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Propagandalardan telaşa 

düşmeyiz, iğreti güvenle 
uykuya dalmayız 

Dağıtma ofisi kurul
ması kabul edildi 

J, Sevilen, beğenilen ve övülen önümüzdeki yaz, sarsıntı öbür 
insanların rahatı yoktur, merak- sınırlarımıza da dayanacaktır. 

11. gözlerin dikizi altındadırlar, Gittikçe genifleyen ve blse yakla.
-lyt kötü hep onlardan konuşulur, şan kargaşalık, Türklyeye bulaş
adlan sıksık geçer. Milletler için madan mı atlıyacaktır? Bilmece-
1'9 böyledir. Kıyamet ortasında yl çi:Yıemlyenlerln zihnini bu sor

teıkilô:t 
bu 

Ofis belli .baılı şehirlerde 
yaparak dağıtma İf ini 
teıkilatla idare edecektir 

herkes kendi derdini unutur, gunun kurcalaması kadar tabil Ankara 24 (Telefonla) - İaıe dai maddeler, manifatura eıyuı "Ye 

-onun ne yapacağını düşünür, bir şey olamaz. Bundan dolayı- miiste,.rlıiına bailı bir dağıtma ofi- lüzum görülecek yiyecek maddeleri· 
.;ona ne edileceğinden kaygıya dü- dır ld bu merakın tesiri altında ai tetkil edilmfle:i karan Veıküler He- ni dağıtacaktır. 
-.er Türkiye böylece dillere des- türlü kaynaklardan gelen ·bu ga- yetince kabul edilmiftir, Dağıtma · Dağıtalacak qyaının v~a ile mi. 
~A...: bl ' ernıeıc' tti zete haberlerlnd hl b"rine ofiai memleketin bell.ibaılı ıehirlerin· :r.okaa ba,lta ,ela1de mi d•iıtalacağı 
·-.ıı ~lan r m e. r. en ·-· ç . 1 de-dağıtma tetltilata yapacak ve da- aynca Jcararla,hnlacaktar. Daiıtma 

Gö1.de insanlar gibı, .milletıerıehemmlyet vermedigımlzı he- ğıtma iılcrini bu 'teıh1at vasıtasile ofiaıiyle güdülen gaye. her halde bü
için de adı sanı unutulmaktansa, men söylemek isteriz. Bunlar idare edecektir. Dağıtma te,lcilata is- tün memlcılete ıamil bir dağıtma 
·ister bizden yana, ister bize kar- sağlam temele dayanan görüş ve tiıhlik kooperatifleri, büyük mağa- tqltilitı yapabilmektir. 
·p söz söylenmesi ve haber yayıl- bilişlerden ziyade, gazeteci haya- zalar, mahalle dağıtma birlikleri gi· llgili makamlardan öğrendiğimize 
·ması dnha iyi göriili.irse son za- linden doğma iğreti yapılardır. bi tqkila.tla çalı,acaktır. Dağıtma göre, dağıtma ofiai, metru ticaretini 
mantarda Türkiyenin hlç hatır- .. d . d iıl~rinde mevcut esnaftan istifade güden tüccann rakibi değil, onların 

. Fakat oyle bir evır e yaşıyo- edilecektir. yardımcısı olacak ve en lüzumlu ih-
daıı çıkarılmamasına sevınmek,ruz ki uzun zamanlan kestirme- Yeni dağıtma ofisi, diğer ofieler tiyaç maddelerile meıırul olacalttr. 
gerektir. Zira giin .~eç.miy?r ki ye imk!n yoktur. Harbin, şu ve- tarafından dağıtılmayan lastik, ipti- Ofisin .ennayesi 1 O milyon liradır. 
olana ve olacağa Turkıyenın adı ya bu tara! için ne gibi zorluklar 

karıştırılmasın. meydana getireceği şu veya bu "T • • k • ı · 
~ünkü g~~etelcrde bizimle il- taratın harbi kaza~ak tein ken- ur 1 ye 

gllı gene bııçolt telgraflar oku- disine hangi yeni ve umulmaz v 

duk. Bunlardan birinde, Türki- pıtnıan gerekli bulacağı şfmdt- tarafsızllgını 
yenin - Bulgaristanla beraber den topyektln bilinemez. Doğru 

Kıbrıs ve 
Suriye'y~ 
taarruz - Mihverle münas:betl~rin~ düşüncenJn ilk şartı her ihtimali koruyacaktır 

"pek yakında .. tayin edılecegf bıl- olur saymaktır. " 
dhiliyor. Bir bask:sında: ~ge Bundan bqka, her devletin 
adalarındaki h~azı:lıgm .~~r~ıye- politikası ve istekleri azçok belli 
ye kar:sı olnsılıgı ılerl suruluyor. olmakla beraber bu eşsiz savaş 
Üçüne~ bi.r haberde de Alma~y~- içinde söze ve ~da bağlılığı~. 
_nın, Türkıyeden geçerek yuru- ancak menfaat sınırlarile ölçül
mek isterse Bulgar ordulannı d .. ğ.. .. akıldan ıka amak 
k d · d ·· yl diled'ğl u unu, ç rm ' • en 1 emrın e gorme 1 olur kadar olmaza da inanmak, 
açığa vuruı.u~or. devlet tedbirinin başında gelir. 
savaşan ıkı tararın olanca hız- B .. kil " __ _, il 11 d . . ugun ~z ve g ven uru-

J~rile yaz hnıbmc hazırlandıkları mun yannkl yenmeler ve yenll
bır sırada, yançının tam ortasın- meler sonunda değifebileceğlnl 
_da hfı.lfı. dokunulmaz kal~ bir hl unutmuyoruz. 1 

memleketin merak uyandırması- ç _.,ı.a o-..:ıı--a.. 
• JA dı D" t ta Nee.-uln _. na şaşmamak uzım r. or -
rafımız ateş ve yıkım içindedir. 

lsveç'te 
seferberlik 

lıveç mahfilleri ise çıkan 
ıayiaların doğru 

olmadığını bildiriyor 

(Devamı sahife 2 ıiihm 6 da) 

Anıt- Kabir 
müsabakası 

Alman büyük elçiıi von 
Papen'nin Sofyada 

gazetecilere beyanati 

İngiliz gazeteleri 
Almanların buna hazir
landıklarım söylüyorlar 

BU SABAH Ki 

Bir ltalyan 
zırhlısı 

torpillendi 
İtalyan filosunun bir 

vapur kafileaine taarruz 
ları neticeaiz kaldı 

Lonılra 25 (A.A.) - B.BC.: Akde· 
nlzde İtalyan donan.muına ye.11 blr 
öarbe lndirllmJf, en u bir İtal
yan zırhlısı toprlllenmı,tır. Bu denb 
sava.ıı hakkında henuı etranı malu
mat gelmemlştir. 

'l'BLGBAPLA.B 

Cephede 
yeni Alman 
kuvvetleri 

Ruı tebliğine göre Şark 
cephesinde mühim 
deiiıiklik olmadı 

Lonclra 25 {RadJ'() 18At '1.15 de) -

D6n sece 1VLll MOlllııoftda ~
ıen ~mıl Rıu UbHli: 

DUn cephede mühim det1tfkllk o&
maml§tır. 

Londra 25 (A.A.) - B.B,C.: En kanlı 
çarpJ.1llllllal', şimdi Rus cepheslncı. 

vuku bulma.ktadır. Gayri rcsmI tah
minlere göre Alınanlar. cllerlm1e tut
tukları fevtalO.de müh\m strateJUt 
nokt.a.lan muhafaza için cepheye Si 
tümen, yanı to.hmlnen 400,000 aaer 
gönderınlflerdlr. 

Amlrallık tnra.fındnn dün ak.şanı 
neşredilen ve natamam olan llk teb
liğe göre İtalyan fllosu, pa7.ar günü 
sa.babı Malt.ayn gitmekte olan bir In
glllz vapur ka.fileslne hücum etmek 
iste!nl§tir. Bunun 02erlne amiral 
Va.ynln kumandasında bulunan İngi
liz kuvveUerlnln bir kısmı, dü,oman 
kuvvetlerinden daha zayıf ol4utu 
halik derhal harekete geçmlf ve itaı- Gayri resmi haberlere göre .Alman
yan kruvazör filosunu, kendlsl h1ç bir lar mukabil hücumlanta atır zayl.a.ta 
zarar ve huara ÜljTa.rnadan geri pü&- utruyorlar. Moekovada. yapılan blr 
kürtmilştür. demeçe nazaran 9 - 22 mart arasında 

Gene pllzar g1.1t1ü ötleckn 80nral Almanlar Lenlngro.t cephesinde su
İtalyan filosu bu defa bir zııiılınm bay ve er olarak 16,000 telefat venntt
da iştira.kile kaflJeye ta&ıTuz ~- lerdlr. "811 Alman tayyaresi tahı1p 
büsünde bulunm\lf ise de gene mu- edllm~tlr. GanhneUer arasnda 100 
vaffak olamaınıŞtır. Bu İtalya.n zırh- top vardır. 
ııiı torpl~fenmlf, bunun taertne_ dWı- Almanlar, staraya Russa'da mah
man çektim~ "e bir daha görünme- sur kuvvetlerini Jı:uıtannalt için şld
ınlştlr. deUl hava taarruzlannda bulunmak-

-Akden~ide ansızın çıkan fırtına yil- ta ve tayyareler ne top nakleLmeJcte
zunde!.1 vapur ka.tile~lıı Mııltaya dirler. Almanlar uğradılclan alır za.
varması gecikml.f ve duşma.n bu te- yiata .ratmen lltl yerde mukabll ınar
ehhurdan dolayı a~r han hücum- ruzda bulunmuşlardır. 
lan yapmak fırsatını bulmuttur. Maa-
maflh en ehemmiyetli levazım Mal- Almanlar, Smolenelı: cephesinde~ 
taya çıkarılmıştır. Bir Uca.ret gem\- nl kuvvetler kullanmaktadır. Kallnla. 
rniz batmıştır. kesiminde Almanlann yapbklan mıı-

Fakaf İtalYruıların bazı ha.rp ge- kabil taarruzlar atım talm1Ş1.ır. 
mileriıillzi hasara '1trattıklan nya 
batırdıltlan hattınddcl lddWan esas
sızdır. 

Amiral Wayn, valttlyle Non-eç sa
hlllerindp Alt.mark nammdaltl Alman 
vapurunu batl.l'UUf olan Kozak muh
rfblnln sfivarlsl kil. 

Yunan Kralı 
Filistinde 
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Gec ki ve Ba Sabahki Haberler 

Bulgarista ll=ll P 0 U U 

Alman tebliği borcunu öde- J 1 9· 'd b .... k 
K:;.:.~.;; v!':!c:•::;: meğe çağrlldı apon ar ırmanya a uyu 

Harp tebliğleri Avustralya 
etrafında 
çember 

JPropagandalardan 
telişa düşmeyiz, 

iğreti güvenle 
uykuya dalmayız mlnde dalın hafif hücunllar püskür- t ı• ı 

!=:ü~~a~~!;!: 0~=a~est~~: Kral Boris'in Berlin'i aarruza geç 1 er Japonlar Salomon 
ıen~. Doğu cephesinin ~ka ite- ziyareti münaıebetile adalarına asker (Baş taralı 1 inci sahifede) l 
simleri.nete hücum ve müdafaa savaş- Timesin mütaleaıi .rıkardılar Bu 1k1 pürüz kaydını snğlamo 
farında başkn muvn!Cakiyetıer elde Tungo •ehrini zaptettiler .. Avustralyanin tuar- 3' edllml§tır. '% ~ ~ ladıktan sonra diyebiliriz ki bu 

sıvn.stopolun cenubundııki stilarda, Londra 24 (AA.) _ Times gazetesi kında Salamon adalarına asker çıkardılar Tokyo 24 (A.A..) _ Bir Japon gibi telgraf haberlerinin öne sür-
s:ı.v~ tayyattlerl beş bin tonluk blr Bulgnr Kralı Borls'in Berllnl ztyn!'e- deniz 6uüoden Domei ajansma bil· mek istedikleri tehlike yakın ayı. 
vapunı torpllle batırmışlar.dır. Tay- t.lnden bahsederek diyor ki: • birlik-
yareler bir Knfkas llma.nında bir de- •Bulgaristan esaslı topmk mükMa- Uzak doğuda: Ral18on ilo Mandalay arruımda diriJİ7or: Japon dWıeildulan lar için boştur. Milli Şet, 1zmfr 
ntznlt.ıyı tahrip etmişlerdir. Başkn ikl tı elde etmJş bulmıuyor. Bu memıe- :.üh!!1.? b

8
:.mr;;t)ezcnm· .olabinı.ı"E:~0g~ ı.I cfiiD .abeh Salomon .dMJDda nutkunda bu güveni açıkça bo-

denlznlbyn da bombalar isabet etmiş- ket Almanyayı ~um Yolıdn bir kere Dün Tokyodan gelen blı tel· .,,- c:aç ...,.. uu., .- Karola Haıbour'a c;dmııelardır. Urtmlştl önümüzdeki n lar 1 in 
tir. daha hızla tnklp et.mlşUr. Bu mükl- grafa göre Japonlar Salomon lar. Buradntci Çin kuvvetleri bir Canherra 24 (A.A.) - Bu aabnh • Y ç 
Şimal A1rikMmda., duşmnn Sire- fatın karşılı~ İnglltcre ve .Amerika- adıuımda Karola limanına uıker ma~IUhiyete uğramı~lardır. lra- neşredilen tebliğ: Avustralya harp Türkiye bakımından herhangi bir 

nn.lkndn bir h~vıı meydanına yaptığı ya harp W!.n etmek ıurewo ödedi. çık.armıılardır. Salomon adaları adi vadi&nde ilerleyen Japon alanında 23 Marttı.\ ktey"dedilen tek tehlike akla gelemez. 
hiicum reşebbüsü sını.sında avcıları- Bwıunla beraber, bu gcrçeıc b~ öd<me Yeni Ginenin §imal doğusunda- kuvvetlerinin Lctpadan'ı aldık- hareket Port Moreeby '\'e Wynd- Türkiyenin Mihverle müna.s&o 
mız ve knrştkoyma batarylanmız beş olarak telttkkl edilemez. Bulgnrls- dır. Çok dağlık, volkanik yerler• lan ve Preme"ye doğru harekete bam' yapılan düpan akınları ol· betleri çoktan belli olmuştur. Btı 
tnyynre dfifürnıüşlerdir. tandan daha razııı fedakArlıkbr 1s- dir. Nüfusu 250 bin bc:lardır. devam ett&leri bildiriliyor. muşt~r. ~yndh?.ma 30 kadar bom- münnsebctler Almanya ile imza. 

Alman denfzaltılnn Amerika kıyı]a- tenmiştfr Depolan boşnltılmış ve Ahalisi çok ip1id t hayat yaıar. ha du~mu§, hanr hasarlar olmuştur. w 

n önünde 80,300 ton tutan 13 t!eatet Almnn f~brlkalnnnd:ı. ~ tiz'C- Burada elan lcabtle tcıkil"b var- Doğu cephesinde: Yalnız bir kişi bir ta§ &ıçramasile di- ladığ'ınuz dostluk an1aşmnsına 
•apunı batırmışlardır. ll,OOO tonluk re Bulgar lşçllcri gönderlJ:ın.fştır. Fn- dır. Salomon ndalnn Avustral- :Dnden yar lanmıştır. Hücwnduıı bir dayanır. Bu a.nlaşmaıun da en 
başka bir petrol gemisi torpnıe 0 ta- kat bu yük:klt Almruıyanın nazl ta.ar- Sovyet tebliği dün de cephe- J b. ,__ t~""ı k }' ı b . 
dar basanı. uttrntılmu,tır ki buna da fU'"""a ku ........ n oln .. bn..Un k,..._.,...1a- yanın idaresi albndadır. Japon- sant aonra üç apon avc ı ır .navıı zor ve en o~ ı e ı sanı an ır za.-

...... •u... .... uı. ...... ""... l b d I l _,_1 de mühim bir değipkbk olmada- yd - · · · • 1 .. af ğil ,n-t_ taybohnuş göztl ile bakılabilir. nna da ..nı..te.ıı-ı .. tt. Bununl"' bem- ar u a a an c e geçirme& e, ev- me anı uzenne netıce&Z mıtra yoz manda, iki tar nı iste e ne 6 ..-
.,, YA& ~.u;,... ... el b k def '--L ğını büdinnektcclir. Alman tob- b.. 1 d Akdenizde de .düşman nğır kayıpla- ber Bol""rlnr, Ru""""vn ...,_, kendi v ce ir ç 11 uanaettiğimiı: ucumu yapmııı ar ır. bi 'unt lar irinde imzalandıg"'..'1 m ev .. 

..- w ... ~,,- _..~ b A 1 d __ ,_ liö.: ise bütün cephe boyunca Alın '-il" 22 M D • r- :ıı "' ıu uıtramıştır. It.alyan hava kuvvet- knpılnnncia Y"'""1"- harpte Alınan- gi i. vustTn ya a asını çıcnoer a• nn tanı at. artla arvıne dand d d d ğl l b. ~u..... im k I .,_ -'-' -ndd--l"ı muharebeler olduvgunu .,... 1 _,__ t ebb" .. ·· -'-~ k 1- a ır. Bun a e şm ş ır şey Jerlle ~lrlllU yapnn Alman tayyare- ya.ya llUhnk ctmem~eıdlr. Buıcnrts- içine a a po iti-.asını t~ip ,.... ... • ...... pı an wun eş usunun BKım a 
lerl Maltayn giden bir knflleyl imha- Uın doğuda ışr:nı edilen topmkln.rda ediyorlar. Bunun :için Japonlann Rusların bütün hücumlannm dığmı göater~tir. D~n muhak- yoktur, artmış ve kuvvetlenmiş 
ya muvaffak olmuştur. Bll hücum- polis vazifesi görmek ~ dahi kı- Salomon ad~lannı i§gal ettikten tardedildiğini hnbcr vcri;yor. kak olarak bir uçak kaybetmittir. bir inan vardır. Diyebiliriz k i Al-
lnrda Almnn tnyyarclerl 18,000 tonluk tnınnnı Almanyanm emrine "Terme- sonra sımsile yeni Hebrid, rıji Londmdan eden haberler , Başka bıir dü~man uçağının da manya, Balkan dururmmda bu· 
tiç tlcnret gemisi batım11§lnrdır. Bun- mlştft. ndalannn ve nihayet Yen'i Zc- Ruslann bir çok mühim mer- düşmüş olması muhtemeldir. gün bu dostluğa ve Tiirkiymin 
dan başka ayni tnyynreler iiç ticaret Bundnn dolayı Kral Bor:1s Alman- lnndaya taarruz etmelmi bekle- kezleri çevirmek için harekette 
gemfstıe bir kruvazörü ve bir destro- yaya verilen avansı ödemem •kusur- neıbilir. Bütün bu adalan ele ge- bulunduklannı, bu arada muvaf- Hı•ndı•standa • dürüstlüğüne güveniyor. 
yeri hasara uğrntmışlnrdır. la bir adrun gibi gitmektedir. Alman- 1 A ı._ Am . fakiyetler elde ettiklerini bılldir- l Ege adalarında hazırlık vnrsa, 

İnglltereye karşı ynpılan muhare- lar, Bulgıırlstanm ve Doğu ccpheein- çirir erse vustror,rönın erı- mektedir. Bcrlinden gelen ha· bunun harp bnlomından işe ya.-
bede Alman hava kuvveUer1 Newhn.- deki harbe doğrudan doğruyn. ift1rak ka ile muvasa189t çok güçl~e· •• •• 
ven limanında 5000 tonluk bir ticaret etmesı için ısrar ediyorlar. Nasıı k ,i cektir. herler ise Ruslann bütün kış goruşme er ramıyacağı tek hedef Türkiye 
gemisini batırmışlardır. Burada.ltt evvelce Bmt.fslavnda da sıov ordu- Jnponlar Birmanyada geniş öl- yaptıkları tanrnızlann k-endileri- olabilir. Almanlar bu adnlnrdan 
mühlrnmnt ve benzin depolan da. mu- sunun fed rlık hissesini knbul eb- çüde bir taarruzn geçmişlerdir. ne çok ağır zayiata mal olduğu· bir yere gitmek istiyorlnraa1 bu 
vactaklyetıe bombalanmıştır. mest lçtn ısrnr eylemlşlerdl. Bu taarruz bilhaasa Sittang va- nu, fakat mühim bir netice ver- Müslümanlar menfaatle· yolu secrniş olmalaıı, gitmek is-
Savaş tnyyıı.relerl Douvcrs Te Port- B~dan başıka Berllnln Bulgarlsta.- disi boyunca yııpıhyor. Japonlar mediğini kaydediyor. · Tü ki 

fand Umnnlnnncla.kl askeri hetıenerc m Türktyeyc kn.rfı teşvike çn.lştığını JJ rine zarar verilmesine tcdik n yeı·e r veden bnşka. 
Cok temrll gece hücumlan yapmışlar- gi56teren bnz.ı bellrt.Uer de vardır. l ki bir yol tutmak içindir. 
dır. Bulgıırlstıınn. knİ"Şl bir Türk tehdidi Bi d d k razı o mıyaca ar Alın Tü ki ed 

~~ ..!"'~ c: r man ıra a yangm çı tı YmiDellü24 (A.A.)-$,St f. mek v:nı:::.,:, ı;/ d:"Buıg: Japonlar dan mcmlcketıcrlnfn Rusyaya. kartı ford Crip , tekliflerini bir veya iki ordusunu emrinde bulundurmak: 
pasif harekıetlerlnl mnzur göstermek eQ-a'i pnr:in knbul etmemesi tak- istemesine gelince, böyle bir dü-

~:r. Yri~yta~ ~~~ı!t Bir çobanla 80 koyun yandı dirinde ne olacagı hakkında gazete- şünce bugünkü ordu lan ve coğ-i le rliyO ria r ili de ımtrınsız ndd~elldlr. ce- cikrin kendisine orduğu bıir su le rafyayı hiç bilmeyenlerin zihıı in· 
nup Rusya.u tadnr Türkiye de Alınan tu cevabı vermiştir: . . de yer bulabilir. Çünkü herkes 

Japon sözcüsü lngilizle· 

rin durumunu çok güç 

buluyor 

ihtl-A' .. ,_ •~tcj•..ı-1n cBu, bahi5 mevzuu olan pıı.rtılcrın i . . .. l ....... nnnın ve ~ıın •wu. .ı<Utı Çubukluda 2 klloıneı.tc llcride Talip rlye girip uyudukle.n, gece ri.qCınn eh . . ,__w1 d T-'-1·n • b lır ki Bulgar ordusu ıle Türk .. 
~u ilı:erindc bulunmaktAdır.a emmıyctıne uag ı ır. c~ı en• 

