
Çay ve kahvenin 
vekaletince satışa 

çıkarılacağı bildiriliyor 

İstanbul piyasasına 1600 
teneke peynir ve 600 teneke 
sadeyağı çıkanlması bildirildi 
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ReisicUmhur'un mUhim nutku 
Kaza olabilir, fakat 
yapmamak gerek 

Ankara, 17 l\lart 
Milas, sessiz uykusuna da~

ken, bomba gürültüleri arasında 
uyandı, ilk şaşkınlığı ve korkusU 
geçtikten sonra gökten bir ka
zaya uğradığını belki hemen an
ladı. Olanın içyüzünü henüz bil
memekle beraber buna, şimdiden 
(kaza) ve (yanlışlık) hükmünü 
ıvernıekte durumsamıyoruz. Çün· 
kti, tayyareleri yolunu şaşırıp 

ülkemiz üstüne sapacak devlet
lerden hiç birinin, bilerek ve iste· 
yerele uykudaki suçsuz Türk va
tandaşlannı öldüreceğini aklımı
za getiremeyiz. Hiç bir devletle 
kavgada değ'iliz, kimse ile anlaş
mazlığımız yok. Zavallı Milfı.s 
kasa basını yıkmanın hangi se
bepten ileri gelebileceği de havsa· 
laya sığmaz. Onun için (kaza) 

"Bizi muharebe eden t~raflarla çatışmaya! 
götürecek açık meselemiz yoktur. Yakın 

ufkumuzda bulutlar görünmüyor,, 

Litvinof 
hareket 
istiyor 

Harbi kı albnak için 
tehlikeli de olsa bir 

kaç teşebbüse taraftar ''Kararımız açıktır, harp dışında kalmağa çahşacağız 
ve eğer harpten kaçınmak mümkün olmazsa, vatan 

borcumuzu, şerefle, haysiyetle ödeyeceğiz,, 
Nevyork 17 (AA.) - Economic 

kliipte verilen ziyafette Sovıret sefi· 
ri B. Lltvinof söylediği nutukta de
mİltİr ki: cHarbi kaybetmemize im
kan olmadığını söylemekle ne kadar 
teselli buluyorsak zafere giden yol· '"' 
dan o kadai uzaklaştığımızdan kor
lruyonun. Zaferl elde et.mele. için tat• 
brk f".dilece!c pratik U8Ullerin tehlike-

"Harp ne kadar uzun sürerse sürsün - !~i uzun süreceği anlaşılıyor - bundan 
dipdiri ve kuvvetli .bir millet olarak çıkacağımızdan eminiz. Mesele 

içerde milletçe hazır bulunmağı bilmek ve inanmaktır. ,, 
yi davet ettiği inlet: edilemez. F a'lcat 
hart-ketsiE kalarak fırsatları bin"biri 
arkasınd.m kaybetmekle daha bü· 
yir1t tehlikeye yol açmış oluyoruz. 
Harbi kısaltmak içiıı brir kaç tehlike 
atlatm k daha münasip olmaz mı~ 
Zaman her iki taraf için de tehlikeli 

:ismet. lnOnfi. :lzmirden 
diyoruz. 

Kaza de;ip geçmek kolay, fu
kat bunların olmaması gerektir. 

lzmir 1 7 (AA.) - Milli Şef İ&
mct İnönü bugün İzmir halkına hiw. .. 
ben aşağıdaki konuıımoyı yapmıştıt'I 

Kazanın görünürü, görimmezi 
\•ardır. Gece karanlığı, karada ve lzmirliler, sevgiü vatanclaslarım, 
d "zd lduv u g"bı" havada da Bir iki gündenberi aranızda iyi va• 

em e o g ı :ıc · . • A 1 k . . 1 blr . . k k ıt gcçınyonnn. yrı ır en sızm e 
siırücü ve güduculer ıçın sı 81 • koou§ma yapmak istedim. ilk önce 
öztir sayılıyorsa da hava yollan- şunu bildireyim ki, seyahatimden 
nm sonsuz genişliğine, tayyarele- çok memnunum. Vatanda§lanmı 
ı in teknik ilerlemesine ve tnyyn- sıhhatli, imanlı, i~leri ve güçlerile 
rccileıin bu h~rpte edindikleri devvamla. olarak çıı.lı~ır gördüm. Uğra· 
yüksek bilgi ve görgüye giivenP.- d~E,-ım bır çok y~rlerdc okullan ırez· 

duk k. b b t l dım. Okullardaki durum ve çalı§ma• 
ıek sanıyor ~ ·ı , om a a ı .an lnr, benimle beraber olsaydınız. sj~ 
yerın hiç olmazsa dosb yahut duş- de memnun ederdi. Okullarda talc
man memleketi olduğunu anla- be}'İ umumi olarak iyi buldum. Ta· 
mak kolaylaşmıştır. Ortalı~ ay· lebenin her bnl:ımdan sağlığına ço~ 
dınlatan hava fişeği yakmak ö~~ veriyoruz. Onlan çalışkan, 

k tl lclıkt Sonra gurf>uz '\'e anlayı~Jı olarak, hayata 
zahmetine a anı an ' yeni zamanın isterlerine hazırlama• 
alttaki bölgenin, mesela denizle ya çnlı;ııyoruz. Ana ıve babaların da 
çevrili bir ada değil, sapasağlam talebe işlerini benim anlayışımla ta• 
toprak ortasında bir Anadolu kip etmelerini isterim. Öğretmenler 
kasabası olduğu hala anlaşılamı- \•a2:Helerfoi ben.i~semişlerdir. ~~ 
yorsa, böyle yanlışlıkların sebep vcslı ve dikkatlıdırler. Talebe ıle 
olabilece-· kazaların dehşeti ln-lcamlnn meşgul oluyor!ar, .bund~ 

.. gı . .. . ' çok memnunum. Yocru neslın yetiş• 
sanın tuylerinı urpertır. mesinde öğretmenlerin vazifesi b(j .. 

Bugün, boş yere kurban giden yüktür. ilk öğretim, teknı1c öğretim. 
\•atandaşların yası içinde derin ortD; ve yük~e~ ö~ret?nin teşkilut1n1 
acı duyuyoruz Tek avunmamız, senışletmek ıçın hıç hır fıreat knçml· 

ku ·b 1 · tılan lfombala.ra mıyor, hiçbir fedakarlıktan çekinilml 
ı an ann. a B ı d · · ı ı 1~ .. .. dı yor. un ar an ıyı sonuç ar ama& 

göre çok şukur sayılı olması r. .. v t 1 . .. t V• k iL ·ı· • .. . . ogre men enn gos erecegı aoı ıye .. 
Hergun bınlerce, on bınlerce ~alı~anlık Ye anlayı§a bağlıdır. Ta .. 

insanın öldüğü, şehirlerin yakılıp lehe ve ana babalar da öğretmen• 
yıkıldığı bugünkü kıyamet orta- lere bu yönde yardım etmelidirler. 
sında böyle bir kazayı büyümse· Çocuklarımızın karakterli, ahlaklı 
memek gerektiği söylenebilir. olarak ~·etişme!cri, onların bilg!li ola· ılerinuen memleket fay<lalanir. YaV"' lvo hilgili olduiu kadar, ablaklı ft 

B • } b" a·· •• h" ki ed rak )'etiŞmelen kadar Ve hatta On" t 0 1. di k ı_ Ji } L o t·~· 1 oy e ır uşunce ıç ms e d d h k .. ı·w A k h rulanm1z mem dtetin iler4.l .::en araıder o ara~ yetitmeuaır er. 
~ an a a ço onem ı r. nca a • , 

yer bulmamalıdır. Vatan ugruna laklı ve karakterli çocu\ların bilgi· ellerinde olduğunu bileredı::, kudretli Böyle b"fr yükee\: ama~ küçük ya~ta 
toptan ölmeği göze alan bu mil· 

ayrıldı 
mektep sırnlannda zihinlerde yerle- müttefiktir. 
§İrse sağlam olur. C • .. 1 ""d "h · ·ı·hı b" ik 

Bl ,J_._ .. _ ... _ •-- •·-•ırt-"k is- oruı o çu e ı tıyat sı u arı ın ·-
r llvAW>Yl ..-ıa Suıo; ""'"' "'"' t" k ·ı b" b ki )" 'l terim. Çocuklo.nmız vatan sevgisini ırme · suretı e ır e eme po ıtı ·nsı 

şuurlartle koruyarak yet1şmelldlrler. takip etmek, dü~mnn bu müddet 
Şinıdlld zıı.man blzlm yetiştiğimiz za- içinde atıl knlmağı tanhhüt etseydi. 
mo.ruı. göre çok de~Lştir. Mem.le- fayd lı bir şey olurdu. Fakat dü,
ket içinden ve dışından gekm tesirler man tamamen bunun ak ine hare
çok geniştirler. Çocuklanmız kendi ket ec.ecektir. 
nefislerine güvenli ve bütun t.ers te- H . . . . 
rulerl nkıntııan knrşılıyabl\ecek nrbın bır an evvel bıtmezmde 
zihnl)~tte hazırlannuı.lıdırla.r. Vatan menfaatimiz vardır. Bütün milletlere 
severlik nhlfıkın başındn. gelir. vatan emellerin 1 tiygun bi. şekilde ink":ııaf 
sever olarak yeU..c;mek, teıt>iye sıste- etmdc id .a:lerin,., kavuşmak, ccnebt 
mlmizln temelidir. Çocuklo.nıwzın miidahalesir den ve hnrbin yeniden 
toy Z3.Ulanlannd:ı. ters a.kıntılnra da- patlnk 'ern: esinden korkmadan ya• 
yannıalnn ~e yet.iştltlerl çae-dn iyi şamak iı.ıkanını verecek b"r sulh is
mücndele etmeleri için öğretm.enl"r tiyoruz.• 
onlnnn 2lhlnlerln1 iyi 41etmelkilrler. 
Öğretmeıılere de bu isbedlklerimizt (Devamı sahife 2 sütun 3 de} 
cruılnndırnuı.k 1çln, nyncn dikknt et
tlm. Dolaştığım yerlerde önem ver
diğim bir nokta da şudur: 

Talebenin lhtıynçlannı knrşıl:ıınak 
merkezlerde yüksek okulların yntı pa
ralannı bulam.ıyruı halk çocuklarını 
daha mütevazı şartlar içinde banndı
nyorlar. Bu çocukların iyi bakım ve 
kontrol altında bulunmalan gerek
tir. Bunun ne suretle temin edilece-

Hariciye Vekili Parti 
grupunda beyanatta 

bulundu 
ğini gösteren iyi iki ömef;"i burada 
size söyllyeceğim: Sıındıklı kns:ıba- Ankara 1 ~ (A.A.) - C. H. P. 
sından Afyon Karnhlsnra gelen em Meclis grupu UmUJllİ heyeti bugün 
kadar çocuk için bir bina bulwunuş- cl7/ 3/ 1942• saat 15 te reis vekili 
tur. Sandıklılı tnlebe bumda hep Trabzon m..bu .. u Hasan Saka'nın 
birlikte barınıyorlar. Hayatları düz- reisliğinde t,.pJnndı: 
gün ve ucuoour, Valinin ve devletin 
dit-er büyük memurlarının kontrolfi Celsenin açılma ını müteakip gc
nltındadırlo.!'. Sandıklılılnn bruııanla- çen toplantıya ait zabıt hüla!msı 
nndnn dolayı burndn te~ürle an- okunduktan sonra Büyük Millet Mec· 

(Devıamı sahife 4 sfitun ı de) li.ainin faaliyetine fasıla verildiğin
d..:nberi geçen nlb hafta içinde bizi 

u sabahki 
aflar 2 nci 

alakalandıran siyasi hadiseler ve 
vaktal r hakkında Hariciye Vekili 
Şükrü Sarc çoğlu iki saat süren iza
hatta bulund . Bu izahata temas 
edan r •. ~lar üzerinde söz alan ha• 

ıcı, bir vatandasın kaza bombası 
altında can veıınesine razı ola- Yiyecek ihtiyacı Rodos'a ah·femizded·r tiplere icap eden cevaplar verildik· 

J ten sonra saat 17.30 da toplan~ıva 
maz. 

Böyle yanlışlıkların olmaması· 
ru lüzumlu kılan başka bir sebep 
de, havalanmızdan geçecek tay
yarelerin, bomba)'! düşünneğc 

vakit bulmadan, karadan atıla-

latanbul piyasasına her ay çıkarılacak maddeler 
ilgililere bildirildi 

~~ıc.·::..- ~ • '1,; ,.....,,_ s>wm ----

b • • • • k son ver.ildi. uyu brr akın Ill:HUUllllllllllUIPllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllH 

cak topların kazaya kurban git- Ankara 17 (Telefonla) - Ayda nin t~Jat kadrosu bui'ünlerde ko· 
meleri ihtimalidir. 150 ton pirinç, 300 ton fasulye, ille ordinasyon heyetinin ta&v1bino arze-

Hava kuvvetlerinden 
baıka donanma da 
akına ittirak etti 

Böyle yanlışlıklann başka bir parti 160~ teneke peynir, 600 ten~ dilecek ve ofa bir kaç gün içinde fa.-
.. .. .. . . lr.e sadeyag ve 100 ton hulgurun pı· aliyete geçecektir. Londra 17 (A.A.) - Pazar go-

; 

kotuluğü de bombal~n bi~ıye· yaaa ihtiyacını kartılamak üzere Tı- cesi Rodoı aduma yap1lan haMa ala-
rek ve istemiyerek, bilmediğı ve caret ve Toprak Mah9Ulleri Ofaleri .. :1. k k a a I er 1 nına gemiler do i~tirak ctmittir. Geı-
istemediği yerlere atan pilotların tara.fuıda lııtanbu!da piyasaya çı· milerden birinde bulunan Reuter 
bllerek ve isteyerek atacakları ~arılmaaı için Ticaret Vekaletinden Artık itina edilse... ajansı muf\abiri akını ıu suretle an• 
bombalar hakkında süphe uyan· ılglli müesseselere talimat verildiği latl,Y<>rı 

~ haber alınmı,tır. «On birlik» diye tanılaD siaara- Filo ile birl&t@ gidca tek gaz 

m~edır rİıalde hük" ·w· net gereken Çay ve kahveyi inhisar larm fiati yimü olda. Aradaki fark b:ndim. Hücum ant olm"f, bu mü.· 
- Ankara radyoıunun da anlattıiı ta'hkem adanın ehemmiyetini çok 

teşebbüs ve tedbirleri almıştır. mı satacak? gibi _ milli müdafaaya gittiği için azaltmıştır. Tayyareler gece yanatn• 
Bu acıklı olayın içyüzünü ve na· Ankara 17 (Telefonla) - Çay bunu .eve şeve veriri&. Fakat har• dan az sonn aydınlatıcı fitekler ııta· 
sıl tamı edil ğ'i b \'e kahvenin hükumet tarafından be- mana da, imal ıekline de biraz itina rak taarruz et:miclerdir. Filo Rodosa r ece ni ugün, yarın yana tabı tutuldugV u mnlumA dur. 4 .. 

1 edilse... mil yaklaşınca bir gemi tenvir 
an arız. . Ö.ğr~~~i~imi~~ göre, evvelce d.e Paketi açıyorsunuz: Tütün ıslak. obüsü atmıştır. Bunu müteakip bom• 

NeC'mcddiıı Sadak bıldırdıgım~z g_ıbı çay ve kahv_e ~nh~- Kağıt patlak. Bazı sigaralann kağıdı bardıman ba§lam1§tır. Adamn mü· 
sarlar Veka~et. taraf~ndan hır ınhı· ıuya düımüş gibi sapsan kesilnliş. dafilt.-ri ilk önce hava akını zannet· 
ı;ar maddesı olarak ~.ya~ya çıkarı- Yakarsınız, elinizden bırakmağa mişler ve 1 O dakik:\ pşkınlık geçir
lacaktır. Çny ve çekılmış kahveler, gelmez. İlle, atlı kovalıyormuş gibi, mi~lerdir. Bu müddet zarfında li· 
L:rlikte inhisa. maddeleri satan dük- sonuna kadar içeceksiniz. Aksi tak· man tesislerine, torpido üssüne yüz· 

Yarim asır evvel 

Bir seyahat ve 
Ahmet Midhat 

kanlarda satılacaktır. dirde sönüverir. Ieroc gülleler ntılmıı ve gemiler 
A.1rıca inhisarlar idaresince çekir· Yirmi kuruş. Ala. Fak t sigaranın uzakla~ı~ır. Donanma sun'i du· 

dı:k kalı,•enin de satışa çıkarılacağı nevi de azıcık "'lalığa doğru gitmeli. man arkasından giderken adadaki 
Yazan: A. Adnan tahmin edilmektedir. Esasen nefasetile meşhur Türk siga· yangınlann alevleri görülüyordu. 

[Bugün beşinci sahifcmhdc] 1 Ankar .. 17 (Telefonla) - İa e ralarının en kötüsü bile böyle anza· Sanıldığına göre limanda bir miktar 
_____________ ,,..ı 

1 
.ıüsteşarlığına bnğlı dağıtma ofisi· lar göstermemeli. deniz tayyaresi de vardı.. 

[lGO kiloluk bir vataııd~ fnzıa ekmek 
verilecek] - Gnzctel<:-rdcn -

Kadın - Şiıımıınım diye yıllarca ~ n e yüzüme bakın dı 1 •• 
Erkek - Merak etme sevgilim, a' ul.. ıten ideal bir giızı- sin!.. 
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Sahile 2 AlfŞAM 

•• u.n. a Sabahki Haberler ki . V' 

• 
BU SABAHKi 

Tirpiç zırhh
sına yeni bir 

hücum 
Narvik civarında 

taarruza uğnyan gemi 
bir fiyorda girdi 

TELGBA.PL.4.B IA vustralya'ya l Sir Cripps Rus cephe
karşı hareket ile yapılacak sinde şiddetli 

görüşmeler muharebeler 
Yakın Şark 

lngiliz müda- başhyor mu? 
faa hattı Japon kumandanlıği Hint umumi valisi 

A vustralya'nın Amerilia cZafere kadar tiddetle 

Be tt Tah kad ile bağım kesmek istiyor vurmağa azmettikıt diyor ru an rana ar 

Almanlar 
1 
cpüakürttükıt 

Ruslar cHarkofa 
yakla!bkıt diyorlar 

1200 mil kadar 
uzamaktadır 

~8'00 ] 7 (A.A.) - Şimaıt Yeni Delhl 11 <A.A.) - Burada~- S.lin 1 .' (A.A.) - Alman or-
Avustra}yadan ve Yeni Gineden ge- renlldlğine göre, S1r Crlpps ca;vı1 ree- dalan B~hğı. 16 Martta 
len haberler askert müşahitlerin dik· m1 liderlerle serbesçe buluşı:ruık mak- diipnanır. Orel doğu cenubunda bir 

Londra 18 ( a • .) - inmHzler pe• - katmt.· çıdcır.ektcclir. Jnpon taQrYare- adile Yen! Delhlde ~ müddet- Alman tümeninin mevzik:ıine Pcl-1.ondra 18 (A.A,) - B.B.C.: Norveç A..11 r...... ..- "e umumi n.llntn mısa1lrJ. ohnamalı _1_ 
+--n ı ro"Arl korum-.... 4M.. u,,.....,,.._. __ T._,._ len tnrahndan eon mmanlarda Port· " detli höcımılar yapbğmı bildinncı&.• açıklarında .uıgulz torpil tnynreler - ~ ..- ~· .uov.p ~""""' o.u tetclh etmelr:tedir. Bu JUlbarla muma- __ ,. K L__.__ la ...... 

nhı hücwnuna. uğradıktan sonra ra.na kndnr 1200 mll uzunlu- Mores'by ve Şimali Avustmlya Ü%e- ile h için eetıır clvannda b 8"f ba· t~r. ar JlTUQ~ nna ~e eoguga 
Trondhejme lltıca etm•• olan Alman- ğunda kuvvetli bir müdafaa hattı rine yapılan okıolar Port Darwin üze- y. .ıı.r. 1 ,..._.ıı. ragmen Alman pıyaJelcn Sovyet 

<q 1 k 1_ ik zırlanuı.c'l sanı ma ........... r. h"-·-~ 1 L _ •• ~:...1.~ •• 1 kırın 35,000 tonluk Tirpiç zu:hlw, ora- vücuda gctfnnlşlerdlr. rine yapı aca Aati ta.arnızun geç • H" d" t ,. u.;;unu-.nnın nepınnı .,,.._.UrtınUıı er• 
dan çıknrnk ®ha §lmalde Narvtk'te Bu hat, general Kuşnanın ku· nıiyeceğini göstermektedir. ın ıs an UMUMi dir. & fid<letli oavnılat esnaeında 
görülmiif ve İngiliz tayyarelerly:te mandnsmda. bulunan 9 uncu 'V!C ıo un- Sydney raclyosu Japon kuman- valisinin sözleri BolfCriki.-r çok fazla luıyıplar ""2'• 

deniz kuvvetlerinin hlicwnuna uğra- eu ordula.r tarnfındl!ııı mlidn.foa edi- c!anlığının aııkcri tehlikıo ;te taanuzn Yeni De.Ihı 17 (A.A.} - Hlndl.stan mitlerdir. 
mıştır Jecekttr. Bll ordulıır, PmaJl ~a geçmek maksndiyle yaptığı akınlar- umumi nl1si }le B. We:rtdelle wıııırte Cepheaıiıı mCTkez kesiminde bit 

Bunun üzerine Tirplç ~. btt bulmınn Rus kuvvetleıtyle .sıkı suret- da bir ç.o3c tayıyare kullanmak 8ut"O- geçen cumartl}sl gtin11 Nevyorkta. !Dn- A1ı.::wuı loloıidusunun mevzilerine 
tıorda girip sakla.n~ı:-. lngllJz ge- te temae ve ırlü>atı :rnuba.fam ~- tiyle Papwı körfezinde ·ve Tores bo- d1stan Te Çin niüma'iS!ıllerl a.rwmıda. kargı yapı.lan lıücwnlar esnn.sında 

eri flordun dı.şıı1da dola.,."lYOrlar. lar. ğazında Müttefiklerln mUdafaasını ya'l)lla.n bfr dostlUk toplantım mllntt.- kayıplar daha fazlıl olmU§, .5 Mart· 

5 Alman 
botu batırıldı 
İngilizler de bir muhrip 

kaybettiler 

Surlyedc 2000 fabrika. bu müdafaa d _ _._ . _ _ı..... • --1. •• t ..J..-w•A m"'-J _,,.P --.-"''eTdl:r Bu .. _. . ., M k d 1 _.,1--4 .-.c.,..1_ crıCllUCX :iıııııtcoıguu a'YA6c;a goe er• ,,.,..,.,~ '""'"' ......, '""~ • ....:.ı . - arta a ar o an znman zar· 
~n~~~ gereken .. ~~·,, .. ~- mekte olduğunu bilWrme*tedir. klplanbya B. WUDde reieiil: etmlşt!r. fmGa gece gündüz yapılan bütün hü-

Kraliçe Fevziye 

Tahrana dönüyor 

A • _ _ı ik , .. B. WUltic ~jında §l'.iyl~ demek- l ...:_ı_ı ı· l . • d 
yıu rnoyonun ep erme gore tıeıınr· cu:nı ar ~et ı aava~ ar neticaıın e 

Port - Parwin•iu Japonlnr · ·afmdan Si~ zaleri :ımza.~ huSUBUndak1 pGS;ürtülmii§tür. Boltcvikler .5000 
zaptı yol venneyen bini~ kilo· ~h:in 1'tlli b1r tıembıatmı ~ telefM vennifler, yüz.lerce em bıralc.
metrelik çöl !V'O ormanlık sahalarda rum. ınıolar TC önemli miktarda JMılzeme 
müthi§ bir muM.rebeniıı batJ,ayaca- Umumi vali, verdiği cevapta: Blnt U.ybıetmiflfl'dir. 
ğını göatereuıl:.tir. Fakat Yeni Cine- mınetııe prenslerin te~i Harkof bölgesinde 
nin zan'- ŞarJd Avustralya eelııilinin bUdlrdlkten smırn fi)yle d~r: Moekcn t 7 (AA ) Ha it r 

Londra 18 <A.A,> - B.B.C.: şımaı İran ajansı, Şah'ın teı!ôl ettiği aengjn V\J münbit tndilıt- Bftyik müttıefbrtmlzle tNhM' do- • · · - r 0 • 

a ı.t ile VBLl 

Bira yaaak edil
meli mi? 

Ali - Gönende zahireci ol
duğunu bad.iren H. Tınaz isimli 
bir okurumuz diyor ki: cltalya
clan Türklyeye yirmi milyon hi· 
ıa ti~ tıpuı geleceğine dair 
gazetelerde ddalarla yazılara 
realadım. Jnıallafı bunlar maden 
auyu ,işelerinde kullanılır. Ziro, 
bpalarm içi 18.stı"klileri, gazlı su
)'Un lezzetini hozuyor.7> 

Veli - Peki biralar? Neyle 
kapamınlar? 

- Biralar için, kariimiz dnhn 
cezri bir düşünceyi ileri eürüyor. 

- Ne gibi;. 
- •Bira arpadan yapıldığına; 

arpa ise truıarrufu gereken, hat· 
ıta dtmcğimize bile unsur hnlin
de katılan hububattan olcluğunn 
gore, artık imali tatil olunmalı:
dır. Zaten birçok vHayetlcrlıniz
de bulunmuyor bile... Ankara, 
İsıtanhuJ, İzmir burldnn mAhrum 
kalırsa. n.: çıkar? ... Mademki b· 
paeı da bir ithalat ves.ileei teıkil 
e-diyor ... > diyor. 

- Hububat tasarruf eclilain 
' diye simidin, çöreğin, makama-

nm ilh ortadan kaldmJdığı bir 
memlekette yabana ablacnk tek-
lif · değil, azizim ... 

