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Ticaret Vekaleti, a§'ır işçi 
ekmek kartı alabilecekler 
için talimatname hazırlıyor 

ltar4ts7c1f' Bebek Tramvay duratın4a Si No. la 

SARAY Lok·antasının 
QcflW yemek ve servlslerl s:ı.at 16 ya kadar 
devam etmektedir. Muhterem m~erller1nln 
13Ltraha.tt için salonlara yeniden masalar llAve 
olunmuştur, 

Sene 24 - No. 8472 - Ftatt her yerile ı turuf OUMARTJl'.81 18 Mayıı 1942 Bahlbl: NeomeMln Baaü - N91rlyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Politika mucizesine inanmı

yoruz, kuvvete güveniyoruz 

Müessif bir kaza 

Aksaraya bir top 
mermisi düştü 

Harkof'da 
teşebbüs 
Almanların 
eline geçti 

Kerç'te yeniden 19,942 
esir alındı, esirlerin 

miktarı 16~,198 i buldu 

:Berlln 22 CA.A.) - Alman orduları 
bqkumandanlığı tebllğl: Ker9 yarım 
ado.sında ç:ırpışmalann sonunu te~k!l 
eden temizleme harcektıerl esnasınaa 
alınan 19.942 esir bundan evvel blldl
rUen raknmlan t11mamla.mışlardır. 
Bwl<lan başka 34 zırhlı aro.ba, 164 top 
ve biı: zırhlı tren de yeni ganimetler 
arasındadır. Yukarıda geçen bu ra
kamlar, 20 mayıs tarihli askeri tebliğ
de blldlrilen esir sayısını 169,198 e 
Yükseltmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu 
hareket esnasında 1937 top ve 284 
tank alınmı~tır. Sıvaııtopol Uman çev-

Orel 
bölgesinde 
de taarruza 

geçildi 
Rusların, yazlık elbise· 
lerle çadırlı ordugaha 
çıktıkları bildiriliyor 

Ankara 22 (Radyo gazetesi) - Har-

:ıt l>JU, 17 yarall vardir. Hükii'met al~nlerln cenaze. 
alnl lialdiracali, yaralılarüı tedavilerini yapliracalC, 
mulitaç olanlarin ailelerine Cle yardim edecek~ 

Ekmek kartlarından mayıs keli- dar'ın söylediğine ııöre, blSyle blr I 
mesinin keıilmesl ıuretil~ bakkal- mecburiyet yoktur. lıteym yai ve 
lann pirinç ve turyağı satıoına baı- pirinci birlikte alabileceii glbl iıt&
lıyacaklannı yazmıotık. Pirinç ve tur· yen ~~ yağ almadan plrlnç. yahut 

vı b kk il 'ld'V' f' tl ' da pırmç almadan sadece turyağı yag ar a a ara verı ıgı, ıa erı l b'l k • y l • • 
d b. d'ld'v• h ld b' k h a a ı ece tir. ağ a mıyana pırınç, 
~ tes ıt e 1 ıgı 8 e ır ısmıd e· pirinç almıayana da turyaiı verilme-

nilz eatı1A baolamamıgtır. Bunlar an · d'y bl k t k B 1_1_ 11 . . • ıın ı e r ayı yo tur. aıtr>a ar 
bazılan, pırınç ve turyağının. ~yn~ tamamile yanlıı bir zihniyetle bare
zamanda alınmaaı mecburiyetınl ılerı ket etmektedır. Ancak, elemek kar· 
sürmekte ve yağ almıyana pirinç, pi- tının mayıs kelimeel yağ ve pirince 
rinç almıyana da yağ vermemekte- karoıhk bir defada kesileceği lçlıı 
dirler. bakkala giden yalnız yal almıı lae 

