PARTIMAN KAPICISI AR!l- mlrll oğlu Han altında Ali Rıza Oeb- llaıil1J Maçka, Oımıan on o bin llra)'& •tıhktır. Blllft- kArg1r bl.r ev arkaslnda bahçesi ur. Senede 2GOO - 3000 Ura ırat g -
~R-Kapıcılıktan anlar çocuksuz zell Tel: 49194 .,... 2 1>87 ;~t;aşı,t.ıerinden bilinde sıta Osınanbeyde Rumtll caddesinde rec k: delerd meauıa.sı 343 m tre 

~olur. Yeml.ş z dan pı Ha- ~TILIK BUZ DOLABI - e ~ d rt ~ı, kalo;ı1erelz bir a.partunan ~:::~~~~mda 5 numaralı dal- •••M!!od~ibuiiiiıiiii~i22İlniiiiiiiliıııi~~itiiıiTe~~f~n~··6~1iil~---· 
~r' k 28 No. ya. Bamlt Kelvlna r seatız ayaklı Norç marta klraya. vermek ısttyenler (24740) nu- -----· ------- B 
- e ınüra<: t. - iki buz dolabı B&tılıktır. Bamçhaneba- ma.rada. bey Sadi Eılen'e her IGn te- KISIKLIDA - Sank•yacta tram- Oı '"urt ~m 1 d,, 'ı·n 
ıı:~NyAYA GfTMEK tJZERE - lliia- §1 Bahçeli ınalıalleblcl. Tel: 21607. lefon edebUirl . - 1 vay eaddesfnde yirmi dört bin arım & ft • J;;; j f j ft 
için r auenın )'anlnda blr genç kız - 4 Botaza nezareti fevtaIA.deaı olan arsa 
bilen Alınan a ve Fra.nsıı.ca 1kl Usan '!'ENİ VEYA ifbSTAMEL - Ktıçilk KİR.um ARDtn - Beelkt8I a- toptan aablılrtır. Osmanbeyde Rumen 
<P,R) ~ baya.n &reruyor. Aqam'da boyda bir buz dolabı aranıyor. Sat.- ~pah~ 51 .:.~ıa:~:OO:ti caddesinde Baray apartunanında ı 

UZUna yazı lle milracaat. mat lstlyenlerln heı l'Oıl 12611 t fıt- a--...: •
1 

numaralı dalreJe bl1AYM1ta mtıraou.t 
m ... -. - Teletcın <80IN>. 

50 bin liraya ıablık kagir ev 

... .. ,, . 



IL\W ECE Miim d 
1181111 .ııadtlıme ... ~ ... 
nma nsaıu. s. nlltl lllllMlllıw 
ecaııarmu. pımlft;lr. lilnu 
....... JOk'W'. Dolnadaıı 
""•eaeme mtlracaa.tum .._ 
•ıunur. 

Galata, ER1 GilmrWc caddm, 
No. 44. Telefon: 41'4T. 

Hünkirsuy 
MESiRESi 

, haziran pazar rününden m
baı-en her pazar mükemmeı ime 
su heyeti ıcra11 aheü ecllcek
tır. 

MOBLEU 

kiralık Apartıman 
Kadıkôyiinıde ljıtfada 20/2 llo. il 

apartıman razhk olarak mtıMe
slle kiralıktır. İçindekilere mtl
racaat. 

Satllık Arsa 
Kefellköyün Plyaaa caddNhl

de satılık aıııa. Milracaat: Kef~ 
1iköy dalyan sahibi bayan Eıa1ney 

Göz mütehauııı 

oktor Cemil Gurur 
Cafalotlu NumoMDaniJ'• 

caddesi Osman Şerefeddia 
aparbmam N. 1 --Haıtalannı pazardan bqka 

her gün aaat ikiden albya ka· 
dar kabul eder. Telefon: 22S66 

Kiralık möble ev 
Nlpntqında büyük bahçe 

içinde k.alörifer, ı.eıeıoa. ı oda. 
2 banyo, garaj ve IDt blıbv-t 
olan klı:&lr bir ev klralıttı.r. 

Telefon: 41490 a müracaat. 