Lonclra 24 (A.A.) _ Stokbolm'de.n G~r adında bh1mı Alt ırumdırtulan sıçrattı~ klvılcımıatlıı. yangının çık- miziın yüzde yüz kabul edileceğini yeden geçilmez. Alman ordusu 
hnber nlmdığınn. cöre nulgıırlt;:tan evvelki gece ynrıaı y&ngm çılanıştır. tıtı nnlnfllmıştır. dü•ünürsem, fazla e....imaerlik nöa- da Türkiyeden geçmek istemekte o sırodn nıandımda bulunan 13 Yll§· ,, ,, • ., 
Kralı BorJs bugün Bcrllnc varacnktır. lannda. All'ıeddin ve MC:hmct adla- Diğer yangınlar ter~iş ?lurum .. Bütün ~Y l~tlcr ~ş- hiç bir fayda göremez. Hem ne-
Bulgar ordusunun Almanlarn terk nndak1 çoban çocuklar ~ ol- M kft.. N J rt vek.illerı ve i:tıkı Baı\·ekıllerı, henımle reye gitmek için Türkivcvl ZO"la-
cdllecc~ gün yaklaşıyor. aç uun. nrn1an ı npn ımnnının b 1 d d "I _L• • F k 

Tokyo 24 (A.A.) - Ordu söz- D}ğer tnmftnn Alman m{jfav1rl Dr. duklnrındıuı yangının fa.ıfmın vnra.- iklnel tntında otunuı B. BeJdrln dnl- ~ uşmaya avet e 1 ece&.tır.. a nt yacaklar? İki başlıca hedef Kaf· 
cüsü Yoişi Savnhata, Birmanyadnki Clııudlus yarın Blikreşc vasıl olacak- mıınıı§lar. ateş genişl~Llr. Bun- resliıde gece büfe 1.utupruı.k mıretne ~ır masa ~afı~da ~.m;ımı b~r ~o~· kasya ile Mısır ise Türkiye ile 
durıım hakkında radyoda malumat tır. 8eynlınt Trnnsllvruıya. meselesin- lardruı Mehmet uyandıltı zaman her ynngın çıkm.ı.şsa da ndürülmilştlir. erans yapı acagını oy ememız og- dö Ü .. l ı t 

S h d . k. den dolayı Ru-le .. le M&""'...,-• ara- tarafı nlevler lçlndc görerek ~rmı~. SilUüccde Hamnm sote.~nda Ner- ru olma~> l Vl. şup geç t aramnktruısa , A .. 
venrriştir. ava ata eınııtir ı: ....... •· ..... ı.au-.. ,_.....,_,..,... e• • C · · c d • • k b gün R syad """ smdakt lhtDAfla aırı.taılıdır. Times'e nrkadnşını da uya.ndırm.ıık ..,"".~ minin odasında mnngaldan kıvılcım ''· rappı e, n ı nın o. grc manlann u u a ve Lıu-
c Rangonun teslim olması üzerine d b uı b•"'" __ .., k .oı..ı •• • im d .. d b lk• d k d Hind· t n ile Birmımya ara•ındaki göre, AJmanyn, büyük muharebe balJ- e una vn.ıu uınmıyıu-. en~ sıçmyarnk. yangın çdtmıo. odndnl-J u.y~sı o .. ~a ıg~n an e ı . e en i- yada buluncluklnn yerler oralara 
mt;v. salayı korumak çok güçlcşmif- la.mnk fuıere ıte:n bütün Mihver men- r.orhıkla dı.pıvn ç bllml§tlr. Man· enrn~u: bir kısmı yandıktan ııonra 6'1 1le goruşmcge da\•ct edılecı;k de· •armak için daha yakın ve d aha 

suplannm aralannda nnlaşmalannı dıra ne içinde bulunan seksen kuzu söndurülmllştür. legeler ar ında bulunmıyacagı ha- k la d 
tir. Büyük kayıplnra uğrayan düş- istemektedir. Faltnt bunun temini ve çoban Alleddln alc.ler nrasındnn Kalyoncu caddesl.nd Bahrinin evl· tırl blmıştır, M. Cripps, §U cevabı o y ır. 
mnn kıtaları şimdi Birmanyanın batı -nç nllrilniiyor. lrurtarı1amamışlar, diri dfrt yanmış- · · Sonra da, civarımı1Ala bu gı"bl 

1 k · · k w çal 6 u "'t , _ _. n1n lldncl knt.ında soba kurumlnnnm vermıştır: , 
~ima esımıne açmaga lflYOr. ngiliz ve Bulgar .... uır. tut AA • .__ cMuhakkak ki Candi ile görii""• haberleri sağlnmlıyacak hiç bir 
Küçük gruplar halk tarnfmdan fena Yapılan tahkJknUa. ç<ıban çocukln- uşmn.sı sonun.... yangın Çıuuu~, w• K d' • • .. k k 1 JA kt 
lcaJlılandıklnn için Japonlara teslim radyoları ne diyorlar? nn ısınmak için mandıra.nuı önünde ateşin büyümeshıe meydan veıiımc- cegım. ~n ıs~nı gorrnc tm ço a ı:ımet yo ·ur. 
olranğı tercih etmi~lerdir. Esirlerin Ankıırıı 24 (Rndyo ~tcsl) - Sof- ateş yakt.1klan ve sönd\lrmedm 1çe- den söndUrlllmüştür. mMc~.un1 .? cngılm. > k Türkiye, herşey olacakmış gt. 
ııavısı durmadan artıyor. Birmanya- ya radyosu asterl marşlar çalmağa. us uman arın ararı bl hazırdır. Ne olabileecğfnl de 
mn şimalinden Hindistana kaçmak Bulgar ordusunun ttı.hramnnlık hlkfı- Yftli Dellıi 24 (A.A.) - Müslü· herkesten iyi bilir. Prooagnnda.-
çok güçtür. Çünkü 3000 metreye ye~:~~ı~n~e ba.şlamıştır. Ba hlltA- Teşkilah esaıiyejEmlak ve Eytam m~n c.c:;zniy.eti T~S'.İ ~inn. ~afford lar bizi ne telfışa düşürlir, ne 
kadar yükselen tepeler vardır bura- ye d Rwıyn.yn karŞı harp eden Cripps ın 21yareti munasebetılc de-
lnrdnn ancak katır sırtında 'geçile· 19 uncu Bulcar piyade alayına. nlttı. k b k mi~tir 'ki: cSir Stafford'un bcrabc- kıs~rtır, ne de uykuya ve gev .. 
bilir. l..ondm mdy061.1, Almnnynnm Bul· anunu an ası rinde getirdiği teklifler lıaliındn şeklığe daldırır. 

garlstam, Trakya ve Makedonyayı l !,,__.. - •. le • • '- -,-1 ~ecmeddl d k 
Balıınga yarımadasında düşmanın rek R tnl'şl h rbe ladı nWUllumuzu verme IÇU\ DC1& eme- n a a 

j]d tümeni, kafese ltapatılm11 k~lnr ~ı .~;1A~~f B ~---'11Jr öre- miz lazımc:lır. Cüçlükleri halktmeğe 
ı> ..... ....,,, c.ıu"""ııcu r. U .. ......,.vya g T"" k 1 • Ji • B }" • f hi • h malı• tt gibi kuptılmıııtır. Japonlar isteseler Kral Bor:ls, Berllnde Bulgarlstanın ur Çe e§tirme eyeti U sene muame atını malu r pro!e ~r .. ne ıye c Sarho§ olup aızmız, ku:ıatılan Amerik.alılan her dnkikn Alıruı.nyayn yapacağı yardımı tefemı- • h 1 d 546 b. r k"" 1 k d oluı:Y olsun eger musluman menfa t. 

imha edebilirler. fak at duruma gö- atfle görüşecektir. Bom, bir Türk proJe azır a 1 ın ıra ar a apa ı leri.oe zararlı olursa tnthı1c mevkiinc 300 lirasını lml§lar 
re beklemek ve bu amdn Uznk şark- tehllkeslnl öne sürerek seferberlik konulduğu takdirde her türlü neti- l . (Ak ) Bahç ri 
t:ıki yeni tcşkilutn devam etmek da- 11An edecek ve kuvvetlerini Rus cep- Ankara 24 (Telefonla) -Teşli- Ankara 24 CA.A.) - Meml~tlml- celere göğüs germeğe huıru:. Hınt Al"dd. k ~nır; k kli b. ·~kJ 
ha akıllıca bir hareket olur> hesine göndercclktfr. Bulgru1st.nnın !atı f.easiye kanununu türkçolc~rme zln kuvvetli itibar mU~erlnden veya Britanya idaresi tarafından yn- al aa. J0

• n ı el e t u. '91b 
. Türk1ycd<?n korkması 1ç1n bl9blr se- hey-eti bu husuatl\ hn7Jrladığı pro• biri olan Em1tık ve Eytam lxıntrom pılacak olan her türlü entrikayn enun en ııonra soyu muş, ncıra 

Bir Amerikan denizalbsi bep yoıctur. Tih1dye harp ~ı kal- • • .. 1 k k liJ b. dün, banka lokDJlnde ~nell.k umu- öl" 1: d k ot d yolunda bahçeler arasında koynunı-
nı$ n.znıetmı~ ve sözO.ndo durur blr Jeyı çoga_ tara an~nun .as e ır· mi toplant.ısm.ı yn~. Son~ al- ~:.~ceye a ar mu ·avem e ece- dııki 2300 lirası nlınnrnk anrhoı hnt• 

3 vapur babrdı millettir. Sözünü 1hlll 1ç.ln de orta- ~e m~tehassıs ~r .ç~ ~atlara tı sene zarfnıda. vnzlyetlni glttik9C G de bırakılmı~tır. Bunu ynpanlar, ln-
\'asington 24 (A.A.) - Bir Amerl- da hiçbir sebep yoktur. Bulgar mll- gondermış -ve on !I'1n~ Jç1!1de ınccle- kuvvctlcndJrm~ olnn bu mücs.scse, Londra Halkevi cirnltı pliljınd Lir g nod rnsla• 

'"An denfznltı """"'isi Japon """'lannd" letinin glSzünQ dört BÇ'llU\S'ı icap eder. yerck ba hususta.ki mutl\lanlannı ve- umumı Harbin .......... t baltımından ... _ ( .. &) BB c Lon dığı ve tan!.Jhğı gen kadınlardan ..,. ... - ·· .,.. .. Lond -A k J ki t klifl · · bi.ld. le · • ._ :ıuv.uclrıı 25 .n...n. - • .: -
'lOOO tonluk bir petrol gemlslnJ. 6000 ra ~...,yosunun neşriyatı bura- ~ . arv1: 1 • 1 e ennı ırme n.. do~uetı mlişküllcre nı.ğıncn bu sc- dmdak1 Tüı!t Hallrev1. diln ~ Muazzez, Mürüvvet ''c ı 6 yo.§ında 
tonluk diğer bir gemiyi ve 5000 ton- da blUyor. Bulgar ~ da_ von nı ı.stmllfbr. .. . ne muamellltını da 546 bin lirnlık bir a.taşesı E. Suhpl ~ asri Tüıtd- lirdi Snra isminde bir kı:r.1 Ahmet. 
Juk bir şilebi b:ı.~, hi!rt>lrl 2000 Pnpen.tn, SOfyadıın gcçerk<?n Türk - Heyet gelce~ mutnl&.alan tasmf Urla kapamıştır. B:ı.Dkanın 20 mll- ye mevzulu İngilizce vcnliğl t:ontc- Mehmet Süleyman ve Ali' dir. Tnh· 
tonluk lkl §llcbl has:ırn. uRrat.mış ve Alınan ~ünasebctıerlnln çok :iyi oldu- ederek türkçele§tirilmiş bir Teşkilatı :yon Ura. olruı se~en 11 mll- mnsıa faaliyete ~rumştır kümtta kadınlar Ali.addinin para&l"" 
bir dü~ıın muhrlbinl muhtemel ola- ğunu, Türtl.ycntn harp dş knlabU- Esasiye kanunu projesi ynpacakbr. Yon lirası Menmlş oldutru ve tn.t.lı> • nm alınması içi~ A'hmet tarofındnn 
rnk batıl"DU§tır. mek 1ç1n bütün gnyrctıerlnl aarfct.ti- . cttil'!l m.alcsndm b1na s:ıhibl ol3cnk ..A.lif __ ,__JL 1 ,__ kl .. 

ğlnJ Ve bunun AJmıınya f.arafmdan Çay ve kahve iz • f te& VU&UDU unca ADÇll il Dl O:y'" 
• • • takdir cdlldiğinl söylediğinl bUdlr- . := ~~te malik ~ m 1 r U arı lcmi§l~rae de. ~~ı:u~et ken.disim 

Avustralyadaki Çınlılere mektedlr. Gerek Londrn. gerek Von ibaret bul d~On aımmıa 200 lıra venlclıgmı 'tira-f etmiş: 
1

... .1 k Papen Tüıtiyenin sunıseverllğl Juı.k- Her tarafta bir inhisar bu kAnn :emınty !>lr d ~ dalın - Ben yalan aöylcmem. Sonı1ij 
a amet ven ece Jı:mda aynı sütleri l!ÖylcmJştir. maddesi olarak aynı artar. Bu sene de 20 ağustosta ceum aiır olur. 

S d 2" (A A.) A tral Lond.ra gazetJeri. Bulgarlstnn.n as- ıl ·n_z_ . .,.._ l_ '-!'-- 1 •--
Y ney ., · - VU5 - tcrıert ı R ·· • fi t ·ı t 1 k Diğer tatnf'tan baııltımm cüManm. m~raıimle aç acak ~wgur • .aan1UJ1Atta uç uuu tes. 

yadaki Çin elçiliği, Çin kon&oloaluk- tifak :diYo~ı::ıa~~! a 1 e la 1 aca dn bulunan CBhrun TO taıbvllAtm. bonn pit ıodilmif, adliyeye crilmi~leıdir. 
larına, Japonlarla kanştmlmamalan glrccc~ ya.tın btr ihtimal 136 de Ankara 25 - Gümrük ve :b:ıhlso.rlar :tıymeUcri bllttnçoda mukayyet tıy- • • . t • 
iç.in bütün Çinliler'•· hmusi bir ko).. hangi cephede dövilşccetrt c Vottüctl ça.y TC lınhven1n memleııretln metlere göre 000 b1n llraya Jtdan b1r .u:mr (A!cpm) - ımur en ter--
bağı vcrilmcsirri tamim etmi~tir. mekt.edir. bllinm her ta.mfında bir inhasır maddcsi fazlalık g&temıdktc old* hnldo bu nasyocınl fuannm açıbnım mcaclc-

olamk ~1 tla.tle .sa.tıım:ısı baöıncla fark kfırn m.ve edllmcml~ k1 bmın sinde GÖriinen tereddüt zail olmll§-

Mı 'd M h k - ı b1r kanun l!\yllıam bazırlamaldndır. nazaran ~in ~cttiiil bir tur. Fuar. bu aenc de 20 atruatoatn 
sır a mebus seçimi a um ar İnll.isaı'kl.r ~ OQ.y ve bhveyi milyon 400 bin l1nı.dan fnz1a. oddcdl- açılarak 20 oylUle kadar clenım cde-

Kahire 24 (A.A.) - Mısır par- kapalı knpla.r içinde ttıracn.ktır. P'lt- leblllr. Banknnın nmumt mua.melA- eek_ butad memleket mahsu!Ut ve 
lfunento hayntının en sakin geçen y } • d • • kat lfızum gördüğii ~ :mnvokk:l.' tmdak~ tnt12:ı.m lsc Mn2iyc Vt:ktık?tl- mamul"b tc§lür olunaenbır. Şimdi-
bir seçim mücadelesinden sonra bu- O ~aabn a ıyı tr mmnn için bu ik2 ımaddmhı açık nin m~ tnrntındıuı heyati u- den bazı firmalar, fuarda~ paviyon-
gün mebus seçimi ;yapılmaktadır. neticeler elde edildi olanlk satılm1ıan.ıı da.mlhıı.de edebile- mmnlyede kkütJo ~unm~ lnro talip olmuşlardır. Bulgar hüb1-
26A eh 103 Ü V f ... n,...;.;.. ce'ktJr. tar. • de L -'-{ I • r___ • • .., rn ustan a t .,....... ~- - _ meti ou sen~ ızmır ıuunnn ~ti-
den olmak üzere 110 a muhalefetsiz Ankara 24 (Telefonla) - Celi- Feyezanlara karp tedbir ummnı heyet, bilmQO, klr TC ı:unr ro.ke karar vermiştir. Macruietun ve 

Re demeli? 
Dünkü gazetelerde Nişantaıı 

Kız Enatitüsunde defile yapıldı
ğını tyaZ1yorlardı. Defile frnnaız
cadır, geçit demektir. Dağ geçi
dine de insan geçidine de deSle 
derler. Türkçede ba kelimenin 
pek güzel kar~ılığı varken 

defile 

dememeli; 
geçit 

demeli! 

mcçilmi§tİr. Ve umumi kanaat Vaft bolu ıoaasinin in§llaında ~tın1an Ankara 24 (Telefonla) - Meclis ~~ ıttıfn.kla :tasvıp edctelı: Romanyanm da iştirak edeceği ümit 
~ük~ctini:ı çok b~ bir _çoğunlu- 300 ~~n bi neticeler alı~- Dahı1iye encüm~ f~~~a.ra kar- ıcm:ıttidon 844 ibı: :ı: = ohın~o~. İngı1~er~ Almanya ve b:ı.~
gu aagladıgı merkczındeclir. Saad mıştır. ikinci bir mahkGmla:r ckln~Jfl korunma tedbirlerini ibövn eden ne 55 bln llmmnm nıtıya.t ve nnm- yanın ıştiraklerıne muhakkak nazan- 1 
partiııile Libernl partinin resmen :is· niD de PoXMti • Tar9US oosesindc kanun Jayihumı _!abul etmi~ir. U- ~eı zarar mraılııtı 46 bin ıırnsmm le bakılıyor. Bir lromite, fuardakil 
tin~liflan halkın seçime ilgisini ziya- çalı~hrılmuı Çn bazuhk )"!~- yihı. Meclisin cuma gGnkii tQpjantı- fevtnıMe lhtlyat .ıeJxW:De tn- ~~nliklmi art.tıcnak i:ile meıgul 
demle nzaltmııtu. tadır. emda ear~lilecektir. rar verml§tlr. olaeak.tır. '------------·"" 
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25 Mart 1942 ABŞ:A.11 

AKSAMDAN AKŞAMA I il i ) İf Bi..r ç•rp:ı: ela 1] 

h~Wa-mn~~ma l~~---~~--------------------••••••••••••-••~•-• L~~~t6! dört elle sarılsak ..• 

Çarııdan öteberi alıyordwn. Tees• 
· ıür içinde kaldun. Pahalılık, bir çağ 
halinde büyÜyüp duruyor. Elimde 
paketçikler vardı. Şöyle bir zihnen 
hesapladım: 

«- Yedi buçuk lira harcamıfım. .. 
Halbuki darbktan önce bu mallan 
iki yüz ~imü bet kuruşa alabilir
dİm. » 

Yüzde üç yüzden ziyade bir arbf. 
(Bu derecede kalsa gene öpüp 

batumza koyalım. O da bqka mev· 
zu.) 

Memurların maaşları yüzde yirmi
ye yakın olsun arttı. «Zavallı diğer 
ıabit gelirliler! Hususi müesseselerin 
ücretlileri! Küçük emli.k salıiplerib 
diye diitünerek, diğer bir alı.tverİf 
İçin tanıdık bir mağazaya girdim. 

Mılllar üz.erinde etiket bulwuna· 
ması bertaraf, «perakendesi on bir 
luınqu diye yazılı bir müıtahzan 
yirmiden qağı ıabnaddar. 

- Ahbap kazığı! • diye güldüm. 

Patron protestoyla: 
Niçin böyle söylüyorsun? 

- diyerek yiizüma bakta. - Sanki 
yalntz ücretçilerin hali yamanınl§ ! 
Biz tacirlerin ise keyfimiz ye
rinde, kirımtz yolundaymış gU• 
ya... Bin liralık sermayemizi iki 
bin liraya çıkarmışız il Oh, keka ... 
Belki bu rakam yükselişi, bazıları· 
mtz hakkında doğrudur. Fakat me· 
sete onda mı? Şu raflara bir göz at. 
Sennayemh adı bin lira iken, tekmil 
raflar doluydu. Lafla iki misli zen
ginJ~tim. Stoklarım yüzde elliye 
indi. Şayet on bir kuruşluğu yirmiye 
sürmesem, vaziyetim seninkinden 
berbat olacak. Mal noktasından, ya· 
ni hakiki sermayem bakımından, 
dörtte bir nisbetinde fakirleşmiş ola
cağım. 

- Bütün J>.!,criyet ölçiisünde bir 
fakirl~e ... Dünya harbinin zaruri 
neticesi... Herkes, muayyen nisbette 
okka altına gidiyor. 

- İstisnasız ... 
- f.u.\8 raitmen, güneş açıyor, 

)"ağmur ya~yor, toprakta b~eriyeti 
hiLi nimetlendirmek kabiliyeti var. 

- Hah, İşte mesele burada ... 
.\<t:~ 

Su bükme vardık: 
Herkes okk.ı altına gitmiş olabi

lir: Sat • .&dıı.rı mal derecesinde yeni 
mal alamıyan tacirler ..• Kirayı arttı· 
ramıyan bina sahipleri... Aylıldarile 
geçinemiyen ücretliler ... Hepsi, be· 
pimiz crharpzedeıt yiz .. . 

Ancak bir tek zümre bu ummni 
kaideden ucuz kurtulabiliyor, gittik
çe de karlı çıkacaktu: 

Müstahsil... İyi tanzim edilmiş bir 
İslihsRli.n sahibi. 

Zira, yaimur yağmakta, güneı 
dogmRkta, mevsimler hala biribirini 
ltovalamakta, cömert toprak hlJa 
nimetlerini vermektedir. Ve bütün 
bunlar, müstahsilin sadakatle emrin
dt>dir. 

Cemiyetin çarklarına ko,ulan mü• 
tevassıtlar, memurlar harp dolayısile 
z~yıflıyan cemiyet bünyesinden eski
si gibi faydalanamıyor, faydalana· 
mıyacaktır da. 

Lakin 1939 - 1941 badiresinden 
haberi bile olmıyan tabiatle doğru
dan doğruya aliıkalananlar, sa'yini 
tebiatfen istihsale verenler. felekten 
sille yemiyorlar. Yemiyeceklerdir. 