Diln kendisi ile görüşen bir mu- pirinç, ıadece. pirfnQ almlf lH Y•i 
harrirlmlze vall doktor B. Lutfi Kır- bakkkını kaybetmlı olacaktır. 

~~~::~ b~~~!~ı{;~i ~~m~~~~ıe::ı: Şarap ·ıstı·hsaı·ı mekoocllr. Sovyetıer yazlık elbisele-
rlle çadırlı ordugl\ha çıkmı~la.r ve O· 
reı bölgeslnde taanuza geçm~Ierdlr. 

Bu muharebe henilz 1nkljat etmemlf- tt lacak 
tlr:İıarkot bölgesinde büyük blr tank ar 1 r 1 
muharebesinin cereyan etmekte oldu- -=----------------
tu blldlrUlyor. Almanlar, Ru.slann 
bu bölgede 20 mayıstan.bert mlldata
aya glrdlklerlnl ldd!a ediyorlar. 

Cephede Alman yıRınaklan devam 

inhisarlar Vekili, ihraç edilecek farabin litre 
ba,ına 3 kurut prim verileceğini ıKyledi 

ediyor. Macarlar RU& cephesine gön
resinde bomba tayyarelerimiz bir dilş- dereccklerı kuvvetlerin yarıdan fazla.- Ankara 22 (Telefonla) - BilYlik yansı kurutulmap musalttlr, Dlter 
man ticaret gemlelnl tutU§turmU§lar • sını sevketmlşlerdlr. Bu kuvvetler Millet Mecltslntn bugUnkll toplantı- yansı heder olup gltmeJttecUr. aene
dır. 70-80 bin klşlyl bulmuştur. Tarafsız sında maadln nlıamnameslnin bazı de ancn.k 40-50 mllyon kllo t\'1.'lbn .... 

Harkof çarpışmasında düşman kar- membalardan gelen haberlere göre nıaddelerlnin tadlll hakkında.ki IA.yl- ~P lsttruallnde lrullamlmalttadır. U
eılık taarruzları çok n(tır zayiatla püs- İtalyanlar hazırlık yapmakla meşgul- hımın müzakeresinden sonra, iSPLrto- zumlerlmlzl kıymetendlnnek lk.tlsadl
kUrtüldUkten oonra muharebe 1nlsra· dürler. Rumenler ıaıe gönderecekleri lu içkiler hakkındaki lblhanın ko- yatımız için elzemdir. Civar memle
tlvl tekrar Almanların eline geçmiş- bütün kuvvetleri yıRınak bölgelerine nu.şulmasına başlanmıştır Mebuı.- ketlerde 150-200 milyon kilo p.rap 
tir sevktemlşlerdlr. lardan bazıları şarabın serbes ımallne ıstl.hsal olunurJQen Tilıtdyeıle l.atıhlal 

iı öl .. ü cenup do~usunda Almanlar büyük taarruz için 300 ltlraz etmişlerdir, 10 mUyonu bulamıyor. Halbuki ge-
men g un n 1 devam tümen tahsis etml.flerdir. Buna mo- . se çen Umumt Hart>da Ttll11dyede sened• 

dUşman neticesiz taarruz arına ıataıan törltl ve ıcrhlı kuvvetler dahli değil- Söz alan KAnl (IstanbuU geçen - 80 mllyon kllo p.rap iatlhsal edlllyor-
etml.ştır. Laponyada Alman dir Sovyetler de 300 tl.lmen yığmıı- ne blr tetkik için Eyübe glttiklert za.: du, şarap ı..tıhsallndekl taka.yyüda--
1ler1 hareketler! sırasında. toprak k: tardır Bu ku"etıer daha ziyade Har- man genç talebelerin bir& içerek sar tı kaldırırsak, lstlh.salln aı1ıe.ca.lmı 
zançlan temin etmlşlerdlr. Yapıl~ k f v~ Moskova clvannda toplanmak- hot oldukla.nnı gördUğtlnü anlatmı.ş, umldedlyoruz İstlhsal edilecek p.-
ikl çarpı~nıa sonunda sanlan blr duş- 0 şarap taammüm ederse 1çk1 iptlltısı- rapların da.ha zlyade lhraq ohınıııt.· 
nınn grupu yokedllm1şUr. Mtadır. k cephesindeki nın artacağını söylem\ştlr. sını temin ıı;in de lhrao edlk!cat ta.-

Kola yarımadası llmanlnnndan bl- urmans inhisarlar Vekilinin rnbın litre başına a kurut prim ven-
tinde Alman hava ku"eUerl orta to- muharebeler • h - cegiz 
naJda üç düşman ticaret gemisin\ r 22 CA A) _ Bolşevikler La- ıza atı Şa~plann yalnız inhisar fa.brlka.-
hasara uğratnuşlnrdır. Bunlardan bl- Bcr ın ~~ F1n mevzilerine Bunu müteaklp söı alan İnhtsarlar lannda yapllma.n cihetine gelince bu 
rlnln çok vahim hasara uğramı., bıı- ponyacla Al . u~lnr yapmışlar ve Veklll Ralf Karadeniz, bu 19.ylhanın tara dtığnı değildir. Çllnkü üzümler 
lunması bakımından kaYbolduğuna karşı birçok hile eki kıtalanmıza eski kanunda.ki mevzuatın ikmali dağlardan fabrlknlann bulunduğu 
hUkmed!leblllr Doğu cephesinin geri- Murmansk cephesincl e ark!l arkaya maksadlle Mec1198 getirildiğini, H\y!- .nıahallere götürülünceye kadar blr 
lerinde Alman - Macar teşklllerı orta karşı mlihlm kuvvet! r Bu h{i.- hada nazan dikkate alınan esaslar- kısım hassasını kaybeder. Bu mühim 
ehemmiyette blr bolşevik çetesini or- hücumlarda bulunmuşlardır. son- dan birinin de harice satış iQln şarap bir nıahzurdur. Bunun 1çin küçllk sa.-
tadan kaldınnılşardır. cumlar şiddctu muha~.lerden lir tstıhsalinlıı teşviki, memleket dahi- nayl erbabını teşvik lçln lmalMı ser-

Son günlnrde Doğl! cephesinde ha- ra muvaffuklyetıc pUSkUrtfilmUşt · ıınde fabrika yapılması ve lsptrto ıs- bes bıtakıyoruz. 
teket yapan gece nvrılan birçok dil~- Yunanistana un UhSalln!ıı arttınıınası olduğunu söy- Kanunun heyeti umumlyesl reye 
ınan bomba vr ın 'ive U('tıklnrmı dU-' ıem~ ve şöyle devam etm'9tlr: konacağı sırada ekseriyet bulunma.· 
llirmıı IPrcllr füılıirr 22 (A.A.) - Bir ia.şe gemlsl _ Türklye dahılinde ı milyar kilo dıR't görillmüş ve reye konma puar· 

Yun :ın halkı için bin ton unla Hay- 1 teel ntwuıa IMr tir 

BU S.&B.&agj 

Harkof tank 
muharebesi 
hala bitmedi 
Ruslar taarruzlarina 

devam ettiklerini 
bildiriyorlar 

Harb uzun 
sürecek 
B. Rooseveltı 

c Bu haTbi kazana· 
cağız» diyor 

Vaşington 23 (A,A) - B.B.C.: B. 
Roo&eveıt dün gazetecller kongresin
de demişUr ki: 

- Bu hnrb uzun surecekttr. Bu haf
ta. aşırı cı-erecede iyimser, erteaı haf· 
ta aşın derecede kötümser olmağa lU
zum yoktur. Halk ta ne o.şın sevtnmell, 

'l'BLGB.A.PL.A.B 

Ruslar ve 
ikinci cephe 

meselesi 
Ruslar bu cephenin 
açılmasında 11rar 

ediyorlar 

Stoltholm n <A.A.> - Afoon Bladett 
gazetesinin Vaşlngtondan vuku bulan 
1Btlhbaratına göre Ruslar. Avrupada 
lktnci bir cephe açılması 1çln geret 
Londra. ve gerek Va.şlngtonda vtddeW 
blr baskı yapmııkta, Bovyet cepheslue 
gönderilecek sllô.h \"e malzemenin ba
tıdan Alınanlara yapılacak bir hll
cumda müttefik o.sk.erlerln elinde da
ha faydalı olncllğını llert sünnekte-
dtr. 

14 Alman id.l\ma 
mahku medildi 

Londra 23 (A,A.l - B.B.C.: Man
haym şehrinde, komlinlst te.,JdlA.tı 
yapmak ıstem.ek ve vatana lhane• 
etmek töhmetlıe 14 Alıruın !dama 
mahkllm edilmiştir. Bu ha.bert Ber
tin rndyosu vennlştlr, 

ne de aşın müteessir 01ma1ıdır. Prenı o,· en kruvazörü 
Hükftmetın şlan ıyt ha.berlert de 

kötn haberleri de b!ldlrmektir. Kiel'de 
Gemi torplllemestnln vahıunet1n1 Lonclra 23 (A.AJ - Alnıanların. 

kabul ediyorum. Fak.at harbl kazana- Pııena ÖJen kruvazörü Kteı limanına 
caıtız. .. vamuştır. 
... ıımıııııauıınııııııuııuııı111•nııı11111.-uıau...-uı11111111-•111ınıucııt11111111111111111ucııııa._ 

- Mesleğiniz) ... 
- Bir elden aldığım malı baıka bir ele aatını.kl.., 
- Y&&anız bayanı. Yeni zenıUıl ... 



il 
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( Geceki ve Ba Sabahki Haberler ) 
==~~~~------------
' Harb tebliğleri 1 Hint • Çin • 

Alman tebliği lran - Efgan 
Berlln 22 <A.A.> - Alman orduları 

b&fkuJD&DdaDblmm tıeblftl: Malta 
lserlnde cQndilz ve ~ce devam et
mek suretlle Halfat ve Luka ha.va 
alanlan bombalanımştır. Şimal Afrl
tada bir İngiliz bava üaısüne karşı 
başka hava taarruzları da yapılmış
tır 

Alman denlzaltılan Antlller ootu
IWlda ve Karafb denizi ııe Meks ita 

federasyonu 
Hintli lider Nebru buna 

taraftar olduğunu 
söylüyor 

körfezinde. hususi teblllle de blldlril- IAlulra 22 (A.A.) - Pandlt Nebru 
dltl gibi topyekGn ııı,eoo tonllAto peqembe cihıtl Hlndlstanın d1r1 diri 
tutarında 20 düşman ticaret gemisi parçalanmumı tasvlbetmed!flnl ti'Jy
batırm141ardır. Uyerek daha ziyade bir Hint, Çin. 
Başka bir denizaltı gemisi Salnt İran ve Afganistan federasyonu ta

Laurent körfezi yolu ile aynı !sim- ıanm ettllinl DAve etmlftlr. 
deki nebre glnnlf Ye ha.Ta ft deniz Mehru, lnftradeılıta kaqı btitiln 
teştJUerl tarafmdan kuvvetle koru- tunetlle m8cadele edecetinl anlat
nan bu nehirde, topJelrlbı 14 bin to- ını$1r. Nebnı, aynı zamanda Hln
nDlto tutannda tı9 gemi batırmıştır. dlsbnm harbe lştlralı:lnl şiddetle &r-

Bu barelcetıer Amerika sulannda zu ettiğini belirttikten sonra deJDl4tlr 
dilşnan deniz milnataIAtına ropye- ki: Rusyaya. ve Çine bJ'll çolı: bttyiik 
t6n 125,800 tonllltolut 23 gemi tay- bir eempetlmlz vardır. Fa&at Çine 
bettlrmlftlr. JVCbm etmft'. benlm elimde delildir. 
Alınan denlzaltııarmm Amerllı:a su- ADCak Jcollanmm Jı:avqturup otura

llnndat1 hareketleri ıaruuıda deniz m&JJS. buna lmtAn JOHur. 
J'tbıt>&fl Tburmann, Wuerdemann ~e 
Jbltenr blDıaala temayOs etmlflerdlr. 

Cebelüttank' a 
5000 Ameribn 
aıkeri geldi 

Mebus seçimi 
layihası 

Hazirlanan proje Mecliae 
gönderilecek 

HARB DURUMU ı Lordlar Politikamucizesine 
r-------------'11 kamarasmda inanmıyoruz, kuv