Buz deniziyle Ma.n.ş denlmıde TIJlru ba tri •-liıaınnı dü""anm ~ii )'UYor ve a.YD1 61küden mWhem oıa.- un hemen dolaylarında fiddetli hir 
bulan çarpı.şma.ln.rda. İngilizler beş Al- çekiJeceğini, Azer yca- rak z:afenı 'tadar flddetJe VurtnQ.18. ve ıneıvdan muharebesi olma:ktadır. Bu ,.... ___________ _, 
mnn hücwn botunu batımuşlar, beş R "Jh kı b .. mesafeye getirmif ~r. anıta da daha. iyi bir dtinJUWl :tu- büyük endüstri oehrinin ynltında 

Aliveli 

ı:w~ı de tulla.n.ılmnz bir hale re- mn uayaya 1 a Üç gür. evvel Luh adam ·~ıimGa nıfmaııma 7&Mlın 2ç1n cmla.nn J1W Rıa ann ,,Jine dü~ muhtemeldir. 
ıırm~lerdk. Bu hU6UStcki ıntallAt fayİasım yalanlıyor g C: .... cn Japon deniz. tqkilinin mev• başında kalmaya~ oolurnıyo- Rne'Par, Orel - Kunık • Ha~of hat-
flldur: kii ve kllVYeti luddunda ~ 1ıir M• ruz. tmcWB Alman mevzilerinde bir ge-

ın:~;:r =· ~h~~ ~~~ LoıuJn ıs (A.AJ _ .&llesbıl p- !i:ı ~h:b;;~;:~r;-11;:1~ Candi'nin göriifmeleri da ac;ttian M>nra Almanlerm Pd· 
te te;ebbüs etmişlerdir. at eıma.dn met: için b1r müddet eıneı Mısıra e-1- hıük6met nı~ed mahfillerinde ha- llangkok 17 CA.A.) - (Stefanl): detli mukavemetiM rağmen ilerle-

m1ş oıan han~ Fev-dye bu Panendlen kongresinin milteaddit nUıierdir 

Anıt- kabir 
Jüri heyetinin tedkikatı 

neticesi bugijnlerde 
alınacakbr 3 

Almnn hücum botu 00~• .iki • •h--ı~ h~i •I olan sana. o.t deı-1'?; kumandanlığı- -rıerl ve bu uada C8tvahrla2 Nehru, KrMDaya Zvezda gazıeteei, daha tanesi de hasara uğra.tılıruftır. Biır In- gun Tabnına. mu~.en y Zeland l>CUtla lte.dar "" 
glliz muhribi batnuş i'8 de ıc..me ge- edecektir. Kml* 'nıhnmda tllh ıun enı • ,,._ .Jar_::~ k"_,1_ al Van9ıtya ceıereıı: Mabatma. Gandlnln timdid4lll Harlof ıdırinin içinde çe- ~ 17 (Telefonla) - Bu .. 
mllerlnden hiç btrl zarara uğrama- nazırlar ve ecneb1 .sefirler ~ ~D ~~ :UAHaıld w ~ ~ ~vine ~lt. Nehnı daha ftnee t.e mulH.rd>elerimn olduğunu haber gün, 3atvokalet müsteşarı Cemal 
mıştır. Paza.rtcs1 güntı ~ iki Alman karfalanaealrttt. ~ nJY~e 0 ugu mcrs;«Dn• a.ynca Gandl v.ı lıxllıgTen!n rdst Meor- '\'el'Dlek.todir. Yqil tarafından, anıt • kabir proje
bücwn botu daha batmlmı§, dört ta- KraliQC ~ lılısmıı plmell, dedir. Bu taldirdıe Avmtralvemn ti· lAna Asad ftıe B~· Lo.c1ra 17 (AA) - Haft:ofun lerini todkik eden jüri ~yeti azaları 
nesi de İngiliz tnyyarelerl tarafından mlh?er propagandnsmm ~ n mal ve ,.ık ea!ııiUcrinin nezaret al- B. Crı~·tn seyalıa.lle a111ı DmAnA Jıüımdt !zere olduğuna dair Lon- ~efine Karpiçde bir ziyafet veril-
btlmra uğratıl~r. ıp.bın tahtmdnn çekUeeeti, b".l11~ tına aln-.maın kolayJatae4 ve Ame- tesadüf eden bu toplant!l"ll bt1Jibc b1T dncla tıeyit edici malumat~ da mİ§tİr. 

nbı İrandan :tnç_tıiı l'e &l~ Biri ,...ı- rika jfe mln'llsala kesihnit olacaktır. önem verthnettedlr. gazete~ Harkof un dı, mabaJlele- ZiyAfet~e Maijyc: müsteftln Esat 

Sovyet 
ceph·esinde 

sız saylalan dunynya yaymaJarına Canberra 17 (A.A.) - Avus- lngı·ıı•z rinde m~ebeler olduğunu ve §e- Tekeli :il· Maibtuat umum müdürü 
ya:mmıştı:. traltya Batvelôli M. Curtin, dün Port hir içind" d~ çetecilerin k.uıtulu• ea· Selim Sarper de hazır bulunm• .. ••ur. Remnl Imn njaruıı, bütün bu fayl- O • üzerin la J hücu " ~ 
nıan bugün Jı:n:tl~Ue te:Jı:zıp etmırt arıvm c yapı n apon . • va,lo.n yaptıklcnnı yuzıyorlar. Jüri heyea, projeler üzerinde tccl• 
İr da Urlccl '.Nlıtancnle bul ~ mu.-ıun Pskeri hedeflere tevcih ec!Jl- donanması Straya Ruısşa'da 16 net Alman or· ınatın.a deıvum etmektedir Netice 
~~ RU3YD.llm İrtlllda ~ıU:- diğini söylemiştir. Şehre hiç bir ta- dusunun ümiteiz gnytdlenne rağ- bugı.inler ~ almacnlctır. . 

Vaziyette esaslı bir 
değişiklik yok 

~ gütmedqrfnt ve İnınn filtl- arnız yapılmamlfbı. Askerler ara- • • maı Sovye• kJtalan çe:mberi darlat- · 
mntom ~ğlnl, §a!ıı memıe- 11nda 2 ölü, 11 yaralı vardır. Yerli- Amıral Keye Bahrıye mnğa devam ocliyorlar Ruslar Orel Pasifikte Müttefik 
keti tel"l~ fdmr etmediğini, İmn lerden bir kişi yaralanmı§tır. Bir kaç birinci Lordu Alexanderi bölgetıin<fc de muvaff~kiycder ka· 
Azerir.ıycnnmı Uhak etmedlClnf b!l- bina hnrap olmu~. :ise.de hiç~bir t nkit tti• zanmı.,Jardır. 

Lonclra 18 (A.A.)- B.B,C.: Dün ge- dimı.fştlr. vust:rafya tayyarcsı ta.imbata uğra· e e " 
ee ynnsı Moskovnda neşredilen res- R--------
mt Rus tebliği: Ta.hronqa çıkan Ittıınat gnzetes1 n...mıış&ır. Dün dola n rivayetler Londra 17 (A.A.) - ~ haıtosı. omany 
Kıtnatunız dün t.ıı.a.rruzi mulıa.re- ingmz - Rus - 1rnn mllnuebetıorlnhı hilitfına Yem Cine yeniden Japonlar münOJ;CbeUlc söylediltl nutukta deniz 

belere devam etmişler ve bnzı bölge- lauşıhklı teorik! :mesa-1 ~e 1.9U- tarafınckn bombar<lım n edmneım~ birinci Lordu sır Alex:uıdert tenkit Macar·stan· 
Jcrde düşmanın mukabil tnarruzıa- natı ve 1nkişnf eWr,-ını, AzerbayCtı11da tir. edan :tllo Amiral! Bir Roger Keycs 
rmı ağır zaylatJn püskürtmüşl~rdlr. ~ıkb.r ç~ı. sfikfuı Jrii- §Öyle demiştir: 

ı.ondra 18 (A.A.) - B.B,C.: Rusya- kihn sürdüC'{inü, İranda.ld Rus tno.ll- Litvinof hareket cB\lgÜnkü ®vred evvel, deniz bl- İki memleket radyo ve 
dan harp vazlyeU hak:kınd::ı. etraflı :vetı mu:ıhedcn1n h~rbıc ha- tinci Lordu sıfntlle Amlmlhk da.lresI-
mıılfımat gelmemiş ısc de starayn Jel gettFCtnt;yecek lem.ata hlhisnr et- İstiyor nln b~dn bulunduğu kısa m ddet gazeteleri yeniden ıid-
Russa'dn. nuıhsur 16 ncı .Alman ordu- tlğlnt yanyor za.r:fmda. deniz kUVvCtJerbıe en bftyiik de el" • b 1 d 
sunun vazlyetl gittikçe fc.na.laştığı <Baştarafı ı lnd sahifede) fenalığı ynpmıştır. 930 senesi deniz t ı ne§rıyata aş a ı 
Moskovadan blldlrllmektedlr. Ruslnr, 1 1 B. Roosevelt'in mesajı ınukavek'ehıl ta.dil edeı-ek deniz kuv- Sena 17 (AA ) - Baolcr Nach-
bu orduyn ıevazun ve yiyecek taşı- Ham tebligv Jeri Ncvyork- t 7 (A.A.) - Economic vetıe.rtnı yılla.rea sllrCOOk bir zyete • : • lk 

1 
d 

yan 90 Alman tayyaresini tahrip et.- • I"' Odbde verilen ziynf ot esnaaınd Çi dfişünnüş ~ J porı1ann deniz h{ı.kl- rJclıteıı gazeteo1 Bn nn ar urumunu 
mlşler 1k1 günde 12 yeıi ve aylnrdan- eeliri D<Aıtor H iı il Hoiland mfyethrl 1Dazanına1nnnn müsaade et- ineeleyer.dt. diyor ki: Hitler - Anto• 
beri Almtuılnnn •fddeilc tahkhn et;- 1 ı· bJ• • m1Jt,1r. Biz 0 mmanlnl' bu ~-.._.ti :1e.c:o gÖril§meainden sonra, Macar ,.. • t v eefiri 1...udon ' ııöz nlmıtlnr ve: • ............ .r- __ ı_ __ t...._ R ·ı dalıcı· · •· 
ID"Jerl bir mukavemet yuvasını aJmış- ngı iZ e tg1 dan aonRl ~v.id S.mof Reoeevdt'- muhafaza. oo~ b.dar ~bu- ~nuı omanya ı e ıy:a mu-
ıarcıır. lumryortıWt.,, nucbct1er kunılıı.bileccğini ummu • 

Cenup cepheslnde ç::ı.rpışmalar ~ JCa1üre 17 (A.A.) - Orta pık . uttur.: . M--- t lard.ı. HU5U:riyldti Curcntul gazetee.i 
thıleşmcktcdlr. RUBlar Kırımda b6-~ t.ebl.iği: lffıri bölgede~ .Za~re ~den . . .l'bateıımn _ançuri de Roa..o,raoın bundan sonra gözleri· 
1iik bir faaliyet g&tcrlyorla!'. hardteti diin artml§br. Hüc.um aro- bB~~ . nnllbetkr IÇln hdemed_La ::!ı;~~ı ni ancak doğuya ç.eYireceğini JYU-

- Başkumandanı 
General Marc Arthur 

Japonlara karşı umumi 
taarruzu idare edecek 
Londra 18 (A.A) - BB.C. : Flllpln

lerdeki Amerl.laı.n kuvvetJ.'Crl kumnn• 
danı genenı.ı Mac Arthur, Flllplnler 
de dahU olmn.k üzıere Slncn.purun şar
kına dü~en Pasifikteki bütUn mütte
tlk kuvvetlerin ba.şkuını.mdaııl$ııa. 
tayin edilmiş ve kcndls1 eıiüuıı hnr
blyesiyle beraber, tayyare lle Avustrnl .. 
l"!.Yll gelmllftlr. Oenernlln dntmt ka,... 

rarg{ıhı Avustrolyada olncaktır. 
Blrl~lk Amerika. tc1s1 B. Roose

velt bu tayinden balısedcrk~ ken· 
df.81n1n ve bütihı Amerllaı.lılann gc .. 
neraı Mnc Arthurun hayrnnı bulun· 
duklruını ?e hamin sevk, idare& ba· 
lnmmdan baz.ı kamrlann &1ı.nmnsi B• • •• "--) d ''-LiJ ld .. k ı· lıir H"WU'.en:nı.. a yan c:ı uu gı· 1 • ı mı ..... Falı.:at bjr müddet sonra Ru-ır şayıaya gore ~arı a QilllI o ugu uvvet 1 ı. 1t bitli... • . bir~-· mı yon :ı;ı~ 

Harkof düıı.mijtı dÜıfmıııl kolu Şcnma bölıg~• iJ.r. ~-.ı.~~a~ g_~ ııe~ti L-~·· men gazeteleri ve radyolan Roman- icap ettiklıtl, generalbı de Avustnılyaı 
r·- ~ 1em· fakat k~lerimizin ıuamı-nı~ etmClJ.'1<m .111aret 0~• .tu• ya hudutlarının doğuda Bug'a lcodar ~umandaıilığma. ta.y1nl de bunlnr-

Lıındra 18 (A.A,l - Son.derece old- ~ı..!!'__ !f!JYY.ar cld1 . • M zmıdır. Düşman pıopn.gandaeı en pon s eri babda cift ThOsı!-e Jceclar gıeni-1eme- d&n blrl olduğunu, Bat.nan~ 
detll muharobelerden sonm Harlmttın ""ff."~ lZııne ç ~ Ş::. yüksek ınuvalfnk:iyeıtini &IO'Tlhk vüc:u- · .. ckl .• el 1 tlard .,. B mndatl müda.fannın ~ sarsılma.eh• 
düştüğü ha:kkındn. 8tok!holmda. bir ~ a baet-- _ı _ ea.~ l~f k l ele getirmekle Jı: nm1§ olur. Bu 

91 ~~. C&mı lcw a m!_ 1~' _:..ıu ij'ını ve sonuna lrodnr d~nm edcceğt-
faYlo. dolaşmnktadır Bu fQYiayn. göre nma hSIIlOA Jftqnte ı uvvet tt la 1 k ola ub İlkbaJı,.,. .... d hu kuvvetı•n ac~ ,,...~ar &Zlll ıgma ıuırşı o~ ,....... ni seylcmf.ııtlr. 
Alnınnlar lklsf gcn~l olmnk tızıere tnrafından düşnıana kayıplar Terdi- Pl~ r=.;f:;.;ıro~ • ~ m j: ~ detl, nqnyat yapılın ır. Hatta Ta· General Mac Art.bur zamanı geldiği 
15,000 den tazın zaytnt vem:ı.L,ıer ve riluüştir. Hava Jrovv erimiz dii~- r • 

1
1 

en 
1
_1_ e~. ~b~ Ruaya'ya saldıracağı ro gazetesi intikam<lan bile bahset- vakit Je.ponlıı.ra k!Uşı müttefHtln 

H rkof d tr... ... J rd ·ı . ı1.."'-I _ _ı._ı_· E ı~ ınaeını llkıym r, rnem CAet:mıiZe "'. b. • • • ;... •ft--- u ~k 11-a. .... ,ı1• a u a yn~ .. "lr' a ır. mn J en 'OQ g~ı aa .,,~ ••• e mu- kim lan • . ccnc'b• hir ıldırıliyor m~tt. ... ••. .u ..... ı.mu .ıuare ............ v en ..,._... ....... 
[Akşam: Stokholmda dokşan bu vaffakiyede engd olmuşlanhr. 0 cmn etın , 1 mem· Macaı basuıma ve :mdyoeuna gc- kumandan ola.rak tc.ırtkld ediliyor. 

§aYfa doğru olmnsa gerek. Ne dün ge- • v • lekette U.. bol~~~k ~~ bozgunla Vacby 1 7 (AA.) - Amerikan lince, bunlar c;ok ihtiyatlı clavranı- Filipinlerdeki yeni 
ee yansı neşredilen Rus td>lieti '9C Alman t-ebJıgı ~ ~ gneoegını. ~~enler, ajnnlarının bildirdiğine göre Uzak yorlM. Fakat Rumen radyosu Tran· Amerikan kumandam 
ne b~ ~ah Londro m.d.}'IC>su Hadro- veya ıy >"' an ve tark hadiaderi hakkında ~ doğnı silvanyada dinleniliyor V'O Rumen 
fun duştiij'!il:ndcn ~r.1 Baliın. 1' (A.A.) _ Alman ordwan ~Lt iwııberler ynynnlM Mih?er pro- __ ,. ı__ V . -~ nazıeteleri de orava mmıdrtedir Bi- Londra ıs (A.A.) - B.B,C.: Fillpbıw 

• • teb • paganclesmm JutufkAr 1meı- ajNlı ~umat a~ • atpngtonun ~ Te " ". ... · lerde ataan ıi,k1 r1 
Bırmanyada son vazıyet bafkumands.nlıezmn Hltl. ıı.er-ç lünii ___ J _. _ı 1 B ...:u ayası mahtillennde ha 1 olan kana- ~aenale~ Trall8llvanıya "8llr.ı bun- k&n k~ıeıa=ıı.n:n1~ 

yarıınadnsmda ctüpnanın ,.eDl ~ ro e>ynam&X'laoır ar. u KHR :ribi B ·bit ı..-ı. • eti- dan ıainırlenmekte ve Romnnyentn ıı-• 
Londra 18 (A,A.) - B.B.C.: Meıtl'el!I raz1an it : Rımıaı :OOtıleın &ı• yretler bir kaya gibi duren aml'İ· ~~ l'~I "'~~ tc .. .trakı•-::.ı:~~~L Rueıyad.n ziyade müttefik Mace.ria-~ Veyvel ~ edllmlfth'. Ja.-

Blnna.nynda. çın lmvvetJerl, 9'am de akim . 33 t.ank ıalaıtip rnUiıı liaerincle, gittikçe utan *ih- u.ı ·~ a .. ~nnoga mVY--.ı;. ou:.n . . . J>Qllların bl*aç gün sükftnettcn eon-
ktnvetler1n1n llerlieyfş1ni durdUJIDUf- .,Yeriştır. Bam ~ıe.de fldde4ıl1. 16- a1&1mıı1ınrı ~ ettiii do.im {berin· Ja.ponyamn ı!li>aharda Rusya,.a tıa· ~Hol~ ~tol erclıretn; ra J'&ptıldan taamızıar ~ dillmti.ro 
lar, flmalt p.rk1de de Japon kuvvet- ecı. gıöAiiee ~ ~· de ve bize MırıVet Ye demok.l'ui ~ •tmeie hazır~ 111cıdMOD- • mtanm ~ - tttr. ----------

• Jerhıln btr nehri geçmesine mln1 ol- Dutu dlieJ" t>ölge da lanıa ezmol: !kudretini dedir. Bu na~t Şaı4t ecıphesinde tllft !~ t:ddt ~en ~~ kel'(ll 1 'd R 1 
•U§lardır. dG;mım nıuvatfak~ ~mıı ir: ~etim.iz ~-= Almenlıvın yapac.aiı bü,.a1t taarruz- tedbmer al~mı iıllsnebedir. , ran a US ar 

RG.ngonun §Ql'kında İnalöz ktlnef:· ~laDUf wı tnnJ.ı ~ ulra- k&pe& ~. zile.odtir Ja ayni zamanda ba§lııynhilir. M 1 • • b .,,,ı;._kü 
lert, Japon kuvveU~ tema.!fıadır. JD$.r. Dlıl!nu. :montkırl, hMdlet Al 1 c . •• •• • Anıu~an hükömet mer\e&inde eC! Mm Uaua• Türk hududu boyunca 

A .k d . ... noktalan -ve ~ temrıı 1* man dütunceeı ,.pılen hf.eaplara 83re. Japonya ruznamesi 
men a a ımalat ııtıl'Ctte bolm>a.ıduna.n edtlmi,ftılr. o:- Berltıı ıv CA~.) - Yan ıum1 bir Mımçuride takribcu ı rN)yon kioJUk Alııbh 17 (11cWonla) _ Yann ileri hareketlerine devam 
yüzde elJi artb ~ ~ ~ ~~~ tnmt <lml bir ordu toplamabac:lır. Bu kuvvcıtin eu.t 15 de toplnnacok oln.n BUytrk ediyorlarmıİ 

Londra 18 (,A.) - BB.C.: Aın.erlb. ~~ dömı~. mu- s6ylcnen nut :r kıyasianının ~~bir k..&nı Viad:rv°!'ok oiva- Mtt1et Meclbi ruzname&indc, bq . ., 
fabrlkalnnmn ıst.ihw~tmı 1nl'mme Laponya ceph6Sin~. Almn:n ~ görtlş tnrzı ~dan çok derln rmda bulunm dır. Oiger et· md:nıs.ı vefutma ait Batvekafet 84:"l_in 17 (A.A.) - D.N.ıB. ~ 
memur olan B. Nelaon, Peatt Harbour tıtaınnnn mer.sup höcvm :cıtlt~- meydıı...na ~~. ten ayni clereoede kuvvetli bir ordu- tezkereci ·ıe maadin nizrunnamceinm çok~~ ha~ alan kaynaklardan ?.8-
bMkınmdan bcrl, Amerllcn faıbrlknla- nin yaptığı ta:ı.rro'ıbr muvaffa1dyt'Cl& Lol"d Hallfu, zamanı bir nevi mfit- nun §im .. Ji Çin<k y:ayıhn bir vazi- ban madclelerini decji ·ren ve Öni ~e~dıgıne. gore. lrnnda Rumye gol 

ın ıstıhsnlfıb y{ı7.de elli nl.ııbet1nde netloelenmlştlr. tof)( ol&rok g&tcnneğc ve nutktıııA yette buhıncl~u hildirilmıektedir. İd<ıre knmutanlımna bir otomobil ıstik8metinde ilerlemekııe olan Sov• 
~ tı!fylemfştlr. Ehcmmiyetll ı:avaş ve ııı.v ~ lytmsi bir mah1yet ~çalışırken Söylendiğine göre, Vlodivoorok tnlıais edilmesi hakkındaki kanun )ft. yet ltntalan Revanduz yohryla cenup 

A "k d • dd ti" ~killerlmtz sürekli te mıil:ıl' yapa- lJtvlnof zrı.tnanın müttefikler :lıghı çn- civanndaSci Sovyet gnrnizor:\tJlun yjhnkın vardır. batı:y:ı doğru Türk htıdudu boyunca 
merı a a şı e 1 raJı: Sovyet tıt.nınnm dağıtmışlar ve lışma.dığını apaçık söylüyor. Dcrllnde ~·eti takribeın 600 bin kipai •• Fa· • • ileri hareketlerine devam ediyorlar. 

kasırga lnşe Yollarını bonlbnlnmış?n.rdır. Ha- belfrtlldlğjne göre, lAtvln<>t ı:ert bir kat' hu kıtalardan bir kıamınm Av- Riom m " akemeaı Sovyetlerin dnha §iınWdO"ı Musu1 
Nevyork ] 7 (A.A.) _ Alınan vn muh~ı::~ertndc 10 d~an tay- ta.vırla yeni bir cephe kunılnın&nı rupa ccpbc:ı;ine gönderilmiş olı , 1 Riom 17 (AA.) - ilk dinlmilcn çevresine müvazi bulunan hudut böl .. 

eon haberlere gör . lllinois bölgesin- y~n~u~~~d~şt~~an ve İtalyan lst~:~:r ~ dlğcr blt tıa.1run M- ihtimali de vardır. Mnnçuricle Japon- şnbitlıc:r muhnsemnt esnasında ordu· genine .vardıkları s'?~e~~~edir ... 
de hüküm süren şidde1li kasırga ne- keşif teşkilleri d~şman 1 uvvcUcrlnl dlseler düşman tarafında oldu!D;ıa ların e~nde l O kadar mühim ~- ya bımanda etmiı: oktn generalJeı- Aynı lı:ayn~kta~ ~~~enıld1K111?, go• 
ticcsinde şimd-;y kadar tesbrt edilen püskürtmü.şler ve esirler nlmışlardır. karııık bir z\hlliyetıe ve bundnn daha diler hattı vamır ki .icap ettiği za- İ diı. Önce 3 üneıJ ordu "!"ıpu ~- r~ .Rusların nıyctı butün. batı bolgc• 
nkamlnra gör(', t"n n ğı 100 ki~i öl-l ıı top d:ı ta.hrlp edilmlf VC'.)''4 (ll<.' ce az kanşık olmıynn ' bir M1rer1 duruma. man bu hatlar barckall kol'1~la§'tıra- mandam general Bcsson dinlenmııı- s~nı Kermıın§ana kaclnr ~gal ctmıek· 
müş ve 650 lıti~i ynrnlnnmıştır. J çfrlJmlştlr. del!Uet etmeG..-tedi.r. cakbr. ltir. lıu. 
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iktisatta iki türlü kıymet vardır: 
Btri ccistibLik kıymeti». diğeri c:mü
badele kıymeti». Ve ekser ~e
eiler, bunları biribirile karıştınnıf· 
la.rdır. Belediye narhın kaldıril· 

masım düşünüyor Mesela göğsü ağrıyan çoc:uğwuı· 
:a gece yarın pifirip venc:eğinİz ıh· 
lamur, çar,ıda yinni para bile etmi
yebilir. Bımun mübadele kıymeti sı• Beledtye ilttı.sat müdürlüğiı ı;chrl
fıra yakın dahi olsa, nazannwla is- miz& bol mlkda.rda. odun, köm11r gel
b"b1ak değeri büyijktür. meshıi tem.in etmek maksadlle odun 

ve kömür üzerine konulan na.mm 
Onun gibi: İstanbul şehrinde ve mldırılarak satışların semes bırakıl.-

civarındaki ziraate dair şimdiye ka- ması için tetkikler yapmaktadır. 
Clar verdiğimiz iktisadi hükümlerde Belediye lktısat müdürlüıtü odtm ve 
bir değ4iklik yapmai{t kabnl et.. kömür tüccarla.n araemda vuku bu.
meli! lacat reOmbetln odun ve kömür flat-

Nerede sarı 
Hani "Kumrulu 

güzel? 
mesçit,,? 

~~------~--------En salahiyettar mütebas•ıslarm larında. 1ht1kll.r yaıpıJmasına. mh'li o-
fÖyle dediğini ~itmif ve sütunuma lncağı kanaatindedir. Tramvayla Beyazıttan seçerken rekkepçilerinden mürekkep ea.t.ın aı .. 
geçİrmiftİm: ç k h hazan yolculardan birin.in §aşkın p~- dığmıı hatırladım. Ve bana bu b'eı-

- Trencil.iiin ve vapurculuğun ay' a Ve km. pencereden bakar al: yanında· nüz dün gi>i i:miı geldi... Ne yazdc 
inkipfından ıonra, Boğaziçi " Mar- L:ine: ki bugünkü genç İatanlbulılu, henüz 
mara kıyılarında yemifçilic ve seb- - Buralarına ne olmuıt böyle~ .. dünkü İstanbulu tantmıy'Or ... Uzağa 

sa.nıre 3 

imar işleri 
zecitik sukut etti. K~ behçele- Dünden itibaren beya~.. diye eorduğunu işitiyıorum. Ve anh· gitmeğe lüzum ~k: 20 - 25 eenelik. 
rinde bir patlıcan bir mecidiyeye. name verilmesine yorum ki böyle soranlar şehrin baıı- lstanbuldan bahsediyorum ... Hepi- N 1 ı kad 
bir salkım üzüm yarun liraya malol· ka semtlerinde oturmaktaqırlar '\"e mizin hatırladığı lstanbuldan... orma zaman ara ar 

- Vatandq ! .. Kendini bu kadar 
zora M>lıanak için ne mecburiyeti. 
var 7.. Şu müthiş öbüriiğün, 111 b · 
laycı körüğü aibi göğsün ile tu sİp
ralan İçmek için sana kaç para yeri
yorlar? .• Niçin bu ıdmıbJara katlanı· 

mağa başladı .•. Vaziyet böyle olun- başlandi uzun mikldettenberi bu taraflara M&ela Yenicami meıyıdanı ... Bn- durdurulması karari 
ea niçin ucuı:ca çarşıdan alınmamı? geçmemişlerdir. Geçenlerde daha rası az bir zamanda tasavvur edilLnf- T" t b•ıd• •td• 
Aparbmanda oturulur ve Adananm Hiikiimetin ka.ral'lle çay ve :.:a-hve tuhaf bir konup.maya ~bit oldum. yecek derecede büyü.le bir de~şikli- Vl aye e 1 ırı 1 
sebzesi. Egenin meyvuı yenir ... Sa- satışı muvald:nten durourulmU.J ve Bu seferki yaşlı bir adamdı. Tram- ğe uğram!ftır. Ne idi o eski Y~
lonlanmmn vazolarında İtalyadan elinde ça.y Te lc:ıhve bulunanlar be- vayda, kend~ile beraber yolculuk mi meydanıl... Tam minas:ile aea .. 
tayyare ile getİrilmİt (ve kökü gene yannıı.me vermete daıret edllmtşler- eden genç adama şöyle söylliyordu: yip bir ~rk pazanl... Deıh~etli bir 
ftalyada kalm1t) karanfiller koku dir. Ellerinde çaıy ve lcahv& bulwwı- - Ne bileyLın'> ... Ben Adanada kala'balrk iç.inde dolaşan ~kiciler .•• 
saçaİ-lar ••• f.te büyiik ölçilde müba- lar diln beyann1lme vemıeğe başla.- gazete okumuyorum ki... İ&tanbula Omuzlarında üst üste Jı:onuLmuş pan
dele tarzının İstanbul bağlarına. balı- IDh'iln.rdır. .. gıid.ince şu Beyazıdın stra bhvelerin- talonlar, cek.elter, başlarında iç içe 
çelerine bostanlanna ettirdiği Beyanname mud®tl bu ak.~ ~t de bir nargile tokurdatayım. .. de- geçirilmiş 20 - 30 fes ... Şapka u-
rar... ' za• ı:, dbe bitecek v

1
e ~!e~!ışenet,:be ~u- diın. Bir de ·Beyazıda geldim ki sı· manında da ~pka ... Bir tarafta ke-

n~ eyannı:ı.ıne en ~·~ .... ı:ı "' gon- k ,__ 1 · d b l B · · kl · k d ,_. lm Muhan·em Fey:ı:i üstadunız anlat- di! ~e'dlr ra a,ıwe en ara ınsa u ... u ;vırmı pen erane a ar esıı;.ı eşya ası ıı 
m1,tı: 

