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1942 
Sağlam ve 

dayanıklı olalım 

. Bu yıl, insanlık tarihinin şlm
öiye kadar eşini gönnedlğt, bun
öan sonra belki benzerine bir 
daha ı·aslaınıyacağı bir dönüm 
olacaktır. 

İngiltere - Başvekilinin de her 

Bulgar kıralı 
Sofya'ya 

hareket etti 
Buaiinkü toplanbda 
harbe dair mühim 
kararlar verileceii 

tahmin ediliyor 

.. , 

AVUSTRALYA 

BU SABAHKİ 'l'BLGBAPLAB 

Kalinin'de Japon 
· ve Doneç'te taarruzu 
muharebeler devam ediyor 

Stalino ıehrinin 30 
kilometre tarkmda 

harbediliyor 

Hint Okyanusunda bir 
Japon kruvazörile 
iki muhrip batırıldı fırsatta söyledıği gibi - 1942 de Ankara 27 (Radyo~) - oe

harbln en kötü günlerini yaşı- ıen haberi~. B~Je11R,._ yor. Rusya harbi dolayısile İn- haıt>kıe gtrmell ~ -~ ....x..cıer-- LoD4lıa 28 (.R&d,Jo --* f.11 de) .Londra ll (A.A.) - B.B.C,: Blmıan-
bo yon. P'abJ; ne w-r _ .. ..- •-· DGn poe .Moatovad& n ...... ~ p.da )IN>daJatra dotna..Japoo taamı-

glliz adalan korkunç hava m- cett belit c:ıettıd11'. Butp.r radJ'OIQ- mı Rua teblllt: su flddetlemnektedtr. çın kuvvetleri. 
bardımanlanndan kurtulmuştur, mm netri;yatıııa g6N, htik6mıK par- Dftn cephede mühim blD 4elitt11k bu teihr1n 350 kilome&re cenubunda. 
fakat uzakdoğu bu yıl elden ttslne men&QP mebuslar S 8lat ~ oJmam!,ftır. Tung-u ,ehrlntn tlmal, garp ve ce-

. . ' . en yıl bugün blr toplantı yapmışlardır. Ba4V*ll MllJ Lon4ra 28 <A.A,) - B.B,O.: Sovyet nup varo§lannda .Japonlara. muuve-
gıtmış, d~an, geç ~ diğer Nazıdar da bu toplantıda W.. tebUttne ek b lr td>l.lğde ltal1nln'de met edlyorıar. Japoo tayyarel'ed. 
hiç kimsenın ummadıgı btr hızla lunmU§lardır. Grup reıst. par~- ağır çarpl(llllalar cereyan eWll blld1- Qinlllere mutem.adl:yen hilcum edi}"Or'-
ve kolaylıkla Hlndlstana ve Avus- todan süratıe geçm.csl lbmı S'Jlen D- rllmeıctedir. Ruslar bu D*rııde bir ıar. 

kl tı nunlıı.nn görüşüldü~il. t.oplantıJ& nok1ıada. Alınan h&tJ:mnı yann.şılar, Vicb.7 28 (A,A,) - O.Fl.: Berllnden 
tralyaya ya aşmış r. . yıı.nn (buglln) de devam edllecettnl dilşmana 2450 ölil ve bu m.lkda.rda blldirlldlğine göre Japonlar Blıman-

Diğer taraftan - M. Chw·chıl- sölyemlştir. Bu t.oplantldt. haıı> me- yanlı .,.ı.at V'9l'dlımielerd1r. Kalinhı- Jada Tune-u şeıırtnı za.ptıetmşllerdlr. 
l'in decliğ'l gibi - Atlan tik deniz selesi ha..ttınd& mühtıa kal"art&r ve- Japoıılanıı uk• çıb.rdıklan Salomon adalarile Sana Cnm de bir bava muharebe8lnde 16 Al.m&n Blmıaynadalı::l Qtn kuvvetleri 11 ııı-
harbi gene bu yıl İngllterenln rilece~dl t&.~ln<Aedi.A.>uyor_ • tn--·,.- ..... adalannı gösterir harita tayya.ıwt diifilrühn~tır. mendil'. Fabt benüs ta.blye ktıVVet.-

Lon ra .... ~ ..- Şimal Bu.s dentzbulen Japon denJzi- leri eeımete devam etfbıor. aleyhine dönmüştür. kayna.ktan öğrenlldlttne göre BulPr ~ lı:ıl4&r Rus ta.zylld. defam ediyor. 
rl Borla Hltl rln uml brargl Rualar Şlfal Buz~ çıkaıdık- Vlob7 28 (A.A.) - O.FJ.: Vaşbıc-1 

bit' -..A hına yaptlRt zl.ya.rett.en Sofyay&. dOzı• ..... YJ"Ç"W _., ._..._ İngiltere kendisinin ve Ame - Kıralı e um - T •• k B 1 t e t lan .__ .... erle Alman!•- m".a.Na. tondan bUdlrlldlttne gö~ Hlnt Olcyo. 

kanın hazırlıklannı ınn~, ~ iliıere yola Olk:mlftır. ur u gar ıcare ta d~rJar Abnanlan,. 1wi>e J$- Duımd& bir Japon t:nıv&:DÖrÜ ile 1\t 
Hindistan ve Avustralyanın, yanJ Alman gatletelerin1n aruJAk bugGn • dek kunetlertnt l!ICb:mete mecıbur edl- muhrlbl batınlm~ır. 
imparatorluğun encamını öğren- bahsettl.klerl bu ziyaret bundaD bil' · 1 d 7oıt1ır. 

mesi Avrupadald düşma~ ne =~~~:ı:;: =ac~e:ı:= anlaşması · ı·mza an 1 ~W&ılm-a.ne ..... ertnt!ı ... r. ~~. -~ Libya' da harp 
hale gireceğini görmesi Jçın bu kılına bu zly&l'et, ıcıraı Doda ta .. _,,.,,,_ ........ ".,,""- ..,..._,....__ 
yılın ""eçmesini bekliyor. Harbin ııe yola çıtmak ~den" bil- Ahnanıu menllerkıl m.uha.faza.ya d 
• t> k d kl .. nl ancak husa Tuna nehrlnJa W.tmaP tlW - fiat} • d b• çal111J'Oriar. Ya.ptıkl&n m'*3bll h~· urum u 
sonu hak m a guve yolculuttmu da ırtıç~ lçbı 19- Türk ve Alman ihraç mallannm en e tea ıt cuml&r, tendllertne atır -.ta mal 
o zamanki durumla artar.ak ya- cıtm1şıtlr. edildi Almanyadan demiryolu malzemeıl alacağız oluyor. Moelı:ovaya göte Ruslar, oe-
hut azalacaktır. (l>num .alıife 2 .atma t ele) • nupta bir çevtnne ~ 1111!19- G l R 1 t kvi 

kOn btyt bir yert ıert ~- enera omme a ye 1942., Almanya için daha kes. k J • 1 
iki b uk Japon A--. 27 (A.A.) - Bir bugünk6 top\anmmda :ntr~·Ro- Vleh7 28 <A.A.) _ O.P.1: R uvvet erı a ıyor 

kin bir dönemeçtir. uç m.ilddettenberi Ankarada müzakere manya &raıllDda akdedilen tiearet muMıeW telbıılmle ,.. bmı-. ce-
yıldır bir milletln }tatıanabileceğl edilmekte olan Tihtdye • Bulgariıt- muahedaıW tedkik n bbul et- nupea DoMÇte fkldeW O&l'PlllD&1&r Kahlı'e 21 (A.A.) - 8on muhare-
bütün özverileri göze alarak uzun gemileri Hint tan ticarıet anlqmaa bugün Harici- mittir. oluyor. Bu lre~~. muharebeler Bta- beleNe kunetlerlnhı :ransuu ~ 
zamandır haZlrlanmış bir harp :re Ve'k.kletindo Tlhttiye Cümlıuriye- Türk.iye • 1.nçı. Katında yapıla.. Unonun so kilometre~ deftm mit oıuı pnen.ı Jk«nmeJ. OllduluD1I 

makinesinin dünyayı şaşırtan ve- sularında 1i n1111nna Türk i.e,ed murahhuı C11k ticatc ani•..,.. tılrafmda oer .. ecı~. 1*>atk1e mesuJMr, haı,anıarıa Al-
ekl t . d'ğt halde · • H • • v.ı-L....ı anuaat kAt1:ıi ııı...· __ .ı maniar anısmdaıı.t nhbet a,mdlr. 

rimlerini gerç eş ır ı =-ar=:.,,~ ...., ona El- ,... ec1 .......... Mil --·- :rant 2 babUaa bııp ı A1mlıı ftnlır. 
barışa ve durluğa bir tül'lO kavu- en: Alg ... Ye 1lcaret Vekl- da. :Anl•rma. .......... ~ dhfs Sofyada faaliyet Jtcmvnella deu•wden bafb haft 

şam1yan Almanya bu yaz, olanca Madraa açıldarinda bir leılıl mliltepr Teldli Cahit Zamangil ~a ma.tenlt*. &ıld ~İ ~ .....,. 211 <A.A.> - B.B,O.: Blok- ,.,u,-ıe ~ kunetıert almalcta. bu
varını savaş tera7Jsine atmak zo- Amerikan y6k 1remW ile Bulgaristan namma Bulsarİ9tan bar formOI bulıın~ çal"' f7 • holm.dan blldlrllctllhıe g6N dGn aor- hmdulu anl8fılmU:tadır. Çölde ha-
rundadır. Dilediği gibi Rusyayı lahat .. M. Vançef ve ticıud Tilrk n Alman ih~ mallarının :rada muhallf BuJgar rnlf>ueJın tt l'IMt :JllPllK için mtW.altU bir '"1P 

torpillendi hmaa...: ~Ba~-- milH bankuı mü- fiatlerini te.bit i~ ~an eden g3- defa toplan.nuş1e.rdır. K.ablm et. b1r ~l edllmlftlr. 
Yener bitirirse bu ancak, kudret ey._ rem u._... .. 1 nnl fi 1 _ı•it -----

dürlerindmı M. P~ef arastnda imza nıtme et" ıona e f n at er te90 toplantı rapmWJbtt. : kaynaklarının akla sığmaz bir Ronıooıı l'f CA.A.) - Japon fQolu. edilrniotiT. edilmif olduğundan demiryoDan - - - -- Avustralya kuvvetleri 
- cömntllkle harcanması pahasına Rıuıgoon llmam medhallnl açmak~ o·... laımalar umum müdürlüğünden bjr heyet de- Manı denizinde bir memleketlerine 

olabilecektir . O ıaman da, geri İra.ndl deltumdM:1 m.aJlnl9rt tıop.. ıg2e7r (anT lef la) B"yük miryolu malzenMıll aatın almak tıze-
d .. .. h t daha ileri gidip la.mala ba41amıttu' Bb:'fOk Japon Anbra e on - u Al çarpıtma dönüyorlar onup.' ~a u . . .. harp gemllert ~·a Jı:ad&r oılt- Millet Meclisi Hadcl)"ıe eneümeni re manyaya gidecektir • 

. nene Jngıltere ıle boy ölçuşmek, m •• 1 .... ve cP11 Bumuı &ıtbıde demJr- LoDdn 28 <A.A.> - . Şimal Bus • lt•nberra 28 CA.A.) - Avwıtralya 
b t ..,._ nbılntlt 6o ınot&itl Ingtu. ~ ll&ıt>l,Je Nazmrun beyanatına ~ 
harbi bitirip sulha erdirecek yen ıem.lflerdlt. A k k tu, aıAbh bir Alman ballqı .-ııaı- mtıt1ıetl!kler a.ruında hazırlanan plAn 

: büyük hareketlere girişmesi ge- ~:o~~~.öre~~ s er.AI ceza anunu ne rubJ'&ı'ü: ba~. Kendl- mucibince Orta Şaata bulwıaA 
rekivor. Bu arasız ve sonsuz gay- kan yük gemlal H1ndJaıtan ıınıl&rmıda lerl hio b&r huar" arma uğrama- Avuatıraıya ~erinden bir tımu. 
retı~rin, harbe girişecek öteki M.adru'm 18 Jdkımetft meafes1nde ll\lfbl. ATUStralyaya dönecSlerdtr. 
Mihver devletlerile birlikte Avro- 28 m"" ctmtl torptlleneıft batınl
payı nas1l bir yoksunluğa ve sı- mlftır .• 
kmtıya sürükleyeceğinl düşfuı.. Birma~ya' da duru~ 

k .. d -·ıdir. Yeni Delhi 27 (A.A.) - Bınnan-
me guç egı · ya tebliğoine göre Japonlar tarafui-

Rus harbi, Almanyanın umdu- dan Tungo•ya taarruz edilıniftir. 
ğ'lı sonucu vermez, yaz bitince Şehir timdi aa16ılmıfbr. Fakat Japon• 

Zimmet, ihtilas, irtikap, rüıvet veya hırsızlık 
yapan asker veya siviller 10 aenec:len &f&iı 

olmam.ak üzere hapia, müebbet ağır hapis vahim 
hallerde Cle ölüm cezasına çarpılacaklardır 

Rus:va içerlerinde yeni bir cephe lar On mildafaa hattını :raramam.ıt- Aabra 27 (Telefonla) _ Biiyük rint 1fU1'9D Jdm9e 10 aıenede.n lılf.lı 
kurulmuş kalırsa iki tarafın çe- ~rdır. Ja.pon~u ~ e~~fmda. MIDeı Mecllalnıa ~pil ya- olma.ma1c n.tre alır balM ftJa mtl
keceg-i acıvı tasarlamak kolaydır. bılha..& fUllali pft>ide ~ arttı· pe.calı tıoi>Jantıaa. ukert cem. ltanu- ebbed alil' hapis ,,._911e btrıtt.e 191 

1 J ta rel . ü·--- il ..._,__ _ .... _ ....... lll'&dall a..aı C)JrnMnlk illere·- .... _ 942 i l ğı e çok ziya.n '""'°r ar. apon yya en m u.u.. nmıa ele ylha m.-vro ~· -· --
.. 1 .... :. nsan ı n n _ di)oea alaa yaPIJ'Ol'm. Bu lly!haya g&-e tevbllde halin, ra cesulle eea.landınlır. Vahım he.1-

gorduğü, en fazla kurban verdi Bir lnıriliz hava bıtiE kolu. And... eefeıt>ertı.ttn ~ harı> haUntn dn&- terde ölftm ee'All .hOtmolun11r. 

Bomba hAdlsesi 
4 suçlunun muhakemeıin e çarıamba günü 

Ağırcezada baılanacak 

A:nlaıri; 2 7 (Telefonla) - Bomba b&dİllelıi mı.hak emesine çarpm
ba cllnl AP Celacla bqliımaeekar. Cazeteciter ve mahkemeyi takip 
atmelt isteyen1er için bıdar buıtınlmıtbr. Salonda. yerli Y9 ecnebi g~ 
zel'ec:iler için '2 k.ifi1:ik yer aynlm11m. Öfrendiiime göre. bomba had .. 

ği,· eşsiz sıkıntı ve üzüntüler çe- ma:ı adalan civarında bir bunz5r- mı mtlddetlnct mert bir~ ya- Bu •uçlardan. h....W. relen. llMV 

keceğl vıl olacaktır. le bir kaç muhripten milrekkep bir paı1ıien m1lll mtldataa va.sataıaıma" hatlf ıee c:ıem.la.r ~ pet ua. lıo- 111111111111, .. , ...... 111111ın1111H1111•H•HHHHHHt .. 1HUn111H-

Bu a~ ve yıkımlar yalnız dövü- Japon filosu gönnüıtUr. 1't. u1terl lht1Ja91&r& ta.all61'. edeıı ~ te btre hıdlrtllt. A1nl l'Uolaft toUırerı 

ae.inden dart suçlu Yara. 

atıhtıt, ımaı. tnp. alım satım. in.san aa.r del11- b ıti1e bükın ten memleketleri bitkin bırak- Rumen genel kurmay teseıııım. na.kil. muhalua ve.va tevzi 11 r -
malda kalmıyacak bu son kıya- b k - Be ı· •d• ırtt>t itlerde ztmmet, tıhtllu, lrtlklP. da umumt m.a.hbmeleree ayni eealar . _ • .. . aı anı r ıne gı ıyor rQfvet, -.&)l9 hıl'mhk ~ıarındıan bt- vertıır. 
metm doğuracagı turlü sarsıntı- Berlln 27 (A.A.> _ Rumen oroulan 
ıar, dalga dalga her tarafa yayı- Geneı:turmıaır bal/tam O«ıeral Btetıa. 
ıacnktır. Mareşal Keltel'ln davetı tızıertne ,.. 

Harbin dısında olmakla bera- rınkl cumarteel günil blrbç g{1n Dl- Avrupa yolu Anıt- Kabir 
.. 1 d 1 +,. ma..k il?.e~ Almanyara eeıecet:tır. 

ber, bize de bu yı' ev e...,.e ve ....................................... ... h • Anbra 27 (Telefonla) - Cö.-
milletçe büyük vazifeler düşüyor. daha sıkılaştırmak sırası gelecek- Tren münakalatı azıran terilıen b«bük allbdan dol&71. Ser-

En başta, bilmediğimiz v~ iste- tir. batında batlıyacak ııi evinde.ta Anıt - K.1ııir projelerinin 
mediğimlz ahvale karşı bıtarat- Bundan bqka, m.Uletin mane- teohir milddetl Ninıuia ilk haftaaı 
lığımızı ve vatanın seH\metinl vı kudretine destek olan maddi Anbra 27 (Telefonla) - Haber sonuna kadar uzablmıttır. 
korumak için nöbet başında, kuv: ~killtına düzen vermeye, mem- verildiğine gaıe. Tnwk,-adaJd köprll- ====-=-==:::::ım::ıı:m:=-===--c:::ıı::s:: 
vetll ve uvanık durmak vazifesı leketin zengin kaynaklaruu daha 1 . . d ~ .ı!ımektedir .. :1. •- •-a 'I -r a · .. ni . . enn nııuına evam ewı • --. ..-.. .., __.. 
gelir. Bugünkü duruma guve • ıyı ~şl~terek, istihsal glbl dağıtma Arda köprüMl 15 Maywta. Merig ------------
miz. söze ve an~a ina~ı~ız anc~k ve ıstihlAk lşle~.ne bllgt ve görgQ lr.<SpCU.ü 30 Ma.ywta bitecek ve Av- Rumi aene - Miladi sene 
kısa zaman içm olabılır. Harbın ile daha fazla onem vererek sı- .

1 
·.ı .. d d .. ya tren mü-

. .. ~ rupa ı e aocru an ogru 
bu yaz sonunda alacağı şeklın ne kıntılan luzumsuz yere çogalt- nakaliıtı Ha~nn b.attnda haılaya- «Alaturka aaatle öilıe kaçta oba-
gibi karmaşmalar doği.ıracağını, mamaya çalışmalıyız. c:aktu. yor?. di,,e IOl'llll yok; hbt •Rami 
bizim de hangi tehlikeleri önle- Bütün dünya~ bu kara 194! ıene kaçbr? 1357 mi. 1358 mi?• 
m ek zorunda kalacağımızı kimse yılında çok çetin günler bekli- Subayların techizat diye .. ıor~ aor~. _ __. __ 
k t · d yn kalacağınıız Çunlm remıı d ... elerde alat..-

es ıreme:ıo:. yor. Bun an a bedeli para olarak saat yoksa da. Rumi ıeae vardD': 
Bunlara karsı koymanın ilk umusuna kapılmıyalım. • • _ Kaç doiumluaan 7 

çarec:i müdafaa kaygısının bir an Bitkin bir Avrupa karşısında verılmıyecek _ 337 doiumlu! 
hatırdan cıkmnması sinir1erimi- kalacağız. önümüzdeki kışa doğ- Ankara 27 (Telefonla) - l\.1illi - l...iaed- Jaansi .-ede çWtan? 
zin hiç bir avutma ~e kışkırtma l ru çok dayanıklı, manevi ve Müdafaa ~c:t'alet~ muvazzaf ve Y~- - 1941 aenaıilacl~t 

1 , ğl 1 dek subayuua verilmekte olan teçhi- Millell...,... tak.Mil " aut ka-
ile gerilmemesi ve gevşememesi- maddı bünyece çok sa am. 0 - zat bedelinin para olarak deiil a!IY· w edileli ı 7 .- oL.F.or. Acaba 
dir. Ku\'vetim izi şimdiye kadar rnamız prttır. nem verilmcıaine dair bir bP."9 Ji- a....ı .............. ..., p. 
ıailli birUkt n aldık .Bu bit 

~ -Y.rvr- ..& ... ·-

- Bu yıl herkca Nisan balıiına 1'azulanqoıl .. 
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( Diin Geceki ve Bu. Sabahki Haberler ) 
1 Harp tebliğleri il 

Alman tebliği 
Bcrlln %'1 (A.A..) - Alman ClldalM7. 

bafkumalldıanlıtmm ~: 
ıterç yaııma"e'Rlda .Alman ,. Ba

Sir Cripps 
Gandi ile 
görüştü 

m tıtaıa.n diişnanm btl'bırt aıt:a.- Sir C • t• - ·..ı _ 
mıdan gelec dalgalar bal1nde yaptı1ı npps m yanınua 
taa.mızlan cerı pftstilrtmftşler "" 12 götürdilğü anlaşma plini 
lanlt tnhrip etmiflerdir. '1'a.gall.rogU. be kt d bü]"" 
fhnall ~de yapılan bir mtıkabfl f DO a a &sa 
taarruz neticesinde mfihim SaYyet ediliyor -
kuvvetleri ağır zayl.a.tla hareket mev-
11llerlne kadar geri atılmışlardır. 
Şimali A.trllmda Tobruk: lbnanma Yeni Delhi 27 (AA.) - c..ıdi 

tarşı yapılan ha va t.aarruzıa.n esna- bugün Crippe ile ili .-Uen fazla 
ımıda orta tonajda blr ticaret vapu- konuşmuştur. 
ruha.sam u~tıım~. Ytmi De1bi 27 (AA.) - Sir 
Şlmnl~ Mısır çölünün şlmenditer Stafford Crippain Caadi ile yaptıiı 

battı dun ceee b.m. bomba 1sabctlerl görüşme §imdiye kadar yapbğı öte-
JlA blrknç nolftadan .lresilmiştir. Bu ki bütü ' · ti ı d oim 
arnd:ı bir İngiliz no.kliyc senı t.a.hrlp '-abuln IJSist. ~~eder -~l ~- • Uf 
edllml.ştlr. ve&; enn e .Y<U.Ul ~aya.-

Malta adasında A.lmruı mu'ha.rebe retçilerle görü~e:k zaruTctindea. do- ~ 
byynrelerlnden müteıı::Jı::ep teşk11lcr layı son~ erdirilq:riştir. Görüpele:r- } 
Valcttn llmıınındn. ve Marsa. _ Slrncco den sonra Gandi. bütün suallere c:e- ~ 
körtez1nde bulunan düşman gemile- vap Tennek: istememiştir. Bu ak§8ID ~ 
tine kıı~ı t:ıarruzlanru htJS'USi bir Crippı ile Pencab Ba~cık.iH sir İ$kcn
muv"artakly tıe tekrar~lardır. Bir der Hiat Han arnsmda yapılacnk 
l7U'I: ıı.aörle ş büyük tıcaret vnpuru- olan görüşme bqka zamana bırokıl-
nn bilyük ta bombalar ındlrllm!.ş., mı§tır. 
;'P~rla ı-tlünde yangın çikanl- Lond.ra 27 (AA.) _ Gazete 

u ır. Pt.:ıroı depolannn, doklara, h-'---1 · - Si Staff d c · 
k 

ILDQ" CT.ııne gorc r or npps 
ı~ lam ve hava bataryalan mevzi- · ı H. _ı,_.___ la l · 

Jcr t' de tam lsnbetıer kaydcdll.ıniş- "':urtaaı! e . .ınO'BUlnB yapı n . ogı
tlr. lız tekliflennın yakında nqredilcce-

Ak <'n zde bir Alınan denizaltısı Al- ği ve Hindistan camiasınm cm öocm
"'Clulan umumi knrargfıhınm li gnıp)ariyle müzakerekr yap1Jaca
tcblığL11de blr muhrlple bir ~- ğı anla§ılmnktadır. 

1 batınldığı blldlrllcn İngiliz ka- Dem 24 (A.A) - O. F. 1. : 
nl takip etmiş ve 4 bin tonluk Londradaki Hint mahfiller.inde dola
et:-ol gemisini btr torpUle batır- ~n Ye Neue Zurcher Zcatung gaze> 

InıgrU. ,_ ft .. asın ı. .. ~ pıl .___ tet9i muhabiri tatTafından hHdixüm 
u ....... a ...... ,.. ya an .,...,,,_ · etl - Si S ff d C · 

Ut çevresi Jçlnde Alınan hava lruv- ~BG' ere gore, r ta or nppa-
retlrri dün gece mühim blr deniz kı- ın Hmdistana yanında götiirdüiü 
~t mnkezi olan Sundcrland'm t.cı- anlatma planı finıdiye kadar zanne
ke~ tesislerini ve Hunıbcrln ağzında dildiğinden daha liberaldir Te fU .S 
blr limanı muvnff:ıkiyetle bombala- noktada hülAsa edilebilir: 
'mışlardır 1 s••t•• Hi •.JI___ A o 1..._! · - u un nt ıu..ue araınc:n 

Izland:ının şarlnnda bir denimltı- son zafere kadar Mihver devlderine 
mız bir kara.kol gemlslnln ve 1k1 de- Ic.a.r B'' ··1t B · il u Lot 

HARP DURUMU 

Birmanya' da Japon 
baskısı artıyor 

aponlar Ammalyclnin "doğasıırida yeniden 6az'.ı 
'atlalara tMker 9}uırdılar. 

Biımaııyada l>a,1.,-an ,-sd Ja
poll taarra:m ~odir. Jıır 
pcmlar Tanso'da mühim Çin 
llavvedcrini ~viımişler "nJ P.. 
male doğru yoDanna devam et
nrlşlcrdir. Tango'yu çf!'Vİ!lelı Ja
pon btn-et)ed bunclMi Çin. mü
dnfaannı kınnağa çalqmaktadw. 
Bu havalide Japon bmdasmın 
arttt&ını İngiliz tebliği hiJ.diJV'or. 