Harkof muharebesi bir münakaşa vete güveniyoruz .dd t• • ca.. t.rafı tinci sahifede) 

şı e ını artırıyor cAlmanya dürüst Jıare.. olan bu Qlkede, en tehlikeli da)o 
liet ederıe diier milletler gaJar ortuında, sağa sola bakma-

Berlin, durumun Almanlar lehine 
gelişmekte olduğunu bildiriyor 

.b • 1 ,. b• dan, kamrgaJara aldınş etmeden, 
ııı ı muame eye ta ı sükünete aldanmadan vatan ge· 

tutulacakbr• misini dosdoğru hedefe göt\iftneX 

Doia ceplıı ni dea 

olmuştur. Politika mucizesi de
ı.onc1ra 22 <A.A.> - MWl BmnJyeı Dilen §ey, hiç kimseye aldannu· 

re bulunmadığını söylüyor. ~~B~!::..-m ~ ı; yan, herkesi inandıran dürüat 
Alman tebliği Kerç yanmuuı- Umumi Hamcte mlnam bir lntnram- bitarafiık politikasıdır. 

Harkof bölgeeinde baılıyan da muharebelerin bittiiini "t'e cı zihniyete mum Jralcblmı, bana Bu da yetmesdi. Bu politikayı 
muhare'be bütün tiddetile devam yeniden 19 bin eair alındığuu ~~-~~blatmır '--~ıı:!.8 -~ıt- lyi yürekle tatbik edenler biliyor• 
eciiyor. iki tarafın da çok mik- bildirmektedir. Cephenin ıimal -'116 u ... ""~ lllU"" "" auuu•- } dı k 
tarda tank kullandığı ve ileriye bmında Ruslann taarruzu fize- zım pldlttnl aöflemJfU. Lordlar le&- ar i hiç kimseye dokunma,.. 
büyük kuvıvetler aüıdüğil anla- rine fiddetli muharebeler olmUf" marumda A.zadan Loıd Vana\tta.rt yan, hiç kimseden bir ıey istemi· 
plmaktadır. Fakat mulıarebele- tur. Bu muharebelerin durumda dfin bu nutku bah1s mcwmu eıtmlf ve: yen, fakat hiç ldmseve de zırnık 

•Bu .azterl B. Morrisoo'a batlı gae.. ' · 
rin neticesi hakkında henüz ma- eaaalı bir deiifildik yapmadıiı term.et için delll, Veray m.1181ıedul- \'ermemek karannda olan bir 
l6mat yoktur. Yalnız Almanlar anlatılmaktadır. ne intikamcı bir -""- atfeden fd- sulh politikası, ~ .. ~lam bir temele 
dünkU telaliilerinde timdi ba _ .. ,,.... -tr. 

Cep
L-de de t-LLr._:!!_ Alma- Usak Doia'claı d1alara nJha;vet •anele Joln .O,lüyo- dayanmazsa en hafif dokU'nuşla 
ac _,...guu.uu •• - rom.• deı:n1ftlr. Lord Vanıdttart ldl- yıkılır B tem 1 k -

lann eline ~ 1'aber ver- Birmanyadan Çin'e giren Ja- llne hareket etmet bahsinde B Mor- · u e • endine guven. 
mitlerdir. Tqel>bü.Gn Almanla· pon kuvvetlerinin hareketi dur- r1sonJa aynı fttlrde oldufmıu · flAye \'e kuvvettir. Türldyt", her gün 
nn eline g~eei, Sovyet btala· m11f gibidir. Japonlar timdi prk- etmlftlr. harbe glrecekmjş gibi hazır oıa-
nmn müdalup m~cbur kalma· tan. Çek,-ana ~dea ta- C::t = ~~ men Lord rü bitaraftır. Bur.un lçbıdtr 1d 

=~!;ti;'e:nt7u!! 80'1:. =j:";~&....~ dlatemeUn po11&b. A*Dft ile- biz, gelecek gilnler dahi diplcmıa-
man aittikçe AlmanlaT lehine p• koldan 11..Jemekeedlr. Ba mm- J'"J'NMllnde ilah ............ B. 

81 mucfRslle IOllun& kadar tutu• 
lipnekte olduiunu bildiriyor. takada ..ıddetli m _ _.. ___ ..:_Jer 

0
J... lıflmtmnun nutblldlti bl4ıblr nokta nup tutunamıyacağ'ı.mızı hlc dU· 

,.. 111111n1ue --- buna muhalif deRlldlr 1'llhaklka · ·· • 
Sovyet tebliği Alman hGcum- yor. adalet prensipl, uRrunda mticadele ş-Jnuyoruz. Biliyoruz ki bir po-

lannın püskürtilldüğünü, Sovyet Bu cephenin diğer kısımlann- ettııttmız prensiplerden blrldlr ve btz litikanm verimi karşı tarafın 
Lo~ 22 (A.A.) - •• Vichy'd~n taarruzunun ise devam ettjğinf da mühim bir§ey yoktur. adaleti yalnız Almanya Jçln ctetJJ, ba menfaati aüniinceclir. Menfaat 

ahnan bu haber~ göre ~mde 5 ~m Anbra 22 (Telefonla) _ Yeni haber veriyor. Reuter ajansının L.1>ya'da: camtamızdi bulunanlar da dahil ol- hesabı gerektirdiği ..r.n poUtlka· 
asker bdunan hır Amerikan naklıye ı;..tan hazırlan lan eb inti- Moskova muhabiri Alman ileri mat ftzere btltthı zulthn Rftren mmet-

5 
... , 

:r.'isi ~baGe..cü~~ ~üt~: bat. kanun ;;:i buk:da Veka- hareketi hallmda pek az malıi- Durgunluk devam etmebedir. ler için fstlYonJZ. Hattl hofUlıma ya, dürüstlüğe, bltarathğa aldırıf 
ha_r.un19ft~~ . dmınmb. onun e 1 letlerin mütallalan aorulmuttu. V"!- mat olduğunu. bu taarruzun ne Maltaya yeniden hava alunlan gidecek derecede olmat illere nuru- eden olmaz, it sllAha d\tşer. Bun· 

mu rwm re as:atin e ır tayyare ge- kal ti b b t .. tal .. 1 bil ölçüde olduğuna gösteren ema- yapılmııhr. nal~ teflert battmda da ada- dan da korkmUJGnlZ. 
misi bulunmakta idi. e er u uaua a mu aa annı ı - ı .._ _... Jetin tatbikini 11t110ruz • 

clirdiklerinden proje yakında Mecli- •!!!!1!!!!!!1!!~!11-~!!!l!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!~~!!!ll!l!!!!-[lll!l!ll!~llllllı!!!!'l___ ll!!!"I! _. l!!!!!l!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!f!!!ll~ Lord Ctanbome Aıım- beJanna.- SaJzburg bulU§!?'.JlS'.nda Mihve-
ae M'Vkedilecektir. · rtn .a..... A 

Umumi hıfzziısıhha iaşe belgelerı· A " 1 k mest polttllı:84!!1m VeıaJ'dan tama· • ~JA ve vnıpa arasında köp-sn mezar 1 ~!~ı· oldulanu .nylemlf"" de- riUük yapan, hl,. do°k'mulmamıt 
kanunu Sebze aeEerberliği .....,..... .. y 

Anbra 22 (Telefonla) - Uma• Allbra 22 (Telefonla) - Zirut •Atlantİıı: beJannameel bMln P- bölgelere bUyillc çapta bir hare-
mi Hıf,_bba kanunu maddderinin VeUleti bütün yurtta yazlık aehze V"l" J d .. J 0 1tp1ere "" malltplara ıefab ftadet- kete girlşeceğl blldlrlllyonnuş. 
tadili liyiıaaı Meclise gelınİflir. U- aeferl;erli.ii yapJmaamı tamim et- ı ayet ere agıb maıma B. Muhiddin atiindai'm melrtedlr. Eter Alman,a dlrDıR ha- Bu haberin ne kadar doğru ol· 

b t d ub k • kr retet edene diler mllletıeıt gibi mu- du~""" ..x.-
yibaya göre sahillerimiz araaanda it- mit. bu mahatla buradaki ziraat aı an 1 m a emesıne te ar ameleye tabi tutulacaktır B Morrl- 5 ... uu, ve ~<;A doğru ise bu bb1· 
leyen Türk gemilerinin uğradıkları miieueaelerinde yetiftirilen aeb:ze fi- ba,ll\ndt IOn da bunu .e,ıem" oıdiır.. gelerden hangi memleketlerin an• 
ilk Türk limanında aıhbi muayeneye delerini bedava olarak isteyenlere Ankara 22 (Telefon) - Jqe JR§Jlacağmı kestiremiyoruz . .a.-a 
tlbi totu1mama1an a.u.muada \,aa dzl P :ııılrtn. ı ~ • • ı-- L...1- ~~ 
L 1 )-Ll -"'---L '- L-...;b aı °J p .... , • • -- _.. ..........._ "22 -elefcıa1a) ~......... Bir ltatyan ile Avrupa arumdald bölm>ler 
&O ay uuar ·-~ ecneui - M·· ·ı b. k lerinin 'Yl1lyetfeı-e tevziine bqlan- t ....._... . . ' •. . o-· -: t;.---ilerinden baıka ecnebi devlet UeSSI tr aza t B b J 1 ··r .. d stanbul Val1ı111 Muhıttin atilndag Suriye, Irak, Tiırkiye olabilir. Ja,.. 
·-·-· mış ır. u e ge er nu us cuz anı hakk d A • " 
reis ve ricalini tıs .. yan hususi vapur ' f · · .. L • l'"k 11• a srı mezarlık yolsuzlugu d ponya Hint denizhlden Basra ı.x •• 

:r D-- • • --L~ed V8ZI CSJnl gorece&, ıaşeye taa IU } • d ·ı L • e • it AU1. 
"yatlar patente muamelesinden.. (--. tuahot IDCI -- e) eden bütün muameleler, vefat, do- mese eaın en .ven en &arar temy_az nıza ısı fezlne yaklaşırken, Mlln-er de SU· 
dma edilecek ve ecnebi 0 emilere )enler " · -L·ı h'"d" d · b umumt heyeti tarafından nakzedıl- ~ye ve Iraktan o tarafa -mek .. gum ve •aır n11&1 a ıs en unun . ld _ d • •. .• .. .ıu 8 -._. 

hami kolaylıklar yapılacak.hı. Ölenlerden biri Pertevnial liae9İ üzerinde ya.pılacakbr llUf 
0 upn an temyız dorduncu • Ye İngiltereyi fran ve Rusyadan 

talebezinden 29S numaralı Hamdi 1&18 belgelerinin vil&,retlere tmü keza d .. t:7d' dür. yeniden muha- Brezilya açıklarüıda bir ayırmak mı tstiyecek? Her plln 
Japonlann garip bir OlkG'dür. Patlama emaaında ora- 1 S hazirana bdar ikmal edilecektir. emeye 'anm1tbr. Amerikan dritnotmıu mümkündür. Türld- -Unce, 

ki
• . elan geçerken aiır yaralammt. Cer- Bundan aonra mahalle birlikleri ida- ,_,_ e-

te ıfı ralapata baataneaine götürlilürken re heyetleri her aemtte, tayin edile- Mahrukat ofisi müdüril habrmıt garptan prka, şimslden ttnuba 
Anbra 22 (Radyo pzeteai) - yolda ölmflıtflr. Yine kaza eanaaın- cek günlerde, mıntakalanndaki e...- orman mıntakaJanm dolJu geçmek için memleketimlzl 

Felemenk Hindi.tanmdaki Japon da orada balanan elli )'&Jlannda leri ziyaret ederek karne ile ekmek • Koma 22 (A.A.) - İtalyan orduları yol yapmak istemek, her Jc1m için 
ulterf makamluı, 'bGtiin halkı Ja- Rüstem de alır yaralanmlf, Cerrah- alan her pbsa 'birer iqe belgesi ve- gezıyor umumi karardhının '121 numaralı olursa olsun, sonu gelmtyecek bir 
poD)'aya karp sadakat yeminine da- P8f8. haataneaine kaldınlmıı ve biraz recelderdir. Şehrimbıdetcı mahrubt ofW mtı- h1111181 teblllf • 20 mayuıta. Roma 