Tabiat ananın bağrına dört elle 
nl ak milletin ''asati varlık seviye

ini de yükseltiriz. 
(Va - Nu) 

Kuru kahveciler bugün 
satışa başlıyacaklar 

Kuru kahveciler bugiinden itlbnNn 
J>Cr:ıkcnde kahve satmıya başlıyacak
lardır. Ticaret Vekaleti kavrulmuş 

\e çekilmiş kuru kahvelerin kllosun
d yüzde ;rlrml fire kabul ctmi~ ve 
fıntı ve kilosu 687 kunış olarak tesblt 
eylemiştir. Karışık kahve satışı ya
saktır. Hnlls kahve satmıyaıılar vur
gunculuk ve ınenı tağşlşat kanunu 
hükümlerine göre cezalandınlaca'k
lnrdır. 

Belediye Leblebi, turşu, mısır buğday j Para piyesin-

bütçesi Leblebiye rağbet görülmemiş de~~~ek 
Bir arkadaşımdan dinledim: 
«Gençlerdeki sinema merakına, 

onlann sevdikleri. hayran olduklaı t 
sineır.a yı)d1ı:larına bııkt kça, içim· 
den: 

Açık, nakil vaııtalarina 
yapılacak zamla 

kapatılacak 

Bir müddettenberi belediye DeJ.ml 
Encümeni tarafından tetkik edllmek
te olan belediye T'e vUAyet varidat 
•bütçesi tamamlanmış ve Dalııı.1 En· 
cümen bütçesi riyasetin teklif etti.il 
şeklide on iki milyon sekiz yüz b\n 
lira olarak kabul etımiştlr. 
Diğer taraftan belediye ve \•illi.yet 

ma.sraf bütçesi belediye relsllğt tara.
tından hazırlanmıştır. Biı1cat güne 
kadar Daimt Encümene verilecek olan 
masraf bütçesi on üç milyon beş yüz 
bln liradır. Varidat ve masraf büt
çeıoerl arasındaki bu fark 11ehrinıWde 
nakll vasıtalnn tarifelerine yapılaca\t 
2"amlarla. karşılanacaktır. 

İstanbul Umumi Meclisi Vail ,.e 
Belediye .reıst doktor Lutri Kırdar ta
rafından ı nisan çarşamba günü nl
so.n devresi fçtimalanna çağrılmUjtır. 
Vildyet varldat bütçesi Umumi Mec
lisin yapaca~ı ~timaın llk celsesinde 
konuşulacaktır. 

Bn. Erna Sack 

Dün Sofyaya mütevecci
hen hareket etti 

Berlin operasının tanınmış mugan
nlyelerlnden bayan Erna Sack dün 
akşam saat 21 de Sofyaya miıteveccl
hen ı,ıehrlmlzden ayrılmış ve Kızılay 
namına uğurlanmıştır. 

Sanatkara şehrimizde ikinci bir' 
konser vermesi rica edllm~ de Sof
yada bulunması liizım geldiğinden 
buna imkan görillmedi~i a.ıılaşılnuş
tır. Sanatkar yurdumuzdan çok iyi 
lnttbalarla ayrıldı~rını ve hakkmd.'\ 
gösterilen iyi kabulden çok mütehas· 
sıs olduğunu söylemiştir. 

KÜÇÜK HABERLER 

* htnııbul iaşe müdürü Mümtaz 
Rek Ticaret. Vekfıletlle temaslarda 
bulw1mak üzere dün Antı:nrayn git
miştir. İaşe müdürü tevzi! kararlaş
tırılan ylyecek maddeleri hakkında 
yeni direktifler alacaktır. Müdür per
şembe günü donccektır. 
* Sultanahmet cıvarmdn otuı1l.n 

yedi yaşında Hüseyin ve dokuz yaşın
ad Turgut adlarınd:ı tkl kardeş ge
çenlerde o civarda oturan Hafizenin 
kapı kllldlni kırarak içeriden eski bir 
btsikleb' calıp Ali admda bir bisiklet
çiye satıiıışlardır. Zabıta hırsız ço
cuklarla bisikletçi Aliyi yakalayıp ad
liyeye \Crmiştlr. Asliye yedinci ceza 
mahkemesinde yapılan muhakeme 
sonunda çocukların y~lan kuçük ol
duğundan, böyle bir suçlan tekerrür 
ettiği takdlrd;: ikl yüz llrny:ı. kadar 
para cezasına çarptınlmnk şartlle 
ikisinin de babalarına te Um edllme
slııe karar verilmiştir. 

Hırsızlık malı bilerek satın n.l:ı.n AH 
iıç gıin hapse mahk\ım olmuştur. 

* Sahte bonolar yaparak dolandı
rıcılıkt.an maznun D!mitrlnln muha
kemesine dün ikinci ağır ceza mah
k"'mcslnde devnm edilmişttr. Mıiddei
uınwni iddianamesini okuyarak Dl
mltrlnln muhtelif tarihlerde Dlya
mandı namına 578 liralık ve Atanaş 
nnmına 1081 liralık sahte bono tan
zim ederek paraları almak suretile 
dolandırıcılık yaptığı sa.bit olduğunu 
ileri surmıiş ve maznunun ce :ı.lnndı
rılını:ısıııı istemiştir. Dlmıtrlnin miida
fansını hnzırla.m.nsı için muhakeme 
b:ışkn güne bırakılmıştır. 

* İnşe mudurliığü otomobil Hıstlk 
tevzi listelerini hazırlamıştır. Yarın
dan ıtlbaren tevzlata başlanacaktır. 
Vilflyetlere gönderilecek ıastlklerin de 
listesi hazırlanmıştır. Her vlliıyette 
mevcut llstik acentalan ve acentalar 
bulunmıyan yerlerde vilayet mute
metler! tarafından J3sttkler dağ'ıtııa
caktır. 

derecede arttı 
Bu sene lstanbullular 
pek çok turşu yediler 

Size bu :yazım.da yıldızlan parlıyan , 
işleri tdurma. giren bazı vatandaşlar. 
dan bahsedeceğim... Şu son z.'Wl.an
larda leblebici düldcAnlanna - eski 
bir tabirle - nur yağıyor. Scııeler
denberi gOOden düşen, ra!;'betten 
uzaklaşak toparlak. sarışın, hasba 
leblebi şlındl bir çoklannın en göroe 
sevgillsl oldu. 

Eskiden Beyaıittckl meŞhur çarşı
da. önlerinde allı yeşilli elektrik 
ampulleri yanan piyango bayllerinln 
arasında leblebici dükkanlarının pek 
içler acısı, pek sönük ve pek tenha 
manzarası göze çarpıyordu. H:ı.tta 
henüz blrk:ı.ç ay evvel Iebl~!cl ,·atan. 
daşlar bir dükkana toplanıp ban:ı. 
del't yanmışlardı, ben de onlaıın 

sözlerini gazeteye yazm~tlm. 
Bunun üzerine bir muharrir arka

daş: cıBu i.ş böyle olmaz, leblebi tek 
başına satılnınz. Bunun lçin leblebici 
dlikkanları eninde sonunda ölume 
mahkfı.mur. Leblıebici dükkinlanr.ı 
:ı.srileştlreliın . Orada dondurma, şo· 
kol:ı. ve saire sa.talım ... ı• fikrlııl ileri 
sürmü11 ve gazetelerde bir leblebi mü
nakaşası alıp yürümüştü. ırerk~s leb. 
leblcllcre çareler tavsiye edi~ordu. 
ııGarlp kuşun yuvasını Allah ynpar.a 
ôerler. İşte leblebici denilen insanın 
kulağına: uYürü ya kulum! .. ıı diye bir 
ses geldi. Şimdi onl:mn dükkanları 
vızır vızır işliyor. 

Dün, ev\'elce bana hallerinden şi
kayet eden Iebleblcllerl zlynret ettım. 
But'unlarını kaşıyacak \•akltlerl yok
tu. Ellerinde küçük siipürgeler oca
ğın lçlndekl lebleblleri döndüre dön
düre, karı.ştıra ka~tıra kavuruyor
lardı. .. Leblebi flatinl gösteren küçiik 
etiketler değişmiş.. 70-80 kuruş. 

Dükkfı.nın öniipde dört miişteııl du
ruyor. Birl atitılı bir kadın , lkt çocuk. 
bir de llfoirc neferi... 
Kadın tuzlu leblebi soruyor. Leble

bici boş \•e manasız suallerden üziilen 
bir insan tnvn ne ceva.p verlvor: 

- Hanım... Şmdi tuzlu leblebinin 
sırası mı? .. Biz düz leblebiyi güç ye
tlştlrlyoruı. Bansan a ne şekcrlisin
dcn yapıyoruz. Ne de ununu do~ıiyor, 
hel\•asın• kesiyoruz.. Düz leblebi ls
ter.,en var 1 •• 

canım, fındık yavrusu gibl nohutla· 
rını bol bol göndennlyor. 

Eskiden leblebileri d numara •• 
•2 numara., c3 numara• diye a.yınr· 
dık. Şimdl ne nohut bulursak onu 
yapıyoruz. Zaten numara.ya bakan 
kim ki? .. Bir de odun ... Bizim ocak· 
lar tıpkı alaturka hamamlara ben
zer. Dipten kızar. Odunla. nohudu 
hallet.sek halka ucuz ucuz bu güzel 
gıdayı vereceğiz .. 

Ben ayrılırken dükk.inda.kl kalfa 
ocağın üstündeki siniye kavurmak 
üzere yeniden ıslak nohut dokü
yordu .. 

«Usta yapar, 
çırak satar ... » 

Bu arada. uzun za.m:ı.ndanberl or
t:ı.dan kaY'bolan blr satıcı da meyda
na çıktı Hem de ne kadar asrüeşcrek, 
ne derecede şekil doeğiştirerek ... cMı
sır buğdaych dnn bahsetmek istiyo-
rum. 

Eski k.ı.ş gecelerinde: ~Usta yapar, 
cırak satar, satnmaua da.yak abr ... ~ 
diye kendl<dne mahsu.<ı mefankolık bir 
makamla bağırarak karanlık soknk· 
lardan geçen mlSl.I' buğda~ının sesl
ni çoktanberi işitmez, yüzünü gör
mez olmuştuk. 

Eskiden onu kapının önünde dur
durur, kulplu teneke maşrapaslyle 
ölçerek verdiği mısır buğdayını Slcak 
sıcak alırdık. 8 

Geçen gün birdenbire uzun zanııın
danberi ~"bettlğüntz bu tip karşı
ma çıktı. Fakat ne kadar değ~~. 
ne kadar asrlleşm.lş, hatta motörl~
miş, elektrlkleşm~ ... 

Eski mısır buğdaycısı.nın Istanbulun 
tahta evli nı.ııhnllelert arasında. do
laşnasına rnğıneıı bu modern mısır 
buğdaycı Bey~lu caddestnln tam 
göbeğinde küçiık blr dükkan n.çmış
tı. Ve tıpkı Hollivutln, meşhur Holli
vut bulvarının üstündeki meslek.da.,. 
lan gibi mısın elektrlkle patlatı
yordu. 

Gene orada olduğu gibi mısırlar 
elektrikli ocağın üstiınde pıtır pıtır 
zıplaya zıplaya. patlıyorlar. san renk
ten vazgeçip. mfn1 mini bf.nır beyaz 
yelpazecik glb1 ~ılıyorlardı. Nerede 
şairane beyitler soyliye.rek sokaklarda 
dola~an e..<ıkl mısır buitda~ı tipi, ne
rede şimdi bugünün elt-ktrlkll mısır 
buğdaycısı ... 

İstanbulda garip bir 
buhran: Turşu! ... 

Hakikaten o kadar rağbet var ki 
henüz ocaktan sıcak sıcak çıkarılan 
leblebiler dumanlan savrula savrula 
kağıtlara konuyor ve müşterilere da
ğıtılıyor. DükkA.nda herkes meşguldü. 
Yalnız kösedek! ihtiyar patron islere 
nezaret ediyordu. Bir aralık benim 
yanıma yaklaştı: Bu sene h~ akla gelmiyen blr l/eY 

_Leblebinin kadrini kıymetim an- şaşılacak derecede rağ'bet gönnü.ştür: 
!adılar amma neden sonra!.. Az da- Turşu ... 
ha biz ıeblebicllerin canlan bumun- Evet bu yıl o kadar turşu satılmış
dan çıkacaktı. Leblebinin yüzune ba- tır kl §lmdld<>n pek çok turşucu dük
kan yoktu. Halbuki acaba onun ko.- kanlannda.Jd fıçılar, kavanozlar ta
dar güzel şey mı olur? .. FAtlden leb- mamile boşalmıştır. Hnttıi turşu kal
le'biye aeğlencellk• derlerdf. Gel eıe- madığı için ba.z.ılan dük'kAnlaımı aç
l!nı şimdi leblebi eğlencelik olmn.ktaıı mamaktadırlar. Piyasada. alaturka 
çıktı da en rııa gıdaların ~erine turşu olarnk hemen hemen yalnız 
geçU ... Bana bir doktor müşterim soy.

1 

lflhnna kalmı.,tır. Onlar da henüz yc
!edl. Iki yüz elll gram leblebi bir ta- ni bastırılmış turşulardır. 
bak dolusu etli kuru Iıı.sulyeden dap Meşhur bir turşucu şu garip şey-
ha kuvvetli imiş ... iki yüz em gra.m 1 leri anlatıyor: 
leblebl ile li buçuk kuruşa mis gibi, - Bu yıl turşuya oyle blr hücunı 
karnını doyurursım ... ü.>tune b r eel oldu ki sormayınız. ~len kavanoz 
ıhlamur içtin mi?- Oldu bitt ı.,te ... kavanoz turşu nldı, glttı. Eskiden ml
Bu zamanda karnını hem de tatlı ıh- tresinden. b:ı.rsnklanndan şikayet 
ı:umıru ile 25 kuruşa nerede doyura- edip turşuya el sl\rmeyenler bile s:ıl
blllrsin ki? .. sonra tamnmlyle leblebi dırdılar. 
Ha kamını doyumınsan bUc, öteki gı- Ehhh... Turşular zenevattnn da 
dalara yardımı dokunuyor.. Leblebi ucuzdu. Anadolu da çok çekti. Şimdi 
pilav gibidir. Hamur işi gibldır H~ b~k.ın her ta.raf ~m~ kaldı". II:ı
ckmeğln yerini tutar, hem de oblir kikaten turşuc~ "dukkılnmın came
yemlekere yardım eder. kfınlanndakl butun kavanoolılr bo· 

- Peki bu rağbetten istifade edi- şnlmıştı. Turşucu: 
yor musunuz bari? - Hele şu patlıcan. s:iliı.t.alık, do-

- b ka- mates glbl turşular daha. bundan bir 
- 2:ı scnedenberl Iebleblyl u • buçuk a:y evvel t"k dl B 

d lm ŞtL Hatta u en ... u yıt ka-
ar arayan soran o amı dar turşuya rağbet hi ö ·· · 

kapalı dükkanlann ocakları bile ya- değildir Halbuki t ç g rulmüş şey 
kıldı. İşlemeğe ba.şJ.aqı. Uldn gelge- açar, ç~lc ekmek edlurşurt cok iştah 
lelim nohut ve odun zorluğu vnr.. Y r amma ... 
cKarabigb eskisi gibi i:stanbula. o Hikmet Feridun ı:. 

Bay Amcaya göre ... 

Davanin sonuna kadar 
yeddi adle verildi 

- Nerede bunlar, nerede benim 
Lia de Putti'm derdim ... 

Ua de PuUi! •. ltte bizim gtnçliği
mizdeki beyaz perdenin, o zamanki 
tabirleri ile, sihirki.r. füsunkar, bir 

Ş~hir tiyatrosunda Pıı.ra p.yeslnln bakıfı ile e,·leri., barkları yakan, rü
temsillnde oyun icabı olarak 63.hneye yalara viren kadım! ... Hele 0 düın· 
çıkan köpeğin eczacı B. Sallh Neca- düz siyah kaküller... O büyiileyen 
tiye alt olduğunu yaZllll§trk. B. Sallh 
Necatı bir müddet evvel kaybolan gözler ..• Ve bilhassa o dudaklar, o 
köpel?hıi tiyatro sahnesinde görünce dudaklar .•• Biz iki arkadq ona atık 
alakadarlarla gör~rek köpeğinin olmuttuk. Haspanın cıBir aşkın ta
her oyuna çıkmasına mukabil lrendi- ribçesİ» admdaki filmini nasıl sey· 
sine 25 lira verllmeslnl, aksi. tııkdlrde retmittik! .• Vaktile fı;tanbulda pek 
köpeğinin lad~l soylemlşt.ir. ~enilen bu filmi be!ki hatırlarsın. 

.Aradan epeyre zaman geçtıkten Orada bir salıncak aahnesi vardır. 
sonra B. Salih Necatı asliye sekizinci Artistin, bir bah\'e salıncağında etek
ceza mahkemesine muracaat ederek Jeri havalana havalana ve .seyirciler 
Şehir tiyatro.;u idare lıeyet!ııin. ev- aras.nda pek m~bur olan kakülleri 
velce aralarında kararla.ştırdıklan rüzgardan dağ-Ja daiala bir aallan~ı 
vechlle köp~lnln her oyuna çıkması d b' all d k" b' • h 
na mukabil 25,. lira ücreti vermemek var 1• ar ıı • anı.şı var 1 1 ızı a!· 
suretlle taahh:ıtıerlnl yerine getirme- ra~l~tan erıtecek derecelere getır· 
diklerini ileri siınnuş ve köpeğin U- mııtL 
yatrodan alınarak kendisine teslimi Hatta o ak,am sinemadan çıkınca 
için dava açmıştır. iki arkadq uzun müddet biribirimiz-

B. Salih Necati kopeğln kendisine den ayrılamamlf, mütemadiyen müş
ait oldu~unu iSbat için mahkemeye terek sevgiliden bahsetm~ ve ikide 
resmi evrak ibraz etmiş ve hayvanın birde de: 
kanundaki ameliyat yaralan Ue de - Dünyada ne kadınlar, ne sihirli 
iddiasını isbata çalışmıştır. Mahke- mahlWdar var... cümlesini savur
me, bu davanın sonuna kadar köpe- muşluk. 

ğln yeddi adle teslimine karar ver- o gece evine dönen arkada.şan 
mlştlr. Köpeğin sahibi, mahkemenin Lia de Putti'ye hitaben bir de ,ür 
bu kararını beşinci icra da1reslne t H' tm.am b ·· • 
vermiş ve evvelki gün icra memurla.- yazmış ı. ıç ':°u _ • 0 _ tıırın 
nndan B. Mustafa ile birlikte Şe-hlr mıs~alan «ah. ~ı.a», «ağlıya aghyu 
tiyatrosuna gidilerek tiyatro müdu- kafıyelerile bıtıyordu. • .• . 
ründen köpek alınmış. yeddi adıl ol:ı- Aradan seneler geçti. Tabu bız bu 
r:ık tayln edllen Hayd:ırpaşa R:ı.ytar budalaca işi ve batta Lia de Putti'nin 
mektebi müdürüne teslim edılmlştlr. ne o1duğmıu unutmtlftuk. Yalnu: ba· 

B. Salih Nccatinln nçtığı dava se- na sinema merakım genç yeğcmle· 
klzlncl hukuk mahkemesinde bltlrl- rim: 
llnceye kadar köpek :veddl adilde k.n- - Dayı 5Ct1İn en beğendiğin si
lacak ve muhakeme sonunda rna.bl.""e- ne yıldm kimdir? •. diye aordukJarı 
menin vereceği karara göre muamele zaman cevap verirdim: 
yapılacaktır. _ Lia de Putti' A b • • kil 

Milli kourunma 
mahkemesi 

Dün 3 mahkômiyet 
kararı verildi 

... ca a sazuı er 
bir teY mi? •. 

Ve onlar bugiinün bütün meşhur 
beyaz perde isimlerini. en giizel ka
dınları sayıyorlardı. Fakat ben bir ilk 
aşk sadakati ve ve.fasile: 

- Nafile, nafile ... diyordum, biç· 
biri ona benzemiyor! .• Onda bir bat· 
kalık vardı ca.rum! •• 

Hakikat.en de öyle idi. Bugünün 
en parlak çehreleri bile bu gençlik 
hayalini kafamın içinden ıikmiJOI'· 
lardı ... 