Avmtralya etrafmdaki hare
ketlere gelince., Japonlar Salo
rnon adnlan'le Yeni Hd>rid ara• 
amdaki geçidi kapayan Santa 
Cnr.r: Te T ncopia tahmadalanna 
Mker çıkarmJJlnrdır. Japonlar 
ATUStrnlya ile Ameri1ia &rft91n
dak.i yıoia kemıek iç:.irı AVmtral
yanm pricmdldd adalan e!e g.,. 
çinn~e karar Terdiklerl gittikçe 
da~ iyi bir mrette anlaştlmak
tacLr. Yakın<la Yeni Hcbrid ada
larma karfl da taarrm: t>Cıene
biliT. 

Fıf ipin a<lalan:nda Japon tay
yareleri Amerlblılamı latlı&lm· 
lannı ,-cmde1a boml>ardımmı et
mi~. Amerikahlar bu bomıbar
clnna.nm tesirli olmadığım eöy
lüyorlar. 

Cephenin be.r bmınCLi, Ml
lıie.a Demeç haT'ZU!llda Pdd• 
11 ı:aoNırebder dcıvmn ediyor. 
Fakat bu mulıarebekr Chu wııda 
değişildik yapamaırutım. Sen-yet 
td>liği dün de durumun değiı
mediğini hikfirmi§tir. :Almanlar 
Sovyede-r.in Jiddetfi ldleu:mlar 
)'llptıklanıu, fakat bmdarm kan
la zayiat Terdirileı:ek püskürtül
düğün6 bildiriyorlar. 

Son cürıler zarfmda eephenin 
omıup l.ıs:mmda Lava •nmağa, 
karlar erimeğe l:iaşladığmdan 'bu 
ld.ımda yakında büyük ~ 
ta muharebelerin dmması bek· 
Jceelbilir. Karlar en,Dce her ta.
raf bir çamur denizi belini ala
caimdan çıamurlar l:W1Jyuncıya 
hd.r ancak küç\ilr. !aareketler 
:Japrlabilccektir. 

Lib7adaı 

~um fn1malari ~dinden 
muharebe ha.rdtetlert pe4c ar.al
mqb.r. Y a1mz tayyarder Dtiytlk 

faaliyet g&.termiı~. karrılıll 
.mnlar Y-ı>mıtlardn. 

seyreden bir ticaret gemisine taarruz mueadeleye ckvamı duşunmclidir- e er a rı a arı 
ederek bu dört gemiyi de batırmıştır. Jer. · 

Avustralya 
etrafındaki 

çember 
Japonlar Santa: Cruz 

adasına da asker, 
çıkardılar 

Murmansk 
cephesinde 
Rus taarruzu 
Kalinin cephesinde 15 
günde 11,000 Alman 
öldüğü bildiriliyor 

Sanoo 27 (AA.) - Bazi ba- Stoldıolm 27 (A.A.) - Sovyet: 
t>erle:re c3Te, Japonlar Billmark ta- kuvvetleri Munnansk cephesinde 
bmadalannda önemli lııir filo rre aa- i.lltbahar taarruzu hazırhklnrını ge
)'1Ca 6lıtiin kuvvetler toplamaktadır- c:ikt:innek için geni§ ölçüde bir taar
lar. l>.İğ'CI' taraftan Şanghaydan ge.- ruz yapmıştır. Buz denizinden Al .. 
len baberlu Japonlanıı Santa-Crw: man gerilerine Rus kıtalurı çıkanl• 
Te Tucopia İngiliz adalarına asker mı§ ve dü~ana kayıplar verdirj) .. 
çık.arcLldarıru biklirmckteclir. Santa.- miştir. Bu çarpışmalarda 13 Alman 
Um: talı:ımadaları Salomon adala- ta · d'" ·· ··ı ·· ·· S 

~ 
ril y • Hc:.bridl ndaki . d' yyaresı uşuru muştur. taraya 

k 
': __ ~: .. d er arası geçı ı Russa ist.ı'lcametinde kiitle halinde 
a,~a ır. h'" K 1 d eh a__~ C • _ı ..ıı_'L.• T ucuma ge~n ızı or u ş rin şJ.. 

ı ~ • ruz un Oe3luounua:a;ı u-
\ • _..ıı__ d • l • d · mal kapılarına dsyanmıştır. 

cop:ıa ~ı cenup enız erm e flJTl· 
di en ileri Japon ~nü teşkil etmek- • Moskova 27 (A.A.) - Kn1inin 
todir. cephesinde 2 t Martta biten 15 t;Ün-

General Mac Arthur'un de 11,000 Alman öldürülmüştür. 

bir nutku Bitten temizlenme 

Hazerde üçte bir ücretle, 
seferde de parasız 

gidecek 

nere·ye 
racaklar? nlz:ııtı rıvcı ı;emls1nln refalta.t1nde - f1 uyu ntanya _ ~ uu:?"'.te ş k f b • k 1 

Dün gece az miktarda İngiliz tay- 2 - Büyük Britanya. Mind:ietana 
J<'lttlerl gnrbl Almanyayn ım~ yap- Büyük Britanya ile mütte.&klerinden A h t• • t• · Alııbra 27 (Telefonla) -Hımr-- B• İ •ı• k " "' 
tılrlnn tnarruz esnasında düşman bü- çoğunun sah.ip olduklan clerececle umumı eye 1 iÇ ımaı Lman 7enJ bu kanun llyibuma SÖ• ır ngı JZ as erı yazari 
yük kayıplnra nğratllmıgtır Gece av- hürriyet Te i.tı1dal ~ hedef re, müDıaCt ....e bU1U1t bütçekzle mü· cKafkasya» diyor 
cılnn Ue hava mftdafruı. babaryalan tutan bir meıruti statü bahşedecek- 'YaZellei -.ami;ııre •• belediyelerce 
16 dü,.~an tayynrem dft.Şürmfişlerdtr. tir. pOlltaya Teriku her GD9 qya ilo 
Dört Incillz tayyaresf de gündüz 3 a··--:L B . ...__ idare heyetinin raporu kabul edildi, veni idare Lazerde Te feTkal&de anlarda ya?• Londra 2~ .<A.A.) A- York&~ir~ 
Frans::nın garp sahili üzerinde d~- -. • u,-.. ~ya ~.,ten • 00• 1 dmı glSren asker ailelerinden erata Post gazetcsımr. asken yazan bildi~ 
rülmfiştür. A~ei;'lnen Glldner htlvada ra Hindistanda bir müesaısler mee· heyeti izasnıı ve üyeleri teÇtİ 7ollanaeak (hir buçuk Jciloye kadar) riyor: Alman · ba~kumandnnlığınm 
28, :7 ve 28 inci muvaffaklycUnl, 1'e~- tin toplantısına müaaade edecektir. pal<etJer için fiçte bir !cret alınacak- ~u~~! toplama şekline ba~a.r~k 
men Zuhlphe - Welssenfeld de wGece 4 - Niyabet icra. komiteainin bü- d k. Al t t avcıs!1' sırauıe 18, 19 20 ve 21 hlcl tün baJıldan derhal Hintliler tara· .Ankara %7 (Alqam.) - Tiirkiye olduğu lleıtlqi köyl\i7e "nllUliftir tır. Seferde 8*er ailelerinin erata onu~ ... e y~z man ara e}ısınm 
mnvnrraklyetını knza~~ır. fmd·- i.aıol _ ı-•ec~'- '--- .. _ , __ '--- LLer Fabn1calan Anonim Şirketi 1941 IN!l1ealnde ...,....,.AY ekioıiod • yollayacaldan paktler parasız .evk- ne 

0 gını ta min etrndt mümkün• 
1" .... .,..,- eau e& ua ~uanl a.a- ~ .---- 0 1 caJctıT dür. Cenupta tümenlerin toplanma .. 

Tümgeneral Krunmhüber kuman- ricb-e maliye n müdafaa itleri tın- llaPwnt Heyeti bugün Şıiıket lokalin- 87,008 köylü ~ "fi& bunlara o taa . ınası, taanuzun Kafkasya istiknmeı-
damndn hareket eden ~e avcıların- di o~cak.t:ır ao toplanmıştır. pancar bedeli olarak 9.709.373 )i.. D • JJ tinde olacağını açık surette göstet"' 
dan mürekkep bir tefkjl dfm gece 500 . • • Umum! Heyet. buııünkft prtiaım ra öd~tir. fuıcü hava muzafferiyetini kazanmış- • s .-. Sıyut itlere nezaret Te bu ıyordiği imllnlar .W«inde yazifo. 1941 ....mde Cfast t*er hıl:iri- emıryo anınız melı:tedir. Fakaıt Sicilya Üo On iki ada 
tır ıolen .idare etme Gzere deıfıal malı· l • • • . • L--L-- Şirk L---- araaında Alman kuvvıetlcrinin top• 

· chlt bfr harp bhineai tqlj1 edaecek ~ Y~ ptilımt ıııuı- e- muı::ın ietlııeal ettikled teker mik-- lanması hakk111d• bilinenlere hakl'" 

B 1 k 1 S f 
Te ha kab:ineye .,..Jet m.eraYıulan tin 19" 1 ~ '" Ur 'Ye za· tan todura Zonguldak • Kozlu Jiatti lına, Doğu Akdenizde de bir haro-

U gar ra 1 0 ya- ~edeceklerdir rar heeap1arma sözden aeçiımit"' Fabrika .l.tib-1 edilen ltet olabilir. Bu dolaylar® plunö,.. 
· temettü Lir • 1i 0 dairtılm- hak- ,eker tonu kömür havzasına kadar 

h k t 
• -------- lcmda bru ....dlttee eonıa yeni kde ııUledi)en Alman ordusu var-

ya are e ettı B. Mussoıı·nı·' idare mecli.i a,cle.ini T• m6raıkip- AlpulJu • 2l,34S,410 uzatılacak dır 'ft bu ordunun ansızın Ubyada. 
(Bq tarafı ı iaci salUEcde) lıerini 9CÇIDiftir. F.ıt.kifdür MMnr, Kıbn., Suriyede, yahut Filia.-

Umamı Hqcıea. ld.e mecı;.;,,ce Tmhal :::1::~;g ~ 27 (TelefCl\la) De- tinde görlllmw ihtimalini hesaba 

ıtt=- !~: ~~; nı·n bı·r nutku T~en rapord.a ~ cöre Uplt ;lS~.315,277 ~an in,aatıDhall~n_~ ~~~ kdat.rA1mak. tetila'lde bul'!nmamı:ı~d lirLtlm• 
miittctikler Terilen kararlan tahmlıı firltetin f938 een.mden t9'41 MDOo m•--nata cöTe. jyarDllKlll' • ~':' .. u .. , an r aynı.zam.an a ran 
hususunda ftlphede bırakılmü ı.tıe- iline kadar pancar .lmii eel..n• ae- Tem 87 023 '4S7 httmd• K.urtalanma kadar 160 ~ uzen ..... -..ı Rusyanın ıaşeaı yolunu da 
nlllyor. Fa.kat bum.da tahmin edil- F• t hn .. ft• _ nifliii tcınedea ICIDcye aıbmfbr. Bu- :AlpallR •• Uplc .. .; tahrika.Ja.. lometrellt hattm infUl lıb:ıit P>~ keen.ek maksadilıe Orta Şark petrol-ı 
dlğfne göre Kıra! BorU nt: defa olarak ıa a aa ve ennaayon ııu bu döıt .-ede Jl!Mlh-1 tafvml rmdan. Meıa.t.a elde edllen ,elEıerla dir. 77 D<:i Jr:ilometreye bdar ray )eri istikametinde büyük hareket• 
Alman istekleri önünde boyan ~ aleyhinde bulunda -.halarm. ~ ,. tılcle edilen be ~ dahil deii]djr ~r. yeniden teşd>'büs ıedecelc görünüyol"' 
1:lr ve Sovyetıer Birli~ ile münuebet- pancar ..--.. 4lair J9P01"da fU Dö _.__ ' f.laZJS - Vmı batbnda Elazıktan. lar. 
terini kesmek üzeredir. nkMDLu TUCilr· rt .....,_. Wııı••ınm bmpan· Çapüçma kadar 166 kilometrelik ---

Bulgartstanda Rusya ale,tımde btl- Roma 27 (A.A) - D.N.B. : . • mliddethd ele l&.fledir. ~&zerinde ç•l1J1lmaktachr. Zon· Filipinlerde harp 
J1lt 1Unnlaila nüma~ıer haarla.n- M. Mweoliıd dün V.-.d.ik ean,yıa• Elde edilen M.h.t.d tafV9ll Fabrika ICampaqa pldak • Kodu hattı k&nür haTZ&· mıştır. Rus cephesinde harp etmek da ltaı:,aıı halk banka len idaN ~- pancar tıomı ..ha Le&tar Seneler .addeti aün mıa doğru uzatılaeaittrr faaliyeti arbyor 
llrre göniilltl toplanmam için de gıe- liııi reiaini Ubuf etmip:ir. Daçe ba ' lıondra 28 CA.A,) - B.B,C.: Fllipın... 
nlş bir propaganda ba.şlnmıştır. müııaaebetle .. demeçte buJunmUf" 274,597,680 21.022 1938 Alpu)Ju ı JO }erde Koregldor e.dıamna kar'§ı haıra 

Bulgaristan ve tur: 628, 161,2.SO ,.S,097 t939 F..Jci,dı.ir lOS Macar ve İtalyanlarla hücuınlan ~etlen~ ve M sa.ntte 
R d kifl cFıat1erin c1evamlı Mll'etle aıtma.a SS0,422.2.59 '9,403 19-4-0 Tuıtıa.I ' 66 ti t '1 hücum yo.pı.lnuı§tır. 

omanya a tev er .. ~üla.yon öyle bidıirini cloiu- SS6, 190,4.S9 '41.279 J941 u,u . 102 care Ba.taan ya.nmadnsınd:ı. çlddet.ıı bl.l\oo 
lkrn 27 (A A) - Br.itanova ran ik.i Amil tqkil etmektedir ki bu- 19'8 Te 1941 eezıelerindıemahsul Bundan bir müddet eneı Mace.rlS- lm9 ç&ıplllJlllla. yap~. Diİ§maQ 

ajansı: Buraya gelen telgraflara ~ö- en.flAayondur ReJ' bmı ta§tY lııettar ~ elde edilen l94lil •en.o.inde 106,450,363 to- tandan ,ehrlml2:e blr 1karet grupu faali~hı arttırm:ığa hazırlnnıyor. 
re. Romanyada ....e Bu}garistanda ~~son~--1:.1' çımi:ü b ım un an t L.-t-~.__ __ L ~ na ba 'i olan teker~ diğer eo- ee~ Macarlar, ya.ptıklan tıemas-
tevkifler yapılm.ıJtır, Bulgaristanda, bonil ~-sr~ır, l UD~ ydapa- ~~r o~-~~-;::-, neleııe nazaran en ~ yddinu 1ar smun<ta bazı a.nıaşnatara. ~ Ostanda hava akını ....-· 

20 
. d _.,___ ec~ vasıta '" arsı maz ua qe 9G&. ounun uır mmı:maen ~•art- tqlci) etmelGtedir Tıcaret V klleti- mışlardır. Bu cümleden oJa.rak al&-

annnmt.f ınyruıet a amı auı.MUıt Te 1i'kQr Mili tin t.asanufu b.r- oldo " mmunb'elie Mü • e caüm pamut: dôk1lntils6ne mulaı.bll 
ih.tnet wçlarından teviôf e-dllrmşler· ~--L ·,,__1..,~ e d '~- ~f U8UPll m g • nin delaletile memWtetimize ithal 500 •- ---•«...~ -~- Lonclra 28 <A-ı\..) - İrıeillz tayyo.-
tfir. Bunlar arasında bir eaki DahıD- ~ om:uıs me~uu ur. ~ ... , .. ruz: edilen 9,850, l-42 ton teker ile Da ..._ ~-...,ura eçyam .... ~""· ıelert, dün ~ altında bulunnıf 

N a1ba K lef _, 1Pdecı bu .:olda bir metre daha ileri- Şirl.et, pancar ekimi için m.ulrtaç .faz:la .istihla.lt kutılanmııhr tıaı,a da ınantıa.tura. evam mutar Ostandd:ald h<'deflerl bom1:mhunışln.1'r< 
:re . azın, ~ 0 ve l'eftıeTa.1 lcmeınek babüı mevzuudur. l,İ ~9)'a • ~de menılelretlmi:zın pemuk dö- dır. 
2.Mmof da nrdır. ..__ • -~'- ,__ _ı_. • -'-'- 1 küntüsft almak 1*.tncktedlr. 

R ad 95 . adamı ~ 11.IYcue J.>U xc:ııııre •~nen e- Beledi _ .. ~ 1 
DE ~tir.a Bun:::!ramıda ~ d ...ıı bir sarett~ t~avi ~t:mek ba- ye Ye. ~yet Gardiyanlara elbise . . . ~eni Gineden yeni 1 
~ Propagaııda Num M. Tıcianu im meyzuadar. Çünk.u ~on~- masraf bltçeaının tetkik Ankara 27 (Telefonla) _ Dahi- Santiyago meraaımınde h be k 
~rdır. Ayni zamanda. cenrenJ A~ ::_ ~ed ~~~ ~ edil~ baılandı li7e Vek.5.led. ceza _.eri prcliyan· Tmk murahhaıı a r yo 
bıeırlr.o'n\Rl 1921 mnfmı da ııiJBh ~ 0 ıt .> Beiedlye DMm1 Jllnc1bnen1 ~ 1llrma Devletıçe dıılte wezlıutıli hak· Aaal 27 (AA.) Şii Cim- J.ondra 28 (A.A.) - B.B,C.: Yd 

.ltma c;airrd&ğı ked olaralr. biJidiıi.. Lindber b• mtJaren belelllle w ~ IWtM kmda bir boan .... t.s.1...-~ ,...nf..me ~ı mil· :='1 :~1;., ~ :_::;,3 : 
li;Jor. lı ır tayyare ~ te4*a lllilllele _..,ııııff;tr, llllfbr. wel>otile ~ % Niıııım. 942 J&IDJIJlV tıı.yyQ~ ~ .... oivanml 

f '_L_ .. _ md ;!!'-.- ...l!-1!1.: Eb:;IE:ie:u bMO'fl uAuktht aııtatu . -J.ı- ' -~ Ynnania----- yı·yecek aurıaa•~ mu.uonm.ua --- - -.&.. ll:!O!A? da.......__--...~ Yem· Ce ı . de yapılac:alt meraaune. aun . .ı.T"' 1G bomba atmışıamır. Hasar"° mJ4ıfllt: 
~ cak __. ._. ._. _._ -~ ~· zaev en Cümhuriyeti h&Jcemetini temei1 -.. ~tur . 

.:O~ ,!ı<~ m: yapa :.derhal umumı 1ı1ecnse eefbdecdlc- :Ankara 27 (TeJofoııla) - ~ mek Uzerıe. Boeno. Air• EJçtsj Nl- r 1
------------

p.ıa madde1'erl 1tildtl oldutu !ıa>de ~tA.A.> albayP'ord ~ ~ ae. d8n ı:ıa.tmı ı:n- kQmlar tam.fmdan yaptlaıı Manisa. dülad Ak§in feftat&de -~ 
llag1hı Plre,ıe ~en demir al- =.ı. ~ ~ b&- o6mende ~t llMl'&f bltvö•tn '" ~eeir c:ıeza evJednin bıpsı bit- nfatı1e tayin edilmiştir. 
~. Be:YnelmD~ Kızılhaç c:ıem1ye- rmde mal:tno mIDıend1sllği TBZ1!es1nl m1ııatt.k'erem Jııı.P'lnnl 11ı& l>Otıııe be!ı!dl- arlotir. 
tltıtn ~ b6tOn savaa ~ bııbQ1 .w~ ~ giinti bildir- ,.e ıebı1ltln1n t*11t ettı#1 ft'*Slde l!V- lngı.liz IDraliçesinin 

Ife demeli? 

d!wletJe.r pmtye 8eıba9 J\ll ~er- m1şlerdir. Alba1m ıdvll m1l.2avirWc -n.- nen bbuı olıırmıuştur. Batak gecesi .., • .. .. 
41r. stfeslle btıltı:ndu!u ~ Nez::ıret1 B d - I • • F.nurum lbcsin<len ~r yegenı harpte oldu münevVCTimiz. gönderdiği bir 

B
• iki . - mmna.U~ 'ftlZifes1nden r11mesl- argaza ası e ektriği diin Tebim Belediye b2inosun&. Londra 27 (A.A.) - Geçen~ mektupla ona ctez luı:vrn~~ eö-
ıs et yanşı ne müsaade etmıştir. Bıngaz adasına elektrik '9'0rell fal>- L• (B ak . · . 1 _ .l!- Jüld ··ı- d 1-- b" k 'f 1 

Vô • Nu, bir frluaamda CllÜr
ati intikal> tabirini kullanmış. Blr 

btanhal bisiklet aj.'\nbtından• DO • Ford'un bundan Jk1 S3D8 ervıe.ı,. dka lahn>l Mnnbul bel~ mil- u:ır a§ geoeaı) tertip etmiş eruır. e garp ~o un e yaprı.cın ır eŞJ z:ünü öğüt veriyor, 
• - '16. 100 ve 125 kilometre~- Ltcdıberg ıfb1 adamlar taratı:nrdaD acaat ecıcrek. n:mıot tla.tla.n aıtt.1~- Saat 20 deıı eonra Uço kadar devam uçu§~a 1~!ll~~ ettikten. •~nra ~Y: ı cTez kavrayış~ 1, Türk halkı 
den yaPJ}acak Te bet hafta ctenm e- ~sahada ;prd.Im. g6nndı: sıl'eU- dan elektrik kllovatma b1r m1ktu eden pce, kalabalık ~avetliler '9'C boldugu bildırılen kıraüçerun yegenı ' elbette csürati intı"kab den daha 
decck olan bu seneki ecri blsUtlct ya- le c&ıde binlerce ta.'Y}'n.re Çllcır.ıbUe- zam Jl.pıhnasmı l<rteml§U?'. Bekd!ye Erzmumlular arasın<la gayet eğlıen- 32 ~ında yüzbaşı John • Patric tez kavrar. 
nşlanna 3/N1aanda baJ!amp ilMaı- oe1t mevkide Qkl~ llfW.lNtli M- Mııat mldtililli iN ~Jıı•dk cdi eeçmiabr. K..ı::,..• ~~ti~ Bowes • Lyon'wı öldüiü haber alın-
Jlılta nihayet verilecektir. tldardadlr. tııllll **" tir. 1 ~----------" 
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yeni harp bütçesine ilavedir!» diye 
astronomik dolar rakamları ilin edİo 
liyor. Bu milyarların ne ifade ettiği
ni kavnyamıyoruz İptidai insanlar 
yalnız muayyen sayılara kadar akıl 

60 kasa 
bulundu 

HUSEYiN SUAT YALÇIN 
ve 

Okul ders 
saatleri 

erdİrinnif. HJt.ttl derler ld bizim - T 1• y A T R o M u z 
«7 » den de bu belli imİf: Bunun M - - d b I • 1 nisandan ı·ti·baren bazı" .asla a:yettb imit. (Azeriler ve diğer ısırçarııam a u unan 

Elime bic Caıiantepıt gazetesi 
geçti. Orada «Kılıbık destanı» adın
da bir tür okudum. Manzwne Kılı· 
bıldar oemiyetinin nsil ve çneke:, 
mensuplanna ithaf ediliyordu. 
Okud~ Kılıbık ıöyle tarif edili

yordu: 
bazı ıark Tükleri bala öyle teliffuz bu kasalar bir hakim HiiH,-in Suat meriıumun tiyatro- olea gerebir. Çiıokll ~cıııda değiıikli.k yapılması 
ederler.) Yani çok eski devirlerdeki önünde açılacak muza ilk fiilt hizmeti Şehremini ı... bizde c6ddt n nezih bir tiyatro_... kararlqtırıldl <Dııancla aslandır, içeride Wl 
esli.f, bu adede vannca «yettiı. ad- met Bey t.arafmdan mem'\11' editc4 lemi )'allll:maia T• yqatmafa ba,tı- Öyle hamaıattır yoktur menendi 
deder, aayınm adeta bittiğine kail bazı aıbdaşlan ile bJrlate. hazırla.- yan Darfllbeclqi bir müddet ıoıır.a HiJttiı:iı.etin yurdum.uma ı nf.sandaıı IOntüğü bel.Eda hanunefendi ... > 
olurımq. 6 İse, ıon rakam olan 7 nin Mısır çarşısının tamııt amasıoda <lığı cDarülbiedayi liyatro kıunı UYllfUP blmıttı.. Sanatkırla.Man ida- itfbaren yas Mattnl taUılb laı.rm' 
«alb» İmif; yani makabli. 8 (ki sa- çarşıda 50 kad'a.r k88a. bul~uRım.u nizamnamesi> ile bqlar; bilahare lre nuıcl:iısi lzalanna va.nncıya bdar verd!ltnl yamu.ştık. j Gaziantepli şU kılıbığı tarif et
bık telaffuzu sekkiz'dir) zekinm ya'Zlll.lşt1!ia.r Öğrendt~:'tı go~ ~ d.ahil olduğu cİdare meclisi a:ıa.hğu herkesoe bir fütur gelmifli. Hüseyin Yu sa.atinln tatbiki üzerine ma.azt! mele için otuzdan fazla muraı alt al
ileriye doğru bir sayı daha aektiğini ::ştırm ~8!:et~e bul~a.n n,. ile devam eder. Derulıde ettiği vazife Su.ad'm •bir alcsüllmel hazırlamak> mildftrliiitft okul ders saa.tıertrı& bU11 ta 11ralanuftı. Bu arada ilk beyitbıı 
gösteriyor, Oııa göre, her rakamın al unm~~~ al1ımlşı bulm:u.ş.tıur. cHeyıe.ıt,i temııiliye komiserliği:. yani teği bu yüzden pek haklı idi. tadlllt yapma71 k:ararla.ştımuştır. lolıbıldıinı tarihine de hafif(le le-
bir izahı var: llk teliff.~ «hır.» ya- s btr:bul belediyesine bu kasalıLrm .anatk~rla~la id8:re mec~ ~rasında, Hli5eyin Suad'ıo temqa muharr.iri Buna göre, 1 nisandan lt1ba.?En ~'mas ediyordu. 
hut «pır» olan eh muttakkabndao salı!.bl oldulclannı söyllyen 3-0 klşl en nazik hır vazıfe olan, ırtıbat me- olarak da kıymeti büyüıtma. ticisi ~ tıet tıeıdrlsat ya,pan ot:ı.ılla.rda cKdıbddık taribia nelen bu kacl... 
cı:parmak» la sayılmasından ileri gel- mllra.caat etmiştir. Bu müracaa.tıar murluğOO.ur. manzum, bir ilcisi de birer perde ~ ~=~.:.reı~a:& ~.3~~~:'ft, kaaaak w ~ilmesine ıröniil nm 
m~. 2 de onun ceki» ilh... tetkik edl1mtf ve biçbtrl haldkat.e 111- Bu yüzden tiyatromuza ço.lc emeği mak üzere on yedi piyes yazmı~tır. tıedrlaı.t ya.pa.n okullarda fsıt teıdrlsat.& 1 obnadıgı tem, burada. bu maelert 