yet etmiıtir Bunu yapmıyanlar her aonra ölmiiftth. Üçüne& ölü, 1 1- 14 late belgeleri içinde birer numa• dQrlütthıe tayin olunan B. İzzet ya- attle 2,50 de BNldlya tJyılan açı1m8:; seferdir ki b8§lı başına yeni bir 
tBrlü yardım ve himayeden mahrum yqlarında Mazhar adında bir erkek ralı kupon bulunacaktır. Badema her nında birkaç orma.n mtlteha881S1 ol- Fernando de Hotıonb& tulumm 100 harb demektir. Harbi kazanmalt 
l>ıralulacaklardır. Şimdiye kadar hiç çocuğudur. ekmek brneai nya diier maddeler duta halde, lstanbal dYarmdat1 or- mll batasında, lrorret ,.,,.....,,, Enso bakımından bu fe-:!aklrbfı ge
~ir devlet tarafından ~le bir tek- Y~claa ~kıza 49 y..-: t~~ bu ~uponlardan birer :: ::e~ ~tler 1a.ı: Kromt komut.aamdakl ~de- rekll kılacak hiç bir hedef gör• 
lif yapdmamııtır. Bu ıtibarla Japon da Safınaz da dun gece geç vakit tanw ke.ilecektir. Böylece hem tev· etmlştlr B tzzet.e Tlll,et ~ ~tı t =~::alJba :ı...::ııne~ mttyonız. Her halde, uzun aylar 
makamlannm tekliflerinin garip gö- Cerrah.,... hutanezinde C>lmiiftür. ziat intizama girecek, hem de fazla dfhü de

0 ref~t etmeMedlr a m - etmıftıt. Koruyucu •..-•A- mU:brlp- lçln böyle bir hareket hazırlığına 
ıüleceği muhallakbr. Bu aaretle ölü •yıaı dördü bulmuı· ekmek kartı tevzi edildiii aasulan · -~ 

tur. latanbul, Anka- İzmir oibi yerles-de ı d • ı . 1erl aruından seçen Baıl>arlto d~ alA.ınet yoktur. .... •· cra aıre en nllıaltm, b~ J'lz metre ...ıeden 

H k ft bb
.. Yaralılar Ler laaaai Lir yolaazluiun önüne ge- Malt Jm yısU Jıl&rillnd ımıfmdan n bin tonlllto- Bu mürıuebetle, Almanya Bil· 

ar 0 8 teşe US Yarahlarclan alt1aı Cerrahpqada, çilmi, olacaktır. 1atuı _:::ı~ ~: dola 
8

: 11lk "CCMS m11lmetrela ı topla mtllel- yük Elçlal Van Papenhı bir ds-

A
) J J• cliierleri de H..W haataneeindedir. .~ 2~. (Telefonla) - .fa:te n hulraıım blr1ncı~CC: glnl~ Wı bir mtılıJa lau'tl lıll tmllll ..ı- kert aıman mecmuasında neşret-man ann e ine lmmlerini yazıyonız: Tramvay bi- muateprlıiı on&mllzdeki hafta IÇın- ıcra,c1a1re1er1 tabslllt ve ~t yap- v~~.:-~~~ ~ tiit makaleden şu satırlan al• 

• letçiai 42 ptmda Melamet oilu Zi- de burada huulanan yeni binaya DUyacatlarchr pil - --. --•- _ geçti 7U'ldia, mı..;t 1044 nwnaralı Ha»- tapnacak ve yeni kadro.ile ite bar Yedikul · 1D.a bir mldıllt artında batınlfbr. makta fayda bulduk· cBlr kaO 
• • kJ. biletçi $riD oilu 34 y&flada lıyacaktır. e hatbndan baıka Korama •=ed hiçbir hareket :va.- r.amarntır, Mlhftr. devletlerlntn 

<Bet tanm tinci sahifede) Mehmet, vatman 1081 numarab sı K·· kull - ti·ı··ı • tramvay hatlari da punamJfla • büytık taanıız kadrosu !çinde, 
•• - yqmda 1..4 .. ı: bilet,.; 311 doL--'a oy 0 an enı 11 en ka Cez k Türkiyeye ............ bir aal"'·.... d" 

Sovyet hucumları durdu Mehmet oil; Meh.;et Ali P!;:v- AnPra 22 (Telefonla) - Köy ldırılacak a anunu --r \,&&&.., ~· 
11erUn 22 <A.A.) - Alman otdulan aia] Jiaeai talel.ezind• Nazif oi1 

17 
okullannda ilk tahail mecburi olma- İstanpul tramvay idaresinin Yedl- deiif tirilecek fÜDdüklert pytası yaymaya ça-

bqkuınandanlığuun blldlrdltlne göre. yqında Mustafa. eekici Haaan a .. 
1 

aı, köy okullanm n enabtGlerini ter kule - Slrbcl tramva.y hattını IA~- Ankara 22 (Telefonla) _ Ac:IJI. l:eslıyor. Belki bir yıl önce, bu 
Barkof kesiminde Alınan müdafaası-

4
o yqında Hüseyin, Mahmut :j1: kilatlandırma "kanun l&yihaaın~n t!mete tarar •rdlllnl yazm14tık. ye Vek&Jetl TUrk Ceza baunıa11 türlü pyialam bir ltlban olabl• 

nm lltOnliitil önthıde bolşev11ı:ler bir 336 d .. 1 M z1ı o· . . kı muvakkat encumende tetkilcah b•t- re ıren veya vapur gilzergAhında deiittiren yeni bir proje Uzırlamd· ~frtll. Bugün artık Türkiyede hl§ 
noktada bafladılı:lan tlddetll htıcum- 12 ogumd ..,.u d a apr, dımı··~ lzıO mit ve 11--- Meclia ruznameaine bulunan dJRer bazı hatlann kaldırıl- tad k lan 

20 
mQ'l8ta temıek mecburiye- yqm a ı eo ora, an e ı &ıZI .,.... muı için de tetldtıer yapmaktadır ır. imse bunlara kulak asmıyor. Eli: 

tinde blmlf)archr. Buna mukabil yqında Repka, İamail oğlu 9 yapn- alınDUfbr. Bu hatlar aıumcla Bebeic - Emln&ıtl Vapur 'yerı·ne aaçma propagandacılar bile an-
dDpnan batta bir noktaya karfl tüt- da Kenan, lzmail oğlu 16 yqmda hattı da vardır. İdare bu busustakl 1adıiar ki Türkiye, bir ittifak im-

• Jt hallnde tam tuııanara.k flddetll Nazif, Tayyip oğlu 18 yaftnda Ha- Macar kararını pet yakında tatbik mevkllne tayyare zalamakla ancak emntve. tlnl va 
llllcuınlara llrllmele bqlamlfbr. Bu- lim, Sadık lem 28 yqmda Mü~ toyacaıı:tır. 
nda cereyan eden muharebelerde bu •et. lamail km 40 y&flllda Fatma. 

1 
• --- -- temamfyetlnl güven altına a1maJt 

tantlann ootu ıaıırtbedllıntl. DDt- Tzlür kızı 60 yapnda Kevkep, yara- gazete erı Belediye bGtçesi Yakiııda tavvare katar- lstmrlştlr. Bugün, Türkiye h~ 
manuı flddetll mukavemetine falmen lılardan hirl tok aiır olduiundan Ankaraya sBnderildi 1 

J ' metlDln gayesi ve bütün TilrX = ıı:!:::ı~=ıarı hleamlarda ilad~ almamam1! ve hüviyeti de Türkiye hakkinda BeledlJe mabıaeM mDdartl B. lari tertip edilecek mWeUnln amllU barbdm uzaX 
teebit edilemenüttir. Mubtar Acar, dtln aqam Anb.raya kalın 

llerlln 22 <A.A.> Bartof tesmıın- 9 vatandaf. mGdantı yapılc:bktan dostane neıriyata litmlttlr. B. Muhtar .Acar f.tanbuı m X~k 21 
<AA> - ııarat tanu'e aktır.» 

Mi muharebeler •Jlll '6ddetle devam •onra evlerine Pncleıdmittir. batladılar Umum! Mecllal tarafından bbu1 n ıa:= ~ ~....::.: TQrldyenln barbden uzak taı-
tlmetttedlr. Alman ukert mütflıaans- Y aralılari ziyaret tasdik edllen H2 mali yılı belediye ve den aıra hatta ha1'b .,,_ _... malt laMdfl1n1 herkea blllyoı. =:m mtı1ıaJluma ~ bu muhare- ldarei Ör&,-. Komutam K A--. 22 (Radyo pzeteai) - vlllyet blfıoe8'nl, Dahlllye Vetlletlne olma daha .,.,.. mal Dllllll lolD ,.... 'l'Grklye lle Jdm_,,tn (abpnaM 
ltm..!1~e AlıMnlar lelıJne lnlı:lfaf ral Sabit Noyoa le Val B:ı!~n,_~· Macar aazeteled Tllrkiye hakkında anıedecet; • VeWet tarafmdaıt. 1 nllr JD&t&tkn hDıuvJMelm' w lla utemedix.ı .. 8 de ı. .. ...Hwa tAt.. ID&4 

.... ~. • D le B • A~ft "-~- c:ıuqe da doetane n.Vatta balunmalcta· hazlrana bdar tudlk ed1lmetdnt te- btarlann mıldlpt = 11ı1ı l9llJd ı:;u• U"'5'6&A ~ Mosk r~ o. toT • ...._ n.uw dün hl· dır. Muharrir P:eter I.:oyd. aazete- ınln et.mele p.hpcattu. de ._..ueıtn Jlll1Dl t~ .e,ıe- nıyoruz. Bu durumu blr muc~ 
OYa radyosunun diae ,ennde tetkikat ,apbktaa eon- eind ,.adılı bir makalede Til kiy nıilth'. Millıenttt. tmlmJe dlmlft1r t!etıJ, .ttrecell kadar allren bit 
bir liaheri ra C.rrahpap Te HuMl ı.aatanele- Dha i:er bakımdan cihan milled . e- KVÇVK HABERLER ki~ hakikat avnM1'11'I 

rfne slderek yarabJan aJ'll Qn ziya- k 
1 

enne " Ylbı bJ1 Ukle ı. 011a,Q11a ha.va J•r--
~ 22 <A.A.> lbıtoT& ıac1- ret etmltlerclir arne o acaiını kaydetmektec:l&. 1anmda = cın plb3r 1ılkııı Neemeidln Sadak 

Jma lle JQJıan ve burada alman bll' ff.!!I~· tin• --~-·-~ * Beyotıunda Dllptna adında ha- ~1DııııDotlf ltlren b'• ._ ___ .._ _________ _ 
llll>ere lbr'f Tlmoçenko Ha~ Jted- U&UD1e yarauıu Çinlil mtıe bir bdmm oocatanu dGIQrmet ... ~.,-..- • 
llllndet:l taarruzlarını olddet.lendir. Hadise Aakarada derin 'bJr teee- • er, Japonlari illere mldahalede buhmulılc bdmm gı. baretet eMlltnl tlııba1J1D edebi- Be .a U._. 
llllttlr. IJbn.d1 Barkof §&hrtn1n tam allr ayandınmttır. Ölenlerin cenaze- püıldlrtttiler 6ıtlmtıne aebebtyet vermekten munun · Plln6rlll'dln biri ~· ueme ~ 
ptmmda1r1 ovalarda çok flddetH çar- ai htktmet tarahndaa blc:hnlacalı Loadra 23 (AA.) B B C.ı AJ'ab1 admdati tadın IOJW1l1& ~ ~te:=~. - Anadoluda 1...ullanılan ~1--1 
papnalar yapılmaktadır. gibi ağır ve hafif yaraLlann da teda- rı-111 et.--&.. 6-50 L;, • mi.o Ye haömdatl t&bttbtm 1118'9ku- " SUAC& ·ı · hüldbn -L-..ı__ -•- ~er, ._,..._..ayaa J(.UOmetre len devamına tarar ftl't.1erek - A.. :x.; • • taı• bir tabir: cKinz yöresb. Kirazı 

•mon 22 <A.A.> - Cepheden b- vı en et tanw11CU111 7"11ua-· ce11lll>unda, Fuçee.-Umani 78kımna b•~-· ım -•.. ~·r lfÇI unatnamesi bol lan b l d
0 

1 
ftllUa tueıeıdn• ıeten bir 1ıelgrafta c~ v~ bunlardan mulataç olanlann -LanJ•• Japon L.._t1-..1-.ı • at- a&Ulll* K~~-~ "61-::,.~~ Ankara 22 (Telefonla) - T'ıc:a- o ,ere ÖJ e ıyor ar. 
llal'tr.of tealJnlnde Tlmoçento ordula- ailelenne yardımda halunulacakbr • .,... .... .. ........... auu sen uv-..-ac .........,_ _...._v ret ''-L•ı • x... :...ı ı..._~ al bil cYöre>. cmahab demektir. 
