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] Geceki Sabahki Bu Haberler ve - 2 = 
Müttefiklerin Kahve ve çay 1 Harb tebliğleri 1 Birmanya'da 

durum Ingiliz tebliği gemi kayıblan 1 Hazirandan itibaren 
~ 11 <A.AJ - ona J:: ~- Pearl Harbour baılnnin- İngilizler Şindvin 

Almanlar Kerç'in 
yakınına vardılar 

< Bat tarafı 1 Jnel a&hllffe) 

ımu srenitlili 24 kilometreyi geçml .. 
yen iki ktıçttlr. toprak sahasını bendi 
ellerinde bu]undurmaktadırlar. ::k~=d~b1rdüş: <lan 153 gemi batirlldi ı·nhı·sara geçı·yor vadisindeki tehlikeli 

man menUıne hilcum ederek kayıplar <lurumdan kurtuldular 
ftrdlrmitle:rdır. Cıephenliı diler kı- v · 15 (A.A) Babı" Berlin Cl'azeteleri Alman 
mnıarmda §iddetll devriye haleketıe- lllindon · - ıye e 
ıt olmuştur. nezareti tarafından tespit ~ilen ra: İnhi dd I . b .1 d IO be • muvaffakiyetini 

Alman tebliği 
kamlara göre. Pee.rlharbour danben sar ma e erı satan ayı ere yüz e yıye Yeni Delhi 15 (A.A.) - Bimı.aDYada. • • 

M xik. ·ı kt. K d k- 'L' k k . l Şlndvin vMlalA1 JUkan dotru VJ}tarak belirtiyorlar 
Paaifik, Atlantik. Karaib, e · a verı ece ır. anun a aııve çay aça çı arı gen çekilmekte olan :tnguı. ıı:uvvet- Berlin 15 (A.A.) _Alman matı. 
körfezi veya Afrika sular:ında babn- hakkında da hükômler vardır lerlnhı tehlJkell durumdan sıyrUdık- huatı Kerç muhareıb • hakk ..ı 

Berlia 15 <A.A.> - Alman ordula.rl lan ve~ huara uğratılan Birleı1ik lan :rea:men haıbeı1 wrtUyor, ~ eeı ın~a 
mnumi Jı:ararglhmm tebUR{: milletler gemileri - petrol gemisi, Londra 15 <AA ) - Yortahire Post mufusal malumat vermekte ve Al-

Maltada bava üslertle daha ~ ticaret gemisi, fİ)ep ve diğer gemi· Ankara 1 S (Telefonla) - Çay on kAr ilavesi suretile bulunacak fi.. gazeteatnln a.sked muha.rrlrlDe göre, man - Rumen hilcum kıtalannuı 
uıkıeri hedefier muvaffaklyetle bom- ler - adedi 153 dür. En fazla gemi Te kahvenin lnhiearlar idaresince sa- at lizerinden inhisar idaresince ea· Ja.ponla~ dağların t~kll ettiği melce- cTatar çukuru> iamile antlan düt'" 
be.lanmıştır. Almaıı. ve İtalyan a.v ltayıbı Amerikalılanndır. Bunlann tılmuı hakkınclak.i kanun layihası bn alınır. Devlet ziraat itletmeleri lere varmak için Şlndvln ve Manipu manm iatibk&m tertibatım aürade 
tayyareleri ada üzerinde İngllizlerln 92 ai denizalblan tarafından batnl- Meclis ruznamceine alınmışbr. Uyi- her sene halktan sabn alacağı yq n&hlrlert vA.dllertmn ya.maçlarJna. tahrihettiklerini belirtmektedir, 
.ekiz av tayyarestnı diişürmftşlei'dir. mı§br. Amerikalılardan ıonra en banın esbabı mucibeeine göre, keyif çay yaprağı fiatleri her yıl mahalli Va.rmadan Birmanyadaıı mnctı.tena Gazetelerin huausi muhaıbirlerl 

Alman ha.va larnetlert dün blr A dolııı geri çeldlmıe'kte olan Oenıeral muharebenin eon -'=-1-...:-..1_ büküm 
. • lm.al : fazla hP'sar g3ren Norveçliler olmuı- maddeleri olmalan itibarile tiltün ziraat odasından seçeceii çay mü.- Al ..... ucnaua 

mD eri
5
kanit .... ~ilosuna karrtda ş ...... ,A~umbiru tur. 18 gemia bahnlmlf veya taar- ve içkiden pek az farklı bulunan tebliklerinden iki, ticaret odaaancJan etaander kuvvetlerlle tema.s etmK •Üren ıiddetli fırtınalann bu bölge-

e p ......,rg arasın yapWAMW.. X- t tmtAnmı :taybetmlşlerdlr. Malzem~ yi bir çamur deryuı haline oetirdi-
ava.ş esnasında Pen.sacola sınıfından ruza Uıs•~mıım. kahve ve çayın ithal ve satıpnı nbi· seçilecek bir ve inhiearlardan seçile- az olan rtcat hallndek:l bu kilçft1ı: ordu ... • 1 k d 1 "' 
11100 tonllAtoluk bir kruvazcirle aynca Fransız sahillerinde sar altına almakla devlete yeni gelir cek birer müme98ilden mürekkep mamemeeı bol, muvuala yolla.n çok gını an t-tma ta ır ar. Buna raim~ 
bir muhribi batırmışlardır. Bundan Londr ı S (A.A.) _ Amiral· kaynaklan temin edilmekte ve bu bir heyet tarafından te.hit olunur. ve lhttyatlan büyilk blr dftşımana tar- Alman ve Rumen kıtalannın hm 
başka 3000 tonilatoluk bir buz kıran lılt tel:>l~· Hafif deniz kuvvetleri, maddelerin müeteblike hile1iz ola- lnhiABrlar Umum Müdürlüğü aerma- il hArt.k.alar göstermJştlr. cepheden azalmamıt ve çamurlu yollarda ara.-
gemi ile 2000 tonllAtoluk btr ticaret arama F.:, ____ Flaman sahilleri- rak verilmeli. de temin olunmaba- yesine bu maksat için sekiz milyon bir taarruz yapmaktan kaçman .Ja- :balan çekmek için hususi traktörler 

'bedllmJftl 10 bin to .......... ""' dı B kan kah lir iJA dil • · ponlar aa;vıca ve tayyarece tıst1lnltik- lr.ullanılmıttır. Havanın fenalığına 
gemisi tahri r. - ne eokulmaia uğraşan dlltman kara- r. u un, çay ve ve toptan- a ve e mıı1tir. lerfne gflvenerek nfltuz ve ........ tma rağmen ilk hatlann iatesi bu suretle 
nllAto hacminde blr yUk geml.!1 o ta- kol gemilerile diler gemilerini hır- cıJanna. da ~a bir zarar verme- Kaçakçılık .. .._ 
dar şlddeW bir isa.bet almıştır Jı:l pro-

1 
x d _ .:ıı• 

1 
Dün mektedır. Çünkü bunlar sennayele- l . . . . .. W>l,.eslni tuııa.nma;yı tercih et.mlf- temin edilmi§ ve taarruz hiç bir dıuw 

.asından pupasına tadar ya.nDllft.ll'. pa ama15a evam '!'nyor ar. • • bqka iti le 11 b"I ki nhısarlar ıdareeınm kaçakçıhga leııdlr. , ma devresi g~irmemiftir. Muhabiı-
A ~ lçaktan. çan Alman gece hafif kuvvetlerimiz, Franeanın :;11 P a1c dereil u j.a 1 İ;e j; ait hüküm1eri bu maddelere de p- Hint milli konaeyi ler, bazı keeimlerde Alman ve Ru-

hatr~:.... ı:yyarelert u dlln aqanı Manı ıahil! açılında dütma~ ıi- k~ er en ec nıh: ge bceH ~ ~ mil olacaktu. Bundan bafka Yat çay Baackok u (A.AJ _ mııt mllll men askerlerinin bellerine kadar ça-
balon baraJJannm ve •-ak.savar .. IW>.- llhlı iki l)alıkçı gemisine nuılanutlar- ~~ L ve dçayı _ _:ıı _~ LJ a~ do rb. yaprağının lr.anunt ..ıahiyeti obnı· k ..... - ne mllstakU mn.t Jıxm8e"' blr mura batma:. auretiyle ge .. i• bata1'"' 

-Y ~ dır B i1 d hal hü edil aamuuda evam eaece~ erm en ır • ..,._...,.. .,.. -ır 
çusunun §lddetll at.etlne ratmen tn- .· u ghemı&'~ derba .. -- cbumir .._ _,.:ıı - zarar gÖrmiyeceklerdir. ~~-~_.i~dltl~~ veya ku- tek ~ ballnde bhi8f81U: Hin- hk bölgelerden seçmek a:orunda 
gilterenin cenup sahllindek! bir 11- DUi 'Te er e ...... DILIUe U-"1..-- eaaalin ___ 1 dır• 'l'UTIIUIUWl teX&JOın e JUUetn ve çaym d1ıııtan mJDl kon8871 Te 'bl1'lll admı kald.ddarmı yazmaktadırlar. 
manda demlrll bulunan '°P.t*tllı bualalmıtm. Bu mubutıLe eewın• H ·"--.:;." k h ,. ..... ar ietlblik diier haualan bu~ nebatlan ~ ~ !...~-•~- Almanlar yeni bı·r tan'~ 
'500 ton11A.to hacminde dört dilıJman da bizim kuvvetlerimiz ne kayıba . . er .n. a ve ve çayın . =-1e erek --L=ke taklidedereJı: Y"_.,.. ~ .uU&T•.J"'• ..... ........ K. 

ıs. hrib _ 1.,..1.. .. 1 d h ·· r..J ıçm Tlirkİyeye sokulması, halile ve- .., Y ~ çay IAll .. --da ·-·"' Ue t kuJJ ] ticaret gem m! ta e~~. ugr&mı§ ar ne e aaar gorm.., er- ld" d .,, 'ril . 
1 

ak eatılmaeı memlekete sokulması ya- ue...... çarp__..... maksad din aavar OJ>U anıyor ar 
24-4 üncü hücum toplan teşkili 14 dir. ~ ~e 1 tgışti dİ§ .0 ha.r rurt hancı maddelerle kanştınlmı§ hlve :~ay::!111d atmnfatrlllkıer*!~tımbh•e~~ Moskovc. ... l 5 (A.A.) .- Alman-.• • 

mayısda Doğu cephesinde cereyan Jd e f;'h ~~~ ef ~· 111 JrsaÜ a hn· ve çay lam. gerek halile gerek yetiş· cephe hal.inde hfr ~l .1.1; a':; lar, patladıgı zaman 3 bın derecel~ 
eden savaşlar esnasında 36 düşman RUS lngı•ıı·z ~U~~: 

1 
.. ~ .. m ıaai r

1
, til~ ısar ar mum tirilerek satılması kaçakçıhkhr. Bu tır araya ...,.., ayac hararet neşreden obüsler atan 150 

tankını tahrlbetmiJtlr. Bu tanklardan • ur ugunce § e ır. gibi kaçak kahvelerin her ki1oeu için · milimetrel~ tank kai§llr.oyma topla. 
yalnız 13 tanesini yarsubay Banse tek Türkiye dahilinde yetiftirÜen yaı1 on lira ve çaylann ve diğer nebat• n kullaıımaktadırlar. Bu toplar RU&oo 
be.ırna tııhrlbetmlştir. münasebeti çay yaprağının işletmesi. kurutulma- lann beher küosundan 20 lira ağır Kış harbı· ıann Leningrad kesiminde harekete 

Dün Doğu cepbesl üzerinde yapılan aı ve bu maksatla yq çay yaprağının para cezaeı alınır, bu maddeler de geçtikleri ağır tankları durdurmak 
hava savaşları esnasında astetmen aabn ahnmaeı devlet inhisarı albn- d l B !_L!___ dd için kullanılmaktadır. -
Orat hava zaferıerlnl 98 den 104 e . . muaa ere o unur. u UIDJlNll ma e-
uteğmen Dickfeld 82 den 90 & cıtar~ Avam kamaraıinin yakin da~ır. Bu itler devlet zır~a~ ':!letme- lerini tayin olunan fiatten fazlaya Doktor Göbbelı Alman Harkof cephesinde 
nıışlardJT. • len kurumu tarafından. gorulur. Her satanlar 10 liradan yüz liraya ita- Mo.ko't'a 15 (A.A.) _ Bu.., 

celselermde bu mevzu neıvi kahve ve çayın kilosundaın alı· dar para cezasına mabktiın edilir ve askerlerinin kahraman- l)ah cepheden alman son haberlere 

Japonlar 
deniz harbine 
hazırlanıyor 

General Mac Arthur da 
hazırdır, plinı da tama· 

mile taavibedilmiıtir 

görilfülecek nacak ~ari .ve ~ inhisar. res~ satı§ ~hsatnamesi iptal olunur. lıği'ni tebarüz ettiriyor göre Tımoçenko ltıtalan Harkof 
icra Vekillen Heyetınce tcapıt edi- Hançten gelecek yolcuların geti· ceplıesinde ilerlemeie devam edi-
lir. Bu maddelerin perakende eatı!I recekleri 100 gram lr.atrv-e ve SO 1 B R "lk 

J.ondra 15 (A.A.) - Reuterln sfyaSl fiati inhisar re91Di il&ve edilmek su- .. ..k • d - r. Berliıı 15 <A~A.) - Dr. O&ıbels, ıı:ı yor ~r. ~ ~ A ta~nun ~ ü9 
uh blrlnden· • gram çay guınru rell'Dm en muu Rek;h la1m11 haftaldc gazetede Alman g(lnune aıt tafsılat gostenyor kı Sov .. 

m a~ R . n '-•• t 11 retile, inhisarlar Umum MüdUrlüğün- br. Bu kanuhun tatbikine başlandığı ord .... _.. .... so· .. 1". esnA~-AA ~ yetler bir çok Almanı esir etmiıler-
tilVY.JTOU wrya. e ıuuen mevcu m - tA . V L"' t t dik ı ..!l.. b dd 1 • . ti1 • • ........... ~ .... - iMUllUA "'"""' ... nasebetlerln da.ha sıkı hale getirllmesi ce ayın ve ea.a.ıe çe as o unur. tan:nte u ma e enn ticare . e itti- cepheslndeld kudreti bMkmda. bir dir. Bu da RUI ilerleyiıinin çabuk• 

meeelealnln Avam kamarUmm pek Perakende satışlar yurdun her tara· gal edenlerle ticaret mak..adile bu makale neşretımlştlr. Oöbbels, bu ma- Juğunu iabat ediyor. Ruslar 150 Al
.,alı:m. ceıae......_ ..,,_,. .... meamı- hnc1a •YDi fiatle ~~. macldeleıi bahuulvanw ••~• -.... laıledııt .Almalt. Oftl1lmn1m eranevt maa. tanbin tabribettiklerini bildirl-
nu befk1I edecetı tahmin edilmekte- inhisarlar idaresinin fark alamet· lbnda iptidai madde olarak kulla- denm.ejte d~ bu tahramanlılı hak- yorlar ki bu, bütün bir zırhlı alayın 
dil'. leri bulunan kapalı kaplar içinde sa- nanlar ve kahvehane, gazino, lolı:an· kında henüz ta.fsllAt vermek zamanı- yokedilmesi demektir. 