Dün l numaralı Milli Korunma Geçen gün eve gittiğim zaman ye-
malıkemeslnde üç ihtikAr davasına. ğenlerimi kahkahalada gülerkeııa 

~~~~ra~ü:aı:a~~~ll~t: buldwn. Ellerinde esJğ bir mecmua 
ık .. vardı. Bana: 

ç armaynn Muncvvertn muhakemesl B ? B • • a· 
sonunda beş Ura pn.ra cC'l:aSI ödeme- . -; u ~u.. u ~~ aum .•"g. ı
stne 7 gün dük.kfmınm kapatılması- naz· .. Bucunun en cuzel artiatlermıe 
na ~e 42 kllo şekerin müsaderesine bile değifmediiin.Q insan! .. 
karar vt"rilmiştlr. - Tabii ya ... Verin bakayım! ... 

Kömür ihtikAn yapan Mu..ta.fa ~İyerek_ adet~ heyecanla, sabife-
muhakeme cdilınl.ş, 25 lira p:ıra ce- len S&raJ'!D1' eski mecmuayı efone 
zası ödemesine ve 35 gün d~n aldım. BakbJn ... Aaaa! ... Hakikaıea 
kapatılmasına karar verilmiştir. o idi! .. Li.a de Putti! •• Hem de ken-

<JSS kil t .. . disine ve giyinqine meftun olduğum 
- o e l dükkanına. saklayıp ih· b' fi)' d al b. • 

tıkar mnksadlle mlişteıilere .satmıyan Gır 
1 
ım en d~--'~ reskun.t .• 

kasap Murtazanın 5 llra para cezası enç er yamın a guum:Kten 1t1 t• 

ödemesine, yedi cun dfildtfınmın kıı- yorlardı. 
pnhlmasına ve ellerin müs:\derestne İşin tuhafı ben de onun evvda tas 
karar verilmiştir. gibi kafasına geçen garip şapkasmı, 

acayip entarisini, sonra da kendbini 
Berberler 3 sınıfa pek tuhaf buldum. Hatta yanımdaki 

ıd gençler gibi: «Bu kadın mıydı rüya· 
ayrı 1 larımıza giren, ve bize uzaklardan 

İstanbul belediye-.., lktıut. müdür- şiirler yazdaran füsunkar mahlUk •. :ıt 
lUğti tarafından ş hrimlzdekl bevber- diye adeta kendi kendime sordum 
lerln üç sınıfa nynlması. kararlnştınl- Bir halde, bir kararda dmmıy~ 
dığım yazmıştık. ve daun' a ileri' · 1 • 

ıyen şu cansan zev u• 
Berberler cemlyetl bu husus n. ruı.- ~ hain ve ne vefasız bir duygu. .• 

zırladığı blr listeyi dun beledıye ik- Birkaç sene evvel bayıldığ-ı şeyi bir
tısat müdürlüğüne 'enn~r Listede kaç yıl aoma komik ve tah~mül 
her sınıfın nzanıi tnrlfesl de knydo- edilmez buluyor ... Ve kendisi incel· 
l~;.nmııştur. Belediye iktısat müdür- dikçe, arkasında bir sürü sevgÜİ bı· 
luğü bu tarifelere bertıerlerln ıstedlğl ..akıyor ... Hakikaten hain ve vefasız 
Ş~ılde zam yap~lması için Dalrnt En- bir his! ... Zavallı Lia de Putti!. •• 
cumene bir teklı! Y p:ıca.ktır Ke,ke senderce sonra onun resmini 

Para hakkında 
konferans 

Profesör Hüseyin Şiıktiı Ba.ba.n, bu 
akşam 17,30 da Emlnöntı Halkevlnde 
(Para) mevzulu blr konferans vere
cektir. Duhuliye yoktur. 

görmeseydim .. » 

Hikmet F er1dun Es 
9tllllllfl11UlUHllltlJUllll1UlllUUllf111UUIUtllllHUU11HU .... 

* İstanbul belediyesinde çaley.ın 
daktnolnr lçtn belediyede bir kurs 
açılması kararl~tınlınışt1r. Kursta 
belediye fen müşartrl B Nadir da.k
Uloculuk hakkında ders verecektir. 

ŞM.ir hayaunı ~ırakıp ... 

1 

... Kimler hava tebdiline gidebilir B. A. - Ya havadan para kaza• 
bilmiyorum~.. nanlar, ya hava ile ııeçinmeği baoa-

tanlarl .• 

_ Bu yıl sayfiyelere akın pek 1

1 

. , . Daha şimdiden köylerdeki ev· ı . . Her §eyin ateş pahasına olduğu 1 
eıken ba,Iadı diyorlar bay Amca ... ler kapışılmı~··· zamanda .•• 



~r:'U1 • • \1 

Gördüklerim, duyduklarım 

Kurt Ali beyin bir kurtluğu 

- - ----

•••llsfanbul sinema aleminin en bu)uk, en zengın pro rnmı 
lstanbuhın 2 büyük sinem3 ının cm alsiz pro~mmı: 1mm.11crııı. 

Sehzadebaşı 1 m GVN 1 Gedikpaşa 
T u R A N ıa~it~~~~(~Cn A z A K 

1 - BAHAR RESMi GEÇiDi 

1 TARiHTEN SAHiFELER 1 

Gülnuş sultan 
Blı1 ~amndn dah5 bahsıettmlın, Üs- yavaştan yavaşa da ıılıenkll bir mı- Tebessüm, neş'e ve sevlınllll~ ile butun sinema severler! teshir • ..ı,.,.. 

Olrlt serdarı De11 Hüseyin paşa Oi· Torhan sultanın yıldın YenJco.mt- küdar Bedevi tek:kC61 postn1şln1 §CYh nlb.: şirin ve dehfı.kflr yıldız ~u.u 
dtten ~lğl Resrno'lu guzeı blr nln 1nş:ısı bltlnce (H. 1076) parlnklı~- Ha.lfmin ollu, e6k1 adliye müstantl.k.00- Bakmıyor çıeş:mı. siyah feryada D E A N N A D U R B 1 N ' 1•0 
Rum kızım Avcı Sultan Mebmedln m kaybetmeğe başladı. Bn yıldız gu- rlnden. gayet n~ll ve ehil keyifler- Yetiş ey gamu yetiş 1mdadlı hıı~e tnkdlm otm!ştl. Bu kıza. s:ı- ru'b:ı yakl~ça., Güln~ sut.ıe.nm ik- den Sadık efendi mcr!hmn, Usküd:ırlı ~i slyaıh usulcacık: Herkesi mcsteden Ça.rd114 diynrmda. oynak nağmeleri ve Viyıı.na.nın 
rayda Rebia Gülnuş ısrnı verllm.1ştl. bail yWcseliyor, nüfuzu kuvvetleniyor- Kurt Ali beyi ve menkıbelerlni anla- _Akşama müşerref olmak ıstclll.m. fahane danslarlle 6Ü.Sle~ ve kısmen eski Avusturya. payitaht.mm 

Avcı, sa.raf haremini dolduran ve du. Bu nüfuz H. 1083 ıe kcnd1s1 otuz tıp dururdu. Nlçlzane gönderccekl.erlm1 lrobul bu- gl)zler kamaştırıcı saraylarında. güı:crtın etm~ emsalslz süper :tilınl 
lıer biri mensup olduğu mWethı. hft- ya.şuıdn. lken fk:lncl blr §Chzndeyl, Sul- Şlmdl bunlardan birlnl size nakle- yunın elmasım!. deyip hızlı hızlı yü- 2 _ BAY TEKı•N Y ı L D ı z L A R 
.un ve cnz1bc humıstyetlertnı taşıyan tan Ahmedl, dUnynyn. getirmekle bir dece~. Fn.knt önoo Ali beyi tanıta- rtlyor. D i Y A R I N D A 

J
edl ""'"'" kız a.rasmda bu be=.,. tenll, ,._t da'-- a~.... yun: Yaşı 40, 45 kadar. Kara k:ış, kn- Karamanlı bakkalın dükkAnına Slnema n_,.,., --"- __ , .1- .1.... AA ~ • ...,. b ........ m~~a.ruıın ........ ı.~ıkıa. beklemekte olduğu buvil.,,. Ame..ı,_ __ 

J11&v1 gOO!U, ke .. tane renkll sa(h Girit Padlfah, Edlmeden Lehistan seteri- ra ı,,. ... ; ense ıreııe, boy bos, yanı ya. gelsin kl dediklerinin hepsl fazlasile sinema romam, herkesi hayrete dllşürecek feerlk bir J dekor 1~~ 
dllberln1 Haseıkl sultan olarak seçmiş- ne çıktıtl zaman dahl Ha.seki sulta- k:ışıklılık ycrlndc. Kıynret oldukçn yollanmış. canla b se i\7.eştler ve maceralar dramı. 
:U. Kendisi yinn11k1, g&zdesi y1rm1 bir nını <B:ı.bada~ına> kadar yanında gö- omuzdaşvarl · Şikl'lyet.çllerln b:ışJ, sın derece c1m- -•••iiiriiiiiiiiiiiiiiııiiiliirıiiliiiliilii.il.iiilmm;~:=::ıİlll••.I 
7aşiarında iken ilk §Ohz::ldesl Sultan tllrdit Avcı suıta:n Mehmet Bu Lehls- Vapur dumanı renkte sıfır numa- rlllğtnden ötilrii bütün Üs'küdarca 1••••••••••••••••••••••••; 
Mustafa. dunyaya gel.m1§1.1. <H 1074 _ ta.n seterinde çektiği zahmetleri ve bu ra fes, ~arda ~rçem, almdo. (Pinti) diye nam alan, eski Hayriye 1 ıLA KONGA .. nın unutulmas kahramanı, HoliTUdıın en falla para alan 

artı tf, sinema prenslerfnln en faslıı altı Janıp takclJr ecthenJ JG64). ııeferln sonlannda göriilen ta.tsızıı{P. kAhkül. Üstünde kolalı gömlek, yanar taclrl hazretten koca. bir hlndl. Es-
Avcı, GWnWJ Sultanın muhabbet eğlencelerle unutmak wooı. H. 1088 _ döner kra.vat, s1ya.h setre pantalon, bak menambı divaniye e.stıabmdan 

l>oyundurıığuna ~. gidiyordu. 1875 te şehzadelerinin on beş gün sil- nohudi kadi!c yelek. arnlrktan görü- bUmem ne beyefendlden 1kl kıye ptr
Ona kalbi merbuUyetınSn derecesini ren sünnet dilıtünnnn ya.pbrdı. Şeh- len ytln kuşak; altta. sivrt bunm, yu- zoıa, iki kıye köftellk kıyma. Sa.bık 
cöstermek: ~in pek 7f1tsıek hblar ıa- sdelerln sünnet edilip turtuldUtlan murtn ökçe kundurnlar. ders!Am ve huzuru hQmayun mukar
Jln etmlft1. haberini almca, Gülnllf sultan dünya- Hal ve tavırlan da afioe: Dalma rtr1 efendiden yufka, tıelkadayıtı. Mu-
Şehzade Sultan Mustafa w. yqına ya -.ltanat naıruıet.ıert getirmiş ohna.k ciddl, ~ç kahkaha yolc, giilıne nnd.lr, malleyh1n Babıfetu (amıhalt) mua

cel<Ull vatıt Avcı Butan Mehmette sevlnclle, Kft~Gk ha.seki de erkek ço- tebe$üm ender. LA.tı tıt; hep göz, v1nll~&n mUteka.it baeanaıtından 
.Au Omıarı ltaJdesb üzere Jk1 kardql cutu olmamak hırs ve huedUe atla- ka.,, yüz, el 1tadelıcr1. bunlann tetümm:ıtı Halep yatı. yu
Süleyman ve A.bmed1 öldürerek en- dıl&rl • <Evet) mı dlyeeek, rıcı g&ıü kırpma.; murta, peynir, trlllUdanOtı, şeker. tJç 
dlsinden axıra Osmanlı tahtını bu ot- Padlfah aenelerdenberl İstanbula (~yır) mı diyecek, kqlan kaldınna. ambarlı (Mahmudiye) flrlaıteyn!nden 
Juna temin etmeıc heva.i uyandı. Gül- ayak basmamıft,ı. PayıtaJıt.t&n bu ta- Bır şey11yl mi buldu, beş parmağının yetJşrne, 50 yıllık ka.ptan beydrn bir 
nq Sultanın kalbi de bu 11.nu ve hırs dal' zaman uzak kalması art• tlkA- u:un.~ bir araya geUrme; kl)Ul mü binllk ka~ düzü, bir binlik Slsam 
Ue yanıp tuttıfUYordu. yetlert celbed.lYordu. Bunun ıçın bir gordu, atzını blr yana bükme ... SOn- p.rabı. 

Valide Turban Sultan oğlunun bu kuyıııtlu yıldız gibi olsun İstanbul ra, boyuna altı kol 1.ska.mblldek.I ~- Geride kalan cebi yutkalardan da 
fikrini anlayınca, iki ya§mda bir ço- mnhltlnde göribunel'l munhlc buldu. retler: Sakallı demek 1.sUyorsa sn~ tannca ıııarannca, meze olarak ev 
euk için yirmi üç ve ytmıl Hd yaşla- İstanbulıı. ha:reketinde Rff>ia Otllnuş sola çene oynatış, bdıMe. diliyle mahsulft tntiln balıtı, sannısalc tur
nnda yet1şn1f Ud fehzadenin kanına da kırmızı çuha kaplanmış arahasSle avurdunu tlflıif; dellkanlıya omuzu- §USU, üzüm, kavun, knrpuz ... 
ıtrllmesl.nl muvafık buJmadı. otjunun tendlsfni takip ett.ı . nun birini indirip kaldınş. Zırva şe- All bey bunlan tüf~ doldurtup 
TJ.pmağa tarar verdiği cinayete mln1 ATcı, İstanbul& reldllinhı ertem gtl- ye, küçük kozdan kinaye, (ltl\D ytl bakkal çıratına emrl basıyor: 
olmak içln bu Ud fe}ızadeyt kendi oda- ntl bir semi Ue BolaDçlnde gadl· fıs:la.N. - Ebanımın karşımndnki kırmızı 
ana blU§lk bJr odaya atarak orada ya- dilmeni tencllal idare ediyordu. mu: Bir zamanlar tulumba sandıllyle boyalı eve götürl 
tırttı. Şehzadelerin odasına. ılrmek nq sultan da bu gemide husuat dal- takım aÇJJllll&rda.n, kurt dlncnı ııt- Kahveye dönüp ya.t.myı bekHJC>r. 
lçln mutlaka kendi yatak oda.sından resinde bulunu;rordu. mlşlerdenmlş. otuzunu qtı'lrtan eon- Bir de baksın lt1 e*1 Ha.yrtye taciri 
geçmek Jbımdı. istanbulda Baaelct suıtıaııa ""1ıa)ı ra evlenmlı n uslanmıJ. ta.hta pannaklııtn :tenanndan çar-

Bir gece herkes uykuda lken dör- JllLl'&J' taha&s edilm1ftl Padişah ~- Dokuzuncu U.skUdar belediye daire- daltın altını kolaçanda; ya.~a f11J1l-
düncü Sultan Mehmet, elinde blr han- alnl burada rlyuet edlyordu. s1 muhasebe kalemine 300 kuru~ tıcta: 
~r. annsının odasına. girdi. Cariyeler Avcı Sultan Mehmet hJç se~ı maa.,la dcv1µ11 eder, Toptaşında ba- - Bir mlnl çıktı da. vaz mı geçtin 
Turhan sultanı dürterek uyandırdılar. İstanbulda çot tnlmıyara.k EdJrneye badan kalma evhıde otunınnuş. evlAt? Anaç hindim boşuna mı elden 
Valide sultan birdenbire sıçradı. ot- döndü. Her a'qam daireden dönUnce gece- gitti? 
lunun btleklerlnl ya.lmladı ve kardeş İstanbul sarayının ayni tqklllt ve U~nl giyJp yazın ipek Şam hırkasını. Bu lA.fa tepesi atan Kurt, hemen: 
kanına girmesine mani oldu. tertibatta bulunan EdJme sarayında qın gene (peder mande) samur kür- - Bey baba, diyor, sen de gelccclı:-

MJCKEY ROONEY 
CECILA PARKER ve LEWİS STONE 

lle berabeı\ tev:talAde bit tal?ıda. yarattıkları 

ANDV HARDV 
KELEBEK 
GENÇLİK, NEŞ'E, HİS ve HEYF.CAN FİLMİ 

YARIN AKŞAM 

S A R A Y Sinemasında 

BUGUN ......... MARMARAD 
İat.enbulda lllnema ~ttlelinln en bti7ülii: 

YENf UNICNbl 2 1111.uu:M B.latKASI 

KARA GONAH 
YILD.IZLAR GECESi Güinuş Sultan padlf&hm tendlalne pek hoşlandığı Ba.hçell sarayın Qç da- tünü sırtl:ır sırtıama.z meşhur tur- sin; zira yosma iki t~. Tek başına 

gösterdi~I mcyll ve lnclzaba güvene- i.reslnden lkJSni kendlslle HasMJ. suı- 1t1cuya bltlşik Çardaltlı kahvenin benlın dü~ekliğlm nı.consuzluk olur. 
:rek artık Valide sultanın nufuz ve tana, birini de maiyetine taıh.sfs eyle- mihmanı. Belki kapıyı blle açmazlar, zJy:ı:tete M d 1 • C 1 B hiklmly~tlnc karşı tara. tutmağa baş- miştı. Kurt ıata.biyıe' aru.lması bo§una de- ba.şkalannı kondururlar. a e eıne arro arbara Stanwyk 
lamıştı. Valide sultan gelini Giilnuşun Ed:lmede müezzhller öğle w.ktl yük- ğll. Bütün ma.hallentn, clvaruı atıl Plnt.l, eŞhedüler, olur mu molur mu- l F b lktidnnnı baltalamnk için oğluna. ye- sek minarelerde esuı okumaktan hocam, ldetn tAhya.sı o. Blleklillğf, larclan sonra razı. Yola koyulup ma- oug aı air ankı Jr. Fred Mac Murray 
ııl ve güzel cariyeler takdim etmek menedllmlşlerdl. Sebet>i bu va.kitte b:ıba.yititllll de yaman. G&ru kı7.dı hut eve ya.klaşırlat'kcn, cumbadan Matıne~rden. itibaren bqiadı. 
~nresinl buldu. suıtanıann sı.ray b~dc gezme- mı, yanında. tımat çakısı, toplu\ğne a.şa{;ı tire lle belbek sarkıtılmca luydl ı===========:~-;~~!!!!!!!!~!!~!!='' 

Gulnus Sultan pad~ı seviyor ve lerl ve minarelerden bW1L6Ulın görü- yokken, bir ltl (bot, mötl), birkaç aralık kapıdan içıerlyc dalıyorlar. .411 

~k kıskanıyordu. Hllnlı:Ann gooüne lebllmesl idi. Battl'ı nt defa yasaktan tokatla, burun bile kanatmadan, or- M.l&ı1irlerl knrşılıymı koealtnı-ı Göılerlnlze hayret, kalblerl-
glrdlğfni hlssettıtı veya Öğrendiği kız- haberdar olınıyarak minareye çıkan talı~ da~ttı gitti. entıbent. Sokaktan her geçişte Nem- 1 1 nlıe beyttan nreeek sene-
lar hakkında kıSka.nçlık te.'iirlle en bir müezzin Kıüar ağ'nsı tarafından • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. ... • • • • ... ...... • rut Nemrut pencerelere bakan, llnet- ALEMDAR nin baştan başa mücadele ve 
~hşetll lntılrnmlan bile az bulu- .sultanlar önQnde ölesiye b!r da'&Jt ye- Bir yaz günü, cuma sabahı, ı'ıd<:'ti 1-er okuyan bu pinponun ne işi var _ . ııergibeştıerle dolu 
yordu• mlştll üzere Toptnşındakl Çardaklı kahve- orada? .. Meğerse flltrt ba.şkn. 1mi§; - 2 BÜYÜK FİLMİ -

ku~~c: ~~~k~c~e;n~:::!~ dl1:~~~ta~a~t~~::~~:11~u~ ~a::s~~~l~ 1::~en~ ~~:;.P~~;~ ::::~~\!!~~~~c:nı~~ clğe~ 1 M •ı l l ,..1 1 Bugün Matinelerden itibaren 
seyretmekten hnz duyuyardu. Gülnuş İbrahlmin ilk günlerinde olduğu gibi içeri dalıyor: Öbür mahallenin :ha- Yukarı kata çıkıyorlar. Odanın is- ALKAZARDA 
mnı Beyaz) i~mlndekl bu cariyeyi sönmesi lhtlmall ortadan h\lnnlf1ı, tırlı ata babaln, bey amcalan, efendi torlan inik, perdeleri ıtneıı. ortasın-
tendlsJnc tehlikeli bir rakibe gördil ATcı Sultan Mehmette de 1kJ tardeti- biraderleri... da tçkt maası kunılu. Blraa 11011ra. BUGON 
ve ln:ı:ı yo~tmeğc karnr verdi. Hadım ni izale ederek taht.ı ken<ll cvlı'ıdına ~ll'ımünleyküm evıt\tl .. Mema- iki hemşire, saçlan omur.kıra döktik, 
ağalardan birini elde etti. KendJslnln ve sfilAlesfne hasretmek emeU asa.bit ba Ali bey oğlumuz!.. Sabah şerifler ipek elb~eler için~. levanta kokulan 
de Kandilliye geldi~ bir gün aru Be- bir fikir• haline gelm1ştl. hayır olsun n~yclğlm!) diyerek yaya yaya, yerle beraber temennah-
yu deniz kenannda dola.yırken gftyn Ancak vallde Tuman Sultan denıh- çökilyarJar karşısına: larla buyunıyorlıır. 
ranlış blr hareketle Kandllll atıntlsı- te ettıtI htmayet ve muhataz:ı. nztfe- _ Dinin a.şıtına blzlert dertten, ce- Masanın etrafına. oturuluyor. Sıcak 
na düşürüldll. HAdJ.se bir kaza td!\.kkl &lnt Mlft. ciddiyet ve kaUyetle ifa edl- hennem azabından kurtar!. meze~rden plnıolalar, cımız köft.o-
edlldi• yordu. İkl hafta kadar evvel ııoknltlannda, lerl, clgara böre1tleri ııe atıotınlmaRa 

Turhan Sultan ümidini keanedl. Şehzade Sultan Süleyman w Ahmet ebe Şaherıde hanıma tapı karşı aşı ba§lanıyor. Nazenin Te §!~klrlann 
Padlşo.ha diğer bir cariye takdim ettt r.ehlrlenmek tehUtealndtm v~te boyalı eve uygunsuz takımdan blr blrlndıe ut, öbüründe tef, gelsin gazel
Gülnuş bunu da bir hanm atasnıı kalmat bere Hlnıd1stanıda yeçll top- koeakartyle iki kızı taşınmı§. Her ge- ler, p.rkılar ... 
iyice dövdürttfi Sultan Mehmet bunu rattan yapılaııt olup içine r.ehfrll ye- ce zamparalarla utlar, şarkılar gırla Keyfinden pişm~ kelleye döııı?n 