rmın taanunnun devam ettlll "Keyfiyet dh Bapek&letten Vali" mıeJanlır. Mbı aehrinln m•n-hnda ~de bulanan 'ba7 Huri celi ve&a eti a.-. .,.. -..rn a s- Edebi dile malohnw prelten 
a.ıamı .,flmaD mldafaa m••--· ı - " .... ,.nill B. Udi ., __ _ıı ___ WI,. Wr Maıa .... edilea lenoelv • =--~ ~~~ l.a.. olanlann itlerini raeterir lille ile bir kelime. ~ ........ """"- .-·- ·- ..-...-~;; •l!lılr'· nid ~l~_. ................. ..-.11 



eal bir vatand"ş tipi 

baklJta, bir anlatışta hiçbir 
adeliği yokmuş intibamı vere-

·~· ayet merkezlerimizden birinin 
esinde, bir kahveden babsedi· 

Burayı İşleten, dükki.nınm 
•· temizlemiş. Barakasını bada

• Bütün takım taklavatıDI 

zam ıekilde duvarlara Umıf· 
sinde çöp yok. Molozları bile 
nünden kaldırıp istiflemif. 
• girer girmez, sizi giiler yüzle 
ıyor. Aımmıt topuğunu sürte· 
iskin miskin yürümüyor, hayır. 
garsonlara baı sanarak aldan· 
lZ bir çeviklikle tez teı, adeta 
esine gidiyor. Sizin yürümek 
~· "z masayı daha önce lceati
terniz. tertemiz bir örtü alıyor; 
örtüyor. Oturdufunuz zaman, 
mis gibi sabun koktuğunu 
ıyoraunuz. 

Böyle bir çamaıırcıyı nerede 
acaba? - diye düıünüyorau· 
iparifinizi bir kerede dosdoğ· 
aYlp ortı. şekerli kahveyi geti• 
Hem d~ ala köpüklü köpüklü. 
: Is kokmuyor! Şekeri ellsik 
Nohut kanıık değil 1 Fincanla 
ayn ayn cinsten değil! Yanın· 

var. Bardağı gıcır ıııcu yı• 
• Kenarında dudak yeri, öte

berisind pli._ plaç yağlı par· 
leri yok. Tepıi de ovulmuı. 
ranızı çıkanyoraunuz. Şırp kib
ıyor. Oturduğunuz yer bahçe 
da bulunmakla beraber, yere 

çöpü sigara izmariti atmıyası· 
Ye derhal bir tabla getiriyor. 
ın İçi külle kirlenrnit değildir. 

gibi ıilirunif, parlatılm ... 
fınıza bakıyorsunuz. Havuzun 
. tertipli. Fıakıyeıine itina sar
ış. Fiaı tabeliıı, Belediye
uliıne uygun tekilde sörüne
re asalm". 
alclıld&nn tahtalarında nok· 
· İçeri dilenci koyverilmiyor. 
un oparlörü lüzumundan faz
ama,. 

aralık yaklaııyor. Dikkat edi· 
UZ: Tırnaklannda kir yok. 
• dütle soruyorsunuz: 
ız nereliainis? 
utalıyun efendim... Bu kiy• 

h.. içinizde bir ferahlık .•• 
en dikkat ediyor. rmc:an

ia çın çın çm vunnanıza mey• 
rrniyerek derhal yanınıza ge-

veriyoramusı 
eı kurus fazla bırakmıpum, 

•• ( Bahtit bmalarda &det d• 

( 
SahUe 3 • >' ( 

ŞBDiR DA~l;JtLÇR• )11 .. ••ç ... p:u••ll 
Şapk~ k2rd~lesi -

Üniversite' de 
imtihanlar 

Bugijnden itibart:n 
dersler kesiliyor 

2 

1 TiYatro edebiyatı 1 Kasadan 50()0 
lira çalmışlar 

1942 de neşrolunan piyesler 
Geçen haf~ ilbl bu hafta da tl- t.acıoğlu'nun yaptııı 

leJ:amvayda iki kiti kOlhlfuYonla. 

- Şapka)"I ttrline Çfıvİrttim, okut
tum. Adam bunun için topu topa 
[mç para aldı biliyor muaun? •• 60 

Postahane kasaııni ıoyan kutuJt.ı ~ doğrulu. •• Memii• 
tecrübelerde.O "ki ki • kal d • oldum. Ufdıt tU etrafmdaki kurde-). tı ya an ı li d--=- • • _...,!_ _ bir --!-!.-1 

ıYatro Yoklutunu telf.tl lçtn okunacak bıı.hsettl.11 bOlihn ttJatro ıseTerlllt OO" J'l ._,..tirip Yanoe Y-
ıtyatro p1yesletmden ba.bsedecelim. ala.kadar edecek nıalı!J9ttedlr. BtltOn . tlllanaia lrelkmca it ~ Bir 

Bugün saat lS den itıbaren üniver-- Geçen seneki neşriyatı tanıttıktan bnnlaı: battında leh ve aıeyııı. ılTt- Istanbul poStahaneB1 kasesım aoyan kordele.içia Wr lira ft11Di11ı abelti. 
sitenin bfitlln fakültelerinde deraltr lJfOnra bu senekUerf. süW ııe geç1ştir- ıenecek sazıeıt. ıra."81 ya1nıs basma 1ki k1fl yakalanml§tır. Vab. tayle ol- itte buna c:.amm ..ıaw._ S-. hMI 
kesllecektlr. İktisat fakllltes1n1n ele- mek baksısht oıacattı. piyesleri tanıtmak ve okumaya tef- muttur: Mtıve=t Sa1m a.dmda biri kurclelanm ylUUllda inoe. ai7llla Jiılllr 
me imUhanlanna 26 mayıs salı, hu- Çok ~terU tiya.tıx> müelll!lerlnden vlk etnıek olan bu satırlara 8*Jftlra- postahanenJn nakliyat ikıınena be~ yolıı: mu? .. Bir t..a. de ondan ..._ 
kuk falctlltestnln eleme 1mtlhanlan- olan Henry BecQue okunacak plyeıt- madılun l.çhı mazur gMHlrftm ilmi- ıbhı Ura kondutunu görmiif vt aeyyar diın. «30 ~L.ıt declL •• 
nnaaca27ktmır.afl!. çargmaambayıa cumgil.nla ~~hu- lere ne ırQrıel blr l.slm talanıftır. O dlndeytm. atacı Ahmet adınd& bir arbda.11 ile Ba töz ünrine ---L __ _. __ L..L 

H 5..uu bunlara •Klitlpha.M Uyatrosu:a der. Mevzuumun çerçeveslııe l1ren itin- UJUl&i'alt bu parayı 9Qlmala :tarar ~ -
kut:, 30 mayıs cumartesi. gOntı de D:ı- Biz de rlehir T1yatroau.t dlnlenlrken cı eser İsmail Oallp Arcan'uı c'nya.t- vennlflerdir. Melen adamın ...... d ... torelaı 
tısat faklllteler!ntn eleme tmtllıanlan •Ki1tilpbane ttyatfasu• ndan 18tlfade roda ma.k17&J• adlı klt.alndır . .c. H. saım, bir gQn alQam üırıerl memur- - Bundan yapbrttm mı? •• YUıl 
bitecektir. Bu tarihlerden 10 l'tln edelim. P. kılavuz kltaplan. nuı seJdzlncW lar gittikten sonra &rbdap Abmed.1 yenil.mi taldlrdm mı? •• 
sonra da sözHl imtihanların ıtsteıert Hem plyea okumak tiyatro aevenler olaralc: neşredllm~. Maldyaj sana- alıP kuanm bulundutu yen geut- _ TabiL Ne yapanuı? 
tesbtt edilecektir. için katt btr ihttyao deR11 midir? Bir tının tiyatroda ne büyftk rol oynadı- m.1t ve elblrllltl Ue kaanın k11it kıs- Onlar bay);· luieupırlark.,; "-

20 hazirana kadar iktisat, 17 ha- mevshnde topu toım on, on beş piyes Rını söylemete ınzum olmadılmdaıl mınm resmini ve m.oclellnl yapm)fl&r- kenef. kendime el'" &..neL. L--'-
zlrana kndar da. hukuk fakllltelerln1n seyretmek imk.Anı brşısında bfitün biltün tiyatro sevenlerln bu kitapla dır. Bu model üzerlne b1' anahtar 1 • • Uf K"' ~ 
sözlil ~mtlhnnlan neticelenecektir. tlyatro sevenler bu ihtiyacı tabtatlle alAkadar ola.btlcccklcrlnt ka.yıtla Utti- yaptıran bu lld ortak nisan ayı ipti- dnno Bız ıntanl• bnan ne 1'*11P• 

Edebiyat fakültesin& gelince: Ede- okumakla tatmin edece.klerdlr. Tele- :fa edeceğim. dasında yine bir aqam dalre bo§al- ne m&nuız. ne olrmyaeak ,eylen 
blyat fakültesinin sertifika felse!e rar edeyim, okumak tadına doyulınaz Şimdi basılan plyeslen geliyorum. dıktan sonra içeriye gtrereJı:: tasayı kendimizi icapbrmiflzd1r. 
sertifikası l haziranda, ya.hancı dil bir zevktir. Onu tadan blllr. Hem lyt CHITRA - ~1ndranath Ta.gore'uıı açmıolar ve içinden bet bin Urayı al- Me.ell tu senelerdenberi bemea 
metin imtihanı 30 liatlranda, tez mü- blllr bu llrllt dramı Irfan Konur ta.rafın- mııtardır. bGtüa dünyada. en ileri •• kemale 
dafnası U, 16, 17 haztranda, psikoloji Biron .seylrcllerl istet güldurllnüz dan tercüme edllm.lştlr. Eser eıdebJ Ertesi gün aIAkadar memur kasayı gelftU, batlann iberinde l'ezen ...,_ 
scrtıtıkası 18, 19, :'.O hnztranda., sos- tster ağ'latını.z, yalnız sakın uyutma- kıymeti yüzünden okuyucuda çok gü- a~tığı zaman içindeki bet bin liranın kalann lı:enanndaki t,q ilı:i arkada • 
yolojl ve ahltl.k sertUikası 22, 23, 24, ymız.• demlf. Gllzel amma.... Gülüp, zel bir testr yaratmaktadır. çalındı~ gfümllı ve derhal mbıta.- bahsettikleri k dele! 8 . 1 
umumt felsefe ve mantlk ve felsefe atlamak, hattA mkılıp uyumak için TANYERİ - Necdet Rtıştll'nün ya haber verUerelt tah:k1kata glrl§il- • ur •• ar çolıı: p
tarihl sertifikası da 2S ve 26 hazt- tiyatroya gltmlf olmak lhım ... Hal- cıHa.vacılığa att bll' perdelik mektep m~tır. 'Blr buçuk ay kadar devam nbundp feylerdl~.._~olu_. hayatunmla ~ 
r:ında yapılncaktır. buld okunacak piyes lçln öy1.e ml? temsili• dlr. Tilrk Ha.va kurumu neş- eden tahldka.t sonunda hırsızlıtın Sa.. an IUMl manan olnuyan .... 

Edebiyat kolunun imtihanlarına ı 'Evinizde bulunuyorsunuz, kitap ellnl- rtyatındandır. im tarafından yapıldığı tesblt edile- teY bulaınuaum:. 
haziranda başlanacak, yabancı d1l ve zln altında duruyor önünüzde geçir- PARA - Necip Fazıl Kısakilrek'ln ret: kendisi yalaılanmlf ve AhmedJn Bu.cün berikiaini taktırmak için bir 
tez müdafaa 3 haziranda, eski Türk mek lstedlğlnlz saat, altınızda rahat esertnl gönnlyen. okumıya.n laı.lmıpa de suç ortn~ı oldu~ meydana. c;ıkanl- lira verdiiimiz ppka kwdelalannm 
edebiyatı 5 ve 6 haziranda, Tür1t dlll blr koltuk, tabakanızda tellendlrccek duymıyan kalma.mıştu. Görm1yen mıştır. mazisi haklcmd.ki _.. tuhaf hikayeyi 
tarlhl 10, 11 haziranda, Arap ve Fars bir kaç stgara... Oklım.aA'a başlar ve ol"USUn, okuyan dnlolApçı Gençlik• Hırsızlat bu parayı ,aıclıkt.an sonra pek çok lcimaeler bilir: 