Ghurehill tarafından ıehirll gazlar tı1acak kahve ve çayın perakende ta, otel gibi pi§irilmiş kahve ve çay mn gelmediğin! söylemekte ıfakat her 
hakkında Ru.ııya :tarşı8lllda. alınan ta.. satış fiati üzerinden bayilere yüzde satanlar memleket dahilinde ellerin- Alman, hattA btı.tiin diinya., yalnız 
ahhtltlerle Ruslann cephede yaptık- ona kadar be:,iye verilir. Depo ol- de buluran veya sİpaıif edilmit olup Almanyayı değil btıtiln Avrupaşı teıh
la?J. munzam 8*erl hamleler, ve İn- mıyan yerlere, yerin uzaklığına gö- da yolda olan kahve ve çay miktar- cllt eden yakın ve mulbakkalc tebllkeyl 
glJtere ile Ametltanm barb malzeme- re, satıcılara bir nakliye ücreti veri- lannı 48 IUt içinde bir beyanname ancak onun sayesinde 117Alc1qtmnalt 

Mecliste 
il lJıMmnndan JBMJmlanna, yine fn- leb"I' il ahali • d-L.! J.ı.ı-..:1ar id • m1lmldln oldulmm bllty<ın dlmekte-

Londra 15 (A,AJ - Londra. deniz gl1teren1n batıdaki haft taarrus Te lı ır: . • . e m enn au ~ areaı· dir . 
.mahfilleri Mercan denlzl.nde uğradık- Mmlarile ~ yardıma ait o1&rü. • nhıaarlar ıdareaı çekırdek kahve>- ne, bulunmıy~.n yerlerde en yakın N&Z\r b dan Dolu ceph 

Madenlerin iıletilmeıi 
ve nahiye teıkili.ti 

liyilialari görüıüldü Jarı bo~ğa raPmı Japonlarm, 800 gtmlerde R-.,anm ~ lle- Y1 kavrulmut nya ~kilmit halde İnhisarlar idaresine gönderilmek a1nıdeld·m:afaa. =~ 191:i 
mfittefik deniz lmvvetlert tarafından nl tddlr cf1l1lraJaft Avam ka.mal'a.ıa satmak ieteyenlere kendi tayin ede· üzere mahallin mülkiye lmir1iiine 1911 aıenelerl ıra.rfmda bat cıeplıecsln.-
bozulan ve akim bıraktmlan ha.re- 1lJıe)eıtnce memmın1J'8tle tefatr edll- ceği oa.rt1arla. _daimi kontro~ . altll'l· bildirıneğe mecDurdurlar. Bu gibiler deki mevzi hamt esnasınJa yapılan .. .. , 
tetıerine tekrar bef!•ma.Jr tmere ha- mbtedlr, da, ihtiyaca göre izin "Yerilebilır. Bu maUarmı masraflardan ıonra yüzde müdaf&a muhareıbeltnden bllbtw1n Ankara 15 (Telefonla) - Buyüll 
mlıklar yapmakta mar ettJJtlerfDJ Bo~ asted Te 11vll gayreti ~ gıôi kabivelerin 1atıf flati çekirdek bet karla lnhiearlar idareli.ne aata• balta bir dey •Tail oldulımu söyie- Millet Meclisi bugünkü toplantısında 
tahmin etmektedir. gösterllen İDl1Utl takd1r1 ı.utamet kahvenin perakende aatıı fiatine caklardır. mft1e ft bu nmlıatebenfn ~ madenlerin arama ve ifletilmeeine 

Japonl&nn muharebenin başlangı- verdlrllmele muhtao otmNnBtla. be- kahveyi UV11rmak veya çekmek için t.ıhisarlar idaresinin etiket ve ban- nım RUBya aeferl ne de ~ e- dair kanun llyihaa1111n birinci müz.. 
eındanberl llk defa olarak, btlyttk rabel', mn Ral ıefllded, ~ slJ'&- ;rapılmuı zaruri muraflarla fire far- drolunu tqıyan kalıve ve çayın pi- dllemlyecetlnl nen sOrdtıkten 1011ra Jiercai tamamlamnıttır. Nahiye ter 
loplarla tek mermi atmıyan .ıenız 111 mahfillerde, l!I09Je* RUılQ"& De Btl- kının ve verilebilecek })eyfyeden yasaya çıhnlacalı tarlll hiı ay ~ Ate dlmR1ıedlı': kili ve idare.ive Nahiye müdürleri-
tuvvetıert tarafından ağır matldbı.Ye- ~ s:= ~ ~= maada ytlzde bete kadar Ur Dlve- velinden tespit edilerek Oln olwmr. Bunun netıcecl Alman ulwin1n nln intihap ve iatihdamı usulleri bak· 
tıe uğratıl~an gittikçe daha açık ya ~e B1rl9'hı: Am.er1b. araaınd.akİ Iİ 1Uretile İıdıiaarlar idaresince teahit Kanunun ,.&rlrlUie trhdiii tarihte lltml.fetılnde h1lsale plen del'llıWlkte landalr.i kanun llyihumın m6zakere
:kllde göriilmektedlr. MtittefOOer, mtbıuebet.lertn tn ima llUD&nda. ga- edilir. Çay ve kahve 1atacaklar in- l>eyanname de maJlumı bildDenJ. görtlliQor, Jant Alman 8*8r1 dalı& sine devam edilerek 19 uncu mad• 
..__Y(are gelamllberl bve genlfta harı rı*' a.- -ı lltı sıırette teeafM ed....-ı hat lıilarlar idaresinden nabeat teskeresi lnbiearlar idaresinden nıla.at teDe- 8ftt ve daba. ulmJl bir bale plm1ftlr. deıri mevcut b.krirlerle birlikte dahl-
...... an o n om a yyare e aye- J"' -"'•• - _..__x... b . H <Jabbe>• __ .._, -•-• u... dliy l · --" sinde darbeler U§lardır tında beslenen lmttlelt nmoııamıı ~"' mec urdurlar. Bu tezkere reeı almak nretile evvelki madde- azıı ..., ™™elMIU #e bl· ııqe ve a e enc6men erme vem• 

Mütt.eflk ta.yy~ d- b&•a bahmmaktadll. biç bir resme tabi delildir ve ,.Ma lerde blldirileı:ı kadar ilave edilmek tlrmebedir: mı,tir. • • • 
fllolarını emıiftlr, A OatiindekJ. lale- alt olup g3aterllen •bf yerine aittir. ametile aatıp dnam edeceklerdir. B'19k imtlbln dem!llıDI aeçtıd1k. Maad1D ~eemde enc6meD-
rtn.l tahribet~r Ye ııoııra bava mil- H t • rt Devlet ziraat itletmeleri tarafın· Beyand1111 çekinenler veya nohaıı Bandım bDJJe Alman. bh,,_1* • ce yap~ deiitiklıie göre maden• 
da.balesi olmpksızm dilfman gemile- aya sıgo ası dllliı ftletilen yerli çqlardan memle- hddirenler hakkında kanuna aiıT saman !Mıhı. meıwa .... :mdU:a lerin içınde ve dıtında olacak kaza-
rlne taarruzlar y&p!IUflardır. lietin umumt ~y ihtiyacına kadar ahklm konmuıtut. Bu l:amın 'bir ha.. !'.oDmf'da.e =~ ~dalarda yaralansnlara ve ölenlerin mi-

Avustralya ile Yeni Zelandarun ıa- • Alııbra IS (Telefonla) - Yeni olan miktan maliyet tut.arma yüzde zirandan ytlrürlUğe ıfrecelıtlr. ~ 'adıemıan! kit~ 19- raeçılaı:ına had ve. kusur aranmam• 
ıedlğl şey yetişecek kadar malzeme bar kararnameye ı<Sre. buaiinden leclk$b'. Asırlarm .lçlnd ~ DD verilecek tazmmat eeaalan tudura 

almak, d~Jz ve hala kunetlerJnln itibaren mert olup bu tarihten aonra M • k'• J • ı u 1 k • ı f 1 bfı ~ pınlda18.C9.ıcıı:. Dolu ep- Ölenlerin miraeçılanna yahııt çaiı,-1aptığı tıesirll hareket gibi, karada da hedwmgi bir eebeple primleri veya en.ç oprü erı n an 881 en ırın ar· hest. . c ma kabiliyetlerini kaybedenlere illi 
müttefik tunetıere birinci darbeyi surprimleri ödemniyen her nevi ba- tazminat 500 liradır. Çalıpna kabi· 
'11l'abllmek fist.Unliik ve lmklnını te- yat ğgorta mukavelenameleri inkıtaa Kızılayı-n y • tana )iyetini kumen kaybedenlere ilk taz-
min etmektir. ufrar. Sigortaa lnlr.ıtaa afnyan d- İki k•• rünJ:!'m... • b On yedi fırinc~ı karara • unanu mfnat 100 lira, mahkemeye lüzum 

General Mac ArUıur bamdır '" gortalamı, iDbta devreai eaııaemda op un ınşaa hediyesi olmadan deıtıal verilecektir. Mah-
Jllptığı stratejik p1An tamamlle tas- vefab. halindt 3 aenelik prim 6den- yakin"da bitiyor itiraz etti ı t.mlr 115 (Telefonla> - KmJ&y ım- keme iki tarafın intihap edeceği bi· 
1'1bedllm1şttr. memft ol.. dahi inkıta tarihine ka· rmnu Yonentfllf;a.n ln'kma llı8dlJe o- rer ve mahkemenin seçeceği bir mü. 

dar tahalr.lr.uk ebnİf riya2I ihtiyatlar Xa~ ile 8iY1J.ln4rrad arumdaki lfoba.n ftZlnll ekmek imal ederek lara~ s&:ııdıerUm* ilılere tsmır Qım meesi1den mürekkep ehli vukuf ra-
Bulgarİstan bakır Da tarihten tediye tarihbıe kadar Mal'8f flmeDdHer köl>rflııihıln bıpa.tı un tuamıf eden ye bu unlardan 181>- :r'bf =~ mmıJm mik- poru üzrinde kati tazminat taayyün 

hesap ed~ tebik falzlerile bb-- tam "'la ak Gzeredlr KOprll l§let- tıt:ıan ekmek:lert ~ JmMss ~ lata.nb~ önde~tnı ~tır. edecektir. Bu dbalar tercihan Sulli 
tophyor likte hak aabiplerine 8denir. ~ nm · ff faJılf :ftatlette atmı l'I fumemm, Iupmar vapuruna ~kletn ere Dum- mabltemesind~ görlilecektir. Maden 

Sefya 15 (A.AJ - Mllll mldataa.ya inkıta dnreel ~de ham hali mele ll9J]dıkta.n nıra Bellnlk w De- unl&rmm befld!l'nl 1UIDlfbk. Da ecettır. lıletmeleri, hastalan parasız tedavi 
ıüzumıu bakır eşyanın toplamnuı 1t1 nıevcqt olmabmn ..ı..:ert vazifecle dealaç1a cıa trttbat tıeesstta edeceıctır. tınneııar 4tn ~· Ud1l&ı midilr- K - - .. .. . . ... ettirecektir. t oo den soo e kadar it-
flmdlye kadar 600,000 kilo maden t.e- iken öle: ligortalılann hak .ahlple· ~ne PttJon aramnd&kJ. bil- ltliiJıe m1lraew ederek 1DllanD1D ocaımı olduren kadının çiei olar. madenler bir revir, soo 
mln etml.ştir. Bütün Bulgarlstanda rine nıilemmen meblAalann J bin ytHc dem1r 1r:öprtlniln lnfaatı ela tok =ı= ~ ~~s:- fdami istendi den fazla amelesi olanlar da lıer 
batır toplanmasına devam edilmek-~ kı.dar olan lı:umınm tam~ı llerlemiftlr. un kesilme ~belediye :ew: İzmir 15 (TeJıefonla) _ çqme ta.- y6z kiJiye bir ya~ h~ ~e hasta. 
tec:lr. '" fazlasının ri:vazt lıtiyatı adenır, Bu ~iln. b8zlıanın 15 inde, heyeti ta.ra.fmdaıı huııt&nan rapor- ll8SJillD OVaoıt: ldty11nde Rıdvan Altın ne açmak mecbunyetindedırler. 

ad~nm~ prinıler teehhUr faizle- Karaaıta.o _ Mara.t eımendJfer tnpttı~ ıa.ra. lsthıaden verlldllf:n.1 bu tttbarla adında btr ~ gece ~ bu- Meclis pazartesi günü toplana-
Koordinasyon heyeti Jerile bırlikte yapılan tediyeden tep• stmtın de mayısın 20 sinde ltletmele bıeledJye 1ıeft1t heyeti mtidürlüP;ı:ıe lmıdaıu, arada iple botamıı ınka.rak cak.tır. 
maaı ve masrafları zil olunur. açıiacatı :tuvvei1e IÖ7leı:ıuMtiedlll B mQ!ıaeaat etmeıertnt bDdirm1şttr. &dilnnetıe maznun kanın Vecalıet Ye Bir ölüm -

Ankara ıs Bundan baıka kararnamede ha- • u aevgWsı Basan X&yanuı muhüeme- cezaaı 
ekal ı,.!Telefonl.a) - Baş- yatta kalmıı. halinde tatbik edilecek ametıe Avrupa ile tren irtibatı. doi- Japon ~'osı·le L~ı~· l&rlne bugtin aıtır cezada devam edil- .&ıtkara 15 (Telefonla) - İstanbul· 

v ete reer t lı:oordınasyon he- hiik6ml d rudan ~a teeıııısas etmif olaca.k- .. u na. a. m1f ve mllddelumumi tarafından ae:r- da polis memuru Hasan Basriyi öl· 
yeti maaş ve maeraflan için 150 bin . er v~r ır. tır t d"] d dedllen iddiada ölüm cezasına ~- dürmekten ~ıu Jı:unduracı Yusut 
lira tahsisine Heyeti Vekilece karar Sıgortası ınkıtaa uğrayan bir sene . emaı e ı eme İ tırılmala?'ı Lstenmlştir otlu NA.zımm ölüm cezasına. çarptırıl-
veriımiştir. zarhnda shortaemın tekrar meriyete . Londra '' (A.A.) - Britane>Ya İddia makamı dAvaYı tefr1h ederek ması hakkındaki mazbata Mecltaın 

einnt;8ini iste · ve birikmif primler, Sırbiıtanda gıda mad· ajansının Clenlz . muha1?ğ'i Mercan Veeahetle Hasan ıtayanm macerala- pazartesi ruznameslne alınmı~. 
Hastalara glüten ekmeği ıurpnınler v teehhür faizlerini d l • .,_._ •1 I k denizinde ufradıklan ~ozgundan rmı anla.tml.f, dere içinde temasların-

- öder, bu takdirde ıirket tıhJ;ıt muaı- e en veııaa ı e aab aca sonra Japon ıeınileriyle hen0z te- dan ba:bsetrnış, nlharet ~ıerı- Mülhak bütçeler 
ıe::at milraka:e kk:dlsyo~~· ~il~ ~- yene talebetmez. inkıta devresi es- Bil 1.5 (A.A.) - Buler Nach- maaa geçilmemit olduğunµ ya:mıali- nln te~dlmnl temin maksad.Ue Rıd- Ankara 15 (Telefonla) - Bü-
ya~ış~~~opl~;da, emuh~e!l~p ~~; nasında sigortalının tenzil. ve iftira richter gazetesinin bildircliifno göre tadır. Japon filosu bulununcant ka- vanı öldurmete tar::ı;er~k bu ta- yük Millet Meclisi bütçe encümeni 
araamda hastalara Y"erH~ek gıtiwn hakl~nna _hal-:_l ge~ez. Sıgortalı 3 Sırbietanda ırda maddelerinin alım dar bir müddet daha g~ecektir. ~ ::~t=tıerıı! ~~ pazartesi gününden itibaren Devlet 
ekmeğine fiat koyma. meselesi de gö- ~e.nelık prun odenrnıı lee bu devre ıve aabmı menedilmfttlr. Canh veya Bununla beraber Japonlann yeıü- Vecahetln dokuz yq:ındakl oğlu Ha- Demiryollan, Denizyollan, Hava 
~iilmiiftlir. ıçın~~ hay~. umumi sig?rta pr~lan canaaz hayvanlarla, doma ,aiı, den harekete pçmelerJ lieklend- ıuın ~ıgllye mftstenit iradesini zıt- yollan, Sahil sıhhiye ve diğer mül• 

Her h~.staya, kame mukabllinde 125 I dahilınd;. l§tira ve tenzil taleb~de buiday, un ve elt bundan eoma la- mekteclir. MGttefiklerin ketif tana- ıetm.lft1r. Muhakeme ınildafu. için 26 hak bütçeleri incelemeğe ba§lıyacak• 
gram g!uten ekmett verllecekUr. bulunabılır. kartlari nıuU.biUnc:le -~~ ol~ mflt~ ~lar. ballrana kalmlftır. tır. 