haber alınca, odalığın vücud\Dldakl mek konulursa çatlar zıa.nnolunan gldlyomıuş, . Karakol komiserine ~ıt- Hayriye tüccan da: 
berelerin tedavi edllmes1nl emrederek mertebant takımlarda yemek yiyor- ı~tmışlar: (Ic:ıbına bakarız) demt,, - 40 yıldan beri tövbellydlrn, abı
ltızı iyllcşlnclye kadar günde dört. ~ !ardı. amma hiç oralı değil; muhakkak. yos- ma koyma.ml§tvn amma oyunbortan-
defa. ziyaret etti. Valide sultan bu şehzadelertn padl- malarla dalaveresi var ... Cahil genç- hk etmlyeytmı. deyip yuvarlamada. 
Alakanın bu derecesinden ne yapa- şah 11e blr yerde bulunınamaJarına ıerlmlzln yüzleri, görıleri ~ılacnk. Nihayet koca'kan kalfllanna dltUl-

cağını şaşıran Haseki sultan falcılara, da mümkün olduğu kadar dllı:kat edi- Aman tosun şu taclrelcrln nWlallc- yor: 
slhlrbazlnrn muracaat ederek pad.14ah yordu. Bu maksatla. Eyiiptc kendls1ne ml3den defolmalann& bir çare bull. - Kısacıcık: yaz gccelertndeylı. Ar
ile cariyenin nrnsını büğüler, sihirler, ayn bir yalı yaptırmaRa da başlamışa Ali bey tesinl öne yıkıp, parmak- Wı: yemeğinhl de ytytp odalarm1m 
afsunlnr Ue açma.ğa uğraştı. Olamadı. Ha.sılı, otuı lle valide ua.mıoo biri lan bıyıklannda düşünürtten kaytan ~kilin ayoll •. 
Bu kadın sarayda Küçük haseki na- taarruz. dl~eri müdafaa şeklinde gtz- bıyıklılar da araya kal'l.§ıyor: Hindi dolrna&ını, tepst böreğini, tel
mmı aldı kl Avcı Sultan Mebmedln 11, saklnane, sabumne bir mücadele _vallahi aümme billahi aksa.talan tadayıfmı da ba.rda.k bardak ~rapla 
Gntnar diye 1rnıl maldm haseJda! bu devam edip gidiyordu Vallde sultan tıkınnda bey apbeyc!ğlm. Yatsıdan gövdeye atıp sofra.den knlkıyorlar. 
olmak gerektir. Küçük ha.seki padtşa- çıot defa felAJr:etl pek yatın gönnüş, sonra k1ml va.k.lt mekltl çlft tek, klmi Kahveslnl 1~ken, perdeyi ve 1'tonı 
hın iklncı gözd i olarak sarnyda yer. fabt her defasında. mel:ıaret ve sebatı vakit tek ~ıtt atarak, tcıglhla &CrLüm aralryan AH be1de birdenbire bir 
JeşU: ~lr kız çocuğu da oldu. sa.yeslnde cfacial Osman1yb atıatab!l- ya.bana bez dokumak, (bu gece bCF pırtav. Camı ve kn1'est. bldınr ltal-

Kuçuk Hasekinin bu .ru~tle lt.lban mlfLI. _ şuz, deltillz} ~r onlarda. Aqanı ıra~ dırmaz var kuvvetle hayitın~: 
artınca Gulnut sultan yeni gmıdeyt FraMıs elçtsl marki dö Nolntel hU- ranlığında yuarıti cumbadan tire - Ulan Nuri, Sünırt, Sünu.hl tah-
luç etmek için Turhan ~itanın ten- tümetlne gönderdlll bir raporda; (El- ııe ll.!Uk ~ sartıtmat, fasaflro- ta..tm~tan inln aşalı! ... 
d~e karşı oynadığı rolü bu det& 0 llalnl ıeçmlf Vallde sultanın en büyük Jannı çevirmek onlarda Katealn dı- Kocakarı, kızları: 
:~~ünldı. Sarn)da yeni yıldwar ::;a~~:"1~h~ı~~ Şllla yanm kalıp •bun. koyup o giln - Aman 11111 yapıyoraun beycıta-
Kadınİannın bu yolda rekabet.l ta- ve bafka hisler besledi.tine da.lr'" bir hamama glttlklerlnl, te..'1.emhll.klcrmı zım? Ma.ballellyi ~andırıp baakı-

blt blldJrma: te tamam. na mı koşturacaksın bizi. rezllil rii.! 
Avcının pek hoşuna gidiyordu! (O..,- aalaİfe 5 sütun 1 de) Kurt ttı gölıftnü ~JJ>ıyor: va mi edecekain? cllYe ayaklara ta: 

- Klff, 1nlehü flldı; 24 saate kal- pana.~rsuıar; Kurı mn tetltte: .. 
maz deh.lerlm ltahbelert ve l!kln bir Sll rl lll1

8 
ıki ev enlştemln evi; Nuri, 

ziyafete mal olacak! ru ' ilnuhl. Ablamın toy, cahll 
De.rUller derhal· .• 1pırlanta ctbl oğullan. Ba4tan çıkar~ 

. arsa umurunuzda nu sizin~ 
- Allan, btedllln zt1areı olsun. Karşıda en}fteld otu

0

rdutunun 
tlenwdpquun lu1ar bosbanında mı. otlanlann tahtoboştan batLıtmın aslı 
BüllWdereea çayınnda mı, Batlaıt>a- astan yok ha!~. 

Dünya ~korlan kıran 
filmleri sunuyor 
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LESLl HA W ARD 
m bütilın dilnyay:ı aııaam11 

hts tacıuı 

AŞK 

RÜYASI 
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Tayyarelerin oynadığı roılil tıt.re
Uet heyecanlarla y&pı&an sihıiin 

ŞAHESERİ 

20000 
Kahraman 

Preston F orater 
/ngrat Bergman 

Şehir tiyatrosu temsilleri 
Tepebaşı Dram kısmında 

Gece sant 20.SO da 

PARA 
Tiyatro mentmınin llOll hattuı 

İat1Jr1ll caddeal KODMdl kılmmda 
GUDdftz saat. H de 

ÇOCt1K OTUNU 
Otce Mat 20,30 da 

SÖztlN KISASI 

BUGONm~:~~=cn Münhasıran ve yalnız 
ÇEMBERLiTAŞ Sinemasında 
( Büyük fedakarlıkla yalmz sinemamızda ) 

Bütün gönüllere saadet ve ıztırabı tattıracak, her ltıılbde qlLın en 

aınd&ti Kör Klıtıorun ballÇe.!inde mı, Ardından ~n b1r ~ daha. 
M.rede d.Uerııelr. İçıkllisl, kuzulusu, dol- - Gene ora.da mısınız külh ıİ '1 -------------
~~ helvaluı. 8e1Am.m.lı ıı:ernençecı Perde arkasındaki pandl)m:aı~~ 
Melım nn aaa taltunını, zumacı Arap seyre dadandınız gallba? Bura&ı Yol-

TEŞEKKOR 

EL'MACiGUZELi 
(TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA ŞARKILI) 
Baş rölde· il.k t_ü:rkçe .ı,t.nbuı •o1caklan• 

~ fılmınde bq rolu oynayan 

Mıs:~::~!~yük A Z l Z E E M İ R 
Kadın, içki ı-e sefahat alemleri, lüks Te url bayatm ~ 
yüıü, emsalsiz Te hayret.imiz bir mena ltttkesl teshir 
edecek şark mu ikisinin en ateşli, en culp prloları gö-
~ , 

nul ve kalblerl mestedecek lihüti natmelerl; ruh 
okaşayan bir mhlk. 

Yer bulm ık için bileUerlnizl evvelden aldırınız Te Jüt.ren tani seans 
terinde teşrif edinlz.İlA.veten renkll 'MİKEY MAUZ 

edi de peylertz. geçen hanı, ~ &nl1)18Catııus. mı-
Ali beyde tqlar kalkık: tuk Lşte ! Bıyıktan ele alın, ondan 
- Yok earum, 0 kadara. vannaym. sonra siz de dalın!.. 

Birer otta )>lnola. yufka, telkada- Kadınlar: (Gördün ınU b:ı.şımı;.a 
yıtı ve nna lle bdayıfın ıatun tak- gelenleri? Şlmdl basılacalm) diye (ır
l&Y&tı; yanın otla da dils rakı ye- pınırla.rken, day~ tumııındayı: 
ter de arta!' bile. Bu deditlertm Ka- - Ya.nndan tezi )'\'.)k bu mahalle
ramanlı batbl Boclosun dütklnuıa den pılıyı pırtıyı toplayıp ara.bayı 
ıeıstn, alt ıan.tına bnşmaJlll... çetecelcslnb, yoksa §lmd1 naranın da-

Babamız Mehmet Avundutun 6ltl
mft münasebetlle cenue meruhnlnde 
bulunmak, çelenk göndermek tıelgraıf 
ve mektupla. taziyede bulunınaac ıure
tlle kederıerlınJze ~tlrAk eden zevata 
a.:rn, ayn tıeoetkilre tees!Jilrilmüz mA
nt olduğundan talbl fWmLnJarımızın 
lblAlına muhterem guetenlstn ta
vassutunu rica ederiz. 

Alleıd namına 
'Useylr A't'11Ddnk Ak atallıJar, yok aknllılar: ma,,- nlskasıru a.tıp, canu çerçeveyi de 1n

tbtilnel) y1 buıp taııvecı.n çıkıyor- dlrlp mahalleliyi tapıya toplıyaca-
l&r. 'O•Ddar tuntu, ~ ewtne :to- tunı 1111"'""1111•-•••••11"""' ___ ........... .. 

§UP, sinettaydı tıraf olup giyiniyor, 'l;'aclr efendi de ne :rnlvanna: düRüml\ yalamam beni .• 
kofaruJor. Elinde nı dişi •Ph slynh - <El'aeeletü mlneff(!ytan). Sevgi- Kocakarının, kızlannm bqına bal-
şematye, ıötsilnde altm köstek, ko- lln her khtl&C, onun ba§ı için bu gece ta, hemen eşyalannı toplattırıyor; 
l:da pard&-Q, öteki sob.lı boylu- vazgeç evlAt. Hem.şiranım ve tertmei yatak yorganlannı, denklerini 00.ğla-
Y • muhtı?renılerl makul klmesneler; t>r tıyor; aşağı tnşlığa yın"dınyor. 

Bir baştan bir başa, ağır ağır gidip geç münasip bir haneye nn.kll me-
gene gerlsln gerl dönerken, mahut Un eyler. Ertesl sa.lxıh ev bomboş, truntnkır 

-1-
Sinema aleminin y:ı.rattıtı 

büyuk mmı 

CEHENNEM 
TAYYARELERi 

RlCHARD ARJ .ı;:N -
ANDYDEVİNE 

Bombalannın şehirleri ceheımc
me çevlrdl~i, mitralyözlerin ma
mureleri bir haraheyıe döndür
düt\i, ııema1an delen ha.va dev
lerlnin ve olümü hlçe sa.yan 
pllotlannın heyecanlı ve meraklı 

sergUzeşUerl 

-2-
Macera Te mlicadıelelerle dolu 

1000 ne KARŞI 
1 ADAM 

JOHNY MAC IUUWN -
BOBPAKD 

Emsablz n1 ilthlf Amer:lbn 
kovboy :filmi 

Ml:SfKi SEVENLERE EMSALSiZ 
FIR BATI 

FevkalAde Opera - Süper filmi. 
M09kot'a, Lenlngrad operaıan 
artistleri tarafından temsil edilen 

GÜL ve 
BÜLBÜL 
Dünyanın en mCfhur beı.9tıetAr
lanndruı Tchalkovskl, Rlm3l;ı 
Korsalı:ov, Borodbıe, Bhıet. Flo
tov'un en nefis parça.lan. (Eugc
ne Oncguine) operasının en 

güzel k.ısım1nn 
(Tiirkte Söılü - Rusça Şarkılı) 

YARIN Matinelerden itlbaren 

ELHAMRA'da 
MIK1 TERZi aralanmn. Asmn kabağı gibi bir kol den: lcr arabayı ... 

hanenin alt kafesinde şnrkkadak bir All bey yakalıyor sak.."\llıyı göğsün- velA bakır. Şafak sökmeden cı:kmlş-ı 

dışanya yarnn lmlıp sobunu korken - Beni bclAya sokma moruk, tükür- Sermed l\Iuhtar Alu ~--•••••••••-





Sahife 1 AKŞAM 

[ :: ~ı H A L K A l'L~'=: .. ~:::J 1 R ~~.:o I' 1 Silt6APUR KORSANLARI 1 
uı 'acak Londra üzerin!! ı sterlin 5 20 12.30 Program, 12.33 Fa&ıl sası, lJ.4ı5 Yazan·. ISKENDER F. SERTELLİ 

1 dık rares ne benz n adam leb-ı bir halka ile bu tadar metı 01 
' Nevyorlt üzerine 100 dolar 130.70 Ajans haberleri, 13.30 Fam! mm. 18.m Tefrika No. M 

leb kD.da.r ufak ve yuvarlak gözleri- zlhln yoracak, kafa patlatacak ne Cenevre üzerine 100 Dans orkestrası, 18."5 Ziraat TakQnl, " "~.. b 
hll ld.r ba""•lan ile arkadaştan- yar? .. Uyu.sa.na a salak!-• diyordum. T-lçre ıran... 30.365 1855 Kon ......... 19.10 Hicas "Xüıd- - Ben ona mala, falıat zulmvn - Seni oldünnek l.>tıycn ....... m u nın e - Göaleriml tekrar yıımacak oldum. Fa- ~· •• · ......- u ..... dötmaııı bit bdmım Ya.madaıı:m. bu tadın olmasın?! 

m siiJıerelc: Ut k llmktln? Hep ak Madrld tızer!.ne 100 pezcta 12.8-l ll hicaakardan şarkılar. lUO n..ı- memlelletı earett.en. ve ifi;DC;ecıen DlJ'erek Şlnagonun yuzune bakLı 
_ Erendim, bendeniz son cıerece uyuma ne m .. - stokholm üzerine 100 kuron 30 72 haberleri, 19.45 Orduya n ha.ıbe dair c..ı.. a- kadın birdenbire urnmadıltı 

ldı bı. ad mıdır Amm& her llmda fıkrimde halka .. Demir hal- ~ " K ... ı rkiiler 2015 ıcurtaracatına in&DdJm. Bunun ..,._. -~y ıera ... a.m önÜmde durall kal" Birdenbire dotruldum. Çünkü ESB.UI "TABVIL~T vecizeler, lır..SO arış ... u ' · bana h zlıreJer balıflaaala.r 'kabul et- blr hakaret.le tarşılqınca Ş&llrdı. 
şeye karşı meraklı~ Adeta rahatsız- yeniden ara1adıltm gklerJme pek t.u- IJuaml,eli ., 5 933 Erpni ı.1 .90 Radyo gazetesi. 20•45 Bir~~ mem. a - Ben, büyütıertne saygı ve MWgl 
~apalı 1 bir o!!" ıctn de ne oldutunu haf blr 191 filtm1ftL Halkanm et.ra- 'il T Ml Demiryohı 1 19.95 ~~1;! .. -. ~5 ~ ~. 21.45 Yamada genç kadının omuzunu ok- ile bağlanmı.ş bir insanını Benden 
;~ ver r~ pek ilzi11ürüm.. Bendeıkl fında tapat glbl bir f117 ftl'dı. E?et % 7 Ml Demiryolu n 19."5 ... ~- §adı: size hiç bir fenalık gelmez. Sadece 
vc.r=~ ve tecemü.s hastallll daha tavandaki yatlı l>oyamn alUnda, kes- % 8 Tuamıt bono.u 94.- Rl.yue~lknb= ~u, ı2.30 Ajans _ Japonyanm esaretten kurtula- düşmanınızı size haber vennete gel-
obnu a lık blr yumurcak ilcen bafl&- k1n gözlerimle bil lcOçiik Jı:apalın et- Anadolu Demlryolu I ve n 52.- haberle ve raa r. cağına inananları görd~ aevJntyo- dlm. 
m ... 

1aonraıan azalacatına artmıf.- ra.fını çerçevellyen dört köoe ,eklin- Merkes bankuı 177.- Yann sabahki proıraa rum. Millet uyanıyor dem*Ur. Bu Dedi. Yama.da, Kava - Muraya dön-
.... deld '-Uert --ı.+ı- Halka bu ta 7.30 Program, 7.33 MiUJlc (Pl.) , US u ........ ~,.k ... A .. ısında -"\.Mrce, bin- du·. öyle ti önüne geçilmez bir hal al- ç._ ~- - .. A~ı-- • oo M'....._ (Pl) 815 ;,~ -.... ;,-

mış vanda.kl tapalm orta ,erinde idL. mı NqUY&T: Ajana .lUloU'<Or. cu, 
0 

.._ • ' • terce zalim pren.üer bir &l'&J8. gelse, - Bize iyi bir maksatl:ı. gelen bu 
H~yum turu.sun, ne :yapa.yun? ... Tuhaf 19y, tannda bir kapat.!.. Hem Evin saaU. milletin bu kurtuluş temayülünü kadının kalbini kırmaltta mAna Yok-

Elımde detil itte Heıbain bir -.yıt de glslenllmeısl Jatenllen bir kapak. ötretmenıer idaU.utı Z söndüremez. Sana gelince, 90k tefek- tur. Ona tefekkür etmeliyiz. 
tararı var. Ben~ de bu.- Hatıtl Qilnldl lılttne adama.tnlh blr 18111 İsta.Uatlk umum midiirlütü üçse- B U L M A C A M 1 kür ederlm. GemlJe ayia~rl Ut Kava - Kura hafkı bir gmçti, fa-
memleketımı.de alTU polla b&ft,ellli boJa s0rilm6'tti- Artık UJkum büııt.- nede bir defa, memleketknlr.de resn1 ı ı ı t ı ı T ı t JI defa yabancı olarak blr aen girdin .. kat 1ardıtı potu anladı : 
bir meslek halinde ol.saydı hemen bu b~tın b!1Dllftı. Bu ~ ne olabl- ve hu.sual tedrla müe• M!lerlııde ça.- beni öldürecek inaan gemiye gire- - O halde reblmlz namına ~dl-
lşe atılırdım. Ne~ ki böyle bir flJ7 llrdl? .• DeU olmak bir fe1 c1e1a._ Nl- l1§an ntretmenlertn lıdet.lert. tahall, l mez. Adamlarıma gilvenıdlllm kadar sine tefekkür ederiz. 
yolc. hayet kalktım. İdare taııdlllnl elime ma&f· ücret dereceleri, hizmet müd- Japon milletinin azim ve iradesine de Dlyerelı: gillümsıedl. 

sıze ba.flmd!Ul geçen mütblf blr hl- aldım. Onu havaya doln& tutarak detleri. ,...ıan, aile- vaziyetleri . ..elha- güveniyorum. Artlk heı1tes bllmaUdlr Güzel Şlnagon: 
kiye anlataJllll. Tamdıtmı blr aile- tavanı bir tere de apk\& tedklte aıı umumi durwnlan hakkında yap- ld, Japonya kurlulut çatma lirmlt- - Ben, denl7.cUerln hqln oldukla-
ye misafir gitınlfllm. Bunla!! oehrln bafladım. Muhübk. mnbü1rat bu makta oldutu istatlatlttn l'klnci cll- tir. Bu sefer de mllleU htırrlyete ta- nnı bWrim, dedi, bir ifin aonunu öt-
bir ucunda bil~ bir eakl wnan bir kapaktı ... Fakat nere,.. ~ıyor- dini netreylemLfılr. v\,lftunm•mt, Japon miUetl için renmeden hüküm verenler dalma al-
konııtında c,turuyorlardı. du? Tavan aruına mı?.. Her halde, 1934 11911e81nde yapılmı.ı olan ilk yeryüzünde J848lllak hHlu blmıya- danırlar. 

Gece 10frada yedik, içtik. H1ç çünk11 odamın a.tiinde tavan ama anketle bir arada mukayeeell bir şe- calttır. Sonra Yamadaya donerek ldmo-
unutmam mevllm kıJtı· ve cka.rp Yardı. Acaba. kapatın alt tara.rı bot kilde buıl:ın bu eser (500) salıtf1eye * noaunun önünü birt>lrlne kaYUftur-
donduran• denilen aotutıar baf!amıt- J}lU idi?.. Kendi kendime: cOra.,ya yalan olup maarif l.flerlmlzde öttret- Gibııel Şinagon, torean gem.lısinln du: 
tL Haklkaten çıplak alaçlatm kuru tllmle vurunca çıkan sesten kapalın men vaziyeti ve ötretmenlerimlzin guvertıeslnde Yamada lle lıon\lfUrken, - Bana milsaadil ediniz . gideyim. 
dallan tızerlndetı 'kargalar soluktan arka. ta.rafının botluk olup olmadıtmı ldeı ve va.sırça inklptını her bakım- güvertenin biraz öte yanında Japon - Yokohamanm neresinde otunı-
donup donup pıtır pıtır yerlere dil,te- anlayablllrhn. amma nasıl oraya çık- dan ve en faJ'dalı tafsllltıa aydınlat- deni2JCllerlııden blrlcaçı aoyunmUf, yorsun? 
bılırlel"Cli. Etraf buz keslYordu. malı da, bu lfl yapmalı?... maktadır. Eserin bat taraıma aynca, No (ll oynuyordu. Itl ma.skell oyun- - Size tekrar llzım oıacatunı ml 

Kendlalne mlaatir gltUlim ev sa- Birdenbire göüerim parladı. ~ 1932 _ 1938 aenelert mrfında mevcut cu, sert hareketlerle ve Ant hücum- tahmin ediyorsunuz? 
hlplerl: nın bir kötesinde bir masa gözume olan okul, öjtretmen, ve talebe adedi Soldan sala" pkandaa qatı: larla birt>lrinl yerden yere vuruyor- - Şüphesiz. Aratmak icap ederle, 

- Bu toca konalı ısıtmak ta bir lllpnl§U. ile bQtıoe nzlyeUertni ıpübyese eden du. Bunlar belki de 11tl dolt gemlcly- seni nuıı ve nerede bulınalı? 
mesele! .. diye ılkAyet ediJ'c>rlardı. Sol- Hemen bunu çekt.im. Kapının ya- taıhlU tabloları da illwı edlknlftlr. : = ~~e~ dönerek alwıu diler; fakat ayn yerlıerde yüzlerine Şlnagon evlnln a.dreslnl ..erdl 
rada kızıfmak lçln birkaç kadeh al- nUla getirdim. Masanın üırıerlne d~ ıaaer, allltad:rrlara bet'elsiz olarak maake geçirildiği içln blrblriennt ta- Ve Kava - lıluraya donıerek: 
tol de almıftık. Efendim, alıttk oı- bir iskemle koydum. Meralam o dere verimelrtedlr yapttlı yer. rumıyorlardı. Şiddetu ·ye aert hücum- - Şehre ıneraenlz, benl arya.cJ.iı-