U'I gun görlllmemı,tlr. İstanbul belcd1ye- geçen Hüseyin Suat kısa bir zaman- Kendi&irun .cSon Asır Türk Şairleri> saO:>ahları saat 8.30 da. b&lfla.na.ca1t ve dair daha m:ım tafsilat nrmeii fay-
Bunlar bize giilünç geliyor. İbti~ s1 kasaların açılmMUU lcararlaştıl'- da ıq.atroculuğun içini ve dıı,ını ö~- nele ne,rcdilmek üzere aayın İhnül 12,30 da n:iha.,et verilecektir. dalı bulduk. 

mal bugiinkü aklımızla milyarlarca :ıruştır. Kl\88.lar İstanbul adlldye.sıl hA- renmeok imkanını bulmuı. tiyatro Emin Mahmut Kemal'e gönderdiği Taribta birçok methı.r, pek bii7'* 
d 1 ani d ., d klmlerinden b1rinin huzurun a. ~ı- ı · h '--'- d ,_. •- t ,.ı. b. .ı_ b · _,_, __ . !-'-' • o • •h .-!--'--, dun" Y'""" tir tir' ti'o--&~ im-o arı ıyamayqunız a uer e ÇO- ç1n ekJ.1 blr :ı:ablt halinde eser erı ll<ıı>'l'tn & OJT ÇOıı; ecruaaye ır yazıuo. U pzya:w'el'm mwuen Var• erı 1 racı ~ ....,. u~ 
cuklaramızı tebessüm ettirecek ... Bu- =~ v~~ere~ beı:ıı~ mal edile- daya.nan aar:ih fik:irler, etıaBlı kanaat- dır. Seyrettiklerimi. hatırladı1ı:lanmı. mandanlar, zalim hükümdarlar, bir· 
na rağmen. Amerikanm yeni harp cektir. e Ier edinmişti. O gerek keneli yazdı~. maIUnıat edinebildiJderimi ve yalnı& çok keşiflerde bulunamq ilimltr, 
bütçesine kablan bu dokuz sıfırlı gerek baıkalanıuıı hazırladığı ilk pi· ismini i§ittiklerimi kısan kaydede- töhreti diiınY•Yl dolatnut tairlt!l' ara-
adetlerle neler yapılacaiını hatka su· c h · ı ı · k etm •. Ş yeslerdeki bütün kusurları pek iyi yim. Bundan sonra takas amda pek çok labbddara rugetebi-
retıe kavrıyabiliyorJar: a 1 1 takdir ediyor rve: cMevcut eserleri- KİRLİ ÇAMAŞIRL.\R Hüeeyin usu)ife yapılacak liriz. H.t:ti. laLç.lannm zorile. 1ıözle-

Ankara radyosunun verdiği malô- , mize ehemmiyet V'ermiyelim, hepsia Suad'ın ilk pür'esidit. Sahne tertiıb.a- rinin pekliği ile tan'b~ J'flDİ bir yol 
mata göre, Birlefik devletler harp nin üstlinden bir sünger geçelim, on- tından, mevzuunun yeıniliğinden z:i.- veren cibuıgirler bile ... 
sanayi.inde 8 milyon inaan ça)ıf8cak· Annesinin zorla parasını lan birer etüt makammda tutalım, yade, konuşulan lisanın aeyyalliği. Hükumet, dün, şehrimizdeki alüa- Meseli cS.yk.ar• mec.lidero diye 
mıt. (Takriben. Tlirkiyenin çalışma alan oğlu böyle diyor yeniden hakiki temaşa eııerleri yaza- nüktelerinin zariffiği ile dikkati cel- da.rlam verdiği bir emirle küçük baş meşhur, adeta bir nevi aim, auat. 
çağındaki bütün imanları kadar.) hm.> fr'ltrini müdafaa ediyordu. heden bu eser herkes tarafından bca hayvan derilerln1n seı:bes döviZlle nı- edebiyat akademieini kuran Sultan 
N · ed 148 000 t ılacak racmı durdurmuştur. Bundaın l!JOO- _:.._ n~...ı- •-L-

etic e • ayyare yap - . . Hüseyin Suat adapte piyesler hak· g~ enildi. Fazla alafrangalıkla alay b lbi d rn-- n--- L.tr. ı usu.si ıuu-ıı;a u.,. .. ara. zamaıurmı m IUU)rW" Bomb fil. d ··rec1· ta d··ı.•-- d ra u g e çuu uuoçt • .,.,... 1 hükümd •--~ d O kadar mış. ası an a ona go ar .Beyktaf _ orintur wua.1.h..1 e~ .. e ~.,'.:.31 kındaki düşüncelerini Mehmet Rauf eden bu piyes umumiyeıt itıbarile bir takas rensipl kabul edilecac ~ m.an BrU1r111aan L • , 
elbet. Tanklar. deniz silahları ve aa• Cemilenin nzıe e ucum """ere ........ - B h" b d v b" .1 d ·ı l ki b _ L 1 memle'-te mübrem 1.htl""'" zilmres1n- cesur ve o derece ablgandı ki. hır ke-

d kemerinde kladı~ dört altın eye ıta en yaz ıgı ır yazı~ e ay- vo vı oma a eraa;JeT, yazı ışının ~"' .,,~ d 
5 

l.!.ilik ı..r:_-ı...::ı. 
ıre heıap dışı... ının sa ,,, ta k d A _._. R f ki' 1 v • d b. k d. den olan eşva 1thal eclilım!dik"e dert re yanm a O - 60 ~ .. ~ ...... beşibirlik., altı tane pll"lanta. iğne otuz TJC'a or ya oy u: «ı-u;u:;ım au , oar ıgı sayesm e ır ome ·ı ma- J .. efedik bir 

Yalmz şu Amerikadaki 8 milyon tane gümüş ve kırk k~ıt Ilrasın~ ror- on sene evvel hepimiz gibi saırıati te- hiyetinde idi. Bilhassa ilk 1:3er olma- lisansı veriLmiyecekti'r. bir kuvvet varken 3000 n 
msarun fHIİyetini göz önünde tuta- la almaktan ...,,,..,,,un Mehmet adında maşanın şen de bir acemisi idin. Da- sı itrbarile, Hüseyin Suat iÇL"n, bütün Ü Ü ER diitmanı kaçutmlfb.. 
1 ç ki v d el . . UL<4U•• K c K HABERL Baykara Timürlenk'in torunu ... un. ocu ugumuz a, ann erımız, bir genç yakalanarnııı: ad.llyeye verilm~ rüiıbedayiin küşadı ile tiyatro hayatı manası ile bir muvaffalciyet oldu. 
odaların tertibini altüst ettiğimiz za- dün birinci ağır ceza mahlromesinıde başladığı vakit elimizde mevkii tea KUNDAK TAKiMi Hüseyin Su- * İsta.1bul Esnaf c~lerlnln mqh'llt Babür p.lıın amcazadeai idt 
man şöyle derlerdi: muhakeme,5tne başl~tır. Yaka.- maşaya konulacak tek bir eser yok- ad'm ikinci eseri olduğu halde biraz blr1e.,ik yardım teşkilatı yıllık kon- ~bürname ~· cBaykaraıt dd 

«-Bir daiıtıcınm meydana ge- lanclıg~ .zaman ~bıtada. ve müddei- tu. Yeniden telif yapamazdık. Tiyat- lacemice adapte edilmişti. Lisanı gü- gresi. dün, Emlnönü H:ı.lkevi salonla.- toYle bahsedilıyorı. 
tirdiği karmakan~ıklığı on toplayıcı umumılikte verdı6'1 ita.delerde bu su- rn edebiyatın bütün bütün başka bir ı;cl, kelime- oyunları oldukça kuv- nnda. yapılmıştır. aTrmürlenk neslinden bu derec. 
o1sa düzene .sokamaz!~ çu yalnız başına yaptığını itiraf ed~n şub~idir. Ba~a bir mimarisi va.r. ı vetli olduğu halde, e,hasın bariz bir * Muhtelif som.t.lerde blrçok otel. mükemmel kılıç kullanan kimse ce&

Hakikb'' aten de bir adanımı istihsal Mt:1ehmet ~ke~edl e ıtaldetsınlt değiş-[ Bu sanati öirenmek için behemehal hüviyet taşunamıuı yüzünden, bir beyr• dh=n"::~~!~~=: menufC_:.~;:.de ''-~!_!.__ L:-.....::1_ L!-
ettiği ır bombayı göz önüne getİ· rerek va ...... yı şoy e ruı a mış ır: ·ıt l . A • ahl'l ı 1 k d. d p k · · k J ....,cıuı- lllCDlllKllu uu7.- uaır 
rtn. Onun tahribini ta.mir İçin ayni - em parası var L. ......., l d B 1 d M T "d" .. f -:s mu.- ... -..g............ ~ Ann 1n d F~•-ftt mı et enn temaşa asannı t ı ve 

1 

cansızı arze ıyo:r u. e ıyı arşı- verllınktir. Asliye altıncı ceza ma.hlre- 1~aı yan~-~--- Tüurk ILlll;..•
1 

Ali Şi .. 
d f d bunlan "''"'kalaıı.na. • ......ıırtyor, baln- adapte etmeğe üzum var ır. ugün anm.a •.· ,_ evzuub~u < ezyı ı nu

1 
us m.esın ... · de muhakeme c-dilen Abdullıahın N-·a..A d• Ba....1--- --•!...l--L~. a amın ayni zaman zar m a çalışa- ..,_, .,..,.. b k J'·'f h · · · b ıı; tı era. an b ..... 7 ' "' ,..,..... •~llJU 

ma ve bana bakmıYQrdu. Oturdug-u- ir aç müe rı veya mu arnr yetıştı 1 cemıye ~. A uran rr. za ~. m_ac . butun suçlan sabit olmtı$Ur. Sai ı- 1 h. e bükümd • • ol 
tak bir vasıta yaratmasına im.kan muz evin b~ka. katında kiracı ve ar- ~ bu sayede yeti~ti. Fakat artık on olarak hulasa edeh1lecegunız bu pı· kalan da göz öntlnde tutula.ra.k Ab- par amıt v arın vmın • 
var mıdD'? Öyleyse, 8 milyon Ame- kada.şım olan Muhslnle konuştuk. st>ne evvel vazettiğimiz bu usulü kal-

1
yes biraz da, çok garip fikirler kur- dullahın altı sene iki ay y\mı1 gün muştu ... Yalnu 0 ~u?.: ~olla Cami 

rikalınm yıkıcılık kudreti nedir? Ba- annemln parnl:ı.run zorla alıp berll.ber c!ınnak zamanı gelrriştir. Bugünkü 

1 

caladığıııdan aksadı. muıvaHakiyet ha!>31ne k:ırar verllmlşttr. de Ba~a meclialenmn en bem-
nu te)üi için 80 milyon İn.sanın se- Sinoba kaçarak orada yemeye karar içtimai hayatımız serbesçe temaşa kazaı;am.;dı. * Sirkeci civarında çıraklık yaptıfı başlı şimalarındandL 
nelerce çalışması mı gerekecek? Os- verdik. Ben oda.ya. girdim, nnnemle eseri yazmağa müsaittir. Senede üç ÇÜRÜK TEMEL Darütbeda};İn saatçi. dükkanından muhtıell! clıu ve lıte kahraınanbk, ilim. sanat. ed~ 
t.elik harp sanayiinde çal14an insan- konuşurken Muhsin de geldi ıkhn!z dört telif esere nail olursak, şimdilik ·jkinci kuruluşunun ilk temsili olarak kıymetlerde 72 ta.ne saat çalara.le öte- bİyat sahalarmda bu kadar mm etı
Jar yalnız Amerikada deği], hey· birden üzerine .atılarak aıtınlan al- bizim için kafidir.> tezini hararetle oynandı. Esaslı olarak. prova edile- de beride ucuzca s:ıror'kıen yakala.nan rafa yaydan Baykara, yeryüzünde 
hat... Beş kıta bu uğurda emek dık. Beraber Üskü.~~ ~tik, altın- müdafaaya başladı. rek hazırlanmı~ olduğundan çok be- Necatı adında 15 ya.şında blr çocuk karasından en fazla korkan adam-
sarfediyor. lan sattık, elimde dort yuz lıra k:a- B ~ ·ıd· D ··ıb-.ı . b . . adliyeye teslim edilmlştlr. Necati lfa- tnıf ... Hatta: 

dar Para vardı. Bundan On beş l•-1 u gayeye erişmek için Hüseyin ge. ru . ı. ar~ coayı u eser ıç10 de · d l'iraf e+ .... ı..+ı-Diğer taraftan bir korkunç rakam u-..ı S h b f d k- } k. k sın e suçunu " ~· - Hareminiz geliyorL. 
dah Fak d 1 w ') k ile iki bllçUk liralık bir altını .Muhcl-ı uat bir çare de düşünmüştü. Onun l 1~ ır e a arı t.~n ~çın~amışt~. * Eminönü civarında oturan ve Dedikleri zaman. Lııeadiainin n&-
k a.... at 

0 
a az ıgı 1 

e or- ne verdim. Kendime de e1bise, altın fikrince iki adapte eser vücude geıti- Guzel dekorlar, mumessillcrın hepsı· eczacılar 13.bor:ı.tuvannda. ça.lı.şa.n Ha- beti tutar -')erinin ----t..1-- bir 
ur.ç ••• Hayır. Yunanistandaki erzak yüzük. altın saat aldım, bir gazinoda ren muharrir bir de telif eser yazma• ne esvaplar yaptınlrruştı. Sahnemiz san Turhan adında. b!r ~l dün asan- • • 1CJ .. __. .......... ..._ 

vesikalarının gramlarından ha.met- da yüz llrasını bir gecede harcadım. ğa mecbur tutulacak, hunu yapma· Öu sayede l>üyiik bir ciddiyetle ha- sörle üst kata. çıkarken asansörün titreme nroaallit olurmut! •• 
miyeceğim. Japonların iatili ettikle- Bir cahillik ile bu suçu ~!edim. Mak- dıkça yeni adapte eserleri kabul edil- zırlanmıl bir eser kazannıış oluyor- tell kopmuş, H:lSQ.n Turtı.:ı.n aş:ıjpya • Görülüyor ki ne k~ iM 

rİ memleketlere yaymak istedikleri sadım annemin paralan b:ıı;ıkasıua miyecekti. Biraz sonra yazdığı eser· du. Darülbedayiin ~tibarı hu sayede dü.şere-k yaralanmı.%ır. Yaralı Jşçl ilimde. fende, unatta istıenildiii k.
ve ihtiyaca kifi saydıkları 600 keli- yedirmesine mey~an vermemekti. Bu ]erden bah9ederken Hüseyin Suad'- layık olduğu dereceye yübelmiıı bu- O?rrahpaşa hast.anc-sine kaldınlnuş- dar ileriye gİtmek imanı kılılHk ol· 
melik japonca dimağamız.a debıet işe de beni teşv1k e"~n Muhslndir. ın kendi tavsiyesine uygun bir şekil- lunuyordu. O zaman tah.iatlle bu tır. tmddan alıkoyamıyor ••• 
uhyor. Zaten bu parala.nn bir kısmını da de har-ket eth~İnıi, bu nispet dahi· gayreti çekem:iyenler, Da.rülbedayiin * Karagünırük clva.rmda oturan lıte Banara. •• 

Med • e b i.o+.ı ..... ·~ Tan adında blr kadın gece evinde bir 
eni bir dil, 60 bin kelimeyı ann me en verm'9wm. ]inde adapte ve telif eırer yazdığını devam edebileceğine inanmıyanlaı <:'OCuk doğurmuş, blraz BOm'a çocuk Hikmet Feridun Ea 

buluyor. Bu müstemleke Japoncası, Hazırlık tahkikatı evrakında bu da göreceğiz. vardı. Onlar bu temsilden bir kelime ölmüştür. Kadın, belediye hastan&-
demelc ki, ancak yüzde bir derecede suçta Muhslnin 111.şlğ1. olduıtuna dair H·· · S b ·· !arda da ti- oyunu olarak istifade ile Darülheda· ıerinden birine glr"-'rek blmll& old.u-
bir cfhuml il • . • bir kayıt yoktu Ma.hkeme Muhsin1n uscyın uat u sutun .. ç·· .. . . •w· ,.,...,. 

m Bl' b rısmı maiyet in- de şahit olarak mahkemeye r;a~lıp yatroya derin vukufunu ve tiyatro- Y''. 1~. « ~~le T emeb. e ıstınat ettıgı· ~unu söylediğini fakat hastanede he-

f81~larma reva görmekte; kafi ve va· dinlenmesi için muha.kemeyt ba.Şka muzla derin alakasını gösteren yazı- ru one aurerek tcselü aradılar.. nüz doğum za.ma.nı gelmedltt söyle-
saymakta ... Öyle ya: Harp sonu güne bırakmıştır. lar neııretti. Bunların birinde, dük- !<OÇOK BEYLER Hüseym Su- nerek kabul edllmdelğin1 w ora.dan 

yıkıntıları ortasında medeniyet mi ------ kansız ve mekan:Sız bakkallık bile ad ın Cenap Şehabeddllı'le birlikte eve dönünce o g~e doğ"urouğım.u, eov-, 
kalacak ki mede~~~il kalsın? Mevlidi nebevi edilemiyece~ini öne sürerek, Tepeba- adapte ettiği bir piyes.tir. Hafızam- de iyi bakılaıruı.mak yiizün<len çıocu-

Okurlar.mızın 
mektuplan 

--~-

Bunları diitündükçe insan çileden 
çıkıyor amma, kendi kendine ho
murdanmaktan, yahut dar muhitine 
yanılıp yakılmaktan da bir fayda 
beklemiyor. Hatta bunların bir Türk 
gazetesinde yazılması, Türk halkma 
okutturulması abestir. Çünkü biz 
nasıl olsa harbe susamış değiliz; 
bilakis, her vesileyle milli siyaseti
mizdeki malrul sulhseverliği belirttik. 

lnsarun şöyle diyeceği geliyor: 
- Evet, gerçi Türk milletin.in 

böyle sulha sevkedici nasihatlere ih· 
tiyacı yok; fakat bütün insanlığın 
vcu· ! Her miUet, radyolnn vasıtasile 
türlü propagandalarda bulunurken, 
bu de, ecnebi dillerle, bütün dün· 
yaya. harpcô fikirlere karşı miicade· 
k edici sistemli ve ik•lane neşriyat· 
ta bulunsak yerinde bir i~ yapmış ol· 
maz mıyız? Zira, bütün beşeriyet 
içinde, bu mukaddes vaizlik vazife
sini füo:erine alacak bizden. biz Bkil 
ve fazıl Türk milletinden başka kim
se kaLnamı, gibidir. Gibüj bile 
fazla! (Akşamcı) 

- .. ··~ .. şı tiyatrosunun ya.hancılara kiralana- da ve notlarımda hu eser hakkında !tun öldüğünü iddia etrnişür. Kadının 
İstanbul Muftutugundm: 30/Mo.rt/ w ti t h ... 1 . .. .. hiç bir iz bulamadım bu iddiası üzerine tahldka.tıa. OOşla.n-

942 rt s1 .. .. RebiuleVV1?l ayının cagına ya romuza asrını ı erı suru· l O · . mıştır. 
on i~~:e e m=1tt olduğundan önü- yordu ki bu fikri zamanla tahakkuk d'f-A YM~E~ N~ .r.+ERla b.ı ,ı;_li5eyidn Su- * Taksim civarında. Fev1ti admda 

Ü_.. k1 - ·· :ı.e....... ( etti a ın unır ıgar mu.te a apte birinin evine .cıüphell ~rin top-m oue pazar gunu aı~.ı pazıa.r- . tt"v. b b.. i.ik. tk~ .. 
tesl. gece.'l!) Mevlldt Neıbev1 olduğu Hüseyjn Suad'ın tiyatromuzun ida- e ıgı , u e~.e~. uy s~n:'" arımız !andıkları poll<ıtn gö~üne ~mtş ev-
Han olunur. re edilme tarzı ve piyes intihabı şek- ~~kzadw a h_utulnb" kud~tb~ı rtaya Yelkl gece yapılan ara.,tumada on 1k1 

li hakkında da hususi kanaatleri var- o mege giıze ıı veşı e uazır amı§· kl11l evde kumar oynarlaııJren suç üre-

Bl·r Holla"'nda fı"rmasınm d y.· b 1 d k d·w tır. Halbuki müellifler bu eseri adap· rinde yaka!a.nmıştardır. Tahkikata ı. •me u sütun ar a çı an ıger tiki I" B devam ediliyor. te et eri zaman . o ro u orazan 

müracaatı ~;~k:~z~;ın:a:.ti~:~u~J:;ızl~e~:~ı~~~~ Tevfik merhumal oynatdmak isltemiş- ko . .'~,ur··Ş~edrleFan tbilrh ck13.mvannyonlad" kilg:_.~dilğf.2 
d d bi r. 1 rtn,ı...ne . . . ler; galiba prova arına aha~ atmış- "' .. "" ... 

Hollan a an r ırma, şe 1 ;.u-d ... k: rak: «Zannederler ki yem Ye garıp 1 B T•ufik'm; m 1 ... .. • kuruştan satarken ynScn.lıınan Hilanet 
ki alakadarfara müracaat e ere 1 b" dd""d.. b" ar. orazan ~· onoog so~· 

t1 iZ'd b·ıh kırmızı bl.- eser er ır temaşa tece u u ve ır Lemekte münferit taklitler yapmak- admdak.i kadın yakalanara'k: adliyeye 
memleke m e 

1 
assa tiyatro inkılabıdır. Bu eserlerle hal- .talci kudreti aoikar l kl b b 1 verilmişt:r. 1 nwnaralı mlli1 koı-un-

ber, anaPon, ceviz ve kuru nıeyva. sa- k "'b .. h.. .. k . ., o ma a era er hk . d Hikm tın u'.h! 
tın almak 1stediklertni bildlrmist. lr. ın rag et ve teveccu unu azana- ıbu olü b'r tü 1·· k d... .. ··ı ma ma emesın e e ın a-

cagw ız fikrinde bulunurlar. Fakat dü- .. r Bı h rd~ ıvır:rma1 • 1
: gho:ud.- kemesi yapılmış, suçu sablt olduğun.-

Talep, tct.kik ed!lmcktedir. • . IA muş ve e za a verı mı§.,..vu a 1- da otuz 1 ·ı C_..,"' ödeme'·'-
sünmezler ki temaşa m.imarısı ayete- h . . .• n r:ı. para ... .._,.. """'e• 
• d" B h . . çıkıldığı se sa ıaıede artıstlenn gayet tabu yiıksek fiatla s:ıttı!Ş;ı kömürlerin pa-
gayyer ır. unun arıcınde k gördüğümüz haller.ini nıe -=Lj zorluk- rası olan 'i2 llranuı miLc;aderosine k.a-

d · · t t an uza • t!;"" . esna a ış tıya ro sana.ın lan yenerek elde etfkl · · k ··- rar verllmi~tir Bulgaristanda dokuzuncu Plovdıv ı . 1 enru pe gu ~ · 
. asır.> zel ıspat eder * Beyoğ;:u Halkev!nden: 2 nci İnö-(FiUbe) arsıulusal fuan 6 nisanda Hüse}in Suad'ın bu mülahazadan B h d' L • 

açılıp 19 nisana kadar devam cdeceık- k . L h ld .,, k. fi dere· e za ın ou roldeki tahü hali hak- nü zaferinin 21 lncl yıldönümü mü-
asti :ner a e o zam~n a k d .J M·· . N" • 'd b" f k n"""e""tile 1 nisan n4? Ç""""'mba gun~ n tir. Türle t.ebaasmclan fuara 1.ştirik ed h I im I dıgwından ın a oa unu ıgar an ır ı ra _, '"' " ~ ~~· .. 

c e azu anı ış oma • kl-· .ı · Beh .J' ff k" saat 18 de Halkevimi'Zin T__,,.""Qınd:ı. edeceklere ve fuan ziyaret edeceklere b 
1 

k .. . 
1 

. . enin na cueyım. zao ın muva a ı· · ~ ...... ., • 
meccanen vize verilıeceğl Bulgaıı l)aş- aşarı ması ço guç ış eTe gın~l 1 1 yeti hakkında da.ha sarih bir fikir k1 merke-z binasında bir toplantı y::ı.-
konsolosluguw tarafından blldlrlli""'r. ve oraya ısarfedilen fazla eme ere lvermi.. 1 . K . G"ll ·• . pılacaktır. 

.,~ d·W . k• l ihm I __ L l " o urum. « ayscrı u en run p 1 ıs· t!kl~ı 2 Fuar:ı. a.it diğer m.alfunat 1çln k~ ıger ım an an a e mecıour o - rogram: - ca. mar.şı, _ 
ıosluğa müracaat edilmelidir. manın fenalıklanm ortaya koymak (Devamı sahife S sütun 1 de) Konterans, 3 - Koro konseri. 

Filibe fuarı 

Bay Amcaya gore ... 