.... ,,. sahife' 
16 Mayıs 1942 . 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bir eli yağda, 

~-Ş~B~D~i~R~~R~A~B~· -=.:=-=a~L=--=E::-:R~i=--~ u•-.. -ç ........ -u 
Karagöz ve yeni şiir 

A~a~~abı j Tiyatro edebiyatı bir eli balda ••• 

Bir vilayet merkezinde, yerli mil
Altı aylık 

çocuk cesedi 
Hacivat - (Perde üstünde beli

rerelc malmınla olnunağa baflar:) 

nevverlerden bir doatam: 

ıhfıkan 1941 senesi neşrolunan piyesler 
F estilcita fasla ıfiata 

n. fu fıa
Mestikita meıta mmta 

- Haydi. azac:Jk doı ... ı... .. -~ 
lara, çayırlara dojnl ~:-türdü. 
yerek bizi yaya ııemıeP ao 

Dönütte yoraldUk. O.. .mahalleler- Ticaret Vekaleti l>u Ancak al» .., drc tiyatro mevsl- daima nıewedttar. oamu tadm6 Köpekler, cesedin bir çok mm mm mua.-
d birincle. kap• aaiiade durap l mtmtzf!ı )"&Dll\da ,.r alan ve b1Zde &>)'ltlme.z btr .m:tılr. Ona tldall bl· l • • 1 - 1 Karagöz - (Onu hayretle _,.... 
..ıeı;m veren esnaf ~ıklı bir~· meseleyi .ehe~miyet e tlyaıtro ze'Vk!ıı1 eenenın ~r altı ayı nr. Hem 111 btllr. fJlmd1 bU ımn w- yer enm parça &IDlf ar ....-ı) F.yvaldar ohan. herif bpr-

- 8a>'UJ'Ullo" BD' kabn ~- tetkik edıyor da ratattıran. ~bil'. mın etmetc ttCtyea ~ 11111-. Zivamıdaa çdamft ... ~ 
deyince, dayanamadık; daveti ka- çıotıanmızm şDplıe blle etmedJtı, tt- nElfl'9dllen ptyellerl u.mtayım. ~ K ..... mlaliı- ..,._. için paara pti de mi .. hm ettik. . yatro e4etJ1ıa,tmm ıtm geç~ zen- BUDl&rm bqmda lılW'lt VCSlll- ğında otlar arumıda Wwn'Mn atta 1aa1e pldi?_ H.mıt... AJOI Had-
T brdıları Kasabama tcekecıi- Baıber aldığımıZa göre Iktlsa.t v.. gfnlepektecllr. 1N1 de otuz bir piyes itinin ıDünya Edeb1ratmdan TeN&- &.11ık b1r as pul1ı c...cll bulun- ftl. .. Sö~ ...._ ..a.. plılliT 
,_8_!"1 • E • • luauncla temb Jı::Aletı a,ya.kt:abı ttat.ıert ~ netr0lunması bmıu ıspat eder, melen setUIDden olaıU: newa8'tltı m\lftW'. Oeledhı birçok ,.mutnı t6- HllCiTmt c~~ 

lerı.nuenDUJo wım av e1ıenmd:.Yelle duımaıctadJI'; VekJ,let Bu pi~ bahaet.meaen evvel Soılh*Jeıa'ln 7ed1 k1lııdk emt aeıma- pekler parçal.amJ.llar. Adll19 dok- - :-;"""" ... , .......... - Qm 
kılıklı çoc:akl• 0 ,....._· ~ ıeçenltrde, ~ .Anbr8P &'- bir noktaya temu etmek ıstertm. Bir tedtr, :la1mlertn1 n mltıellı:Jmlerlnt toru llnrnr ıtann tarafı™'• ppalan a:- ile _, • -· 
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i ıia +

lkçai perileri siM. _.., dçıU•• den 8aD&11 vetAlet1 teıtJdk heyeti• p)Jes tiyatro .salmadnde gOttllmelc ~yler, terdmelerl sDıl tabdarmm m~ ~ Cllldl morp. ._ .._.ı) Fe4•ıll• ,._ ..._ 
ilen çelenkler tabmt1••. • •• ~ bu huatıata da 1'l8ha.t almıt- için ml. rahat btr koltukta oJı:unmak da mlikemmel oldulua'a 11lft eder- bldı:tdm:ifta, Çooulan tımıer tara· m '- ı.. .. 

Ha....,Jar, yabancdana ..... ilini tır. Kut> ~danbelt ~ 1çhı mı yasılı!'? Bu w hunstaıl btrl sem tek Sf olarak bunlan abp dıaı- fından ~ buülldJlı ... m a- ıc...sas - Yolııa w'-t -
farkederek sıkıca örtündl. it......,. -.. bir ınıdr. olarak çalıJllan ıs ötekine tercih olmıal>Uir mt? mak kalır. retle mdQll mlddılhammdl!k ıantm- ... aıdam? 
.U. bafında aaZMl tembli1oriartbc ıtp a,yattabı mıemnmun tati>lk sa.ha- Pek 1yl hatırJJ::ronım. Bir nanm Xıral Oldlpu&: Bedrettln Tuncel - dan tabJr.t edtlJJ«. e.n.t - M '&itle ....... 

Kaametiıniz varmıt t • dedik. ana kanulmlmta çalı.11ldıltı aıılafll· gazetesinin haftalık makaleler yuan Fhlloktetes: Nurullah A~ • ~ • • ... - ...... 
- l ecı·v• • balık olauıal • diyw maktadn'. roman ve hlkAye münekkidi. dostla- kadınlan: Şazlye Bertn Xtıl't - Elet- Sekiz aylık bır çocugun - - -. .. 
- it ıgımz zak • • p.tercm-• Bu b~ geçen sene Ticaret Ve- nnm ve bfitlln tanıdıklarmm oku- tra: Azl'a Erhat - Antıgone: 8. Alt - •• b l' "lümti IC.waa'ö• - A-. Hacint. _.., 

oeTap v.erm~ ne .. e~zl dl. Wethıtn ~ et11dltt de elde bu- maP. mccbv oldutu roman sayısını Alas: Suat sınano~lu - Oldlpus Xo· fUP e l O racapn. .• ~ bapndn ll'llk ol-
Kerpıç hına. ~ yu ay " ıunmaktadır. Ayak.kabı plyasasmda g&ılerinde büyüterek daima. Jtendlsl· lanoıfta: Nurullah Atıu;. Ş1flidıa otuııın Koçanım 8*1ll allık -. .. Ne oldu sana böyle brde-

• hlıvbU' m11eeıııese nA.zıın rol il oynams- ne acındıklarınl nakleder. Halbuki. Aynı sertde Fransız kllslklerlnden kızı Ottta dtln b1rdeınbtre m•ıana.- tim 7 • 
(Bu mevzua eski~ de ~okım- dıAı ıotn f1atler, :x> liradan 4.0 J.lrB1a tenkit vazlfealle plyes seyredenlere ntımune olarak Mo11M'e'1n 1k1 eseri rak lS!m1\ft11r. lıltlddeJumumillk talı- ' • • 

muttum. Iarar edecegmn Ozen ~ kadar detlflnektedir. :natıerln daha orada da bumda da gıpta edlllr. Bu- ne§rol:ınmu§bur. Bunlar All Stuıa De- k1kata eı ko7mut. m1e çocm1a JWaf H.canıt-::- (~:) .SaW ol-
tazam sıvannut. tahta kısımlan iyi .fazla )'{Utselmek ıstldadı :tal"flBUlda na ~ eminim ki 'ba~ ptyeslerl lllb:ı.,,ı nın tefcftma ettıl'1 cAdamcJh unmıdan maballebl 7IPJP ,.urcswe- ~am ~-. ,mrı.. ~akdim ~ 

ı1mq kerpiç bina. sıcağa, sola- 'eb1:iın19de ymt yenı tunıduro.cı ma- tenlc.lt etmenin ne &1'ç ne ağır oldu- ne Bedrettın Tuncel n Sabahattin rt ve b1ras 8DDl'& hutalamp mcıottı nm. }'91111 f&ll'*'f .. Hacwat ÇelelııiL. i.ap zamamu tahribine dayanma- RaJa1a!'ı &9lldılı Ttcaret mMftrltiROn· Ru blllnse böyle d~illmez. Eyübo!}u'nun tercftme ettU<lert ı'K&- 14d1a ecIDnılft1r. Ad1tJ'e do1ttanl 9QCU- Kar.töz - VM TM ceçmİf ol-
~e elvermesi bakımmdan di- ce tıelblt ec:UJmtşttr. Hele bllde ııer nedense umumiyet- dınl&r mektebi> dlr. Run o•1tnt morp. ı!lndCmı,rtr. 11mL. Peki denÜDcell olmdat- .. 
~ :• itleri ansmda t~vik hile Alftlmdarlar, stımeı1>ank Yerli Mal- le oturup blr k1\aı> okuım.k alır bir Yine aynı set1de Alman kllSdcıb- MQddeiummnmk tıahklkata devam e- idi lmmm?-
edilmelidı,et lar par.a.rln.nnın ucuz ve meşru ~ ıo sa.yılıyor. Bunt. muka.bll bir plyes :d:u: ==~ı:: .::_ cıı,or, Hacivat - Vay cahil. eçWL.. 

Muhtelif. mesleklere mens&Q> mü- lafla yaptı~ ayakkabı sa~~ .;; seyrt için ı. b1r an tereddllt etme- Goethe'n1n Faust u n~ Y • fiir tanmm ea nadide ...... 
nevverler umn uzun üzerinde du- durdutundan. ~1~n1sbets1z d&- den koftıluyor. tur .. • z· G'.r., riai anlunadm mı? •. Demek demia-
nıp bunu: böyle diitündük. reoel~erden~ı.-141~ .. , lli"lemektedlr- __Qüı:ikil heBel için kitap okumak, Hazır ın.stklo'l'dıım babııedeıt& ı ya un dtnberi okuduğum o nadide .- "°" 

• L• ___ !.t,ı: c)I.. e ,,_,OH f6UU ~ · güzel ola da. blru 10nıcu blr !ıs gi- a'h11ı Tm!mDm git' ti Bak dini d bed'" b 
Toprak hına, dam1 ~ ler. TlcarOt Odası ve ncaret ml1dtb'- bl geliyor Kitap elinde mtıelllfle sa.ym Hailde Edip ~e V fa :". e e. u eye-

mak prtile. :aelzeleye de mukave- ınttl. ı;;IJ'Uada •tılaıı ayaklaııbllann ka1'şı ka • gel kari ta mlnJ,: nezaı,etıen altında İn8fi12I Edeblya.tı tesı·si davası canlar İçinde çarpın. dm' ... 
metlidir. Böyl bir yapmın duvar kı- yerll kösele ve deriden ya.pıJ..ma,lı:ta sile tstır:\çın entll>1atlle ~tını ~ tarafından :°1= F~ fasla fısla 
•'!:'1~· °!!bet ~et~ oldufana da •Jl'JC& te!blt &tm1ftb'. okuduğu .-tırıar' tkerlnde t.opJamale. ;.:~~':~ deill1 oı.ı n. fu ha... 
mümkur.mut· İkisi usta, dort IKlt tıa.rıza.smı canlanan yeni bit 1lkrin Seniha. Bedri Oöknil"!n Eıral L1n V ed b• • d MeetiJôte meata muata 
Ki;inde ı.sAoo ~iç ~ök~mif. M ]J k mulınkemestne balJımak. 171 ltavn- ınt okuyueula.r:ıma 'tAWfll:1'ec edeJlm. • itJiaerea1 edile-:_::ıinl ~:.: mm mu m• ... 
Bar ev, 8 ıla 20 bm kerpıçl• lllf& edi- İ İ OrUDMR .vamadılı bir nolıUJI sihııen arqtır- Tiyatro edebi.vatmım ~ .._.. a. N.117 .. Ne derin bir hayal mab-
lirmit. bD mta. ır&nde 2000 kerpiCI mak mecınmyettnde blJ10!'. J[&rf bu mühim bir eeıt de cO, B. P. llalbT- mlü dejil mi? .. 
yerine ~ hk • d tanda bal'eket etmew ellndek1 kl- lert temsU ~· dır. Bu aeı1nl:D 

Cerel. T'drkİY• dıtmd• (cenap ma emeSJD e tap onu ~ uyutma~a yarar blr llk on dOkm plyosl llKO senesi net- Merhum mlldellal'l8 Ziya. OOııı tara- Karqöz - Peki. bunlaruı mA-
komtularımızd•), prek r...W,. Alet oJur. Bu J1l,lden okumak lıakl- rolımm~ur. 1941 ~ ne.tfO)mıan- 1mdan tınttıentteye yapılan tll>errl1 .... ? •. 
• !_...1 ... ___ -=--'l• declirt.• taten blru yorucudur. ıarının sayım sek12ldtr 1.stmıerlni ve için teft1l olunan tee1sln tNıdl1 ~ lt.c:i ,_ llilai do&t C!_L.! 

IÇURK.•: !,,....._.. • .. ~ JL! ..:.: Lı~- oldu bir Blr eseri halllle olcumut olmak mnerunettnı yazıyo~. tem heyet1 taralmdan açılm dlnJa~ - um. .. ~ 
kerp1Ç binalara ru wm. JU --r m&DAuıH lçln hatıl daha raaıla emek aaı1ı da dftn aa1J7a 'Dçtmctl boka mabkeme- dea _,_.,._ 1111 !" T~ ~ı.. 

Fakat ekseriyet. battan savma ya- köylü de mahkemeye llmn(cellr. Kart iç!n okudll#ıJnu dil- (Dnaım un 4. ..._ 3 de) sinde denim ecf!lmlf&'r S. w. c:abil denm de manma• 
pıbıut toprak lJlnalartlır •• ~n• "idi §ÜnDlek, ~ pluıla.nn hUviyetlerl- ' un... Halııald banlann mina•mı 7 
aratf, iyi topnlk INn-nm t.iıiim...... ven n1 hatırında ıutmat. onlara hayalin· Bu ceı.ede n.nsıe: &lllh•ddtn yepndaki çocuklar bile kaYJ"U-
nmıda nwl ~..... de bir tekll vermek, velhasıl onlan Okuyucu ~"'!!ı!:ek:.,:U: CFe~tikita. ~en~ince !'iyle clütüne-
•e tetvik .tmelidir.) ---nıeceDln Yabtplu ~- tihtnde canlandırmU:. açık~ IÖylen- mektuplar· I dAvadl. all'kadal: llıfatiM zmbbmeJ8 cebin. ... Mnİ ROderiaİn etrafım p. 

n- paraateai kapadıktan aoar-. dm ........ , admda blrl 11ZUce ıetınnll m1ycn noktalan da tema.mlle kavra- ne lDllTI '-- ile ho--·· - 1ıı1ır 
...... .D&aa& lAzımd alınmasmı ı.steııılltlr. • uv
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denm edeyim: m oUft1 arpa ne dOrt ÇUftl bııR'daYl mak ır. kız hir yokaftan ,...kan çdayor ... 
••• Edlmeı1ı:8Pı civarında bir detırmende Ok.umanın Vfkl biittin bo ameli- Be.i1...tn11. N.!!-L-&!ye Bu m1lraca&t blr1nıe ~ hereU- ..,. __ .. r---? y _..1 __ 

Girdifimis a.ta, meler ........ ölltmlf. 1lıilan yine p.ttce götftrmH yentn mutıaa;aluldır. rR .,. uuıeu n1n veklli 1t1raz ederS bu pUt ~ n.araCM - ~ .. a onu-. 
bir içeri bahçe araamda bulunu.yor- isterken yaltalannıı~ır. BUM mllll ko- Tiyatroya gıel~e 1' tanuunile bu- caddesinin hazin hali ya.oma glrmedllt 1ç1n f1,md1yı kadar IOnra ~en fasta?.. .. 
DWto E• ..hİllİ ı,m tahta 1aiır kapMl• runıma mahkemesine verll:m1şt.1r. nun aksinedir. İnan ttya:troda ti- ı:nahkemed• vul mıatue blıbası ta.- Hacıval - Onun da mana11 
a-eçiriace a6ıurilt ... bir cbai • Dendt fhtil(l.n ya.pan Heraıç adında tap ok'ııma.nın ıstılzan1 ettltı tarzda Bea'>ııtıpın lh1amur k"lld'nıa ratmdaıı. temıdl ed1l:m.ekteJd1. Şlmdi me,.dandL .. C~ kız yokuftan ap-
boltlın• 

6 
~ Ka Wr dola- bld 1 amnaralı mllD lıconmma mail- l'OfU)mu. QDnldl ttptro ae,tn:lden Pden .,. ~ •ddNd -.- bndı.tnk> mm& rllf&e ~ stnnecU- la iabor .o deınde da1111 }'ÜZmefe 

bı "deri Lalde Wr aıt --=---or Bir Jcem•'d'M .....amı.. mmalıılme em&- illı:emJe '"7& 1ıDftutunda ~ mıı. a.mlaı lııa --- oadd• ..... --- ........... ,, ..... dladrttt .... ~--• go ._... ...,......., • amııla ~ 9dJıMla blll de lddt ~ beflı:a btr ~ beJı:!e- .._._ •- -
havuza J8r.ıl prd ..ı- -.,_, Ataç- o1am1c dlıılenmlF"'. Yapılan muhab- -· Dlmatıarm1 }"Ol"!ft8lannı btıe- ıerce Ura .mı. .-0- .... gole haddin Şab.rc& S. ftli mlllılllle ol- leumwös - A.llala Allala... J>. 
lann altına halılar, hamlar ıerilmlt- me sonunda Heraçm 1htlklr suçu a- ma. Aklnrler gl!d •çık olan. kulalı &hel tamir fıd!Jm1afA. lumı malıbınede temlll ettfll hak- ~1- NM.t old.7 ~ 
Tenekeci uatuı. ailesinin hemen bü- bit oım~. on Ura para ce'la!l Meme- !§iten her ~retnhı kar~ b.- :en ~:;a = kmdd1 idd1a.yı ıeddetmttttr. kanıyamaclım. .. Ne ise. .. Sonra... Şa 
tün gıda ihtiyacını bu topraklardan sıne, 'l gilıı mUddetle dUkkl\.nmın ka· I11n :tlta'bmı okwen yapma.Roa m.ec- demlr t.ekertelcll araba bu gbel Mahkeme, Febhnanın mabteme,e &.ta kelimesi de ne? 
ıkany patıım:ısma kanı.r vertlm.1ftir. bur olduğu bütün ~llyeyi tamamı- caddeyt bfın çamur deryası. ha alınıp aJ.ınnwnu:ı. n.ztyetmhı tetJdt1 H-civat - Hak*•tea pek calül-

ç Bul 0~oğumu% ~evkiden. sağ ve Bu dtıvada Nlkogosım da yalaııC1 le yapmaktadırlar: Mevzuu anlatmak- llne soktu. Bu yUrıdezı btı:yGk •- ve dlvacı veJd.11 taratın.dan nrllen on:...w.._ .. F'Mta da ... -.. k·-- •• x..a..,. 
1JD • ul d .. .. k· .... <toı•~m. _,.,..,"" mahkemece sablt g&- ta. hareket g&tıeını.ttte, bunu Jest- '"-tı ........ ı11..u.... A_._, " ...... ,._, _... - ·- - ..._ 

sol taraft.akı kotn1 ar a gorunme _.,WJA ,_. ... ". mahkfun 
9

• terle tamamlamakta, konuşmakta. ~· çıe ... .-.. .....,,--.ya. V<Mwer lt':.a.a ınıft ceva.uım pıp bir foloirafçı dükkimna Kircll-
te. .. Onların hayatlan da. ap.iı yu- rdfilllmd~~en fıç ay hllJ>Se müclill1n bUtlln dU§ilncelerlne tercü- Ay:n1 ata.balar fı.md1 de cadde- ~e amasıb·--.:~~ .. muha!ceme,l batta iini anlatıyor... Görüyorsun ya-
•- ~- y1 tanımmtaca.k b1r tekle tah· lfl\466 "~ •an buna benziyor. SlfteCi cı-n.rmda .ıill ft vastı ad- man olmaktadırlar. Tiyatroda. roman vn etttıer, ımtayan ça.muı1ar • Bunda anl8fılmıyacak ne var ki? 