dıtım l in alkol benim berlmde ce artmtftı ki bu demir halbnm ! = ~lttan kan bop.nma larından da anllLfl}ıyordu ki, iı1dal nızı umarım! 
ma f.:ıa blr t 1 dınr sırrını çözmek i~ln vOcudilmde bir Ç __ ,_ E • de (No) oyununda mahir d6riıJo(ller- Dedi, gemiden 8(fl'lldı. 
oldukça es r uyan .. maymun çevi1dll1 uyanllUftı. Hemen OCU& aırgeme hastalıtıdır. dl. Yere ııı:ı üç kat ıraıınıatmda ,el- Kava • Mura'nın ••vdı.g"i 

Y mekten aonra dıprdııki kar fır- evvela masanın, sonra da lakemlenln Kurumunun halktan 5 - Nümune - Sonuna •R• gelırse ken bezi sennLşlerdi. Dövüşçüler mO.- ..,. 
tınası büsbütün lfl azıttı. Kona~:.ı ustüne fırladım. Adeta heyecandan tek bir sayıdır. temadyen bu bezin ustüne - kAh snt kadın kimdir? 
penc relerinin her birine birkaç du- ellerim titriyordu. o 'kapak gkbl ,ere bir ricası 6 - Şimendifer katan - Bir meyva. \ ' C kAh l üz üstü _ du,,erek. derhal Yamada. geminin güvertesinden ba-
duk takılmlf gibi acayip sesler. ılık- yetİ§mlştlm. Yumnıtumıa yavaşça Ç. E. K. Istanbuı merkezinden: 7 -Bqkl ına ııK~~:;ı mini mini kıılk:ıyorlardı. Bazan blrt ötekini bir ğudı: 
l r ıtıımeıte başladı buna iki kere vurdum. Evet yanılma- Son zamanlarda bazı klmselerin parçacı ara ayı · kftmt h r mıt 

1 
uruYo . bazan da _ Kava _ Mural Haydi, ıu ta.yığ& 

Ev sahipleri: nıı.ştım. Bu kapağın ar1wn mutlaka Kurumumuz t.ahslldan oldutunu Ueri 8 - Tersi arkasl kesilmez demektir. ı:.• a 1 1 e sav r, 
- Bu kar fırtınasında gidememi- dolap .. lbl bir yerdi. su·re-'- mue· ...... -*•A- ve bazı .... ı.as- 9 - Tersi otlalc - Adalar denizi bol- bu savrulan dOVUfÇil hemen galip va- atla da, geçen gün buraya gelen Jta-

.. ıVJ\. ....,...._......., "'P• "Z!yctlne geçerek hasmını belinden ya- dına git .. o, kulalı delik bir malblüka 
n z Bu gece bizde misafir kalınız... Likln bu esnada müt.hl§ bir ,ey tan para toplamak tetebbiisünde bu- te

1
s1
0
. _ 

0 
.. _ .. _ ,,__.""'" ..... !ren. ka.la.yıp baştan &f>.nna bir hareketle benziyordu Belki yeni duyduiu şey-

Artık yann gidersiniz .. dediler. oldu. Blrdenblre altundakl Ukemle lunduklarmı haber' almaktayız. Ço- -- "'"'n'.,-· '°"" i ... rd ler vardır. 
nazı.an • ~ .,.,•an.mm ~ metre ger ye a ... yo u. 

Hava o tadar bcnmuştu ti - kaydı. Aman! .. Btltün :tunetimle de- cu1c Ellrgeme Kurumu teıkllitmda Soldan :-ıı- "-1r•ndaa apiı: Bu oyunu seyre~nln bir prtı var- Kava - Mura hazırlandı.. ka1ıta 
mad m Hemen bu teklifi kabul etthn. mir halJcaya asılmıftım. Altımdaki para toplamaya mezun olan tahıııll- ,.... ,_ ...--. ... ı.... dı: Sessizlik. atladı. 
Bana en üst katta bir oda hazırla- is.kemle büyük bir gürültü ile düt- darlara lltanbu1 merkezinin mühril- 1 - Tenekekutu, 2 - aw........-•, Güz.el Şınagon bu ldeti bllditi için, Yamada arlta.smdan aeel«ndl: 
nuşlar. temiz bir yatak yapnuJlardı. müştü. Ben de tek ellmle 1ıaYaNL Ullı nü han bir htivlyet cli7.danı verl1m1ş 3 - Nlha.yet, İl, 4 -r D>abil. Eta, ~ Yamadaıım yanında he~eı ılbL hare- _ 8alcın o glln.til gibi tadmcalmn 
Soğuğu kırılsın diye odama manp1 kalmıştım. olma.sı basebUe hüviyet varataBını ~o~~e, 6Ul-.::· 9 '1--Taif .. • ketsiz duruyor ve heyecanla dövüştl kalbini kırma! Şlnagon gihıiin birln-
da koymuşlardı. Gece epeyce oturduk. Ll1dn ifln müt.hlf tarafı ne 1d1 bt- giisUrmiyen bu gl>l k.lmıJelerln .ıı- o...,re, - • • -· seyrediyordu. de ı,tmlze ya.rayalıüir. 
Bir aralık 90

ta.ktan geçen bor.acıyı llyor musunuz?- Btitün vücudiimle teki.rlıklarına meydan vermemek için Rlka, lO - Unla, Metal. Bir aralık Yamada dayanamadı, Şinac'On ıeldJlt zaman, ıemlde ya-
da cağırdılar. Tarçınlı, ?Jencefllli l>o- uıla kaldılJm taYandakl kapak ya- en yakın polis meıttezını haberdar et- Türk m_,kldal konuna oeml7etin- Yolı:ohama.lı Gananuı kulaltn~ etll- pılan No oyununda cesaret 'f'fl ataı-
zaları içtik. Nihayet uykulanmız gel- ftf 11.ftf oınamal& bqJamlftı. Ne- melerinl İatanbulun muhterem hal- den: dl: ga.n1ı1mı ıöstıeıen ita.va _ ııun.. o 
dl Bana odamı gösterdiler. rede 191 ,.ıncıen çıkacütı. .• Doinı- tından rica edl~ Cemi,etlmlae rela lntllıabı için 1.8/ _ Sen fimdiye kadar denlııcllıerln gtlnden1Jerl zihnen bu gbel bdmla 

- Allah rahatlık versin!.. dediler. sunu lıdılıwaılz dünyanın en miitktu * Kadıköy llalbYlııden: 26131942 3/1942 tarihine teacfüf eden cu- No oyununu aeyrettm mi? meşguldü. 
Kapımı kapatıp gittiler. Soyundum. vazlyetlnde idim. Kapak yerinden çarşamba saat 20,30 da bay Dr Bedri martesl güntl saat üçte Şehm- - Hayır. Canbaz yerlerinde oynar- Kava - Mura, ~ lta.dınm llk görüf-
Va.kamn 30 sene eneı geçt.ıtlni de çıkarsa dOtemenln tmertnıe dUfec*, RU)vaılman tarafındall (İnsan~ kıy- deıb&fında Letafet apartımanm- lıırken seyrettlm amma, bu oyun on- te kend.islni sevdllln1 b~u. Ba
unutmayınız. Feslml, elblaeleriml blr muhakltak k.l bir Jerinıl kıracaktım.!" mett flst)'oloJHt ft JlılltoloJlılc be.lam- dakl merkezhnlzde top1anıacatından ııırın oyununa benzemiyor. hile çıkar çı1cmu onu aordıı. Ka.J*-
k(!şe-ye toydum. Yaıapna glrdlm ... Eyvahlar olsun! .• Bir an iç1n f61ye tu- dan) menuıu bir lronfera.M verile- sayın üyelerimizin her halele tefrllleri - Onlar para kaanmak için ~- çılardaıı biri: 
Oh, yeni atı1m11 pufia gibi blr tllte... tunclutum yerde aal1aııaNk hiç ol- cektlr. BerlEu plebl11r. l:ıemıe Uln oıunv. narlar. Bizim pmlcller ı.e, bu oJ'UDıd& - Ha. decll, f'I fettan l&Jl&Yl mı 
Bhhh yorsundwn da. Wdn k6r ola- mua J'lllllufalc bir J'8N lmndtm' fır- :vaınur cnefal .. ...,.._ "°"'Mn'ı dlfl.. ar11ormn? 

aaea tablatlm.- Yertml ~ 1Mmall dlflndlm. W llte bu ._ ı lnh• ) U Müdü ın.:c.ı-.-d ı nürler .. ,eref Ye fiihret peıffndıe dalll - Ne dedin, o bir gayp. mıdır? 
öyle k::>lay kolay uyuyamam. Nttetdm nada torktutum teY oldu. Ta-ranıılKI ıaar ar • r "!',.... en: kOIJmazlar. Hiçbir dunrevt alAkalan - Öyle ya .. ne Wldındı? l)bıa-
o gece yorgun olmama raımen bir- kapat milthll bir gürilltil ile yerin- yoktur. gonun namuslu bir bıdJna bemer 
denbıre 117ku tutmanuştı, Ben yatak- den çıktı. Ben de dötemelıerln ibııerl- Cimi Eb'adı Miktarı Oyun on bet daJrlta.dan fMıla aıür- tarafı Tar mı? 
ta satuna ve soluma dönmem. Dalma ne yuvarlandım. Mucize tabilinıden Vida maa •oauan 3/ 18--50 mim eo,ooo Mtet medl. ttı dötüfoünün ~ lcln - Peklll, llfı uatma.. nerede <>W-
sırtü.st yatanm ve karanlıkta da UJU- olarak burnum bile bnamam1fb. Pa- • • 3/lS:.U mim 80.000 adet bu kadar zaman ooktu bile. ruyor? 
yamam. Nttetfm ey aahlplerl bana: kat bu sırada btbıbiltim tuhaf bir 1 _ Yukanda clna ve mittan yazıtı mahıeme puartıkla atın alına- Yamada ellerini çırptı: Kayıtçı, Kava - Muraya fil ima 

- Karanlıkta mı yatamınız? 11*- '97 oldu. Kucatıma bir tıc>lt-. diiftil.. ktır _Bu kadar ,eter. maıtmatı verdl: 
ta mı?. diye aormutlar, ntha,.et ~. Btltlin bunlar o kadar gllrilta kopar- ca 2 :_ Pa&arlak 27/3/K2 cWM gilnil aat 11,40 ta Kaba&q lMulm .fUbe- Oyuncular birden durdul&r Yuu- - Arb JQla dolru y(\rtl. tik IOt&-
toparlat ılfell küçük bir ddare tan- DUftl Jel n ahlplerl t.ellf Ye merak linde merkıez mtl».yaa ~unda yapılacaktır. da: lln dibinde ldlgilk bir n peceblır.. 
dUi• nl masanın iMtüne bıraJaıut- içinde tapımı ~ mecbur olm.111- 3 _ İ.ltıetlUeıio pazarldt ioln tayin olunan gtin ve aaUe tft1if edecek- _ ııastelerlnlzi indlrinJs." Oina&wı 1fte orada oturuyor. 
lardı. lardı. ıerı flat tmerlnden ~ '1.5 ıtı..enme parulle blrllkte söstl ıe9ftl tanı.,ıona Diye batırdı. Maskeleri çıb.rdllar. (Arba yar) 

1'te bu mini mini petrol llmbasırun Beni o halde görünce ı>* ziya.de müracaaUan. <3803> Oyuncular bhbidertnl tanıdı. 
lfltında gözlerimi haflf99 ka.paııwJ- fa.llrdılar. Tavanda bir deut ve ku- M d I d Oyuncmıun blrt geminin öbür ba-
lım. Bir aralık nasıl oldu bilmem? catımda bir torba!. İzmir Muhaaebei Huıuıiye Ü ür üğün en: 
Tav nın -pıya yakın bir kn-....1 .. de Ben şqtın torbayı gösterdim: bin şına gltti; dlıterl aya.kt& duruyordu 

- ...,.."". dan .ıı .... 1 Hatice Bezmi Alem ve km Sa.niyenin müteraklm. 1861 llra. 82 kurut a Yamada: 
bir halka gözilmc 1llştl.. Evet ıa.van- - Bu ..• dedim, tavan d...,., !- ve buhran yergUert borcundan dola.yı mutaaarnı oldukları ve tapu kaydına _Kava_ Mura, buraya gel. 
dıı b r demir h Uca • Tuhaf ,ey!.. Bu Onlar hayrette: ıöre Karpya.ltamn Ala.ybey maha.lleslnln Mlrat 80kalmda 19 adanın 25 Diye seslendi. Kava _ Muta relsl.n 
da ı ldl?. Gozlerlmi açmış. ona - Nasıl? Tavandan mı diltfAl? .. Ne paraelinde mutaınet ve 881 hl.9seden 63'1 hlaaeısl 1063'1 llra 68 kunıta muka- yanına geldi. Ve Yama-danın yanında 
dikkat bakı)ordum. Haydi tavanın var içinde acaba? .. Toıt>a ldeta oli- bU bazbıqe t~kll Ye 375 lira va.rldatı ga.nt -.rıyeu 3000 lira k:Jtvmetlndt' duran genç tadmı ı.ellmlMlı 
;:un ort.:ısındn olsa, l mba filan as- rümtl.ş gibi idi. Onu kola)'tıkla açtı- 23 numaralı hane ne altındaki 50 lira. varidatlı 400 llrn. laymetln4*1 21 nu- Yamada: 

m a mah ı bır şey medebilir- !ar:: Ve ev sa.hlplerlnJn g!ıl:lert par- maralı dti'tkln ve 839 Ura 25 kuruş varidatlı 7714 lira laymeW düldcan _Prens Nahlnin fedailerinden biri 
dim Fakat bu demir :t.ıuka ko.,ede Jadı .. Torbada ne vardı blllYor ma- ma.a. bal'09" 55 llra ıra.tıı ve üO Uıa kıymetli ü numaralı d•ilrHnın mah- Yokobamaya gelmi§ . beni llıldliımet 
'le h ç ınun be ı olmı~an bir yerde sunuz'> .. Alt.ınl" Altın!" cm millldJetleıt vlllyet; idan bey'etı kararlle alılıla çıtarııam 21 gün için fırsat anyonnuş. YUl'dunu ee-
idı Acaba b r salu k halka ı mı Kona~ın sahlbl: müddetle müza1'Jdeye vuedllm~ttr. Taliplerin ., '11/2 temln.at akçelertıe ven bu kadın meı.eleyl bana haber 
1d '> Fakat bır du.şilnu ce bunun - Buyük babamın para1anru oka- 'i/4/942 giln1l saat 18 da vlllyet idare hey'eUne müracG&Uan Uln olunur. vennete gelmlf Biraz daha dMatll 
!mk nsız oldu mu nnladım Çunkü dar aramJ.§, bulam&mlftık... demek c37Ma olmamızı ıavnıe edl)'Or, dedi 
kap nın açılıp kap nması kurulacak buraya çııtı ara&tyle, bu odanın ta- -·- --••n•-"--... -- -·· ._, ... _, __ .,.,,,_ Gii7Jel Şlnagon, bu sfilün gibi :ince 

h ca a mlni olabil rdi. Zira. kapı, varu ara.sına tu acayip yere mıhla- süzdü ve dudatını bilktiikten sonra ve yakıfıklı genel g runce lflk olm.uş-
halk nın hemen hemen altma dqü- mı.ş, ııaklallllf hal .. dedl- tu.:. ~:d= b~~ altından mınldıuıdı: ıu;; kalbi birden.bir çarpım.ata başla-

ord O hald '> . İfte ben bu suretle mlaa.firlile git- _ Sadece 
0 

al ar.izim ~ mış, dizlerinin batı çözillmiiftu 
Y L'\Jtta kendi k ndlme: •Ben de tiitlm yerde blr define bulm\l,ftuım.... ne kadar verdiler?. . ı 10 aı ... - ı -~e• Ferİcİun Es Kava - Mura sert bir .. A _ _._ •• 

amm budala herifim ya .. Tavandaki Fındık faresine ben~yen adam ıııu.s- Kuçük adam mlııl mini goelerın wu... auauıı • -uua 

( l) •Japon Metleri• mielllft 
Alexander V on Gleieben •• 0)'1Ulclaa 
ŞÖJle bahsediyor: oNo OJllllL Japoa
larm milli sporlarından Wrldir. B• 
o,-unan en ba)'ilk vasfı, nef.a terbi,e 
etmek ye p1et aerl hareke&lerte ıaa.
auna şlddetu tesirler :yapmakla, Me.. 
seli sahne oyunlarında aılslk &ibl 
aamlarl, komedi ılbl rah., c1ram ılltl 
lnsaam bfaauu diıfiadirlei ye ier
lai1e edkl birçek tesirler ftl'dır. Fa· 
kat (No) OJllD•nda ltanlann biç biri
nin tesiri yoktur. Bilhassa nnısUunla 
hiç rolıi yoktur. Bu oyunda oyuncu
lar ekseriya birbirini tanunular ve 
ah iyetıerini cklemek için 7iizlerlne 

ma ke takarlar. Bu oyunda en ba it 
bir el ye barak harekeii bUe mun bir 
tahsil denesiaden sonra elde edilir.• 

P ER I• L 
1
• K o N AK cAkluuz. oynatmak iatemiyor ve Buradan ~ılmazdan e111vel, siz de uzun müddet tatıb.ik otmek&en ..Ju. Holmea, alaylı alaylı gulerck mu

bayabnWl ebemmiyet veriyoNanız. bildiklerimizi öirenecektıiniz. Şimdi- nınız.. Akıl ve mantak bana icap et- kabele etti: 
boıJura çakmakuın Mkınanız.> lik müsaadenizle fevkalade ehemmi- tirir.> - Bilikia azmim; mektubun meı

Ba cümlenin yalnız cbozkın keli- yetli l'Ördüiüm fU veeikanın tedtciki Hafiye yüzü ctilerek ve itiür IJir ııul olduğumuz mesele ıre biraz eY-
Tefrıka No. 12 Çeviren: AllMBT BiıALI meü el ile yanlra... ile mqeul olayan. Ailtıl>i ibtiınal. leVinçle ellerini uiufturasak bana vel gazeteden olaıduğum cümlelerle 

H.S,., melrtııLu okuduktan aoa· mektup düı. akfUD tertip edilmit ve döndü ve: ulu miinuebeti vardır. Mektupta 
- IAtfen oturur musunuz) dedi. Hafiye .U Henry'nin )'ÜZÜDe c:lidEat- ra 8ir Hwy'ma yib&De sözlerini abbinde poetaJa vmilmiftir. • - Bu b~ta miita....._ nedir mncat olan cakıl>, c.......,miyet 

Öyle tahmin ediyorum ki, Londraya le bakaraık eordu: dikti. eoma 7av .. Lir ..le .ordu: Wateoa, dünkü Tanee pzet .. Wateoa) diJ:e eordu. veriyonaıun cıukınuıan .özleri-
gelir ııelmez. bapıuzdan bir vaka - Bu otele indiiinizi kim lııili- - Bu mektuptan çtkarclaiam ml- Uc:le mn ~or. Mo~~.r, me.1.W Wr al&- nia ve diler huRerin nereden keei-
geçmif olacak. yordu) • na nedir) - Şm.da, mM&Dızaa kmanecla b ~e bafiy~ Mizüyorclu. lip kaiıcla yapafbrddıinu timdi an-

- :::heanmiyetli bir teY deiiJ, zaa- - Hi9bir üme ... Doktor Moıtt- - BdmiTonua ki ... a...... ...-.. duruyor. . . Sir Henry iM bana ~ ~ 1ac1unz nu) 
nedeNt:m bana bir taka ,.pımk ie- mer ile söriiftiikten aonra ba otelde ..... ..ak eiz bana .... eclellilıir ve - Cuete,.i ltıtfm bana venr ım- bakıyordu, fakat Urreti _.. eürmi- Sir H ha7r talr.cl"rle 1.-
temoler. Bana bu aab.b söaderil• ulmap karar verdim. a...,;..h aMlrecler olu ...... pla- Ülliz) Rica ecl-im, ..-.,ı ~Terek .öze bn,b: ., d. eary et ve 1 

mektup, bilmem ehemmiyet veril· - Doktor Mortimer ha oteld. mi .. kim o~ 1iz ~eWlir- da bana •tiwlı ..._._ ..Mf.W -:- Ciimrük tarifel•inclea w ikli- pr 1 ' • el: . 
mei..: Je5er bir oey mH ot~r) .... cleclt Sonra doktor Moıtimere bulunu. aadiyMtar. pek aa'-••m. decli: -- -:- Evet, evet, P 111t•l4Elı bir 

Sir Henry bu aözleri aöylerkea. Bu auale doktor clvap verdi: bitap eltı • ~ ._ .... n.. ·~ am IMa mektubu. 1'i.ı ... aeu ..._ve bal.e. ~Wııl 
cebinden bir zarf çıkanp Holmea'e - Hayır. Bir arbcl.....- nin- - Sıla ne denıiniz dok.tor) Her auıı alanık iktillıcll lwıiMrler Nlaife.i- muzdu unlda11&tehr rsrnm ~·devam eıeti: 
uzattı. H•fiye eıvveli zarfı dikkatle de miaafir blıyoıum. Bu ot.r.ı side· halde• de......_ slıi, fe.bllde Ye ni bulduktan 80ma laa&,..,e nnttıaı. Holme.. delikan.__ a.. ... - f.Pr küçük im fiipMm bile 
tedkik bqladL ceiimizi kimse bilmiyordu. eia ..... eli bir ..., blılaia mevzua ot. Holme.. .._. .......... aahife. itir• di: kalmat İR, cakıb, cehemmiyet ve-

Ben de Holmea' e yaklatuak bu Hafiye: macLia ._ ..... deiil mi> aiDi. eiiratle tedYt ....... eonra .U - MütalAanıu itaiNk ı' Y.. ri7onwn ve w+=mız• kelim .. 
tedkike ittir ak ettim. - Hum ... Öyle lü.aediyorum iki. - S- de llİdnle ayni 6ldrdeyim Henry'7e döndlı ~ BiWti. h melthlp. bhıl w.I lerinin nuıkula pzeteden kellilerelt 

Mdtlubun kiiıdı. aar mtrak renk- meçhul bir phıa, aizinle m...W ol- amma La illıbar, fevblıde ve pyri - itte turada ti&aret ..L.tlM eden meeele ile sıla sal.p allıb-- kiitcla yapafbrı)m.eı ile bımam• 
li ve idi c;natendi. ~r 'Ve J.areketlerinizi adan~ ta- tabii b&diaeer luupmda blauia- hakkında Lir ıuble var. Mtl.aade- dır. orıadaa hlbmt oluyor. 

Ac mi o~duğu aanılal>ilecek bir el kip ve tarwüt ediyor, decli: .. dö~de mız dütüac~de !"'1~ bir adam nizle bu makaleden size bir bç aatu Arkadqun Watıaon. mato&a-.. Dolr.tor Mollimer, hafi,.eyi A-