1 
· beş senedenberi böyle oluyor. lstan· dükkanlar ... Mühürcüler, bir şemsi• 

- Kının muharebesinde miitte- KÜÇÜK HABERLER buldan Ada:.'laya dönüyorum. Birkaç ye altında ilci büklüm olmuş cızır da 
fiklerimiz İstanbula. geldiğe vakit, sene kalıyorum. Bir de tekrar lstan• cızır yazı yazan arzubalcılar, gül-
hemşerilerimiz ~öyle düoünmüştü: * Geçenlerde Alına.ıcywian gelen bula geliyorum ki şehir deitişm!ş .. ,,, yağcılar, tesbihçiler... Ve nihayet 
«Amanr Şu yemyeşil, fU ağaçlar Ticaret ot1sl umum müdürü B. Ah- Eski sıra kahvelerin yerıinde şimdi açıkt:ı müşterilerini tınıı eden, ya
İçindeki İstanbulu yabancı askerlEI' met Cemil Çonğ dün Anltarayn git- çimenli bir sed ıyapılm1ştır. &rafına hut diş çeken berberler ... Kuşçular, 
tahrlp eder belki. Kendilerine Kı- mtştir. duvarlar çekllen bu sedin üzerine tamir ettikleri eski ayakkabılan bo• 
nabadayı ttdısis edelim. Bari yalnız * Hükumetçe verlkce-k emir üze- yeşil tahta ıııralar konulmuştur. Be- yayıp, yan yana dizen kunduracı-
orası bozulsun ••• » rlne d$tma.ıta. tfibı tutulan 11.halft.t yazıt son yirmi aene içinde İ!'ltanbu- lar ... Kalabahk arasında iki teker-

Bu da, geçen asırda. İstanbuJun na- mallarmm uzun müddet tnclrle;: elin- lun en çok değişen semtlerinden biri Jekli araba.sile dolaşan Buharalı pi-
de kalması üzerine bazı müracaatı.ar oldu. ı · J Su ı V "h 

ııl bir nebat saltanata İçinde yü:zdü- yapılrmştır. Bu vaziyet karşısında M ı· le .. 1 . b" ki avcı ar... cu ar... ~ ru a.ret tu-
ğünü gösteriyor. On yedinci asır gra• hükümet ya. bu mallar içln tüccarıı l espe a. arkt\ yalz ~un ben ırç~kJ a: haf bir tarzda §erbet aatanlar ... Bu 
vürleri, şehrimizi. çiçek, yemİ.t. :zer. bir prim verilme.si, ya.hut da k.\r rının ana anve erme enzettı eu adamlar önlerinde bir sürü şerbet 
zevat, yaprak bolluğunda yüzer bir mlktarlannı yükseltmesi için bir pro- kaldırımlara kadar taşan aç.Jc hava bardağı bulundururlardL Her barda
halde canlandınr. Bunlara bile ne je hazırlanma~a. ba4lamıştır. kahveleri tarihe karıştı. 1 tanhulun ğın içinde kocaman bir buz parçası ... 
hacet? Çocukluğumuzun ağaçlı, Bu projenin ta.tblkile al~kadar ta- hakikateın pek dikkate değer htsu~i- Şerbeti içenler tabii buzu bırakarlar
tarblı mahalle evleri hala yidmm:· cirlerin m~üllert halledilecektir. yetlerindt."11 addedilen bu kahvelerin dı. Adam bu buz parçasının üstüne 
CladD". * Mehmet adında 13 yaşında. blr önünden, faraza bir ağtütos günü :reniden şerbet dökerdi. Bu suretle 

Ve nihayet bugünün Nevyork lca- çocuk Kara.köyde sümtle giden bir aksam üzeri geçeceık olsanız: aynj buz parçasilc: 8 - 10 kişi şer'bet 
rikatürü, betondan :maınul biı· nebze tramvaya atlamak ıstıerken düşmü~. - Doldur bir, patlat iki ... Ağaç içerdi. S.cak giinlerde bazı açık göz-
y~i11iksiz modern mahalleleri... sağ bacağı kınldığı glbt başından d:ı altına üç okkalı f. .. gibi ses.ler ta ku· ı ler iri buz pa~asını ağızlarına sok-

- Niçin böyle oldu? al!'~ ~=~ı.ştır. Mehmet hıast.:ıne- lağınıu kadar gelirdi. Buraları se-
1 
mak isterlerse !'erbetçi hemel'l i~e 

Bu sualin cevabını, zirai iktisat ye* a Şehir ıştl~troru artistlerinden ıin de olurdu. lstanbulun sıcaktan müdahale ederdi: 
mütehassıslan. yukanki söalerile ver· Vastı Rıza Zobunuııı erlnden 150 Ura. cayır cayır yandığı zamanlarda bu - Ulan çıkar buzu ..• Nerede b'J 
rnis oluyor. Lle blr gümüş, bir fildişi talbaıka, bir kahvelerde hiç olmazsa lıaf.if bir se- bolluk~ 1 kuruşa hem !ferbet hem 

Fakat sanırım şimdi onlann da dürbün ve blr ma.vl göm!~ çalıp kaç- rinllk sizi beklerdi. Hele akşam Ü•· buz hal.. 
tıkt:ı.n sonra y::ı.k:ıla.ııan Mehmet Ali tü ı;:araon eu §İ§~lerile yerde bir ta- Ve müşteri arbf diye buzu harda-

fikri de~..şmİştir. Zira cidden iktisat ile, bunun çaldığı eşyayı hırsızlık ol- kım §e&iller çiziyormuş gibi, masa- ğın iç.ine iade ederdi, Bu ara.da bo
sartları değ~ti! 1942 de hikinı olan, duğ'unu bilerek satın almaktan mnz- ların ve jskemlelerin önlerini suladı· !ram boram dumanlarını tüttüren köf
ccmübadele kıymeti:. nd.an ziyade nun Ja.k ve Aseonun muha'k.emelcr1ııe ğı zaman buradaki ferahlrk daha 1 teciler, ekmeği ortadan yararlar, kı
cı:istihlak kıymeti» dir. Artık .«bir dün altıncı ceı;a. mahkemes!.nd.:ı baş- artardı. Bazan haıvuzun fıs'k.ıyesin- 1 zarmış köfteleri arasına sokup müş-
patlıcan bir mecidiyeye maloluyorb, lanmıştır.t Al ~ft• ,_,.,. , r· R deki su serpintileri de ta uzaklara terilere satarlardı ... 
«bır' armut bahç--!--'e y..ı:..:-.. Mehme l u ....... ı"""".w.~e, \ a~ ı ıza ,_ d 1 K 1ı l d k" d K·· 1"1 kı . . ı· • ~ ... ..,.. ........ Z b 

1
· ".,.,..., tl d Ka ar yayı ır... a ve er e 1 ra yo· oyu er tıp me~ııre yenne ge ar 

yarım liralık emek istiyor!» diye dü- o unun ran se.ır ..... a esnasın a J d 1 . k d 1 d 'b' y . . d nd d 1 kendlsil tamştığını sonradan kendi- ar son per e enne a ar açı ır ı . gı ı enı camı mey anı a o aşır-
ıüruniyeoeğiz. Tıpkı gece yansa hu- si ~ıkt= kalıp tsta.ıiliuıa. gelince Va:;- Tavla şakırtıları, nargile tokurtulan 

1 

ı~rdı. Ve b.ı ~~da ~aşl~nna epey fC: 
ta çocuğumuza ıhlamur verirken, bu f1 Rı7.amn ynrdımlannı gördüğünü ve da bu arada caba .. , lak.et de gelırdı. Çtsıkü bu de'hşetlı 
ilacm «kulJanılma değen,, nt gÖ:z tn.b:ı.kalarile dürbünü, paralan çal- Lalcin son yirmi sene içinde Beya· kalabalık arasında lstanbulun en ÜS· 

Dahiliye VekA.letl belf'dlye ve ha- Yol'Rlll ? .• ~ 
.'iust 1~ biltçelerln1n, ha.ya.t. pahalı- Harp bafhyalıdaııberi yeryiİ%Ünİİa 
lığı karşısında ~lerlnı korumalı: her tarafmdn insanlara tasarruf d 
ma.kıs:ıdile şehirler® imar ve inşa • veril' T er--
faali t1n1 _ft, -~-ft-• ,M,.~- sı ıyor. &sarruf. her teYde ta· 

ye n nouw.µ .......... .,.LUars. ........- aarnıf' Halbuki bu--~ . d 
durdurulması huswmnd& blr karar • ... • ..-.-a en ZIJ"!'" .• 
vemılştılr · IUım olan bır tasamd meselesioia 

Bu ~r bütün vilAyetlere -re bu mıutuldu,ğunu görüyoruz. Bu da 
arada. şeıhI'~ tebliğ' edllmlştlr. nıhhatten tasarruf. tur... hte en 
Belediye re!sliğ'l k:ı.r.ı.rın doğurduğu ziyade düşünülecek .,ey ... 
leni vazlyett ve tatbikat şeklllerlnt Muhakkak ki bugiin her çey eski
tesbtt etmek maksadil~ ~.,klkler sme nazaran fevkalade pahaldan· 
yapmaktadır. _ ...... M Fak t • d ahal-1--• ._.... a en zıya e p ı.uwan 

K d · • l ,ey hastal.ıkhr. BUKiin basta olmak 
ar eşıru yara ayan hakiki bir hovardalddJr. Hatta ho-

mahkumun muhake· vardalıktan da daha pahalıya. daha 
mesine başlandı tuzJuya otur1111 bir tevdir. Bir yoğurt 

Baba.smı ve lcardeşln1 öld~k: yemeğe kalksam.z şu kadar, sabablan 
suçlanndan dolayı blr1ncl ağır c~ süt aldırmağa kalksanız bu kadar_. 
ma.hkcmeslııde otuz sene hapse mah- baç det"di ayn. .. fyi olma :zamaıun
kılm olan Zekl, muhaılrem.e esnasında da~ hastalığı üstelememek 
salonda. kliçü.k k.a.Meşl. Sıddığı su.:."talı İçin bir otomobille eve dönmeie 
çakı ne tıldıirmek fuıere htlcum etım~ blksamz tu kadar ••• Pek zayıf di
ve jandarm:ı.fa.rh polis memuru tn- fÜP de daha aiv bir hastalığa tutu1· 
rafından yakalaruruştı. mamak için birkaç Riiolük gıda re.it· 

Bu suçtan dola.yı. iklnc:l. nğır ceza mine baş V1B"sana bu kadar ... 
mahkemesine verllen Zekin.hı muha-
kemesine diln bakılmıştır. Bu ce~- Öyle ki baun alelide bir nedtt 
de müddehımuınl lddl.a.na.m.esln.l oku- İmana 30 - 40 liraya patlayor ... Bir 
yarak Zekinhı, kra.v:ı.tmm ıı.Itına salt- broDfİt 80 - 100 lira. •. Adamına gÖ
ladığı sustalı çakı u~ rna.bkeme sa- re bir boğaz bastalıiı 40-50 lira. .. 
lonunda kardeşi. Sıddığı öldürmeğe O • 
kalkı.ştığı s:ıblt olduğun.dan Türk ce- st~ imanlann en ziyade ~ 
za kanununun 45-0 1ncl m.a.ddes.tne man. it çıkarmas.. n randıman Yer
tevfika.n idam cezasına. ça:rptınlma- mesi li.mn gelen IMr ımmarula but. 
sım ancak. suçun n.alo3 ~üs ha.- hk birçolıc ciman kv-neti:1 ni stop 
llnde k.aldı~ından bu cl.betln g00 ettİriyOI' .... 
önünde t~tulmn.mu istemiştir. Mu..- Sıhhatimizi damla damla tuamııf 
nımtm mudnfa.'\sını hazırlıımıı.sı 19ln ecl lim. 
muhakeme başka güne bıraküm~tır. e ·• 

Hikme;t Feridun Es 
lt()Ntö'EB.Aı.~S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ka.hkö)' lLllkevin'dıen: ıı1131942 Duvardan dü•tü 
çarşamba saat 20,30 dn. be.yan Sıdıka. • ~ 
Atasağl>n tarafından (Tilık - Elen Fatihb8 Haydardn Hamam sok • 
medeniyeti k:a.blliyeti) mevzulu bir ğında 8 nwnaralı IC'Vde oturan lıY89 
konferans verilecek1it' Herttes geleb1.- oğlu Salahaddi:.ı adsıdald çoclk. dır
lir. vardan dülfll,Üf, kafasmdan, ayal.la-

Önünde tuta. gibi. İstanbul meyvası· d ı; b nı ast '- d ı b k ı 1 c 
b 

ına ıgını, u an Y ı. Rızanın ken- ztttaKi eğişi ik yalnız bundan i aret tat yan esici eri, manitacı ar, zarıçr- .. 1111111111111u111111uııuuıumwmııın11ummmmımu1111n rmdan ağırca yaralandığından Cer-
ru, se zesini, hububatını «ne olur dlsi erdiM i sö ı,,.,,...,.,..lr d , Lı f ı} k } 

im 
ne v 6'n Yvu'""l~ • egil'<.lir. şte meydandaki havuz ... ar, a dınmcılar hazır bulunurdu. T- 1 __ .__ T'-'--· -...l--· 

ne 0 az! Her ihtimale karfı! Zaru· Diğer maznunlar ~ bu ~-yanın Ve biraz daha ileriye, Zeynep. Ha· Polisçe tesbit edilen 32 türlü yanke- V•~ ve. ~m m .. ,.ua.u& az uz 
ridir: Çoluk çocuğumuzun kara gü.n hırsızlık olduğunu bilrneıdlkl.crlnl Heri ·nım k ,.v d v 'd-'" E~,-' · ·ı·v. d 1 d l v 'din degışıkllge mı ugramamıfbr) Hele 

.. .. 1 dl Şah. rl.n 1n . on .. gma ogru gı cııun. ~ıu sıcı ıgın ve o an ıncı ıgın çeşı. e . eli"'-' l • d . • 
gıdasıdarlıt d~üncelerile kıymetlen· surmuş er r. ıtıe d lenmesı Mal'ye N ~· . d"k' T b f k"'l b d h .. 1. _N_il. _ı· şım ııu apartıman arın yenn e :ıçı• 
direceiiz. için muhakeme ba.şka. güne bırakıl- . 1 

• ezare~ı, şım 1 1 t a u • ı ura ~- er ~n rasge ır.eıo 1.ruı. ·' rnizde futbol oynamıı. top peşinde 
ınıştlr tesı bınasımn karşısında oldu'kça Bugun o dunyanın eın garıp mey- le k' 1 k d "'idi Bu 

Deve b:.:- akçeye, deve bin akçeye! · b · "k b. k' b d l 5 d .1 • l oşmuş ımse er yo egı r. ra· 
Artık kıymetler, mühadele değil, * Ç'-0euk Esirgeme Kurumu 5arıyer uyu ırı· ·ıtakp dpaza~'. un an l Eankı :amTn!'" eaklzıl o mu1tur. . lar<la kir.:ı.yla bisiklet vo motosı1det 

• !LI~._ kolundan: Çocuk 1:',,.ı_..,e Kunımu sene evve ıne. .a ar goze ça. rpıyor.- S l ıry er çare.ısı ... ven'li--'ı'. Bugu'·n .. -'- "tk a .. • ..... manla-.ulwıaK ebemmiyetla-ile ölçülÜyor. .&:lol',.. 6 .,... d B d •-· h ~ ru ,,.ı.ıı;;" ...,... .•• 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Ecnebi İstanbulu bu dü,ünceyle yeniden bir Sarıyer şubesi, lınsılatiloe 23 nisan u.. ura akı .~taApçıların bı~. U3'!'3ı· ı En ziyade değişen yerlerden biri nn temelleri yer.inde bisikletle do· 
bahçe ,ebir haline sokmalı! çocuk balT.lmında yoksul mini mini )'eti vardı. Dükkanlarının onlenne de muhakkak ki Süleymaniycdeki laştığmu hatırladım 

yavruları sevindirebilmek için 5 nl- sıra sırıa bü.yiik sedye gibi tahtalar 1 Tiryak.ile çarşısıdır... y • F' tih Senelik: 1401) kunıt 
(Va - Nü) san 942 pazar günü saat 15 den 21 e koyarlar • buralarda bir ne\-i kitap T kt B dda nargile tok.urdat· enı a . . . . 8 Aylık 750 • 

""'"""'"'"'"''"'"'""""'""'""""""mıımnuıımn••• kadar devam ebnıek ürere Büyilkde- sergileri kurarlardı. 1 }P I eyaAzıd lı t d ·u Geçenlerde yolınn Fatihe <lUttü. 3 

2700 kurut 
1450 • 
800 • d H !"""'"· bin d bir d--N" ,. d • maga ge en ana va an aı gı:oı ,_, d , b' h , , d kald Aylılc 400 • Otomobil lastig"' İ re e a """'1 a.sın a. « ~ Kitapçıların daha ileris.in e, yanı b . d b. ta d v t d b voe enn ır ayret 1çrn e ım. ı Aylık 150 • • 

ça.y,, terttbtne karar rmniştir. bugiin1cü elektrik şirketi b~asının t e~~ e 1 ır. nT.ıg~l aıra an • Nerede eski «Sarıgüzel>).. Nerede 1-------------...,. 
dağıtılıyor .. navıet!yeler Büyükdere Ha1kev1 kü- yer.inde is mürekkepçileri yardı. d~ k':.un.ro.!; fü!;anı:?ıa b.erkç~roısı.n- 0 tahta binalan biribirine glnnit Poota 1ttlliadın& dahU olmıyan 

İaşe müdtirlüğü, otomobil l!\.3tiği tuphane memurundan teda.rlk: edile- U b k il d 1 r-v ır anve ıç- y ecli • ı ) N od k · • .ı ecnebl memleketler: Benellıtt: 
dagıtılması için dün emntyıet altıncı blllr. İ:>-tal}btıldan gelecekler t~ın dö~ zük.unk u:zul n, eY_-;z sa. a 1 ah. am ar:" mele sevdasına dütmüı... Bir de İ b:i1r eu k· 1_._ :~- -~ .Jvad 

1 
ti~·· 3600, altı aylıltı 1900, üç ayhltı 

be .. nüş vesa.itl te:rnl edilm.l.ştlr D an aranın onlennde ırer mın· me~ur çarııya gitmif ld Aman! atan un en a a.oauır. can e enn- 1000 kuruştur. şu sl ve Şoforler cemiyeti mümessll- * Fatih Hal:evlndon: Ev~lz şu- der, üstlerine bağda, kurmuşlar .•• kahvelerin yerinde su• ~;a l'l'.Ar~: den olan cHafızpaıu caddeai), .N&- 1--------------1 
!~~.ile ~uemk9::raedrnere~o··brelrşım~ar:ır_:ekrmtşa .. ~= beler! senelik seçim toplantısı 22/3/ Ve bunlann arasında sıra sıra sarr"'! goz ve dogr" amacdar.. rede o btanbulun en karalr.ten.tik Telefonlarımm Bqmaharrlr: !0565 

"' "' ., YoLJ'"' .....,_. d '-~-" 1 Ç nk k M 1i le ah 11 i l K J Yası işleri: 20165 - İdare: !OBU hlç ıa.stlk almıyarak garaja. çekllen 942 pazar günü aşağı.da günü yazılı ü .. .un an:., ,. ü ü arşısı a - Hakikaten 'bir zamanlar lııtanhu- fAl' m a es o an c umru umee- Müdilr: !049'1 
otomobillerden başlanmak ımretlle saatlerde yapılacaktır. Ev balannın ye ... Bu dükkanlarda maaş kuJır· lun kahvesi en bol ti h id" cld•) .. Hele bu son. semt ••• Orta()"& 1--------------1 
tedricen diğer da.ha a.z ihtiyacı olan mezkür gün ve saatlerde bulunmala.n mak ve saire gibi işler gırla giderdi. Süleymaniye .. ~em kart ura:.:m ': apartmı.anlarla, yeni küblt binalari- Reblfilenel 1 - Kasım 131 
otomobillere lık1Jk verileot>ktlr. rica ol~ur. .. . Y enicami meydanı mile kahve i~;ı:w üz:Indo e:_ I~ bam~~. asri bir Kumnılumeııs.. s. tnı. Oü. ÖR. İld. Ak. Yat 

* 
r..~ "U~· 94120pa30zda.ar gund11 ~ı~Ot dallspoder Geçenlerde bir gün BeyazıttaJJ. kiden ııehrin en bü....ı:.L .:--a"-ileri bu- cıdyçılarui 1':~· b 1 _..ı__ _,_!_• . B. 10,10 11,U 6,lK 9,27 12.00 1,Jl 
........,.nçll.k mecmuasınm 28 şubat .,, ..,.,,. .. , , ÇV.QIJ ıM , k hu --~-· h 

1
. . 1. l . r

0 
.. _ .. ,_ ~"ı' 

5 
en s .... n u u yap~ c:agaJıU Va. 4,28 6,07 12,22 15.45 18,16 Ul,49 

tarlhll ni.isha.mıın birlııcl saıh.lfcsln.de halk dersanelert kurslar 11 SO da geçer en ranın ~ı a ını yanım- raya ge ır enntt... - sene ev- teaıbit tm liyiz BU tarlı " ilnd 
neşredllen bir ş!irden dolayı mecmua teınsll, 12 de klitiiphane' ve 'yayın, daki genç bir Üniversiteliye anlat· ıveline kad.~ bu kaLvel'CI' duntTor• en bell;ba:ıı va.dİelerlmizden ~ıidl;, 
sahip ve neşriyat müdürfi aleyhine 14 de güzel sanatla.r, 15 de sosyal hm: ~a~ı kaldı. Bm de onun ~şına· ı lardı. Bugun onların yerini maran-
dava M~. yardım, 16 da ta.ı1h ve müze. sına hayret e'l:tim. Çün1c:il bu is mü- gozlar ve doğramacılar almıf'bl'. 

Bay Amcaya göre ... 

HAZIM 
~Wit.Esi -

- Jübileler sanatkarların imtihan l ... Sanatkar o gün 25 acnelik us-ı 
aünleridir bay Amca... talığım ortaya döküp ... 

Hikmet Feridun F.a 

İcl.arelwıe BabıAli cıva.n 
Arı.musluk sokak No. 13 



Reisicümhurun 
mühim nutku 

Erna Sack'ın 
konseri 

Sevimli qpetkir, tici· 
<S.. llırafı t inci ..ım.ae > br. Ba iflerimDin en öııtmlilerinden detle ve sürekli ıurette 
Wn ~una .... aö liiyorUm. ta- llMü. Beld llteni1en tıertipler 'Wr- alkıılandl 
~ Sııiumıt ta~ da .m .... 1 

...... Ancak ....... 
putunu AfJon Kanldaaıda • ..-S llldhMsi bİıle bildirecek· batBer:~ 

IJI b&rmdlmı11- Bunlar da dMat ve lerdir. T...a .-t elhirliiidir, herke- Erna Sack tara-
iıııntrol altında bal1mü;J«1ılr. Bmlr- lin lıec:ruöeaini birbirine eklem•iclr, fmdaa Kızılay 
JL'e:ntHlere de bunda llsbı1e blnber ... ı Rıs 'lıilılLs al• · • a-.... menfaatme din 
••• lılı:lr etmı* ı.tıertm. DenJsUde de .... ur • ıw. v......m ...... ya- *PUn Ba.ra.y il-
- ınıwle 1.11 btıl J01da.dır. VW.J!8t hncll&lhrm Wrtıaine M ı,.W,. •ü- nemasında verl-
...-k«&ltrkıde Jtilı:8* ot.111 oJa.n JVl"· Ltmete pv•wı.teri m &nde aelir. len to~r bü-
Jerde kaal&r ı.ıcı göatıeriyar, bu mer- Bö,ie - ............ için WilGn ytik muvafb*!-

=rdetalebe~~ ~:~ or:; ............ lfe='eketjmhi din- Jet kazanmıştır. 
rmdınrlar daha önemli oJ.arK alh-~ '"-•M 41••-w•a bu iti- sevJmll aana.tör, 
ba.t, ötretİın ve aJıIAk batımından .... ,... t ko)Q lair l9F deiildir. =·gibi~ 
tılr8 ıe.irlerden m8lt C>Wa okutatıl- - taWir ......._ Ba meak lı:l tısta.dlatmdan 
lider. Bütün awmıebte teHdn JBP- ... W.cıaiaia ............. Basüa her muhtelif parça.-
mü:: lçJn bu örnetJerden f&J'dalamnai: l8rlii tedbirimizi abmt halanayoraz. Ema Sack lan a6.Ylemff " 
.ıatıyorumE.kim m-__ 1_.; Harp dıpnda kalmaya Sevil Bet:t>ert o-

e.e1~ pera.smdan teganni ettıtl parça Ue 
Günün dJPr ...ıı bir lfl de geni§ çall§acaiız Alman. İtalyan ve f.spa.nyoı halk §&1"-

llçiide ekim meaelıeakllr. Bası yerlerde iıetısı ~ bn.nmJ1ı 8ıOJlc '9'8 ade- kılan bllhwa aUcpnm'IŞtır. 

Hissi Te Be,.ecanb film se.erlerhı 
Dlldtat Nazarlarma! 