Netekim sonradan t,irçOk kasaMb 1 da 1Jd k1şl jilet maldnesl ihUkA.t'ı okurkm tMthuz olan, zuhule de ~r a.rabalann gellp gltmealnden tol Karagöz - Öyle ya. .• Hiçbir.., 
aileleri de -ziyaret ettim. Bir elleri armtıklamıdan mahkemeye verllmJJ- yoktur. Her plY'flS, pek kötll olmadı~ ~elerıne lnldllAiP et.mJftlt. Azılı koca yok, •. Peki en ao ... aki cfu fu hat.? 
zan.atta (yahut küçük ticarette v.e r::. 1k1.stn1n de suçlan .sa.b1t görülerek takcUrde, dalma a.çıt, mantı.k.ldtr. ly1 semu kaplayan bu t.oıs bulutıa- Hacivat - Haaa... Onlar mı? 
memuriyett ) "bUr eıteri küçiS za· be ııra para cezası Memelerine ve plyea da.ima seytrctntn cepheden gö- nndan baharın bu g1lr.el gtınıe- Onlar 1mm nılumdaa kopup aüzüJ.a 

e • o eldeki şer 1cı; tııma& riifüni1 'kolaylqtıracak şekUde yazı-
:raatte olanlar, meşhur mea bl.t hafta dtıkk!.nlannm pa - landır Seyirci kaqı.anda cuııanan rinde ev1m1z1n pencereler1nl ap.- Karılllll. aralıyan koca heyecan clamla1an... Gelelim öttld 
•bir eli J'aid•. bir eli balda• hayati- n& :ıcarar verıımt,ıır. oyı.ına0 

tabiatlle kendini .Jcaptınr. Bu- maz. caddeye ~ old'Dk. y maralara. ... 
m J*flYodar. nun ıçtn en ufak bir emek bile artet- Bu derdin blr an enet lDtm8 4 ay 20 gtin hapis yatacak Mestikita mMta muta 

ihtimal inc:elideri ... olan bir laa- KOÇOK HABERLER mez. Çilnktı oyunun t>lltiln pıı1•en, g~esl ıçtn alftbdal m•""'
yat. Fabl"' daidaiala diİllP orta· heuı tıpla mllelllfhı 1sted1l'l ıPb1. kal'- :e:lnde tavaaat etmeDtz1 
anda ta tenekeci -- ,....... * ~nler ya.rdmı cemJ.,.ıi §lSllldadır. Onlan dftfünilp buımata mızııetıyc cacıae.t Del'9 dü 
söz ve ıöalll dinleadiric:i ba,.ta reWltnden. 'ha.cet yottur. 
1ciml. lllPla etmes? (Balnilm bo- · senelik ı:ongresl • Klt.ap, karlln tızerlnde Jtleal.ete Nec!et!>.' ~ 
-. biraz daha rata. •ördii&nl 1a- Oe~-- __ , __ ... C11111A1'- mecbur oldulu bir kanaviçe mdıJ.Je-

.. maJ11 1"2 ı.auu.-. ~.... tınde olduğu n1apettıe tlyaUO lcaıfl• 
aavvu~ edin.) • tem ıQD.tı aat 14.30 da tstam>ul4a nızda hayattan eeçileıı bir sabnı8'11 

Bu antiba ile ıniufirlikt• a)'l'lltro lı:Jz llset!ll konfetan5 salon~da yapıla- olduAıı gtbt tereddMsllz canlandınr 

••• 
Balıkpazari 

aüpürülmüyor 
ken, saadetin umm .S,.I• b:ah eltlu caktır. Aza arbdaflarm ~r1 ıaymettedlr 

Bir eli yağda. 'bir eli balda ollmtr- rlca olunur. Plyea ~ •vld aeylrdde uya- Yal iskelestııde o. Anıl JU11Qr: 
ide... * KaracümrWc civarında ce1Al ve nan bu emnt,et .,. Uınt.nand&D do· (EmJn&lilnden U'nb.pa.nına ıt-

Bir eli çifçilikte. Lir .ti yapu:ildda Kadıt daılnda at -. din b1r le&- tar Dahaaı. var Ttyatro .sızı bulup· den cadde ve bu caddeye çıbn 
olmak... (Vl • Nd) dm meselesinden kavga et.mlflerdlz, duiunuz muhitten alır, yenl w Alem- solı:aklv haft:alardır sO.pfırtllmft-
p.,.,,,. ........................... ıa cew, Kedr!11 batlnt1an ıallr JU8.lB.- de oıvaıar. Bunu Jdtap da 1ıeımln eder- Yf1t. Bu )11md.en. bu dpJr'!ar a-

k U 
m.ıibr. Klldıt 11111 bulmıeslnıe lıal- 89 Git "'" bJ'an1ık bir tiyatronun dan ve pta11kt.en aeçllmeız btr hal· 

T eşek r dınlmıe. Celll yaka.lanantk tabt1..... btıtb Jf!kl.nmn imertnde ıek.stt det!Sr. eeıu1n bq1Jca gıda madde-
baf1tnmJftt', olundulU ..ım.,. lder' lstıemell di- lerln1n. satılmakta oldıJlu bu mın-

Sevgill aile ~llbı eıJ8Cll ..,tM&- bU' nd•l dün tu '1ann t1ICll'eCl bOdttlD talraıım bu. halde bırakılması flP· 
beti dotayıslle gem: cen8119 mertı.:!; da! : .="~ c--;: -~azarQlhı.IL9. tekrar ede71m. Jd- haıdll abb1 htlnındu. ela fi* 
ne lftlrak. gera 't:ıb9t vesıa .._ dllbn .Dmti:»m'Jm drarmda Jll'bı- ı.p --- blllD '8PDl* D*bu- nwlmır111dm. 'IA"Mr mabm
.,.. mektupla btzlei'l ~ Jer!D4en seçen Şll4t8tl ~ 74ı rtıetlnd• olhla bil pyretıet tirat- mm dttb& DUllknm f*mek 
Rll"9 lltaP etin* ~ .... nuaıte- n alı 'f'aparumlll •ıp •Mlan ro nrulaıt weWJe emaen ,apmett> lıılft bu dbetba. 11 1 •hdt be-
~ latrımda - JııWeıbad:ııl anda1 ~ ÇarpalJI. parcaWı.mlf- dlr, J..lrtlhMeıln1""" edldm.> 
rem ..,.. 1'a1da -- tır Delıılm dlflılı sanıdll1cı Ali lc'ılM- :ı.tıe u,,uronmı laraate Drll du- ı-.----------w1 
..,.. ... ...._ Nmt ......... dlll rıım.r. yurdQlta l'Deban. Buna ratmen bd 

Bay Amcaya gC:Sre ... 

- cOlmıya devlet ciM.nda pir l ... Sai olduktan .o~ iJl!Y pr { ••• ı,. ele ~'"1. 
aefea aıhhat gibil:t l:>q Amca... rambla da ~ .. l ... Tram.ffT. 4-_~ ~ L~ ~~_.F .. :aJıa! M ~ 

• ~tı.mr .... ..: r! 

m• mm mua... 



--=----:..-CK.ı :Jt :5'11 Tiyatro edebiyatı 1 Günliik Borsa 1 
RI fl 1
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1 

inal lllidfede) ı.tanbal Botwamım WllNI W Ye ım er ~=.:--=K.~ .. ., .. 181Tnftbof01ll.D.DI. ...... 
-v• > • 1118 fkam"911 il.'° 
QıımJııca • 1>fllhnbll:J: lftlJelıM B. > 1 USI ~ .BIWla1 .. 06 

Pred Astaire .e yeni partenerl -
Ba çok para lcasanan erkek artist 

~a,::;ar1~~ •' 19M atTu-:atswıa ! 11.85 
J>e1Joep. .-.: VedU 1'edbn TGr - • > ™ Bma • BhiWUIA M 19.as 
Bir J9lnmr recıest: Rqa..t M'u!1 Otm- > > 19f1 Dellli11du l8dE:r'MI ıt.• 
tlıddiı • > > > > " D .. ., 

Bu . Jııdmıert malaıbn Balbvlerlne A. DemlrJolu tah'9'111 ~Il tı,IO 
A. ı>emJr7o1Jan taın1l1 m il.-

....... a!malaft JAarıcelen bll piyes- A. I>emSrrolu mlmwll lllnet 90 IO 
lllla. 1W1an belı1 dQftbldtırd1l. 1Ut T O MeJ."bıs "Al.nlrUJ 1'0.·-
fllwatta bu menım. 1ıı*ı'ar ı•1'ıcelim. · · o 
8ul1lnttl l'lldfem uerler:t tenıtıt cıe- T. İt bankam nama mu.haı'J;&r ....._115 

16 Mayıs 1942 

Bu Salı su•e MER sinemqsında akıamı 
OURed1eeek olan AN'l'ON WOHLBRUC.K' un şaheseri 

Tehlikeli Mehtap 
8tipelı flbnlnde, Piiideltlya Filarmonik Orkestrası tarafın

dan ~hnm11 IJOPEN'ln «Bt1Yt1K POLONYAıı şarkısını 
41nllyeeekstnJz. 

lll aneak tanıtmakıa. T. ti banka.il (hamile alt ) 11. 
llmd1 mil:teferrUı: piyes n~tıne. T. İt bantası mtlmeeıdl ldl. IOO,- ~--•Menimin en .on zaferi, en bijyük harikalar filmi •-••I!.. 

A. I>em1r,ollan flrltet1 ( .. 90> •.- E L H A M R A'd pçiyoıum. A. Dem!rJollan fh'btt (" 100. •.- a 
CEZA - 8eda.ı sıma:vt'nin bu JVll Balrllıt•r fbnento U.IO ORDULAR ÇARPIŞIRKEN MM battmda bu .sltunlarda blr ,..._ 81gort&Jı Xred1~1808 ue.-

llm. ~. t.e1ıtetı d1lfOncem1 tıek- > > 1911 m.-
artam.ata lil'zam a&mtı3'orum. • > Amott.t 11,BO Türqe ıöalü 

bmALININ İN8ANLARl - Belll- • > Kupon 1.IO Yta lıbJ-oe osdulum lttlıülle, milyonlar sarfile çevrilen dehşet, 
t.eiı tiyatro mileru.t.lerlm.1zden olan BORSA DJŞINDA lhtlru, barp filmi. 
Veda.ot Hedlm Nr'tn bu tesll eseri .... 00 Notı FUmln 15 bmıı birden gösterilecektir. 
mıbnede mtnalfal'. olam&dı P'akat TGm alt.mı - ~ 

cıWrbn bsanJl'Ot . K1lloe altın b1r ırramI ,,81 ~--------------------.,. YALANCILAR _: İsmail Gallp Ar- Mecidiye 1.15 
ean'm bu esert.ntn llk tamtnfn cb1 __ S;,_K_E_R_L_lK_l_Ş_L_ER_l _ 
tere 1kh oldulmıu ha.tırl&taca.k olur- A 
tam komedi kımnmd• tem.'11 edilir- BeJotıu Yerli Askerlik füesin4•: 
an gördtı~ ra~etl de hatırla.tmı.t Ap.tıda mmft, rtııtıesı, adı,.. ~t 
olu:nmı. numaram yazılı yedek ~lamı ac8le 

AYAK TAKIMI ARASINDA - VAIA fUbeye mtıraeaatıa.n 1lln olun'OI: 

.... Wta SARAY sinemasında 
Blb-Gk bir muv&ffakiyetle aöaterilmekte oları ve 

LEW A.YRU - UONFL BARRYMORE 
1)11,., HELEN GILBERT tarafından yaratılan 

Dr. KiLDARE'in SIRRI JfureWD'bı Makshn Oork1'den, nens P. Ttm. Emin R8«JP ottu Rtza Jturi 
bir lJsanl&, t.ercthne ettl.ği bu p~ (f'7889), P. Atim. Rlfaı otıu Otartı 
llhn~e ıtı defa tekra.rla.nmıf ve rrtugay (49402), P. At.im. Bft8eJtın ol
peıt hMJ.ı bir raıt>et kazanmıştı, AIA.- lu Hasbi Karahasan (GO'J93), P. Ttlm. 
b. ne oklmabmt Mımet otıu :b:>rahJm. Rub1 BabJ 

OOK BİLEN OoK YANILIR_ Re- (503611, P. Ttm. All otlu Yunf Zi18 Gazel. _,._ir ~ !ü-t dramı mutlaka görünüz. 
cat zacwmn mtmıtın11 mfttıealdp Toprak C3'19M>, P. Tim. Bemzt ol1u •••••• B.ı8ıı eaaıt :ı Cle iemllltlı matine. _____ ., 
~bu pa,.. cRemzl Kltabevh Mal:ımut P1rfnıo (49406), P. Tim. Meh• -----------------------

edlıblya\ kMOlıb&nesi aer1shdn altın- met ottu Baan Samnn. (49SI09), BT. lnaaD biç bir yere tutunmadan ---
' .. ol&rS blaıkmlbr. ~~ ~~ 

Pred Astain w mta ...,_.._ ... 181 
• '•'"' '* ..ım. DttvDLBR DÖNERKEN - wat- c137_34>. Top. Bnb. a.mtt1n oPJ Havada durabilir mi ? 

buat um:um mildOrlQ'ft neffiyatın- Htl.!nü Sellm CSı«H) Top Yd> ıı:u-
. :Amerib Mıbe ~ -

Jlolltnat"ta llhm cw,rkeiif ... ..._ 
dln olan bu cradyofonik ttımldb köy tafa Vasfi otlu Bur~eWn <~>, Bunun gibi 
'" kil5y2tl hs;vatının canlı blı' .aahtle- Top Tğrn P'a1k otlu Huldsi Morova dah 

11-t dunDUf, b&çol: J&apı&mreieda 
lillh altma ~ bir ...._ 
~Ufbı. Şimdi )'llTlıf J'aftf liia 
fııahran 'seçmektedir. ~ •ıid. 
... mkW slbl ~· v.ı.m 
pnilen filbnlerin tola ımıhanlMı 

. . ılfdir. Mftentt K~l Tooem'dlr. <Mfİ23), Top, Attın. M('lı, A1'df otta a ne 
DımK ATÖLYESI - Şfikrtl Du· Mustafa Dü7Jı;e (30832), Top, Atim. atirillmemiı 

7&l"ın Kastamonuda basılıru§, san'a.t semtof ~lu Emil (1Q816), Top, Aılm. 
okullaımda ıe1M111 cidden faydalı, İbrahim otlu Mehmet öme-r CJ8080), Sineman ve ıeyler 
t'ftç1llc dlıel. bfr plyestlr. T<>P. Atğm. !'.§ret oğlu Must:afa LM.ft1 -x k ini 

Ha8a.n l'erit Alna.r, Necil Klzım Ak- Avunduk (50637), Top, Tim. Avni ot- 'fl1atrosunda avreCe 1 Z 

• allkadardu. Peul Hmbo- liu
bn Amerikada ~ Wr laeyecan 

-· Ceıuettın Emrem, Cevat Mem- Ju Ferit Sözen (G0933), T<ıp, 'l1m. t.- z A T 1• s u N G u R 
dnh Alt.ar tara!mdan cmtizlk ttr.erlne mall oğlu M. M1that Erdexı. (ISOTC), 
~ cıevrtımff> olan cMa.dam Top, Tgm, Ab. Zeki otlu .Abdürnh1m 
Bt.trtıay. m Maarif Vek1Jll#1 Devlet (52688), Top, TRm. Ata ollu FameWn 
Kome"attmm opera tems1llert neş- Koa.n (44683), Top. lllom• Tim. İf. 
•tımdan 1lk1 ola.ra.k basıldıA'mı ka.y- Hakkı oğlu M. Badi Btıb.n 43460). 