Açık artbrma ile 
IHZ Raalranan 1 ad Paaar silni 

ubab aaat lt,31 da 

Kınalıadada Akasya caddMnde Tt 
No. lı köttte olü bay Edvar Jtıe.tplye 

KA~EL&RI 

BA$_ D/$, NEZLE, GRiP, ROMA T~ZMA 
~· 6lfln a'frilarl 'derlial -.. 

8dlldJ9 V"*I""'* ntım&mı b&lldlr. tcabmda ıGnd9 1 bit .....,. 

TESIRi KA i 

ır;a•s Mö;.mı 
LiMOf~iATASI 

Lezzeti hoş .. içimi kolay 
MARICASINA DIKKATı n.t. 80 ..... 

Sdahat Ye 1 timal Muavenet V eklletinhı rabaabnı haizdir. 

Cam, ZüccaciyeEşyası, Sanaiye Ait Boyalar, Sana 
iye ve ziraate ait kimyevi maddeler ithalatçılanna 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden: 

. icra Vekilleri Hey'etinin 3/4/1940 tarihli ve 2/13220 aayılı kararnamesıle kurulmuı kabul oluııan 
İthali~ Birliklerinden olup fimdiye kadar faaliyete geçirilmemİf bulunan <Cam. Zilccaciye Eu• de 
Senayie ait Boyalar, 5ana)oi ve Ziraata alt kim7evt maddeler> lthalltçılan BirliJderinio timdilik tek bir 
Birlik halinde faaliyete geçme9ine karar verildiii T"acaret Veklletinden bildirilmiftir 

Yeni Bi.rliiin ittiıal mevzuana tetkil edecek maddeler tespit olunmak ve Birliiin faaliyete geçmeai 
lüzumlu formaliteler ikmal edilmek ilzere, Cam. Züccaciye f.tyuı. Saııaiye ait boyalar. SanaiT• Ye 

· aate ait kimyevi maddeleri itbal edeı:.lerin, 8/6/ 1942 tarihli pazarteai günü saat 14, 30 da T"ıcaret ye 
Sanayi Odau içtima aalonunda yapılacak toplanhda hazır bulunmalan rica olunur. 

.-•-• lstanbulun Musiki Sever Sayın Halkına: -~ 
B0Y0K CA YRETLERLE ACMI YA MUVAFFAK OLDU<'iUMUZ 

M AKS i M'in Bahçesinde 
T~ Yeaine B 0 L B 0 L S ESLi ObJucaaa 

Müzeyyen Senar'ı 
Ona relabt ed• sanatkar: K E 1t'.ı A N i 

KEOA.Ti TOKYAY 
ve kıymetli saz arkadatlan 

Programa ilbeten: lıtanbulda ilk defa olarak 

KARIKADIM DiVANi MAHUR MAYA n VARDAR 
OV ASI ..,ta1arım da 

MÜZEYYEN SENAR'dan dinliyeceksiniz 

alt eıyatar açık artuma ile satılacak- im•••••••••••••••------------------· 
tır. ...,. ....... -----------------~ Elblae dolabı. yataklarlle demlr kar- Sultanahmet üçuncü sulh hukuk • -,olalar. tütuphane, muhtellf kitaplar, mahkemesinden: 942/14 
bwı dolabı, sobalar, kanapeler. yazı Binnaz ve İbrahim ve Şefik'in p.
maklnesl; marangoz ve sair aıauan JUuı ve milftereken muta.sarnf oldult
havi blr dolap komodin muhMllf lan 1stanbul Bmlnönil lcazua dabl-

• ' llnde Blnblrdlrek ve Dlzdartye mahal- Le •~ 

• 
motörlet ve transformatör, klllmler, lesinde Kl.tll> sınan aokatmda eald ,_. A. Suncar - Büyükada Tel: 56 • 210 
Anadol halıları. kadrolar, vuolar, ve yeni (3) kapı ve (133) ada ve un lbrahim Ôzgür ve Orkestrasının 
blblola?', masaj maldnesi, krlatofi ~- panel numaralı ve (82) metre ırıu-
ıaı kaşık takımı, pul koletsl)'Onu, rabbaında bahçeli blr bap ahşap ha- ittinkil• 11 Huiran ba Pertembe alqarm bir 

Radyolannı tercih ediniz. ..... .,..... 
bdm ı..Jat ft banaM lldıılll llaltl Kanca n Bllntl Bomotall 
~ Gldılell So. IOl 