flloloJls1 16 haziranda, yeni Türk e- hayallnlr.de eşhası bir sahnede gibi gazetesinde nep-edilmekte olan cOro suçlarının meydana. çıkmaması için • • • 
deblyatı 23 ve 24 haziranda. umumi canlnndırırsanrı, ne eksi~tz kalır? puro. Ue mukayese ets\n, ökuınıyan Ud bin llmmıı saklamışlar, ftg bin Şapkanm ilk ıcadedildiiı zaman-
lcngülstlk lmtlhnnı da. 29 ve 80 ha- Tıpkı tiyatroda olduitu glbt bllsbfitün da okusun. Ura.anı da Ahmedln anncst MDnevver da bu kurdelilar da m~dana çalr
zJranda yapılacaktıf'. bqka bir ~leme dAlma.k, onun heye- KARANLIK ...... Bu piyeel alAb. ııe namına Çal'§lkapı clvannda yent Tu- 11111 ••• O rildtler yalnm 6e boyda 

Tarih bölümü ımtıhanlanndan ıo canı ile mlltıebaasls olmak artık ar- okudum. Mllelllfl İhsan N!fS\, çok rıuı gazinon sahibi ile ortakbt& gir- ppb ,,...,..._. Ve lx•l1111n tmm 
ve ıı haziranda orta kurun, ıe ha- zunuza. iradenize bağlı değil de ne- gen!J blr mevzuu blr perdeye lıkıftn'- m1flerd1r. Ortakhk muamellııdnde ortaJannda. .,imdikf la..cleli ,,...._ 
ztranıa 23 haziran arasında umumi dlr? malt istemiş. Kahramanının iptida paranın AhJbl olarak .Mtlnenv P.. riadeıWr ..... 1t1ıf L ' .. ......_ 
tatlh, 24/25 haziranda yeni ve yakın Okurken sıkılıp uyumak 1ht.1mall yaptığı feragat sonra da geç1rd.lğt tu- terlldft1 tçln f(lphe b&sıl olmamıftll'. Hwlrea tia ! IM>ydaki ~ 
kurum 26129 taziranda ilk kurum ser- de yoktur. Sıkıldınız mı kitabı ellnlz- hl tahavvüller etra.tııca tahlll ~lle- Saiftıle Ahmet 4ihı adliyeye verU- birini iahr bafma • • kendi ka
tınkaları yapılacak bu suretle hazt- den bırakır ve mlantıdan kuttulabl- cek olsa idi eser çok kazanırdı. Ka- ml§ler n Sultanahmet ildncl .suDı ce- ,.- .. • :eçu'llr,. ekli L-~ 
ran 80nunda tatdilİ.e!erin imtihanla- lirsiniz. ra.nWc ayd_mlanırdı. za m&hlı:eme«tnde ııorguya oeJd]mfe - gore ayar e. er. •e iP :-5' 
nn& nihayet verUeoekttr Her ne denirse densln bir piyes yal- VATAN IÇİN - Bekir Uluğ'un Mer- lei'dlr. Salm 1fadıe8\Iıde suçunu it.ırat ııbr Yeya P~·· Yam IMa 

-------· __ nız oynanmak lçln yazılmaz, Okun- slnde basılmlf bu piyesi. mtlll mOca- edere1ı: para71 Ahmetle na.al ~dıt- kurdelilar .. pÜnin .... &'Öft idi-

l malt Jçln de yazılır. İlk defa .seylrcUe- dele hareketlerinin heyecanını e&11- larını yukanda ya7.dıRmuz şetnde ~tüp, bUylitiihueaine y....,.... ••. Pamuklu kupon arı rln karşımı& çık.an bir piyes ildncl de- landınnakta; Merstnhı kwtul\11 gilntl anlatm1.1tır. Halbuki aomaı.n ... bo1daa .. 

Büyükadanın ekı~r halki 
bundan mahrum kaldı 

fa lı:arllerln.ellne geçince Ud defa mu- geçen son ~ bu ve.ile llt 111iJ1e- Diğer suoıu Ahmet zabıtadMS Ut.- her ~ ...,Ulu ya ı1mq. 
hakeme edilmiş, iki göril,7e dayanan nen gü2!el sözleri duyutmaktadır. desinde itiraf ettıtt halde bitim kar- Bö ... - L.-lı!.l;....1- ~ ulonaw ~ 
bir hük8m glyml§ olur. Hem bu ildn- Temell edUlp edUmed.111ni bllm1yo- flSU\da ~ ederek bu hıl'8ısbtlt. 7 - -....-- P 
el hülı:ilni temyts h\ikmli glbl katidlr. rum. Okuyucuların va.tanı hlslerlnl alA.kan olm.adılını 1'0J1eınlfUr, Mas-~ ..... Uldn "-"elllar . ...,.. 
işte bu suretle seçllml§ bUtün kllslk yükseltecek d~rd' llldutunu söyllye- nunlann iktld de tevktf edllmtşlerdJr. kalanla hlli Ye uarlardanberi tap. 
piyesler meydanda. Hepsi bu tez.in bilirim. tuyor ••• 

Yerıl Mallar pazarlan mlldtirlütD.- lldll birer şahldldlr. Oynahdıklan 'za- MAYMUN AYAÖI - w. Jıl.Cobs'un Ekmekler Tıpkı etki fealerdeki piiaküller si-
nnn geçenlerde gazetelerde çıkan bir man. hepşt belki aynı nıltbOtt görme- ilç perdelik bir eseridir. Halkevled bi •.. Bir zamaDlar fea kalaplatilır, 
lllnında nüfus cilzdnnlan mukabllln- ml.ştlrler. Bugün hepsi okwıurken ay- ln!!lllzıce öğretmenlerinin ~rladıklaı- püskülü df'ğqtirilirdi. Şimdi taPka 
de yıı.pılncak pamuklu mensucat sa- nı rağbeti görüyor, her ctns karle ay- n musiki ve tiyatro gecesinde oyna.n- Bugünden itibaren kalıplatılıyor. kordele yeniletlirili-
bflarma alt tevzi kuponlaruwı müea- nı heyecanı duyuruyor, a.ynı tıyntro m14 ve bu vestı. lle ınglUzcesl lle bıt- YM Lakin a...ı ..... ula adu tutan-
sese uıemurlan tarafından evlere da- severllR1 J'llratıyor. ilkte neşrolumnuotur. buaday mikta.ri -'*-de ,,,_.; _ _. ;_;:_ __ .. _ .... ,_ 

Bu müaddeme,1 uzatrn.J7&rak bu :ırtom.:to - Beetııoven'kı bu open.- 0 ~ U"6 • -...n .. -- ....,. ~ 
tıtılacatı bUd1rllmeJtteyd1, Halbuki aenenln tUc aiti a.JJ artında buılaa sının metal m.ı comaı Br1Wı vt Me- 5() Y~ çıbn1dı n m&n-~•r NICleoe banlard.a 
B8y{lka\fap seçen paar gtbı6 ba il piyeslere ~orum. Fakat daha ~- en Klzun AJmea tarafından mtbılık il.ant deii)di;. 
için gelen memurlar milell998enla bu t dal lkJ rd d blra 

veı Uya roya r ese en e z il~rlnde tilrkoeye çenUm!f ve d>ev- Bugllnden 1-.. ..... _ e'--..... ".. un ~. bitmez. Meseli yajı-ocuk için .•• - diye kekeliyor· s:ırlb UAnına rağmen evlert dolaJJDıa- ba.h tın k isterim İlltl B ita H~1ert .......... .u a:uw ..... 
mışlar, bir pansiyona giderek o.ocak se e · sayın a - kt. Konser.vatuvan Open. me..._ halitası 4u suretle teşkll edUecektır· murla bir a\iDde ~ bir adam 
oraya mtıracaat edenlere lfupon da- cıoıtlu'nun c:Ttyatro• adlı rtsalestdlr. neşrlyatıa serlsinln Udnclıtl olanılt ba.- Y!lzde 50 ekstra buR-da:r ybde ıÔ pantalammaıa paça.-. laftl'IYor-

eıekkür ederiz, gene buyu• cıYcnl Adam• mecmuasında çıkan ma- sılmıştır Bu ser:lnln Uk1 geçen hafta yü • H .-11: lerce---•--lnvnlr bbr 
ğıtmakla Jktlfa etmlşlerdir. kalelerinin bir araya getirllmeslle vü- bahsettığım .. Madam 'Bat.dl~• ldl. mısır. zde 40 arpa. Arp& ve mıaı- aT ... ~ ~ •• 

•Ya kadar sizi uğurluyor. Büyükada halkı memurlp gell- cut bulan ba eser kurcaladığa llldrle: Bir ikinci tabının yapıldıtım söyler- tm randımanı ytl7.d! 98, ekstra but- DU. böyle neler vaı:t •• Hem bun-
şlnden ayrıca haberdar edllmedltl için bakımından alAka ne okunmaRa de- gördütfi ra&bett de anlatnuı dayın randımanı yuzde 78 dır. lan yakamızdan ıilkip atmaia da 

lQı sonra: bundan tYaln• tesadüfen haber ala- ter. çünldl bu eserh_ıde ism:ıll Hakkı =rum. .. Glüten ekmeği öyle kola1 bir - aanmayuua.. 
men. ne giizel, ne iyi yer ket· .bilenler istifade etmpler .AdNlın ek- Baltacıotlu kcndl görll§ÜM ~öre u- Bu V<lı'71n'l1 b tirirken blr piyesin da- Glüten ekm-ı vapılma.sına -., ... _ v-~L~·-'-'" -!1..L::Ln.. ... kalıpld 
- diye içinizde adeta bir ae- ser halkı mahrum kalmı§lardır. tro anl tı Nasıl tı trocı ;,-- ""' 1 . ._.-a ~ .--
kal»ardıiını duyuyoraunm... Mfiessese mtıdürlllR'flnün bu husu- ya yu. a Yor. • ya an hıı neşrolunduğuııU ötı'encllm. nu mıınr. Hastalara, ellerindeki ekmek W. ı..-' N u ba)'retle mi .,._ 

*H • na.un dttkattni celbederlz. ıcvveı- tiyatro olmıyanlan atmaya 'V'e tlyat- aB:llcuntalaa adlı bir Hint dramıclır. kartları muk•blllnde 1215 et gram ve- kardık? 
royu tiyatro olaraıı: bırakmaya» çallf- Yazanı Kalldaça. tiirkçeye çev1renl dıe rllecektlr. Pazartesi gtıntınden 1t1ba- F.minim ki timııli ._......_ ,.pb 

uzun böyle bir yazı yazma• ce blldlrllmlf oldutu veçhlle Büyük- t!~ı isah ediyor. Dalma f:lkirlerlntn A\'nt tnserdir. Kltabı okuyaca1t nk- ten satışa bqtanma.~ ltırvmle mab- ile ıokaia eılnnelr ayal teeiri Qaıt-
rnanaaa olduiunu d6'ünen• <e.cladaJcl kupon tevzıatını e\•leN yap- heyecanını tafıyan ImıaU Ha.lda Bal- Um oJ.ıtıadıtmdan ancak. müterclmt- temeldir. d N taW Mr t9lildDL 

d-~-~m~rum.orum ı.: bu -- !~:!s~ =:~c:r~wtııtın öntıne ge- tncıoğıunun birçok noktalarda hak- ntn diğer ıerc1meıer11e klYU ederek. Fazla fiatle ekmek ....... • . 
enıca -~·, - • .. kı tnkAr edilemez. Bu eserinde llerl eserin her halde gilııel oldu[tunu " l Hikmet Feridun Fa 

tipi, istisnai bir hemteri ol· Dağ)tmayayakında siirdüğil fl1ı:lrle11 hakkında bütün du- -güzelce tercüme edlldtğtnt söyıt~t- ..satan ar 
a, hiitün. ~· bütün tüccar, b••lamyor ~unceleriml. sırası geldikçe. teker t:e- llrlıit Fınncı Tevflk. bakkal Rep.t. Pazı-

- bepımızden de vazgeç- . ~ ke: " etratlı olarak ynzacaıtun. • S;ıJına N'üz.bet Gerçek dell. Ahm-. Yutuı ve BllleJln altı -------------~ 
• • _ onun gibi. ona ya• lstanbul Sümcrbank müesseseler IsmaU HBttı .Baltacıollu esertnl bef k1fl tartsuı olarak " ıaıı4111 tıDl. al~ 

labil ek b •• ..:ı •• .1 b" müdiltlllP tarafından ayrılan 60 kl- bölüme ayıl'Dllf. Bunlards: Tlyot.ro· * şapat adında b1r1 fazla flat.ıe ye JWI 1cunqtan bet ,.as etmek Mknat Okuyucu 
mektuplan 

• 