~ırdıinKl..n, ek.. e=l•de 
meuu bu baakmdır. Peul l latboar, 

dett1kten .anra ll1'& ftq manmım piye- ••• 

M eeUyar: Nakil vaaıtalannın 
BunJanıı llk1 Yusut Ziya Ortaç'ın muayeneleri 

tfUnnaz> ıdır. Oka:yuculara a.hne-

Akim a1madJlı, göıllerln tmmamatJıtı urarlı hünerleı1ne devam 
ediyor. Dnıi Ja1l1 bes kaph bot btr kutudan bir insan çıkıveriyor. 
Suareler her pce ... t 11 &t Cmnartesi n Pazar gönleri matine 
1Ut 18 da. Glfeler hergthı 188t 11.30 dan lttbaren açıktır. 

~------------- Telefon: 49369 ••il" 

Peul Haıbour"mı 1ncW. Peul Har
hour' u hatırla)'ln adlı ' lıe,6 IJlm • · 
pYTilmiftir. Bundan ...... japoap
de .f aene, Puiffkte ~. O.. 
..,Ollzim adlı had> ite altUdu &. 
imler de bazırlanmJllln. 

ınizde oyna.n.n>lf, memaya &lınmt§ Bayedt Askerlik $abeshıt!au ..,. ____ _ 
Dlan bu IB'RJ. manzumenin Türic harf- 1 - Emhlôn11 Jcazası. M.M. m1lkelle- • ~ BAH(ESİNDE 

Mile bUılm.111 oldalımu blldlrmü: ftyet ~unca 1i:ua da.MJtMe 8 A R D 1: 1 B A R Haıb filimlerine aibe& .......... 
deo, artiatlerin tola ..br b.J.ı.tıle 
ilim çevirb'or. Hatta damlı flllmJO""f 
rile ıöhret kazanımt olan Fred Alr 
lıaire hile 90D. filminde .llil -.ı.
dle aCSriinmtlttGr. Da 8Jlım Amerika· 
da büyük rağbet ....... lfbr. 

F reel Aatairı.., timdi flUmı.n..ı Ri· 
la Hayworth adında pno bir ,.W.. 
la çeYimıektedir. Fncl 1IZUll mAcld.t .. 

~r manzum eserlerin blri Ha.k..kı ~yı.s n:: de~~· L 
oanarm )'UdJf.ı Te Zongulda.k't& bas- K~ kayıtlı n :tam mm- s l L o 1 u 
tadılı cBomarfı. adlı dıOll1 pt:yes, tır. takasına yeni rellp te aydım ~ 
Vak'a c'.Bel>a.d:ır Han> uı sarayında tıımam.Jf bllikmom ııakll ftlltalabı
ıeçmektedtr, da.n motörltl n.srtaJar ~ 81mamtle 

• mot.6rstbı vurtalar te\til&We pbeBcın mum eser de T. Bert>eıoilu - m.lz J&nınd&Jrt ar.da ...aıda Un 
P.llD c'l'am tam> adlı 0.9 perde cDes- edil gtlnl~ tomtSJQna 1U'ea&t 
tılıı ıııldır, Bılertn tahramanı Mete'dtr. ~erdir. m 

Selim Mbhei Gertet 2 - ~ merU. ~ IO "9 
21 mayı.s, Ktlıçtllcpuar DlıbtJtal n, IS, 
24 mayıa MA gtlnlert aat 9 da bllm' 
tnılunacatlardır. 

V..,.te - Kabare - O-nwtnı 
YentlWerle açllnuatU'. 

ısRAHtM -ozıotm .. ..................... 
..,. MATiNE 

2.eaclD Vurete • 2 C.. OrkeatrMı Telefon: 42690 

Ginger Roaera'le biılikte filim f9ril
mitti. Ameribblar 1ia al artllda fl
Jimlerini çok 'belem.,orda. Füat 
Cincer nihayet bu hatun eonana '· 
bclar damlı ve ~k yorucu filim taı
mna tahammUl edemedi. YAPbiı im 
tNriibe dramda da mvnffak olcla
iwıu söeterditindea. Fred' den .,. a 
aldı, timdi dram filiı:nMri yetbljor. 

f RADYOI 
ı - Ttytn olunan rtı:nıere ....ıı- ~--•••••••••••••-------• ler1n1 ıetfrmeJenler bütm4a il.il 

BqlnkO. propam m'ftteletıyet tanmıunun ~ olu- Jlj•-• aa,ctn 
11.IO Procram. 11,33 Tür. pllklar, nacatı. 

11.41 ~- bNıerlert. 1".00 Rlyueti- ... ~ 
dmıbar ı.mo.u, ıt.ao Ankara J.W>a.- Yedek aubay yoklamaaı 
bar U 1lıpJarmın tdmıinler1, 111.SO Bfıı11ktat A*er11Jı: 8......,._: 
JU:yaetteftmhu:r 1lllrmoD1k orkestrası, H2 rettet IUbay Jl*lamuı 11 fil• 

Fred A..taire yabuz kalu>A, ken- 13,03 ~ 18.41 Reıd1o Çocolı: Ku- batta beflam
11 

olup 111 martta na... 
climae hir partener t..lm..lr llmndı. ltlbt, 19.JO ~ana haberleırl, 19.11 I"&- yet bulmq oldulundan .,. ba mı• 
lleenor Powel'le, P..ı..te Godud- iti beJet1. I0.11 Rad1o gameteal. 20.45 bulran J'Oklamaaı ıııamne J'(OOlma 
Ja teoriibel. yapıldı. Fakat bunlu Jnd W lllta'Dm flJlmleriDıdlD 0&ıt:ı. .,. '8rdlv, D.00 XolıUflDA, yapılmıyac81mden ba wnan llrfında 
1J1 netice Yermedi. Halk ba dd ,.ı. tUlw bir l8lme 21.1& D1Dl8)'fıe1 ı..teklerl, 11.41 Kon.Uf- ;pıoklamalarmm yapılmua fıo:ln llf:ltJtq-
dm k endifi halde, ı;..Jana ma, 22.00 Salan Clkestram, 22.30 ıu nO:fu.! oibıdanlan ile blrlti.e JOk-
Fred~ birlikte ç4ırndilrleri 8liml.n ııoala. ~ Wr artiltdr. Bu ..._ AJans bai>eıieırl '" boralar. Jamaaı yaPJ.lnı&t tbltre aoeıe fQbeml-
L.:.-ı ed" h--• d.n--~ ~ da .da PWd.i. 7811 "> br. • mftracuAıarı. etını;,enleı:tn ı.ıt-
,_.enm ı, -..at ......... ~ ........- P'leclıt. llpirtaha ~ bQrıbr t:mda 10"78 aJl}ı bmmmı madde' 

Buııwı C1zerin Rlta ~orda adJn.. çok ~ .. ""9kldir Ltnd. ;.: AKŞAM m.abmsuma lftre muamele Japı1Malı 
da genç ~ir. artı.tle hJr tec:rGb. 19r 1r.oa.:i bir l;ki ~ini TUdır. _llln_o_ıun_ur_. _______ _ 
P1kh. cHıc;t)l'r zaman Ze1Jı81D olaım-~ bltitik bir -1on l>uluıımak- 8 U L M A C A M 1 ., 
:racabmızı? adlı ba filim be7llr. tac11r Aı'tilt bot nkk1erini hm.da Abo bed 1 6.. 
raibet kazandı, Rlta birdenbire ı,a.. #İr. bardak ~ ıNkl ~. va.. ne e i 
J6k ~ar. 91ruma pçtf. Şimdi rtb'flte fıkııiı Mm.an da bir lıJzmetı;I Tlrkl>'e Ecnebi 

Fred ~em ~erini bu ıenç yıldız- riııkf tflellni m..ı IU1l -3l'lhtir. Senelik HOO tmuf 1'100 turno 
la ~mnektedır. • . . AiDerilr.ahlar Flled.." • ba.,ıbılu. 8 Ayht 'ISO , 1460 > 

Rit.a Ha~oıth llD. ~ :.mı Car- cO allMllllı1!.. kamm.dan komik dol- 3 Aylık tOO ı 800 > 

1 1 1 " 1 • , 8 9 19 

1 

MELEK'te 
Bu,tlk tık mO.slk filmi 

MUZIK 
RUYASI 

Şen ~ mua"dtl .. :w.a. 
Opera Qrkelltrul... Zevırll .,. 

mtıbmmel bir film. 
Bat Rollerde= 

BBNIAMINO otoLI 
A.J.BBB'f SCBÖNllALB 

LIZI WAU>llOLLBB 

Bugünı la&t 1 de lıeJlzllMb 
matme 

HAZIN BiR KAYIP 
lıllll1 Jıdcade

Wde kı:nm Ordu 
Wd;J9 1!11.ıd dok-

- 8Qle;nnaııi
ıft*ı o1111 Tarih, 
Oolratra :ra.tnı
tlll 1ılltbealnden 
tJLVİ DORUK 

ldr - dn111ık llitr'CI aıtıtea.-

~ ~ 
muttuıı. OIDuıea1 bugflnktl cumarteı!il 
llDa aat 11 de Kızıltoprak Kuyu• 
tıa.pıdüt ~ertnden :taldınlaral 
~ Olclld'de aile kabrlstanma 
~. Aile ve akrabamna 
~rfmml .runıLI'J2. 

A YlNI RUHANi 

men Marsant.e. Comino dur. Aıdet muttm> derler Fleld•ln beyq pel"" 1 A.11* 110 , > 

~ )'&fmdadır. Baba. bir dam dede ~~ kahkal.a ~ Posta lttlbadma dahil olmJ1&D 
• Rita, bet Mu. evnl .-.. mak lgjn yeter Flelds'ln OJ'UDU Lir ecnebi memleket.ıer: l!lenel111: --

ıııeıcı.rlımiz Mihran OBANYAN'ua 
ftlfatınm 4ıO ncı gtbıt\ milnaaebetll• 
lf lııfa11 • 942 Pazar- gtln t1 u.a t 10 d9 
Beyct1u ~da a Honı.n 

~-----•••••r Bımenl kflleeslnde lcra edilecek 

eeıbini bitircliii zaman b.haa kmım neri mlGattır o r61Bn1 bir cWa seoo. aHa .,ııaı lDOO, fte ayhtı 
~z yapmak İltmaİfd. Fabl Rlta oku, eoma blldlll gibi oırnar. Şıulı 1000 turuftur. 
;ılım-tan hiç hotlammyoıdu. O-- .a,.I., lialınr valmr. toliat &tal, 'Neloalanmıs Bafmüarrlrt 11185 
plıpcak 1erd~ zencin bir koca bal-~ hoplatarek ıı(ller... BtltGıa Iaa llJledc 20711 - İdare: iNii 
~; elmulan tunletlerile c:ltnW b..JıU _,.m,a.t bar pçlrir. Midir: IM9'7 

'6ze çarpmaf.a bqlad.ı. Filim ,._ PWd.'ln - Mty6k .-kAsı bUIUD" 
ietleri kendiahıe mim ~ dacbr. H-keli haı1"t ile siildUrilr· Beldtlllur IO - Bınr !l 
teklif ettiler. Rita 800 dolar M/ta.- v --ıu ..ı _ &..-_ LAhıu 'ti '---- S. ı,.a. OL öt. W. Ak. Yat. lolıılan ala " 711bl'Mllaa ...aıı 

ft.GllWA uo - -.. UUDIW"' 1 "1'7 •.a .ıo 8.4'7 u.oo 111 
9'la ite batladı. Fakat çok seçme- mı. Lt:alerm k-n-nma ı....- va. ı.rr e.• 11.ıo ı'fm m.3012.ıo ~ = = ~ _ .... 
.. P'red'le hlrhkte fUtm. o-tnnele ..,., btl)-Uk mebaretJe Wlanır. Dm- ı- Korunm&t. 

Bugün 

1 PEK' te 
Yefb.ur Polis Bat1yes1 

Nil KARTER'in 
Son Maceraları ~· haftalıiı 2000 dolua v ~ "!1 :=tZ ~ ~ 1::ır = :,~ 4 _ CJe9lmlDtk _ Ttai mımm b 

Rita timdi danalı &limler çe-riı- lar ftlBI ~ nrmlt Ye haıratmda . . . ~~. lıl(Wılş Sahnelerle dolu 
mekJe bend>er. el&a danaJa aram~ ilk cWa olaıd c:lddl IUl'eltte kıamt- eelk.eri .. :r4lı'• veqıi idaıai .ın he- CI - zer'edBIJor. Büyük ırıım. Baş Rolleıde: 
4elildir İlk hnatta batka tarzda fi.. tır. V-.ıt mtlfwtdtleri ~ sw- labmmda fi&yle bir para bbal ede- , - &mementn baflanııcı • sa- W ALTER PIDGEON 
im çevhmek arzmundadır. nllanm teü ederkeıı blrço~ * ma. ldp - Koz. 

••• ~ 6almu,Ludır. Bunun il..rlne Aıdlıt belumıt. Hmua. fallat • - A1le - Tersi Seaıei ıımı:ldir, :rıorenee Rlce • John Carrol 
• • k L- kenıdWnl ~: dlnletemımıJ,.,.. 20 .. dolu~ 9 - Bir ~ 

Hollmı! t:ı. en ço para ---• _ Sizin &...J..o.-L. fokJckıı ı..-..L-~ mec:bar ohmlltar. FWda ıo _ Yatıat. Joaeph Schlldkrant 
alek armt kimdir) diye eo..ı... _,........_ _..,.. bw puırıdııa ~ '81 lflnd• ~ a.. b1ıılmMUDn MJK/ 
.kla en evvel Clark Gable, Ga!7 bir tet' lçmeıdllfnb:l helk.. bllr. S.. eırlne ha~ Şimdi loldap ala ft TQbndaıı aptıı Aynca: Renkli 
Cooper Jamea Stewart Tyrone Po- .at paralan nedir) ... dl:r- ICI..,. ~ oea 'NllD • • 1 - İttl.ra.edeıı, 2 - :nrsat, 1 -
W. al>°i ililnler selir. Halbuki Holl- lardır. PWd. 111 eeve6ı ftımlııdrı e.eı TratJıa, Uz, 4 - ~. ı - Bugün saat 1 de tenzil!tlı 
ftt"ta • çok kazanan 1"ı genç .... - Sfttt ben lvmedim, Jılttpılwlw - HB,.,.:. ne 7uıkl ... lllt 76- ~. Vır, e - Atae~, 7 - Şa.- matine 
,.kıtıklı artietler deiiJ, ,... ilerle- ioti. dnd• ba ~ _. nrQk m.n ·· rap, 1 - D&laverecıl, 1 - AflN.o&k, ._ _________ ,, 

dem.ekteC!lr. 10 - Nam. Ptb. ..,. 

a,tDde bMön akra.ba ve tanıdık.la· 
nmn hazır bulunmaları rica olllllur. 
Bu mbaBebette Kızıla.y Cemiyothı• 
800 lir&, DarlllAeeze'ye 200 lira, YC§ll· 
k6J Ymdım Severler Ceınlyettne 200 
nra, ?t Çb)ult Esirgeme kurumuna 
100 ltra tıet>err11 edllmiftU. 

BmJnlbıil Balkevinden: 
18 Mayıs pazartest gllnti saat (18) • 

de llv1m1z salonunda bay D. Patmore 
tare.hndan C:MU:Mlr İngll1z edeblyatı
nm ~> mevzulu bir k.onf& 
l1an8 verilecek ve konferanstan 110nra 
da edebt bir flllm g&tıerlleeekt1r. Da.
vetıyelertnın btlroda.n alınması rica 
olunur. 

Umum Mütekaldlnl Aske.lj e 
Cemiyeti Reisllğinc'len 

Qemiyetim1zln umuml kongreslnln 
sureti A.dlyede mayısın 24 Uncu pazar 
güntı saat 14 te cemiyetin veznecuer. 
deki wmııni merkez binasında t p
lanması tekarrtir etını~t.ir. 

Cemiyete kayıtlı azanın te§r1fleri 
rica olunur. 





BahHe 6 

BEB AKŞAI\1 
BIB llİKAR Görmeyen adam 

PERiLi KONAK 

ABŞAM 



16 Mayıs 1M2 

İstanbul Bölce late M üdtlrltıi6ndenı· 
Beyoğlu kama halk blrllkm'l 1nUbillll lfNMI WDI' stDt J'9)111ı14M'

lmdaıı aıaiJcS&kt listede he.i ınab&lle ~ = J"d ft llAtl g&f.e
atlmlft1r. Birllldere dahil obmJaD)ann..,. l*1 Mlfın.....,... mtlın• 
ton oJııııyacaRmdan alAkadaıW'm madr tbn W 9IMte toelanb18i 181-
melerı ehemmiyetle rlca olunur. 