- K~ndi kerametini kendi anla- ... Meğer bizim ~ranlı komıu es-
tan dervİ§ gibi Times gazetesj de kiden raha.t değilouı de .•• 

... Şimdi rahata kavuşmu2t .. ... Bu durum on;ı hayulı eonuçlarl •.. Kültür sahasındaki 
vadediyorınutl.• da son yokmugl •• 

~anlara 

lcan iHalioin kerametjni yaztyor 
bay Amca ... 

Tereyağı fiatleri 

Son m.m.a.nlarda tereyağı ftat
wrl süt futlerUe n.b'bet kabul ede
mtyecek derecede yükselntlştir. 
Sütün klloou 35 - 36 kuruş olduğu 
h:ılde tıereyağımn kilosu on beş 
gün içinde 300 den 380 k~ çık
mıştır. Nlşant:ışında. her ZBlWln 

tcreyağ'ı aldığım bir dukk!n salhi
bl bana terey~ınm 380 kuruşa 
çıktığını söyleyince sebebini sor
dum. Banu şu cevabı verdi: e.F'.at 
bugün 380 d1r. İki gün so ıra 4-00 
kuruşa alacaksınt'l.. İlcrislnt dıe 
Allah bilir! .. ., 

Bize öyle geliyor k1 sut .fiati 
yiı~eimemişken bu flıı.t tereffüü 
için mak-ul bir ~ yoktur. 
Diğer taraftan piyasa.da yemek

lik: Trabzon yaltl bulm.n.k d.'.l kabil 
değildir. Flat mürska.be komlsyo.. 
nu Trabzon yağına 150 kuruş !lıat 
koyduğu h:ı.lda tıakkallarda. T.mlb
oon yağı bulunamıycr. Flat nıüm.
kaibe komisyonunun yağ flatlente 
de meşgul olmasını rlc:ı ~eriz. 

' 

B. A. - Soınuncuau doğrudud .. 
Korofumuz i~galin ne olduğunu 
- elhak - bu sayede öğ-rendil .• 



Sahife 4 

Türkiye Kılılay Cemiyeti Menfaatine 

Berlin Filarmonik 
Orkestrası 

Profesör H ans Von Bentla' nin idarelitide 
lıtanbulda yalmz iki KONSER verecektir. 

KONSERLER: 31 Mart H2 SALI ııtm11a'qamıııad21 ~ 
l Nisa.n Ha ÇARŞilmA g1bı11 aat 17 de 

ŞımiB TffATB061J KOMEDİ ıasm <ntAN8IZ rttA'l'ltOSU) uncıa 
yerllecektJ.r. Blle'tler: Şeb1r 1'1&hosu Aelertnde Atılmaktadır. 

Ş A R K sinemasında 
LENi MARENBACH • HanJ1 Söhner 

ye KATB DORSB"tn mtı.,tereba km.sil ettlklerl 

Gönüller Aldanır 
(FRANSIZCA IÖZLth 

senezıJn en heyoeanlı dramı. en hl&!t &ile faclallı. eeyıedenlert göz 
J11J}arma ga.r.ketmekte ve 1'tlııma.ml her}ıesin ıa.kdlrlerlne ma?Jhar 

oımaact&dır. BagQn aıı.a.t ı de temllA.th matine. 

Strn.EYYA dneması aalonunddi 

Danslı çay matinelerden 
bahsediyor 

... - - -- - .._w_..,, -~~--- ::-:_•_--~----=------.-....::..- ~ ~.,. ..::..._.-_ 

Türk filimciliğinin, .Türk dublajının, Türk 
musikisinin zaferler harikasi 

.HA7al1 ~ dohı ..-el aman. -maMJJa.rmı ~ ~ 
Bln.bJt eece ~ aı ~u. efAne'fi ~ hMJ'!lerlnin en cazl'bi 

Türkçe .azlü 
Türkçe f&l'kıli 
BGyü][ revü ve lmrolu 

A 

LEYLA 
• 

Sönmez bir aşkin çilgm. liaıretlerini, almez 
bir sevginin aci nağmelerini terennüm eCien 
bu müstesna büyük eser, tarihi ve klAsilC. 
Türk musikisinin dizi halinde en rulinevaz 

ve can alıcı parçalarile süslenmiştir. 
. 

Türk milli musiki ha)1atımı:zın en büyük hadisesi 

60kişili 40 kişilik 6kişilik 
Mehter takımı Muazzam koro heyeti Küme saz heyeti 

Musiki ve şarkılannı hazırlayan: Kemani 
SADi IŞILA Y Pek yakında: En büyük ve müs
tesna Türkçe filimleri göstermekle müstehir 

Sinema sın da 

1 Aynca: 

Bugün doya doya gülmek 
isti yenler 

i ·P EK 
Sinernsına koşsun dünya 

komikler kralı 
ARŞAK P AL..'BIYIK.YAN 

tarafından dayanılmaz dere
cede güldürücü sahnelerle 

dolu 
TÜ'RKÇE SÖZLÜ 

3 AHBAP 
ÇAVUŞL 
Al TIN ARAYICISI 

Büyük komedi 

M. U. M. .Memleket havadis gazetesi. 
Seanslar: 12,45 (TenzllA.th) - 2,SO - 4,SO - 6,30 - ve 9 

Bugün SUMER Sinemasında 
ALLAN JONES ve NANCY KELL Y 

tarafından c;ok güzel bir tarzda yaratılan 

Her pa:zaı- sa.at 14 dıen 2.2 ~ kadar 
Kı,ymet.11 Sa.n'aW.r Senelerin, ayların, ha.ftalann en büyük zaferi olan 

iBRAHiM öZGUR T Ü R K ç E 
MAVi RUMBA 

Kalp1erl. 8'ihirllyen yelli tango~le biltibı _ _..,ı K. L E o p A T R A 
gençllğıe zevk 'Ve net'e da.Rıtma.ktadır. 

~--•••• Masalannızı evvelden ta.pattınruz. 

1 ..mz ! ... 1.kq~ Dih:~~!~:::~~~=a•&Mn• il 

Eğlenceli, kahkahalı ~ gözler kamaştırıcı sahnelerle dolu filminde 
güzel §arkılaı: d:inüyecek ıve yeni danslar göreceksiniz. 

Bugün eaat 1 dıe tenzilatlı matine 

1 Ankara Halk Musilci Cemiyetinin 
BÜYÜK KONSERİ 

Müess!3 il.yele~ JiiDek .sa.n'am. tanılan 

MÜZEYYEN YILMAZ'ın 
4tJ,ra.ıdıe 2 Nisan K2 perşembe U:1Ja,mı 

ANKARADA: YENl Sinemada 
Saat 21 de ~ lro:ı:ı3erlerlnmil aııı:ı balla
ın.ıza miljltelems. Bile.tıer her gtbı llhıema ~e 
satılmaktadır. 

Bugün SARA v Sinemasında 
ela Konga.> nm unutulmaz yaratıC1m 16 yqmda Donjuan 

MİCKEY ROONEY 
CECİLIA PARKER ve LEWIS STONE 

ile beraber emulaiz bir tarzda yarıı.tt:Jklan 

ANDY HARDY KELEBEK 

da bütün İıııtanıbulu hayran ediyor. 
Programa ilave olarak: 

WALT DİSNEY'in renkli mikilerindıen 

1 DENİZ JZCILERI 1 
.,_ ______ Bugün sa.at 1 de tenzilatlı matine ••••••-' 

1 ._ G_u_·n_Iük_B_or_sa_l I R A OY O 1 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

~ bedeli (27290) ııra olan muhtelif eb'alta 3650 metre Bezli 
LA~ Transmisyon kayışı CT/4/942) Salı günü saat (15,30) on beş buçuk
ta Ha.ydarpaşada Gar binası dahilindeki 1romts)on tarafından kapalı zarf 
usullld satın a.lmllCaktır. 

Bu işe g1.rmek isteyenlerin (2046) liı'a (75) .ımruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği ..,.esikalarla. tekllfiertni muhtevi zarflarını ayni giin 
sa.a.~ (14,SO) on dört ottl2a kadar Komisyon reisliğine vermeleri lnzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3615) 

* Muhammen bedeli (8000) lira olan 1000 Rulo (100000 mette> Kolas13 

İstanbul Bonıasmm %1/3/ 9!2 Fiatlan 
Londra ftzerine 1 sterlln 5.22 

Pamuk Mücerrit Şerit (6/4/194.2) Pa"Zartesi günü saat (16) on altıda. Hay
da~'.}!Lda Gar bma.sı dahllln<leki komisyon tarafından kapalı zarf usulile 

Bugünkü program sattt alınaca.ktır. 

Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 
13.30 Program, 13.S3 ~ oyun Bu işe glnnek ıstıeycnlerln (600) liralık muvakkat tem.lnat, kanunun 

havaları, 13.45 A.ians habe'rlerl, 14.00 tayin ett1ğ1 vesatkle tekllflerinl muhtevi aa.rflannı a:vnı gün saat (15) on 
Rtyaısetlcümhw: baıtd'OSU, 18.03 Radyu 'beşe kadar Kom1.s;'\'.>n retsUtıne Termelerl lı\zımdır. Cenevre üzerine 100 

İsviçre franlu 
Madrld üzerine 100 p~et.a 
Stokholm üzerine 100 kuron 

30,365 Çocuk Klüb'l 18.45 Z.tmat Takv1m\, 
12 89 ..... Bu işe alt §3.rlnameler kom1syond.an parasız olarak dağıtılmaktadır. 

• 18.55 Dans orkest:ro.sı, 111.30 Ajans ha- (3616) 
30.72 berleri, 19.45 Kahraananhk de.stanla- ----------------------...:.:.=.:....-

ESHAl\l ve TABViLAT Acık artırma ıle • 
Fevkalade satıs , 

n, 19.55 Rumel1 tfirkülert, 20.15 Rad- V E F A T 
Sıvas - El'Zllrum 2-7 19.90 yo gazetesi, 20·45 Koşma. ve sema.1.ler, Merhum sero.ar Ekrem Ömer ve 
Aslan çimento 13.30 21.00 Konuşma, 21.15 Dtnle;1ci ııste«- Müşir cemu pa.~ toranlanndan Emin 
------------- lerl, 21.45 Ka.hramanhk: m.enkıbelerl , Bfile:ntın kardeşi Gellbolu eşrafından 
:rENI NEŞRİYAT: 22.30 AJans haberleri ve borsalar. merhum Rıza Atıf Beyin damadı. Ga-

Bostan 
• Yann sabahki preg-:ram latasa.rayın eski. sporeulan.nıda.n Ömer 

Serdaroglu vefat etmiştir. oerı.a:-:esl K2 Martın 29 uncu pazar sa.b::ııhı 

J Şeyh Sadll Şiramıln bundan evvel 
eğlenc:.di qk mac:enınu mutlaka göı:ünüz Gülistan 1slmli meşhur kltabmı ter-

"-----•Bugün ıaat 1 de tenWAtlı matln••-••••" cihne eden Kllisll ü:sta.t Rlfat, bu ke-

8.30 Program, 8.33 Ha.fi! program bugün Hasek.1 N1sa. Hastahanemn~n saat 10 da Kadıköy Modada aon 
(PlJ, 8.45 Alaruı haber1ert. 9.00 Müzik kaldmlarak ~1& namazı Aksara.:ytla tramva'Y ~onunda. Beşbıyık so
CPI.), 9.15 E'f'ln saatı. Valide camtlnde kılındıktan sonra kağı 18 No. h evde bulunan Foni Mo

, ' 
1 MARMARADA 1 

Senenin Z son h!rikası 

1 - Barba a Stanwyck 
Fred Mac Murray 

ın yarattıkları 

GUNAH 
GECESi 

2 - Madeleine Carrol 
Douglas Fairbanks 

ın yarattı.klan 

KARA 
YILDIZLAR 

Zl\ferlerle de''anl ed.IYor 

SON GÜNLERİ 

Gül ve Bülbül 
Opera Simi 

ELHAMRA'da 

1 ALEMDAR J 
LESLİ HOW ARD'ın 
Dünyayı heyecana veren :faciası 

:&YBICA: 

Günlln tayyareler destanı 

20 BiN 
KAHRAMAN 

ASKERLİK iŞLERi 

J 1 

BeJoihı JerU .&s. Ş. Bqk. lıiından: 
A§allıda sınıfı Te rütbesi yazılı Yd. 

Sb. lamı ace~ ~ müracaatla.n 
Uln olunur. 

Yd. Top. Tim· All Kemal oğlu zetı 
K'ID!'?alp (52758). Yd. Top, Tğm. Ha-· 
8Bll oflu İanı&1l U'nıı:r R~ 331 

re de Bastanı tercüme etmiştir. Ah-
met Hallt Kitabevi ta.rafından nefis 
bir surette bastınlmıştır. Tavsiye ede
riz. 

Eyiipsultan kabristanına detnedile- tör Oompany Exports ı ne. fabrikası 
Fen şehitleri ihtifali cektir. ba.§kUibl tay E. Armitage'a. nJt eşya.-

Hayda~ ""'A" a~"eri .......... rin"r tat- Ank A ı· hk lar açık arttuma suretile satılacağı ·k'-- -. v"'""' "" ara s ıye ma e- llfuı oluıur A alı-~-'" -
blkat okulu müdürlüğünden: 2 nisan • b• . . hukuk h" 1 

· vrupa m ıı~ı.ı nla Mari Antuvanet 942 perşembe günü saat 14 de okulu- mesı ırıncı a· vun oymalı .~ıon tak:-mı, 3 parçadan 
MeŞıur Ste!an Zweig'in bütün dün- muzda toplanılank veter.ıner bakte- kimliğinden: Pomre usulu diğer .bı.r salon takımı. 

ya llsanlanna tercüme edilmiş olan riyoloğ fen şehltlerln1n 1htiral1 ya.pı- 9421528 tıek:mil ma.rıketiri şi!onyerli sekreter, 
bu escrt Bezan Yalman tam.'fmdan lac~dan meslekta.şlarmı:ızın bu tö- ö .. 'Vitrinli. mavun Bnhu a.yna. makin<'ll 
ço'k muva!fak:ıyetll btr surette dil1m1- ıatf kl~ :rt- Da.va olunan: Ankara ksüzce İngiliz yemek masası İ!rıgiliz ştlonyer 

rene A'J ra ~ olmıur. maıhalleSiıde Cingöz sokak No. 4 de ' 
ze ~mış ve ~ Halit KltaJJe.vl Nebahat Yıldız. konıodlar, ma.vun oyma direkli nadl-
tantmdan bastınlmıştır. 100 kuruş- Beyoğlu Halkevindeu: Kocanız Bahaeddin Yaşar Yıldız de b1r k~ryola, aynalı ve aynasız ma-
tur. T&vsl:yoe ederiz. 2 cl İnönü zaferinin 21 ci yıldöntlmii veild.ll avukat Sa!~\ Nezihi ta.rafından vun el~ıse dolaptan, Ampir ıcy:nalar, 

T e•ekkür mililMebetile ı ntsa.n 942 perşembe a.Ieyh1n17.e gayri ahlW hal ve ha.ysl.- mal"k:etırt .salon masaları, rorforje ım-
:ıı- gtı:nU. saat ıs de H::ılkev1mlztn 1'epe- ;etmz hayat Te lrocan:ıza. ağır hakaret zalı elektnk avize~t. mavun oyun ma.-

Zevc.lm Dr. Hüseyin Saat Yalçının başındaki merlm: b1n.:ı.sında bit t.op- sebeblle açılan boşanma davası üze- llBSl, Kolumbla salon gramofonu, se-
cenaze m~ 1ftlrakl& dootluk le.ntı yapılacaktır. rine 1kametg1h:ınmn meçhul bulun- defli tabureler; ti'sküdar çatmalaıı, 
gösteren TI! mektup, telgraf gönder- ı _ İst1kl!l mar.şı, mo.sı lııase-bile ıt mart 9U perştıım.be resim1er, Çin Kraklle vnrolıı.r, yemek 
mek ıSUtttlle :ırederlme ı~ eden 2 _ Kon!era.ns, gün11 saa-t 9.30 da Ankam 86llye bl- sandalyeleri, b\if e, c.Mersteı-. dllt1§ 
a.ziz doetlann:ı.ıza şiitmnla.rımın iblA- 3 _Koro konsıert. r1ncl bukuk mal:ıkıemeıshıde hazır bu- masa.lan, krl.staUı ve kristalsız mi-
tmı mUihtıerem ga7Jetenizden rlca ede- lunmanız veya ta:mfJnızdan b1r vekll ıUstr yazıhaneler, ca.mekinlı ve eta-
rlm. * Beyoıtıa Halkevinden: 2ô/3/il42 göndermeniz lilzumu blldlrllen dava jer kütüphaneler, kuma.şlı ve ha.<:ıır 

Merbıımun zevcesi Azmayıs Suat per~be günü Hallcevlın.1ids Dr. ~t1dası ve davetiye Anbmıda Ulus w koltuklar, e:Maple» duvar etaj~l. dö
~nt ky~~ k~adan ::ınde.n Istaın'bulda CUmhur1,.et ga:ııetıelertıe ner kUtüpbane, keten çay sofra örtü-

Şehir tiyatrosu temıilleri ve ece ühtm bl eranstın, :inra:ns- 11An ed1M1ği halde gelınedhıtz '" ve- sü, heykelli §Omlne tıakımı. a.v tü-
eınm m r m.azere e u a.eı1 kil -nderm.edl~ınıs ..... 1 .. ~.,_-.""""'.,., .f06JW ...A..... .. 

Tepeb~ı Dram Jo.smında ba.şka. bir güne tehlr edllmlştlr. Kon- &" eo ~......_ ............ •~a;.., G<JUÇJ~ sobalar. yun ve pamuk 
Gece sa.at 20.30 da ferans günü aynca Mn edilecektir duruşmaınn gıyaben :yapılmasına ve :yataklar, 1lldJş1 saplı bıçakalr, tabak-p A R A · halı.1cnızda gıyap bmn ve:dlme.shıe la?', siirahller, hava gaz ocağı, allmin-

Tl D·ıyn·~ sulh huk-L -·hk--·m- ?e bu lcararm yine bu ~ıie llA- Yom mutfal: tıa'kımlan Ta.JJOlar gu" ya.tro mevsiminin son hatta.il tt• .... ..... ~.......... ~n 1ebllgine ıı. U. ı.r. lcanmıunun • .• .. -
İst.itlll caddem Konred1 Jcısmmda ilen: Esas: n. fOO v. 405 ıncı maddelert mu:U:Unce Jniiş yaldız madi?n tepsiler, Ingilı:ıı 

Gilndfu: saat M de Diyriğl.nlıı Hacı Osman M&'k:ıdi ma- D..rar yerllm.tş •e c:turG§llnamn da 131 :PS1~. vesa1re. 25 cllt Encyclopaedla 
ÇOCUK oy U }I( U hallestnden Mebnı:et lr:an6ı Emine 41~ puartıest mat ıo a muallAk Brttantca İngili'Z .lilgnt kl.ta.ple.rı 1pe:l!::-

Gece saat 20.30 da İnögünün a.ynı nmhallederı. BaiVranı bulunmuş oldutundlln ~r gftn ve n. l1p.Jı: ve Tebriz seccadeleri "Ye ha-
SÖzt.lN KISASI oğlu Osman bacı6ı "Ye Kodi.k oğlu kızı saatte yine bWı;at gelı®dlğlnjz veya lılan; pey slm!nlerden 100 de 25 te-

••• Patma. aleyhinde aÇlllJŞ olduğu ayni vekll göndermectlğlniz ta.kd1rde du- m1ııat alınır. Satış peşindir. 
4 Nisan 942 c-tesi Üpmı mailallede kAbı se.lı X'ıl'be1d.z cliıı rupnanm ~ yapılaeatı 1lAn --------------

luymetli unatkir rıo1u Arslan oğlu Kll"kor .,., Asador ve olunur. (2133) (3851) Osmanlı Bankasından 
arkası Pala.k oğlu önn yol ile çevrili 

(5373{)). (323/534{}) 
.:.:::.:..==.:......:..-------~~~~~~ 

Hizım Körmükçü'nün ve tapunun n1rm 941 tıa.rlh ve 92 sıra B 25 Mart 1942 tarihinde keşide edilen 
numarasmda ka,yıtb. ha.ne mıı.a ba!h- ulana mükafat c.AiLE SANDIÖb p1yang-osunun 

A 
Sinema sinda tahminin üstünde bir muvaffakiyet liazaniyor:1 

Bugün seanslar : 12.45 (Tenzilatlı) - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 
,~ ...................................................... , 

çenJn t1lksbni da:vası:ıun Dlvrl.ği sulh 26 Mart ~ ta.rlhln~ tesad1if eden nctQici 
hu.lrul: ma.hkemeslnde yapan mu!ha- peJ."l'!lllbe giltıil sat 18 - 19 arasında 1 adet T.L 1 000- lık tk.rami 
kemesi sırasında da.talı Naile ve Fatı- Tünel ile Ta.k31nı anısında siyah .. ' . . ye -
manın yerlerln1n. nıeç.buı olduğundan renkli T& jç!nde ntttm ~a Giresun m~ilertmlııden birine. 
UAnen davetiye tebllğ edJ.1ıniş ve blrllkte evr.ık bulunn.n ctızdanımı 4 adet T .L. 250.- lık Dı:rnmiye -
muayyen günde gelmemiş ve blı' .e- kaybett.ım. Her Jttrn bUJ.up aşağıdaJd İstanbul ve İzrnirdein müştertıerl.mfae. 
k1l de göndermem1ş oldutandan. 13/ &.drese getirdiği taik:dlrde memnun !i adet TL. 100.- hk i.k.mmiye -

14/942 tarlltln& 1'83layan pazartesı gfi- edllecettır. Galılantep, İstanbul, İ2m1.r Y& Ka.yse-
nü saat 9 a ve bugiln t~ da'Valıla- Ma!ımutpaşa. Kefeli ha.n 7 numara. rl"dekl. müşterilcrlınlze. 
rıı gıyap kararı teblltmıa, bra.r vertl- Mostara Aral 25 a.det T.L. 50.- l.ı.k lkraıniye -
mJş oldutundan m~ gün '\"8 Adan:ı, Ankara, Aydın, İstanbul, İz-
saıa.tte gelmecllklerl ve bir vekll de FA'Yi _ İnönü lllrokulunda.n 938 mir ve Mersin'deki müşterilerimize. 
göndermedikleri takdin:le ıpyaplnmı- ~nesJ.nde almJş oldultuın §eha.detna- 50 adet T.L. 25.- 1Jk ikramiye -
da mubakemenın devam ~eceği ye ıneıın1 .zayl ettltimdeu 111r yenisini a.ıa- Adana., Ayam, Ankara, Bursa, Ccy
bac!ema. yapılacak olan muanıeleleı1n cnıtımdan eskisinin hiikm.11 yoktur. han, Esklşc-hlr. İstanbul, İr.mlr, !Aer-
de gıyaplannd.a icra edileceği llAnen Burdur KUl'"U m.a1lallesinden Osman sin, Sıvas ve Ta.rsustald. müşterileri-
tebllğ olunur. oğlu Hüseyin Kö~ mıze. 