zarfın uzcrındc ıu adresi yazm11tı: katlanmıı mektubu masanın uzenne tarahndan sond.-iWWU. okuyalnn: eizden ziyade abpktar. Buaunla a,... lırıatle •düktww eonra hayretle hay• 

Sir Havy Bukervil yaydı. Slr Hemy ~dd~ aordu: cHİmlıp tarifelerinin tieaNt ve raber, gazeteci~ ?~ui- M 6t lm.L: 
No.thumberland oteli Bir yerden keeilmiı matbu harf- - Ne h~~lerı banlar) Öyle aana)'Ün terakki ve inlDtaıfma hizmet ~nn ebeaumyetini ~ - Bulutu1NZ tayanı hayret, B. 

Londra ler, yan yana getirilerek ve kağıdın ea1117onım ki. 8lz. bana teallak eden ettiğıini aanmak hatada lihaıatmaza imdan ltorkuyoıum. ._._1__ __ 1 _._. :L L I 
. '- 1 ı l L b. iıleri bende d-L- •• l..:ıl!... z. • L .. .!L. -H -~-L a).!t.L ~ ••• neanın Zmı;•• vunu KO q l u~erıne "o .a i e. ~as;>ıftm ara1'; 11' n . - .. IYl VMITonunu ehemmiyet veriyonanız. aagİAerede • ayır, a.-~i --~ ve ..._. llol-r ketfeclemn. 

M ı tup, Charing Crosa merkezin· cumle te,ku edılmlfb. B• defa hafiye eoze Unfb: umwnt hayat prtlannı süıatle dilfG- ael>eti anh7amı.Jorµm. d.9- ...,. 
den bir ~un evvel poııtaya verilmiıtı. Cümle töyle yazıla idiı - Acele etmeyiniz llİr Henry ••• recek olan bu himaye tıarifeleriDi verdim. (Arkut var) 
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25 Mart I94a AK:ŞAM Sahife , 

KOCOIC iLANLAR 1 
3 _ SATILIK EŞYA ı SATILIK APARTMANLAR - An-ı 2500 LtılAYA. .&CBLE SATRIK EV -ı SATJLJK AKS.& - JIQdarpcı.oa Ka- .AUUNCA. DERSLERİ- Usuın tcd

tara, Beyoğlu, İstanbul her n.e,e el- 3 odalı 430 &11l!l bahçe ııe berabel'. dıköy arasınca dem. nazır B~ meı- rJsl :mtlkemmel olan blr Alman baynnı 
SATILDl JPOTOORAF MAJtbıal- 'Ytritll hane, apartmanlar aatıea ano- Adree: S~e Mektep IObRmdf. re Osmanlı B9J!hcı Yen'canıt irile- •Jmenca dersleri vermektedir. Pazaı:. 

Fevkalld• ahvalin den.nu 
mtıddeUııce gayri muayyen dn

lerde nC§redllir. 

ttç adet objettlfle blr <KontKI) mo- 11D1ur. Tablm Al>dtllha.lchaml\ cad- No. 6. Milracaat &1Zll ıue. sinde AV§am mtlraca&&. Delllla.nn dan maada her gün aat 1,i den 7 ye 
del 2 acele 1&tılıktır. Oörmet ısıt.yen- dm 23 Bolllrurt JCmlA.k. Tel: 4HS2. FABRİKA ft MATBAAYA El.VE- beJhude ~re mtlrac:&at etmemeleri tadar. İstlklAl caddıesl ıu Hasan beJ, 
ıertn acele Tt.blm, Topçu cad. Ata- SATILIK vtı.Ll- Kınalıada mun- Rişı.t BDt Bbr.& MTILIKTJR Ca ıtca olunur. - 1 aparbmanı 2 cı m~~ ı kat 6 mı,.. 
mer Apt. da No. 4 e her ctın aut 12 tuam b~ 'Y8 bal içinde 2 kl!ıet taıotıunda fabrlta.,. m&tl»u iüu.: IATIUJ[ DtıKKJııf - KadıtOJ n.- maraya miirl.cut. 

1 - İŞ ARIY ANLAR den 14 e kadar mtıracaatıan. 11 bin lln tew. 1500 metre çamlı b&h- rma elverlfll betonarme J'fll1 bir btna ıtmh&ne meydanı vaml'Q 4arak ,,.: l?NltWht MA'l'DIATiK _ Alt-
. ACELE SATll.LIX TENEZZthl OTO- ce içinde 'J odt.lı kötlC 8500 Ura. TK- ataııtıır. At.tun ldareelne m8racaaı. rinde lflek :lçtııde raf, 't'Uıtn .. bhn tronmn1 Jlsana :ta.ldıesıl, ma.tematlli 

BiR DZN BAYAN iş .&JUYOK - MOBiIJ _ 3g model Fort :markalı stm Abdfi?hakbam1t e&d. 23 B0'1.1c1.ıri Telefon: ıoeaı. - '1 mot6rl mevcut 44.12 No. iJı aatlln mdl:aıı1t, ~.Astronomi dersleri vc-
Doktor muayenehanelerinde n yahut Jimıl bet ilin kilometrede JbUtıerl :EmIU:: Tel· 435!2 ilevren. tı.lıkbr ~r 1.a 'brıUlıanlara. lıuırlıyor. Ak-
blr kişiden ibaret bay nezdinde gün- nl 1sta bul tak31slne e~l ıkartl- . • . SATIL1JC GCZEL BS.A - Osman- • . şam'da A. s. tihnuzuna 'müracaat. - ' 
düzleri çalışm"ak akşamlan evine d&ı- :lf beş ıc:Ullc blr &det ıinezJıı an.- 17500 tJa,n'A - Tatl~ına ya- beyde, Bacı Mansur ve Godaınan ao- )10.BJLYALI BİR ODA .AJlANl-
mek üzere munastp bir ücretle 1f an- bası ecele satılıktır. Tallplerln Sirke- kın altıtar 'Yt beter odalı ll<Tllra P- bklannd& Ski ıenlf cıepbell ,.,, M 2 ~oa - Bir~ eeno ıııs ~ ...,a ALllUNCA DF.RSL'Elti - Çocuklıı.
)'Or. Ak§am guetesinde EL. N rtımu- el omanı caddesl No 

30 
& m11raca- llrll ıentt ~eıı ~ tatlı bleplr ananın nısfı -yeıya ıamamı atwktır. ecnebi &ile 1"UUn4I. ~ _ llfll- ,_, btıy'llklere gramer ve :muhabere 

zuna mektupla. müracaat. ntlan. Tefe~on: 
20992

. • _ 6 apartman. Banyolu. Tak2ıtm Abd111- Telefon: 40211. - 1 19 bdar olan aemUerde n apart1man denlert "?ertıır. Kolay metodlar 1 ar, 
hakhamlt caddesi 23. Tel: 43532. katlannda olabll1r. ·--·da c~ç zarfında Almanca öğreUUr. Taksim 

j 
. MAÇKADA - Denl2le nezaretli, bir- .__.. 

TAHS u,ı - Emniyetli, oldukça ACELE SATILIK KAPTIKAÇ'l'I - 15000 ı .. tRA Befotlu tramvay cad- blrlne dahlll merdivenle baRlı, 2 katlı, K1h rtmnmma. - 2 Bıruernler 101 bpı 9 90l1 kat Madam 
tecıilbellylm. Cumartesinden maada 38 moc.1ell Dlyamont marka 18 Jtlflllk desine mUvnzl caddede 12 odalı köşe 8 odalı, çl!t banyolu, telefon. kalorlfer '!l'DIİZ BİR AtLE l'ANINDA _Ki- Slftar. 
her gün 9 - 12 yo tadar bir ticaret- kaptıkaçtı iyi btr vaılyettedlr. acele A ... ~- ea.t ·-------------. -
hanede muhasebe, muhabere işlerini satılıktır. İsteklilerln: Sirkeci Orhan!- başı mazbut hane. Tıwuıuıı AbdWhak- ve sı suyu olan lllkB apartunan ra1ıt mobllyah oda anuı:cyor. Kırt SDMAYEDO AMHIIO& - I1d 
milstaldllen rap&biJU'lm. Aqam'da ye caddesi No 30 ,. :mliracaat. Tele- hamlt cad. 23 Bo'ıkurt EmlAk. Tel: mobU1t.ıı 'Yeya :mobUynsız kiralana- liraya adar ücret wrtıeost.ır. Her lıiln nra anu:rest o11Q> ta ımııruı:Ul 

_ 
6 

t3_532. caktır. Telefonla (44969) numaradan hangi blr semtte ohıl>llJna de Aba- 4'11eacel1 tı4r .tı :iç1n ~ GalatA 
B. D. E. - 1 fon: 20992. (Seha) dl e .. - .. m·- ra n-.-.A .. __ v-- --""~ .. ., ..ı-ı. ... ı,.. 

------------- DEVRES SATILJK Diş MUAl!ENE- Y --· -·· Y veya ....,,, ....... ,,~olanlar ter- .. .._,,. ~ ... o .ı .,...~,... .uay 
iş ADAMI - Ta.tip. muanıele ve SArlLIJ[ OTOMOBiL - Az 'Ye iyi HA'SESİ - Bo1Woz1çl Anadolu sahllln- XİRAIJK DEPO ARANIYOR - 20 - cih edlllr. llüracu.t: Cevdet, Beyazıt ~ mflraeaat. -

1 

kullanılmış 38 modeli Kraysler oto- ar... posta kutusu 28. 
dakWo bllen çok tecrübeli, askerllkle moblll satılıktır. Galata Bahtiyar Han de yirmi senelik blr diş muayeneha- 30 metre boyunda 8 - 10 metre geniş- ------------- Bla tNGb.tz BAYI - Ehftll üc-
Ulşiğl olmıynn kefalet vereblli~ blr 

57 
numaraya müracaat. _ 4 nesi devren sat.ılıktır. Şehir telefonu liğinde tek tat, semt nerede olursa SATILIK VE KİRALIK - Camlıca- retle mükemmel İngiliz lisan derslerl 

Türk genel nvuknt ynnında. yazıhane- da vardır. o ~mtte btışka d1' tabibi olsun kabul e(Ullr. Han tistü ve yahut da trıımva.ya 12 dat1kada SO d&ıüın mecd:tir. Çok kolay ve seri met.od. 
Jerde ve tıcnrethnnelerde ve buna. mü- ACELE SATILlK TAKSİ - 193!1 yoktur. İBteyenler: Bahçekapıda Şe- eski gnroJ olablllr. 1st. Postn kutusu ara.zliı1le bal peşlt meyva., !Dllnba su- ıENGLÜmMAN• rümumna ~e 
ma.sll her hangi bir vazife o.ramak- model Flat markalı, 8Mdalyalı oto- kercı Hacı Bckır bltlşlğindekl Yıldız 208. - l yu ne 8 odalı köşk. Kısıklıda bakkal mü:ra.caat edi1nresl - 2 
tadır. Ak,,oımda Üşümrı· remzine ya- blllm .. ı...... zı ,.,. 8 9 '>O 21 • ha N 8 ü t ,.._,..rl 'r" "'i' mo ç...., ... va ye.,.,.,. - • ~ • " n o. m racaa · - 1 O<WI ye. • ... ıa ........... PİYA,..O DERSİ AL-
mlmnsı. - 1 k d F1 t j ""- ö '\l""'Ulr SATll..lK KÖŞK ARA1''1YOR - ..;;.;.;..=~---------- ~ .. ~ ., 

DAKTiLO BAYAN İŞ ARIYOR -
Dakt1Ioyu seri yazar müessesede ve-
7:ı. buna mümasil bir iş anyor. Unka
panı Demlrllun mahallesi MUS!\beY 
80kak No. 3. - 2 

a ar a gara IDl.Wo g rı uu • KİRALIK MtlSTAKiL KÖŞK - Feneryolu ne Bostancı arasında ıtl AYASPAŞADA - Bura lakalmda. MAX JsnY:ENL'EllE - 'Fevblade 1h .. 
YAZMA, BASMA - Eskl yazı, yeni Suadiyenln mutena blr yerinde büyük katlı kAgtr bit t~ aranıyor. İstanbul İnönü tuı l1sest ~ bltJ.f1Jc 432 Usuı olan 've tanınmııt ptyanıstlerdc.ı 

yazı, her cıns kit.aplar alınır. Taşra bahçe beş oda lkl sora. hamam geniş posta kutusu '79 tahriren mürncaat metrelik ara 4500 iUrQa abhktır. bır '*7U1 ı»IYano ~lma.suu kısa bil 
mektuıplanna. cevap verilir. Ank:ım mutfak terkM hava.gazı. Gezmek 1çln: edilmesi. l'enerJo}u istasyonu bufllmd& 16 zamanda l)treUr. lstlyenler:ln evl rinc 
ea4dcshıde Şark Kütüphanesine mil- Altıncı daire elvan Yemenici sokak No. dtte m11.racaat. gider. Oalata.snrny B:ılo 80'kak 14 No. 
racaat. - 5 Ke!ell han karşısı No. '7 üçilncll ko.t SATILIK BAHÇE - 0 700 m2> Do- Roır a.part.ıman s numar..dn ıl\y~l. 

No. 3 e mürnr.ant. _ 3 ğnncılar İhsaniye caddesi No. 23. De- 5 _ MÜTEFERRİK - 3 
PİYANO iu: DEl°iİŞ EDh .. ECEK - ntze, pl!\ja, tramvaya yalcın içinde 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR Homlfon m.aıb iyi işler blr radyo, DE\'REN SATJLIK - Tiltüncll ve bostan kuyusu 200 meyva ağacı var-
müstamel blr piyano lle değiş edile- ekmekçi dQkkl'mı Nlpntqmca Vall dır. Milracaat: Tel: 60075. - 8 

KIZ ARANIYOR ~ İki klşlllk blr 
ailenin ev lşlerl için temiz blr kız ara
nıyor. İyi bir maa,, verllecektır. Ta
Uplerln İstanbul' 106 Posta kutusuna 
fotoğrnflarlle hnyatıan hakkında taf
a!l!ıtlı mektup yazmalım. 

eettır. Tahtakale 304 Şark Şelrerleme Konağı caddesinde benzinci bay Meh- KİRALDt MF.KTEP BİNASI ARA- ralc rtyaziye, flzik, k1ınya dersleri ve-
fabrftuı mllhuel>estne müracaat. - mede müracaat. NIYOR _ Fıı.tllı, zeyrek, LAlell ara- rlr. F.U. rD.muzuna mtıracaat. - 1 

AÖRANDİZÖR ARIYORUl\I - Yal- KIYMETl,İ iKt ARSA - Suadlye sında mektep olmaya elverişli binası Ç()l[ ncatlBEU - L1at ')>I'OfelÖ-
nız Layka tllml veya 6x 6 Nega.tlf plajına pek yakın nsfalt tramvay olanlann kim bedell g~rllşülmek fize- rtı İngill1Jce Fra.n.mıca dersleri verir 
alabilen objektifli veya objektifsiz al- caddesinde etrafı mamur blri 1085 dl- re Zeyrek orta mektebe mürncaatlan. M~ttep talebeierhıln dersle:ı1nl sah 
rancUzör anyonım. Posta kutusu 19 - ğerJ 990 metre murnbbahk metresi SATILIK EMLlK - n-..-7.lu ve b- eder. Her yere g\der. Şt.rt.la? 111asaıt-

. . on altı liradan sa.tüıktır. 'Galata Voy- ~.ruır. 1 BiR IDı\RF. l\fF.MURU VE BİR MU- İstanbul mektupla mllmcnnt. - ı vodıı. cadde& No. 65. Telefon: 41432. tanbulda bin llradan Uç yi1z bin llra.- t r. Akpm'da R.R. rim:ımma. 
RETT:İP ARANIYOR - Tqrada blr - ı ya tadar satılık ev a:partıman dük- FRANSIZCA OLARAll - u.n. l!-

Gazetemiz 1darehanestnl adre! 
olarak !!6stermtş olan brllcrl
mlr.den 
1nıtHce ittttmen - Ş - ılP -
!KÖ - M.K - P.S - M.F -
Daal - x.%5 - M.T. - Kotn -
SAMÖR - XTN - Jteleplr 

Kotra - KA - M.M - n.x -
1'.B - M.N.K - ıAA.Ç 

M.M 
gazetc ve matbaada çaılfl"\Ak üzere SATIUK CAMEKAN - 3 metre ------------- kln arsa, Kadıköyünden Pendlğe n- yutye. tızlk, kıımn. denıleı1 nımt. 
bir ldnre mcmurlyle blr m~Ltlbe Uı- uzunluk 2.60 yilksekllk ikl parça kır- SATILIK EMl.AK - semti Mah- dar arıyor. KÖlk}et BolU\Çlnde yalı- F!atıer uyıun; ~ pnnr, Atllm ~ ıeleıı mektuplan 1da
tlyaç vardır. Nuruosmanlyede ikbal taslye - aktariye ve eczahane lçln el- mutpa.şa 12 odalı JrAi'lr bir ev ve al- Jar satılıktır. Galata Bilyilk Mlllet ~nde 1M. rQmısuna mektUPl& relıanemtzaen aldınna.Jan rica 
kıraathanesi müdürüne müracaat. verlfll ıhlamur ağacından yapılllll§ tında üç dükt:An Ue dükkan üzerinde han No. 28. - "'l müncaa.ı. _ 2 olunur. . 

Feriköy Erkenekon caddesi 185 nu- bir odt. satılıktır. Mllracaat yerl 
ARAZİDE - Nivelman ve takoe- maralı evde bay Onnlte müraenat. Tel: 20520 bay Süleyman. - 1 KiRALIK KÖŞK - & oda b:ınyo • ı ........... n ... •Huaıu11111111nı11n1111111111111111n11111nH 

metrik lşlerlni ynpat>Uecek eşhasa - l ı mutfak elektrik n au Feneryolu Sümer Bank U11um Müdürlüğünden: 
inşaat bakım şefi, 

lhtıyaç vardır. Tıı.Up~rin Akşam'da -------TRİKLE----Mt-tTI:- ELEKTRiK l\IOTÖRtl AUNACAK- tramvay duralı istasyon Çıkmazı so
M.N rumuzuna m kt 1 tl SATILIK ELJ:X - ı Kuyudan su çeıaneıte :ınahaus 2,5 bit nlhayetlndeld ara. Bayan A,.e 
bildirmeleri. e up a p.r annı BARRiK SU MOTÖRU - 220 volt Jli 1 beygir kuvvetinde yeni veya mtısta- ~ere mtlıacaat. 
____________ -_2 beygir kuvvetinde dört tulumbası ve mel monotaze 220 volUuk bir mot6r -------------

25-30 metre bonısu olan teferruauıe tercrrüaUle birlikte satın alınacaktır. lllm ZAMAN D.S OKÇMEZ BiR 
satılık Raml Topçular Kıala. caddıesl Erenköy Sa.hrnyıcedlt orta sokak 119 FIRSAT - CelT821pqa eaddeshıde l 
No. 113 Murat oğlu Mehmet Kurtlu- numarada. bay Refik cnnlş'e müra- numaralı tütüncll ve bıı.k'tal dükklm 
gll. caat. _ 2 asker olduRumdan deYmı atwktır. 

KADIN İŞçil'E - İhtiyaç vardır. 
Zeytinburnu Demir Eşya Fabrtkasına 
mürıı.ennt. 

HİZMETÇi ARANIYOR - İki Jdşl
llt bir al1enln yemeklerini yapacak 
genç bir hlzınetçl nranıyor. Otuz Um 
aylık verflecekUr. Taliplerin İstanbul 
106 J>OOta kutusuna fotogratlarile tar
s1l!ıtıı mektup yazmalan. - ı 

FIRSAT - Satılık fld makine blrl 
Frijider marka havuz dlğerl lkl göı.lü 
Kelvlnatör dondurma makinesi nz 
kullanılmış. Şehzadebaşı tramvay du
rak mnhalll 87 numarada tütüncü 
Aliye müracaatlan. 

Talipler Slrkeclde Yenl İkbal otel •-
7000 LİRAYA APARTIMAN - Bey- hlbl bay Murtaza.ya mtiraeaatla..n. 

Mühendis, Fen memu-
oğlunun merlrezlnde, IJyoo ma.tu:a- - t 
Sl karşısında eski Ç!Qekçl 80kaRtndt'.. ru 
150 numaralı ayda nctı 35 lira. iradı ÇAMLICADA - Toygar çeşmesi &l-
olan Caz mMrafla bir mllıll fazla trad tında 9 dönüm bal 9 d&ıUın aebr.e 

ve ressam aranıyor 
SURVF.YAN BİR BAYAN MUHASİP ACELE SATJLIK - İran halılan, 

ARANIYOR _ infaat ve yol lşjerln- gramofonlu salon radyoBU, çocuk ara
den anlayan dettllo ve e.skl Tilrkçeyl ba.!ı, Singer makinesi. Bakırköy Kar-

alınal>lllr) apartıman 7000 lira)'.& sa- balı~ 600 den fazla meyu t,lacı, tlg ı - BanJmmımt mpat '1lştilltl üe muhtelif :fabrikalannuzın 
tılıktır. Vakıfla altı.tası yoktur. :tstek- bilyük kuyu. W havuz ve akar IUYU ._R_ '-''__. "' 1 -~ "..._.... .._ 'bl 
lllerin telefon 80665 numara.ya ınüra- lle beraber 1k1 yer odası 'Ve ahırı bavt UAAilll .111ıçu ;ı~ n ,......_,_ llluı~n»S, ~· memuru ve ressam gı 
caatlan. - 2 mahal satılıktır. Kısıtlıda bakbl tecrübeli lnpa.t e1emaDlarma ihtiyar vardır. 

bllen bayan tercih edillr. Mür.ıcaat: taltepe Ruşen 80kak 9. DEVREN SATILIK DtlKKAN -
saıbrt Arına mUracaat. 2 - 1stek11ler mQablt evraklarile birlikte 6/4/942 tarihine 

Beyoilu, Parmatkapı tramvay dura~ MobUyeU, mobllyeslz, radyo buz do- SUADiYEDE xtRALDt SL."Ull.l 
tesadüf eden pazartesi gOnü aıqamına kadar bankamız umum 
müdürlük binasında inpat şubemize blzzat müracaat etmeleri 
veya &]Il1 ta.rnı.te varacak feldlde söz'l1 geçen evrakı posta ile gön· 
dermelidtrler. 

Aslan apt. No. 117, kat 2 de lnşaat SATILIK KAMYONLAR - 38 Doç, lıı.bı olan lçtill lokanta arzu edenler BAHÇESİ - 8uadi)"ede Çınar cUllln-
müteaıthldl bay zeki Aksöyek. 39 Opel. Motörlert, btittln aksamı ta- Akşam'da ıL.Ko rümuzuna mektupla de Buket Park namUe maruf ;Jaö 

mir ettırllm~. Şoför mahallf karo- müracaat. - 2 tiyatro ve alnema ba.h~ ~ln4*1 
DİPLOMALI BİR ntşçt AR.ANI- 8erl yeni yaptınlm11tır. Aydm otell. llttNct !UNU' İÇKİLt BİR GAZİ- bütün te.slsatı 'Ye aıektz J'ibı andalfC 

YOR - Slrkecl Ankara. caddesi Ha- Telefon: 20995. - 2 • ve aırala.rile tlnliı:tır. b&eyeruerln 
ŞeratU uygun görülerek tavzif edilenlere tecriıbc, olgunluk 

mam sokak No. 3 berber bay İrfana f ADET EL DOKUMA TEZGİHI NO - Ka.laml§ta mıihllde vapur tııılke- Şaştın Baltıal ltaltveilnde oŞetaıi'Je 
müracaat. SATILIKTIK _ Sahibinin askere llt- =~1t=t~~~;~; müracaatıan. - 1 

"Te nblliyetlerl dereoetıılnde 6cre\ ~ir. (2012-5662) 

HUSUSi MtlEsSESEDE - Büro S.
lerlnde çalışmak üzere bir ba.yaıı me
mur alınacaktır. Okudutunu lyl an