0 s ar 7u ıçmue, '6 şllik bir etıp, şehrln muhtellf semt- nun özünll. öz ttyatro111, tiyatro ihU- faturasız olarak 150 kilo ıpl.rlno at- suçundan yat.alan.mlflu, mUll k.orun-

e. bir an içinde, Peri padifa· !erinde dolaşarak evlere mensucat.. lAlcllerlnl, yaptıtı ttecrUbeler. 1 an- mak suçundan yakalanmı.t. mmt .t.o- ma mllddetumumtUğlne verlltntıler-
irli deineif üzerimize do- kuponları dağıtmaktadırlar. Bu oe- la.ına.kt&, ve bir ısentes• yapma.ıtı.a.- nınma. mahkemesine vertlmt§ttr. dlr. 

çuma umumi muızaramız kllde dalltma işi, yarın da devam e- dır. •••••••••••••••••••••••••• 

••• 
Üyijk kalkınmalar için ne lı:ü-
İnunetler kafi 1ıelecek... Ve 
bağlı. •. Bana. sana, ona ••• 
a en büyük vatanperverlik 
lribafta. cart curt ahp tut• 
~eiil, tu kahveci ibi olabil· 

İrade sarf etmekte... Öyle 

decetUr Mukaddemenln SQllunda bu bölllni-
Haııca." yapılacak &atı.şiara önüm.lls- ıer içln ŞU izahatı veriyor: rBu kıtap- Beledlyenln 

dekl pazartesi veya lali gttntl başlan- ta sekiz bölüm vardır. ButD.n bu bö- Aksaray lle LlleU araaında Ordu 
mnsı mukarrerdir. lümlel'de mfidafaas:ını yaptığım tezlu oeratıe tekzip ve tıı.vz.lh yollu blldlrdlQ'lnılz vechlle cıstanbul Beledi- caddesi.ne meti>uı Kemalpqa IDa"' 

Her kup0n eahlblne. pamuklu znerı .. alakadarlar tarafından gamzsız bir yesl. Memurlan Kooperattm t\carl ilnvanile kutulm\Jf Olan mDeılltae, halleslntn 8el1mpqa **alı her 1Jtl 
sucattan yalnız blr cinse mabsua ol- sempati ve obJcktll btr dikkatle an· tıcaret tanuQu hükümlerin~ göre mOte~ekkll idnre heyeti mukarrefatne- tarafı .:ıpartıman ve evle dalduh 
mak üzere S metre ~al verUeeekttr. la~lmak istonecettne kanacak kadar faaliyette bulunmaktadır. halde yaya ve ıına cadde kladınmı 
Bah,.ekapı, Beyoğlu, iİSkU.dar ve Ka- bön blr insan deRUlm. Yalnız bu e e: MeikQr kooperntlfln Belediyemizle allk.aSl olmadığı gibi Sıhhat ve- yapılınamıştır. Bu aolı:aıt n &tUn-

.. kAıe•ın ...... aldığı ruhsatnameye tevtlka.ıı çıkartmakta olduta J'allati de... oen,. ............ "e ""'e"u~·uı··-'--
dıköy Yerli Mallar paza.rlanndan h ... _ corenek ile yerle....,1• ve yıllann test- ııo " ""u ... y "'.ua. • .... ., " wı..,.., 

""'9 :1~·~ da ti""~ bir anlaşma lle ba~dıAı müesses- imal ettirmektedir. _ .... _ .. ,anna ..... ,dınm d"-.. Aııı.c ka ""'"'..ı.. muhtelif semtlerinde 40 rlle ka.Skatı kesllm'" eski tiyatro an- .,..n w;,.. ............ ...... uır-u\.&"6• 

Kaldırımıtz bir sokak 
tavzihi 

~- ~ Bu suretle Beledtyemlı tarafından çıkanlm•• blr -t mevcut de- halde SellmP"'"" --'-"''" unut··,Au 
kadar ba-"~ ihdas edilecektir. Ba· layışnu biraz yumu-tablltrsc en bli- -ır J- ..,.... --· ''"'"' N ; \ rou• ~ ~Ud.lr. Memurlar .kooperatifi Ue dolnıdan c:lolruya ven, bilvasıta all- mu:? Biran evvtıl toz deryuı.ndan ................. ~~~.: .. J-ı1 .... yUer listesi aynca :IAn. olunacaktır, yük kazancı elde etmif oıacaRun.• kadar neorlyatta Beled~mlzln manevt şahsiyetini ıUgUen~ek her- kurtulmak 1,.ın ....... aıı..-·-- ,,. ... ,_ 

ekte ... 

tıntuğ kulübünün kongresi 
1•ta Kasımpapda kulilp bi
h.pılacakttr. Azanın •aat 

ulilpte bulunması bildiriliyor. 

~üki.ırmeain, 

* Hariciye VekAlett umumi kAt.lbl 
Numan Menemencto~ıu dün tehrlume 
gelml§ttr. 

... Pekala amma, sokağa tukür· 
mesia de oc yapsın~ .. 

Kurcaladı#ı meseleler içinde baila baSa mahal t ti telhla Y - ı»......u.&ü ;,-vu 

garp t•-Jro tetcn•M olmalı:. ilzere, Ka• b.ca.ngi blr Ut! vermeme zere ttcarl Qnvanmın sure-. maamı merctlntn dlttat namnna. 
Y""" ... tile Belediye kooperatifi şekllnmı yazılmamasına dikkat olunması iM- ,_, 

ragıt- ..ıhı, tultıa""ılıt gibi başlı bqı- d f çekmenu.ı l'let. ederim. K. it. 
uc. """' "\' ıen lüZUJD üzerlne «>n e a tavzUı olunur. (5789) L J 

na birer risale menuu olaca.it kadar.. •lıliiiiiiiiiıiiiıiıllll•••limiııiiıiiilııiiiiiiiii .. lıiıİıiiiiımı••••••iil 
mühim bahl.sler var. Hele sa:rın B:ıl-

Bay Amcaya göre ... 

Ar d hasta v. ar, \.dertli .. . amız a ~ 
. . , Cebinde mendili olan var, ol· ı . . . Bence. bu iıi yasak ederken B. "/!\. • Da beledıyeye yıkım olur 

r:nıyan var kö§ehaılımna da birer küvet k~- bayım. en ıyisl ele geçen feaatçılarla 
••• mahchrl... wrgunClllari köıebqlanna kOJ'• var ••• 



Sahife t AKŞAM 23 Mayıs 1942 

( TARiHTEI SAHiFELER 1 L~Ü~u~::~~ 
Eski diplomatik 

münasebetlere dair ... 
Oamaıılı d•vletlle clller devl•tlcr le anlatmak tb:ere ıı.liamete mahkUm 

aıuında cereyan odcm Cllplomatik garip bir ıiyui tqebbU.te bulunmuıs
milnaaebetler göE<len aeçiriİlnee 8~ tu. Fakat ıonra 25 fUbat 1525 te 
rüHlr ki: ilk defa elçi kabul n lamı Almanya imparatoru Şarl Ken'e esir 
Bizans lle mUnuebet bqlamaaı ü~ olunca, ıya]fde.t, Kanuni Sultan sn. 
rine Gazi Orhan Bey ::ıamaıunda va- lerymaıun yardımını jsth-hıı.m eyle-
ki olmuttur. Bizan.a hnpuatoru nıftti. 
1327 do (H. 733) Bureaya, Orlıan Bu tefebbils ve iltica. Şarl Ken'e 
Cazi de l .l47 de (H 746) impara• hrıı Oamaıı.L - Fransız te§riki mesa
torun bir kızını kendisine istemek isini lntacetti Fransanuı Kanuni 
için lstanbula elçiler ııönde:rmitlerdi. nezdine gönderdiği ilk memur, ki is-

Cenevizlerle ilk alyui münueJ.>et· mi meçhul kalmııtır, maiyetindeki 
ler de Oman Bey zamanına tesadüf on iki ki§İ !)e Bosnada öldürülmesi 
•der. llzorlne 1525 te bu vazifeye kont 

Murat Hüdavendig&r Ankuıı. ve Jean Frangjpani tayin edildi. Fran
Edirnmin zıı.pbnı civar hükllmdar- gipani Jstanbula gelen ilk Fransız el
lara namelerle bildirdiği gibi, lran çi.eidir. 
,.hı Sultan Üveyı ile dostane mÜDA· Bundan ıonra Franıa ile aiyaşi ve 
.ebetlere de gir:İşmifti. 1365 te (H. diplomatik mOnaaebetler ııkla;,tı. 
767) Raküze Cümhuriyeti Onnanlı Kanuni Sultan Süleyman Franıız ve 
devletile bir ahitname aitti lçJn elçi- Katala.nlann Mısırdaki eski imtiyaz
ler göndennitti. lannı tanıdı. Fransa elçisi Jean de la 

,. 7,5 933 Türk borcu I. n. m. 24.85 
, n 1938 Daamlyell 21.so 
> 6 1933 1.kra.miyell Erganı 22. 95 
> '1 1934 Blvas-Erıurum I 19.80 
> > 1934 Sıva.'! - Erzurum 2-7 19 90 
, , 19-il Deın.try<>lu istikrazı 20:90 
> » > » > ,, II 19.!50 

A. Dem.fryolu tahvili I-Il 51. 75 
A. Dem.tryolla.n tahvlll m 62.bO 
A. Demlryolu mümessil senet 61.-
T. c. Merkez Bankası 169,50 
T. İş bankası nama muharrer 15.-
T. İş bankası Chamlle alt ) 15.50 
T. İş bankası mümessU his. 200.-
A. Demlryollan şirketi (% 60) 30.-
A. Demlıyollan şirketi C % 100 49.-
Esldhlsar çimento 13.-
Slgortalı Kredi Fonsiye 1903 120.-

• , 1911 115.-
, • AmorU 61.50 
> , Kupon 1.20 

Londra ftzertne l sterlin 5.24 
Nevyork 1lzer1ne 100 dolar 130.'iO 

Cenevre Uzer1ne 100 30.365 
İsviçre frankı 
Madrid ftzertne 100 pezeta 
Stokholm füı:erlne 100 kuron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Mecidiye 

12,9375 
31 . ıı:ı 

S3.--
4.59 
1,45 

Bundan ıonra Osmanlı devleıtile Foreat 15 35 te (H. 941) Kanuni- ~ENİ NEŞRİYAT: 
Anadolu beylikleri aruuıda muhte- desı ilk Fraruıız kapitülasyonlarını FİAT İSTA'.riSTİKLhl.d 
lif vesilelerle elçiler aelip Kitti; na- aldı. Bu kapitül&ııyonlar @onra diğer İstatistl.k Umum Müdürlüğü Fıat 
meler Y'*Zltıldı. devletlere de verilen ve her padi1ah lstatıst1kler1nln dördüncü c1ld1n1 

Yıldıran Bayezit Selçuki devleti cUlO. ettikçe tecdidedilen fermanlara ne.şreyleml.ştlr. (80) sahifeden ibaret 
müeıısiıi Tuğrul Beyle halefleri aul- bir nümune oldu. olan bu eser 1940 sene-sinde 87 vilayet 
tanlann isme ık.tifa ile Mıaudaki Franııadan aonra 1528 de Avue· ve kaza ?Mrkezinde 86 çeşit yiyecek, 
Ahbaai halif~i nezdine Sa'deddinül turya, f .581 de lngiltere, 1612 de içecek, giyecek ve yakacak maddeşt
Beridi'yi elçilikle ııönderdi. Bu elçi Felemenk, 1721 de Rusya dev1et· nln perakende satiş tiatlerinin sene
halife tarafından Yıldırım Baı,rezide ]eri de İatanbula daimi elçiler gön- llk sasattlerlle, lylık olaral~ iizami ve 
(Sultanül Rum) Unvanı verildiğini dermioler, diğer devletler de birer asgari flatlertnln ve bazı hizmetı~rin 
bildiren bir (hüklimet icazetnameei) birer bunlan takibeylemiılerdir. bedellerlle, ev kiralarını mufassalen 
1ıetirdi. Osmanlı devleti harb ilan ettiği ~stermektedir. 

Yıldırım z.amanında ,ark ve sarp devletin elçisini ya İatanbulda hap- Eser, aUl.kadarlara bedelsiz olarak 
il verilmektedir. 
• e siya•i münasebetler geniıledi. setmek, yahut ordu ile birlikte gö-

Macar kıralı Sigizmond Yıldırım titnnek usulüiıil ittihaz eylemişti. Bir medeniyetin sonu 
nezdine bir sefaret heyeti gönderdi. ikinci Sultar. Selim devrinde Kıh- cİktlsacil Devletçilikv müellifi Ah