Operatör alınacak 
Eti Bank umum müdürlüğünden; 

l,ıetmelerimizden birinin haltaneai içiu ehliyetli bir ()perat6r
0 

• 

•dılıc yardır. Kendiaiıae 400 liraya kadar ilcret verilebilecektir. Ta
lip olanlar muhtasar tercUmeihallori ile birlikte ~iploma ve ukerlik 
~ .uretlerini. ..,..e1ce çalqbklan yerlerden aldaklan boaaenlıt
ı.n .,.. Gç adet fotoiraflanm Banhmız mlldiıVetine rröndermelidir. 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

VARU61NIZI TE EDER 

NEQ . AYIN 91RINDG . MQANlN ': S:-AI zı. VE Qıu• 

T0RK·TICARET· BANKASl·A·S· 

KIZILAY CEMiYETi 

GAZ MASKE 
Fabrikası müdüriyetinden: 

ANKARA-MAMAK 

Kalorifer ve sıhhi tesisat Jilpbrılacak 
1 - Mamak0 ta Kızılay Cazmaake fabrikaaında İıafa olwum idare 
- ye Laboratuvar binalan kalorifer ve aıhht teaisab yapbnlacak-

tır. 

2 - Talipler bu ite ait proje. prtaıame •• mukavelename auret
lerini mesai aaati zarfında Fabrikada tetkik edebilirler. 

J - Talipler bu ite ait teklif mektuplannı en geç 1S/6/942 Pa
zartesi günü saat 12 ye kadar Ankara Mamak.ta Cazmuke Fabri
kası direk.törlüiüne tevdi etmİf bulunacaklardır. 

4 - Teklifin Kızılq Genel merkezince tetkik .,.. tatbik oluaduiu 
takdirde en ehven fiat teklif edene ihale edilecektir. 

S - Talipler teklif mektuplarile beraber SOOO liralık bir muvakkat 
teminat mektuba ıvereceklerdir. 

Oto.ster London 1934 modeli 2 llmbalı nenin tzalel fUyuU zımnında füruhtu ~----• GALA SUARF.SlLE açıJ,ac:akbr. •••••"' 

ftdyo, 1924 modeli 3 Jl.mbalı PWot tekarrür ederek müza~eye vazolun- ·--------------..... 
marka radyo. 938 modeli T limbalı R. muftur. Kıymetı muhammene.s.t UTOO> Muallim FUAT GttCVl'ENER'ia neşrettlti üstün eserler Mrlsindea: ye ,_ .. 
c A marka radyo B. Kraua - Stutt- b1n yedl Ji1z liradır. Blrlncl açık art- M ff k S d • S 
~·Alman mar~ çift çapruı clem1r :~3!:i9::~ ~,.m: uva a ıyet ve aa etin ırn OTEL ve GAZiNOSO 
ıew 3 pedallı blr piyano vesalr. Köp- lcra olunacaktır. Kıymet! muhamm.e- ııMuv&ffa.k olamı)'Orum, mesut detlllm.» diyenler profe8Öl' Gaaon•un bu •ı 
rliden hareket 9,15. ne.slnln yiUıde yetmiş beflni buldutu mihtm eeerbı1 oturunuz. Yenl çıktı. F1aU u kurUf. Sa ın müşten erimize açıktır 

Buraa lkincl sulh kukuk h!klmlltln- takdirde o gün ihalel katiyesi icra 8a eri: (Anadnla Türk Kitap n.po.u>. YiienliiiİllliiiiiİIİİiiliiiidaiill ·----•••llliiım------------.. 
den: H2/t33 do&)'a No. kılınacaktır. Bulmadığı takdirde eın Meydancık Hanında. Bu Un 
Buraanın Dobruca töyOııden Hl\se- son arttıranın tA!ahhüdtı baki katmak -:;;;;;.;-;.-;.~------------------ H E y B L 1 A D A 

J1n laza Tuba Yanık tarafından .ayni üzere on gün mtlddetıe temdit edile- • Pazar gününll neı'e lçlnde geçirmek için.----.. 