AlKAZAR'da 
BUGON 

Matinelerden itibaren 
2 büyü ft enıaıa mm birden 

-1-
Gençük gururu. teref d'IJ11U.SU. 
mermk. atbdafl* 111 IJlılıJ9caD. 
hWer1nt eaıııı bir mrett. llne-

slnde t.oplayan: 

•rt kışın ya.ptıtı tes1rlerl gördiim. ve dlr. Baıp dıfmd& tmlaalfa, çe.11fAC8-- Program blttlk:tıen .sonra halkın 
aeı duydum. Bu durmnun yurttaşla- im. f.fıerlmlsl d~ ft eter ftddetll 1'e drek1l a.UnşJan ka?§ımnda. 
nn cesur yi1ıSle ka1'ıladıtlarmı haıpCıen laolnmelr mOmkt!D. ~ Em& Back program dı§mda blr par- GANGSTER'ı·n ou--ıu 
törmek 1nana teeem ?e kul'nt veri- vatan borcunu terene ff haysiyetle :ı dııltıa ~l etmek ~ 
yor. Yeni etim J1h lç1n hükdmeUn Mf1'ecelf%. MemlekeUm!zbı .tuvvetl UDmUf • Jıuırlıtı ve bu babndan halb. 181>- yalnız kabrama.n ordumuzun kuvvetJ- Blrt Kmlay cemiyeti, dllerl Alman Baş rolde: IACKİ KOOPER 
ulı ~~n~ davet her ~rde ıyı bbul le Glç1llmes. o bda.r da yurdun için- =u:.ı=sl ~=-b olmalt 
ıörm~tur. Kış ek1m1 ber yelde ge- detl dmıımla, vaf:andqJann idare e m uketJer. 
nlf ölçüdedir v~ timJt ltuvvetDdlr. tz- edlenJere go.emıe 'ft ;paıdımı hisBtle ~~1 8H>l Kızılay Drıtnönil 
mir ve dolaylarında da. bftyWt Mçfide 6lfllltır. 11aqa ne bda.r .!Ürel'8e stır- ... ,,..... namına ba.y Necip Alı
mahsul almaya. ça.1..,,aı- &m18U ınsa.- ..nn ~ ook ll1recel1 11\laf1ll7or- :::ı:..ıkarak kıymetli arttat.e cemiyet 

m n;emnun edecek surette g&ıe çar- b1lnclan dJpdirt 119 kuneW bil" mmet Koııaerd.~~: ~- ReJal B. 
Jll10 • olal'alc ~ eminiz. Mese- do'.ttıor Lttft Kırdar ve muhterem. re-

Nevyo:rtc Çocuk ~ Knnı
mu mm mftaabaJMıınnda aıtm 
mftkA.fatla t.a.laHr olunan a!ılü!, 

tçtsmat. ]da! b6ıJilı: fUm 
-2-

K AN Ll ARABA Siyaıi durum 1ıl '9ed4e mlll8'9e haııar bulunmayı fftcala?Ue fehrtmlzln l11zlde mutına 
fzmirliler timdi ---- • lıOmeiı: ve lryınmaıkt.lr. İdarenbı hal- ve Almaı JmkılıWJıe mensup bir ~ GEORGE O'BRIEN 

-9 d ' b ; le~-L- : lı:a. Jaa1km ldlnye peni olmalıdır. ~t da hamr butunmuttur. 
.. urumunu ~·=-- ___. • Alman '8dbtder" *8llt olabilir falcat Ben.enin fevbJAde be-llecelc 
meniz için aöz ıi>ylijec:ejim. Basiia tıedb!rletln waamlaıı•catına' inan- -----. --=====--===== emaaJ.slz btlyft maceraı5.'; mmı. 
1ıarpten arar görmemif memleket mat nı onıan :ırıstflli)'eeek 7erc1e ted- Yunanııtana 7 bin ton ._ _________ ,,, 
JOL,iur. Harp •JJWS 'biitün diayada bir alanalra dost ya.ıdımı yaıpmak IA- bug"' day gı·diyor 
ftrini YllPIJ'OI'. SiWala IHrbirine ta- mndır. Bu 1lfalt tetemat berinde 
lalmut lııalamm dftletler de din7&- çok ısrarla d~nmı. Umumt dil- Cenevre 17 (A.A.) - Müleder
lllD çoiadur. Buı devleti• - ki mm ....... tein ıtmeltaşı tyi gö- aran Kızılhaçı. 7.000 ton buğday 
'Wz de bunlar aruındayn _ ....... rtlf, 111 dllJIQdur. B1mdan babBedlşlm taııyan bir vapurun 13 Mart tadıin· 
dıtmda blımtl- flıbı tairlai icia- b1ıu da .afandiqlanmda gördiitle- de Ha,fadan Pireye doğru yola çık· 
tledirler. o.a...; •• Wiliin tedWrle- rlmden memnun oklutumdandur. tıimı bildinnelcteclir. 
ri böyle IHr ,.Wm örmek Jbnn. ADbnya gldtnce BOytk 'l4tı1et Mec- Alman ?e ltalyan mümeaillerinin 
dır Siyut tedbiri • ' • muile .. llshldetı ubdaflal'lma. bunu anlata- bu r.ahirenin nlnız muhtaç .mı haJ.. 
liy~ enmm .oy- calJm. Du.ııım Deıirt tçm ook tımJt ke t.._ edileceği •e Atinada M:il-

Biı iaciai. dıt ~ - bir ~ let'ler aruı Kızı1haçı delegelerinin 
teldfde ifade~. Birhirlsile Bahara gil~e, Iarnetll o1dulu- ~ıau ile dağıtılacağı hU1U9Unda 
........_ edea clevtetlerJe ahdi mii- muu bllereJı: n lf}zel hislerle oıJı:cyo- teminat verdikleri Kızılhaçın bn teıb-
webederimiz •.-chr. Ani....-'•• ruz. Kuvvetim.Is yalnız allAh kvfvet.l litinden anla§ilmaktadır. 
tlayma ı - ., ......... doira yÜ- detfld1r. tanl' ve iman k1r7\l'etldlr. Diler bir Jsveç rNpuru Yunanista
relde ve .,,w abnk tatlaik edil- 8Jz İzmlrUlerden bugt1n aynlaca- na doğra yolda bulunmaktadır. Bu 
...uedir. Biliraiaia ki. amhnbe IJm. &en DJmanıZJ, huzurla çalış- vapur Lizl>ond!ln zahire yüklemiştir. 
lcinde ............. clo.t tanıfnz mamzı, Deriye eımn.cyıet.ıe bakmant'Zl -

.vuet takibi ~ cl-lr-~ c- ıa&enm. 8lzdeıı gldıeeeljm ~ıiere se- Meau'ut bir nikah . . ss--· um- lAm. IÖt~ BIDa dı*ıdlllnlz 
lıaiJet WiL911wti, aa,mı Milhıllılec- iJ1b1mI 119 __.için._ tok tılt*- Şh191 Dev1-~ IQijte-
&.ine dQawlılır. ha aiJ"maliai lali- k1lt ec1erım, t.mırıuer. bit B. V..ra Koı'lmıez'm oilu P~ 
liin devletlq-e kU11 i.ri aVelJe ve iyi ...................................... , 5V'ans Politik mektebinden mıezun 
niyetimde kuvvet olarak ciclcliJetle l'ENt NEŞltlYAT: müneıvver gençlerimizden B. Naci 
takip ediyor. Busiin bizi mulaarebe Korkmazla Düyunuumumiye müdür-
eden tanfı.rla çabfmaya aöliıecC • • • lüğünc:len mütebit B. Mehmet Ali 
--"meselemiz yoldw. Ylllan aflm. Fransız dilı 2J'&merı Tibün.ün kıza bayan Rakika Tüzün'-
..mla 'halallw ımiimnüyor. Banan- Dil, Ta?ih, Colrafya. fakillteei Fran- Un nJ.~ı lzmirde yapılmıttır. 
la beraLer bitiia bıhminlerimiai ilati- flZ dlll ft edll>fJat; do9efıtl Cevdet G~leri tııLıt wı ebedi eaadetler 
-. 14 Lten aınlıımPLm. H.... Pertn'!n Jı:aleme a1dJlı cPran.mı dllt temenni ederiz. 
lııin .-. "-..- ınabiyeti icinde gnmerl:t rtmel bir tetflde balılal"ak 

... ibtiınalin .w- -- tul -~ -- C;1bnl1mftır. ·~---------' w li....Lr 1H ahlfede " tuııeta. pemer ve Ti1ıqe *1tı .,. eamııı fllmJerln 
en ctneıı • 8ı'Jatalım. tahlil adlanm tafayan iiç 

Milli müdafaamız tımmda Franmcamn gftımerln1 pek 
B .-- ic;iad ot.rak dıe • etratJı ve Jm1a,y N>laf1lıt' tanıda belir-...:w ain ..W:.... N ;!; tA!n '"e ötreten bu eseri, Franaızca 

lllAirleri aö,tiyeceiim. Ba teAirle- ::.ı: lltfJenlere hanretle tavaı- ı VE 

• .,....... nriicWM)'a ....... .._. 1• kmlıf tJMıa •tıımakiadır. Kırk Haramiler 
olmak .... Hmltia ..... • JMri RADYO 

Ali BABA 

Münevver ts&an'bal! 
iliyle heyecan gömıedl. 

Dünyanın filmler tacı. .unn 
~-Pnw 

R 
E 

8 
E 
K 
A 

Bugünden itibaren 
ikinci HAFTASI 

bqladı 

.&YBICA: tık defa ı.tanbu1da, 
dinlenilen di1:n:yuım mm. n ,e

dne dalı! besteklrı 
P ADEROWSKl'nin 

plJano );(m.ler1 

(Bethoven, ı.w. llaear ••..-W> 
DDauT: Seans ... tıednde 
~ 19r 'bulwn•rnıa... 
Jarmdan llfemlz mesul 4e1bdl1'. 

MARMARA'da · 
...... hemen ...... ...... ..... Her ayın on beflnde neşred11en LHAMRA'd _,.~ V"!":"''if1• aöbelltte ... eRIM!Yo• mecmuasının döıdihıctı a.11- a 
...._ ödnlermı yapJYorlar n ..- ın sa.ret tyı buılmlıf güzel re61mlerıe Şehir tiyatroıu tenuilleri im l.eldiyorl... s-lan aıeld~ iP 'le cetltH. faydalı ramıa.rıa p.,.et nerts .. _________ • Tepebqı 
..a ....._ '"aiJaine döaiiıorlar. bit fl!lt1lde çJıtanJmıtt;ır. Gece :.-o.s~da 
• dw.n deiitmi.reeeldir. ......... Ymf ZJranm llPwıı KADIKÖY p A R A 
Dt ord1llarma daima ayakta buır Yunf Zı1a Ortaç, ÖQ 111 ırtiren bir 
'"uyam1c tataealcbr. oahflMden aıra, (06ç) lllmll roma- OPERA ıinenıaaUıc:la 

Ekonomi ~l Türqemn ye m.W.1 
Konaenatuar Oraetruı 

tarafmdaıı Dünya ._..,. = Jild.eaiii Wr 111- ecWJatın b8f an&türlanndan biri 

,. • de ekonamiJ'i ...... ilh ... olan Tasuf Zl1a OtW;. bu rmıamn- Beathoven Gacesı· lftUD oı.nk düallemeldir • .._., da. Mp.1mamn pek eanh ~ eephe-
Wcetiııa Witiia illeri.,.~ .... lbll ...... llllblJJe canlaDdmJot'. 

tsutlll cadde.al Kamedl tııwrımd& 
Othı4tr aat 14 de 

ÇOCUK OY'UJfV 
Gece aat ıo.ıo &. 

Ö K S E w SO IC S E 

SON HAFTA 

18 Kart 1942 

~· Sayın Doktor. ve Eczacılarla -· 
Balkpnmn DikUt Nazarına: 

ASKALiTiN EFFERVESAN 
ldDE, IUBSAK, KVM 11&8'.l'Al.Dn.ABJHA K.AltŞI 

lnıllaıulan ıIAcmıı, bu m.t mevadı lptddalyea eeıcttlt dhetle DMll1al 
mfktarda. Ecsne veı Ecza deıpMı.nnda. blıl1mdvlmıu ~ .. .. ~---- .&. NBŞ'E'l' 1JSIUN Uboratuvan, İSTANB11L ••••• 

ÇEIBERLiTAI ıinemııılida 
Budn Matinelerden ib9baren 1..,. ~ B!Men: 

1-BEYAZTABUR 
Türkçe Sözlü ve Şmkıli 

AtıQaııi2) at.eol1 ,. lıxnunt aaıbrala.nnda mütıhJ§ bir .blup._ Arb.dat-
1*.. lılUcadele.. N .. "*·.. ATI'11PU1111 Ula mlanlannda. .. 

maceralal'l,.. :bıtna... Jıınlıtıldf w mue,.m llllmeler. 
il - Pat:l8lıt ı 8'J. m~ c6stıerilen ~ hiss1 19 mtemlr 

Pra.tımıca *1lt. p.beaer fUm1 

BiR DOKTORUN ROMANI 
Bir bdm ölctiirtQor... B1r erkek mun Jetkıe cezumı ~- .,. lılr 
obı.Qlrtten bGyti: bir ll't ~a,yor... Bltyle haretetll, hvm11 menadla 

olan bu ftlm1 78ratanlar: 

CAMILLA HORN • MARIY A ANDERGAST 
oe ALBRECHT SCHOENHALS 

ŞARK Sinemasında 
BU PIBŞBMBE MATİNELERDEN İTİBAREN 

Qıigm bir macera ~ rtızertn eden ulvi bir Aft, Btiy&k b1r Jl!ll1 

SENiN GiBi BiR KADIN! ... 
BRIGITTE. HORNEY -

jQACHIM GOTTSCHALK 
SeTen Te ~ candan takdir edecetlerl A§lı:, ~He ve Nef'e 

tllml. (Fr&narca. S&A.ü> 

Çarşıkapı Şehzade başı 

AZAK-TURAN 
1RJG1hl 11.&TbiELBRDEN trlB&aBN 

........ .,. .... tıMleJli . 

1 - KIZIL SiLAHŞORLAR 
Türkçe mil, Biyik Aşk. Macera Sinema Romanı 

Kanlı Sbtlrul&r, hariJculAde eergilzeftJ.et fllml, tanh1n entrıtaıar dolu 
b1r ıatııresl. Al/il. ~ ta111a.yaıı p.toıarın 1çyüzil. ljövalJellk 
den'lnln en puialc cenclftl'Ut. deatanı. Cidden aeyredll~ett mevsımtn 

Dl8AUdz llttYk ESEld. 

2 - TEHLiKELi SEYAHAT 
~ .&tir. Mulk 'le Gençlik filmi 

ftrcu»una 'Mim.emek tçln 16Uen tam eeans saatlerinde 
te]Jnmeal rJca olunur. iiliiiİilİiiiiiiii-1 

Oltkun ve ~ itlen bir rqoetıe İ&tanbul sinema aeverıerlnJ. teıı:b1r 
edeofJt eıemnhı en bi1J1lk tçttmat ve ahllkl filmi 

VIKILAN YUVA 
BAi BOU»E: Saadet Yuvuı filmmin Dilber Yıldızı FATMA &CJIDIJ 

Türkçe aözlü • Türkçe fGrlalı • Revülü ve korolu 
Bıı* M1JzEYYEN SENAB Komervatuar NECl\d RIZA 

Okv7Dcumm - Bel MuremııJ'981 
._ttlr Taü.t 8Aı.AıuDDiN - Jl'_.J ROBAa n • klPllk ma
._ m taıJ'' ..... ...... mileltlM llemtftl BADİ IŞIL.\Y. 

...:.= TA K s i M sinemasında 
Betiktat SUAD PARK ainemaamda 

.Mes'ut Günler lmdald J.itiin p selaetler siııalılte, (Omanltt) mecmuumm cumane- Y.&IUN AKŞ.ıUI 
ticarette ~ tılanl.rcl _,_ il llnkA ll1lllDda tıefdkaya bqla- Biletler OPBRA alnemMl ıs.e-

w ~-- • -:' nacak olan <<JOa.> lın. bUJ1t b1r edebi amele aat1JJnaktadır. Numaralı * ~----A B D O L V A H A P 
................ 8a ••wnda bir alllıa ~ mn1rtattır 4 NLs.n 1942 emnan.t Ül8Dll. JaJ- 11ı---------------------~ pik mahrumiyetl.-dea .......... Dalla ....... . toltuklalmm evvel~ temın :meW. a:ne.ttAr Bbım K6rm.titcil'llln • in_. ewplekeder Wle. plım Damga taııununun bacib:*iı tekli- edhm. Telefon: 80821 

1 
aa.uat; haya.tuım 25 !net J'l)dönGmtl-

ı..n letittirdildai nı ~......,.... nl .,. bunun Jzaıhını ihtiva den ea1ı:1 ~===========~dür=·------~--...U.la ••••-• .. •· Wr tek ...,.. pal mtıfetUflerlndıen :bısa.n All'nln ~ 
isi cı..-.. ıııetia • --....... fllld. İatanbal Kanaat, Beyoltanda 
ı.... Da.,a .......... ı ' m Wr .,_ 8etlgledls Kitap BYlerfnde ııat.14a cı
la gelemiyeceiinden. ..........,_ tarıımı.ar. 
talNi ol•. Fu.t his._ m·ddsle -----------
ıini olsan, kendisi yetiftiren memle- M E v L o T 
htledenis. Ba yold• nlonblumus lıleriıum lleVCim ve pederimiz Meh
pçicidirler. Bmalar- iJi mah-L mi- me' arıt ~ ruhu Jçlıı 19 
.elebilirkr. Yeme, ve ~ ba· mart peqembe günü ~ada Tef
lanıU-.. biz bütiyu memleketler- vlil,e caminde ölle namazından 
tıleıı ., ...... Size bar.da llClldı mi- sonra Mevlddu Şerit kıraat olunaca
..U. ,...ec:ek değilim. Etrafmuzda- lmdan memam.u 81!'"'1 dost ve altra
lri meınleallerin mahrumiJetlerimi baların ve amı edenlerin meıkfir 
w eok cım ~ d........_ bilir- g(indıe teşrl!lermi ı:tca ederiz. 
siniz. Endüstri mallan Nlnmmclm Refikası ve evlltlan 
durumumuz daha ulanbh olacakbr. 
F.-kat bunun icia de sereken teclbir- iRTiHAL 

Bu akşam M E t E K sinemasında 
Bn J'ell1 da.nslarm. .. ~ ııevimll cazlarm. .. Bn ıüael muattlnln ... 
En dzel dm8&dertn... ıı:n. etıendlrlel mevzuun_ Bil tıabll rentıerh:ı 

Göaleri Kamaıtırdığı... Ruha olqadığı ••• 
Şaheserlerin Şaheaeri.... ' 

ARJANTiNA 
BETTY GRABLE -DON AMECH 

CARMEN MYRANDA llri almaktayız. Bütün bu ukmbl..... Devlet Demiryollan neşriyat ve 
la beraber biz muharebe içinde bu- Propapnda lmlıt, eaı:ı ga.reteci arka- DİKKAT: Bu gece için loca ve numaralı koltult ~-
..... ı k ı r1 k k la dqlan.muıdaıı SıaWıattln Enisin ba- Müteakip geceler lçln ıımqwten b1Jıet verillr • 

..Jl.. &':: e e!. e e b~' ç~ • '-~ b!• bası, eabak Konya jandarma alay ku- -=~==~~==================~ •~· • munue euerı oum il' mandanı eınetli Albay Enis Ataıbey 1 
Memleketiz. 'lt!fat etmıttır. Cenuesi bugün ölle 
Temel şart: Elbirliğidir ııamamnı miUeatip '1'efrUdJe camt-

Vatanda lanın. sinden kaldmlaralt Pertköy mezarıı-
Memtelıetimi • ek -!'..~.ı • • tında ebedi ~ ~dl ecU-

Devlet Deniz Yollan lıletme Umum 
Müdürlüğü tıanlari 

• • 7ılD ono-e lfl• lecektlr. Aıbdqxma ve aiieaı et-
~ ._.~ dlls:illlı&llls " radm& beJl,Dl taz1ıet edeı1s. Gah Muntazam pallta .etedert JO)cu navlunların& ı NL!an M2 tarlhlnden 
-•pef.Jt"'8111! ~ ~nh nlaet 9Jlella. ıutıareoıaatem11111J8P1•p • .AoıWIJarmtnıd8n labü &lma.bWr, (3m) 

BUGUN o P ER A sinemasında 
ldKsr BOOKU n IUDY GA&L&llD'a JU&tbklan • ......... 111 

. LAKONGA 
AYRICA: 

KARTAL PENÇESİ 

HA.RlKALARiçinde HARiKALAR 
görmek iatiyoraanız: B'ugün 

f ALEMDARI 1 Mi L L fi de 
Baflı1an '" cihanı iirpertmJe olan 

INKILAP KAHRAMANLARI 
Muci1181tlnl görünüz. 

T tt B K ç E: <DabliJlunt Harikası) 
Aynca: WALLACJ: BBRRY'nln dibıJ&ya yarattığı aanat en 

GARP ŞA YT ANI 



Saçtan kumCI§! 
Finler berherleroe kesilen saç

ları toplayıp b1111laTla kuma§ do
bun.ağa kar.ar "Yermişler. Fena bu
... değil. Eit:r k.a.d.ılar da bu ka
rara uyarlarsa elde edilecek ku· 
-.. .ıcm art.ar, hem gijzelleŞr. 

Teldir buynı.luyor ki lepiska
aaçtan dohmmuf bir lwna§la a1a
Lma bir eıi:d.:: kafasından dökü
len eaçla dokwmıuş kume.ş ara
tmda pek büyük fark olacakhr. 

insanlar ibu, sonradan başlanna 
ıreloen akıllara bakıp epey baYtf
lanacağa lben~rlar. Zira şimdi
ye kadar berberlerde ziyan edi
len saç miktarı hesap ecb1irae 
yanmamak mümkün değildir. 

Ktrk. yaşına gelen bir adam bu 
ea/let yüzünden, belki bir büyük 
aalon hal.ısını sokağa aıtmJ§ de
mektir. Hele kad.ınlarl.. Ke&ik. 
saç modasından eonra onlann da 
top top man·toluk kumaşbr, l'lly· 
yörlüklcr, ropltıa.:lar zİ(yan ettikle
ri muhakkak? .• 

B1ze kalırsa en ibüyük icat ne 
.açtan kumaş, ne kömürden ipek 
gibi ıeylerdir. Bugürıün en fayda
L ve karlı icadı gözy~ndan "Ye 
yangın dumanından istifade yol
ları bu1ma:ktadır. 

Zira bu harp yıllannda yeryÜ

zünde bunlardan bol ve bunlaT 
kadar bofuna. harcanan şey yokl .• 

Gramı gramına •• 
Her vatanclaşın payına dü~en 

ekmek, gramsıa kadar taıYin edil
miş bulunuyor. Herkee elind..dri 
karneye göre ekmeğini alıp br
mru doyurabiliyor. 

Yalnız ekmekçinin eli.nden alı
nan elemek her zaman bütün de
iiJdjr. Bazı lcimıae yarım. ha.zı 
kimse dörtte biT almak zorunda
dır. Gerçi elundder her zaman 
.Belediyenin kOlltrolundan geç· 
mekted.ir. Fakat bir bütün dmıdt
tıen 1resilcın parçaların Devletçe 
tayin ed.ileh ölçi;idc olup olma
dı\lan meçhuldÜr. 

Elanekçinin eli hiç fiiphe yok 
1ci terazi dıeğı1d.ir. Bir bmenin 
yarmma göre keseceği eıkın-eji ya 
az, yahut çok keeeıbilir. Bu da Ab
medio baldtını Mehm~e geç.İl
ma demektir. 

Halbuki A!hmet de, Meıhmcıt de 
a;yni miktan:la, ne bir gram ek .. 
eik, ne bir gram fazla ekmdc. at
mak dmumuodaıdırlar. Böyle 
ufuk tefek, habızlıklara meydan 
ırermcmenin tele yohı eıbndtçinin 
Jt..eı. kestiği parçayı - her saba 
cJ7i - Kantara vurmasıdır. 

T . nah ., ... ' ır cı ası ..• 
Karaların, denizlerin yanıp tu

toftuğu ha :zamanda memleket 
dıpndan mal zJ1p getinndt olıdak
ça büyük zahmet ve fedak&rıığa 
bağlıdır. 

Fakat getirilmesi öyle liizum1u 
,eyler vardır ki ber ne bahasına 
olursa olsun bunlan dünyanıırı her 
hangi bir 'k.Ö§es:İuden teıd.arikleyip 
getirmek bir zarurettir. 