Bsldf ehlr 
YerıJael>lr 
Koca tepe 

ffacıa:bmet 

BoltaA 
Bfilbül 

Talıılim N~ Balk WUrlPI tııatlbellll 

llarblJ9 
lnönü 
(lahltınuhtar ·rabllmda Da;tc~ kul übilnde 
GümÜfSU1\l 

Cihangir 
Katıpçelebt 'l'd:llm Putl cıcü blMll»da 

Kasmıpata N&blyeslnfn Raik c1&lı1ma bldW.sbılu ta.Ubap 
ıibılerl ft ,erleri 

1 - İŞ ARIY ANLAR UTILll[ 111 DBl'OIU - fO ..._ 33ot LiRAYA - Kurtulqta nata· ırta&ı.m n; 800 UuYA BATI· 

YVKDK TICADT lıD&HBİNB :.::.ı =-= :---flf aıd*.. Doça 191 Tak· UK - TarabJad& Balthtlen mblm
DEV.All DIDf - llr PDI GlledMı IDft OUıt1lrtana 1Jlllıı8llt d. :.o. dil. ~ ~nı JDDJlk Tm- * 'il Ho. lıı 1lıo b.tta 1)ç oda bir mut-
IOll.1'& .._.. W mlıa111ının u e mimelıl& • -

1 flılttln bret ahl8P ~ ıatılık .,_ ki· 
birinde m&ıu1p tt an:vıo. TdplerlD • ,. Y'*YA _ mlllk Bl1ıı*le T2t llbktır. Sultanhamamı .A.fÜ' mendi 
AJcşam ;uetesınde e. M. rtbnuzana. llATILIJ[ - BUB dolap "' :tıaTUl!lım. metN aaıe ~ nmar ana Mlık- Old4e.al Dl No. :müracaat. _ t 

•-mektup g&u~rmel&?l, Amı etıt.iA'tnden çat sb8ld1r Baraç- · tır. Dosya lGS '1'abılm BmlAt han 18 000 IJBAYA APABTlllAN -~ ••• _ .... ,...., buıebaşmda biahçell mahalletılci. EmlAJc Yul'du. Tel: 44439 • --.1.•ınn,.-v• VB .wııuun.aoı. _ Aa· Tel: 21807. _ a · - l ~u Xmnbe.racıda, 8 ltat, 4 er oda, 
ıcerUıkle DtıJllf olmaJ&ll ellrıde bon$8r- ıaectıt LtBAY:.I _ ~ 1218 Un. trad, Be,rottu, Umum Bmıilı: 
Wı1 bulunan maJrtne, db:ıamo'" .um llELRta - Katım. (Jlmntıne) de- b.tb. I er-ter odalı IQda. 'IO n...,.....:. llllrosıı Mis sokak 17/1. Te1: '2336. 

maktnıelerl kaunlaruıda, pulanyacı- rı.hıden orta bo7da MDat '" g1l2ıe1 bir Umıaı atıbktaı'. nMya MI WDnl 
bit ve bu gibi lıflel'l !da.re edebilen bir bp Cpelerln) •Jıbır. ı.t:erakblar Yurdu. Tel: 44439. _ ~ ~ Lİ&AYA ACEı.E SATIUli 'l'A· 
Ttldc fttmdall 

11 
an;JW. Dpm'd& için mftstesna bJr fJNa:t. Kmtı:ıltışda ..,.._.. Daota EV - 4 oda Tarla• 

«M 8 K> rtımumne mektupJa :ınUnr TepeaJtı 8eJ'men ...... ffr/1 ... :ı.t&AYA -~ mer- ......... !ot görir tramvaya. 6 da• ~-- _ N'o. ra aa.at ıı De H ara.mıda. mtl!a- kesi bir ,.erlnclt 1 bt1ı ~ Jııtb 'lWJatıatı Kereatec1 80lcak No. ıı. 
DAKTİLO BAYAN iŞ .ARIYOR - eaat. - l =!nar~~ :~ ~ 1.0tO Lbw>.m ı.•.tee IJRAYA: 

Orta derece tahsili olan e1ddl mftwe 11/31 ımrotaı;tır - Yatık ı Dlzel • • • • KADD - lıhhtıeUt ~rde mubte~ 
Bedrettin 
Çatma mescit 
camllkeblr Mahalleleri «Fada -.ı.r• bJDumda 
Bur\Jri 

11ılerdt ~ak tızere sarih adresle- motörtl çlfl vo~tıı. bsnaklı - mtl- IOOO LİRAYA - '()'skftdarda. 9 odalı ~ Atıhk l'Y. M!ı:lrtn, ban, 
iTii/Mı puaıı öl1'edılm rlle .Aqam'da >H.D.• rttmm:mıa mek- bmmel halde - redlltöıtü '" taz- den.iz görllr y-.nın. uP eıeıct.rıt, apuiıman. P8AJ, yalı, v1lll. vuı. ar
enel &upla mtıracaat. - 1 7ftll hava JıazanDa l&lıh:ttır. Milra- temosu ve ba.bQell ~ Dalla l• •· ç1fllk. hamam \'e a!re ıtb1 emIM: 

ASKERLİKLE .ALAKAM YOKTUR - eu.t: lıl. Bl1p t, Han altmda 13 - 16. EmlAJı: y~ ır.I: ~ 1 aJmaı1c \'e satmak, !4letme1c ~ - ı ae1e1c Ttbic BmJAJc stm>sıı, oaıaı. 
Yahya. KAhya 

Küçük Piyale 
Kaptan piyale mahanelerl: Kaptan piJ&]e ocalmda 1,/6/MS lll1eden nın 

Orta mektep memm1J711111 eatl JUi --...--~~------......: nMI ı.:la&YA - ....,,..,ndp. 10 Omer Ablt han llrlncl kat No. 23 tele· 
okur yazarım :n&tUYat tfrltetlnde ~ ' BEYGtaı.ıK DiK DİZEL MOTÖ- odalı 900 :met.re bahfesl bulunan iti ton mea. - ıt 
hftım. Kefalet verebntrlm her han- atf - Tek volaııtlı - tamaırıı - mtı- &Xah nuır ... etıl#ır. Doaya 188 -----------=::..::.: 
tr1 blr flTket '"18- mftessesede acele ır.emmeı halde atılıktlr. Müracaatı: M. Emllk Ylırdu. '1"11: '"39. - 1 SATILIK VİLLA - ş1411 Büyökder9 

Bacı mı.srev Ma.balleat «Bacı Hüsrev• oealmda 1711/DG pM&r öl'ledm olat-ak münasip bJr il &H)VJ'caıı. H. s. Bllp+-" Ort.elı Galata Perfembe pa. caddesi Zlnctrliku.yuda, Betonarm.41 
tama rOmuzuna.. mn ... ban altında ıı-ıa. - ı IO .... IJaAY.& -11111 HallalcArpst elelctrlk, n, ban:vosu \'ardır. 3058 met.. 

-•- eadderlbııd9 ı btlı 1 ta' odalı ., re arul - -- --•aıt • _ _._.._ --

Kadı Mebınet 

Mahallesi 

Şa.hkulu 

Evliya Çelebi 
.A.mıalımeacı~ 
Tonton 
K'.uJoilu 
l'lruzala 
Jtamerhatun 
Kalyoncu kullutıı 
Biiseyinap 
Çukur 

• 

Beyotıu Parti blnegnda. 

On lklnel Dk mektep 

Katolik msıet>hıdt 

Hilseyinala Partl blneemda 

17/tlMI 119111 
• • • 

·' • • 
• • • 
> • • 

1'1/5/942 tarihinde yapılacak mahalle blrlllded latoıaı.ı .. , 'f8 
~ ıestuıır eeclveldlr. 

Mahalle.<>! 

Meşrutiyet M. 
61.şll • 
Cümhurtyet • 
B. Gazl • 
Borlkurt • 
Pangaltı • 
ll'erlköy • 
Duatepe • 
Paşa • 
MecldlJ'8- • 
köytl 

İntih!P Yert 

Şltll Halkevinde 
43 1bıcti. okul 
44 DDc4 okul 
Haltevbıde 
49 uncu okulda 
pangaltt ıtaes1 
1'7 net okul 
49 uneu okul 
17 n.c1 okul 
a ııct onı 

11. 
11 ele 
15 > 
15 • 
11 • 
u • 
15 • 
15 • 
ıı • 
J1 • 

Go&Jata Nah~ Dalatma WJ'llJderl intihap rlnl saat "' maballeled 
Mahallesi tmlbap Yet! Gtln ff Saati 

Kema.nk'Cş 

Hacı Mlml 
.Bereketzade 
Arapcaml 
Yenieaml 
Omer A'nll 
Kılıçall 
Müeyyet zade 
Pürtelft.ş 
Emekyemez 

Mer:k'elı oealı blnymdıa 
Karabaf M. Yazlık t:lyatro yen 
Yazıcı B. 2 ncı Kamıe dkulu 
Çeşme me,danı ııemt ocalı 

23 inci obJ bb>HIJMI& 
ClhMıP' 17 nıel ... Mneandıl 
J:ımenl u.ı bine....._ 
Cihangir S2 net okul blııaa 
~e 2 net Karme cıblmıda 

l'J puıar 10-11 
17 • 10-11 
17 J 1~11 
l'l • 10-11 

17 • 
17 • 
17 • 
1'1 • 
1'1 • 

19-U 
10-U 
ıo-ıı 
10-11 
10-11 

(5585) 

T. 1 $ B A N K A S 1 
Küçük taaaTTul laeaaplari 1942 Uıramiye plcini 

KEŞİDELER: Z Şubat, ' Mayıs, 1 AfuCbll 
ı .bdnciteşrlıı tarlhlerinde yapılır. 

ı 

3 
! 
1 

19 
40 
50 

Adet 

• 
~ 

• 
• 
• 
• 
• 

1942 tKRAMIYELEBI 
2000 LlrabJ = 2000.- Lira 
1000 » = 3000.- • 
'150 • ıı::ı 1500.- • 
&00 • = 1500.- • 
150 • c 2500.- ~ 

100 .. = 4000.- • 
58 • = 250&.- • 
25 • cıt 580&.- .. 

SERİ DAKTiLO Y.AZAJI - _ _._ r.l.ıAft:a:.& ft TOltMA - p11ı .. .- "'-"'"'ıtmıan& ._.._.. __ _. - ..... ~ ...,,. &URnuv,. .... .....--... __ .. -...ı• -- ~wau - bGıyllı: besl «..-.,ol ft- bir "'ol y••..1·- n... .. n, ... 

'" ~a bilen &Tllbt J&Zl1Dd& <Vargel) 1.ao x '18 x '18, Torna 1 so - bahçeıdle Atıl*. DaQa ıtl. 'nl: 44419 .._. cÜİ.m ;i~dere;u;e d!;, 
fallŞDllf bir baJUl mtle9ıele "1a bu- Ptlmıatık - 8atıhtılr, Mtlracaat; M. 1 101 da M'ecfdly~- ... ,- .-.. 
na m1bnasU tf ~. Atpm'da Bllge ft Ortalı - oaıata Perşemb&- Olıdcle ..... ..., ~-yv a--
8.H. G rümuzuna mektupla mtlracaat. puan İt Ban altında 13 - 15. _ J ISOll ı.taAY.& - Bet1kt&lta. H llettatıe lenYlr edllm'lth'. odalı "tf•llnde f-8 odalı lıtr senetle a.n.J, alm önde p&lnoeu, ao metni 

- ı nusust ELDD - Antika. tablo, tuarrQf ecW.mette baheell eYler aaa- PO* c:amettm. Bab~ mtıtead
BtR ALMAN MVRmmln q ARI- balı sa.tın almır. Mektupla milracaa.t.: hk. Dosya 192 EmlAk Tardu Tel· dlt ~:ıer mubtellf ç~k M gü.I-

YOR - Refenuısı ~ tecrtıbell Beyotıu posta tutusu 2163. _ ll 444.W. • i he,'etlle a.tılıktır. t. Bankalı 'bıll• 
Pra.nsı2JCa bilir, Ak.şam'da. •M.P:. n- smd& Malfıl cemal Glfesine mürac:aM 
muzuna mektupla mliraeaa.t. _ BİR ÇOCUK ARABASI SATIN ALI- ueeo LİRAYA - J'ener ne C1btJ1 mutavamt obul olunmaz. 2 

ı 
NACAKTIR - Az kullamlmı§ bli ço- &ıasl lebldeıt'y& 300 metre murabbaı 

2- ŞÇI ARIY ANLAR euk arabuma ftıtıyaç n.rd.ıl'. Batmalı: arsa satllık. Dooya 198 Taksim Emllk KİRALIK - Cümhurlyet matbaası 
fsttyenJer adreelertnt İstanbul posta han Emlak Yurdu. Tel: 44439. _ ı ~ 21 No. 4 odalı konforlu ha· 

ALATURKA VE ALAFRANGA - :tutusu 84 e blld1rmelerl. 2 De mobllyalı. mobilyasız tıralıttır. 
Yeme'k pl.şlmıestnı bilen bir Tllr~ tÇERtst ÇİNKO DÖ§ELf- Ve btnı 12000 LİRAYA - Bomontt Bulgal' Taliplerin 21194 No. ya telefon et-

C~a_J~sayaçbahv~~trB = 1r! ka.dar konuldutunda ,.eme~ert aotaıc tuw.;. =· ~2 ~t ~~.~.ev meıerı. glbmetc ısteyenlM'in lçJnckki-Tah:.:bıe cad;;,; 88 .No. kundura Cak dolabı olup S&'bnek ı.tı;venıer ban Bmlb Yarda. 'ftl: Mm.'"""_:~ -~ __ mDr_acaa __ tıan_..;.· _____ _ 
boya tmaJMJıanestnde Mehmet Nurt- 21091 tele:ton numsraama bJlc:Urmeıe- - 4800 LtllAYA - 181 metre tııre Ta.• ze m11racaatJan. rl. 1 80tO LİKAYA - Benede 480 lira llmhane cmmnda at.ılık arsa. Emnl• 

ROMANYADA - BWci!efte çallfDlak SATll.ll[ BUZ DOLABI - D.K.W :t!::ıe~OU:: ~':'!~ J9' BmJlk Tarlabqı cad. 85/1. 
tzere bil' kadm hlmıet.çl (fam dö mu:a.ıı. Ucl lmpıh, lal8ap bakkal, lo- han :tat 2 N'o. n. Tel: ma. t KİB.ALIK - En mutena mevkide 
fUDbr) uamJQI'. TDık vatanıdqJ ol- tanta g1bi maıhallerde ist1mal edllebl mobllyalı )'8ZlıJc bir gazino kiralıktır. 
muı, çallltılı )'ftlerden bomenialerl Ur, ~ 2"52 :No, mftraıcaat Ki'RALl:K MOBiLYEIJ Al'ARTI- Blrlceclde Vezir çıkmazı No. 8 de sü: 
bulunmam veya muteber tem vemıe- lan. - 2 MAJf - AJ'upqa Molla Ba1m llolla Jt;vmaııa milraca.a.t olunması. _ ı 
sl p.rttıl'. Şltll OsmanbeJ Rumeli ll.ANIYOB _ Otomatik b1r terazi Palu 32/1 mobUye.U 1 oda ttrahktır. ~Khr.~':":'""--~..:..,;;.:,,::;;;;:=::._-=:...: 
eaddesi (.A11tap) apartımanı 3 No. ya ne otom.atık hesap makinesi alınacak- A1n1 apartımanda 2 No. J'a 1 den 4 e"'K - İlet taraf cadde, artuı: 
milraeaat. _ 2 tır. S&tmü ı.ttyenıeı.tzı hemen Bey- kadar m1lracaat. - ı denk, bir oda, bit' salon, bit' eame-

SAÖICI _,.B... ...... y•m• ...X.lu ısııın1 -A"'d YAZLIÖA Kh>•Tnr kAnlı 7emet odası, mutfak, 6 ay içln 
'!o'" IU"t .. .. IU"t ... ŞMA """' ..-.. esı M.12 Blllk EmlA.k ı.n.~ - Bir bahçe tenha blr aileye tıralıktır, su, gaz. 