lr6yden Hamza otlu Ahmet "fe arka- ret l'klncl açlık arttarmua (10/T/K2) BEYAZ PARK'l 
daşlan aıe,tııne ikame olunu Bur•- tarlhlne müsadlt cuma günü saat Büyükdere gidiniz. 
nw Dobruca köyünde babalan ölü (10 dan 12) ye kadar icra kılınacak ve 
Abme' otlu BQaeylnden lntlkal eden o stın en çok arttıran& lhale edlle- · · 

PIAJ ve aazlnosu Açıhyor. 
~-· Mükemmel Servis ve Temizlik __ ,, 

blr ha.nenin fU1U1111UD tzaıe.ı. dlvuın- cettlr, İpot$ aa.hlbl alacathl•rla dl- MUKEMMEL CAZ Açık bava dansı 
da mtlddeaaleJblerden Ahın• U&nen ter alltadarlarm ltbu PJ?l menkul Oniverıite Rektörlüğünden 
tebllpt tcra edlldlll halde mahlı:eme- tlzerlndelc1 hatlannı hUIUIUe fais " Taze balılı1ar, ne& yemekler, etıenceıer ve aiiıprtder. Tip taldlltıellnde Haptı tim1a. ParuttoloJt .,. ~ lllılıı-. 
ıe gelmedlll glbl tarafından muad- murara dair olan lddlalannı emm P'ls.JOIOjl, PatoıoJlk Anatıom.l, Blatolojt, ilçtlııctl to Jıamhlrlm, Md&'t'I dll 
Mit blr vetı.ı de göndermedlll •e ma- mtbıbltelerııe on bet gtın lçlnde blldit- De•let Dent;-ollan •e Limanlan lıletme tabab8U ren tattlltealnde t.pençı,aıı klmıa. 1lllUlllll BotaDlt, Aal-'kı .._ 
.eretlnl de beyan eylemed111 cıııetıe meıer1 llzımdır Akil halde haklan ,,. ·--ı ,,. · n&l Jdm1&, BdeblJat faktlltealn.de SolJOloJI. B*1* fadltellndt lledlnl lm-
~cla muhakemenin gıyaben de- tapa llclllerlle 9-bıt oJmadıJı:ça aatlf Umum idareıi ilinlarl tat. BUIUlll hutut, Amme hutub. oea hutua, DHleılel haladal dlMll 
ftlmDa ve on gün milddetle Ulnen bedellnln. Plf'1afmaamclan. hariç kal&- ft Denlb tktlaM faktllteıllııde MaJ1ı9 ttUIM ft :ttıecm. dogentl""" ~ = ~ ı:~ ": m= caldaıdır. lılilteratlm T8rgller ıııaae- lılubunmeıı bedel1 T98'1 (Jt!dl bm dot.us Jis leben J9dl) lira 80 (dok- tar. IWı fKtlltlll loln 11 Ala&tm lMI peqııımbe dlleded tola lT .,. a. 
lrarar T8rllmlt oldulu taran darlara ve tıelWlı9 " Jlrm1 18Dellk AIL) kurul olan 880 (aetls y1ls douan> adet malıııeıtı eb,aıw. O-- dilme iN* ..... gtlnlert JabaDcl dil lmtlhenl•n ~. 3 91 •

2 
.. 

ma.lcamma kaba o1mat ~ 1lln evkaf tavls bedel1 ve ihale pulu,. ta- 440 Cc:Uln ,a. lark) adet muhfıeJlt eb'atta çam blu.,. "° (dotm,.. elW ~ bbal edllenlerln hemen tısbı-.:!!,,!. , .. ::f 
olanur. P1l maaratıan mGfteı119 altUr. An.- adet muhıeut eb'att& Qam tahtadan ibaren cem.uı ••• il 1 (altm11 • Clbl. .lıltietllı.ta cm llldlhanJarmda ham lndarw o1"!..~1 .. ..... 
_.......,..._________ tırma f&rlııamell lfbu Uln tarlblndelı kus meue dört J1s aıt.uut dealmetre m1Jclbı) kereltl (11 BulrlA ıHi) Pli'- = lal'thtea '* batta 10D1'1oJ& tadar tet'dl -= ~ 211:: 