Bu idhalat CfY&aı anunn<ia ma
karadan iğneye, petrolden gözlük 
canıma kadar bir çok lüzumlu 
§eylerin bulunabileceği akla gele
bilir amma 60,000 ~şe tırnak ci
:t&ıu. bulUJIObileceğini en ~an 
akılhlar bile tahmin edemez ea-
mnz. 

~~~ 
lngiliz hava akınları 
Bu akınlara Almanların verecekleri 

cevaplar hava üstünlüğü meselesini 
belli edecektir 

Avupa.da hava saLdınmlan bakı
mın.dan 1941 /42 hşı ümit edilmi
yıecek derecede sükiinetle geçtik.ten 
sonra mart ayile be!"aher iik önce 

' ... --------------------Yazan: 

M. Şevki Yazman ... 
bgilizler bu eükWıu bozdular, sıra- Havalanan Alman uçaldanrun Lon
aile Şimali Fransaya. Ruhr bölge&- dra üzerine gelmesi için bir çeyrek 
ne, K!icl ve Şimali Almanya<laki di- saat yetişirken, İngiliz:lerin Berline 
ğcr limanlara ehemmiyetli hava varmaeı .İç.İn mbihen lbin kilometre. 
akınlan yapmağa b~ladılar. Bütün en yakın Alman ıııuıayi mmtakaları
loş esaslı hiçbir hava !hava 1aanıızu na ulaşmak iç.in de 5 00 kilometre 
yapmamayı hava şartlarının ferıalı- yoi almalan lazımdır. Bu vaziyette 
ğına atfed~eyiz. Bizzat k'-'ın da ha- İng:iüzlerin Alman §ehir "Ye sanayi 
va şartlan baıhardan glizel günlCT mıntakalarına bücum etmeleri içıin 
buJımahilir. Netekim 1940/41 sene- aradaki b.ı farkı gözetl.i,yerek ona 
s.i .kıŞt devamlı olarak :iki taraf için göre hazırlık yapmış olmaları şart
ba kıştan çok hareketli geçmiş ve tu. Şimdi hava a:kınlan b~lıunış 0 ). 

lıer .il:.i mcmleketre de (Almanya duğuna göre, İngilizlerin kcndiJerini 
ıre İngiltere) mühim tahribat yapıl- böyle bir hazırlığı yapmış kabul et
mıştı. Bu kışın sükunetle geçmesi meleri tabiidir . 

Yarım asır eıJvel 
_____ .,,.,....,.,.,,_, • ....,.JUL>A&<W 

Bir seyahat ve Ahmer 'dha 
Bir grev - Büyük Efendi - Stokholm'de müstet
nklar kongresi - Ahmet Midhat'm murahhasJı .. 
ğı - Midhat Efendinin kılıci - Madam Gülnar -
Midhat Efendi Paris'i nasıl gezdi? -- Avrupa'ya 
hayranlık - Alman muhabirlerine söylediği sözler 

Geçen a.sı.rda. kendi kendine yet.lşlpl kitabına kQy~r. Bu itibarla kitabın 
Mı&rçal'ŞJSmd& attar ~A'm<huı h1~ kıymeti J'Qk.tur, yal.n1'1 ok.udukra 
BabıAll caddemne senelerce hWm in.sana. Ahmet Midhatı gözönünde ya
olan büyiik gaııetee-1 ve bet1 şeye dair şat.an bir tarafı var; BUyük Efendhıin 
yazı yazan (Polygra.phe) Ahmet her gördiiğü (le'Y1 gözünoo büyüten ve 
Midhat bizden evvelki ve l>J.z1m neslin hissiyatını bir çocuk sa!'lyeti ne orta
kl.m ne derse desin batın sa.yılır ho- -ya. döken halini gootertyor. Mesel~ 
caJa.nndan blr1.d1t. Tevfik Flkretln madam Gülnar ile olan dostlukları
onu cCehalet tiınsalb diye gösteren nın pek llerllediğlnl ve blıtıırlerlndcn 
ma.ruromesi, Serveti Fünun ed1plerlntn Parisln garp !AP.syonu dediği. Gare 
hücumlan onun çok yo.zmak Te çok d'Orsay'da aynlırlarken ~ladı!;ını 

okutmaktaki meharetlnt asla köbii- öyle bir anlatışı var ki başından hıç 
Uyemedi. çılca.nnadlğını <?) söyedlği kırmızı fe

Midhat efendiyi gördum; ':fakat 
onunla. görüşmedim; İikincl Abdiilha
m.idl.n }'iııhı be~ncl cliliis sen~ hür
metine ga:zıetelere o vakit ht>r gün 
ya.pı.,,<rtırılan pul af!olunmuştu. &ıbnh 
ve İkdam ga:retesinde ç.ajı.,an mu
harrirler ittifak ederek bu l"ergl 

af!ının, imtiyaz sahiplerine temin et
tiği kArdan ~ a.lmağı, yani nına:ı
lan.n a. zam istıediler ve 7.a.Illlllı n.la.nıa-

s1ylc, gür saım.ıı ve geniş omuzlarlyle 
bu koça bebeğin ağlayışı insnnın gö
zü önüne geliyor. Sonra yediği ye
mekleri ve içtiği birnlan (~rap içmc
dlğini her de!a tekrar eder.) öyle bir 
anlatıyor ve her yedjği ye-ıneğe .. mü
kemmel bir t:ı.am.11 vns!ını lCr1yor k\ 
okuyan onunla. beraber karşı kar~ıyn 

patlayıncaya kadar yema-k :;-emiş ve 
şL."1lliş gibi oluyw. Ve öğreniyoruz ki 
Midhat efendi boğazına pek rlüskün 
bir adamdır. 

Halbuki 
ze 60,000 
mi§!.. 

iki tarafın da başka sahalarda çok Bu akınları Almanların karşılıksız 
m~gul olmasından ve hava kuvvet- bırakacağı kabul edilemez. B<i(yle bir 
lerini buralarda çahştırmalanıı<lan şey Almanyanın harp hazırlığına 
ileri geldiği muhakkaktır. Ayrıca müthiı hlr darbe olacağı gibi, harp 
harp hareketlerile ilgili olmadan bu zorluğu .ıitında ibc~in bulunması ta
aahalann dışında ve sivil halka kar- bii olan halk efkarı üzezinde de çok 

yınce., zannederim Osmanlı idru"esin
de ilk Avrupai grevi yaparak kalem
lerini bırakıp feslerini giydiler, ve 
matbaaları terkett11er. 

gelmiş. Memleketimi- şı yapılan saldmmlann da pek müs- fena tes.ir yapar ve bilhassa kar~hk-
~ tırnak cilası ~l- bet neticeler Yermediği, yani ı:mlha sız kalınca, İngiliz saldırunları da 0 On Htl kişiyi geçm.iyen bu genç 

Seyahatnameıılıı fıkri tnrn!ı ancak 
bir iki yerde belirlyor. Biri Avrupa me
deniyetinin maddi kısmına hayran ,,.,. 

Bütün ınarif eti bir kaç hin ka
Clın brnağmm rengini değiştir
melcten ibaret olan" bu ™'8nenİn. 
<laha mühıim ihtiyaçlara terdh 
edi!ercik getirilmesi hay}j §8§1la
eak şeydir. Belki bu, bizim er· 
!kek mantığımız için böyledir de 
kadın mantığı için pek tabiidir r .• 
F.Jtat ne olunsa olsun, bir takanın 
bile bin ihtiyatla denizlerde do
ıa,tığı bu hcngimeıde bir ticaret 
geınisini - vele. bir l-..öfeGiğini 
dahi olsa - tnnak cilaaile iı)gal 
etmek olsa olsa.... ticari bo\Jetil
l&tirf.. 

ve zafere yaklaştırmadığı muhakkak ni.sbette artar. Binaenaleyh biz bu fikir amelesi sermayedarlara, yanı ga
o]d~wıdan, bundan mümkün mer· sıralarda Almanlarıııı garp cephe.sin- zete sahiplerine karşı harekete geç
tehe kaçınılmış olması düşünülebilir. de kısa bir zamanda mühim haıva mek için en me~ yolu buldular, za

manın d$rll mu'harrlrierl olan bu 
Fak.at ilk.baharla beraber va.z.İye.t kuvv~leri tophyarak kesif .lng:iliz gençler hep beraber b!r gazet-O çıka

değişiyor. Hava kuvvetleri cepheler- sanayı mıniakalanna ve bılhassa rac.a.klardı. Ve, o vaıct haftada bir 
<le harekat yapan kara ordularile Londra i.b:erine ~ci bir _hav": hücu- nüsha basıp maa.şını alan .saadet.. 
beraber çok mühIDı i~ler görüyorlar m~. geçeceıkler."?ı tah~ ccliyoru~ .. gazetesini çıkarmağa. başlı:ı.dılıı.r, cnze
/V'C ·bugünlfr ordularda kara ordusu- Bu hucwnla fngılızlere hır daha bu- te az zaman sorıra iflas etti, topla
nun muvaffakıyeti büyük mik.y-ıa. yü.k mikyasta taarruz :için cesaret bı- dıfı abonelere k:arşı borçlarını öde
hava yardımı görmcğe 'bağlı kalıyor. rakılmamak i&tcnecek ve ondan son- meyi. namus borcu bilen çençler, 
Bu sebepledir ki martla beraber ra da bu kuvvetler tdkrar bafka Saadet yerine kendi ~111. gön
başlıyan İngiliz hava akınlarını ge- c~ekrc çekilerek buralarda iş gör- denneği kabul eden Tercüman Hakf
çen senenin mutat taciz ve yıpratma mege çalışılacakbr. .. . k:.1.t'tc bedava çalı.şm.ağ'a. ba.,l:ıdılat, 
hareketlerinden daha başka, şark As~ m~~lı_ ve mühim olan da işte o sırada bir gün Tercüman Ha
cephesinde ha,lıyıı.cak ve bugünkü tahmıin etbgımız bu kar§'1hk.1ı saldı- kikatte bir hareket gördüm; her tn-
h bin uk dd . d k nm olecakbr. Zira icara muharebe- raf tem.izlendi, dillerde •Büyük .Elen~ 

fakat manevi kısmına düşman oldu
ğuntı madam Gülnar ile olan muba
hasel€rlnde uzun uz.adlya anı:ıtma~ı
dır ki bu kısımdan Midhat ercndiniıı 
seyahatnamesine aldığı birkaç notu 
masa. başnıclı ~n.ı.,ıeterek yazdığu11 

pekala anlıyoruz. Bakınız nasıl: Bil· 
yiik Efendi Pa.rlsi, İı.-viçreyi gezdik-ten 
sonra Münih yoliyle Viyana.ya geli
yor. Orada setir bulunan Sachıllnh 

paşa. merhum ile konu.şurkcı1 pa.~n. 
kendJsine aynen şu sözleri söylüyor: 

A
almr m a e.~atı~ı dta~~-kıe ece. l:er.i hakkında kati hükmü '\•ennegw e d1 geleceka sözü dolo.ştı ve ha.ki'-~-

-nnımıımııuıııııını111.....,ıuuru11mn_um_,,_wıı11ım111111111mmnııwımoıı11.... an taarruzu uzerm e oas vazı· I k b I k J Al t B;~ . """ 

S b k 1 T f k 
f . .. 1-~- :ı1 h .. k n~ı şar ta aş ıyaca o an man • en .. , uk Et'endı ~ld1, lmrdeşlın 

e d ee esı goren ve ı.nrıa-en ey strateJı S t --'- b . b" . 1_,1 d w-· K.. .. i 

ıBizim için henüz Avnıpııyı bc~fm· 
mek mi beğenmemek mi la1.ım ol
duğu bile ta:;in ve hlikmoJunmamış
tır. Kalı Avrupayı kendimize nümu
nei tera.k.kl addederek bftlA.ya çıkartı
rız. Kah kendimizi dev aymı.smda. 

görerek Avrupayı ehemmiyete bile şa
y:uı bulmayız. Bu it.raf ve tc-fritin hc>r 
iki ciheti de xiya.nlıdır. Asıl mdlaı·ı.."'t 
bu bapta Osmanlıların ltti:ba etmeleri 
lfıznn. gC'len t.ariki evrat ye savabı 
bulmaktır.D <Avrupadn bir cevelan 
sahife 1004). 

h . 4 ,_ ___ • • h . 1 ovye mwıare eeı ır mıyar teşıuı e gı u~ük E!cnd Cevdet ('fendl-a ı a 1 ev 1 Un u mana ve enemmıyeti aız o an ed k h ·· ·· ı .. -.. h kk d nin odasın t 
bir harelket olarnk telakki etmek da- d eJ: s~, -·f vah us~u~u I 

9
a ın a m.a.d ~~t~ırdu, ~~ oda."ıııa.e::ğ-

ha. doğru olur. Çünkü bu taarruzlar . ~ ç egı se u mumm 42 yılı raıö d"' an Bl dı, ~o vda pentc.er tten 

k • • d k d ·· · Al 1. k 1 b YI l ıçın garpte bqlıyacak bu karş1hklı g r wn. r e.a ~ru ıye ron uzerıne manya e ı o u ag ı o a- ld 

U U için e ·ya a an 1 rak seyirci kalamıyacakhr İngiliz sa ınmlar bir e.eas vereceıklerdir. sonra. Tanin matJba.a.,;ınd:ı ras.ladım. 
salclmmlarının 'karşılığını · veımeğe Bfu salkdınmla1rda muvaffakıyet bir Üsl.ünde a:bad:uı palto, eliııd.e kalın 
lca)kı...,caı. v b . . d tara tan uvvet erinin büyük kı.ammı baston vardı, herk~ oğlum diye bi-

Bir hafta evvel lzmirde polisin elinden kaçan 
ıabıkalmm 1a1dadığı hırsızlık etyaaı da bulundu 

,.... .r: e unun ıçın e garp k d" adala tap ediyordu. Tanin sahibine düş-
cepheaine mühim tayyare kuvveti en ' nnda toplaması ve bu-
yığacaktır. Yani fark cepfı.c:ıindeki lund~rma.sı .tabi.~ ~]~~ ]ngi)izlere te- mıanlannda:n kendisini k:&hında koru-

Alı:d nizd ki ha kvv etl . veccuh etn:ıig gorunurhn Almanlar ~ 19in ynrunda bir silah fısşuruı..cıı-d:U ·b. b e b t vaf -1~ erkt~- tarafında da yukarıda truırih ettiği- nı tavsiye etti ..,e kalktı gitti; bir kere 
ır şmını u ara a "'°"'ece ır. . .. .. .. 1 .. -.. de orada gördüm. Failcat kitaplannı, 

İngilizlerin de eaıu saldırımdan mak- mi ız rtlmra.teıı usfün ugu ve umumiyet- tcrcftme1erfni çok cördü.m ~okudum. 
Galata posta.hanesi ve:ı.ncdan Hü· nr: ı_ b ı. _1_ • e A anya ve i~al altındaki rncm-

-: .. Hüsnü'yü öldüren A\xluHalı'm K•...,.,,.,.,. inm...:;e k'a"----lan satUlrı u orsa gerexbr. 1 ı_ tl · 1 .,. d l --..r~· -~ -~ - -t> ~ exe enn ngınz a a arma nazaran 
mç ortaklığından on sene hapse tabanca ile vurunun. .!'-n.cak bu vaziyette hangi taraf çok geniş olması dolayıslle bedd sa-
ımahk'iim edilerek Üaküdar haplaha- Diye t'Cbıdiıde başlaırutrn. Bu vazi· dıg~:ıne daha mühim darheler indi- halannın dağıruldığı avantaj d 
nesinde bulunduğu aırada kaçan An· yet kaqıemda Tev.fik'.in itfaiye mer- rebılır~ Burası çok ehemın3yetlidir. Alman aaldı 1 d ~kar ır. 
takyalı Tevfik bir hafta evvel İzmir- &reni ikı kuyudan c;lkarılabileceii 7jra bu haakının devam edebilmesi dalına İngiliz~r ark YJ)ek~a ve 
de bir hıIMZlrk :İ§İ için Hulıis:i adm· anJaııhwş. itfaiye gelinciye kadtlr için bu darbelerin bütün şiddetile tevcih echlirk r vl~ Ş~ 

1
• Fanna 

..ı_ b" L _ı ·ı k ,ı. ._ __ _ı ala d _ _ı~lm· d ...... Ak . kd" d t.. _ _ı_ en, ı:ncse a ıma ı ran· 
Qil tr arıı;ac;ıaŞI l 6 On~f'&en yaıKa• evıa.e ara~rm ra e'V'anl C1C11 l~ evamı §oa•'<•lr. Sl ta ır e l.HlalU saya yapılan t a· )d l 
] • -r tik'· sak] d - b" 1. lı · k .. tı· 1 ıng 1z sa ırun arının anmıştı. tir. .ı ıeıv ~n a ıgı ır ÇO'ıı. rr- geVfel)'Vnet.', ço ıtura ı ve seyya maddi baJcı d A1 

Tovfik oıada da bir fırsat bularU ınzlık eşyaın bu evd • ibu]unmu§tur. olan hava kuvvetlerinıin bir c~iıe- cağı te!S.İr m:;:d a~ ld ~anJ".~al yara· 
telcrar polisin elinden kaçmı§ ve ya- İıtıfaiye gelince kuyuya evvela l>iT den diğerine akması, hazır hava lerle Fran l u 0 

ugu gr ı, akngı :Zb: 
pı] ahlcika d lstanbula · ) ol: ıLnası d 1 d 1 ·ı b. sız ann arasını aç.m gı t 

la_ı~-·t 1 ,~ ıı:onunBua . .. . l~ luza~ n:1f dl\l'C Ttuhmfikaı •• boç ~ mh•eytt_ an atn o aly1:dı ~ n'~ gün ve Almanlara manovi bir takım f~a-r aıgı an atı mışbr. mm uzcrıne aoy :e:mru.ş ~ e t'!V' ıpı gazına .. a saa mese em ır. ınaenaleyh lar d t . . _ k ~ d"" 
.Lrtanhul zabıtaeı ve rnüd.deıiumumi- bağlamll}: İngiliz akmJannı bilhMsa ıbıı n~ta- Bu a ~mın) etmdesıl m~l unR ur

1
. 

""'1... fmd ahL!.L ...:..:....:ı_: 1 · . . ~- . b v d - - .. d ıııeoep er o ay:ı:aı e wı arın ım tara an t ırnı;:at.a ~quıu.ıŞ., - sıteraecuz ıpı ç._...., ıp oga. an goz onun e tutnıak gerektir. yükünü ı._r•n ... '-. • • d 
Tevfik'" A d Lo d d l vlıd d • . B 1 ıuu:uıetmegı oırıncı ercce-
.oı_·- d mP,al y)vanksarağıyda ~ eaM.: T~~-·· o.>agrk ırl, enuşt.ı:. ~~)~ete 1939 harbi başladığı vakit İngili&- dine hedef tuttuğunu zannettiğimiz 
UQUD e a ı ao a n a anne~n u· evnıı;: ın ç an arnıyacagı goru unce lede beraber bir~ok müteh,.-~lar ııu gi):iz akınların :k d 

• ı__, ı k d - 5 1...---- L.!.. 1 d" ~'--- ~- ......,_ m ne zamana a ar 
nevvenn ıuracı o ara w otur .ugu. ...<vupa lU.11' te mer ıven ~ı~~tır. h~bı _yapıyorLudı: lngjlıizler mıiJt· ven~ ~iddctte devam edeceği ve Al-
11.~:ıralı evde ııaklandıgı tcsbit eıdıl- K~ ba~da bulwı.an muddeıumu- tefüklen 'V'e Amerikahlarm yardmtlle manlann bunu nasıl lı:aJFlıyacağı, iki 
mıştir. mı nntavsu., Tevfik e nasihatlerde f 94 f senesine kadar Almanlarla tarafın kudreti hakkında bir fikir 

Dün polis memurları bu ~e ~~U§, v~~disiırin. po)itc teslim ibava !beraberliğini ve nihayet 1942 "YCC"rnek Lahmmdan günün en mü
~ınna yapmışla~dır. O eırada ~ eclilmzyecegı soy}enmı.ş, nihayet Tev- ııenesinde hava üstünlüğünü tem.in hlm hadiselerindendir. 
ride bulunan Tevfik yakalanaca.gını fik tel merdivene tırmanarak kuyu- eıd.eceJc.lerdir. Eğer bu harp 

0 
zama· 

anlayınca bahçeye çıkmış ve burada· dan çr1uruşhr. Üstü cıranımı§ iı.e ele na kadar uzatılabili Al 
1ri. k ti k ·· ·· d T f"-' "l",_ ı.. l rse, manyanın .u uyusuna a ıyara •u ustun e eJV l.K. te s.ı cwı uu unmanıışbr. Sehı- bütün sanayü ve ehi J • bu Ülll •. 
e.PVelden kurup hazırladığı iskele ka~ k.l)'Udan çl"1tıkt.an sonra polise İngiliz hava lcuvvC:leri:U:r~aldwm:ı: 
Gz.ıenne çıkrntfbr. teslmı olunmuftur. Taıbldkat.ııı devam yokecfilecektjr. 

T evh1t \:uyu ba§ına gelen polisle- eıd.ilıiyor. D·- L 

lzmir avcıları 

Son zamanlarda. İslam Ansik.lopeodl
sinde genç arkadaşım profesör Sabri 
Esat, Ahmet Mit.at maddesini yaza.r
lren onunla yeniden tema.sn. gelir gıbi 
oldum. Geçen gü:n de elime ~çen 
•Avrupada. bir ceveıanıı adlı ı~ sa
hifelik kitabını okudum. Kitap beni 
Midhat eteııdinln Stokholmda 1889 d::ı. 
toplanan müsteşrikler korıi;reslnc 
murahhas olarak gitmesi dola}'lsiyle 
yarım asır evvelki bu kongre hakkın
da malümat alabilmek: heve.slyle al~
ka.dar ~tm.iştl. Yazık ki kongreye dair 
pek az şey vardı. Hntta oraya Anu
panın dört tarafından gelen ülema
dan ancak bir iki zatın ısmı ceçf
J"Ordu. üst ta.rafı hep nıerasbn ve ,zi
yafetlıeri ve gezintileri ıınlntır. Kon
grenin bir~ Midhat (IJendl reis 
olduğunu söylediği halde orada olsun 
ll€ gibi llınl konfere.nslar verildiğini 
bile zikretmiyor ve yalnız henüz ken
dislııe dhsan oiunan:e rütbe!Mlfınm 
ünltonnasını giyip kılıcını taka.r:ılt 
kral Oskarı.n ziyafetine gidince kılı
cın bacaklanna dola.şacağı korku.siy
le, yemekte onu baca.tlarımın &J'QQJl:l 

sıluŞırmağı akı.J. ettiğini anla.tıyor. 
dlla ziyade t914/18 Nuıbinin 

tesiri ve hesaplan a1tmda Terilen bu Sonra Stokholmda t.a.n.ıştı.ğı be\•es-
Türk Kültür Birliainin hükümler t.aha1clcuk etmeıd..i. Zira İn- lir müııt.eşıik madaan Gülnar 1.!lmin-

Ahmet Midhat bu s<ı1Jcri naklettık~ 
tıen sonra müthiş bir unutkanlık CSC'
rl olaPak •işte pa.,'P?lm bu sözleri 
Avrupanın maddi medenJyctini tah.
shı ve fakat maneviyatını tak.bili yo. 
hındaki miln:ık~lan bana Uh:ım cı • 
ml.,<ıtb diyar, eğer bu doğru ise sey-
yahımızın en·eıa Viyanada Sadullah 
paşayı ziya.~t e<lıp sonr:ı Pn.rlstc 
madam Ofilnar ile bQhse gir~miş ol
ması kap etmez ml? Bu fıknı. Midhat 
efendinin unutkanlığını gösterdiği 

kadar Avrupa medeniyeti hakkında. 
elli senedenberi halfı cleği.~iyen du
şünüş tarzımızı Sadullah paşanın 
pek güzel hulasa ettiğini göstrriyor. 

Konstans gölünü gcçeı I:.ıen vapurd:ı 
yemek listesinde tnzminnt m!'m'l.Sır'l. 
o.Amendeıı kelimesinin kullanılmnsm
dan dolayı kamarota. karşı itirnz e
meğe kalkışht;;rını anlatırken blzlın 

ŞirketUıayriye vapurlarındaki •Il est 
defendu de parler au ca.pl.t.alne:e iba
resinin kaptanın ~alarma lfıklrdı 

söylemesi :}·asattır manasına geldlğl
nl söyliyerek Şlrketıh:ıyriye memur
larının Fransızcalarına tariz etmr
slle de kendisinin o lisana hftklnı ol
madığını satdilAne bJr surett-0 adeta 
itiraf ediyor. (Avrupada bir cevelan 
sahife 936>. 

Nihayet Mit.at e-!endı Trly~tc tarl
klylc İstanbuln dönerken o sırada. 
(1889) Yunan velfalıdinin bir Alman 
prensesJyle düğünleri .münasebetiyle 
Ywıa.nlstana giden Alman ga.r.etcs1lc
ıiyle mül5..katmdan bahS{'dcrten ~u 
söıierl yıı.zıyor: Belediye zabıtası tali

matnamesi bugünlerde 
ilan edilecek 

~ "lt de bir Rus kadını ile ahba.plığı 1le-rl-
balosu gı ere bir taraftan müttefiklerini ve leterelt Parise taoor geliyor. Ve Pa- Bu Alman muhblrler!ıı ~sı a.h-

.. - yardımcılannı lc.aybedcr.kem, Alman- rJs1 beraber geziyorlar. Büyük Efendi- vali Osmantyemlı:l.n caıhtll b.!r takımı 

İstanbul Umumi Meclisi vut>at dev
nsl toplantılarında lokant.a ve ahçı 
dükkinlannın caddelere ba.k.an vit;..
rinlerinde yemek teŞlılrJerdnl yasak 
eden bir k.amr sureti kabul ~L 

Belediye, karan bugünlerde matbu
at vasıta.sile neşredecektir. Kar{ll"I1}, 
neşri tarihinden itibaren 3 ay sonun
lla yürürJUte girmesi kara.r1a.ştınl· 
ınıştır. • 
Diğer ta.ra:rta.n beledjye reisliği., U

mwnt Mecllıı tarafından kabul edilen 
yeni belediye ZAbıtası t.al1matnamesl
nin matbuat vası.taGlle llAnına bu 
günlerde 00.,lıyacaktır. ~ beledi
ye zabıtası talimatname& de n~rl 
tıarihlnden ıtibaren 3 ay sonunda yü
rftrliiğc girecektir. 

Komite ~imi 
Şişli Halkevlııdıen: Martın 21 inci 

eumarte8ı günü saat 18 de Halkevi
miz salonunda spor, tem.sil, ar ve 
saat 20 de dil, kurslar sosyal yardım 
ve kütüphane şube konı.iteleri .seç.l.m.l 
yapılacağından sayın üyelerimizin 
hazır bulunmnlan rica olunur. 

~~~ :a.re~~ :: Ylll bunların sanayiinI ve batta ibütün ıı.in g&r1p bir seyaıhat 1&t'zı var, 00_ da müteeahill olup kt\faİa.rmda yer 
lanla.rmdan blıinıcie ~ gayet Avrupayı eJ.e geçirdi, bu yeni -.nayi- bA dfik.Unl.ar açılmadan erk.en er- tutmuş ol8.n poliWtıı Rusya.ya <la 
mil~llef bl.r balo verıımeaı. kaıvlaş- den fayıdalandı. Amerika iee çak ken sokağ'a fırlawrP fdıı1n 806okklan- haddini bildirdikten ve Fransa.yı bir 
tınlm.ıftı.r. uzayan parlamento münak.atalarile ·nı ~ve baznn ele. am.be. ile dolaşı.- daha e:aciikte:n sonra A'm:.ıpada. fer-

Haber ~ IÖre bu balo mev- haiz olduğu müth.i~ eanayi w.tünlli- yor. Öğleden sonra o zaman ıı.çııa.;ı ~mıa olınak1an lbanıtt.ir. ıren _ 
8im1n en ıııevtıı ~ ~ eyle- ğünün te.irini kolayca l'Ö8teremeıd.i. .seııgide mekine datrelcrhıi ztya.ret edi- d:llerJnl dev a)'rul.Slllda göı:iirlcr, Bir_ 
mest .lç'tn büyük h&mr111dat· yapılmak- Sonra Orta ve bilha.ssa Uzak Şark· JO!'. Bütün seY'flhatnamesını okuyun- markt.a.n ba.şka. d:l.pJorruı:t tanımazlar 
tadır. Modem da.nslarm a.rasındn tali muharebeler mühim ~iz ha- ca. insan karar veriyor k1 Midhat yalnız A1'nıpanm del!il, bütün dürı-
Anadolu ve dlğer Türk eDerhıln ken- va kuvvetlerin!in buraya g-Onıd.u::ilme- e.fendl eski devrin İbn1 Batutaşı, Evli- yanın hall hazın da, müst.a.kbeli d~ 
~tı~-mahsusne .....,,,..~!A~ mllll kıtYa- mi ica. p dttird.iğj gibi, bizzat Sovyet ya Qelet>lsl ve ;veni devrin konı Kay- kendi yedliktl.da.ı;lanru\. tevdi olun-
~.., .,.., --~-kir R d seri1ııgi gibi e<id>lyafu büyük seyyah mil§ itikadındadırla.r. ÖnlOl'ine bir 

Dans mu.slld..'1 dahi ~ olacak usya ya. a lıayyare ~rdunı rr cLe gl1Uld Voyageuh denilen neviden AT< llJm haritası ve ellerine bir kurşun 
birçok asırlardanberi ltu~ ~ ger~:. ~~!~i ~vru~da I:rıgi- se.yyahlaman asla değildir. O, Bedeker kalem alıp haritayı istcdiklcrl gibi 
olan Türkün nınıı musik! Aletleri ne lız hava uarunlugu şımdıye kadar Yukarıda bnıııta sabah bla•lbsı, denilen seya.be.t rehberini açan ve 80 _ :to.!hlh .sıala.Iıiyetb:ı.e mallk!yet tddi • 
icra olunacaktır. Haz:trlılcla:r ÇOk ller- meydana gelemedi. aşatıcıı.. "tm'1llln h&J"f8111ardan t:a.k, sokak dol~ b~ binaları sında bulunurlar. (Avrupa.da iblrı cc-
lem1ş olduğundan balo peıJt l"8ktada İngilizlerin ~ye kadar ~ Mr hını ~n seyreden her h:ı.ngi blı veJ.fın sahife ıo4m. 
verilecektir. ma geçmediJderinin diicı' lıir ırd>dıi iznıh. {A!kıJam) _ hırnıt a.l'C1l&r ve Amerilmıı ~h tipinde bir seyyn.'1- u• 

de bava .tratejisi bnlmnmdan Al· a:bl:zlar ~tmın Upk tıö~hı t.u. Bana o.it bir noktG.yı d::ı. lş:t.'"ct cde-
Çocuklanru.z için arayıp da man1ann haiz oldt&lan üe«faWkler- K'o~ ~ lcundtm 819'C1- Pari...cıtıe ike!ı ııc d.inlcdll'1 blı: konte- yiın: Cteçen sene Akş:lm'a yazdığım 

,.. __ .,,1_ lllJlllk- dola.YJ\!.ikı böyle bir harekete geıçmcl ıııı: b!npı fmn bir muva.ffntoyetıe ~- mııst&:ı, ne de kowıştuğu blr lıhm, ıMüsta,..'Tlk - müstağr1pD ınaknleıs!nde 
bulama<lıPırı ..-...... için evveli bu ~ ~ ılcselemlı1ttir. ~ beıtta. devaım eden ll1r 1U17.of. bir mu.'l'ıarrlnlen ve ne de müstağrip kelimesini .. ımllba b:ın u:ı -
kabım: kadar h.a.mlanmağa ~ı;,malan o1e- av 8PQrıı hareketlerine İ%m1ı:deıı bir- halk ne tem3St.a.n ı;asıl ettlfri flkir- durdtım• c1enılştim. Mıdhat c1endlnin 

PERi~~ 
bilir. çok t:a:nmınut acı ~ etznıştir. lerdıen ~~e luzunı görmemi§- Avrupad:ı bir c~·eıanm1 okuyu.nc 

Filhal:tih ~ b.Ydam:ın kadar- Kampın devam. ıeWiti mMdetçe het Ur. Mesela Soıbcmne•un College. de gördüm J.::.I bu kelimeyi :Midhnt elendi 
gehıit olan ~I L oba) gün a.va çamı aveılanım m kekllk, Fr:ı.nce'ln etra~ın1 adım adım do:t~ır:ıı benck'n evvel kullanmıştır. KimbU,r 
da ~ karamna ~ ~ nlcüom ar- m ~ 3'7 Ül'f\IRO ve 82 çil kekJlk ~ :l.çfue gınneğe bile lilzınn gôr- ondan evvel daha klm'k': kullan-

ladar .-ıı.L- • et- otına3': ~ Cll56 ~ 8lf vuıı:n:u~- muyor, yalnız bin sahifeyi dolclurmnl~ ınıştır? iil••••••••••••I re .,......,.mi§ ~tdmıu:ıro.ıfar, ls.ıxbr. için Be-de-kerden tıercıimelcr yapaıal; 4.. ADNAN 
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Türkiye Demir ve Çelik fahrikalaı·ı müessesesi 1 1 ,.. ___ I 

1 K 1 k k ] müdürlüğünden: 1 ":: H~n amçı 1 er e Beş kimyager ve on birinci sınıf elektrikçi 1 1' 
..._ -- alınacaktır: r :...--~-~-------....-.. ----------
G~ k:ndm dhoatıa bir va.-lwm ... Fıı.kat tocam k:tlıbık mı lalı- ı _ Mue .em ·ç.n htıs:ıs mevk.li krı.drola.nnda. k<:tıhdaın edılmek Tefrıka No. 49 '.:'azan: İSKENDER F. SER'J:t:LLİ 
~ 1dtapıan gMeıtı:ıı 11*!.. Ban f e bUe vunnu,w ... trtıere beş ldm}·ager veya kimra muhendisi alıı•acıı.trt.ıt 