ARANIYOR - .Aybttan bqka bol yi- Tel: 433'16. - i içlnde ~~ve ha.va.dar 11ç b~k oda, ele:ktrik, Da.yezit Külhan sdcat 9 nu-

=d:e ~!~~ :;:~~ 4 - Kiralık. Sablık :tı:.·~~. =~:a_ 1 
maraya m1lracaat. • - 1 

ma aranıyor. Yalovada SalA.hatt.ın Bey - 2 SATU.IK KÖŞK - Bakırköyünde 
çl!tliğine müracaat. - 1 ŞİŞLİ CADDESTh'DE - 4 katlı il Bağlar yolunda. istasyona 5 dakika, 

odalı sıcak su parke net Irat 1980 SATILIK EV - Bostancı istasyonu- 15 dfuıü zld DAKTİLO ARANill'OR - l'n.nSlscaya fiyatı '10000 lira. Tel: 433'78 Blllk Em- na 2 dakika. mesafede Tayyare sokak m ara e çam ve meyva ağaç· 
~ ftkıf fatanbql Tel& 4nkA JAk Bürosu. 10 No. ıu s oda..1 :nıutfaktan ibaret lan ha.vl merhum Ziya paşa köşkii 
•'ela pl•pna't tlsel'e erkek 'NJ& u- baQoeı1 ..m tamamı. aatııılc&lr Her :t'~ır. Kalorifer, elektrtlc vardır. 
dm **1ıs dakllto aJmacaktır f.stekll- P.DIOAJ.TI - cadde/fi 7a1an. 1 gtln Suad1" QD1a.k ı.r.tı ~ ll w- Boea-pqa hamamı, bay Nu-
lertn Tllr'lc ırkından o1m&ıri p.rttu" katlı 4 odalı clOn&nDe net Irat n• llfo. ıu eve mBracaat. _ 1 ~ m.8ıaout. 1 
Tahs1l dereeeıerf.ne ve ffmdlye lcada; fl1at 2'1088. 'ftl: Gl'll BUlk llmllk çalıttıklan yerlere alt melt\matı mu.'ı- Bürosu. _ SAYFin:ıJg B:ÖŞKJ.BR _ Aı'rı 8111 ı.ta&Y.a. - Jl'abrlk& '" depoJ& 
tevı bir mektupla. İstanbul poataha- Bnom.u _ .. -"'- _,.,_ ... kat h1zınbahçell ağaçlıklı tamamen m11&ıtü11 ~~~~~~ hıuıbuı elbet.inde 
nesinde '122 n·-A-•• ............ ......__.. -..,~ ,,.........,. .. et1 90k kolay _, -'"'-. ı - 1 - -loU.&Wlll:I dıeniıe yakın 1P'&,,.ı. bir wır.ow-&ı.& _ ...... " ..... l&U9 2,5 oda koridor lıYblı n lira ~-ı odaJı ,,._._. - "" bina tıhktır ~ 

• müracaat. - 1 17000. 'hl: 43378 Bll1k Eml.A.t Bn= raı . ~.-nelik- tıe W'lleblllr ~- llne. :tıracaa't . .Akp.mda M. K. adrıe· 
RASTABAKICI VE BADEME İSTE- ı.u...u. t nıat.mal, <Mlıafıepe, !!aldat eaMe.I 

NİYOR - Şl§ll Abldei Hürriyet caddt TALİMllAJO:Dlı: - 1bt1 - 4 - 5 =.am ıııokak 1811
• Tramvaya 1 da· ... IJ:RAYA - K111"tuhıtta tram-

111 Jlfo. 201 oena.ııı K11ntk mildtlıtittl- oda sıcak 811 net Irat 1540 fiyat 42000 1 Yap J&km dükkA.nb klıg.lr kilçöt 
ne müracaat. - ı Tel: 433"18 ımıt :Emllt. ,· ACELE 8.&TIIJ][ AHŞAP EV - 'O'o apa.rtmwı aatılıktır. Semtbı havua 

11.&STABAKICI AB.ANIYO& - or- PANGALTI CADDS - 4 kat 3 katlı ., oda, Ski muttK, bir tqht ge- lllftJe stidlr. Galaıa Nordşt.em Jıa
ıüöy Şita Yurdu Sıçln hııa&abüvlı ah- ;:11 dilkttnh net ıraı 2UO n:ıu rıooo ıı1f bab9e t&th 80 bı7usu tul~ Dmda 

1 
numaraya müracaat. - 1 

nacaktır. İsteklllertn ve«Skalarl De ep!rdir. Tel: 433'18. BllDt EmlAk. aı 2ıaneye ehetit1l Ye Pıe& haftdar tmuı.tır MÖBLE .&P.AB.TIMAN _ 
- ..n.. Nl'led el.ektrUc \l'e sıhhi bJr ev a1ıdJktır 06ı'- 0819& ııa.-~--. --... u -.. --•ı te-
.....,r aoou va en sonra :mQerı-eı• llEYOOı. meıt 1g1n ft.t.Uı B.Q'dar ..;.n.., mis~-- li'"""VM """l ......,... 

manıeaatıan. TramftJ JQ1u 11uaııım U - Caddeye ya.tın 3 kat Hamam aotat: 11 No. ,,., PlriPı* Tob1ollu 1M ~ Terllecetur. Şlfll 
Nıııct cad. 116. - 1 1 odah c!ftttlnJı net m.ı 1510 ft7at 1f!n Bmln&ıtl Bahçelca.pı SeJAme~ han aokalc 32 numara kat 3 a 

JdB BAYAJIJ ABANIYOR- :tkl klll- S2500. Tel: G3'1tr BilDc Emlll, IJ1rlncl b.Ua dıf tablbt Paa: Ttıı'tluol- bahları mtncaat. I 

lll: bir aDenJn JBJıım yemek llfD1 t.e- TDJ.•••p - CUdeJt &&en 1 Juna müracaat. - 1 5 - MOTEFERRIK 
m.hı bir auııette yapabllecek bayan kat S odalı l lmı1'0 her bUa .ımıttü Jduı.ıs BY - B &2 ... ~ 
ar&DQOI". ~ I..lmarUn eadded ~ ııra. 'ftl: ...,. Blllk"Bmllk. tramvç eaddealnde Bolu& maır f6T- ÇOJ[ ncattULJ: - Llae profesöril 
9'1lk PaJaa :aro, 8• - Bt1YDKDaDK _ ı ut ı oda =-Ad~ralı, m, • 1 ldk, tele- tngtume,, J'nnmca denıler 'ffdr. Mek-

.ADAJIJAD.& - 1aQ 11raQe 'ff bili- dikkAnlı apl lcöleblll Irat 850 ftJa.t . 'iT. 204&2 mtlracaat. tep talebelerini lmtl:hanıara hazırlar 
mum makinelere ,edtt parça fat>d- 12000. Tel: mu Blllr Sml6k. 2 Her :rere gider. eanıar mtısaıttlr Ak: 
b,srnds. phfmg esere blr!Dd ~ moo -- SlJADİHDE AB.SA - ,enlm~ı tam'da R.R. rftmuzuna. . 2 
lktnci anı! tornacı ye~ ye mo- L11 .,...,:.AJUJIDA - 8 tat 3 d .a --!!'!!!!! 

1
e -------:..:.:..=-----=..: 

delci u.staıarma Wı~ ft!dlr. istek- odalı ıo dab • dftlrKnlı net irat 4520 uraRuun deniz tarafında Mfalta BİR tırmtı.tz ÖÖRETMEN't __ :ta-
ınertn ukerll'll'Jıe alltaG otma.~ =oooo Jrıelepirdlr. Tel: 43378. BlllJıı :

11:r = U.V0 mı*el!k at- tanbul Ye c1varında mtıkemmeı ıncıns 
l&fU1le Galata Mabmud1Je caddest .. , b.t · ~ han lfnn deftıterı 'ftreceıcttr. Çot toıar 
nmnaraya acele mtıracaat etmeleri BVLER - Beyotıu • Ta.rla.bqı 3 

All. Tel: 40l33. ı ft .eri. metot (Akpm•c:ta) «Lıı:880N& 
------------ 2 elvarında D bin liradan 15000 llta. ve FABa:hr•YA lltJB.Ur _ Bomontt- rlnranna ~ De mtlracaat. ı 

ALMANCA BİLEN VB JdUIBYBN tadar aatıht evler, Wltlll cadd: de, ~ tarafı cad*, i.ld bav* clllnlm .&UUNC& DERSl.BRİ - TalebeJe. 
llAY.axA LOZOK fAK -12 rıe kadar D4/2 BWk :ıı:mın. Teı: m?e. ~ arsa. ıo.ooo llra.Ja -*Wklır n, bGJ1llcJere gramer \'e muhallere 
blıı hatta zıı.rflnda Gtllata sa,nkalar YAZLIK tçtN ıttuı.m ••-··• u &yollu. Mis .akak l'l/1 BeJollu denlert \'erDlr, Kolay metodlar e 87 
Bezanm aoblı: 121 No. h mal&DP .&P4RTDUN _ OllHdt blı1net una. mum EmWt Bürolu.. Tel: mal. - zartmda Almanca öA"retllir. Adalar 'Ye 
mtlrW&tl&n. 1 nıuna bdar f od& teld teşrin ff,tot LİKAYA APARTDl.Alf _ Nl- Bolazlçbıe Rideblltr. TaksW Sıraser
TAıEFON VE KJSMBN DE YAZI - mevstmllll JIUM'Jıt.m 4ıOO ~ banJo p.ntaf, Vall ton.atı caddea1, 8 kat ?ller 101 kapı z llOD kat Madam 

felerl igSn blr ba,ana nru,aç ..ardır. =ı = ~ edfllr. Defo: betonarme, 5 er oda, banyo açıklık' sııtar. 1 
Ber sin aat 18 dan ıa e ~Balı Tel: 

43378
. no~ Ml2 :Blltt Eml&k. M1a BOJrak 

1711 '.Beyotlu Um~ EmWc BtB İNGtıJz ÖÖRETMENi: _ iaan-
çekap Tafban 4/D numaraya m1lr&- - Bilı'osu. Tel: 42336· bul Te clvannda mükemmel tngWs 
caaı. '11Jg A)UBASJ - ikl :tanem u... Kfa41.ıg MÖBLE AP.&aTUUN naa.u deralerl verecek.Ur. Çok lcoJaT ,.. 

MATMAZEL AR.ANIYOR _ Altı ,. -1"t satıam J'tlk arabul1e ıaranu ŞJtll tnmvay cadde&lnde 1 odalı, _;- eerı metot .üp.m'd& (LBSBONB> 
cın yq!amıda ftl tiz çocuk için Al- t:eım 'ftrebllecetıere ~ ~ ""::, forlu ,_, b&YMlar möble bir dalnt - rtbnuzmıa J8.Zl 1le mtıraeaat. - 2 
manca veya Fransızca CA!manca ter- rtıecektlr. Mtlracaa.t, sabahlan a.at 1ç1n kiralıktır. Ha.lA.stArp.sı -= r-----------
clh ohmut> bilen blr matnıNld aranı- ona kadilr: Baha ctbn.hUJ'iyet cad No. 332 Bımıa1ı apartunanı No. , - f MBKTIJPLAILDOZI ALDmlNlz 
10r. Adres: :ee,otıu tstwAl cıaddesl 11 4~!._Ta.kstm, i YAKACIK'TA _ Koru ....ımıda ı.n.. OUetemlz ldarebanesint adres 
Seri kundura :ınaRazası. - 2 dv ~ALIK MÖBLE .u. _ Beled.1ye 0emaı allesine alt le~ ~ n = = g&ıtermlş olan karllert-

TEZoAm>AR AR.\NIYOB _ Man1- •rmda 1 odalı daire yu mevslml tmktır, İçbıdetlle:re m1Hacaat. _ 1 
fatıara ilinde plıtmıt faıtıra Jllllblllr için kiralıktır. Fazla maMmat için • Dadı - A.R - A ç _ M.M T _ 
b1r tezgA.hdar .. _""""". A.R remzine. letan 21236. - 1 d 84.TILIK lltJıdM ARs&-lloda'd& B.R.T - F.N - R.8 - tı:x -_._..,,._ eniz kenarında S ta1'tı eadıde, .... · M,, L • 8 
mttraeaat. 2 ACELE SATll..IJ[ B&Q ft ]("-- - nJz cephem sa tre -.. ... mM ,_.. ,y - - - .s - Tüb -

18 dönüın arazı dahflkıde 4000 llttıı: re, me ....,u•·W&• 3'1 met- B.8 - .&.P 

3 - SA TIUK EŞYA bet ft 400 marn. aAqh Blllvrlk&IJı mak:fı = ~=- namlarına gelea mektuplan lda
SATU.IK KAZAN - b:ı adet mtıs ~l Tepf:bal N'o. 10. - ı miltavasnt kabul olunmaz, AA..:...ısr, rehanemizden aldırma.lan rica Moda b N u.n: olunur. 

tameı fabnta :ıı:azam at.ılıktır. He! KÖŞ~ KA~ta BtlTON MÖBLE umu o. 22. Telefon: 60118 .,.. __________ _. 

bıtlntn kutru 1,50 metıre, UZ'lmlulu deel ...,_- ErenJcö:v. Bthemefendl oad- - 7 zayı - Çemffkezek :n6fu.s mem.1.1rlu· 
il.DO metre. Posta katu:IU Ho, 146 veya nv. 211 Ufalta, 2 datb 8 oda Bttl'VK PlltSAT - Bursa.da Ktt- lmıdan aldılJm ntlfua htlyfyet tesl• 
telefon 24070 n'IJUW'Ql& mOracaat. tam konfor. T: 152.171. 1 Jcll.rtlil \'e Kaynarca kaplıcalan ara.- k&ml& bb.'Jikte Be7otlu rabaııcı u-
----------- 2 iMALA'l'IUlU na.d .&BANUOB _ ~ kiJn 8U1U muhtevi 1211 metre ıterllk fUbe81n.den 935 yılmda aldılım 

SATILJK .AKORDEON VE KOMPLE 300 me .. - urabbaındakl ana .satılıktır ı.tı- tedı1.s veaiılr:amı zayi etthn. B~~-·-r1 "'~ murabbamd& blr ma.lıaDe -t..a- ,.._..,.1-.r.. 'b ....... _ -..,.:.._ ... _,_ .. A.x--. Y.A.WUAe 
CAZ T.IKllll - 80 Ball1 Holmtt mar -.-... _ _._ ,,-.-...u ....-- .aw.u- ...,,,_... - _ ......... llAn ederim. 

---.r-v ~. ~ Basan n.- numaralı --•-,......ıı.ı... u- 1 .__, _.. ~ft 

"1111111•••••-~•-•••••••••••••~' ka almrdeorı '8l'dl 1 11e cu Bellttal poeuna _. ıı deA 1 •--- -,, .. Mili& .. --.. .._.. -- •VU'<'~v.c Haydar caddesi No, 111 ---- eadglıelt 'IS • ~ - Tel.· ~ 19 _- mflra- ta Ye 40493 telefcıo nal!l!ViılPnıa mi- ızzet l'Yl H """ __ ....., ......... - _.... -ı raca&., .. _ Oıı; u amdl TanPJ 
--. 32'1 dotumıu 

• 10 • -= 2080.- • -200 



Sahile 8 

yangın söndilnne ve paalf to-
• ruma. vesait!. Her nevi s&ıdünne 

ı eczalarınm gelm1ştlr. Senar 
ncentıcmlz yoktur. Doğrudan' 
müesseseme müroca.at,ıru.z ıtca 
olımur. 

Galata, Eski Gümrük caddc&l, 
No. 44. Telefon: 41447. 

--~-- -

~hım1!ila aı insanın 
aruz. burun, bo:az ve bademcik
lerini sıhhl bir tamla tem.ıs bu
lundurması lA.zımdtr. 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grtp, kıru, kızamık. d.l.Rert, 
kabakulak, çiçek, suçlçeğ1, ~ 
nenJlt .. 111'1h bul~ıcı hastalıklarda 

1''EOSTERiX 

Pülttrizasyon veya gargaruı 
şifaya ynrdun edCT. 

Böyle hastalar ile temasta bu
lunanlan korur, şahsi lhtl~t ve 
tedbiri aldırır. Eczanelerde re
çetesiz satılır. 

Zayi - Bayezit Jaşe büro .. undıı.n al
ını, oldu!;;rum 8560 No, ln ekmek kar
nemle ve İktisat fakültesfrden alınış 
olduğum talebe hüviyet cüzdanı Ue 
pasoyu zayi ettim ycnUerlııl çıknra

cat;ımd:ı.n eskilerinin hükmü yoktur, 
B:ı.kl Tibet 

----TOZLU 

HALILARINIZI 
Yıkanır, tamir yaııılır. 

IMLICILIK 'l'ttRK Ltd. Ştl. 
İstanbul, 4 üncü Vakıf ha.n 

No. 58. Telefon: 23967. 

Satılık Arsa 
Bostancıdı:ı. asfalt şo:reye, de- CİLD YARAL.'\RtNA fevkalii:: 

'l'tlrldye Otlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tatihl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 TiU1c llrası Şube 1't 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para blriktire"Ulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zlrnat Bankasında kumbaralı ve 1tıb:ırsız tasarruf hcsapla.nnda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defıı. çekllecck kur'a 11<'! n.şağıdakl 

plft.na cörc ikramiye dağıtılacaktır. 
4 •ldct 1.000 liralık 4.000 lira 
4 » 500 » 2.000 )) 
4 D 250 I> 1.000 D 

40 » )00 D 4.000 » 

100 aclct 50 liralık 

120 ,, 40 J) 

160 , 20 » 

5.000 lira 
4.800 J) 

3.200 , 

DİKKAl': Hesaplannd:ıkt paralar bir sene 1çlnde 50 llradan aşa~ı 
dfişmlyenlere ikramiye c;ıktı~ı takdirde % 20 fazl:ısne verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyh'.il, 11 birincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

kos şebekesi üzerinde 2706 m~trc , iyi gelir Derinin tazelenmesine ~mmıEamz:.ınımm•aımzmım:!31mS:::iEll:lllZts•mmıamE~ 
nlze, istasyona. yakın ve Der- 1 

ve yenilenmesine hizmet ecler. "'1!i'Eiml1Zlc.!illl:i:l:lli:Dm:Z:D53::m:E2ı::ı=m=ı::ıs!::ca~:::ililr.:&ı2:mm•m•119 murabbalık bir arsa. sat1lıktır. ! 111ma - ıı: 
42162 numaravn telefon edllınesl. Der Ecz:ıncde bulunur. 