layacak kndnr Almancn bllmesi şart
tır. Aylık ile.re~ llyatatlne göre, net 
40 - 50 liradır. (20683) numaraya te
lefonla müracaat. - 1 

tşçt ARANIYOR - Torna, tesviye, 
frezede çalışmış olanlar tercihen alı
nır. Rızn pıı.ş:ı. yokuşu Nesuhlye so
kak No. 31 mürncaat. - 4 

mest dolayıslle Beyazıt postahane Bey yokufu No. 11 servet. - 2 t.000 LİRADAN _ 550.000 llraya n- Konya Nafia Müdürlüğünden : 
Jca.rfısı merdfvenll kat No. 8 Yusuf KAÇIRILMAYACAK FIRSAT_ Kar- dar muhtelli ,erlerde :mutıteru tıy- l - Karapmu - KOllJ& yolu "Ve temdidlnde y~ 1264 metre m:ı.-
Çettn. tal ve t>'Skiidar kazalan arasında metlerde saıılık ev, diltkln, han, ta.ckm. Te 11660 metre ımuralılMU S&ndv•lcb fQSe inpSl Jcap:üı zar! usulu ile 

mUnblt ve mahsuldar 5.ooo d&lt\mlÜlt apartıman, pamıJ, }'alı. l'illl, arazı. etslltmeye konulınll§tur. 
arozl dönQmü iki liradan 10.000 Hra- arsa, çırtllk vesaire. Acele müracaat: 2 - Eksiltme 30/3/gf2 'ta.Tih1ne nstlayan puart~ gunu 151U!t 15 de 
ya. acele satılıktır. Galata voyvoda Ferdi Selek Türk Emllk Blirosu. Oa- Konya. hiikümet konaiındf. Vlllyet Da1ml Encümeninde :;ap:l caktır 

8000 LiRA - Mccldiyeköy asfalt caddesi No. 65. Telefon: 41432. _ 2 lata ömer Abit han 1klncl kat No. 23 3 - Bu tam:ıratm lteilf bedeli 1250S llra 41 kuru~ o.up muvakknt ıe-
(600) metre tşlenın1ıJ bah9C içinde 5 ------------- telefon 42368. m.1nntı '2430 Uradır. 
odalı villa. Ta.k.slın Abdülhakhamlt 1550 LİRAYA SATILIK EV - Fener ------------- 4 - Bu işe alt evrak GUD}nrdır: 
ead. No. 23 BOZkurt Emlft;k, Tel: 43532. Kirmntt caddesinde Dindq sokak 4 E!\IL:\K ARANIYOR - İstnnbul A - Keşif cetvell 

numaralı Oç oda mutfak ve suyu Beyoğlu, Kadıköy, Östcildar, Adalar v~ B - ihmcat ve !lmılllta e.tt. sllsllel fiyat cet.vell 
llotO LiRA - Mccldlyeköy asfalta vardır, ta.mire nıtıyaç yoktur. Boğazın blr yetinde e., apartnnan, c - Hu :usl şartname 

4 - Kiralık .. Sabhk 

yarım dakika iki dönüm ar..zi 4 oda han ve vlllô., mağaza, dükklin veatre D - Şose ve köprüler rcnnt şartnamesi 
------------- hol, vml. Taksim Abdülhnkhnmit SATILIK YE KİRALIK HAllı"E - olup da _satmak ve almak lstlyenler, E _Bayındırlık ~lerl genel şartnamesi 

STDJO - DAKTİLO - Milm&rese caddesi 23 Bozkurt EmIA.k. Tel: 43532. Yakaclkta asfalt )'Olu li2ı!rtnde Jelli Galata Ömer Ablt hıın 2 ncl kat No. F - Eksiltme f&rtnamec 
görmüş Türkçe ve Almancaya iyi va- kiglr 10 odalı iki ka.t apartıman tertl- 23 Türk Emllk Büroınına müra.CMt- G _ Mukavele projesi. 
t:ıf olan bir Steno daktilo bayanı !5111 LİRA - Mecldlyeköy asfalt bl banyolu 5000 metre murabbaı ye- lan. Telefon 42368. isteyenler bu erınkı !her ıgtin Kany& :Nafia Müdürlüğündt ıcöriü> tetkik 
derhal vazl!cdnr edilmek fi?.ere ara- (200) meyva. a~acı 50 cephe 200 de- mlş ve çam ağaçlıklı arsası elektrik edeblllrler. · 
nıyor. İyi referanslara malik olma- rlnllk köoeb&§ı. TaJa;tm Abdülhaltha- dlnamılu kuyuaiyle ınobll~ll yahut 2000 LİRAYA _ Kasımpaşada, ı 5 _Eksiltmeye girebllmK içln 3 ıüncü maddede yazılı muvakk&t te-
hdır. Müracnnt Beyo~lu Posta kutusu mit caddesi 23 B<rı:kurt EmlAk. Tel: mobllyasız satılıktır. Müracaat: Gala- odalı, 204 Ura. 1ratıı ev acele ım.tılittır. mıuatm busus1 muhasebe veznesine yatınldıtına dair makbuz veyn bu 
No. 2117. 43532. ta Muradl~ han 3 fuıctı tn.t No. ıs. Milracaat: cTürk Emlük Büro• su. mlkdar ıpyanı kablıl !banka temına.t .mektublle eblıtıne (llnün•en en az üt 

APARTIMAN JUPICISI ts'l1Yo- 4000 ı:.tRA _ 06ztepe trunvay ıs- Tel: 44347. - 5 Galata Ömer Ahit han lldnel kat No. K'lin evvel ctn.Uller bariç• rereranelarDe l>irllkte KOllY& ıvlllyetlne murıı-
&UM. - Çocutaus (tarın da oıaa tasyonuna blr dakika fClllle tlzerlnde lllt LiRAYA 8.ı\TILIK EV - Ka- 23. Telefon 42368. caatla almnea.lc e'hll,.et vesikUmm vs 912 yılına alt üTi~ ~1n lbo 
olur) apartıman kapıcısı 

1
_.lyorum. 5111 metre D.re arsa.. Ta.t:ıııtm Abdtll- sunnıııı__ıa, Zlnclı1'..._ cackleslnde .,, razı ve 4 üncü maddede yazılı ıennt evrakın görül P z:ı ed l ş bul ıu· 

.ı..n hü!ı lt -- _...,.. 30.MO LiRAYA BATILIK BETON- ması :i&zımdır. 
=~ ;~:kapı He.VU7bafı No. 28 Tel: : 32.caddesl 

23 B<Ymırt. EmlAk :d~ ~ı; S ~:!:' ==~ ARME APAJlTIMAN- Fa.Wlte tram- 6 _ İsK~lle.rln teıtın .meltt~annı n ktenllen evrakın 2490 .sayılı ka• 
_ 1 vay duralmda altmda ~ mata- nunun hükümlcrlne uygun olaralı: ıw:ırla,arak lklncl mn.ddede yazılı :tari~ 

30000 ı .. tıtA - O&d.epe tramva.y is- zası ff katlannd& ı tef odua bulu- hinde saat 11 e kadar. 'Vlll;re\ daltril encbıenl rel!ilitıne ımaılılbuz mptabl• 
DÖKMECİ ARANIYOR - Gilndellk tasyonuna blr daklka blr d&ıiim balı- EŞYA.SİLE BİRLİKTE SATILIK nan Fatih postahane yanında 38 - 40 11nde tevdi etmeleri ve postada 'Vaki cecıtmeler1n kabul edilmeyeceği UAıı 

- ttt - liradır. İşin ehli olmalı. Ban- çe içinde altışar odalı mliteaddlt bal- BERBER Dt'KKANI - satıtblnln 51ü- Uğur Emlak. olunur. e322V• 
talar caddesi No. 59 a müracaat. - 2 kontu 2 dalrell kon!orlu muhtefem ~.!i dolayıslle mUşteNl temlz mevldl KİRAl.lK APARTIMAN MtlBADE-
BİR stlTNiNE ARANIYOR _ hı bir :U:s ~= ~:.'~a:1~i;lldde- guzel, satılıktır. Slrkccl Muhsllbaşı Lt _ MaÇbda ee1c1z odalı blr apartı- Ziraat Vekaleti zir ii kombinalar lcurumu 
aııe nezdinde bir sütnineye ihtiyaç . soka~ No. 4 Trabzon berber galonu;: manınuzı Taksim. Cümhurtyet n müdürlüğünden: 
vardır. Çocuğu olmamak §artiyle bu 43000 LlRA - Cihangir bedii man- na murncaat. - Mete caddelerinde bir apartmıanla Orak maklncsl 
vazl!cyl 1stiyenlerln telefonla 21445 zaralı 1.şle.nmlş b:lhçeH 4 - 5 odalı KhtALIK MÖBLE APARTIMAN - mübadele etımclc istlyoruz. Hemen ve Hayvan pulluğu 
numarnya müracnnUan. - 2 müteaddit balkonlu 162 llm gcllrll 5 Nisan bafından eylOl 80Dun& kadar ya şlmdld<!n anlnşmak p.rtlle EYlCıle Hayvan Mib'zert 

tJ i . Ü katlı lllks apartman. Taksim Abdül- altı odalı, mıı.nzarası güul, havadar, kadar da baklC'Ileblllr. 81838 teıercma Kamyon 
8 T VEREB LECEK BiR 5 TNİ- hnkhrunlt cnddesi 23 Bozkurt Emlft.k. bütün konforu havl möble ve tele- müracaat. - 1 Kurumumtl7.Ca yukarda yazılı t§Ya sa.tın alma.caktır. Vemıett 1steycn._11 

NEYE JH'.l'lYAÇ VARDIR - Mahmut- T_e_l_: _4_35_S_2·---------- fonlu blr apnrtıman klrnlıktır. Gör- 600 oc• METllE 66 BİN DÖN"n. Jerln mlktor tesb1t ederek tekliflerini mOdilrlü~müze J.lZl He blldinnelerl 
paşa Tarakçı cnrer alta sokak No. ı Taksim M u • u.ın 
bayan Neza.Mt Er.ıana ncele mürn- 43000 JjRA - Be~unun tam mek 1stlyenler ete caddesi ZEROLUNUR VE SULAK ERAZi SA- 11An olunur. __ ıSl'l4ı •1710 

t Adapalns 6 No. ya relebUlrler. Tele- TILIKTIR _ ı::ı hrimlze 112 ..,anın saat 
c:uı · -

1 ~e~~~~:Cvı!:r~~~cz~ır:n:!ıı ~~= !on: 44313. - 8 mesafede 16 ""~ın dönüm "'aerolunur Kadıköy ikinci sulh huku h L:' lciınliğinden : 
der odalı konforlu 5 kaUı apartman SATILIK KÖŞK - 7 oda, elektrik, era.zl derununda bfty{ik ma.ndıra ve 942/ll 
randımanı yüzde beş. Tnltsim Al>dill- tulumbalı tatlı suyu ve bahçesi tra.m- akar bol sulartıe ~leptr ola.rak ııau- Kadıköyünde Osmaniye mnh:ülcsindc Bo)acı Mclunt't aoıkak 2 No " 
hakhamlt caddesi 23 Bozkurt Em1Ak. vaya Jl.}on Oatildar Kıat1ı l/L Bat- ııttır. MilftıC&M 1IMJV ban 'l'l Mo. ileJl w ıerdDısiDe ~e el konulan Yumrun nıiraaplaaUD 46C ~ 
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SAATiNi2i 
GARANTili iAMiR ETT iRiNiZ 

OSMAN ŞAt\AR\IE: S~ .. 
· G~U'TA.!AKUlAP. 59-8EY~ii-JJ.Olm1 

-· Y akud Yüzük r Bin lira muhammen kı,-metll 
bir yakut yüzük bu perşembe 
Sandal lkd~teninde satılıta ~ı-

---• kartlmışbr. 

Fııtıh, sulh iklncl hukuk hlildmll-
gınden: Esas: No. 1942/228 
• Tebliğ edilecek kimse: Yusuz Ziya; 
Ahmet Hnmdl'nln ölümlle oğlu Mu
zaffer Yılmaz'a lntlkal r<ıen CÜsldi
dar Rum Mehmet p~~ mahnlles1, 
F..skl Medrese sokak, Yeni Eşre!ü sar.t. 
sokak (21) sayılı . nhşa;> ev üzerine 
mütcveftn Ahmet Hamdl'den nlacnğı
nız bulunan (300) liranın temini tah
slll için tnlep \'e Laldp ilzerlne FatUı 
icrasının (7/1011930) tarih ve (1117) 
numaralı tezkereslle Üsküdar tapu 
sicil muhafızlığınca mezkflr gayri 
menkulle haciz koydurdu~un~an 
mezkfır icra .dosyası da ntıklen İstan
bul 4 cü icrn memurluğuna gönde
rlldlğl ve (1930/1117) numarayı aldığı 
ve adllye yancınmda yanmış bulun
du~undan L.cıbu dosyada o.dJ'CSinlz ya
zılı iken iknmetgfıhınızın meçhul bu
lunduğu cihetle borçlu Ahmet Ham

VITVlf KIOSV: 

61/.J/i llôi'tl ;ı1~ f!rll.fj 
r. ' lllltllA ltı. 44 $0 

Sıhhatli olmak Iı:ln insanın 

ağız, burun, boğaz ve bademctk
lerlı;.i sıhhi bir tarzda temiz bu
lundÜrİnıısı lazımdır. 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık, difteri, 

· kabakulak, çiçek, suçiçeği, me
nenJft .. Uli.h bulaşıcı lıll.Stalıklnrda 

NEOSTERİN 

:ruıveriıasyon veya ıar~arası 
ş1faya yardım eder. 

Bl>yle hastalar ile temuta bu
lunnnlan korur, şahsl ihtiyat ve 
tedbiri nldınr. Eczanelerde re
çetesiz satılır. 

dl'nin oğlu Muzaffer Yılmaz'ın aley- -.1~~111'!'!'1~~!"!"!~~""'!"!~~.,. 
hlnlze haciz knydmm terkini hak
kında ,gıyap knrnnnn nı.ğmen bulun- ~--• Prof. Dr. 
madınığız (18/3142\ t.arlhll muhnke- KEMAL CENAP 
me c~I<;e!lnde temyizi kabll olmak 
üzere haczin kaldınlmıı.sına ve key- Lamartin caddesi 5. Doğu 
flyetın tapuya blldlrllmesine karar ve- Palu No. 14. Takıim. Telefon: 
rllmekle !•bu başkatip Jhban on brş 4 3963 Her~Üıı saat 1 S - 18. 
gün mudd :le mın olunur. 

1 
Devlet Demir.yolları ve Limanları lıletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen b"deU (27290) lira olan muhtelif eb'atLa 3650 met.re Bezli 
U.!tık Transmisyon kayışı (7/4/942) Salı gllnü saat (15,30) on beş buçuk
ta Haydarpa.şada Gar binası dahlllndekl komisyon tarotınd:m kapalı zarl 
usulılı! satın alınacnktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (204G) Ura (75) kuruşluk muvak.kat teminat. 
kanunun tayin ettiği vesiknlarla tekllfierlnl muhtevi zarflarını arnl gün 
saM ll4.33) on dort otuı:ı. kadar Kom.lsyon relsllflne vermeleri Iazımdır. 

Bu i~ ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3615) 

Biletçi va vatman alınacak 
ıu(anbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
kşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

İdarenı\-:e b!Iet~l ve vatman alınacaktır. 
Kabul şarUnn: 
ı - Tamüssıhha olup askerlikle altıknsı bulunmayacak, 
2 - Bnvu 1,65 den nşağı ve yqı kırktan yutan oım.ııyacak. 
3 - Okuma ve yazmaSl olmakla beraber biraz da. hesap bilecek. bt.eltll-

lerln Oalatnda kAln tramvay hareket dairesine milracnn.tlnn. (3757) 

DIPLOMALI ECZACI ARANIYOR 
lıılctrnemiz Haatancsi için resen bir eczane idare cdobüecek ka

biliyette diplomalı bir Eczacıya ihtiyaç vardır. Taliplerin Askerlikle 
iliı,iii olmaması ıarttır. Ücret 140 liraya kadar verilecektir. 

İsteklilerin hal tercümeleri ile birlikte Diploma sureti. Askerlik 
veşİ]caaı, evvelce çalııtıklan yerden aldıklan bonservisleri ve 3 adet 
fotoğrafı (Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi lııletme direktörlü
ğü - Maden) adresine göndermeleri ilan olunur. 

Yeni 

BLAUPUNKT 
RRDYOLARI 

GELMİŞTİR 
• 

NİJAD SER.VEN 
Y.MÜHENDİS 

GALATA 

NARAt<ÖV PALAS 

BiR OPERATOR ALINACAK 
1'1etmemiz Hastanesi için ehliyetli bir Operatöre ihtiyaç "\'ardır. 

Taliplerin askerlikle ili~iği olmaması prttır. ikametgah, tenvir ve 

teahin btdeli mukabilinde lıletme ta:afından temin edilecektir. 350 
lira kadar aylık ücret verilecektir. lstc!.:liıtlerin hal tercümeler.ile bir
likte Diploma ve Askerlik vesaiki euretlerini, evvelce ç.alı.ttıklan 

yerlerden aldıklan Bonservis ve 3 adet fotoğraflannı (Ergani Bakırı 
Türit Anonim Şirketi lılctme Direktörlüğt; - Maden) adrcain>e 

gör..dcnneleri ilan olunur. 
/ 1 

&lüessesemizde dalma KADIN Ye ERKEK 
lıtol, ceb ,;:ıatleri, masa, danr saaUeri, altın 
we platin nişan yüzükleri. kı)'metıi taşlarla 
$iİs.l&i ÇİÇF..K ve PLAKLAR n yeni (!Şeyali
ye» yüıüklerinln ıen~in çeşitlerinl bulun
durduğunııım bildinn~kle şeref duyarız. 

Memur aranıyor 
Beden T erbiyeıi İstanbul Bölgesi 

Başkanlığından 
Saha ve Telsizler İşlerl He uğraşmak ve bunlara alt olan muam.cleıtı al~-

._ K J ZJ LA Y CEMİ YE T J k!ldnr dairelerde ta.kip etmek fizere ayda 75 lira barem ilcretl lle blr fen 
memuru veyıı bu glbl işleri yapmış olduğuna. dair ~ ibraz cdei:>llecek 

GAZ MASKE FA B R I• K Ası blr memur 3lınacnktır. Tallplertn '\"'esiknlarile birlikte 27/3/1942 truihine 
kadar Taksimde Sırıı. Serviler caddesinde Beden terblyes1 İstnnbul Dolgesl 

DiREKTÖRLÜGÜNDEN : Bıı.şkrullığmn milracıınUan lfizumu llAn olunur. o:3744• 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Fabrikamız için TORNACI ve TESVİYECİ'ye 'Onıversioo erkek mnsta.hdemlerlne yaptırılacak 25 lira. muhammen be-

ıhıiyaç \ardır Taliplerin dilekçe ile Mamak - Ankara'da Direk- dellı 189 ttıkun elbbe 9/IV/1942 per§em.be rün11 SU.~ 16 Ol rettörtllltte açık 
ti.iri Üml u ıııüracaatları. eksııtme ne ihale edil~ttr • .. ;mıiıiıiıiilıiııiıiııııiiiiiiiiiiiiiiiıiıim------------.. İatetlUtrtı\ eartnameıt l*t6rlükıe aöreblllrlel. ıl'197• 

.. ·----..... 
"Zeytinyağl.ırının .., hali,iveıinin ak,ini isbııt edene . . . .. 

- 1000 - ,Lira ikramiye verilir 
Adrese dikkat: fşıanbul Tütün Pümrük K~merll sokak 21 No. 

--------•Tel: 24197. 

1 
« 5 kilolUk boş tenekelerimiz GO kuruş bedelle tuafımızdan ı 

satın abnmaktadır. • 

'l'tlrkiJ'e OftmhuriJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermaye.si: 100,000,000 Türk 11.rnsı Şube T• 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ücart her nevi banka muameleleri 

Para birlktire11lere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ltlbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 llrnsı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 11<1 aşağıdaki 
plı\nn göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4: ndet 1.000 liralık 4.000 lira 
~ » 500 • %.000 » 
• ,, 250 » 1.000 » 

.f 0 » ) 00 D 4,000 D 

100 adet 50 liralık 5.000 lira 
ııo • 40 • 4.soo • 
160 J) 20 • • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplanndakt paralar blr sene içinde 50 liradan a~:ı~ı 
dÜ§mfyenlere ikramiye çıktığı takdirde ;. 20 fazlaıılle verllecektır. 
Kuralar senede 4: defa 11 eyıru, 11 b\rincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

jde 
21 - 22 MART GECESi 

İstanbul Belediyesi Taksim Gazinosunda \'erilen 

VEREM MÜCADELE CEMİYETİ 
Balosu «Foto Enstanta» İZZET KAYA KAN'ZLER \'e ŞERIKt 
raportörü tarafından bütün güzelliği ve canlılığı ile tablolaş
tınlrruştır. Reslmler birbirinden güzel olduğu ve beğenilme
mesi imkll.nı bulunmadığı için bu defa fotoğraf kopyalarını 
sayın m~terllerimize büyütülmil§ şekilde arzedeceğiz. 

DİKKAT: Gerek meşguliyetleri ve gerek yol uzunluğu gibi 
sebeplerle resimlerini görmek üzere atelyemize kadar ihtiyari 
zahmet cdem.iyecek sayın müşterilerlmiz arzu ettikleri takdir
de bu baloya ait koleksiyonlan ellerindeki fiş numarası ile ad
reslerini bir mektupla blldinneleıi şartı ile evlerinde görebillr
ler. Sipariş edilen resimler 48 saat zarfında teslim edilir. 

Foto Enstanta: İZZET KAYA KANZLER ve ŞERiKt 
istiklal Caddesi 65/2 

Bayanlarunızm ıizli tuvaletlerinde kullanacafı cayet ıabbi, afak, 
ywnu,ak adet bezleridir. 

Her yerde FEMIL ve HACLARINI arayınız. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Beklenmekte olan 

POKER 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 
DIKKA T: lstanbulda 
1 adedi 5 kuruştur. 

«10 ADETLiK PAKET 45 KURUŞTUR» 
Tajrada 1 adedi 5, 10 adedi 50 kuruştur. 