- -- -~-- - _:... . - --- ----- -~--· -- ... •-;ı-- ~ .... ___ ~ 

SÖZÜN 6EL1Şi ls;~:~:~::TI j ~ 
Kaval dinler gibi horozu ~~ 

K::'an~X.::: =.--"'="..:.: ~,.,:u~ = = Harp harek. etlerindeki 
b genç stajyerler ahnarak klwı'. mruAintn bnınmasmı, aybJt lıımdıkça imanm yemek w.mlU ela 
m.ıerıerin haftada bir verilmesini, memleket tıtm<le clolqnıasl. artıyor. Ben ötedenberi hamur iPn· 
• tst.emlş. pek hoşlanmam. Velakin. an_.. b e 1 e W e h e t e 

Teklifin birinci maddesi im.de ldAsik mus:Odnin. korunmaya btı yasak olup ekmek karneye bi- ır ıgın e emmıye ı 
muhtaç olduğunu, c1iğer maddeleri musikiyi sevdirmek tçtn ::: ~m!~ dy~~~es~ , 
propaganda Jüzumımu haber veriyor. Yani eneli JdA9ılk musiki-
_. giiriil-tü•e gitmekten . kurtaıoa....,.ı;.. _.._ ..:a- _...u ~!.__ &anca1a ile yapılm)f ftşneli ekmek lJ,a Mrb . . . 1 ' 
3a ,. ,.,.,,......, ....,. ... .,. ua-... """6~·--- tatlısı. üzerinde şekerleri pullanmq -d~~n~-l ~~e~~~ '" YNAn: 
meğe, sevdinneğe çalışacağız. fDtıkJ bakla kıymalı. • li -.. .. ıuo um erce K:UOmm:rcıu;; mcea--

Görüşe bakılırsa, musikiyi çoktan anlamıcı Ye -ı"' olma- börek: bol ,J~1 veya fınnd::_ &eye ~ağmen, Akd~~e ~--Şark M. ŞeıJki Yazman " .._. .. ........,.. --1--- ek ., lıaTe.katı arasında gorulen birlıge ve -
DlJz icabeder. ÇOnkü çoculdannnza musikiyi tanıtmak tpne ilk mış u ............. gevr pogaça. sar- bn bark t bi liğind d ı iki · d ılmasil R 

-...... leni b h -"- ~-lerd . mısakh y0ğurtla tatarböreği. .• Bu sa- - L e( ;,__ -r en o ayı ta- iki taraftan bir en yap • e om-
mc.n.t.Cp e aş ,-or. o.na me-~ e devam ediyoruz. Kızlan- brlan okurken .• de ağzınız sula· ıcuın ~ya ve Japo~-a) ka· mel ıol yamndan clarbelenne maruz 
mız ve oğullaİmnz sekiz sene musıldden hep 10 numara alıyor- __ 1 _ Çoaızm ...!:-•·· • z:aııçlarına hırkaç defa işaret etmiş- ilcaldığı İngiliz deniz filosuyla Tobruk 

_,..., ya... pur .JUMU esmer aı- tik Keza b dan b' ··dd l t.. 1- d 1 1 _,_ ._ 
lar. Fakat ne tahaftır ki Dseden yabana dili öğrenmeden çık· mitle • bil h tırl arak hasreti içi- · . un u mu et evve cllS'Ktsın an mnhteme o ara:K w.urtu-
tıklan gibi orta mektepten de iki sesi btrbhinden ayırdedeme- ı:ni :Im~·e a !J ı e · de Şımali AfrikadA harekat için en hu ve harekatı da daha hızlı, daha 

ç gım zam ar 0 uyor._:· müsait mevsimin geçmclcte bulun- canlı, tabii daha müesaı;r olur. 
•den, notayı öğrenmeden Ye musikiyi sevemeden İnezun olurlar. Y~ ete ne buyurulur? ••• Mubare- m.aaına ve g!eneral Roınmelin mü- J nJ .. t · k dil de 
Musikiyi anlıyan, seven, onu Jmrtarmaya uğraşan gene beş on iüı bo.Daş.acağı mevsimdeyiz. Fakat, him takviyeler alın ı - ,_ apMao armuk gos _e::_ş ma_ sa 1 e 

•• le kekikli bol bol b' kıvırak . ış o masma rag- oaa nç oya -er yıgma arının 
aıerakbdan ibarettir. ~y las gevrek dana D' külb men, hareketsiz kalmasını da Kaf- manasını Te ehemmiyetini herkes an-

Akın akın çalgılı gazino1a:ra dolduğumuza. görenler «ne mu- ~ 1
' • astıst, k.as.yoaya doğru başhyacak. hiT hare- lar. Bu 11Uretle az da ollea. Sovyet-

siki sevgisi!,. diye şaşırabilirlec. Fakat bu bizde musikinin teh- :l;:ba;:!.:a~e.k ka!~'!:~-:ıı:da; ketle bunun birl'ik .yapı~~ın .ta· Ier Uzak Şarkta kuvv<et ayırmağa 
likelere düşmesini önlem&. Çünkü neden saklamalı; yeni, eski K.sa,p Titrinlerinde alğır etinin =~nmy~n?~ın bile~ı g~ldi~r;1 beJnt- mıeabuT kahrlaT. Kaldı ki eğer Ja· 
f()gum"' uzdaki musiki anJa..,c:ı, -· günleri aga"' ç cröJ ..... 'eıinde yan üzerinde (150), kuzuda (200) eti- run R:,4'\No rud kia hı: ~kure, .. küJmlan!a- ponya k:lfi. derecede ikuvvde sahip· 

.-~· .-- 0 5...... keti • •• " ek· tih · -,,- a uyu muş erme ae (manız kaldığı pek az mu.kave-
yatıp kaval dinleyen koyunun nağmeler san.ati hakkında edin• bo w en go7~em • ış -:; :';u' ve. yeni saldırını jçin yeni kıtalara met dolayısi]e biz bunun mevcut 0 ]. 

diği fikirden farklı değildir. Notadan en çok onun kadar anlarız; ~ ~akal erı;or. cie ıru: İhtfyacma rağmen, Adalar denizinde duğuna kaniiz) o Takit Japonyanın 
makamdansa onun kadar haberi:nıi-L yoktur. Şarkıda bizi saran dold:orİc,ağılh un ~sene çıkan de mühimce yığınaklar yapbğını ve ela Sibiryadan taarruza lcelkmsı, 
beste olacagı- yerde gu .. ftedlr ve «Bitm""-;.. eenfoniı> nhı filmine '-- .. Pebil -'- ~ • ? asuıaY-'-- --'~ bununla muhtemdeu Kıbrıs ve Su~ ıw=n ten.eli ve hem de m:ihıver men-

faatlerine mutabık olacaktır. Zira lia. 
euretle Asya içerisine fazlaca gircrclt 
tari::a ya.kla~lanru pek de lıoı gör .. 
miyeceği ortaklarının uzakta kalma
suıı l1cnıin et:mjş olacaktır. 

Harp muayyen kaidelere ve esas• 
lara dayanır, Bunlann baŞlnda d a 
bütün kuvvetten bir anda istifade 
etmek işi, yani harelcet birliği knıde
ai vardır. Mihver bundan çok fa) d.ı
lanıyor. Vakıa bunun için fedak· rh· 
ğa, zorluğa katlanmak ~rftır. Zaten 
Larp de başka türlü yapılamaz. 

Demokrat·Sovyeıt cephesinde şim• 
di~ kadar hareket birüği görüle· 
medi. Bu aebepten de bundan müte
za.rnr oldular. Bakalım önümüz.deki 
harp bardı.:amda bu noktadaki ?.aaf 
ve batalannt anlıyabilecekler mi?, 
Çünkü harbıin akıbeti büyük mikyaıı· 
ta demokrat cephenin g&tereceği 
bu bfrliğe l:i.a.ğhdır. 

~-~ Hın gor. ece:.ıı;; mıyız u.aa a.a1 riyeye .aldıracağmı bildiriyorlar. 
hayran kalırw.. Acaba ne yapmalı? Belki de Türk musikisinin yediklerme sayıp yutkunarak kendi- Keza Japonyanın ela bu kadar ====:==~~iOOMI=~=~~=:::;:~;:::~:=~==~===:~~=~== 
inkişafı meselesini t.ekrar ilk mektepten ele aJmak lcabediyor. lerini mi avutacaklar?.. açılmış Te yayılmış-bulunmaama rağ~ ~- lif ·--~?!' : : _ ~. : 

Şnket Rado Balığa da hasret kaldık. Bir kilO' men. Mançukoda bıvıvet yığdığı ha-~ __ ~ _ ---= ~ 
-============================ eyice bir balık almak, Okyanuslarda her veriliyor. 

·~ çıkmak kadar zorla4b.. Valdile Bütün bu ha.beıler n olaylar göz L ı· g m aç 1 ar 1 
çifti beş k:anqa aabl~p da denize önünd.oe tutulunca mihverin eaash l:»r 
dökülen toriğin bile kilosu aelr:sene plana göre ve mühimce fedakarlık- . 

Gelmeyen fiatler! 
iktisadın bir ilim olduğu zaman 

Te mekanda, satışa çıkarılan bir 
malın kaç kuruş üzerinden verile
~eğini önceden hesaplamak zor 
bir İş olmasa gerektir. 

Hele bu satış Devlet ellyle ola
caksa Devlet emrindeki mütehas
nıı doktorların bu hesabı yapma· 
91 ve satışa çıkanlan malla beraber 
6atler3ıin de bildirilmesi daha 
kolaydır sanınz. 

Halbuki günlerdenberi, piyasa
da kahve, çay arayanlar, ortada 
mal bulunduğu halde, henüz fi.at 
verilmediği için geri c;evrihnıek
ted:iT. 

Bu ipn de islimi arkadan ge
lecdcse şahın bindiği vapur<lan 
ne farkı kalır'? .• 

programlannda plaklar ve .lleyet• 
ler tarafından sık sik tekrar edilen 
öyle ıar1clar ıvar ki bir kaç bafta 
muntazaınan radyo <linleyaılerin 
bunlan ogrenmemesine imkan 
yc*tur. Aı'boneler, ister ilıtcme:r; 
~ayn bir öğreotim eaaıtine lüzum 
b.lmadan ıarhlan öirenmekte
dirler. 

Smıllar 

çıkınca uskumruyu, lüferi kaç baba- 1ar Te ga,yreıtler pahasına da olsa. 
Nit alıp yjyebilir?.. harp harekatında '.ita.ti bir hirlik te-

Herkes yemek derdinde. Harp min ebnelc istediği gö2le çarpıyor. 
dedikodulan kabak tadı verdi. Şim- Bu birliği temin etmek asla kolay Cle
di hepimiz mide iti ile meşgulüz. Ne- ğildir. Sovyet Rusya ile ölüm dirim 
reye gitseniz konu,ma mevzuu hep savaşma girmiş AJmanya jçin Akde
yemek üzerinde. Eskiden boğazına niz ve Adalar deniZ!inıe kuvvet ayır
düşkün ohnıyan bir çok kimselCT son mak, buralarda yığınak yapmak ço.k 
::mm.anlarda oburluk derecesinde ağır §eylerdir. Keza Japonya da bu 
mide meralana diiştüler. Hele evler- kadar lcuvvete ihtiyacı varken Man
de yemek mesıelesi büyük bir üzüntü çukoya kuvvet tafımak (gösteriş 
halini aldı. İspanak yirmi beşe fırla- şeklinde bile olaa) çok zordur. Fa
yıp loymete bindi. San patatıea kırka kat hütün bunlara rağmen bu ilci 
bash. Fasulye en büyük nimetler memledcet ve bütün mihver tam bir 

Lokantalar i]Ôi betherler de arasına çıktı, otuzdan ~ya inmi- hareket birliğine çalışmaktadır. Çün· 
hirinci, ikinci, tiçüncil sınıf diye yor. Yoğurt yüzler üzerinde yii.züyor. kü bu hareket birliği de mihverfo 
emıf1ara aynldılar. Prinç kuynıklu yıldıza döndü. Her- şllndiye kadar e.u büyük kuvvetini 

Bu ayırmanm elbet bazı iktisadi bıs binöirine akıl danışıyor: teşkil eden düşmandan evvel hazır--
sebepleri vardır. Fakat maksat - Kuzum, biz yiyecek İşinde şa- lanma işi kadar mühimdir. Ancak 
geniş halk. iktisadına hizmetse '1MY'Oruz. Siz he:-gÜn evde ne pi,iri- bu sayededir 1ti potansjyel kudreti 
böyle aşçı, berber ye eaire gibi yorsunuz?.. düşmanlarından kat kat aşağıda 
esıafı değil mü~teriyi •ınıflara _Vallahi biz de .,aşınyoruz. Her olan mihver, haııbin icaplarını yerine 
a.yırinalıdır. Gerçi sınıfsız, imtiyaz- akşam bütün ev halkı düşünme se- getinnek, strateji ve tabiye kaidele
az bir halk jçin.de ıınıf yarabnak ferber)İği yamp eıüsi ırün ne pİfİre- rirri ta.tbik etmelc ııuretile kendilerini 

Ş kı .., • I abestir, amma vatanda;lann ceğİmizi düaünüyoraa. •aziyete hak.im tutmaktadır. Şinıcl.i 
ar ögrenıyoruz. aya.klannı yorganlarına göre uzat- bu çqit bir hareketin faydalarını 
Ehil el ve sıeeler tarafından ba1- malanm iltemdt ~ya aykırı Geçen sün bir ahbap dert yandı: araştıralım: 

k.a güzel ~arkılar belletmek üzere düşmez aanınz. - Her RÜn evde yemek diifünceısi Almanların Akderuzdeki hare.ket-
radyo programlanmızda bir de Zira nice nefesi kokanlar, ge· canıma tak dedi. Hem ilô gÜn sava• leri İngiliz donanmasını burada tut-
_c:,_rkı ög"' reniyorun saati Tar. ce zcytm· - dcme;e -watanlar var- nz. hem ağız değişikliği olur dedim, tu ve Cenup batı Pasifikte Japon vü-
Abonelerin bundan ne dtCTece dır ki tıraf o1mak·~· birinci eıruf fedakarlık edip iki liraya bir tavuk künü hafifletti. Japonlar bundan" is-
faydalandı1dannı bihniyonız am- lıerl>ere, bir lı:navat almak için aldmı. Zayı: birfeydi amma. idare tifac!e ederek Hint denizine çıktılar. 
ma radyo neşriyatını giinügününe birinci sınıf eabcıya gitmekte bir ertilr. Suyuna <:orba. pilav pqtj. k:a- Halen bu denizde ilerlemektedirler. 
takip edenler için böyle bir saate mahzur görmezler. nadlan ile göisünden patatesli kı- Önleri de bo~ gibidir. Halbuki Şi-
~ 1Ü%um yok gıbi görünüyor. Halk iktisadını asıl bu yönden zartma yapbk. SD'b ile boynunu bam- mali Airikaya gelen İngiliz vıe Ame· 

Çünkü 1adyomuzun a1aturka düzenlemek laZlmdır. yaya koyduk. Budlarmı da ayırdık; rikan yardımlannın büyük kısmı 
=============== yamı ~lca Yemek yapacağız. Hint demzinden geçerek gelir. O 

Hu .. seyı·n Suat Yalçın Doatwmm an]abfm• göre. aldığı halde karşılık olarak Japonlar da 
cılız tavuk. besili bir devekutunu da daha ~imcliden Şimali Afrikadalci 

t• tro muz ~ordu. Gülümsediğimin farkına mihver yükünü hafifletecek duruma ve ıya 'Vardı: gelmişleTdir, 
- Giilme, dedi. Bizim tavuk, Sonra önümüz.deki ak.bahar Al-

(Bq tarafı 3 üncü sahifede) malt için bllanclıldan C:lüiüm]eri, Fatma hanımın horozuna benzedi man s.aldmnımın · Mısır hududu, 
1ılmumi pro.vaıaı ,..pılacak.tı. Birinci kör düğümleri ç.özmeie uğraşan bu amma. ne yapalım?.. Batka çare Kıbrıs ve Suriyeye kar~ ve Kafkas
pıe:rde açılmak üzere idi. Hüseyin Su- piyeste Hüseyin Suat yerliden :ıiya- yok. • ya istikametinde inkişaf etmesi muh• 
llt ~ ben Bodoa Ağa rolünü oyıu~ de gaıph bir hava yaratmıt1tı. Eser, S1rası gelm4ken size Fabna hanı· temel olunca, Orta Şark İngiliz or• 
1Wıcak olan Behzad'ı ıahnode göre- bu ırüzden olacak pek az oynandı. mm horozunu anlata.yun: Dansı d~unun da tdrnıil bu istikametleri 
QÜyor, kendisini ar.atıyorduk. B"ır ACEMİ ÇA YlAKLAR: Hüseyin dostlar bafına, Fatma hanımlardan kapayacak tarzda bölünme.i 18.zım 
bç dakika bu arqtırrna ile geçtik- Suad'tn bu ~ bqlıca plusla• biri lazmı gelin etmiş. akraba ara- gelecek.tir. Vakıa denebilir 1ci ayni 
'-1 sıoı:ıra Kayseri kıyafetindeki fİgii· n ömriinde izdivaç etmemiı zengin anda bir düiiin zİyafeti yermiş, surette •aldırımı yapan ordu da par
ranlardan biri bize doğru geldi: Beh- bir bala ile üç yeğenidir. Yeğenler- &tesi cün doııtlanoa ballandıra bal- çalara bölünmüıtür. Burada müdafi 
zac:l'ı mı arıyorsunuz? dedi. Sinir- den biri uçan çapkın, cliiori acemi landD"a düğünü anlatırken 90rlnaf• için aıynca zuhur edecek mahzur ne
leomiş olan Suat Bey haykırd1• O bir çaylak, üçüncüsü de na:.ıik biT lar: reded.ir "> t~. kaba taslak bakılınca 
Qlnan pos bıyıklı. elleri haç reen· gençtir. Bunlar üç perde boyunca - Anlattıklarına bakılırsa düiiin böyle görülıJe bile, hakikatte böyle 
lıerile süalü, halis Kayserili yüzlu fj- ınulı.tıdif güzel ıabnıelere )'\'r vere- sana pek pab.Jıya mal olını.,. Bu değihlir. Çünkü teşehbüa aaldıran 
güran cevap verdi: Telaş etmeyiııll rek bu adapte pi}'Uin beğeni1meıı.i bdar masrafa naıd kıydm? ordunun elinde olduğu için, baogi 
Bduat ltarşınızda.> eıcıbeplerini de i:zah etmiı olurhu-. Fatnıa hamm bübürlenerek• yerde ve ne kadar kuvv.etle saTdıra-

y ." a.•" r "n ecnı·ı lı:admlarla ız" __ Hüseyin Suad'ın isimlerini öğren- _ T-L!« ..1_:_ .;. ___ cağını, nerelerde yalnız gösterişlıe ik-
ru"~ og .ı:~ .f_ı_ t.~'-1 d 1· auu yapanın.~·~ ., ed ~· . h·r· M din,. -ı--hmde hır" t•• ta...,,.. ... t-"L ~ ... R11tat na.ıı: arm a ma um.at mürüvveti • • 1 ____ hor f....1 tua ecıegmı ı ır. üdafi ta.raf 
.. ~,. .,.. ~~ cal' edir.ıemed.iğjm ...... Jı.: çok ~ daha ..-:.... h • d~ &ve&b-. 0~ oçıu& bundan haberdar olmadı~ı j..n. her 

lııir eserdir. Yalnız H:ı......:- SuM p;- .... - ....,...._ uo .,... on er L:-"ik ..._ lru 0 .,....... 
_..J'ı.u " vardır. Buolar: üfaf Gec,....; Bir _.-ı _ __ .ı!__ ,...... y,.... tarafta vvetli bulunmag"' a --1._.r Teeinio hapıda ethaetan birine h&- -. o-.: ...... QllIJ .,,.......,... 

- - w b Naime. Çapano::Olu, Devayı " -1• ve A • • • ve bu suretle kuvvetlerinin bir kısmı tün ınevı:uu ogreten ir nutuk s&ylet- .. ~ yol,. buıaJarm h b' h _ .1'} 

tiiin. d · cil _,__1_. Hülle'dir. l""l:"'-Ji Mi1ı:roplar da Hü· - • eJ)llDI ır o- israf eoi miş olur. Hele İran Te Lib· en, aeyu er müt~ __ L__ "w'll..., r- ile-. bn? 
~ .....s .. Suad'm bir perdeli.it L!- komıe • ._ ..... yap •• ya gibi aralannda 'b:;...::L mesafeler 1eri layık olduğu merak ve a!Ma ile --,, -· ou UJ' ...... 

brp.Iıyamadılar. Bu yüzden de pi~ disidir. - Elbette ... Baba hOırOZu kestim, bulunan hareUt sahalarında aaldrn· 
,_ ünüdedjlen raibeti kazanamadı. Atı.rette Bir Gün Hüseyin Sua.cl' m birinci sofrada ,.....mı parçalayıp cı tarafın halciki harekatı in.Jtip.f et
Ba ~Ji telif daha parlak bir &kıbe- manzum bir feerisıi, Ana Karnında çorbası, aebzıeei. lmartması ve pilavı tikten sonra bir yandan diğer yana 
tıe layıktı. Son Cece ile manzum hi:r kom~ ile dört çefİt yemdr; yapbm. İkinci kuvvet nakli de mümkün ohnıyaca-

SA: JA T VESlK.ALARI Kuımpa- dir. Bu e:aer ~ahalarca Darüllmla- def'asmda da öbür yarumdan türlü ğmda.n, müdafi için bir tarafta fazla, 
• !_ _ı_ ,_, ___ ı_ yide temm1 ed.ilmi,tir.> :remelder p~irdim·, .ıı.~~.-&1- o'--- diğıer tarafta ~e az kuvvet kalması 

.. lSIDHJQCI Wf roman yaz~ aJ'ZU- Hüs CUIJ'IC'IM:I" -'f lik 
llQllda olan bir genç muhaniriıa bir : e.riıı S!"8t_':alçm'•4i.vaıtromu- misafirlerim sa.fayı hatırla yiyip İç- tefı. esi daima mevcuttur. 
ınürettip lı:ılığına girerek Kuımp•- za lıizmetlcrı lıulasuı. burada lıiQ.. tiler. Horozun bir badmıu ela ayır• Bundan ba~ka hazan müdafi taraf 
ela _,,. __ ı. bir Iı.:adınla .:.. .1!-,.,. .... ve 

0 
yor. Onu hay1Tla analım lcıi nılıu clım, mektebe götürmesi çİn oğlana için kuvvetlerin parçalanması ba§lı 

"~ -ııuv__.... Jdolaun. iki -!:-1.!!'- --'- ............ ;;...... L-- h' -1.. muhitin bayatını tasvir etmekte<!Sr. r- g- ... - .. eK ,,____ uag,na ır m ... nzar olabilir. Mesela 
Mevzu Mahmut Sadık Beyin vaktile Selim Nüzhet Gerçek Meşh.., aıaJ~r sözüdür: Zaman Akden:i.zde mihverin Ubya ve Kıb-
:revm.i gazetelerden birinde intişar sana UJIDbla. 1lJ' sen zamana. •• Biz nsa kar§ı aaldırmıı bir anda ha§larsa 
eden bir romanında alınmış'tzr. Ka· Sevectilnis Marka: de Fatma hanımın horc:ıımna QYJnaZ• İngiliz deniz filosunun iÖy1t aynlma-
nmpaşa ağzı konu§Jnalaı-la aynca p E R l Aık ı>malayı ~caiız pın,.... sı lazım geleceğinden, ancak bu filo. 
hir hususiyet kazanan bu piyes Hil- illin desteklemeaile muharebeyle de---L Cemal Relik vam edeu T-Lrum•n _,._, ..... f-'L! 
•eyin Suad'ın üzerinde duruhnağa Arayaeatum ._ .. sa: r--------------::. ~ ·- •-Y-- -- cx.;ı 
değer yerli bir telifjdir. p E R İ ı iihi mahsur lr.alarak ~nmayı gö-

HARMAN SONU ezeld<enberi er- KO~ ın::ı OOCUK ze alma.ı biraz tüı>heli olar. Çünkü 
kekle kadın111 birer a•k ıve ihtira.. t.CAJi1 caddesi !ti dediğimiz g.j.hi o nk.it İngiliz deniz 

.. (?oeuk &lrgeme Kwnımn fil b kurbanı olduklarını göstermeğe, ka.- ~ ~ ~ Genel Merke.d oeuırmı u parçalanmıt vaz.iyette 
dınlann erkekleri ken<lilerinıe bağla.- dahi bu ağu yükü üzenine elmaıaı 

pek bcldenemez. O hal<le hardc~tin 

Haftanin mühim karıılaşması Galatasarayla Vefa: 
takimlari arasında feref stadında yap!lacaktır 

lJg ma.çla.rına yarın F.?ncrba.hçe 
?e Şeref .stQdla.nnda dev;ı.m edilecek
tir. Fılk'stüre göre Fenerbahçe sta
dındQ. 'l'akslımle KDmmlXl-1&. İstanbul
.sporla~; Şeref stadında da Be
Şkta.şla. Sfileyma.niye, FeneııbQ.hç:c ile 
Beyoğluspor, Gala~la. Vefa 
ltlüplerl ka.rşıla.şacakl. Bunlar
dan. 8ô'rl olarak d.a. het iki stadda .sa
balhleyin !kinci küme ma.çla.n yapıla.
ca:ktır. 

Hafta.run ma.çlan a.rasmda. şampi
yonlukta. rol oynıraca·k dereecd-e mü
hlm b1r ka.rşılaşma olm.a.m.akla bera
ber Şeref staıdındakl müsn.ba.kal:ı..r dl-
1!-er stada. nazaran enteresan oldu· 
ğundan seyjrellerln bu stada daha 
fazla. ehemmiyet Terecelt'lerı muhak
kaktır. 

Beşiktaş • Süleymaniye 
şeret .!ftadın.ın birlnci maçı §a.İnpl

yon na~e.rkıclen Beşiktaşla. kümP.
men.in zayıf takımlarından Süleyma
niye arasında yapılacaJctlr. Za.yı! bir 
kadro lle maçlara Ş.irn.k eden emek
tar Süle:1-·.ıruıniyenin Beşikta.şın kuv
vetli kadrosu karşısında. fazla. muka
vemetı edeceği umulamaz. Çok gol· 
1ü bir mağlubiyete uğramaınaık için 
da.ha fazla. müdafaaya. eı~mıyet 
vermeleri lazımdır. seşikta.'.?ın galebe
si normaldir. 

Fenerbahçe -Beyoğluspor 
Bu stadın ikinci ma..çı F~rba.hçe 

ile Beyoğluspor a.ra.sında ola.c~tır. 
Bu rene şansı pey iyi gitrniyen sarı 
lacivertlilerin kiline sonunculannd:ın 
BeYoğluspor karşısında. galip gf:!mc
leri ta.bildir. Fakat ikinci devre maç
larına eski oyuncularının blc klsmllll 
kadrosmıa alarak iştirak edetl Beyoğ. 
lusporlularm ya.va., yavn.~ VM1}"etıe
rlnl düzelttıkleri gönilme'k:Wcrtr. Bu 
cllıetıe Fenerliler nasıl olsa. yeneMz 
diyerek yanlış bir zihniyetle saha.ya 
çıkacak olurlarsa bir sürprl2le karşı
la§abillrler. San lacivert takımın 
ka?;anması rak1plerine ehemmiyet 
vermek n ıınkı maç çıkannakla Jı:nbil 
olacaktır. Penerin galebesi normaldir. 

Galatasaray .. Vefa 
Şeref stadının aon ma.cı Ug lideri 

Galatas:ara.yla. kümerılıı sa.yılı ta.ıam
tanndan Veofa anısındA olacaktır. 
Ha!tanm en aıkı lcı.rşıla.Şıı:nası olan 
bu müııabab.mn p JJe.yıecanJı geçe
ceği mubaı1tkatmr. Fakat :tınvetll bir 
rakip olmala.nna. rağmen Vefalıla.rm 
ötedent>eri Galatasaray ~nda ta
l!hlerl k:ısıniır. En kuvvetli zaman
la.rm.da bile Gala.tasa.rayı ıı:a.yı.C kadro 
lle ya.ka.ladıklan halde ınhadan m~ğ
IUbiyetıe ayrılmışlardır. 

ekibi her maçta biraz da.ha oıgı.. 

arzetm~Jrtedir. Kümenin myıf 1 .. 
kınılanndan ola.n Taksim karşısmdn 
galip ~lmesi normal bir netice ise de 
bu galebe için fazla çalışması 1az.ını
d ır. 

İstanbulspor - Beykoz 
Fener stadının son ma~ını Ist.a.n

bulsporla Beykoz ta.kımlan yapac.ak
Je.rdır. Ge~n hafta eksik blr takımla 
mı.haya çıkanık Vefaya. mağlüp olan. 
İstanbulsporlulann bu mağliıbiyctin 
acısını Beykozdan çıkarmak istıye
cekleri umulur. Dördüncülük ihtima
linin Vefa mağlüb1yetı 1le tehlH:cye 
girdi~nl hisseden san Siyahlılar bun
dan sonraki mnclar!fla. büyük bir 
ehemmiyet vermek mecburiyetLı.dc
dirler. Kendi yağlarHe ka.yruJan Te 

ligde bulunduğu mevkii muhafaza. et
mek gayesile çal~:ı.n Beykozlular İB
tanbulspor karşı.sında emekt.'\r Kelle 
İbr:ı.himin galibiyet üınldine r.ı.ğmen 
beraberlik koparabllirlt)rse btiyük blr 
muva!takiyettir. Normal netice istan
bulsporun galebesidir. 