ı.taldmr, ~ ~ mruıa M83lCh.lat blr kadnun kOCMI. böyle mi' SD:ıinytdc çtılı.şmış olnnlar tereih edilir. . 1 Yamada hakkında butıuıı Japon dl. Ş.lmdL bu 1şln kısa mmnnda yur• 
rtnde:!d k1ıtudDn bil' o.Iır, ya- olmalı?· DIAllah senin kıllbdcllğındnn 2 - 10 ndet blrincl sınıf elektrlkr.l nlınnca.ktlr Bmı.larda.n w.:u hancJ htııkının verdiği hfrkthn ~undan tM.- dun her köşe31Me ~ 

r Y~ hulyalı bab;PAnnl od:lnm btr carum ... Biraz k:nzak ol, .ıaım.k! .. , teslsnt dönlü elektrik kablo tesisatı llc diğer elektrllt.c~an !i\~tmdn, \-eHr: . rektlr. Bunu d nncd.: Ya:mnru. J"&-
k():~lne diıtu •.. Pencereden çn.pra21&- - t lcırıcığmı ... Nonoşum · uçü de bobl.nnJ işlerinde istllıdam sahibi olacn.k ve nsgo.rı on senelık mes- Bu ad:wt Japonyoşı kurtaracak pabllir. 
aın ~ye giren ~ ştı od.adnlj - Bımln duşünüyoıımı. · · cıBen!ın lek hayatlıı.n bulunııca:ıctır. S:tnat mektebi mezunlıın için bu mnddet beş ve yent, büYuk blr Japonya kura- Kava - Mum, Yıunad:ı. l~m.a. ~ 
baluun. orts:;:ı.na vu~. Ta.va- dıo kocam el'Uk gibi olsa ..... diyorum nedir. cak.• verdi: 

dolnı yülı::sclen dunwllru'ı Em, &lbah a.k.şa.m ge~ ~bent Imm- Verllocek ticret: Herkes bU !ma.nln yaşıyor ve gün - 8a'rl Koıoruı ve arkacfa.şiıı.n. can-
bu ~ :ışığın 1~ ceçerltt'n Çtlasa.. D~iirken blle Weudumd:l A - Kimyagerlere 3659 numaml. kanun hükümlert ~de ve ih_t.fsas geçtikçe si.Yoeonlnr idaresine karçı laruu çoktan tehlikeye a.tmnı..-tan çe-
rengtni ~. da.ha nuı.Tll* .kamçı vurtı§lannı ~r g1bi olu- mevkileri kan umma. göre ynpüıı.cnk tnt1b:ıklannda iktısa:p edece\clen de- büyük bir hoşnutsuzluk sezlllyordu. klnmooıiş fed.akfı.r vo. yurtsever klliı
m.ekted\r ... ~ kndm, ~ ~- :ror, ürpertiler duydyonım.... R1cn rece maaşı verllece'ktir. vezlr Jkaman çok end1şel.lrfdi. Ra.- sclerdlr. Müst.'\.kbel mlkadolıı.nmn hu-
zında. gözleri dıımandıln Y'QlldJlı 1.ç1n, ederim sen de eri.te!c m1s!n.'? · M1s1ı::fn B - Elektrikçilere burad:L ya~ılacak imUluındı:ı. ~reoeklerl ehliyete hip Kima. gün~ batarken kendisine zurundn onlıır ıuımına yemin edertnı 
uzun ktrp.lkterln.1. stw.erelc, cKn.nı.çılı ne olacak... göre beş liraya lmdar :Yevmiye veruece-ktlr. uıUe.n soylemlşti: ki, a:Biiyük Japonya9 nın temeli o.tıl-
erkekJ' a.dındald kitabından b!t' sab.tfe - F\ı.!::at bu ~ rneseıe&... Aranılan şerait: «- Blı<ka.ç yıl önce memleket.lmlzi mış ve Japon mmeıı asırlardruıbei.l 
çevirir ve derin bir a1Iı.ka ne tekrar Ben b~ k:Ubn:ı. et kaldımuı.t~ et~ 1 - Fili n..c:ıkerlik hizmetini ynpmı.ş olmak - topa tutnn o şcyt;n.1ı herifin (1) bu uyuduğu derin uykusundan uya:ınuş-
o'.c nasına dtıla.r •.• B6yleoe on bet add~erlm'.. 2 - DoYlet veya her hangi bir rnüemeseye n1eoburl hizmet taahhüdu toproklara o.ya.le bastığı gündooberl ıır. Tokyoda yapılnck lılerden biri 
ytrmı d ldk:a geçer. Bu esıw:1a kDcc..!I - ~ seııı benlm ruhumdan o ta.- bulunmamak küçük ~nsimlzln de içine bl.r t.akıın de: ~nla.n ve asilmdelerl :r.eh\r-
~erl (;'l.rer. Bu pek yerden Yaınlı. g&- dAı' anlarsın ..• 812: erkekler, ~"'UD.\12 3 - 45 yaşmd.uı yuk.nn sinde buluıımamıık. Ştıytanlar girmiş Bazı kimseler on- Uyen, onlnra ?;Ulüm ve lstipdat fikrini 
yet uraıctefck, zayıf, mlnl70D. btı kadın rohanu dümdüz, dalgasız. pfl- Tullplerin Anlaıra.d& Sümer Bank Umumt Mudurl\itwtd~ı. ~~ulda dıı.n büyük ~1~ be!kllyonnuş anuıın, telkin eden ro.hiplerm çenelerini tut-
a.d mdu. üst dudağında. topluiğne bıı- rilı:ı\iz, fırtınasız görmekle nıe kndAr Swncr Bank :ı.stanbul şubesinden ve Karabükbe mlie68eee mifdürlüğünden rensln içini .sarıı.n şeytanlar çok teh- mnktır. Bu işi şlnıdlllk ~Wl yap.ıruı.{t:l 
uu andıracak siyah bıyıklar ve yti- nldımırsuuz. Ha1bu.1d bu. ruhun Ilil tedn.rl.t ed!ebllecelderi iş talepnamesine a.ş:ı~ıd.a yazılı vesaUtl ba.~Ia.yarak ya fikeli Baruı. kalırsa efendUerlmlzin karar verdik. Yamndanın fcd:ıilerln· 
rudiiğü E:l.DlM burnunun il3tiinde Urll karma.kan d\;blll7:erl, ne Beaip k:o- bizzat veya po.sta vambıısile en ~ 30/3/9'12 t:ırthlne ko.dıır mü=~ııan sel~tl nanunt gcı{ç prensi Tokyo- den biri yann sa.b:ıh, Japonyr.d:ı hiı· 
Ur!l titriyen, açılır klı.!>a.rnr, ormın rtdorlan vardır... U n olunur. ~ dan ııza.klaştınnnlı. kümdarlar cil>i. debdebe ve s:ı.ltnnnt 
yıı.ylı bir göüük... • Genç 1tadın ikinci bir sigara yadcı- ı - Nü.fus cuulanı &1942 :ı.sk+!rll.k yoldnma.sım havı.. içinde y:ıstyan ra.lılp CKlma ı yı öldu 

Erkek go.yet teroi)'ali Te mü.ltıoeıt rn~ ayağa kalka!': 2 - Polis iy1 hal kA.tı<lt Rahip Kima, Ja.ponyanın en akıllı recektlr. 
ır vo.ziyette: - Hayır •.• Hayır •. Ben ı&ıenln ıhi- 3 - Hizmet wslka.sı adnmlamıdıın biri idi. o, vezir İka- Mutso - Hitonwı adamiJ.rı hayı""eLle 

- Bonjur non°"··· N lam? kim eritelı:a olmanı 1.9t'erhn. Anlıyor 4 - Tıı.hsll vesikası mon'n boş yere söylemiy<>rou. Elbette birl>lrlerlnıe b:ıkıştı1ar: 
N'onot uzun milddet ~ vcnnez, mmun? ..• Butün hayn.tıma hAkiın 5 - 3 boy 8 vesikalık !otoğral. onım da blld.ltl birçdk şeyler vardı. - RQJllp Kimn kolay kolay oıeceıc 

lnm aigara.suu12 ucun.do. biı'Uı:en kC'l- olnca'ksm ... Beni korkutacak. tirtl tlı1J .RahŞ Kinıa, vezire ve onun me- bir adam dc,.lld.lr. Eg-er Ynm:ı.damn 
ıu ıllanek ibeı-e t:ı.bla.ya w:nnır'ımn tıtretceebin •.. Te •.. Ve Z!\lln ola- Konya Nafia Müdürlüğünden : murla.rma. daynna.rak saltanat süren, :fedaileri yann sabah bu L§i kol .. 1'lık-
lc.oeasın doner: caksın ... Anlıyor musun? Zııllm' ·• r _ Karapınar • Konya yolu ve temd!dlnde yapılacak l!ô-i metre ına.- kendi kaşaneslnde hükfündarlıır gibt la becerebilkse, Japon!r·a bir :mda 

Bugun kendi kend.hnl buldum!- - Lakin kancı~... ka.dam ve l1660 metre murabbaı Saı:ı dw.lch şose inşası kt\palı zar.r usulü ne .}-a.,ıvun bir ndıı.mdı; slyogonlardan ve yarı yanyn eso.rettcn, işkencıoden 
Erkek s&zun mtinamru lcavrıyn.mıya.- - Ben lAkln m::ıldn. bilmem ... Se- ek .. ntmeyc konulai~ur. aldığt ces:ıretle büyük lşler görmüş, kurtulmuş demektlr. 
k soror: nin tam mlnasile bit' kam'k: olma.nı 2 _ Eksiltme 3013/942 tnrihine :rruıtlnyan p:ı.za.rtesl gwıu saat 15 dıe çok zengin olmW}tu. Rahip Klma p:ı.- Kava - Mura daha f zlıı knlmn.dt. 

Affe~rsln nonoşum... Anlıya- e~iyonnn.. Konya hfrkümet konağınd!ı Vll~yet Daimi Encümeninde yıı.pılncaktır. rn. ne Japonyad:ı. her 1.stedlğlni yap. Prensin çalışma vıuı.diul .:ıl:arak o ce-
m.udım Bıısün neyi buldun? - Iyl anın... NMll yaparım bu- 3 _ Bu tamiratın keşif bedeıt 325-03 llr:.ı 41 kuruş olup muvakkat te- tırabllecek mevkide bnluna.n mühlnı ce Tokyodan Yokohanı.ıya dor.dU. 
Non~ hiddetli: nu?.. m:rıatı 2430 limdır. ve tehlikeli bir ş~ycttl. İşlerinin Ka.va - Muro, ertesi gün ra.hlp 
- Kendi kendimi buldum carum.- - Yapac:>ksın?. Bıığıraca.k, ~- 4 _Bu işe ı:ıit. evrak şunla.rdır: ve snıtunntmın bo'Zul:rnalnası için, Klnuı.nm ölümilıulen sonr:ı. Tokyonun 

Bunu anlamıyaca.k ne var ki? racalı::, hnttll. doveee'kSDI~ Ben :rodyo- A - Keşlf cetveli vezire dalma se~ prensin ale)hlnde bir h.-ıyll karış ca~ını ve boca.lıy~'l-
Erlı:ek gene pe-k anlamam.ış bir - nun düğmesini ıı.ça.riren bUe senin B - Ihracat. vo imal!ıtn a.lt sllsllcl fiyat cetv'!l1 sözler söyler ve onu Tokyodan uzat~- ~mı biliyordu Boyle blr z:ıuıa.nda 

~ t küfürlerine ba.kncai;ım, ncnb:ı. cbu C - Hususi şartname ı:ı.ştırma'k lçln vezirt kn.ndırma{,"':I. çalı- Tokyoda kalın ı: do· d ld 
- Kendi kendini n"rcde buldun hl!.klm erkek h:ıngl ~u dinle- D - Şose ve köprüler fenni şartn:ımesi şırdı. Acaba Yıunad:ı.nuı ft tl;.us • To.cyoc:l:ı 

u um". ~ istiyor •.. • diye kendi kendime E - Bayındırlık 4Ieri genel şartnamesi Prens Mutso Hlto'nWl Tokyo'dıın htikümdarlar gibi saltanat suren bıı 
N no.,cı son derece canı sıkılın.'§ b.r korku lle düşfineoeğim. · · Bumın mv- P' - Eksiltme şn.ıtnrun~sı uzaklaştırılması fikri ve"Llr Ikamo'nun kızıl rnh b kolayca o dur J.lecek 

h ld~ dlvandaıı doğrul:ıra.k: kinl tatmak isUyonmı... G - Mukavele projesi. da hoşuna gltm1yör deiİlldi. HaLU\ bu- miydi? 
- ()()>)Of Haydar!.. Sana !fıkırdı Genç kadın birdenbire aklın mü- :rsteyenler bu evrakı her gun Konya Nalla Müdürlüğünde görılp tetkik nu ilk defa doyduğu za.m:ın pe".ı: :r-- ... 

n atmak ne kadar guç ... Kendi ken- hiın bir şey gelmi~ gibi: edebilirler. vtnmiştı. 
t!. mi buldum Yani bugün keru:U - Hem sen bu andan itibaren 5 - Eksiltm~ye girebllme-ıt için 3 üncu maddede yazılı muvakkat te- Ne ya.psm ki, vezirin bu tileri tatbik 
tendımi ~retUml ... Meğer ben m- ıKıunçılı erkek. olacaksın .. , Derhal m.lııatı.n hususi muhasebe ve-mesine ya.tınldığuıa. da1r maltbnz veya. bu etme.;e cesareti yoktu. Mnamnfih, o 
dl}e kadar kendim için tamamlle bir ktUnçı sa.tın o.Imal.ısın? Boyun bo- mLkdar ıµyanı k..'l.bul banD. teımtna.t mektubile eksiltme gününden en az üç tarihte yirmi, yirmi bir }"3.Şlraında 
meçhul bir diuıya imişim! .. İşte ben sun pek ufak terek o.ma mükemmel giın evvel ıt:ı.tlller hariç• rereııı.ruılarlle birlikte Konya. vlliyethıe mürn- bulunan ve elinde dini. siyasi hiç.bir 
bucun o meçhul dunya.yı keşfettim.. b1r knmçılı erkek olablllrsinl. Hanaa..~ caatla alınacak ehll~t vesi.lrosının vs 9'2 yılına alt Ticaret vestkası.nın 1b- kuvveti olınıyan prens Mut.so - Hito 
K ııdt k<!ııdimi oğre.ndlm ... ıBen ne .. Sahi •.• A.p~a btr k:a.mçı olacak ... razı ve 4 üncU maddede ya.zıh fenni evrakın görülüp 1mm edllmi§ bulun- da siyogonlarıı karşı el altınd:ı.ıı cep
yıın •.•• Artık bu dunynnm en mü- Hemen onu get!r bura.ya._ Q;ı.buk, ması lbmıdır. he alm.'l.yı ve bilhassa vezir İka.monl 
hlın suaıın~ cevap verebilecek. va.rl- }"Ok&\ Jaı.nşmam." 6 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve istenllen evmkın 2490 sayılı ke.- pusu kurm.-ıyı ihmal etmiyordu. 
yett~ylm... Erkek. kaybolur, bir müddet sonra nunun hükümlerine uygun olL\ralt hazırlayam.Jt ikinci ıruıddede yazılı tart- Bır nkş:ım şetırtn meııkeı;inden 

Y "'~ ~ ... - N ., ellnde bır cokey 1camçuı Uıe tetra'r hinde 91\.:lt 14 e kadar vilayet d.'\tml encUmc:nl relsUğine mıı.kl:luz mukahi- epeyce .. ~"•·ta bulun.an _ bir snyflye - a:ı.ııa ... ""'" n~ ona.şuaı.... -..r-{i 1 1 ll" ~ 
Genç kadın divanın üııerhıde b!U- cou.w r... Kamçıyı IOOStU1tn üz.ertnıe linde tevdi ctımeıcrt ve postada. vak'i gedkmelertn ltn.bo edllmeyeceğ .. n ma.hnlUndekl _ prensin köşkünde, 
utlın doğrulur ve ceva.p wrlr: bırakır. oıımur. 13227-. ort:ı.ltk karardıktan sonra, gizli blı" 
- B<m dehşetli bir masochfstlm!- - Al bakalım şu laı.nı~ıyı eliDe, toplantı yapılmıştı. Bu toplantıya. o 

Affedersin şekerim ... ce'halettmi kahmınanı.. T. C. Münakalat Vekaleti P . T. T. Bursa akşam uzaklardan gelen bir deniul 
,. "1n~~hl ... de d~ - İyi ama. karıcığım kadın - erkek de '°tlrAk ediyordu. 

~ı:~r .,or... m""""" ;)M ~ işlerinde; ~ta. taun.çının n~ ':'Olll Müdürlüğünden: P~ns Mutso - Hitmıun ndıımlan bu 

D n1m H .. ft ~- __ ,. olablllr ki?.. Bursa ..,,.ı,,.; teıeron rehberi .,,.eniden tabedilecer.lnden reklam vennek denizciye büyük bir s:ı.ygı göstererek: - a a ny..,,..r •.. """•• ... ...,,.,.... ~· ., ı> k .. 
nadır bulunur cahWe.rdemln... Bu Kadın rorenglz blr tarzda. gille isteyenlerin Burs:ı.dıı Kouı. hanında 275 No. da Nacı Aygon Kart ula müra- - Ynınadanın yanından gelen a .. -
ekmek, peynir gibi lisanın en meşhur re11:. caııtıan. c3213• ramnnı dinllyellm. 
keluneleri arasına glrmlş bir 8Ö7ldilr... - lID.., ha, ha, hay! .. Ne rol.u mü Telgraf: Naci Bursa Dcdl. Bu ka'hramnn d nlzcl, Kava -
Masochlst ırendislne ?;Ultim edllml!'Sln- var?... Tcle!on: 3:'1 Murı:ı'dnn bnşka blrl değildi. 
den hoşla.nan ınsanlar<ı. derler. Mcse- Al diyorum saruı. ~ knmçıyı!_ Genç Japon prensi, Kava Mura'yn 
1 Je:uı Jaque Rousseau meşhur ma.- Ben mıısoch1sUm •.. Kocamın baına Trabzon B l d• R. . d Utifnt ederek kendisine yer gö .. terdl. 

hii.khn olmasını 1stertm. Evet, Jroı1ro e e ıye ıyaıetın en: Genç denizci: oochlst'lerden blrtydi. Ve a.şk s:ı.lıne· 
ıerıı de dayak yemekten tın,1'1.Illrdı. uynnclıran bir erkek •.• Al lmmçıyı!_ Trabzon elektrlk Turlı: anoninı şlrketfne ııld h1s.;ıe aenet.lerınin 1941 mali - Yamada Kiyo - Slyo (2) llın.wın
Knterma yine dünynnın en bliyWa - Fnknt yavrucuğum .•• Yaradı.11.§ ... yılı bilAnço.runda ta4ıdı~ 332 kuruş kıymetıert merinden 45 gfin müddetle dadır, dAdi, sizinle konuşmak üzere 
mD.BOChl.:.tıerindendl. Kendlsl.nl kam- Karakter ..• Medent b1r erkek!. belediyemiz namıntı. s.ıtın alınmam tekarrür etmiştir. ~rinde bu şirkete b~f burayn gonderdi. Yamada, çok 
çıl:ı.ttrdı. Yapılan tetkikler gösteriyor - Yana. .•• Alınıyor musun?.. De- nid hisse senedi bulunanlar 9/Mnrt/942 tarllılnden itibar 22/Nisan/942 yakında. aBuyuk Japonya .. mn kuru
kt bu t rzdakJ insanlıır blllıa&S'.l. be- meı: sen 'kJU:lk olınıyacakBın ha . . güıuı :ıkıamınıı. laıdnr bulwıdukınn yerlerdeki Türk!~ İ.§ Bankll31 şubeleri- lnblleceğiui umuyor ve bunun ta
r ber yaşadı klan klmse~rden, rev- Ver öyle ise şu laı.mçıyı bana... ne mumca.atla. hıı.mll olduklnn hisse renetıerlnin 1.şbu bedel üzerinden tu- hnkkuku için de slzin yardım.ııuzı 
dlklerindcn dayak ytıditlerl ?;amanlar Genç kndın kıı.m ı.yı kaptıl..-tnn son- tarlD.nnı almalan ve bu müdootin hitamından ronra belediyece s3tın alın- bekliyor. Şimdiye kadar Sbıcn.purda 
dunyanın en büyük zevkini duyuyor- ra: ma Lşine nihayet verileceği.-llan olWlu:-. 13005 ynbancılan Japonlar aleyhine kışkırt-
ı r Ben de deh etll bir ~ - Nnsıl? .. Şu dakika.dan lWb:ı.ren ma.kla. ın~"Ul olan müstebit prens 
t m ... Bunu şlmdl .şu aKamçılı er· e.tam bir kazak• oluyor musun? Ha.!- İ d Nahinin bundan sonra, Japon mllleU 
k k• romanını okurken ruıladım... Erkeği kovalıımağa b:ışlar Te knm- stanbul Bele İyesinden: uzerinde utn.k bir nu!uzu blle knhnıı.-
Evet ben t.pık bir mn:;ochtstlın!.. çın onun kaba etlerine yapı..<ıtınr: Lokanta, :ı.hçı, kebapçı ve ışkembccl dükkAnlnrı.ıun 30kak cephelerindeki mıştır Ecd."\dmda.n miras kalan "Mu-

Ynaaa .•. Halbuki ~ de benze- - Haı_ Söyle •.. Ktl.Zll'k: olacak nu- c~iınlannd:ı.. yemek te$11r edilmemesi için Belediye mbıtası tallmat~n- ka.ddes kılıç~ §lmdı Yn.mııdanın clınde 
m.yorsuıı Nonoşum!.. sın?.. meslnln 172 nci mcı.ddeslnin G ncı bendine (Lokanta, olıçı, kebapçı ve t.ş- bulunuyor. Yamada, bu lr.ılıcı, yeni 

- Öyleyim öylC)'im ... MasochlsUm Blr d:ı.ha vurur ... Ed...~k: kem:becl dükkfuılo.rmın so!aı.k cephesiııdekl camekfı.nlanııd.:ı pişmiş gıda Japonyayı kuracak olan genç Mika-
n .. Bu okuduğum cKa.mçılı erk:eb - Vallahi olacağım ka.rıe~ım ... m:ıddelerlnin Wşhlrl yasaktır. Ve a.yni cephelerde yemek :ihzar e n lokıı.nto. doya testim edecektir. 

romnnında bir r..ndın var ... Onun ha- BUUl.hi olacağım.. Bu dnldkn.da.n iti- ahçı, keb:ı.pçı ve f.şkembecllerln bu yerleri lınrl.çten göriılemiyecek tarzda. Prensin ııdamla.n hep blr :ı ızdan 
yatına bayılıyorum, s:uı.deti:ne gıpta b:ıren ~ oldmn gtttl... Kazak buzlu veyn ~ crun1n ortmeıert mt'cburidtr.) suret!n<OO bir fıkranın ilavesi bağrıştılar: 
diyorum. Her gtın kocası sabah ak· oğlu kazağım... umumi mecllsln 2/2/942 T. n ıçttnunnda tekarrur ~tir. c- Y s:ı-;ın mU!ltakbel mlkndo-
am gelip ken~ı kamçılıyor ••• Ka· Od:ının içir..de, mnsanm etm!mda. Bu fıkranın tnrthl il·mdan üç ı:ıy sonra merlyet m~vkHne glrece~i ilan muz .. • 
dının, erkeğinden ödü kopuyor, •• Ko- frr dönerler: olunur. t3561) «- Yaşa uı Y.ı.nın.da. 11 

ca ındıın tir tir titriyor .•• Ne mesut - Nasıl?.. Bent dövecek misin? Prenshı rrözlerı sui:uun~tı 

adın dc~ıı ml". Söyle hınzır .. Kamçılı ndnm gibi bC'n1 Üsküdar Jandarma Bölük Komutanhg"' ından: Ka.va - Mura sozünc devrun etti: 
- I! 1 ... dövecek m1s1n? .. - Yıı.mru:Innın bir ş:utı var: Pren-
- Ah ah ... Dımyad4 böyle acıe-- Şıraaak .•• B1r kamçı sesıı.. Uskfidar kaz.ası ~pı mevkltnde ce7.a evı jand:ı.nna karakol binası- sin, bu d:ıktko.dan ltll>aren "lyogon-

tın en yüksek tepesine ~ kn- - Vallahi d6vece(:"1ın Jaı.rıcığım ..• nın bozuk olan elektrik tıesmtı c:l25• lira treşlf bedeli il" 17/3/942 tarlh!uM tarın mlıcndelc etmesi. 
dınln!' var lşt<!... Bir de benim ne BUIAbi dôTeeef:lm- Meriuımet!- A- den itibaren 20 gün müddetle açık ekslltm<!ye konmuştur. Ta.mlratı yıı.~- Prensin sadık adamlanndın biri: 
dı-recede bedbal1t olduğumu dllşihı... m.ıı.n pek de acıdı!.• ya taUpledn tisküdar ja.nd~uıma konrntanlığmd:ı. toplıınacak koı1111syona mü- - Prens hazretleri zaten bu müc:ı-

Rahip Kima, mabudu 
nasıl aldatıyor .. 

Rahlbm kulağı dellktd Her yerde 
hnfiyelcrı, sndık o.damlan Hı.rdı. Bun
l:ırdrul li!ri o sabah koşarrk r:ıhlbln 
köşktme geldı: 

- Aziz Bonsan CJ ı dedı, bu cece 
Mutso - Hltonun köşkunde bir top
lantı yapıldı. Prensin lktldnr mevklı
ne gelmesi içln birçok kimsclcrtn el 
ve lŞblrllğt yaparak çalıştıklanıu duJ -
dınn. Ayni zamnndn . 

Rahlp eUni uzattı: 
- Bu kadar yeter. Ben Mut90 -

Hitoyu sustunnıısını bilirim. 
Rahibln adn.mı: 
- Sözümü kıesmeyln. rle:ı ede:lm, 

dedl. Va"Zlyet sizin için çok tehlilcell
dlr. Du~·dııklanmın en miihlmmlııl 
sona bıra.kmı.ştım. Yrunada. buraya 
blr fedai ı:;öndenniş.. bu adam s.~i 
bug~rde oldürecrkm 1 

Rahip bunu duyunca şaşırdı 
Demek ki bu işin içincıe Yruııa

mad:ı.nııı da parmağı vo.r, öyle mi? 
- Şüphesiz, ozlz Bonsanl Japonya

yı ııyakfnndırmağa çal~n biri varsa 
o da Y.am:ıda.dır. Oıı\ln fedıı.fleri s:.zln 
ad:ı.ınlarınızda.n çokmuş 

Rahip Kima tedbir alacnğım •oyledi 
ve bu haberi getiren adamını dcr•erll 
hedıyelerıc sevlndlrol: 

- Haydi, sen prens Mutso - mto
nun etrafından nynlmn! Onun k~
kunde olup bitenleri b:ına vakt.ude 
haber wrme~e gı:ıyrct et. Sent daha 
çok sev.ndl~crğlm 

* Rahip Ktma kend ini t hlik de 
gorr.1emcklc b<!ra.b!'r, o guuc knda. 
ölümle "tehdit cdllmedıl'n için, bu ha
dise onu bir hııyli duşündunnüştu. 

( rkası ' r) 

(1) 1855 tarihinclc 'l'okohama Jımıı
nına bu)Ük bir ı;cmi ile gelerel: Jıı· 

p11nya71 tr.hdlt eden Amerikalı amlral 
Uııri .. (Bu tarihten sonra. J pon 
Iim:ınlıın İnglli?., Aınerıkan, lt!.1$ ve 
J'ransrz tıiccarl:ınn:\ erbes bımlnl· 
mışh.) 

(2) (Dokox ada) de.meldir. 
Son derecede ma.sochi:Jt blr t".a.dı- Hikmet Feridun Fs ı"aeıı.atlnn U!'m olunur. 13514• • deleye iki yıldanberl başln.~tır, de- on Jııponc:ı rahip demektir. 