Karar huliaauclar ttlbaren mahkeme dlvanbanealııe w.- oembe stmtı au <14> ou. d6rtte Ba)'darJ>aPda ov bın.. ıJebP,,,,,.. m- neıede = .:=n. ~ ~'!:n:!1~~r • ı!!.• .dl/.111! 
thtl.klr Wlll Ut kıhnmlftJr. Talip olanlann tJT- m1ayoa tarafından puarlık U1111Ue atm almeee.ttır. ta !!!!llne tadar RettGıltlb bat nralmUl, (eoH) 
lılllll Korunma Kanununa mulıall- meU mUıbammeneabıtn JOsde Jedl Bu lfe a1rm* llteyenlerin. 1198 (bin J6s dolraıı .tıs> Uıa ıt (Oll dotm) - - - -

fetten sarı~rde orta oeıeme Clıdde- buçutu nlabetlndıe pey aqe,1n1 hami- h'l'Uflut t.M1' teqaiaat ve tamanqıı tayin etull T8Alk1e b1r1UtW l)UldJk 
.tinde 17 numarada nalburluk ttoaıe- len o ıtın ve saatte tatanbuı Sultan- gthıfl .-atine tadar JromUırona mliracaatlan lARDM:bl. 
~ mqgul Nlfan otlu .MordOl'PI ~ ahmette topu blnuının alt katında Bu lf9 alt taıtnameler Jrom1S1ondan param o!a.nıit dalı~ • 
tında tstaiıbul blrlııct .Mllll Korıııuö dalreyl mahsusasmda Sultanahmet ı-ll!~!!!l!!!!!!ll!!!!!lll•ml!!~~~--1!!!!111!11111.... CSlSI) 
lılahkemealnde C"J'C'Y&n eden malıkt'- ilçOnctı aulh hutuıc mahkemesi bat- B E B 
mest netıceslnde auçtunun fUli .aabft tltabetlne IH2/H numara. ile mtıra
oldulundan Mllll Korunma Kammu- caatıan ve hlsaedarlardaıı Şeflt'e bu
nun 32-59 mıcu maddeleri mucibince kut usul mahkıemelert kanununun 
bef Ura para cezası ödemesine vo ye- 123 ilncl maddeslne mntaıı ilbu Boiaziçinin denizden n karadan vesaiti olan bahçemizin çam 
dl dn mflddeut de dllkklnmm tapa- ilanın bir sureti teblll edllmlf oldu- aiaçlanıua ıölıeleri albnda 

7 kişilik Amerikan cazını 
tııınuına ve htltiln .kaWeftltlılde tundan o gün bizzat ıelmedltt vep 
Qcretl ıuçluyj alt o?mat üzen tarar tarafından biE vet11 s&ıdemıed111 
balllasmm Akl&m ıuetellDde net- takdirde 1118bmda muamele Ua tııı-

_,,_ __ nclll_ m_e_stn_ e _T_5_9ü~-tarllıln.~~de:.:......:brar:;.:::ı..:n::.;:ac=:atı:=:...;::ayrıca:.::::.,;:teb=lll:..:m=ı::h=m~ı~na:_.=li8='=•:ı.mlllİl .. ____ dinli. iiiİ•İIJinliiiiİısİI. Temiz hava temiz tem. 
--~---~--

Polis kollejine talebe alınacakbr 
1 - oeoeın :rıJ1ar olduta llb1 ba 111 da u. de~ Alllaln pılll 

koleJln.llı blrlncl .mııtına bll! mıtt.ar talebe a.luıacKt.lr. 
ı - Ka.Jıt ve lcal>ul p.rtları her ma.haDtn emniyet m841r ""' ~ 

lltlerlnde mevcuttur. 
Talip olanlaruı bu flUilan ôirenmK ve ona göre mtıracaatta balD-

malı: Ozete teyt1Jetten bilgi edinmeleri llAn olunur. (8228) .l409) 

lstanbul Belediye Riyasetinden : 
:rawı belecliye tah.al1 fU)>ellne alt (830351) numaradan <~> numa

raya Jı:ad&r olmalc tıze're-btr en\ rllaumu mWıtellfe matbmu ·art olm__.. 
Bulanlann en. ~~ beledi;e tahsil fUbeslne veya poıta merkeslne ı. 

llm. etmeleri ye bu mu.t.u.ıarıa 71palacıt tahlllitın muteber o1amııacall 
1IU olunur.. <mo> 