Satıhk Fevkalade Arsalar 
Açı~ arttırma ile Öksürük ve Bronıiti Erenköyde Santrnı caddesinde Tramvay yoluna bir daklka me

safede deniz görür bir arsa; yine Erenköyde asfalt cadde üzel"lnde ve 
İstasyona be9 dakika mesafede işlenmiş ağaçlı ve bostan kuyulu bir Fevkalade 

. Her arsa ,,._., Çlftehıı.vuzlıırd:ı T~mvny yolu ile deniz arasında deniz görllr 

satış 
lturu~tur. ikt arsa satılıktır. Görüşmek üure Beyoğlunda Saray sineması büfe-mm11e1m•llillm••••••1- elsine müracaat Telefonln 17.ahııt vcrllC'mez 

...... maı ________ ..:!ms!l:mllml8!!111m ... ~----------

17 Mayıs pazar sabllu sao.t 10,SO 
da Bakırköyde Hatboyu caddesinde 
64 No. lu evde mevcut eşyalar. Açıl: 
arttırma ile satılacağı ilan olunur 
Bronz garnlU İnglllz büfesi, otomatll~ 
kare masa, vitrinli divan, Jardlııyer, 
vitrin, ortn mns::ısı, 1 kanape 2 koltuk 

~RE'GI 
Belsoğukluğuna 

tutulmamak için 

EN tyt llJ\Çı 

6 sandalye, 2 Markiz, 3 kolon ve 3 
çift kadife perdeden mürekl:ep cayet 1 
cüzel bronze işleme salon takımı, 3 B h ir Mu asip aranıyor 
k::.pılı aynalı dolap tuvalet ve cecc 
masasından ibaret yatak odası. ayna- Türk olması ve ecnebi memle-
lı dolap, yazıhane, portmanto, çini ketlerde muhabere için llsanı:ı. 
\'e demir sobalar, ııo adet plı\klarlle va.kıt olına.ı;ı mürcccaht1r. Gala-
Kolumblo. gromoton, kadife kaplı ka- tıı.da Havyar hanında 29 No. ya 
nape ve sandalyeler, annonyom, avı- müracao.t. Telefon: 42415. 
zcler, blblol:ır 25 metre Takay, Hereke l••••••••mmm:mllii 
ve Anadolu hahlan ve:;alre. Tren Sir
Jceclden hareket 8,20 - 9,15 de, 

Açık ar ttırma ile 

Fevkalade 
satış 

MAARiF VEKİIJ.İÖİNİN ~ 
Talebe lotoğrallarr. 

h:ıkkındakl tebliğlerine uygun 
resimler Beynzıdda postane sırası 

No. 123 

FOTO İPEK'te 1 
--· ÇEKİLİR 

942 Mayısının 17 ncl pazıır sabahı ...... Dr. Ihsan Sami ~ 
saat 10 da eski eşya meraklılanna k •• ••k Ş b 
büyük fırsat. Beyoğlu Nişantaşmda SUTU U r U U 
Vail konağı caddesinde 75 No ıu Ökaürük ve ndea darlığı, boğ· 
nparlınuın ı !ne! dairesinde m.;cut maca •• kozam•k ökoü.-ükleri 

1 ve §elırlmlzde tanınmış gayet maruf için pek tesirli ilaçtır. 
bir all~ye alt nadide eşya, tablo. gü- - Herkes kullanabilir. 
müş tnkımlan, kristaller ve saire açık 
arttırma suretlle satılaca~ ru.n olu
nur. Zayi - Devlet Demlryollan birlncl 

işletmeye alt olan 10415 numaralı Ml
vlyetlınt zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan esklslnln hükmü yoktur. 

S:ıblt ate{!Çl Hüseyin Yeniler 
320 doğumlu 

Eski§ehir Valiliğinden: 
ı - Eksiltmeye konan ~: Eskişehir - Affon hududu yolunun 52 -r 

800 - 64 + 220 Km. lrrl arası toprak tesviyesi ve şosesi inşaatı olup l\Cşfl 
b~ell (ı207,000a liradır. 

2 - Bu işe ıı.lt ş:ırtnamc1er ve evrak şunlardır: 
n - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık İşleri Genel ş:>.rtnamesı 
d - Tesvlyei tüm.biye şose ve 'kftrglr inşaata dair ~nnt şartname., 

Milli Şoseler Umumi istikşaf şart..'lamesi 

e - Hususi şartname 
j - Keşif cedvell flat bordrosu, metrnJ 
g - Ocak grafikleri ve yolun protlll olup bu şartname ve evrak bedel-

siz olarak Nafia Müdürlüğünde görüleblllr. 
3 - Eksiltme B/6/942 tarihinde pazartesi gUnü sao.t ıs de vilayet .ma-

kamında toplanan Daimi Encümende yapılacaktır, 
4 - Eksiltme kapalı z.qr.f usnliie yapılacaktır. 
5 - Eksutmcye clrcbil?IV'k için tstcklllerln 
a - 11600 llrnlık ml!.Vakkat teminat vermesi 
b - En az c80t bin liralık bir inşaat işi başardığına dair bir bonservis 

ve bu ı.,ı idare edebilecek nınli iktidarı ha.iz olduğunu müş'lr bir banka 
referansı ile ekslıtmenlıı yapılacağı günden en az üç gün evvel bir istida 
Ue vilayet Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek alacağı bir eksiltmeye işti
rak yeslkasını ibraz etmesi ~nrttır. 

6 - Tekllf mektuplan ynkanda 3 üncü maddede yazılı saatten bir sno.t 
evveline kadar vilayet m:ılt<.ımına makbuz muk:ı.blllnde verllecekUr. Pos'"va 
ile gönderilecek mcktupl:ı.ruı nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadnr 
gelmiş olması ve d~ zarnann mühür mumu llıe lyloe kapatılml.f olması 
H\zımdır. Postada olacak r,~clkmeler kabul edllmez. (5557) 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Dlyari>akır ile Mıırdln arasındn. yapıllcak şase ve nna.1 lmalM in· 

şaatı 500,000 llr:ı keşif bedeli üzerinden kap:ıh zarf usullle ekstUmeye çı
karılmıştır. 

2 - Eksiltme 1/6/942 tarlhlnı~ müsadlf paznrtest günü sn.at 15 de N"-
11& Vekaleti şose ve köprüler reisliği od.aSında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye mütea!llk evrak 25 lira mukabilinde şose ve k5prfiler 
relsllğlııden ahnabiilr. ' 

4 - İstek111erln eksiltme tarihinden en az üç gUn evvel bir lstlda Jle 
Nafia VektlleUne mUraeaatl:ı bu clbl inşaatı yapablleceklerlne dair ehliyet 
vesikası alınala.n IA.zımdır. 

5 - Eksiltmeye ı.ştlrnk edeceklerin 4 üncll maddede yazıtı vesika ne 
942 yılına alt ncarct Odası vesikası ve 23,750 liralık muvakkat temhıatla
nnı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarltatı da.lresinde hazırlayaca.klaıı 

Za71 - Kadıköy ~ bürosundan kapalı zarnannı ikinci maddede yanlı saııtten bir saat enellne kadar t o-
aldıCımız 16• 17• l8, l9 numaralı ek- ın.lsyon relsll~lne makbuz mukabil!nde vermelert l!zımdır. (3469-5562) 
mek knmelerlmlzl zayi ettik. yenllerl-
nl alacağımızdan eskllerlnln hükmü ••••••••• Boğaziçinin i n cisi olan 
yoktur. 
Kadıköy Kurbat;alıdero ı inci soka.it 
19 numarada Hilsamettın Gerez 

Zayi - Şişli iaşe bürosundan aldı
~ım bir k~Ulk ekmek kamem.ı baybet
tlm. Yenlslnl alacnğundt\ll eskisinin 
hükıntt yoktur. 

ye Bançesl 
1 Uazlrandan itibaren büyük Sürprtıler 

18 lııci asırda yapılmış ve Epolc ve 
tekmili oymalı rönesans nııdlde ye
mek oda takımı, ha.kiki «Biedermalr• 
blrlııcl Amplr eski salon takımı, Mar
keterl işlenmiş stU ve zengin sekreter 
salona alt muhtcllf clııs stil masalar' 
h~kiki Ampir konsollar, 11 ıncı nsrı: 
nıt tekmili oymalı dolap ve etajerler, 
oymalı pelesenk Edirne sandalyeleri 
Ampir. usulü komodlar, antre sandal~ 
yest, Çin krakele ve aPezaront Mayo
llk vazo ve duvar ta.baklan, halfs ba
kara taye su ve şarap kadehleri, Krfs
tofl Ç3.mdanlar, 160 parçads.n ibaret 
•1:ozenthab tabak takımı, Llnwj ve 
C' lnbrol ve Poirler çııy takımları, ko
ro Simenor, Rlfat imzalı orijinal tab
lolar, Prazlozl imzalı gmvür•e 
h K 1 'r, meş-

ur anon kn imZ1Iı bronz heykeller, Mürüvvet Baykan jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-joo;us~usi;;f"bbh~~h~as;;i:ta~n~e;-'fçıç1.ın;----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

-?-e::n-llka-::
1-!!-r ~-':r~-:ı-·~~-1::-,. 1 Daimi bir asistan aram yor 1 

Osmanlı Bankasının Galata merkezlle 

On bet eea.~bel'l SiUUıtaratada Çelikhllf namı altında lşletmek
&ıe oldaiıma MrOtamcl& (100) binden aşatı olmamak üzere tuğla slpa
rltl kabul ed.17onun. Fallrika telefon %049Z satq mahalli telefon Zto83. 
&bibi: Tııkslm Abdüıhaıt Hamit caddesi No. 23 Bozkurt - Emlik, 

Telefon: C35S%. Ankara ve LileU Emlak pbelerf faaliyettedir, 

Sümer bank iplik dokuma 
fabrikaları müessesesi 

müdürlüğünden: 

iki Bayan Eczae1 aramyor 
Nazilli ve Ereğli fabrlkalanmız içln diplomalı iki bayan 

eczacıya ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin <<Ankarada isnıetpaşa caddesi 15 No. daı> mü

e.ssese merkezi Zat işleri şefliğine şifahen veya tahriren müra-
caatıan rica olunur. (3304 - 5315) 

İdrar zorlu~. Me-
sane ve Prostat iltihabı, SL-."1.lt ve Koll Slstltlere. Böbrek rnh:ı.tsızlıkla

nna knrşı en mükemmel blr llA.ç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul
lananlar yuknndı:ı. yn.zılı hastalıklardan çabuk kurtulurlo.r. Bütün Ec
zanelerde bulunur. Satış deposu: Sami Aksu Bahçekapı İş Dank.ası 

ıcmamımm-arkasında Rahvancılar sokak No. 5. • 

Beklenmekte olan 

DİKKAT: lstanbulda 1 adedi 5 !nırD1tur. 
lstanbulda 10 ad etlik paket 45 kuruştur. 
Taırada: 1- adedi 5. 10 adedi 50 ku tur. 

İnebolu Askerlik Şubesinden: 
Evvelce emsaııert stUl.h altına alınıp da kendt~erl istisna edilen 330 v 

331 doğumlu deniz hava ve klmya sınıflarından ihtiyat erlert tallm mak· 
sadite s!iah altına alınıı.caklarınd:uı bu sınıflardan buluna.nlann bulun-
duklan mahallht askerlik ~ubelerlne hemen mUracaaUnn. (5421) 

Transit yolu Erzurum mıntaka müdürlüğünden 
Trnnslt yolu üzerinde Ca~danç mevklinde ( 16388.63) llra ke.stf lıedelll 

ahşnp köprü 1n$:ı.sı knpo.lı urf usullle ~ksutmeye konulmuştur. 
Ihnlesl 27/5/042 günfine rnüsndlr çarşamba. günü saat 14 de transit yo

lu Erzurum mıntakn. müdürluğünde teşekkül ed~ek komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

Taliplerin ihnle günü ihale saatinden bir s:ınt evv~l 2490 numaralı k&
nun muclblııce tekllt mektuplnnnı mıntaka mUdür!üğüne malt'buz mukabl
llnde vermeleri mecburidir. 

Postada vukııbulacak teahhür n:ızan dtlbare alınnuyac:ıktır. 
Eksiltmeye girmek lstlyenlerin ihale cününden 3 gün evvel müracıuıUa 

alacaklan ehliyet vesikası, Ticaret Odası ile 1229.lS liralık muvakkat temı
nat mektuplarlle komisyona mürncaatıan ldzımdır. 

Pazla malümat almak ve keşifler! görmek lstıyenler her gün Transit yola 
l\f.ıntaka MüdürlUğüne mUrocaat edebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin b1' defada (15000) liralık ah~ap köprü ~lnl bltlr-
mlş olduklarına vesika ibraz etmeleri şarttır. (540G> 

Nafia. Vekaletinden 
ı haziran 19!l2 pazartesi gil-'1ü roat 16 da Anknrod:ı Nafi Vek!lıetJ bl· 

nası lçlııde Malzeme Müdürlıiğli odasında toplanan Malzeme Eksiltme ko
misyonunda bu sene içinde ödenecek basım ücreti takribi 7000 l!ra bedel 
tahmnl edUcn Veklletln n~şretmekte olduğu idari ve tennt mecmuaların 
tertip ve tnb'ının kapalı zarf u.-.-ume vııhidl fiaUnn Uzerlnden eksUtmc:;1 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartname.si ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme MUdU::-ltiğün-
den ıılınıı.b1llr. 

Mecmualann kO.!Pt ve kaplık kartonu VekO.let tarafından verllecektır. 
Muvakkat temlııat 525 llrndır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile blrllkte aynı gün saat 15 şe kadnr m~kur komisyona mak· 
buz mukablllnde vermeleri l!zımdır. c3264- ~5314, 

- ETi BANKTAN 
Yeni veya eski bir 

Kum Deöirmeni Safın Alınacaktır. 
'n T eklifierin Eti Bank - Ankara adresine bildirilmesi. __ _.,, 

Trabzon Belediyesinden 
22 nisan 942 nkşarnınt!a mübayaa.sı hitam bulıı.n Trabzon Elekt:1k "l'ü.ıtt 

Anonim Şirketi nkslyonlannı mübayaa müddeti içinde bankalara. vereml
yen ve.tandaşlann mutaz.unr olınamalarını temhıen beledl~ mecll&l k:a• 
rarlle 11/5/942 tarlhlnden itibaren 11/6/9:12 tarihin& kadar bir ay müddcUe 
ınübayu. l.şl:ne A.Udekl §8.?'tla.r do.hlllnde devam edllecekttr: 

ı - Ak.slyon fiyatı 332 kunuJtur. . 
2 - Aksiyon bedelleri yalnız Trabzon tş Bankasından alınacaktııı. 
3 Trabzon harlclıı~id hamlllerln akslyonlannı Trabzon İf Dn.nkası 

namına uruı müddeti ıçtndc yola. çıkardıklan veya po8ta.ya. vcrdlklcrt sabl\ 
olacakların bedelleri tediye olunacaktır. 

4 - Bu temdid müddetinin hltrunından sonra yapılacak mürncr.atıann 
nazan dikkate nlınmıyacağı llft.n olunur. ,5437, 

Renolr ve Verno.t'nun haklkl mln 
türleri, kristal bronz ve Ampir aviz:': 
lcr, masif gfunüşten yapılnuş tepsi 
t~bak kabartmalı pasta tabaklan' 
Silıııhl Oüınpdan ve aynalıır, Fer~ 
!orJe gayet esıtı bir anahtar ve klııt 
l:oleksiyonu, Ampir oyun nutS.l&I, cü
müş ikonlar, npartımanın yenl hal
de bütün mu.şamb:ı.lıırı, sedef tabure 
~sair Iuzumlu ev eşyalan. Meşhur 
rıgldalre otomaUk buz dolabı R 

~f A. marka 5 nmpullu radyo, Tebrız: 
gan ve Şhnz halılan .. 

Yentcnm.1 ve Beyogıu şubeler! 19 Mn- - Müracaat yer!: EınlAk cadd~l. üst nu.ınal'& 12, 1ç numara 2. -

~kt~~~2 saıı gunn kapalı bulınıa-

1 
USTuTvaAlet SaAbunRFAabrNiklaYsi iQçinR 

1 
l!lml~-• 

Zayt - Kasunpaşn ia.şe memurlu-
ğıından almış oldu~m ekmek karne- 1 
ıerimbl kaybettik yenllertnt nlacağı- Tuvalet Sabunu lmalAt.ında tecrübeli ustaya ihtlyao vardır. Talip- Mükemmel 
mızdan hükmü yoktur. Iortn Aşir Efendi caddesi 20 No. Snml Hunuı.n1zlıya ml\nlca.a.tlan. 

Rumelihlsarında 

D 1 
Od iniz. 

Sara, Slmon, Perla Abeyatar h•••••lllliimm•lllilllıılllilıminlll••••m=ı:ammilitilel6:::Z:~I 