PERiLi KONAK 
Tefrlta No. 5 Çeviren: AHMET Hiı..ALt 

işte o ta-r1htenheri ailemize mwnlliit binden, .itina ile kntlanmıı bir gazc-1 koncıkta oturu)·or ve bu malikii.neyj zamsız iııledi~i de, benzinin s rnrma• 
olan bu korkunç kara köpeğin ilk te çı\:ıudı ve Holm~· e dönerek de· yeni baıttan imar etmeği tas:ulıyor- sı ve sin.i.r buhranlarile tez hür edi· 
defa göriinü,ü bu şcikikle vuku bul- di li: du. Falrat npa.nsız ölümü, ibu düııün· yordu. Olünün dostu ve doktoru 
muııtur. - Simdi size yepyeni bir '\ala celerini yerine getinn~ine mani ol· l\\orti~r de bu tekilde şehadette 

Evlitkmml Ailemiz.in :birçok efra· daha okuyacağun. Elimddd, 14 ma· m:ışlur. bulunmulllur. 
dı, feci ve cemrengiz lıir eurcıtte öl· yıs tarihli Devonshire gazetesidir. Sir Charles, erkek cvl"dı olma- Hadiseler, pek basit bir şek.ilde 

- Evvelki oüıbalerm huli.saa - ıedcmiyordu. Biraz sonra. aıaltıno· müş.!crdir. Sizi Allaha emanet ed~ ı Bu tarihten birıkaç gün c-vvcıl 11İr dığı cihetle, scn.-et .,e emlakinden cereyan ehniııtir. Sir Charles, ak-
(Perll1 Konak namlle m.uuf çltt- dan üçü, uçurumdan apğıya İnmiv- ve ~ecderi haıbis ruhlann dolaştığı ~~~ &8:1'~l'in ne ~ekilde öl- bütün c~var halktnm faydalanmasını şıı~lım yatmazdan evve.l Perili k.o· 

hktc otumn Baskervll ailesine ctnle- lerdir. Mehtap, &olgun ıtıklarile bu bu uğurauz bor.kırda uran.Mı: bastık- duK'Jnu tafsılatıle anlatıyor. . arzu ediyordu. Bu aohepten dolayı nağın taflar.lı yolunda bıraz gczın· 
rtn musallat o~u~ ve rllle efradı- dar uçunımu, aydınla'byonlu. Za· tan onra dolatımamanızı tt11veiye HoJmee. ;..tifini hiç bozmadı. Mor· ani ölümü herkesi kederlendirrmştir. meği adet edinmi~ti. Hizmetçi Bar-

ı btrer birer oldürdüğiine dair bir V'l\lh ıaz. uçurumun di>indc cansız . ·ıa fa 
1 

ih 
t'!ı:anoe varıdır. Eski bir ~yn gô- olarak yerde ....... yor Hugo"nun ölü· edeıim. hmeı-, göz:lü1derini tekrar talctıktan Bu eslci asilzad nin hayır İ!lerine vu· rymoor nn i de eri bu c/ eti to-
l\" bu efsanenin ev-rellyn.tı "Udur· ~-· ' Haıni•· Bu tav "yem edcok ev ı!lonra olrumağe b~'Ladı: !ku bulan birçok tebenülerini bu ııü· yit etmi~tir. 

y • aü de bi!kaç admı ötede uzanmış 
1
• , .. R. •

1 
91J ~". L • 1 Lo 

Bruıkervll alle.:ıhıc mensup Hugo mı.- . ul . .umı og.cnı k e oıın • ınansus- cSir Cha.rl°' Buiker\'.il"in tuınlarda müteaddit defalar memnu· 4 mayısta sir Ohar es ndraya 
mında ahlliksız bir nsilmde val.rUle duruyordu. Fakat uçurumun dibınc tur. Hem§itdcri Eüaabc'th" c bu kor- &pANu: ölümü, bü.tün vilayet hal~mı 1 niyeıtle yıaz.mıştrlc. gitme~e karar. vc~~ş: uşağı Barry· 
'«>tnşul. nnda.n birinin kızına c& İn~ Üç süva .. ~yi asıl k~rk~ teY. h.u Jtunıç macı;radan hiç bahsetmemel~ mütecsair etmiştir. Sir Oıades Peni; Y.apJan tahkikat air Gıarlcs"in n:ı~or ad~ ~al~emu ha~ulamd. ak .em· 
•-~ e ln .. nn """ri"' '-çı- ikı cc:set degıl, zebella gibı kara bır "ni rica ederim.> kona.ltta pe'· az oturmn• olnıasına "'t·· •. .. ••rt d .. b" TJnı •verıruştı. gece, aı,rzın a pıpo-.... ,ymuş ve onu v "" .,.., ... .-u k"" .. b . b" 1.- ,_ r- - ~ o umunu o en esrar per esını ır ld w h ld . . . 
ro rnk kulesinde kapatmıştır. Hugo ile opcı:;e ennyen ır nııyvamn ~o rağ~n nezaketi, kibarhğı ve U.lice-1 türlü kaldıramamıpa da, halkın ba· eıu o ngu a e, muta.t gezıntısme 
rkadaşl:ıo kulenin nit katında lç1p kunç manzarası idi. Canavar, di~le- Doktor Mortimer, bu \•0$lkanın nap1ığı ~le kendisini tanıyanların ay- ttl itikatlara olan innncında.n doğma çıkm.ııı. fakat içeriye döndüğü görül· 
·Jcmır1crken genç kız ynğnıur bonı- rini Hugo"nun gırtlağma batır'Dll§ çe- kıraatini biıird&ten aont'l\ başını ) u· gı ve tı .vgisini kazanmı~ı. !birçok efısnnderi, Bl,ylrtp atmıştır. memiJti. Barrymoor, gece yarttmda 

, ın-ı tut.unnrnk :ı.şağı lnmtş ~ evino kiyordu. Üç şüvcui yanınt\ yaklaştık• kanya bldırarn'k Holmcs'c uzun ~e-ni zenglııler devrinde, c Jci <tsil Sir Charles Lekar ve biraz gar.ip konağın kapıs1nı açtk görünce. telii-
rmnk 1 teıni tir. lan zaman, Hugo' nun gırtlağvw:lan, u.z.un baktı. Polis hafiyesi. piposunun allelerfo, mihnet g~nle.rini n~atara.k ı ta'biatl'i bir adamdı. Büyük .. s~etin.e şe clü~~ş ve ~I fener.ini yaknrak 
Hugo yuknn çıkıp "da C~ kızın diı1eri ile kocaman bir et pt\rçasmı külteıini ooağa ııilktikten sonra rna· ecdatlarından kendılenne ımraıı ka- rağmen, sade bir hayat suruyordu. efendı:sıru aramaga çıkmıştı. 

kııçml.'1 oldu •unu gorunce azgın ço. kopararak havt()"a fırlatmış, karan· n~M' bir t.avıda sordu: lan maH':aneleri imar C!Wklctfoi gör· Hiı:m~tçr eri Barryınoor ile kıırısın· ~ gün yağmur ynğnuştı: air Char· 
b n kopekl rlnl IX'Plden b'aldımı~. lıkta ateş gıbi parlayan kanlı gözleri- - Aidatacağınız bu knd r mı ~ek menmunqet verici bir hadise· dn .. ı"baretti·~ Barrymoor evin ll9a• gı" , l~~llll adyak 

1
izleri ta1flanlı y~lun 

kendisi de beyglrıne u.tlatll.!şt.ır. oe- . d k d 'kulm l dola.o ) w --· - -
c nln ksr:uılıklannda cehcnneıın\ bir n.~ e. Yl!nı~.8 8 ~r s~ • . Uf 0 «n r rSi. ,.,._ l • k nsı da orta Mzmetç.isi idi. dyag°?.u~.1 a~. 19 _~nmTış no an

1 
topl rngın-

t kip ba lamıştır] suvanlenn uzerlerıne d~. saldır- -- Bu macerayı cnteı-~ btıfmu· r ~ar es in Cenubi Afrikt\da a goru muyorau. n nn ı y~ un or-
mağa ha.zır bir vaziyet Cllmıştı. Sü- yor rnueunırz:) b~ pa.ralmr kıı.zanmış olduğuma· ~rço~ şalütl~r ~.rafınd~ teyit taşında mevcut lbir kapı, bozkıra açı-

Snrhoşlnr, bu çılg:n takipten ayı· variler, ~:orkul nnd n ktt9ffi1\ğA bat- - E.vd., bin J:>ir ~ rn,uallanna IUnıdur. Bu ut. Afıılk.o.da büyük bir ed!l.en 1 fnd_elc:mc .?ofe, sır ~har· lıyor. Bu lcapmın önündeki derin 
larak, nihayet beygiı1erini durdur- lam111aTdrr. incınan bir amatör İçjıı pek en.teresan servet y.aph1c.ta.n eonra ana vatallll I Jeıs ın eıhhat!. bır mudclettc:-ıbcrı fena nynk izler, ieonnk sahibinin bu yerde 
muşlardır. Fakat içlerinden hiçbiri, Rivay-e•e gör.e, üç şüvaıiden biri dajrUlu. döıunÜ§tÜ. lki enedenhori, codadın· halel~ sarsılmııtı. Kendisi kalp rahat· fazla dunnus olduğunu Gösteriyordu. 
uçurumun dibine inmeğe cesaret o gece öl mü • diğer &i5i detinniflis. 9. ceTep iiJıocioıe MO!timec, co- dan kendh\nc rniru b.lan Perili aıı:lığından muztanpti. Kalbinin in ti· ( Arkn•ı nr) 
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KADIN İŞ(7İYE - İhtb'&o tardır. 18,000 LlllAYA SATILIK APAKTI- SATILIK YAl.U.&R - VanlkOyiin- UM LİKADAN - ~.000 Ura.ya ta.- CJ. 7,11133 Türk borcu l. n m. -·· 

1 - İŞ ARIY ANLAR Zeytinburnu Dem1r F.fJ'a J'abrlkMına KAN _ ş~ uamvay caddesinde f de Botazın e:n güzel yalı)a.n ~an dar m'Uhteı1.f ,ederde mdıtelll tıy- • 1 1938 itram1yel1 ıun 
müracaat. - % btlı, tıçer odalı, hol, ba.nyo, kaloı1- 12 ve 6 ıar odalı müştemllAtb Ski yal1 metlerde -~ f'f, ctııttAn. han, • 1 19331.tramlyell Ersanı •~ 

MUHASİP - Yabancı 1L9anlara va- fer. Dosya 174. Taksim K:rlata1 gnzı. ylnnlşer b1n liradan a.yn ayn eatılık- apartıman, pasaJ, J'&b. 1llll. uud. • 7 1034 81vas-Emınmı I ıua 
tır çolt tecrübeli bir muhasip gtınde HUSUSi MttEsSESEDB - Bim> iş- nosu muında. Mınt E.mlüıf. Tel: tır. Galatuara,y Köoe apartman arsa, ~t veaaJ.re. AoeJe mtl:raeaM: • • 1934 Bıvas • Emıııım J-l 111.Q 
tmka9 .saatle muhUebeirlzi ıaı:ı~- rerlnde çalıfm.ı* bere btr ~ me- 42277. Bmlü::lş. Tel: 49010. ftrdl Belek Tan EmIAJc Bf!ro8u. o.- , , 1941 Dem1~lu 1st!ki-a.ZI ıuo 
ra uygun ttdTit eder. şerait _.yen. mur alınacaktır. otudutımu 2'1 an- Ja.tA ömer Ablt han ~ ıaı No. 13 • • ıı > :ıı ., lI 111.81 
dlr. Ak.şam'da KAtıp. -

1 
laya.cak kadar Almanca bUmeııl tart- 1'7,000 LWYA. SATILIK APARTI- PENDİK MALTEPESbm• - T&- telefoın 42388. - 1 A. Demlryolu tahvili ı-n ıuo 

'"' t h.. tır. Avlık 1lcret llya.Jı:at1ne -"-re, net MAN Cihangirde FtruzaR&, eıva.rın- mamen ~ ve Adalara. hA.t1m A. DemJ~llan tahvlli m il.MI ORT• YA .. LI 'l'ECRt.ıBEL B.a.n <I ıav oda! h 1 b ft- 12 000 dö ümlA~ bfr .-.... -'•~ -- • ·~---- -.rv ,. ~ 40 - ııo liradır. (20683) numaraya te- da 4 tatlı 2-3 1 0 • a.nyo. ~ · n ....... ara l'el~ wa- uaı.aK ARANIYOR - ~uı. A. Demır.volu m11meesll 11net <69.71 
DADI İŞ ARIYOR - Akfa,m. ga:zıete- lefonla müracaat. _ 2 ya 177. Tat:slm Krlstal gazinosu a.]1[a- rat satılıktır. D. No. T10 GalatasaraJ Bey<>tlu, Kadıkôy, "O"*lıdaı\ .Adalar ve T. o. Meıbs Bankası 1711 • .,.. 
atııde (Dadı> rllmuzunn mektupla. . sında. Mllll EmlAk:lf. Tel: 42277. Klişe apartman EmlAJdt Tel: 49010. Botum blr yeıtnde w, llPU'f;Jma.n, T • .fi bıtpta11 nama muharrer 12.'71 
mtıracnnt. İSTANBUL VçttNCU NOTER - han vU1A m~ d1Httin veısa1re T fi bankalı Ownll ) 13.21 

Dairesine memur alınaeatmdan adli- 40,ff8 LİRAYA SATJLIK APARTI KELEPJR ARSALAR - Zeythıbur- le ' ~ ' e ait 
BiR TttRK KIZI - I.J.san blllr mu- MAN _ 0ııım.a.n bey ctvannda tram- nu ne Hipodrom arumda ~ Bakır- olup da sa.tınMc '" t.lmAk er, T. İt bantuı mtlmeaall ııı.. no.~ 

debllır mine muktedir olmak fQl'tlyle talip 3-..uı " ua J- 23 Tl1ıic !!mlAk Btlro!tm& mGmeM.t- A. .DeaılrJoll8b .ı--. 
habere dooyıı. işlerine n.tıf orta de- 1'e ıotertne vmt ve milsvedde tanzi- vaya _...... JM68.fede e katlı aı- kö• asfaltında 2, ıe, 24 dnnnmını.. -r- Oala1a ömer Ablt han 2 ncl :tat No. A. Dem1r.vollan flıUt1 <1' 00) 111! 
recede daktilo yazar tarfaya gt · olanlann DöroüncU Vakıf hanında tışar odalı, banyolu. Dooya 178. Tak- ler çok ueuz flatıe aatılıktır. Galata-

1 
wu-. .... <" ıoo: '8 

aı. ... m'da cS.T• rilnıuzuna. s1Jn Krlstal -"'•""'" a?1tasında Mllll !a...," ~.,.. a"""'_ft_ EmIAM ... Tel: lan. Telefon 42368. - ~~en~-.. ı- 12 _..._ Noter oolreslne mnracae.tıan. - ıa ....... .....,~ • ...., "Y" )"U .. ....u AA"lf _ ~-_u .rwcı_,,...,. .._ ıao~ 
BİR ELEN BAYAN İS ARIYOR - EmlA~. Tel: -12277• -t9010. 2000 LİRAYA - B")lgımpepda, 1 :t » 1911 124.~ 

Doktor muayenehanelerinde Te yahut 3 _ SATILIK EŞYA 57,000 LiRAYA SATILIK APARTI- SATILIK ÇIFnJıt _ Topkapı el- od&h, 204 Um 1rath flV aceı. atılıktır. • • Amorti 
90 bdlüzlr kierişt~~~!~::e~ı.~~:_~anezd•invlndee gdünon_ : k ı• MAN - Osman beyde 5 katıl 6 odalı:ba va~nda içinde ık1 binası aetııı dönüm MGaltıracaaa .... ötm: ,.:TCıt:Ablt "~~-c~ ;: • • Kupon ı:ii 

y<UJ., ............. ~ "' SATILIK KOLTUKLAR - Fev a ~- Banyolu çok snğlam btr binadır. Do&- 6•• yemlşleri "Te mlbıbtı al"8Zbıt bu- "" "' .u.a.ıı .ıA.U• Loııdra tlze?lne ı ıterlln 
mek üzere münnslp bir ücretle iş an- de rahat ağır ma.1um.e 11e yapılmıı ya. 179. Tatsım K.r.lsta1 gazinosu arb- 1unan 38 dönü.mUlk blr çf!tllk mtl- 23. Telefon 42388. - t K"70r't tiertne 

100 
dolar ıe:~: 

J'Or. A.Jtş;ım ga.2Jet.es1nde EL. N rünıu- :veni iık1 tıoltukla Q metrellk bir halı .smda. Milli EmlAklf. Tel: 42277. salt fiatıe satılıktır. D. No. '160 O&la- SO.Olt LİRAYA SATILIK Brl'ON- Mad!id tı.zertne ıoo pezeta 12.937& 
suna mektupla :müracaat. - 2 -t·'· .... ·-. 9 • 12 a.raımıde. 81345 tele- t.a .. -mray Kx- a ....... - .. _ l!!mll.kl• ,:..... 

..... llJIA.w.ı. 55,000 LİRAYA SATILIX AP.ARTI· ~ ı-.. ......_. "" ARME APARTIMAN - 1'1.tıhte V&m· 8tokho.wı ti.zerine 100 kuron 10.'TI BİR Tt'RK KIZI - Taıb.siI1 orta, fon. -
1 

l\IA;'l - Beyoğlundn güzel blr mevki- TeJ: 49010· vay <lw'alınd& altmdııı. ~ mı&I&- BoRSA DL$1ND~ i 
da:ktllo blllr, dosya Te detrer tutmn SATILIK FOTOÖRAF MAKiNESİ- de tramvaya yanın dakika. mem!ede SATILIK ARSALAR - Llleli, Maç- ası " btla.nnıd& 1 .. odam bulu- Ttlrk altını il 10 
~erine vakıf remnı müesseselerde S "Ö'ç adei obJektlne blr (Kontak.'!) mo- 6 kaUı büyük 4 der odalıdır. Banyo, ka., Cihangir, Aynspaş1. ve Suadlyede nuı Fatih postahane ~da !8 - 40 KCUçe altın blr gramı 
yıı bulunm~. oonaervialert vv. tstan- del 2 acele .satılıktır. Görmek 1stlyen- Dosya 180.Tatôim Kristal gantzo.m ar- her çapta kıymetli ve !evknIA~ ıstlJc- Ulur !!m.IAJı:. - S 4 93 
bul'da ve yahut yakmında. bir il anı.- lerln acele Talm1m, Topçu Cad. Ata.- kasında. Milli Emltı.kl§. Tel: 42277. balll müteaddit arsalar satl§a çıJtanl- 1 

1 
1 

makta.dır. Akşani'da .P.S.» r11muzunn mer Apt. da No. 4 e her gfuı saat 12 ml§t.U'. Fırsattan ıstifadc edl.nlz Ga.- SATILIK ottıul'.Ax - Ka.dıkDJ Ta- R A D y Q 
mektupla müracaat. - ı den 14 e kadar mUracaaUan. - 2 %5,000 LİRAYA SATILIK APAllTI- latasaray Köşe apartman Eml~. Hm.hane meydanı ~durak ye. 

Ac..,...,., SATILLIK TENEz .... n.w OTO- MAN - Pangaltı tramvaya bir dakl- Tel: 49010. rtnde işlet tçiııde ra1, T1trhı w kahve 
ışçı ARIY ANLAR ... ..,... r.t.ın ka mesafede -t katlı 3-4 odalı ban mo~ mevcut 44/2 No. h du.nAn 

2- MOBiLt - 39 model Fort markalı yolu. Dosya 181. Taksim Krtstal gazt BEYOliLU - Hamnlba.şı semtinde devren aatıllktır. - 2 
FRA:NSIZCA VE AL.'1ANCA - Ti- yirm.1 beş bin kilometrede, lA.sUklerl DOSU artasında. Mllll EmlAld§. Tel' 6 katlı köşe~ üçer dörder odalı 

•AA..:ıı.....11 bir yent, İstanbul takslslne yeni çıkarıl- 42277. irada çok elver"'ll a.nattunan 16.000 earl muhabere yapabilen """1
WJ<; mış beş ld§Ulk bit adet tene'1:Ziih ara- ""il ·..--

daktilo bayan aranıyor. <N.B.) rü- bam ecele .satılıktır. Taliplerin Sirke- SATILIK KÖŞK - Gözt~ en llraya satılııktır. D. No. '131 Ga.-
muzlle İst. 176 posta kutU8Ulla yaz- et Orha.nlye caddm No. 30 a mürnca- fevkalı\de bir mevtıınde emsaJs1a ne lata.saray K(ışe apartman EmlAldş. 
malan. - 1 atlan. Telefon: 2~92. - 8 zaretll 200 metre mumbbe.ı üzerinde _Te_ı:_4_9_o1_o_. ________ _ 
TUHAFİYE MA0AZASINDA ÇALI- ARANIYOR _ 35140 santimetre- blr dönüm bahc;eslle iki daire11 ht-r KARGtR DVKKAN - Yemişin pi-

§ACAK - Çalışkan rezglhtar, tası- lllı: bir pllnye te7.gahı Ue bir freze ~ 6 flU' odalı beton gayet mo- yasa yerinde 70 lira aybt geliri tı.s-
,er bayan Ve bir """Uk veya ....,,...,. bir in ~m Taa1m Kristal arltasmda. Millt tünde odalan ola.n bir dükkA.n satı-"""' .. ~ •• ,, aranmattadır. Sntmak ı.steyeın1er 
bay alınacat.tır. 20~6 ya ~lefonla Beyazıtta Fuat Paşa caddesi No. 50 Eınl~k~ Tel: 42277. - lıktır. D . .No. 7'.14 oaıatasaray Kett 
müracaat. - l Çellkiş Fabrikasına münıcaaUarı. FABRİKA VE MATBAAYA ELV.E apartman EınlMdş. Tel: 4oolo. 

DiPLOMALI GENÇ BiR ECZACI LANC VE HANAMAK - Tra.lı:törlert RİŞLİ BiR BİNA SATILIKTIR - Ca TEPEBAŞI - Muhitinde beış bt1ı 
ARANIYOR _ İstanbulda çallflllai: pulluk ve biçer bağlan satılıktır. Ad- talo~ıunda fabrika ve matbaa ıttıha- be§er odalı ve blr d~ bulunan 
bere bir Türt gencine ihtiyaç vardır. ree: 8alhn Korkmaz çlltılğ1. Küçük- zına elver.l§ll betonarme yeıı bir bina blr apartman 22.000 tını.ya Mtılıktır. 
Şartlarını n dlleklerlnl İstanbul 757 cet:mece İ&tanbul. - 1 Atılıktır. Aqa.m idareshıe mllracaat D. No. 755 Gtlatuatay K(l,e ape.rt-
posta kutuS\Ula yamıa1an rlc& olu- . SATILIK BtlFE - Modem stilde Telefon: 20681. - 9 man Emltı.klf. Tel: 49010. 
nur. - 1 

~ Te temiz yapılı ucus llaUe .sa- SATRIK G'VZEL ARSA - Osman AYASPAŞA CADDESiNDE - 2600 
AFYONDA _ Muvakialı zaman tılıktır. Her g1in aaat il • 13 arasında beyde, Hacı Mansur ve Qodaman ao- ııra ıratıı, konforlu çok g{lzel bir 

tçbı blllhare 1stanbulda devamlı su- Kadıköy Mtllıtiroar caddeel 81 No. ya kakla.rmda 1k1 geniş cepheli 474 M 2 apartman iyi bir flatle satılıktır. D. 
rette iyi btr maaşla. çahJDlak üzere i1t1 m1lracaat. - 1 arsanın nısfı veya tamamı satılıktır No. '195 Galata.'8.ray Kti§e apartman 
~lk blr ane nezdinde ev ~rln~ ACELE SATILIK KAPTIKAÇTI - Telefon: 40218. - 5 EmlAJdş. Tel: 49010. 
to.ınamlle vakıf bir kadına ihtiyaç 38 modeli Dlyamont marta 16 kişilik 
nrdır. İstctlllertn martın H flne ka.- kaptıkaçtı lyt blr vazlyetredlr. acele 
dar her gün sabah saat 10 a kada.t atılıktır. l'3t~er1n: 81.rkecl Orhani
Ayazpaşa Çifte Vav sokak No. 4 kat ~ caddesi No 30 a müracaat. Tele
bire müracantlan. - \fon: 20992. - 8 

HESAPTAN ANLIYAN - Kasiyer SA11LIK OTOJ\tOBiL - Az ve iyi 
ınr bayan aranıyor. Aşağıdaki adrese lrullnnılmış 38 model! Kraysler oto
nıüracaa t: Sultanhamam Marpuççu- moblll satılıktır. Galata Bahtiyar Han 
lar Çarşılı Han No. 28. 57 numaraya müracaat. - 6 

HAFİF BİR VAZİFE içjN _ L1se 2 BEYAZ RÖNAR - Satmak 1st1-
mezunu bir ba.yan aranıyor. Her gün yenler her gün saat 12 de (40765) nu-
12 _ 14 arasındn Taksim bahçesi kar- maradn. bay Mehmede telefon etsın-
11&ndıı. dtnnppn malr.ız:asma müra- :.;le;;.;r·:__ __________ _ 

eant edilmesi. - I ASTRAGAN - Gayet iyi cl.nsinden 
ıst AZ BİR YAZIHANE tçiN - Bir yepyeni blr Astragan manto, piyasa-

• nın yan fiattne müstacelen satılıktır. 
bayan aranmaktadır. Maaş net (30) İstık.lttl caddesi 459 Kayserllyan Apt. 
Um.dır. M.F rümuzuna mümkünse· bir Kat: ı. _ ı 
fotografla mektup gönderilmesi - ı 

SATILIK - Flchet marka demir 
BAYAN ARANIYOR- Foto slpa~ kasa, mobilya fekllnôe ve yeni bir 

leri için tezgahtar nranıyor. O&te- haldedir. Ha.Idk1 fırsat. Saat 10 • 17 
receğl ka.bUlyete göre maq verilir. arasında 42051 nuıııa.nu,ya telefon. - 1 
Poto Salt Takslm slncma içinde. - l ACELE SATILIK TAKSİ - 1939 

TF.7.GJ\HTAR ARANll'OR - Bey- model Flnt markalı, snndalyalı oto
otıunda açıfacak Hiks bir ayakkabı mobllJm çalı§ır vaziyette. 8-9, 20-21 e 

MAÇKADA - .Den.b.ıe nezaretli, bir SUADİYE CİVARINDA _: 'l odalı 
blrlne dahlll merdivenle ba~Jı, 2 katlı, dört dönüm bağı ve bnhçell yüzlerce 
8 odalı, çift b::ı.nyolu, teleton. kalorlfcr meyva ve çam ~lan bulunan ya
ve sıcü suyıı olan liiks apartıman run k~rglr köşk 28.000 llrnya satı.lık
mobllyalı veya mobilyasız kiralana- tır. D. No. 775 Galatnsn.rny Köşe apar
caırtır. Telefonla (44969) numaradan tıman Emlflklş. Tel: 49010. 
<Seha) diye aranması. - 2 

16000 LİRAYA ACELE SATILIK 
DEVREN MUNTAZAM KiRALIK APARTIMAN - Fatihte tramvaya 

FIRIN - Ve ayrıca 300 kiloluk az tul- bir daldJta 5 katlı katlannda 3 oda btr 
lanılmış hamur mnklnesl satılıktır hol bulunan ön ve arka cepheleri açık 
Telefon: 21178. deniz görür. 125 Jlra klraya mfite

YAZLIK ve KIŞLIK KİRAl.JK 
KÖ K - 8 oda lu!r türlü konforu hn 

hammll F:ı.Uh postahnne yan·ndn 
S8 - 40 Uğur Emlak - t 

vt relefonu ve nezareti fevkalade SATii.IK LOKANTA - BeYQl';lunun 
çam muhtellr meyva ağaçlan bajj ve merkezinde kain ve bütün tntımlar1-
sebze b:ı.lıçes1 mevcuttur. Goztepe le komple btr lokanta satılıktır. ~·
trrunvny durağına fkl dakika mP.Safe- oglW1da Sutcra:dsl sokağında 1~ nu
de, telefon 52.138. - 1 m~da Babl.kyana m6racnat. - ı 

EŞl'ASİLE BİRLİKTE SATIUK KİRAJ,IK IF..KTEP BiNASI ARA.-
BERBER DttKKANI - Sahibinin ölil- Nl'fOR - F tlh, Zeyrek, Ul<'ll n.ra
mü dolayıslle müşterlsl temiz mevkii sındı:. n1eJtteı, olm.1ıya eh crlşll binası 
güzel, satılıktır. Slrkccl Muhsllbaşı olanlann kira bedeli görüşülmek üzc
sok:ı.ğı No. 4 Tıııbron berber olonu- re Zeyrek ort:ı mektebe mür:ıcaatlan. 
na müracaat. - 3 _ 2 

Ba&iinlrii proeram 
12.30 Program, 12.33 Şam n ıo.r. 