ŞAZİ Tezcan 

Pazar günü yapılacak 
lig maçları 

ist. Futbol ajanlıSından: 
Şeref stadı: saat 10 Alemdar - Da

vutpa.,.-ı :H: Bü1cnd, Hayati, Halit; 
Sa.at 12 Beşlkt:ı.ş - SüleynunJye :H: 
Sami, Münir, Muzaffer; Saat 14 ~
ncrbaıhçe - B<>yo<Jlu :H: Adnan, Mus
tafa, Scla.nı.i; Saat 16 G. Snrny - vera. 
:H: Şazi, Feri<lun , Necdet. 

Fe.ne-rbahçe st:ıclı : S:ıat 12 A. Hısar
R. Hisar :H: Nejat, Hayri, Ruşen: 
Sa.at 14 Taksim - Altınt1ığ :H: ~!, 
Zeki, Nihat; Saat 16 Ist. Spor • Bey
ıroo :H : H. Galip, Baha, Müeyyet . 

Galatasaray klühünün 
jimnastik birincilikleri 
Ga.lata.91:\ra.y klübü tnrafında'l.1 bu 

akşam saat 17 de kendi azalan anı
sında yapılmak foere ~.Ietli JhnnMtilt 
birinciliği müsabablan tertip ~l
mi~tır. Kzymctll sporcularmımdım B. 
Suad Erler tara..fından hazırlanan bu 
müsabakaya. yalnız klübün Jlırnnn.stıik
çileri ~tlnı.k edecek ve klüp merke· 
zinde yapılacak ola.n bu miisalxı.lrada 
derece Jı::az.a.nanlara. klfrp tarafından 
muhtelif müka:f'atlar verilecektir . 

J'lmnastlk birlnclliğ1 müsabanıa.n. 
nı müteakip yine Galat'asaray tıübft 
tarafından dört kuvretll ekip arasın .. 
da. tert.l.p edilen basket.bol tumun.sına 
devam edilecektir. 

İstanbul eskrim 
birincilikleri 

İstanbul eskrim aja.nJı.tmdaD: ı.. 
tanbul eskrim birincilik: m.iisa!bakala· 
rmm 29/3/942 paza.t" günü saat 16 ela 
Taksir.fiie ~cılık - Eskrim - Tenta 
klM>ünde yapılacağı tet>llğ' oJımmr. 

Geçen hatta İsta.nbul.cıporun eksik 
kadrosu kar~ısmda çıb.niDlan oyun 
galip gelmele~ rağmen ta.m.ftarıa
nnı pek memnmı ediel mnhiyettıe cte
fllldi. Muhacim hattı rakip talamla 
çekiştiği sırada mil.dafaa pek göz dol
durmuyor ve muha.cimleri ~eme 
nzllesini lil.YJkile başaromıyoodu. Bu 
ytUıden 7.aman zaman Uı:l bat arasın
da gen.iş ölçü de b1r botJuğun zuhu
runa sebep oluyorlanh. Kurnaz bir 
J.'Ulp taknn için bu ~luk bulunmaz Erkek Okullar futbol 
h~~~ay takmu tanı formund& lig heyetinden 
bulunmaktadır. Oyuncul:u:ının mev- CUmartesi günü yapılacak futilol 
kileri ~ni antrcnörleriıtln lllmmetile maçları: Şeref stodı: 1 - Etlc('.lt Öl'
~1 Pir ~de tanzim edilmiştir. :retmen - Taksim ıı.,ea saat H,30 d&; 
Şampiyonluğu garanti bir ~te 2 - Hayriye IJıseai - Vera Hseıısl. ısa.at 
getirmek: Jçin bu maça azami ehem- 15,35 de; 3 - Galata&ınıy l1'esl - Per-
miyet vtTecekleri tabUdir. tevn!yal sMıt 16.40 da. . 

K T k . F'enerbahçe stadı: 1 - rsuını lise-
asımpa§a - a sım s:ı _ Yüce thkü ıısesı: Sa.at 14.30 da·· 

F'enerbah~ stadında ilk ma.ç Kn- 2 - Işık lisesi - İstanbul 1'8esl: Saat 
.sımpaşa ile Takllim ara.~adır. Oenr. j 15,35 de; 3 - DQrii.~fa~a. L. _ Haıy
oyuneulard.aıı kurulan Kasunpaşa darpaşa lisesi: S::.n.t 16.40 da. 



Salıi!e 6 AKŞAM 

Gayri menkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı müdürlüğünden: Çocuk] [ ~ır: ~: i _Laciverd 

Mustafa Durak S;ı.iaı.rya. 166 12199 hesap nuıııa.rnslle SUıdığtnuzd~n al
.ucıvert çocuk» u Avrupa.da tahslldıel c1vert çocuk• tan uzun mtlddet, balı- dıtı (31118) liraya lml'çı Fntlıh - Kızt."Ujında eskl İskende~ yrcnl Hasan 
bulunduğu sırada ta.nmuştmı. Hen.ta aedlldi~l işttmedtm. Bnzan onu dü- Halffe mahelles!nin eski Kı:: aşı jenl Çift~ Kumrular solroğında c ki 83 
pek gençti. İrl 1rl lo.clvert i6ızleı:t TM'- f{lndilğilm olurdu. Kendi kendime: yeni 47 en yent 48 numaralı ':iıgir evi birine! derece !poteı.~ ctmlşt!r. cHa.len 
dı. Çok yakışıklı blr dellkanlı 1d1. cıa.- ctıfte dercUm, gl'ırlüllere yan gelen ve 36 No. ludur • 
yet iyi gly1n1Yor ve Arja.ntinll profes- Yusuf kadar güzel, !'-'111 blr Don Ju- Do:;yad:ı. mevcut tapu kaydı suretinde mez.kür gayrl menkulün cFatih-
rc>nel dansörler kadar mükemmel an.... k.a 
da.nsedlyordu. Ekseriya. ıa.cıvert gOOle- Şubatın başında idi. Yedi.kuleye git-. de Iskender~ Ha.s:ı.n Halit'!? mahallesinin Kızta.şı Çifte K~rular so -
rlnin rengine pek uyan ılclvert elbl- mete mecbur olmuştum Kala.balık bir (tmda nynı kapı numaralı ev olup hududu sa~ı 1791 arknsı l:ı70 solu 1793 
&eler gtyerd.l. Etra..."mda fınl fınl dö- ildnci mevki tramvay ~ bin- ha.rttıa numaralı mahall~r emil tarlklfmı Ue mahdu.1 oldu~ beyan edil-
nen, bir sürü genç kıZ ve Jrodın ıırt:a- dlın. İttıe itile ortada.ti yere )ta.dar mı~. 
da.,ı vardı. Hepsl de güzeldi~ gel.m1ştım.. Bu esnada. tnmn.yın lnt Ikraza e$ll3 muhammin rap0ru mudblnce me?.lrl\r ııayrl menkul umum 
.u.cıvert çocuk!• diye çağınrla.rdı... b1r nrınntrsı ile arkamdaki e.dnm. fe- mesaham 100 metre mur.ı.bbaıdır. Bundan 8~ metre murabbaı k.L'lm.ı frrerlM 
• L!clvert çocuk!,. Evet muhakka.k ld na halde ayağıma· b&stı. Ud huçuk Jı:ath ldlgir ev yapılmıştır. 
onun her şeyinde bir lA.clvertllk vardı. - Atfedersiniz. .. dedi. Binada 7 oda !ki sora. ve kuyu vardır. 
Kızlar ve genç kadınlar bunu daha - Est.ag-tunıllah! .. diye cevap '\-et- Vadesinde borcun verll.merneslnden dolayı yapılan t.akip iiürlne 3202 

iyi sezml.Şlerd!. dlın. num:ıralı kanunun 46 cı maddesinin maturu oMJ cı maddeiliıe göre satılır.ası 
Yaşuu başını a:ımı, bokft.r erkekler Bu sırada göı goze gelmiştik. Ştş- kap eden yukarıda. yazılı kAgl.r evın ta.mamı blr buçuk ay müddetle 

kendls1ne gıpta. ne, hMetıe, vaziyetine man, kıpkırtllızı burunlu, 1ld çıenell açık ~rt;tırmaya konmuştur. Sat~ tapu s!clll kaydına göre yapılmaktadır. 
derln bir ıınrenlşle bakıyorlardı. Çün- bo.bıı.can b!!" adamdı. Mevsim k1f ve Artt:.rnuya ctrmek lsU'yen (3'i3) Ura pey akçesi wrecelktlr. Milli Banka
kli Lı\clvert çocuk kend.1 muhitinde .hava ~k olma.sına rağmen terıemto. lanmızdan blrlntn mekbubu di\ kabul olımur. Blrlkm11 bütün ver
hakikaten paylaşılamıyan bir ınsandı. ,apkasını çıkamu~. ellnM tutuyordtt. gl!erle Belediye reslınlert ve tellliUye rüsumu borçluya ı:ılttlr. Art
Deliknnlıya adeta rnhııt vernılyorlar- Karası cllalanmt} gibi pını pırıldı ve tımıa şartnam~ 2813/ 942 tnrlhinden itibaren tetkik etmek !st.lyenlere 
dı. ve kadın arka.daşlan onun için yalnız ense tar:ıfında, sn.yılabllecek Sandık hukuk işler:l oorvl.~ açık bulundurulacnktır . Tapu 
kavga. ediyorlardı. kadar az blrkaç teı saçı vardı. s!cll kaydı .-esalr lüzumlu izahatta. Şartnamede n takip dosyasında vardır. 

Lllclvert çocuk ıse, kendi hallr..e tm- .Bana dikkatli dlkkatıı b:lktıktan Arttınnaya glmıf.t olanlar, bunlan tetkik e-dereıc satılı{ta ~ıkıırılan gayri 
ttııen yaşlı bekfırlan hayretten küçük sonrt. gü!Umııecil: menkulü hakkında. her şeyl ~renmiş ad ve tıel!lckl olunur. Birinci arttır-
dlllerinl yutacak derecelere getırlyor- - Bent tanıyamadınız mı? .. dedi. ma. 25 3/942 tadhlne mü.sa.dl1 pazartesi günil Ca~loğhmda. kAln San-
du. Etrafında uyandırdığı tesiri pek Hiç nmma hlo ta.nıyama.nuştım. o dıl:ımızda aaa.t 10 dan 12 ye :C.'\dar yapılacl\ktır. Muvnklmt ihale yapılması 
umursamıyor gibiydi. Aşk işlerinde .iı:ulığımıı dıoA'nı ejfilerek: 1çln tekllt edilecek bedelln tercihan ahnmaaı icap eden gayrı menkul mü-
gördüğii nih~tsiz iltitatla.rdo.n bık- -- Ben Rahmi! .. dedi... kellefl~tlle Sandık alaca~ını ta.marn.en geçm~ olınası şarttır. Aks\ tnkdlr-
nuşa benziyordu. Yaşlı ve feleğin çen. Bu lslm de bana hiçbir ,,ey ıtade et- de aon arttımıanın te-ahhUdü b:ıkl blmak 1J8rl.ile 10/fJ/42 tarllıine nıüsadit 
berJnden geçm~ bekı\rlar ıse: meml§tt. Tanıdığım birçok: Rahmiler ~f't'a,rnba. gilnft aynı mahalde ve aynı snatbe IOD arttırınası yapılacaktır. 

- Oğlum. bu hal böyle devam et- vardı. Fakat şlmdl karşımda olan zat Bu arttınnada gayrimenkul en Ç\>~ art tıranın üstünde bırakılacaktır. Ha.k
mez. .. Güzel günlerini mümkün oldu- bunlardan hiçbirine benzemiyordu. la.n tapu siclllerile sabit olmıyan n!:\kadarlnr ve lrtlfat hakkı sahiplerinin 
ğu kadar tatlı geçlrmeğe bak ... Genç- Bazıları böyle vaziyetlerde mı.nld m- bu haklarını ve husu.sile faiz ve ma.sarlfe dair iddlalannı llı\n tarihinden 
llkte her dakikanın büyük bir kıymetı nuştuklan ıı.danu tanımışlar gU>t blr lt!b:ıren ylrm.i g(ln içinde evrakı mlisbUıelerile beraber dalttmtze blldirme
vnrdır.~ dlyorladı. tavır takınırlar ve kendl kendilerine: lerJ lCLzımdır. Bu suretle haltlarını bildirmemiş olanla.rla haklan tapu slcll-

L:ıkin Llich crt çocuk dudak bii.kli- ~canım ldt ar.:ısında k1m oldu~unu ıerlle sabit olmıy.uılar satış bedellnin payl~m:ısuıdan hari.9 kalırlar. Daha 
yordu: bğrenlrlm! •. 'P derler. Halbuld dakika- fazl:ı maltllna.t almak tsteyenlertn 40'2419 dosya numarn.ııne Bs.nd1tmnz 

-- Adaaam sen de ... dtyordu. lı:ır geçtlkçe daha fena v:ı.zlyetlere dil- H11ltt'..1c hlert ~rvtstne mürncaııt etmeleri !Uzumu m.n olunur. 
Fıı.kat bir müddet sonra delikanlı .şerler. Bunun f~ln. ben: - DiKKAT -

yeni bir mnceıııya daldı. Bu seferki • - Vallahi af buyurunuz ... Hıi!ııam Enıntyet Sandığı: Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek: ı;ö&termelt 
C07 nğrısı genç ve ep"yce tanınmış bir o kad:ır berbattır lrl ... Gene tanıyama- ısteyenlertı muhnrnmlnlerlm1zln koymuş olduğu t:ymetln " 4-0 m tecavüz 
ressam kadındı. Bu yabancı kndın dım .. dedim. etmemek {l,-jtlre 1hela bedelinin yansına kadar borç vermek suretlle kolay-
Lllclvert ~ocuğa fena halde tutuldu. O, gülmesini biraz daha genişle'..e- lık ı;österllmektedir. (3895) 
Bir gün ona: ı<!k ilave ettı: 

- L!ı.clvert c:ocuk! .. Bu ne güzel bir - Hilfı:zanızın hiç kabahatl yok ... 
tablo ismi!.. Baştan bıışn lacivert Kabahat bizde; o derece de~k k1 
renl:lerle y:ıpıimış blr tablo... SerJn en kuvvetll hO.tıza ile bile bizi ta.nı
ince yüzün... Derhal böyle blr resim mak güç oluyor ... .Ma.amafih &17.e ken
ynpacağım ... Her halde fevkaldde gü- dtml hatırlatmak için blrka~ §ey da.ha 
::eı bir ~Y olncnk... Meşhur ressam söyliyeylm ... Şöyle gözünüzün önüne 
Thomas Gninstorough'un cMavl ço- eğleuce31, ootahetl bol bir Avrupa şeh
cuk• adında'ıcl tablosunu bUlrsln değil rl getiriniz ... Ve genç, yakışıklı blr ta
mt? .. Ne büyük bir şöhret n muvar- lebeyl düşününüz.- Bir kelebek hayatı 
tnkıyet kazanmıştı. Ben emintm tl )-a.şıyan bir de!lkanlı ... '9 

yııp;ıcağım ııLiıclvert çocuk• tablosu Ben de hatifçe gülfuıuedim. Çünkü 
..,Mavl çocuk• tan da daha gii7JC1 ola- butü:l bunlarla karşımdalc1 adamın 
caktır. Çünkü tMavl çocuk' tak1 mo- hiçbir mün:ısıebetl yoktu.h 
del . SL~a. ifadesiz bir çocuktur ... Hal- o ~nim gen~ blr şey anlamadığunı 
bukl benim mo<il'Jlm senstnı... fıı.rlredlncc, acı blr gülüşle: 

Ressam kadın, herkesin içinde bu - Slze hemen kend.1m1 hatırlata.cü 
sözlerl açık açık söyleyince, L~cıvert bir ismim var amma şlmdl onu söyle
çocuk arkadaşlannd:ı..n utandı, sıkıldı meğe tldeta utanıyorum ..• Çünkll bu
ve genç kadınrı: gün o e!ld ismimden o kadar oo.,ka 

- Modıellnlz hakkında. biraz müba- bir lnsan oldum Jc1... Bu bim sanki 
lağa ediyorsunuz ... dedl. tatlı btr m:ısalın kahramanına aitmiş 

Bunun Ü"'t'rin<> ressam şu cevabı gibi kn!amın lçlnde kaldı.. dedi. 
\•eroı · Bu sözler merakımı blrdenblre kam-

- Katiycn... Hiç mübalAğa de!;U; çılamıştı ... 
yalnız rico.m şu: Uclvert bir elbise - Aman söyleyiniz ... dedim, sizi ba-
glyeeekslnlz ... LAclvcrt blr kravat ta- na hatırlatacak o fsmI aKiyleytntz._ 

59 uncu ıayiıi 

Bugün Çıktı 
Ba ıayıdakl i,ıer: Ajurlu bir rop -

Çocu:lc robu - Gi.i?ıel blr oeket - Kır-

pınttdan yastık.lar - Tül örtüler -

Tül l~lert. kUçük lozlara roblar -

Halı tşıer1 - Modeller. 

YAZILAR: Bebeğin banyosu - Yürüyü.ş ve ahenk - Gü:reııtk kom
presleri - Yem kler - sei.Yze yetiştiriniz - AdA.bı muaşeret (tet>rlkler) -
• Timnastf.k yapıyor mu.:."'t!Iluz? HikAye: Randevu - Okurlara. cevap v.s. 
Dört. renkli güzel blr kapak lçlnde renkll sahtfe!er, aynca bir ömek 
paft.am. Yalnız 20 kuruş. 

Türkiye Yaymeri. \nkara cad. No. ll6 İstanbul 

knc::ı.ksın ... Ve her gün bana !stedlğlm Kısa blr tereddüt geçirdikten a>nra 1 
kndar poz \"t'recekstnlz... sesını yavaşlattı: lıtanbul Belediyesi ilanları 1 

Işte resmin yapılması böyle karar- - Ll\civı-rt çocuk!- U.civert QOCU- ---------------------------• 
lkaştın!.dıd. _Birkaç ~re onlan çalışırlar- tu tanıyabilecek misiniz? Tahmin B Dit Tem. 

en gor um. Birdenbire büyüt bir pot k:ı.rd.ım. ___ _ 

Hali, vakti yerinde olan ressam ka- Atrzımdnn fU söz kaçtı: ı.u6 00 tOS,20 ~mtzllk 19Ien için a.ımaoaıı: 300 ~t~ g:ılvantz tem 
dın. oturduğu apartımanın bir odası- _ İnıkAnı yok!.. ' kauçuk hortum rekor. 
nı, bu eseri için, 11!.civert renklere bot- LA.kin bunu söyler söylemez, yanıl- 2000,00 l>O.OO Temizlik VC3altbı1n boya.nınası lçln alınacak 1000 kilo 
muştu. Uclvert yastıklar, yumuşa~ dığımı anladım. Çünkil tmltlnı yok yatlı boya. · 
divruıın üstünde 16.clvert bir örtü, yer. glbl görünmesine rağnıen, b.rşımda.- 4-0?C,SO ıoı,u Belediyeye alt m.otörlü naalUn ta.rosıerl vesaır 

3
k3a.-

de l:i.clvert bir halı ... İşte bu l~clvert- k1 LAclvert çocuktan başkası. değlldt. mının tamirinde kullanılmak üzere alınacak kereste 
ıer nrnsında Lı1c1~rt çocuk, 111.clvert Ba~ını salladı: 
elblsesl ve lacivert kro.vatı ile IAch·ert _ Evet ... imldnı yok. .. YOlc 'amma. V'Elô&1re. 
di\•amn üstünde oturuyordu. e ld işte ben U.civert Tahnıln bedellert 1Jıe nk teminat mlltda.rlan yukanda yazılı t,ler ayn 

Genç kadın: n ç~re oyum... ayrı açık eiaiiltme~ konulmtı.Jtur. Şartnnmelerl Zabıt ve Muamellt Müdür-
Fevknldde FevkalMe blr -y çocTu.c" Et _,..., 1.,.ıı llllü b.lem1nde görület>Uir. Ihale 8/ 4/942 çarşamba giln11. ııaat H de Daimi 

- •• ':I~ nunvayımız • yemoo• e "............, . En ilmend ,,A_ ... t Tail , .. rln lli: tıe •--• __ ..... ır. ...... , 
olacak! .• diye adeta bir sanat. nöbeti _ Bendenız burada otunıYoruınl c e yap.....,_ ır. P·~ m ........ w.ıu..uus V87& me ... .,......an ve 
içinde çıılı.,ı~·ordu. Modellne karşı diyerek tçl nevale d<>lu evrak ~tasll; 9U yılına alt Ticaret Odası vesıkalar lle ihale gQnü muaYJ'll sa.attı& Dnlrnl 
duydukları da ~anatkAr:ı yardım edl- kalabalı~ yararak ind.l. Etyemezden _l!!:n_eümend ___ e_b_ul_un_ma_ıan_. __ <3_7_6_3) ________________ _ 
yordu. Çünkil o L~clvert çocuğu her- yuklll'llara. ooğru uza.nan dar ookalc
kesten daha iyi görmesini blllyordu. lard.:ı.n bitine sn.ptı .. LAclvert çocuk!.. 
Nihayet tablo bitti ve haklkaten pek HAltl. tereddiltteylm... Sahi o mu 
güzel oldu. Genç kadın ııUıclvert Çö- idi?... lllkmet Feridun Es 
cuk• tablosunu o sene açılan büyük 
blr serclde teşhir et.tirdi. Eser son 
derecede büyük muvntrakıyet kazan
dı. Gazeteler uzun uzun d.Ac1vert QO
cukı> tablosundan bahsettiler ... 

İş-te ben bu l?snadn. onların bulun
dukları memleketten aynldun. Ara
dan uzun yıllar geçti. Bir dıı.hn. cLa-
L _ 

Kartal Halkodaıı 
Kartal (Akş:lml - Kartal'da açılan 

Hnlk odilSlnm 1dare heyeti seçimi ya.. 
pılmış Vehbi, Ahmet, Naci, Etem Kap
tan, Barbaros ve Sıtkı ~zahğn. Sabri 
Yula da reisliğe seçllmlştJr. 

İstanbul Bölge Sanat 
komisyonundan: 

Mile. .Mu. Ft. 
Nevi Adt Llrıı. 

Okulu arthrma ve ihale 

İlk. T. Ekstltmentn. T.O.B. Şekli. 
I, Ku. 

Keıı>lç tuğ1a. 30000 30 btnl 67 50 ll/3/ 942 salı. 14 Açık 
İstanbul Bö~ saıınt m ektebi 1~1n 30000 adet kcrpl9 tuğla. eblltmeye 

konulm!lŞtur. Eksiltme Cağnloğlund& Yüksek mektepler muhMCıbeclll~lndl'. 
yapılacaktır. Ekstltmeyo 1ştl.ri'ı.k edecekler 2490 No. kanunun 1stedlğ1 evsafı 
ha.iz olmalan. İlft.n olunur. (3322) 

Tefrika No. 56 

Gerçek, Şln:ı.gon ötekilere hiç te 
benzemiyordu. O, y\iksek ruhlu ve 
duygulu bir kadındı. 
Şlnagon, çok hoşlandığı bu va.ta.n

sever delikanlıya hayatından bahse· 
derek: 

- Ben bu çamura nasıl düştüm, bi
liyor musun, Kava - Mura? 

Dedi ve kısaca şunları anlattı: 
- Ben, Yolroh.amanm kenar ına.

hallelerlnde yaşayan faiklt' bir ailenin 
kızı idim. Babam çok içki dilşkünll 
bir adamdı. Marangozluk yapar eline 
geçen paranın yarısını evı.- '\"erime, 

yar.sını da içlciye sa.rfederdl. Ben de 
ona. bakarak içkiye alıştım. A.~m 
~inden gelen babam bana da sake 
Yermeğe b~lamı.ştı. Bl.r_g(ln annem 
öldil, babam üç ~Y sonra. bir ba.şka ka
dınla evlendi. Onun kadın dü.şkün
Iüıtü de içkiden sonra ~len bir :has
talıktı. Bu kadın eve gelince ıı;c işi 
benlmle kavgaya. başla.malc, daha. soın
ra benl evden kaçırmak oldu Çok 
namuslu bir alle hayatı ya.ş.arken, 
klmsesiz.ll~lm yüzünden ben de bqk.a 
kadınlar gibl !tthWJ yoluna saptım. 

Kava - Murn: 
- Neden kendlne bir iş bulmadın 

da bu yolu tuttun? 
Diye sordu. Gayşa sö:ı:ı.1n& devanı 

ettl: 
- Dedlm ya, babam beni içkiye alıf

tırmıştı. Genç yaşında tçk1ye al~an 
kızlann sonu nereye varacağını dil
ş\\nemlyordum .. teessürle lçmeğe b::ı.ş
la.mı.ştım. İşte o günlerd:!n birinde 
karşınıa bir cadı çıktı ve bent kandı
rıp b!r eve götürdU. Ondan sonrası 
malüm .. karşımdn. blr çamur deryası 
vardı. Ve ben o geceden ıtll>nr..."'Il na
muslu nlle yuvasından bu çıunur der
yasının 1çlne dü~ü.ştüm. IUrar ede
yim k1, eğer küçüklüğümde içkiye 
alı.,şmas:ıydım. hnyatun tertemiz ka
lacaktı. Buralara düş:rnlyeeektim. 

- O halde senin en büyük dllşma
nın içkidir. 

- Şüpbes\z. Bütün insanların dil4-
manı olan lçkl nihayet, nynkta dlrn
dik duran ~ni de çamura dilş(lrmüş
tü. o zamandnnberl tçldnin dlişma
nıyım. 

- Halbuki içki içiyorsun! İ.şte, sake 
kadehi ellnde .. 

- İçiyorum amma, düşıntuıun ol
duğunu bilerek: 
Şinagon sa{:e kadehini yere vurdu: 
- Şlmd\ bndan netret edlyonım, 

Ka rn - Mura ! .. Ho.vdl. bann Pey - cu 
ısmarla .. 

- O da içki deJII mi? H:ıttA tçldle
rln en serti.. 

- Ben tnsnnlnnn da, içkilerin de 
en sertin! severim . 

Kava - Mura hayret.le ellerini bir
birine vurdu, ev snhlbl ı;eldl. Knva. -
Mura: 

- Bize Pey - cu getir .. 
Dedi. Biraz sonra bir küçük sürahi 

1çlude Pcv - cu getiren ev sahibi vak
tin gfuıdüz olduğımu. tazıa Pey - cu 
!çlllrse sarho' o1up m:ı.caklannı ha
tırlatarak çek:lldl. 
Şinagonun gözlert Y114llydL. llk ka

dehi K:ıva - Muraya verd.l, lm~dl ka.
dehlnl de doldurdu: 

- Bir yudumda içeceğiz ... 
- İçlmlz1 yakacak. 
- Korkuyorsan lçme. Btntm içim 

çoktan yanıktır. 
Kava - Mura bir genç kadın karşı

sında Pey - cu kadehini bir yudumda 
iç.emiyecek kadar korkaklık g&:tere
cek babansızlardan değildi .. kadehi blr 
hamlede m!deslne boşalttı .. arkasın
dan Şlna.gon da lçtl. 

- Pey - cu lçkllerin sultanıdır, 

Ka.va - Murnl Onu !çtlltim zamnn da
marlarımın bir anda. tutuştuğunu du
yarım. Bir kadehle 1nsanın damıırla
nndakl kanı tutuşturan b:u}ka btr 
tç.kl, ve başka. blr 11Aç vn.r mıdır? Bu 
mucizeyi hangi rahip, han~l 8ih\rb3.z 
gosterebll!r? 

- Ben z:ıten rahiplerle slhlrb:ı.zla
nn sözün~ 1nanmıyan blt insanım. 
Eğer onlarn ln:ınsaydun, şl:mdl o ta
rafta bulunurdwn. 

Ş!natron birdenbire kollannı del!-

PERiLi KONAK da.t. ımeğine davet ediyonun. Bu daveti- dörder ntlıyarak aşağıya indik ve 
- Ailemize musallat olan zebani mi reddetmezsiniz &anının. O zaman soka~a fırladık. 

kara köpektcrı, daha doğrusu şeytan düşüıncelcrimi daha açık bir 'auret,tc ilki yüz metre ötede Sir Henry'yi, 

Tefrika No. 15 Çeviren: AHMET HİLilt 

Doktor, hikayesini bitirince, deW- daha iyi bilen bir ıahıs var. Mütalaa
kanlı kendisini zaptedemiyerelt hay- ımı ileri ıUrdü. 
kırdı: Holmea d<; derin dütüncekrinden 

- Demek ki uğuuuz bir miran ıilldnerek il&vo etti: 
konmuş bulunuyorum. Daha pek - Mektubu gönderen adam iyili
küçük ra~~~ ~ken bu kara. köpekten ğinizi istiyor. Çünlr.a Bozkırda dola
bahsedıldıg111.ı d~uştum. ,ırsanız uğrayacağınu tehlikeyi ev· 

Ailemiz dradı bu kara köpekten velden size haber veriyor. 
sık sık bahsedip duruyorlardı. fa- - Gaöb .. benim çiflikte bulun· 
kat ben ehemmiyet 'Vermiyordum. maklığım, han projelerin tatbikine 
Amcamın ölümüne gelince, batı· de mSnıi oluyor, 

min yerinde sağlam durmadığını - Bu da pek mümkün. Doktora 
hissediyorum. Zihnime iki eual geli· ehemmiyetli bir çok noktalan bulu
yor: nan böyle kanştl: bir meselenin halli 

Biraz evvel dinledi~im macerayı i;in bana müracaat ettiğinden dola
aydınlatmak iç-in zabıtaya mı baJ- ya çok müte~kkirim. 
'Vurmalı, yoksa konaktan cinleri '\'e Hafiye, miiteakiben Sir Hcnry'yc 
%ebanileri konaktan u7.aklaı,tırmak döndü: 
iç:n dualar mı okutmalı? - Size gelince, karar vermeniz 

Sonra otelime gönderilen mektup lazım gelen bir m~le var: Çiflige 
mc cleei de var. Bu mektup da hep- gidecek misiniz, yoksa gitmiyecck 
sinin üstüne tüy dikti. misiniz) 

Dok.tor Mortimer: Delikanlı, metanetle cevap verdi: 
- Bu mektup gösteriyor ]d, Boz- - Çif.iğ~ niçin ıritrni~cekmişim) 

kırda olup biten hadisel~ri bizden - Orada ıizb için bir tehlike var 

kılığına gimıiş inS3nlardan gelen bir ıizc izah edeceğim. doktor Mortimerle yanya.na yolda 
tehlı1tc. Holmca, bana dönerek sordu: yürürken gördük. 

- Bu muamm.aya aydınlatmak - \Vatson, kabul ediyor musun? Holmes·I'.. sordum: 
lazım. - Memnu~etle... - Arkalarından ko~up durdura· 

- B. Holmeıs. •İzin fikriniz ne Hafiy~ ve:diğim müspet cevap yım mı? 
oluu.a. olsun katt kararımı ıverd.im: üzerine Henrey' e döndü: - Sakın ha ... Senin arkada~lığın, 
Hiç bir ıeytan veya insan beni ecda- - Kabul d«li, tayin ettiğiniz sa· pyet ben'imkisi seni taciz etmiyorsa 
dımın maliklnesine gitmekten me· attc otelde bulunacaiız. :bana kafidir. Bu adamların hakkı 
nedemez. Hiç bir kuvvet beni kara- Sir Henry bir defa da.ha tekrar var. !ns&..1, böyle güzel ve ılık bir 
rundan caydıramaz:. Son aözüm bu- etti: · havada üzerinden ataleti ve tenbel-
dur. - Sizi mu'hakka.k uat ikide bek- J.iği silkmek için yürümeli. 

Sir Henry. bu b.tl kararını bildi· lerim. Hafiye, adımlannı hızlaşhrdı. Bu 
rirkeın katlan çatılmıı. yüzn kıpkır- ikimiz biredn: say'Cde bizi 'Sir Ha.nry ve doktor 
mızı kesilmittl - Mulıaldtak gelece~z cevabını Mortimer'den ayıran mesafeyi. yan 

Anlatılan Baııkenı'il ailesinin ha· verdik. yarıya indirdik. 
yatta kalan aon uzvi. ecdadının azim iki ~etçinin merdivenden iner- Onlarla, aramızda 100 metre me-
ve cesaretini de tevarüs e-tmiıti. kea ayak seslerini, ıokak kapısmın safe bırakarak adım adım takip edi-

Delikanlı ibiraz durduktan sonra da açılıp kapandığını işitti.le.. yordulı;. 
devam e1ıtiı Holmea, kaplan çav.ikliğiyle ye· b ~irdaz ıCo~r.la l;l~lmd.~k~ •V~e.vinikcinden 

- Bana anlattığınız hadiseler rinden fırladı. Yıldınm süra.tile y;ı- agır 1• oz enm 1 tıgı ısh amete 
haklı::ında uzun uudıya au,ünmeğe talı:: odasına kotarak röp dö pmbrini baktım ve yaya k~ldırımın kenann
ihtiyacun vardır. Acek karar ver- çıkarıp ceketini aırtuıa giydi. Hafiye, da dur;;u~ kolan,~~~ ~ra~a~~~ yaYn~ 
mele olmaz. DUtUn~ için bana iki üç eanyede hanrlandı, Portman- yava~ are et e.tigını gor um. 
bir ıaaat mühlet veriniz. Saat on bir todan şaplcuını alıp, başına koyar- Arabanın içinde bir adam oturu· 
buçt:ğa gelıiyor. Doğruca otele dö- ken bana da: yordu. 
nÜ\·orum. _ Watson çabuk ppkaru friy de Holmea, kolile beni dürterekr 

Sizi aı\a.:la~ınıı. B. Vabon ile ukamda"l takip et diye bağırdı. - İşte aradığımız adam diye fısıl-
berabcr, uııt ik.idc ot.elde ügle :r•· Merd.iven b.au.maldanru dörder dadı, çabu\: yürü, ~lld herifin yü-

Yazan: İSKEl\"DER F. SERTELLİ 

kanlının boynuna attı: 
- Senl, 1.1.k gördüğiim da.k!kMaıı

berl seviyorum, Kava - Mural sızm 
gibi deniz kahramanlan, benlm glıl 
blr gay§allın aşkına kolay kolny inan
mazlar. Fa.kat, seni teınıin ederim ld, 
ben meumı. kcı.3betınL!t olsam blle, 
sevmesini bUmlyen bir kadın değlllm.. 
Her zaman şıunu söylerim: cKarş.ım&, 
~vebleceğlm btr erkek çıksa., onu 
sevsem.. ve o erkek aş.kımdan em1n 
olarnk b:ına bağlansa.> İşte şimdi, ha.
yatımın yirmi dördüncü l!Qnbahann
dn karşıma sen çıktın! 

Kava - Mura genç k::ı.dının gözlmi 
mahmurlaştığını görfınce lAfı deCif
tırmek tstedl: 

- Benden önce karşına blr ~ 
erkeğin çıktımğı unutma! 
Şinagon şaşırdı: 
- Senden önce bir başka erkek mi 

dedin?! • 
- Öyle ya. Hanlya şu Yamadayı öl

dürtmek istlyen adam .. 
Şlnagon gülmo~ııe başladı: 
- Ben ondan hoşlanmış olsaydım, 

te:clif ettiği para ve mücevherleri be.
yağı bir insan gibi kabul eder, ve .stm 
onu haber vermezcllm. 

- Şaka söyledim, Şlnagon! seo 
gerçekten tcmlz k:albll bir kadına 
benziyorsun. İnsanın elbisesi ltlrlen
mekle kalbi de ldrlenmlş sayılmu. 
Eğer böyle olmasaydı, prensin fedn1-
sin1 ele vennek için Ynmadayıı kAda.t 
gelmezdin! 

- LM açılnu.~ken söyliyeyim: O 
günden sonra ben Nogly! sahilde do
la.,ırl«'n bir kere daha göroüm. Ya
nıma sokuldu V"' benden kAtl bir ce
vnp beklediğini söylı-dl.. 're gülerek 
bent tehdit ettl. 

- Ne dedin .. tehdit mt etll? 
- Evet. B:ına dedi ki: cJaponyayı 

yıkm:ık, ~rine yent blr Japonya kur
mak sevdasına dU.5Cn Yruuadanın 
kanını akıtnuk zamanı geldi. Bu ~ 
ancak sen y:ıp:ı.blllrsln. Eğer tekllt1-
m.l reddedersen, bu sırrın aramızda 
kalması lçln, seni öldfinnem geıüt
tlr! Sa.na fiç gün dMa mühlet, veri
yorum. DüşW1 .. son kararını ver. Sen\ 
sahU boyunda tekrar göreceğim.• 

- Sen ne dedin onıı.? ... 
- Bugün mühlet bltlyor. Ak.şanı 

üstü sahil gezuıtısıne çıktığını zaman: 
11.Dilşündüm. Ben bu işi yapamam ... 
di}•eceğtm. 

- İyi amma, senl ölümle tehdit et
m~. Bu cevı:ıbı \'enneğe cesaretin var 
mı? • 

- Ben öyle ada.mlnrdnn korkacak 
bir kadın de~llm. Kavn - Murat Ona 
bu cevabı verirken, ayni 7.ıımanda da 
blr şehir muhafızına goı 1.şarcU vere
rek, kendlslnt y:ı.,kalatacnğım. 

- Boş blr tedbir. Ş hir muhafızla
rının hepsl de s1yogonlı:ı.nn nd:ı.mla
r.dır. Onlara !ttmnt edilmez. sen bu 
Jşl banıı. bırak .. peşinden ben geleyim... 
ve Nogl tıe ben hesapl:ısayım. 

••• 
Aslanla tilkinin 

döğüşmesi 
Akşam .• 
Güneşin baunasuıa bir saat var. 
Sahll boyu kalabalık. 
Yokoham.arun bütün ga}'1t\lan de

ni% kena.nndıı dolaşıyorlar. 

Ka.va - Mura o gün lllqanuı. kadar 
Şlnagon ne ba.şb:ı.,a kaldı. İçtller
eeviştire.r .• yatıp kalktılar ve akıpıa 
olunca Japon dUber1 ayıldı: 

- Sö-zünde duruyor musun, Kava • 
Mum? 

- Evet. Peşinden geleceğim. Ve ı;e.. 

nı ölümle khd1t eden Nogiden hesap 
soracağım. 

- SnhU boyunda onunla. döğilşı&
cek mlsln? 

- Adam sen de. Bir aslanla tll.kl· 
nin dö~ü.şmesı uzım sürmez. 

- Haydl öyleyse, hazırlanıp çıka· 
lım. Ben önden yüriiycce~. Sen ~
nı uzaktan taklp edeceksin! 

- Pekıllıl. Ben hazırım. 
{t\rkası v r) 

s 

zünü görürüz. 
Kes'kin bnkışlı, gür sjyah sakallı 

bir adamın arabanın nrknsınclald 
camlı delikten bizi dikkatle süzmekte 
olduğunu gördüm. 

Meçhul ,a.hıs, bizi görür görmez. 
derhal başını İçeriye çekti ve öne 
doğru uzanarak arabacıya birfC)'ler 
söyledi. 

Arabacı, aldığı emir ilzerin ku
baçlannı havada şaklattı. bıey~rle .. 
hızlı hızlı aürmeğe baıladL 

Hafiye, bu vaziyet karııauıda bot 
bir fayton bulmak için etrafına ba
kındı, uzun uzun aramağa lüzum 
kalmadı. Karşı kaldırımda boı bir 
fayton duruyordu. Derhal içine atı
ladık. 

Holmca, arabacıya, elile, önde gi· 
den arabayı gö.tererek, ya.kından 
takip etmesi \' e gözden kaçırmama
sını emretti. 

Kalabalık yolda iki ara.ha arasın
da çılgınca bir yan~ baıladı. 

Öndeki araba., kalabalık arasında 
kaybolmak için dörtnala koprkea 
bizimki de ona yetiıımeğe uğraP" 
yordu, 

(Arkuı var) 
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KOCOK lLANLAR 
htkallde ahYalln csnamı 

müddetince pyrt muayyen ıtln
lerde nqred1Ur. 

1 - tş ARIY ANLAR 
TAHSİLLİ - ll:mnlyetJl, oldukça 

ıecrfrbellytm. ~den maada 
her gOn 9 - 12 ,. lcadar bir ı.ıcareı
hanede muhasebe, muhabere 1flerln1 
maırtakfllen yapal>Dlrlm. Alıılam'da 
H.D.E. 

tş ADAMI - Tald.p. muamele ~ 
daktilo bllen çok tecrll.bell, askerlikle 
m.tği olmıynn kefalet verebllir blr 
Ttt.rk genel avukat yanında yazı.hane
lerde ve tlcnrethanelerde ve buna. mü
masll her hangi. bir vazife aramak· 
tadır. Akşamda 'Üştım~ re:mzl:ne ya
llllmnsı. 

ACELE 8A'l'ILIK KAPTIJ[AÇ'l'I - h1 BİR İRAD - KadJkOyilııde Azi- S&TILIX KÖŞK - T oda. elektrik, 
38 modeli Dtyamon~ m&ıb. ıe k:itillk ~ bamamlarmdıdd nl&I! his9em1 m- tulumbalı tath SU111 "f9 bahO'll tram
kaptıkaçtı 1y1 blr nzl,ettıecttr. acele tQorum. Taliplerin ıömM!lt 1ıçtn ma.- n.ya 1ÜlD O'*Mar Kıak1ı 1/1. Bak
aatılıktır. İ.steklJlerln: B1nec1 Orhan1- h&lllne, görüşınS azere .Aqam'da tal İamall Pehlivan. - 10 
~ caddesi. No. IO a mtıraead. Tele- •1 Z.• rOmuzuna mektıupla mtkuaat- FABRİKA VE MATBAAYA 'ELVE-
fon: 20992. - G lıa.n. - 12 KtşLt BİR BİNA SATILIKTIB - ca-

YAZMA, B&8MA - Dıt1 J'Pl, )'m1 BAKJRKÖl'DE - İ.!tanbul ft deni- laloğlunda. fa.brlta Te matbaa tttnıa-
J"Ull, her c1DI kitaplar alınır. Taşra. 11e tadar &ı11 Wm.ame.ıı açık, ,aRh bo- zına elverLşU betonarme ~nı b1r bina 
mektuplarm& cevap Terlllr. Ankara raıı gayet ıtınsıı J'&PllmtŞ bir fR •- at.ılıktır. Akşam 1dareshıe mftracaat. 
caddeslnde Şark Kftttıp'hanestne mü- tılıktır. Ba'tırköy Kart.altepe lta.?'alro1 Telefon: 20881. - 9 
raca.at. - 4 aok:.a.k 3~, B. Kenan& cumartesi po.zar SATILIK GtJZEL .AB.SA - Osma.n-
AÖRANDİZÖR ARIYORUM - Yal- ctbılerl m1h'acaat. - 3 beyde, Hacı Mansur Te Oodnman 80-

ım La.1U tılm1 TeJa exe ~ BATILDt KA.RGta EV - Am&nt- kaklannda. Ud geniş cepheU 474 M 2 
alabDen obJektlfll yeya. objektifsiz al- köyünde e oda bMOn konforu haiz, arsanın nısfı veya tamamı satılıktır. 
randızor &nJ'Ol'UDL Posta lr:utuau 18 - bahçeli Pertembe w cuma g1bılert lığ. Telefon: 40218. - 2 
İst.anbul mektupla mtlracaat. leden 80?l2U görtUeb!ll.r. Arna.vuttiSY tR ARANIYOR 20 

Mmnh sıolaı.k No 18 Pamrlık için K ALlK DEPO • - -
SATIJ.TK CAMEKAN - 3 ~re ÜSküru n.n~eliml K. yy~ım Ahmet 30_ 30 met~ boyunda. 8 - 10 metre ıeniJ-

uzunluk 2.60 yükselclik at parç.a. lcr- knk Nar 8 ye a _ 3 llğlnde tek knt, semt nerede olursa. 
tas1ye - a.ktarlye ...e ecza.hane lçln eı- • 

0
• · olsun kabul edilir. Han nııUl T& raııut 

vertşll ıhlamur atacmdan yapılmış TAKSİM, HARBİYE, ştşı.i, l\IAÇKA, eski garaj olabUlr. tst. Posta kutu.sn 
Feriköy Emenekon caddesi 185 nu- BEı;;iKTAŞ SEJ\.m,ElttNDJ<, - Tram- 208. 

8ahife T 

Ttlrkiye Ottmhuri~etl 

ZiRAAT BANKASI 
bnllq ta?Uıl: 1888 - Serm::ı.yesl: 100,000,000 Ttlrk llr&sı Ou!MI YI 

' ajaM adedi: 265 
Zirai ve ticart her nevi baııJra muameleleri 

hra hlrlJdlre~lere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Elraat Bantamıda Jcumbaralı ve itibarsız tasarruf heaaplariDıda en 
u to nruı bulunanlar& aenede ' defa çekilecek kur'a ne afllıdatl 

pllna c&re 1kram1ye datıtılncaktır. 
4 adet LGOO Uralık 4.000 Ura 

' • 500 > !.GOO • 
' ~ 150 • 1.000 • 

100 adet 50 liralık &.OOI Ura 
120 .. 40 • 4.80I l! 
160 > 20 • 3.200 ) 

DAK'rİLO UAYAN iş ARIYOR -
Daktiloyu ser! yazar müessesede ve
:ra buna -mümasU bir 1ş arıyor. Unka
pa.nı Demtrhun mnhnlles1 MU38.bey 
IOknk No. 3. - 1 

maralı evde bay Onn1te müracaat. vni.:ı yakın kArglr iki katlı 15 - 7 odalı _S_A_T_JL_l_K_B_A_R_Ç_,E_, ----{l-7_00_m2_>_Do_- 40 • 100 " 4.000 • 
banyolu, hAvagazı ve s:ı.ir konforu ta-

SATILIK KAMYONLAR - 38 Doç, marn satılI!c evi olanlar Akşamda ~ancılar İhsaniye caddesi No. 23. De- DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 liradan atalı 
39 Opel Motörleı1, bUttın nJar.ımı ta- .Alıcı!) remzine mlime!Ultları. _ 2 n1ze, plaja, trnmvaya yakın 1ç.1nde dlilmfyenlere ikramiye çıktığı takdirde " 20 fazlasl!e verUecckt.lr. 
mır ettırflmf§tlr. Şoför mahalli karo- ------------- bostan kuyusu 200 meyvn ala~ı var- Kuralar senede 4 defa 11eylQJ,11b!rinciklnun.11 mail ft 

. 
LİSF. ONDAN ÇIKTIM - A*el'l.Htlıe 

114lğlm yok. Tıenrctııınııelerd.e ...eya 
resmi müesseselerde, idare muhasebe 
Jflerlnde çalışabfilrlm. Kimsem de 
J<)ktur. Ak{.a.m'da. cM, U. H.• ıihnuzu-

eer1 yeni }'aptınlmıştır. Aydın oteli. BE1.'0{İLU BALlKPAZARINDA _. dır. Mürac::ı.a.t: Tel: 60075. - 5 11 haziran tarihlerinde çekileceJdlr. 

Telefon: 20995. - l Kameriye - Çeşme sokağındıı 20 No.b SATILIK DıLı\ıt - Beyoğlu ve ls- "tı••••••••••••••••••••••••••r ELEKTRİK lUOTÖRtJ ALINACAK - kAglr, dört katlı, her laıtmda mutfak tnnbulda bin liradan tlç yt1z bin Ura- ... 
ve müştemilatı saire, taraça, zc:ınin . 

Kuyudan su çelaneğe mn.hsus 2,5 kntlndıı. nvlu, ç.a.nınşırl~, sarnıç, kuyu, ya kadar satılık ev apartunan duk-

na mektupla müracaat. -

FABRİKA, HASTANE - Veya mek
teplerde, evle~ aşçıbaşılık ya.pablll
rinı. Dışan gk!Cbllirlm. Er~k a.,çı 1§ 
anyor. Ortaköy Dereboyu Küçük 
Ayazma No. 206 Mustafa. - 2 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 

beyglr kuvvet.inde JllClll veya. mtlsta- bahçe ,elektrik, tRrkos tesisatını haı;I k{m arsa, Kadıköyünden Pendlğe ka
mel monofaze 220 voltluk b1r motör dokuz odalı apa.rtımnn halindeki hnne dar arıyor. Köşkler Bo~aziçlnde yah
teferrilatlle b1.rJ

1
kte ratt lınac.-ıktlr. 12.500 lire.ya satılıktır. Blnayı göster- ıar satılıktır. Galata Büyük Millet. 

Erenk.Oy Sallmı.yıccdlt Orta. sokr.l: 119 mek üzere sahibi yalnız saat 14 ten han Na. 26· - 6 
numarada bay Refl Canlş'e mfinı- 15 e 'kadar evdedir. - 2 P.ER ZAl'llAN ELE GEÇl\IEZ BtR 
caat -

1 
FmSAT - cerrahpa.şa caddesinde l 

SATILIK - 'Fn.ydruı k:utt köpek, SATlLJ.IK KÖŞK - Bostancıda is- numaralı tütüncil ''e bakkal dükkAnı 
en bfiyilk :nçn;nlarm df şmanı ttfu.kt- tasyona 5 dakikalık, AUpnşa caddesi a~ker olduğumdan devren satılıktır. 
,tnda öldtlrüp bıraJtıYor. Tafsllftt, Ga- 45 No. da Adalara ve K~'.l<le.lOna Talipler Sirkecide Yeni İkbnl otel sa
lata Yüksekkaldınm l~o. 9. ElektrUt manzaralı, çamlık ve meyvalık bahçe hlbl bay Murt.azaya mürae!latln.n. 
ve ancına m31dne dü':kt\m. _ 2 içinde 11d cepheli ve cadde üzerinde, 

ACELF. SATILIK l'ENİ HA"IUR 
BAYAN ARANIYOR Btr btlronun MAKİNESİ- 400 kllalUk Yunan mar-

7 oda, 3 heHi, 3 sofa, 2 balkon, rua- SUADiYF.DE KİRALIK st~EMA 
franga. banyo, b!naya. muttasıl mut- BAHÇESİ - Suadlyede Çınar dibln
fak, bodrum. tulumbalı kuyu suyu, de Buket Park namlle mnruf yazlık 
Elmalı şehlr suyu, elektrik tesfsa.tını tiyatro ve sinema b:ı.h~esl 1çlndekl 
havi blr ~ satılıktır. Talip olanl:ı- bütün ksisatı ve aekiz yüz ııandalye 
nn lçmde oturan sa.lıiblne çarşamba, ve sıralarlle kiralıktır. İsteyenlerin 
cumartem ~ pazar günleri mfiracnnt ş~kın Bakkal kahvcslnde Şevki'ye 

J'UI ve telefon ~lerlnde çahp.bllfı', lcab motör, kaJ'lf, ımat, anahtarlle blr
&ahslll iyi olmak şa.rtdle b!.r ba.yan Jilete satılıktır. Taliplerin G61ata. Tü
an.nmaktadır. San.t 17 den sonra. mil- neı yanında e*1 Posta Ban odıabe.şı 
ıaeaat: Taksim Kristal gnzlnosu arka- Mut.ataya mtlracaat.. - l 
llnda MUlt F.mll'lklş Tel: 42277. - ı SATILIK iNGiLtz TATI- Baf kan etmeleri. - 2 mürncantJarı. 