1\IOBiLYALI Bfa ODA ARANI- killer, 12.45 Ajana ha.berlerl, ıa.oo 
YOR_ Bir Türle ~9 m TtlJ1c veya eartı Te türküler, 18.03 Dana cı~ 
ecnebi aue yanında. Tünelden - Şt§ll- nma.sı. 18.45 Ziraat Takvbn1, ıu.s 
ye kadar olan semtıercıe ve apartıman KonUfrJla, 19.10 Hümam mabmmdaıı 
katıa.nnda. ola.btllr. Alqıam'da cGenç oarlclar, 19.30 Ajans haberleri, 1UO 
KıZ> rilmuzuna. _, P'aml ~yeti, 20.15 ~ ...-ss, 

20.~ B1r DW"f ötr~. 21.00 Ko .. 
~ Bbt AİLE y ANINDA - Ki- n1JGIX1a, 21.15 Kal'14ık faJtc ve tiııtii• 

ralık mobllyalı oda a,ra.neyıor. KlJ1[ -· 21.46 Rlf'a.tetıt OüQ:ı.tıur b&ndcıaa. 
liraya kadar ücret "f!el1lecektlr. Her 22.30 AJazı.s haberlerl ve boıNalar. 
hangi bir aemtte o1abll1zw de Aba- Yarın •ltüld Procram 
ay 1'9Ya .Beyazıda. 1abı olaıılar ter- 7.30 Program, '1.33 HalU J>J'Qlram 
clh edlllr. Milnlca&t: Cevd~. Beyazıt <PL>, 7M AJana .babttlerS. 1.00 Hafif 
posta kut118U 28. _ 3 r:ıp=n (Pl.), 8.15 Evin aaatt 

DEVREN SATILIK TVTtlNctt-ve 
açık, bpalı mü.atlrat ldıa.r. Vnllld· 
ler caddeSi Altın YU'fa tıraaibanes1 
karfıamda No. 43. - 1 

....... 11ı1rnu; ., BtN oöNVM 
ZEROLUNUB. VE SULAE BRAZİ SA· 
TILIK.TIB-Şehrlm.bıe 1/2 :vanm •at 
me8afede 68 bln dönüm m&rohmur 
erazı derununda btıyük mandıra. ve 
akar bol sularlle kelepir olam.k satı
lıktır. Milracnat Havyar hnn 'l7 No. 
da. A. YetlR"e. - 4 

SATILIK VE KİRALIK - Ça.mlıca
da tramvaya 12 da.k!Jaıda 30 dönüm 
a.razısııe baA' ~t :meyva, memba su
yu ile 8 odalı köşk. Kısıklıda bnkbl 
Sabriye. 2 

5 - MÜTEFERRİK 
YtlKSEK ~IEKTEP TALEBESİ 

Ehven flatle Türkçe-ve Frnnsm:a ola
rnk riyaziye, flzlk. kimya derslert ve
rir. F.U rümuzuna müracaat. - 3 • 

• *lLMANCA DERSLERi - Usulü ted
rlst mükemmel olan bir Alman bayanı 
Alnıaııca. dersleri vermektedir. Pazar
dan maada her gün saa.t M den '1 ye 
kadar. İstlklAl caddesi 133 Hasan bey 
apartımanı 2 el merdh~n 1 kat t nu
maraya mnrncaat. - 2 

BULMACAMIZ 
1 1 1 ' 1 • 1 8 • 11 

Soldan sata n yukarıdan •Pi•: 
1 - Madeni blr tap. 
2 - Evinde kiracı kalmıyan. 
3 - Son - Vlla~t.. 
4 - Muhacir kuşlardan biri - Ba-

şına. cCıı gelirse eziyet olur. 
5 - Körfez daHUlnde. 
6 - Hafifçe yeri kazıyor . 
7 -Tabaka - Katibi nole . 
8 - Sonuna ıU.D gelirse büyüktür • 

Blr kaza merkezi. 
9 - Cemaat - Arap yazısının blr 

nevi. 
10 - Una batır - Maden. 

mağazası için tecrübc1i bir tezgA.htar kadar Fint garajında gön1leblllr. - 2 KİRALfK MÖBLE APARTIMAN SATll..JK EMl..A.K - Beyoğ"lu ve 1s
arnnıyor. Cennanya han No. 18 - 19. A(;RANDİZÖR ARIYORUM - Yal- Nisan ba§ından eylfU sonuna kadar tanbukla bin liradan aç yim bin Hra
Sabah sa.at 10 da.n 12 ye kadar müra- nız Layka. fl1:m1 yeya 6X6 Negatif altı odalı, manzara& gtlzel, havadar, ya kadar satılık ev apartunruı dat- ÇOK TECRttBELi - L1ae profeaö
eaat. ala.bilen objektifll veya. objekt1!s1z ağ- bütün konforu havı möble ve tele- kAn arsa, Kadıköyünden Pendiğe ka- rti, İngllJzıce, Fransızıca de.ralert terlr. 

randlzör arıyor.um. P06ta kutusu 19 - fonlu btr a.partınıan klralıktır. Gör- dar anyor. Köokler ~e yalı- Mektep talebelerinin denleı1n1 hah 

Geçen bulmaeanus 
SoJclan ufa Te yukandan qalı: 
1 - Şa.kalafmak, 2 - Akademi, 

S - Kara.kalem,4 - Adal't'U~tn. & -
Leke, önemı, e - Amatör, Lah, 7 -
Şllln, Mera, 8 - ~ter, 9 - Mlma.t, 
Re, 10 - Ko, Nihayet. 

ORTA YAŞLI BiR ERKF;K: - İçin İstanbul mektupla. müracaat. - 3 mek lstiyenler Tablm Mete caddesi lar satılıktır. Oalnt& Biıyük Millet eder. Her yere gider. Şartlar m6'ıatt-
ltadıköy veya. Haydarp~ - Bostancı Anwn., SATILIK _ +-- luılılan Ada.palas 6 .No. ya geleblllrler. Tele- ba.n No. 26. - 9 tlr. J.G.am'da R.R. rilmU"ZUna. - 2 
am.sında blr aile yanında möbleli oda "..,...,., .ını.n • fon: 44313. - ıo 
aranıYor. Yemekli oluna. ayda 40 - 4ı5 gramofonlu salon rad.yoou, çocuk ara- ----------- KiRALIK KÖŞK - 6 oda b6.nyo Y, MtlUEl\'DiS Mf:K'l'EBl TALEBE- PIRLANTA KÜPE 
Jlra verl1ecektlr. Kadıköy Mühürdar bası, Slnger makinesi. Bakırıköy Kar· KİRALIK APARTl\'JAN - Talcsim mutfak elelttrtk vo su Feneryulu si _ Tür1rçe veya. Fransızca. .olarak 
eadde& 81 No. H. Tombulotlu adresi- taıtepe Rusen sokak 9. - 2 ve clvannaa. beş veya. altı odalı kalo- tramvay duratı İstMYon ç~ 80_ ehven §erattıe tıynı:l,ye, flzlk, kimya &n:dal Bedesteninde tefblr 
ne mektupla blldlrllınesl. - 1 8ATILIK ELEKTRiKLE :ıuttTE- rlferli yahut kalorl!crslz bir daire kağı nlh:ıyetlndeki nrsn. Be.yan Ane dcrslert vermektedir. Akşam'da A.L. edllm.ektedlr. 19/3 942 pe~ 
Kız .. R .. UTVOR _ İki ,.1..t"•- blr HARRbt su MOTöntt _ 220 volt 3.5 aranmaktadır. Her gün saat 12 de S.Ç'ndekilere mürncaat. _ 2 rilmuzuna müracnat. _ 1 1._.saa•t•1•4•re•sa•tı•la•c•ak•t•ır•. ---~ 

n , .... ,..... _...... be g1r k ,..,_ .. _dört t l _._ (40765) numarada bay MEhmede te --------------"enin .... ı .. leri ı .. ın temJz bir kız a'ra- y uvv .. ~ u Uuwası ve H ZAMAN t 
ww .... '1l .... 25-30 metn boru.su olan teferruatllc leton. ER ELE GEÇMEZ B R MOHbJ - Esaslı blr * dört bin nıyor. İyi bir maaş verllece-kttr. Ta.- .satılık Rami Topçular Kışla caddesi ------------- FIRSAT - CemıJı ~caddesinde ' ı lira sermave koyabUlrlm. Ticaret 1§
J!plerln !st:a.nbul 106 P06ta kutusuna No. 113 Murat ~lu Mehmet Kurtlu- ACELE DEVRr..N KİRALIK Dt.tK- nınnaralı t.ütüncU ve bakkal dilkktı.nı lerinde buhındum. Askerliğim yoktur. 
fotoğra.flarlle hoyatıarı hakkında taf- gll. _ 2 KAN - Dört yol $ında bir tarafı su asker olduğumdan devren sı.tılıktır. Sermayeye, temiz, faal arkaa~a 1h-
al1Atıı mektup yazmalan. - 2 ve sigara ve müskirat yeri bir tnra!ı Talipler Slrkectde Yeni İkbal ot.el s- Uyacı olanlann veya. ~ devretmek 

FIRSAT - Satılık 1k1 mn.klne blrt bakkaliye içindekilere müracaat. hibl bay Murtaza.ya mürncaatlan. isteyenlerin Akşa.m'da (M.N.K.) rn-
:INŞAAT VE YOL _ İ§Jerlnden &n- FrtJlder marka havuz diğerl 1kl gözlü Şişhane karakolu Merkez Ap, altında _ a muzuna. müracaattan. _ 

1 J&yaiı sürveyan ve usulft muhasebe- Kelv1nat'5r dondurma makinesi az No. 196. - 1 ------------.......:: 
1'e vakıf bir bayan aranıyor. Daktilo kullanılmıt. Şetuıadeb~ tramvay du- Al'ASPAŞADA. - Bursa IJOka.Rında ALMANCA DERSLERİ- Uygun bir 
- a....ı Tüm,... bUe:n b&..,.. .. tıerc1h tat mahalll 87 numarada tütllncU SATILIK KÖŞK - 7 oda, elektrik, İnönü m 11ses1 ba.b..-..e btU..ık "•2 

• 
:7_· 

J :ı. l_!_!_!_(/, 
SAC SA B 1_· ' l' 

S~<.. 1 :ırınırı m:..ı...,,lf~12.'.' 'cin 1ı;ı~llfôl3 ~
··:· .rını ıllr •. · lnı~t.l ı:or~ct-ı..ıı. ,,ır 

30 ı<u •u ~t.· 
.. v """"

1 

v- .,_... tul b l t tlı bft.._,.,.., ... ......_. ~· - fla.tıe Jyi bir metodla blr Alınan ba-edlllr. M\lracaat: ~lu, Pamıak:ka- Altye mfiracaatıan. 2 um a ı a suyu ve ......... _ tram- metreli:ıı:: a.rm 4500 liraya. satılıktır. 
pı tramvay dur$ Aslan a.pt. No. 117, --------------ıvaya yalan tl'sıküdar Kıs!klı 5/1. Bak- Feneryulu ~u ~da 

18 
yanı tarafından Almanca dersleri Zayi - Alucra. nüfus memurıutun .. 

-ı 2 de -""'ert 4.,._.,t mMeabh1di 4 - Kiralık • Satılık lı:al İsmail Pehlivan. - 13 No. köşke mü-""'"'t. - 2 vermekle beraber tecrübeU dakt1lo ve dan aldıliin nil!us tnkttemi ve be-
- - ~'-r- _ • ..__ steno daktilo blllr, haftanın muayyen rabertnde Kamnpllfll mıbl" müdür. 
bay Zeki At.söyek. -

2 ıeoe LiRADAN 500,000 LİRAYA 2500 LİRAYA ACELE SATILIK EV ÇAMLICADA - T01P? oeşnesl al- günlerinde münndp 1f arıyor. Alı:- liltunden verilen b1r ldfilik kameml 
Bin iDARE MEMURU VE BiR MU- KADAR - MalJa.n olan aa.yın m~ 3 odalı 430 &.r§ln bah<:e ile beraber. tında 9 dönOm bal Q dönGm ıteblle pm'da cD.Kıı rilmuzuna. - 1 Jcaybettlm. Yenl.stnl alaca~dan es. 

RETl'İP ARANIYOR - Tıı.şrada bir ı11ertmtztn iyi btr rıatıa satmak amı Adres: Suadlye Mttrep &0knğı.ncta ba.lıÇill'll 600 d~ fazla meyva. atacı, Oç ------------- kisinin hUlmıii yoktur. 
gueto n matbaa.da çaIIŞMk üzere ediyorlarsa acele MJlll EmlO.'.ld.şe mü- No. 6, Müracaat aynı yere. - 2 bfiylik kuyu, 1k1 ba:nm Ye alcar .suyu AL'WANCA DERSLERİ - Çocukla- Kasımpqa Hacıhüern ma.halleaf 
bir idare memurlyle blr mürettlb~ lh- racaa.t buyurmalarını dllerlz Tab1ın SATILlK KÖŞK ARANIYOR ile beraber Dd Jel' oc!ac ft aJıırı ııavı ra, büyiiklere gramer ve muhabere 108 No. Hüseyin kızı Fa.tma Cıun.J.Ml11 

lkbal ..,.._.~-· ft_._ derslerl verlllr. Kolay met.odlar 6 ay --------------UJa.9 vardır. Nuruoemaniyedo .n..ı.""""" lowııoou arkMında. Mllll l!bı- Feneryolu ne Bostancı arnsmda 1k1 mahal satılıktır. ~ bakkal zarfında Almanca. ötretlllr. Tak.s1.ııl 
tıraathaneBi müdürüne müracaat. la.kl.ş. Tel: 42277 "'atlı ı.A-- b4• tx .... aranıyor . ... _nbul Sa.brt Afına. nıtlracaat. - 2 M d 

A ~ı.r J.S ""i"" ~ı.u Sırnserviler 101 kapı 9 aon kat a am _____________ :? 100,000 LİRAYA SATILIK APAR- posta kuturu 79 tahrtren mümcaat SAl'J.i"l'ELiK - Vaıı1köytlnde !16 Slfüır. - 2 

MEYV.A AÖAÇLAR VE MEYVADAN TIMAN - Şlşlinln en milkemmeı blr edllmeBI. - 2 num.nraJı, kon!ol'lU, m<ıdern, mifkem- ... ---------~ ...... ..., 
ANLAYAN - B1r baJıçivana ihtiyaç yerinde 

4 katlı çift dalreıı: Dörder SATRIK BAHÇE - (1700 m2) Do- mel :vaıı k:lralıktır. İ~dek1lere mu- MEKTLTLARlllıı'IZJ ALDIIUNIZ 
d lgun rll ktlr + .. _ odalı. Banyo ve sıcak Bulu. Yan kımıı ~~ ıl +...--•·· ...., 23 D ııann ... t TA'""' N •3 .. o 14 G"••temlz idarehanesini adres 'ft.r o maaş ve ece · ısı.an- da •"'tılft"'lllr. """'"'"' 172• 'I'nsml K""- 1>anc ar .u..-ıeye cadd...,.. No. • e- ...._ . =on o. v -w. - .-. 

bul Ankara caddesi No. 80 Cemal Az- .... ""' ~.,.... •"'7" n1ze pıt\Ja, tromvaya ..,.,,,. ... içinde olarak göstc~ olan kat1ler1-
m1 matbruısırın müracaat. tal gazinosu arknsında.. Mllıt EmlA.k-~ kuyuau 200 meyv~'$cı var- SUADiYEDE KİRALIK SİNEMA mlzdcn 

Jı,. Tel: 42277. dır. Müracaat: Tel: 60015. _ 8 BAHÇF.Sİ - 8ue.dlyede Qın.n:ıı dlb1n- K.Ö - Kotra - Ş. - l\LP -
ARAZİDE -

metrik ~lerlnl 
ihtiyaç vardır. 
M.N rümuzuna 
blldirmclert. 

Nlvclman ve ta.koe
ya.pa.blrecek eşluı6':1 
Tallpkrln Akşam'da 
mektupln §artlarını 

-4 

RAl'AN ARAN11'0R - Büroda ça
lışmak üz~re tahsili iyi, yazısı düz
gün sant 17 den sonra Taksim Kristal 
arkasında Mılll EmH\Jdıı. Tel: 42277 

-ı 

M!~·000 ~~!ı!:a~~:ı:1!; tırt İRADLI - 35.000 Aksa.rayda, ~~~e~a.r!:~=~= ~~~e K.~1~°:ı~~I = A~ = 
4 Odal b kalorifer % 4 net 1rad 5S.OOO Kumkapıdu, 100.000 llA 250.000 'bütün tesisatı ve aek1z y{hı ~c MJ\l.F - Kelepir kotra - X.T. 
getı~. ,:,:~ Kristal gaztnomı ar- liralık Talmhn, Şişli, Harbiye civarın- ve sı.raıartre k1ralr'ktır. ~ın N. - 1\LT - l\LNX - Dadı. -
kası d Mllıt Emlttk.IJJ Tel: 422'77 nnda apartmıanıanmız satı.I& ~ıka- Şlll)ktn. Ba.'kkaı kı\.11~ Şevki'ye S.A.M.Ö.R - lihalit - A.1. -

n a. · · nlmıştır. Bunlardan başka her yer- müracantıan. - 3 Tıbbiyr-li - D.K - M.F - F.U -
30,000 LİRAYA SATILIK APART?- de her kıymette aatılılt emlAklerlmiz 1 R.R 
M.~N - Cihangirde iyi bir mevkide vardır. Satın almalı:: Jstlyenlerin Ferdi 'MOBİLYALI BİR ODA - İyi blr ı namlanna gelen mektuplnn lda-
5 katlı, üçer odalı banıyolu. Dosya 1'18 Selek "l'tlrtc !:mllk Bftromına mtın.- a11e yanında tlraya. ttrllecdct1r. Tnr- rebanemlzden aldınnalan rica 
Taksim Kristal gazlnasu aricaaında. caııtıan. Gala.ta Ömer Abld han lı:a.t Jaba§ı Tlrl§e aokak No. 4 ınümeaat. 1 olunur. 
J4llll EmlAldl. Tel: 4227'1. 2. No. 23. '.l'eleton: 42368. - ı - ı .. -----------....ı 

Zayi - 4440 ve 4441 No. ebıek tar ... 
nder1mizl kaybettik. YeniJe.rini çıkaA 
raQğunızdnn ~tn btllmıü ol• 
mad.ığını 11!uı eylerlz. 

Lubliner Arplos 

SATILIK 
Avru a. mamuı~~ı )"aZJ}ııuıe, 

koltuk, 2 asndalya maJ"01ren Jm
na.pe ,.,. vah ceviz at;acından 3 
kütüı> • ..n ~ mürelı:ltep ~
ma odası takımı, bronz avl2ıeler, 
11!1 parçadan mürekkep gltmu 
sofra. takımı vesaire. Tafsil. 
lçtn saat 9-10 ve 13-U arasında 
4322'1 numaraya telıefGD edilme • 



-- - - -- - - - - ------ --- ------- --- - - - - -

ile sabah, ö - ıe ve ak am 
Her yemekten sonra günde 3 e a muntazaman diılerinızi fırça1ayınız 

~ 

~ 

Dr. muzaffer 
Dil emre 

Dahili hutaııklar mütehassısı 
Kaıbkö1-Bahariye caddesi No. 96. 

•••• Telefon: 605'71 

J 
YANIK, ÇA.TL4X, EKZEllA ve 
CİLD YABALABINı\ ft•kalüe 
lJi cellr Derinin ta.elenmesine 
n yenllenmeıdne hizmet eder. 

Der Ecunecle bulımu.r. 

ve 

AŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, OMATiZM 
Belsoğulduğuna 

tutulmamak için 

EN IY1 İLAÇ: 
E BUTU AGRILARI DERHAL KESER 

Sıhhiye \'ekftletinin ruhsatını haizdir. İcabıııda günde 3 kaşe alınaltilir. 
~~noTEJlN'dir 
Her Eczanede 50 Kr. 

satılır. 

Turhal Şeker Fabrikasından : 
MANEVRACI ARANIYOR 

ı - Yaşı 45 den yukarı olmamak, 
'! - Türk tabiiyetinde bulunmak, 
3 - Devlet demiryollarınca musaddak manevracılık tasdiknamesi 

olmak, 
4 - l\Iu\•azzaf askerlik hizmetini ifa ettiğini ie7a askl'rlikte ala

kası bulıınmadıj!'mı tevsik etmek, 
!i - Şimdiye kadar çalı~tıfı yl'rlerdeo bonservisleri bulunmak. 
Yukoırıdakl şartlan haiz taliplerin yazı ile ve bir de fut-Otrafları-

Yeni 

BL'AUPUNKT 
RADYOLARI 

• • 
GELMiŞTiR 

NİJAD SERVEN 
'Y. MÜHENDİS 

GAlATA 

HARAl<ÖV AUAS 

m tonderettk Fabrikaya müracaat etmeleri ·..e istedikleri yennlyeyl 
bildirmeleri liumda.r. 

ill••H•e•k•a•r•o•Ja•n•la•ra•F•~•b•LJri•:•~•da•~•l'•~•ra•~•e111nAlly•a•~•ca•K•kliy•er•te•m•ilın•clld•illıccıleııiiklıtlllllr ... ll ,, R Saatlerinin 
1942 M O O EL 1 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞiDELF..R: 2 Şubat, 4 l.\İayıs, 3 Ağustos 
2 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRA.1\Iİ1.'ELERl 
1 Adet 2000 Hrahk = 2000.- Lira 
3 » 1000 J) = 3000.- • 
2 • 750 • = 1500.- • 
3 J) 500 • = 1500.- • 

10 » 250 • = 2500.- • 
40 ,. 100 ,. = 4000.- • 
50 )) 50 • = 2500.- • 

200 • 
.,~ 

.,,a ,. = 5000.- • 
:?&O » 10 • = 2000.- • 

B A L o 
İstanbul Verem 1'lucaı1elesi Cemi yetinden: 

O E R i ve K U N D U R A 
SANA Yll MÜESSESESiNDEN: 

f';oeykozdıı ı:abrikanuzda 70 - 80 bin kilo kesilml!J kö ele mevcuttur. 
En azı 5000 en rotu 10000 kilo olarak satılacaktır. 

Taliplerin bu köseleler! g6rdükten sonra alacakları mlkbarln fiyat
lerini en son 2/ 4/ 942 tarihine müsadl! perşembe günü saat 11 de Bey
kozda Müessese Ticaret Şefliğine bir mektupla bil:!lmıelerl ve taleple 
milte!lasip teminatlarını da tevdi eylemeleri lazımdır. Tnllplerln a1a
caklnn kösele parçaları mevcudun tamamını karşıladığı takdirde satış 
yapılacaktır. Taliplerin verecekleri en yüksek fiyat muessesemlzcc 
haddi layık gbriıldüğü takdirde satış bu fiyatı kabul edenler arasında 

mevcut köselenin taksimi suretlle yapılacn.ktır. , 

Istanbul Yükçüler Cemiyetinden: 
Kur'a. keş!deslnden sonra Yukçülerin yeni işlerine başlaması içhı 

ewelce tesbit edlkn blr ay müddetin göriılen lüzum üzerine on ~ 
güne te11zilı muvafık gönıldüğü ve bu müddet z:ır!ıncb müracaat et· 
meyeulerın hakkı sakit olacnğı Belediye İktlsad Müdfirluğiindcn alınnn 
6 '3 042 tarlhli ve 489 '8i9 sayılı tezkerede tebliğ buyurulıfi\19tur. Al6.
kndilr!Arca bu suretle ha.reket edilmesi lcab edeceği illin olunur 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Çorum Vilayetinden: 
ı - Çorum - Yozgat yolu 6X OOO 6Xl32 kilometre arn.,ında 286 me~re 

boyunda şose esaslı tamiratı 2/Nlsan/942 perşembe günü sa.at 15 de ihale 
edilmek üzere ekslltme>-e konmuştur. 

2 - K~l! bedeli 23779 Ura. 53 kur~tur. 
3 - Mu\•:ı.kknt teminat 1783 llra 146 .k.uru~ur. 
4 - Bu işe alt evrak şunlardır: 
A - Ekstıtme §artruı.mesi 
B - Mukavele projesi 
C - Sllsl.Iel tıyat cetvell 
D - Keşif huliısa. cetreıı 
E - Ora.tık 
P' - Bayındırlk ı.oıerı genel ve ~ köpriller fenn! tartnamest ve hu

susi şartname. 
Bu evrak her ~ dalnıt encümen kaleminde görülebilir ve,_ ı lira. 

19 kunlf beıdelle alına.bilir. 
5 - İsteklilerin yukarıda. yazalı temınatı yatınıup. ekstltmenln en u 

üç gün eVftl vllft.yet makamına müracaatı& alacakla.n ehli~ va.rak.asınt 
Ticaret Oda.!l •eslkasını ve dördünc!l maddede yazılı evrakı ve aynca. ka
palı zarfa konnıtLI tekllf -mektuplarını müaa.vt fekllde b1r atta koyup 
ihale saafılzıden bir saa.t evvele kadar Encümen ReUlltıne makbuz muka· 
bllinoo vermeleri veya göndermeleri 11ln olımur. Postada olacak geclltnı.e-
ler muteber değildir. (3418) 

ı - Esbabı mucibeden dolayı tehir edilen cemiyctimlzin balosu 21/3/942 ••• 
tarihine rastlayan cumartesi günü ak.._oı;aını Taksim B:?ledlye gnzinosunda 

Rizayı tarafeyn ile satlş 
icra edilecektir. 

Evvelce tevzi edllen da.veUyeler muteberdir. Yeniden d:ıveUye almak 
arzu edenler cemtyct lm!z merttezlle İpek ve Melek slnernnlan gtşelerlne mü-
racaat edebilirler. c3512• 

14 Efgan ve Avrupa. halısı, korn1.şlerle 10 büyük t.nı ve .tile Jpek per
de, meşhur ressamlo.nn imzala.mu havı 15 tablo, Rooa.ntal var.olan, 
son model ve ınasaslle Slnger dikiş makinesi, sofra ve yatak çarşafı 
1çJn beyaz Hollanda. ketenleri vesa.lre ... 

Fazla ta.fslltıt 1ç1n sa.at 9-10 ve 12-H a.rasında "3227 numaraya 
Telefon edllme1il. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Nikelden mamul fevkalade da.yanıklı ve kulla
nışlı olan bu saatin makinesi husus1o'arnlt17 

rubln üzerinde imal edllmıt çok doıtnı işler 
ve hlç şaşmaz. 

No. 91 Kromdan 28 Lir3. No. 92 Kromdan 
modeli :ıı:arif n minesi modem so Lira 

Taşradan s!parlş vukuınıda bir lira llA.vesile be
dell ptşln gönderildiği takdirde saat göndertllr. 

AnRESE DİKKAT: 

,_ ________________________ ~ 
Tflrkiye Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlbl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türle 11.rası Şube 'fi 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banim muameleleri 

Para biriktirtulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ıtıbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede f defa çekllecek kur'a 1M\ aptıdatı 

pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 .11det 1.000 llrahk 4.000 lira 100 ıtdet 50 llrabk 5.000 lira 
' • 500 • 2.000 • 1!0 • 40 • 4.800 • 
' ~ 250 • 1.000 • 160 • 20 • 3.200 • "° • 100 • 4.000 • 

DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan qatı 
düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verııecekttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylOI. 11 birincikinun. 11 mart ve 

11 basiran tarihlerinde çekilecektir. 

lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: · 

1 - Muhammen bedeli 'i500 Ura tutan 15.000 kilo paçavra pazarlık sure
t.Ue satın nlınacaktır. 

2 - Panrlık 24/3/942 salı günü saa.t 10 da Metro Hanın 5 ıncı katında 
ya.pılacaJttlr. 

3 - Muva.kkat teminat 562.50 liradır. 
4 - 3000 ld.lodan fazla olnıaJc şıartlle kısm.l tekll!ler kabul edU!r. 
5 - Bu işe ait mukavele projesi Levazım Müdürlü~imde görülebilir. 
S - İsteklllertn mezkt>.r gün ve saatte kanuni vesaik ve muvakkat tenıı-

natlaıile tomla)'onda bulıınmaıan. (3245) 