İngU1z 2 yqmda lMJ lrtUamda..2 Yl.fh TİCARETLE l\IEŞG\TJ, UİR HAY - KİRAJ.IK APARTIMAS MCBADE-ARAZlDE - Nivelmıın ve tatoe- t öb. J bi oda 
.___ .,..,_,1 ...... NH_,,. edecek tay ehı~n sa- Y1 bir aile yanında nı e r Lı· _ M:ı.çkada sekiz odalı bir &partı-nıetı1k {flerlnl yapnb11ecek eş,....... ...,. ......... .ıoru- T ' ~ 

t.ılıktır. Adre6: Yt.nl Postalıane eaddc- ara.makta.dır. ~mda (A. R. ·' ru- manımızı Taksim. Ctlmhunyet ve ihtiyaç vardır. Tallpk?rln Ak~am'da , 4 
si Ksan._.,_ Han No. 13. 12 den muzun.ı. mektuı»n. - Mete caddelerinde bir """' ... ımaı1la M N rlimuzuna mektupla şo.rtlarını ....,v....., .._ ~ 

bildirmeleri. - l He kadar mUracaat. - l TAKSİMDE l\'IOBİJ.YAI.I KİRAl.ııt mübadele etımek lstlyoruz. Hemen _ve 
APARTlUı\N _ ttç odalı mobilyalı ya şimdiden anlaşmak şartUe Eylule BİZI'tlETÇİ ARANIYOR - İki k1şl- 4 - Kiralık • Satılık apartman nl'mndan eylül nihayetine kadar da bekleneblllr. 81836 telefona 

ilk bir allenln yrmeklerını yapacak kadar kiralıktır. Her gün snnt 9 - 13' müracaat. 
senç bir hizmetçi aranıyor. Otuz Ura 16,000 - B. ~ltı lstlk!AI caddesi arasında Tallmh3lle La.martin cad·d· esi -

6
-
00
-.-

0
..,..--1\-IE_TR __ E_fı_G_B_İ",-T-DO-::.-:-.N-tJ:-:-:'\-I ..,Jı•· 'ferllecektlr. Tr.llplerin İstanbu! ı d '"' '-t u- 0 .... :ı. "'~nyosuz "" - ... 

-.. .... c varın a ., Au .,.~r ...... v.. Tefne apartman 12 numarnya mura- ZEROLUNUR VE SULAK ERAZİ SA-
106 posta kutusun rotograflnrlle taf- 0/08 net Iradı. Dosya 152 mü...-acaat caat - ı TILIKTIR _ Şehrlm!zr, 

112 
yanın saat 

.tlAtlı mektup yazmalar}., yukank1 Tünel İ&tiklfıl ca.d. Nanna.nlı DEVREN SATILIK Dlf .MUAl'.ENE- mesafede 66 bin dönüm zerolunur 
'Rususl ıurtJF.SSF.SEDE - Bftro L,_ Yurdıı altında ~ No. Iı Uysal EnılAk . Ü d 

~... Bürosu. Tel: 40284. HANESi - Bot:ı.zlçl Anadolu sahilin- erazl derununda büy k mıın ıra ve 
lertndc çalışmak tlzere bir bo.yan me- de yirmi senelllı: bir dl4 muayeneha- aknr bol sularUe kelepir olarak satı-
mur alınacaktır. Okudutunu Syl an- ıa,OCtO _ İstanbul cihet.!nde tacirle- nesi devren •ntılıktır. Şehir telefonu lıktır. Müracaat Havyar han TT No. 
layaeak kadar .Almanca bllmeel p.rt- rln ve dokuma mfiess~Jerin bulun- da vardır. o semtte başkn diş tabibi da A. Yetiğe. - 1 

• 

HER· AYIN· 9JRJNDE· PA~lN; f:AIZI ·VERiLIR 

TtlRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 
&ır. Aylık ticre! 1 yakatlne c:ore, net duğu blr mahalde 1ki dükkfm 0/00 yoktur. İsteyenler: Ba.hçekapıda Şe-
to - 50 liradır. (20083) nunuı.TnYR ~- net iradı dosya 161 Uysal Emlak. kerci P"'cı Bekir bltl..şiğlndekl Yı!dız S.?TILIK ARSA--: Haydarpaşa Ka- .......... ıuu11111111111111111111111111111111111111111u ....... _, ...... , 
ıeronıa müra.caa~ Tel: 4-021'..4. han No. 8 müracaat. dıkoy arasında denize nazır 550 met-;;...; ____________ ! re Osmanlı Bankası Yenlcami şube- SERl\IAYEDAR ARA."nYOR - İki 
tşçt ARANIYOR - Torna, tes-.-tye, 38,COO - Tünel clvanndn. 5 düt..kfuı KİRALIK MUSTAKiL KÖŞK - shıde•Avşara. milrac:ı.at. Delrıllann bin Ura sermayesi olup ta teminatlı 
~e çalışmılJ olanlar tercihen alı- ve beş kArglr ev 0/07 net iradı doeya Suadlyentn mutena bir yerinde büyüx beyhude ~re müracant etmemelerl e~lenceıt bir ış 1çln ı.stıyen oaıata 
nır. Rıza pqa yvlu.lfu Ncsuhiye 80- 170 müracaat. Uysal EmlAk ~l: bahçe beş oda !ki aofa hıunam genif rica olunur. Necatlbey c~ No. tı bôrek~ bay 
l:ak No. 31 müracaat. - S 4-0284. mutfak terkoo havaeazı. Gezmek lçln: - t 

Altıncı rlalrc civarı Ycmentcl ııokak l\'IOBİLYAU BİR ODA AR.4..'1'\1- lla.tkıya muracaa ' DÖKMECİ ARANIYOR - Gftndellk f5,tee - Karaköy tııunvny hattuı- Kefeli hnn ka~ısı No. 7 ü~üncll kat YOR - Bir Türk genç kız Türk veya BİR İNGİLİZ BAYI - Ehven Uc-
- iki - l!rndır. 4tn ehll olmalı. Ba.n- da çok sallam b1r han 0/07 nri. lnı.dı No. 3 e mUracaat. - z ecnebi alJe yanında. TOnelden - ŞlfU- ret.le mmtemmeı tncrnz 1fsa.n deTslerl 
talar caddesi No. 59 a müracaat. - 1 dosya 

180 mtıracant Uysal F ... 'lllfık. ye kadar olan ı;emUerde n ap:ı.rtıman verecektir. Çok kolay n 8H1 met.od. 
Td· 40284 Kll.'Mı-."TLi İKİ ARSA - Suadlye 

lliR stJTNJSE ARANJl:OR - iyı bir · · plAjmıı. pe-k yakın ~raıt tramvay katlannda olablllr. Aqam'dn ~~nç cENGIİBHMAN• rilmuzuna. pseteye 
ane n -·"'-d'" bJr _,,._,_e.,e ıtıt'-c; 30,000 - İstanbul cihetinde en iyi bt Kıza rümuzuna. _ ı müracaat ed11mesi - 1 ıc:r.uu• "' .. uwuu ı ·ıb bt.r mahalde tramvay hattında. büyük caddetı1nde etrafı mamur rl 1085 dt-
nrdır. Ç<ıcuğu olmamak şa.rt.ıyle u bir malua Te ufak bir a.rdlre ve ar- ğerı 990 metre murabbalık metresi 4,006·1,İRADAN _ 550.000 liraya ka- ALATmm.& PİYANO DDSt AL
nlllteyt L5tlyenlertn telefonla 21«6 rl 06 on altı lirada.o sa.tılıktll'. Galata Voy- dar nrnhteııt yerlerde muhtelif kıy- Jı1AI tsTiYl:NLE&ı: - J'e\ık.alAde Ilı-
numaraya müracaatları. - 1 ansı apartmıma gayet elve şll O/ voda caddesi Na. 65. Telefon: 41432. metlerde satılık ev. dfiltkAn, han, tı.sası olan ve tanmm.lf p!yanbtle.rden 

net Iradı dosya 181 mürncaat Uysal apartıman, paaj, J'l,lı, Y11ll. uazt, bir bapn J)i7ano pıma.sım JcJA bir 
Emlll:. Tel: •0284. SATILIK J:l\DAJC - Semti Mah- arsa, çllillk ftMlı-e. Acele müracaat: amanda ötretlr. İ.ltlyenlerin M'ltt1nt' 

SUT VEREBİLECEK BİR stlTNi
NEY.E İllTh'AÇ VAIU>IR - Malımut
pa.şa Tarakçı Cafu ağa. sokak No. 1 
bayan Nezahet Emana ac!le miin
eaat. 

31,"8 - Han tiç dfiWn 10 oda pl
yaııa ,.erinde net Iradı oırn doe)ta 105 
maracu.t U}"la1 Eınllk. Tel: .02M. 

13,500 - Apartman UlelJnbı :iyi 
BAYAN AllAHTt'Olt- Kullan~ı ttt- bir ~rinde 3 kat Dç Te dört odalı lbaıı

çiik ape.rtunanda ytmek '" ev Jfler1ıı1 JID)an n.r clerlls n~l TV M Ura 
yapa.btlen ve çalıpn bit b&Jm hbme- 9J'hk ıcarı dosya 112 mümcaat Uysal 
tine bakacak. Akşamda ı'l'ek• rtmnı- l!:aılA1L Tel: 40234. 
zuna mektupla mftracaıı.t. - 1 --,-,,...--__ .. K,_arak_.;.;_~-.. --cl-vann--d-a--1.kl 

M .. \LATYA KÖSELE FABRiKAMIZ
DA - Dlı.el motöıilnü idare edecdt 
bir makln1ate ıhtlya.ç vardır. Ankara 
caddest No. 80. Cemal A?mi matbaası-
na müracaat. - l 

BtK BAYAN AKANIYOR - İki k1Jl
hk bir allentn yemek Te orta 1şlerlni 
mükemmelen ya.pıd)Uecetc, 1yt F.mnsız
ca tonqmasını bUene !fi tlcret. wrUe-
cektlr. Taksim, UmarUn caddesi ~-

d~n 16 oda peşin senelik 1.rıı.ch 4080 
11.ra dosya 1'74 mi1n,(-.aatı U.)"l!ml EmlAk. 
Tel: -40284. 

H,tOG - Samatya tramva.1 battı 
cephe 15 met.re derinlik -40 metre me
aha üurine J dükkO.n ve ltııstünde 
d.6rdcr odalı ı.tt da1re denlııe nezareti 
fevkallde lı:ontor tunam aylık 1mdı 
PS Hra dosyu 16~ mfiı-..cant U7BP.l Em.
iM!. ~ı: 40284. 

ilk Pı:.las No. 11. Her gthı 2 - ' adat '1,MO - Aka.rayda klrgtr bit " ~ 
mtiracaat. -2 Odalı banyolu de:nbıe nemreu eıJtık 

ican 50 lJra dosya ıeı mtıncu.ı U,.s&l 
OOKUJ'llACI İSDYORUZ - El -.. EmWc. Tel: 40284. 

gA.hlannda çal!fftle.k Ozere dokumaeı -----------~--
istiyoruz. Ba.b(6apı Agopyan Han 4',fff - CJalat.uan.7 civarında 
M No. Haydu ~g&tay'a müracaat. &ram.vay hattına pek 1*ın nıezarctl 

- 1 feftallde iti dQ1ıkA.n .,. ddrt daire 
---------·--- dördl!'ll oda buıYo kon!or tamam 86'lık 
TVıtsn MAAŞLA - Amellyattuı.- !can 180 11.ra dosya 157 mflracaat try

ıııe idare edecek, idari iflerle de zntWt1l .;.•,_I_Eml __ i_k_. Te_l_: _40_28_•·----
olacll, etıe,· hem§ire. ahçı tadın, ha- 13,MO - Fer!Datada ~ btJı ,.enı 
deme aranıyor. İateyenlerln ~ğlu bir apartman lk1 üç n dört odalı Jım.
Sı'hhat Yardıma müracnatlan. - for tıı:mam ıeyhlt 1can ıo lJr.. dosya 

3 - SATILIK EŞYA 
153 müracnat Uysal Emltık. Tel: '°284. 

mutpa.şa 12 odalı kA.glr bir ev ve al- Ferdi Selek '.l'Ort. l:mlA.lc BÜl'O.'RJ. aa- gider. Galatuara.y Balo IObJt 14 No. 
tında. tiç dülckln ile dfikkln ilzcrtnde lata Ömer Ahit han ikbıcl :ıcat No. 23 RoU apartıman 3 numarada Aysel. 
bir od& aatıWctır. Mllracaat yeri ~lefon 42388. _ % - 2 

Tel: 20520 bay Süleyman. EMLAK A&ANIYOS - İstanbul, MllHASEBE DERSLl'!Rİ VERb.tıt-
DEVREN SATILIK l>VKKAN - BeYotlu, Kadık~y. 1"*1k!ar, Adalar w Ticaret mektebi talebe1ertne ft mu

Mobllyell, mobllyesiz, radyo buz do· Boğazın bir yerinde .,, apartunan. bucl>e JmUhlnlarma. g1Ncetlere h11-
labı olan lçklll lokanta amı edenler han •e villl. ma.Pza, dftılt.kln \'esat.re sası mUhuebe tkmleri ~ Aık
Akşam'da cL.Kı rümuzuna mektupla olup ta satmak ve almak 1stlyenler tlllll'da Y. t. T. M 398 ya. mOracaat. 
müracaat. - 1 Gala.ta Ömer Ablt han 2 ncl kat No'. - 2 
İKDJCİ SINIF İÇKİLİ BİR GAZİ- 23 Türk EmJA.k Bürosuna mürac:ıat- FRANSIZCA LİSAN' MVTEDAS. 

NO - Kalanuşta sahilde vapur Jske- la.rı. Telefon 42368. - ı PROP. .&NJEL DEBBANESbımEH -
lfl6lne karşı tckm11 takınılarile devren . !:YlA<hnızı:n Fra.n~ ~ ı. t*8 22 aenedir bJ'lp 
atılıktır. Müracaat: Kızııt.oprtık Ziver 13181 LiRAYA - Cağaloğlu cıva- yollayınız. Çabllk takviye ederiz. • 
Bey yok~u No. 1 t Servet. _ l nnda a.yda 86 Ura ~rli bir küçük Azami I _ °' me.-cutlu mtifter* dıe'l'9- annemı anyorum 

apaıtıman acele ırattlıktır. Gala.ta ö- leı- için aylığı 1 llr:ıdır. Ba.bçeka.pı Admı. Ayoe Nazlı babam. öltı müret-KAÇffiJIJ\lı\YACAK FIRSAT - Kar- mer Ablt han 1k1nc1 Jcat %3 No. Tilm tra.mvny yolmıd& BelAmet Ham. Bu- t1p Abdülgani, uman asmederaem 
tal ve tlsküdar kazaları arasında Emlllk Bfirosu PerdJ .Selek. Tel: ~36! sm1 ders dahi Tttlllr. - G Betittaflı Mt*'aıddes. Baba umem be-
münblt ve mahsuldar 5.000 dönümlük • n1 a yqmda 8elln1te ~ Müb&-
arazl dönftmfl iki llradan I0.000 lira- ------------- PARALI ŞERtK ARANIYOR-Balı- ~lede geldim. Ammm1 eı·an UQO-
,.. acele aattlıktır. Galata. Voyvoda YAZIRAf\"E AR:\NIYOR - Kiralık çeka.prınnda çok müşteri.si olan Yıldız rum. B!llp qalı adıWe bUdl:recetlere 
caddesi No. es. Telefon: 4H32. - l Teya devren :iki UA üç odalı 18Zlhane lolıanta.sma b1r ~ ~lttedir ........ _ Tf'lileeelttlr. 

aranıyor 41924 numaraya telefon odll- enl .w. ~'" ,..___ ezkiU' çuı ~ 
SATILII \'E KİRALIK HANE - mesl. _ 1 Arz'.ı ed er ı;vn"9' .. ._ ~ m T&ceddtn T O. D. D. depo M. 

Yakacıkta. Ufalt yolu fu.erinde yeni Lonkantaya miiracant. - 4 Ça~ _ ZOOguldak 

klgir 10 odalı 1kl kat apartıman \etti- 5 _ MÜTEFERRİK AKŞAMLARI 19 - l1 ARASINDA- -----------
bl banyolu 5000 nıetre mumbbaı ye- Çok tıecrfııbeli, Y1lbek tahsllll. reısrııt İstanbul a.sIJye OçtmcQ h1*at hl-
~ ve çam ağaçlıklı arsası elektrlk YUKSEK MEKTEP TALEBESİ Te hUl!lllııd l1'e ve orta mekteplerdıll t:ımUl!nden: Feı1t6y :ea.ru~ cad-
dlnamılu kuyuslyle mobllyell yahut Ehven natle Ttırtoe "Franmca ola- fra.nsımL ~rsı. vemıiş blr otretmeıı desi Kuyulubal ao- 18 No. da mu
mobllyam .satılıktır. Mtırocaat: Gala- rak -ttyaziye, fWk, kimya. ~rslert ve- Lbe Te Orta okul taıebeshıe l\ılaall1f kkn Ba.ftze tarafından, evvelce Nlpn. 
ta Muradıye han 1 :Gnctl kat No. 18. rlr. Jl'.U. ribnuzuna mftracaat. VetAlett progra.mlannı tMiben prn.tlk tqı Me§l'UUyet caddeal Ç*1haz IObk 
Tel: 44347. -' ------------- frarumıce. de:ntlıerl ~. Referuısı 

ıııet LDtAYA 8ATILII EV - Ka- FKAN~IZCA OLARAK - Usan. rt- lr:uvvetll, f8,rtlan ebvelldir. T. B. Gala- ., No. da muldm ~. iti ... nveı 
ynzlye. flzl.k, kimya. ~rt verllıt. tı& p K. 1401 De m6nıcaat. mıezktır it:am.etgllu teıbtt111.,. hali 

Bllllpqa, Zlnc1rllkuyu caddesinde Ti FJatJıer uygun, eyJere pttl1.r Aqaın • • yazı _ 
1 

ı... 9c1metc&tmmı 'bellnıls oJduiu 
No. h G odalı ev - Otlata, Ara.pcamı guetesinde tM. rlmıUBUna. ~ettupla ... ------------, ta.,ylbı iden Dabtm aleJlWıt Abdfuısah sokak 8 No. eıve mnrncaat. müracaat. - l MEKTUPLARINIZI ALDmINIZ ımılılıenentn llf/118 1'o. ha dollf8R 

EŞYASİLE BİRLİKTE SATILIK 1h.-'urr.s· · G•• .. temlz 1darehanes1n1 adres De açılan bopnma cl&1Ulbm durut-
BERBF.R DtlKKA!l.'1 - Sahiblntn ölü- 1

".I .. r..Ii. iTE llATZMATIK - As- '""" mas sonunda lı:allUDU medeninin 
mU dolayısııe mlifter1s1 temiz mcvldl tronoml lisansı talebesi, matematik olarak g&termlf olan tatilerl-

1341 138 
tncl maddelerlııe tıevnknn 

güze1, satılıktır. Sll'kecl Muhsilbafl meJcanlk, t.lzl.k, Astronomi demen ve- mlıden tc.ranann boş:ınmalarma karar verll-
sokağı No. 4 Trabzon berber .salonu- riyor ve hntth:.mlarn hazırlıyt>r. Ak- inrflhce ötretmen - ş - MP - 413/ 
na müracaat. ~am'da A. s. rümuzuna müracaat. - a dtğtni h:ı.vt 18/7/934 tarar ve 942 

KÖ - l\IJ.t - 1\1.E - Dadı - lllm tarlhU Ulmın lllnen M. aleyhe 
X. %5 - M.T. - Kotra - Sa- td>liğinc karar verllmlş ve yazılan 
Mör - X TS - Kelepir - Kot- l llAm mahkeme dlvanhaneslne taıı.t 
n KA - M.M - F.B - AA.Ç -

Vıömtiş _ E.ı.N _ itbalit edilmiş olduğundan M. ale,h Sbrahl

namlarına gelen mektuplan tda
rebanemtzden aldırmalan rica 
olunur. 

mln llii.n tarihinden ita.ren on bet 
gün zarfında milracaatla ....,.. -. 
va edebileceği 

, 



Sahife 8 P=-----• lkiayclAnberi blcbir ~ ~ Zevk n ibliyaoi tatmin edfleınlr rdu. ------· 

Bestekar SALAHADDİN PINAR 
ile kemani NECATI TOKYAY 
gibi iki musiki üstadının uf ak bir 

ayrılıktan sonra Taksim 

R i T L ''deki 
Billur sesli MUZE YEN Sf ' a refakat etmektedir. 

Her Pazar MOZEYYEN SENAR'ın ittiriki• BOYOK MA TlNE 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinfzl fırçalayını• 

Hakkın-..var, . ış !klan . tasarruf,. etme~1 _amma t bu ~baş~a. bir .. 

türlü de-yapılabıli r. 

tJas1I?. 

- Nasıl mı? &Eski ·ampullarınızr' TUNGSRAMYIAmbafirlle 

değiştirerek.• Bu· Jambalar. güneş şuaları gıbl. bir ışık~verdik~ 

len başka •• ce[eyanı :da çok . tasarruf .. ederler... 

('j) . 

• • 1 .. ,, 
1 

Bir müddettenberi iptidai maddelerin.in noJuarundan dolayı piyasaya çtkannağa devam edilcmey~: 1 

vın Dokt r Ecza 1 

FOSFOGENOL, KiNiOTONiN "Basit ve arsenikal,, ehmet Hiln i G r 
SiKATRiN, . MAZON MEYVA TUZU, 

GASTROSODiN TOZ 

Sult&nhamam caddeQ Sur.uJd 
b11mncla Kefeli Terlik Baıı 

kal S No. l·I. 

Satılık Eşya 
Müstahurları yenidoıı ib.ura batlandığmı ve piyasaya lümmu miktarda verilmelde olduiunu arz ve öte
denberi bu mü,talızarlara kaı'fl göaterilen bü:rük ırüven ve ilgiye denmlarmı rica olunur. Umumi depos&ı: 

MAZON VE BOTTON ECZA DEPOSU: A.ş.lr efendi Cad. No. 31. htanbut 

salon sw, oyun ma.suı, 1 çm 
toltuk, muhtıell! ewa. 

Saat 2 - 4 e kadarı 

ı Ayaz Paşa Mlra.mar Ap. No. 1 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------' 

Şirketi Hayriye 
Yaz santln1n tatblk.1 dolayıslle l NLw.n en ta..rşamb:ı rününden 

iLlbaren: 
Oösterllen lüzum üzerine aeferden kaldın.lmJ4 olan ille ve IO.n Ru· 

mell ve Anadolu postalarının kemııkAn 21,lD vo 21,15 de Köprüden 
hareket edeceği iıln olunur. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Ünlvcrslte erkek müstıı.hdemlerlne yaptırılacak 25 lira muhammen be· 

delll 189 takım elbise 9/IV/19~ per:fe:nbe gil.'lll sa.at 15 de rektörlükte açık 
eksiltme 1le lhnlo edllecektlr. 

Isteklllertn ~ıırtnamcyl rektörlükte görebUlrler. 

O niverıite Rektörlüğünden 
Üniversite 1çln 4 itra.ı~ı Ue blr Aınlr alınncaktır. Bunlar 1st.AD!>ul İt

tıı.1~ Mildürlfiğlince ~tlştlrlleceklerdlr. 1tralyeclleM 43, Amir& 80 lira ücret 
verııeeekUr. 

Iste1clllerln ıtralye müdürlfiğilne baş vunnalan. o.3906• 

GÖZ l\ltlTAllASSISI 

Dr. Süreyya 
Gördüren 

Galatasaray Avrupa p:ısajı kar
şısında Parma ap:ı.rt.ıman No. 23, 

ı .. ___ katı. 

Satılık Han Kayıp aranıyor 
!&!:511, • h 1 Kocam Vanlı Asker oğlu Hassan 

F;mlnonfi Yalı K~kfi caddesin. dört senedenbert blr kız "ı:.'Ulnla 
de (Hasan Feza deposunun ve çocı.&ö 
B'lse.r Çıkolatn) fabrllia..sunn is· bırakıp bir semtı meçhule glttl!H bu· 

MUJDE!.. MUJDE!.. ~ 
üstad Sadettin Kaynağın 

bestelediği ve kıymetli sanatkar 

u v N n 
.Harunurreşit Filminden 

N 270462 YOLCULUK VAR 
0, YOLCULUK VAR 

birinci kısım 
ikinci kısım 

Sarkm birıat i\rtJZEYYEN SANA& 
tarafından 

Plakına okunmuı ve 
ıatııa arzedilmiıtir. 

Sayın m~erlmlzl hıı.l>erdar etmekle mllftı-hlr1z. 

Eti Bank 
Divriği Demir Madenleri işletmesi: 
Bir Garaj Ustabaşısı aranıyor 

tlc:ınndn bulunan 8, 10 numa· gime kndnr kendlslnden blr haber 
rnlı Meyvehoş Hanı 3113194!! salı ala.madığımdan insaniyet namına Her nev'i ka.n:ıJ'Oll ve otomoblliert tamir edebilecek tecrübeli ve 
gunu saat 1 l te Sult.Jnahmet BI- :ı~ğıdıı.kl adreJC Urac:ıat etmelerini bllgW bir ustabaşıya ibtiya~ ~ Tnllplertn muhta.ııar terc11.mel hal-
rlneı Sulh Hukuk mn.hkemeslnde 1 rl ed 

1 
ıertnl, enellcl !flerJnt. ne sebepl• terket.Wcler1Di vaıw. bon.serfll 911-

muzaycde ile .satılacaktır. Dosya en er m. retlerln! n asgari n• ücret lst.ed.l.klerlnl blld1ımelert ft melttuplanna 
G q t '> I Ak.µm cnze te.si ıııın memurl utu blr vesika toııotratı Wştlrerek cm Dem!r DlTrlat> adreııllm!9t m.11ra.-

,_~--------.. vıısıtastyle Haıı.san kızı Hat~. ~------• cuUaD Ula. oluıMa 

Teminat markasıdır 
r;ıb bEK un. R Piri' b••••hm'"nü ..... 

Israrla isteytnız 

250 • 500 ve 1000 gramlık ambalajları vardır. 
Adres: İstanbul. Tütün ıtürnrük Kemt!rll So. No. 21. Tel: 24197 

Mobilya satışı ve apartman devri 
Avrupa nıa.mulltı mllkem.mel yeme-k odası, slyah cevlzdon yatak 

odalı, güm.Uf taJam.ı, vaooıar, tablolar, kristaller. Fnınsız bakarnsl, 
lsln netlse vC'&lire sa.blıktır. Talalın İstanbul Klübü yanında G odalı 
apartmıan d&h1 devredllecetUr. TafşllA.t için 43227 nwnnroya 9 - 10 ve 

U • H aremnd& 1ıeleton. ocU!mML 