Yıldırım Bayezit ile Temürlenk ara- 118 fetıhi eınuında Venedik balyözU met Hamdi Başar, ~Bir Medenlyetb1 

d "d' ı ı ·ı il Sonu• lsmlnde son derece mühlm ye-
nn a gı ıp ge en e ÇJ er vaıeıtu e Barbaro ha~edilmişti. Balyöz 1569 ni bir eser neşretmiştir. Müellifin 
cer~)~a? eden m.~h.aber~]er. ~nh danberi lstanbulda yerleşmiş olan harb sonu dünyas1nı tamamen orljl
tarıhının pek muhnn hır ııyaaJ aaf· Vencdik tebaasından Musevi tabip nal bir görüşle 1ncel1yen dört k:ltabı
baııını t~şkil eder. &laınon Natan Eşkenaziyi Babı&li nı okumuş olanlar, yeni eserine koy-

.. Çelebı Sultan Mehmet de tu!' bil· ile ıullı müzakerelerine tevkil etmişti. duğu 1s1m altında ne gibi yeni mese
kumdarlan ve Anadolu heylerile ıl· O zaman Oivr.nı hümayun tercüma- leler ortaya atmış olacağını kest:J.rebi
y~i münuebetler idame etti. Celi- nı olan Yun06 l>ey bu tabibi Sokollu Hrler. Hamdi Ba{ar 1014 denberi 
bolu ~en~ m~~beain~e~ aonra Mehmet papya takdim etmiş, 0 da dünya medeniyetinin nasıl ve neden 
Venedıge hır elçı ıonderdı kı, A·nu- meziyetlerini takdir ederek hizmeti- dolayı çöküş içinde olduln:ınu a.nlat
payıı. giden ilk Osmanlı elçisi budur. ne almıı, ıonra Üçilncil Sultan Mu- makta, lnsanlan birbirine taban ta -

ı Mabm An d ı bana zıt yollara götürmüş olan lliın 
. Fatih Su ta~ et.. a. o u radm da tabaıhetine t&yin eylemişti. görüşlerine hücum etmektedir. Ki-

fütuhatmı tavaıye te,eıbbU. ey]e,.ıce Sulh müzuereleri emasındıı. hu tapta Lfberalizm, Marksizm, Fa~iznı, 
Ak~o>'?nl~ hükümdan 1;Jzun Huan tabip, Salamon E§kenazi, Sokollu ve Nasyonal Sosyalizm hakkında. ma
valıdeıı Sire hatunu Kürt beylorln• tarahndan o.ınanlı elçisi olarak Ve· lfunat verildikten sonra dünyanın va
d~n .. Şeyh Ha~la birlikte ~lı nedlğe gönderildiği gibi, 1586 da racağı yeni medeniyet sa.rııa..c:ının 
bükumdan nezdme IJ'Önderdi. Fakat Onna.nlı devletile fspanya arasında şartlan araştın1maktadır. 
h~ sefaret Trabzon Rum imparator- mUoa1ı:it muahedeyi de Üçüncü Sul- Fikir hayatımızda milhin1 lıareket
loıunun ortadan kaldınlmaama ml· tan Muradın murahhası Stfatile imza ler uyandıracağına ve hakkında bir 
ni olamadı. etti. ı:ıok sözler . söyleneceğine şüphe olmı-

Venediklilerle bozupnuı olan Na- Ca-. ı. ük:I!.- -•l . b 1....!! d 1 yn.n bu eserin şlmdHlk ya1nız lntişa-
)" k lı F d" TU k emileri- -.- 0 ... n ..... en a.,.uz ve ç nnı okuyucularımıza haber vermekle 

po 1 ıra eT ınant r g namlarile lıta.nbu)da m k' · l iktifa eder, ve her mün"""•ere bu ki-
nin Napoli hükumeti limanlanna ] b 

1 
u ım aıyu .... • 

. . .. d dil Jıı: n- memur ar u undurınalc hakkını bl- tabı tavsiye eyleriz Fiatl 150 kuruş-
gırmeaıoe musaa • e me ""'ere hı- · .... :ı.. 1 l . t 
F t ''-1 b" ah d a1ı:d t.,: A rer ırer ısruıea ey edıkleri halde ur. 

a ın e ır mu e e e .... Yru· 0mı J h k · k ' AYIN BİBLİYOGRAFYASI 
pada b. h · tı' b"1-.ıı._ tin O. an ı Ü Cimeti pe çok zaman 

ır ırıs yan UAuıue • l k . .. . Üniversite Kitabevi tarafından neş-
1 d ı .1 • ~"-ı__ . . menıur arının < üfür dıyannda> man ı ev etı e Jtuıa&JDlD n-•ı ta• 1 • • re.dilen ve bir ay içinde ç·'·ft- ldtap-

-''-t ·ık __ , __ p b l "'- uzun ıene er ı~ırmeeıne kıyamadı ............ nrı e ı nuıMUı ıı. o muftur d lan bildirerek bunlara dair ınaJJımat 
F tih S l•ft M h L · ,__ 1 a paditahlann cül&lannı ;hbar et-a ı u .. n e met epan -.ıe- )ı: - '- • 

1 
. verıen bu faydalı mecmuanın mart 

. . . k .. V d"' bi 1- me • ,. ..... ut tanzmı o unan ıı.hıtname- nilshası çık.nuştır. 
~ .~tdeme . ~eyr~ Lude~e lıge b r el I leri teati eylemek memuriyetile mu- --------------
,,... gon ermıştı an ı o an u e Ç -LL 1 ı1 • d k . . ÖLÜM b' d·-· . . akal k aanl vıııuu~ateıı e çuer gön erme le iktıfa 
.... ~ fııgıd gem~!1 .. !ü al ıyanak .0~ ar ettf. Bu elçiler hakkında hudutlarda BeyoO.lu mutaaarrıfı merhuın bay 
..... a n an yuzug mm JÇID par- "'- • I' 11 • t .. 

- L ilın . d U • emaneıt gıoı tea ım ve te9e üm mua- .ısmail'in og-lu ve ıabık Amasya aay-
magı .. es eım en m teenıren Ye- m 1 • · _.ı•ı· d" 
fat . . e esı ıcra ll!'OI ır ı. lavı bay Lutfi' nin kayın biraderi ve etm!fti. 

Venoclikle on akı aene ıüren ve Avrupa devletlerinin daimi elçi- ıabık müfetti~lerden bay Müfid'in 
Venediğin kuvvet ve satvetinin k.ırJ- lerl İıtanbulda bin türlü ıiyaai entrİ• kardeşi bay Fahreddin rahmeti Rah
muını intaceden muharebe hitama lı:a çevirir, devletin en hurde mua- mana kavuımuıtur. Cenazesi bugün 
erince, akdolunan mubadede Fatib ?1~1elerlne kadar vukuf keabotmek Şi;,lideki evinden ıaat 1 O da kaldı
Su1tan Mehmet Veneclik bUk.&neti• llD caaualar kullanır, Babıaliyi ken- rılacaktır. 
ıı.in lıtanbu]da ~atandqları üzerinde i devl~t.~erinin ıiyasetleri icaplarına .................... , ................. .! 
kaza hakkı olmak Uzere bir (bal· för:ıyürutme.' için tertipler, tedbil- Sadrazam Mehmet Sait paşa Fran-
76z • elçi) bulundunnuına miisaade er ara.le mwıtazam ve devamlı bir eı:zcayı bildiğini bir kabahat gibi ank-
etti. proııram albnda çahıır:lten, BabıAli, lamak iıııterdi 1 

İ!lltanbulda mukim elçilerin ilki de 0 devletlerin dahili ahvalinden, di- nn, ıe}'blerle derviılerin taassup 
bu Venedik bo]y()züdlir. Fatih hu ier devletler karşısındaki clurumla- Sosyal durum ulemamn ve aoftala
muahedeyi akt için geleiı elçiye. Ve- nndan, Avrupanın .terakkryatından. propagandaail~ tekke ayinleri cazi. 
nediğe bir elçi gBndennekle muka- aakert v~ IO&Y~. teeısatından haber- beainin tesiri altında bulu.nduiu o 
bele etti. da~ ol~.l~ek ~ın İ~tanhuldaki garp devirlerde Avrupaya gönderilen Oa· 

O zamanlar bu gibi hizmetlere e:lt- elçile~ın ıstediklerı zaman ve İıte- manlı elçilerinin gittikleri meınleket-
eeriya çavuılar memur edilirdi. d&len ıurette verecekleri malumata ler içtimaiyabnı ne gözle gördükleri, 

Rodoe fQvalyelerlne iltica eden mühekır kaldıf nasıl tellli ~}edikleri merak edile~ 
.8ultan Cem'ln Rodoıta, Frıuıaada, İktidareız Ve gafil Re.iaülküttaplar cek hallerdendir. Bun~ bu elçilerin 
İtalyada geçirdiği on üç ıene zarfın- (Babı&Jlnin Hariciye Nazulan) Di· avdetlerinde Babı&Jiye takdim ettik
da ıiyıı.ai pazarlıklarda bulunmak vanı hümayun tercilmanlığını ifa leri talı:rirlerin aatır1an araStndan iı
tbere İkinci Sultan Bll(Yezit Çakır eden Fenerli Rumlann aiızlanna ba- tihraç edebiliriz. 
Etem, Hüaeyir., Mustafa beyler ve karak onlann mUfaidane ve hainane .Sefaretname dediğimiz bu takrir
Antonio Rericko rıfbi iaimleri mu- telkinlerini eiyaıi zaruretler gibi ka- ler evvell 1tısaca bir aeyahatname
but olan, birkaç defa da tarihlerde bul etti!e~. Diğer taraftan büyük ti- dir. Bunluda bir ıebirden, bir Jı:ale
lnmleri (Osmanlı, yahut Sulıa.ı Ba· caretle l§tıgal eden Museviler de A..,.. den diierine kaç eaatte, ne vuıta ile 
yezit'in elç.iai) diye ııeçen meınurlan rupadaki acentelerinden, yahut or- gidildiği mutlaka kaydolunur. Müm· 
Şövalyeler reisi, Papalar, Fransa kı- talı:lanndan aldıklan ıiyaai haberleri klln olduğu kadar fazla coğrafi, bi· 
ıalları neztlerine göndenniı, bun• Osmanlı ricaline blldirmeii, bu rica- raz da aeked rve mUlk1 malftmat ve.
lardan gelen elçileri de kabul ~le- le ~anaımak. içbı iyi Te müeaeir hfr rilir: prip görün em Adetlerden bah
ınitti. vesile addedıyorlardı. ıedilir; tep'İfat mueleai ı.e biç ih-

1495 te: ticaret eerbeııtisini lemin Devlet erklnı nazarlan arkada mal edilmez. 
eşlemek üzere birinci defa olarak mazinbı ıataaaına mltuf, fikirleri te- Rn lunal edilen nokta, en ehem
Lıtanbu1da bir Moskof elçisi g8rU)dll. kAmfile mu.arız ~ki ananelere ])ağlı, mt.>et nrllmeel lcatloden ~ ve 

1499 da Venediklilerle muhare· müalfiman ballı: ise bir ortaçağlar ha- diplomatili: meaelofer, cereyanlar, to
beye girişilmesi üzerine 1500 tubat yaf ve maİ§eti içinde Avruparun may[lllerdir. Buna dair nadlreu,azı
" niaanmda Franıa )malına iki na~ ~~vur foatlanna> btg&ne, hattl lan adzalar huaual <kUJ7elen Ue 

-:.:1'\derildi. dlftm-:n, ~11 bir sillJYmda vakit payıtahta ~lSn<lerilirdi. 
· - ... Selimin İran phı ve eeçiriyor, lıerlıangt fjl., ~d\lf ha- !lab~ ~Vntpa <fevletlerl nezd1n

.,1"elerine te- reketi hnlı abUllmelJerle hr11Jan>. de in~ elçlttilm!~ IU.annu
• •1.1' yordu. Devlet rlca1lndeo. hlrillnhı bir ııu anc::ak ~ Selim cfti-frind$ 

• ·-lır diline vukufu cghurlub dam• takdir qliyer~ tal'bikına •evd. A.,,. 
~ J11lnına yapı t~ rupahlar*1 ~ ;b8yle elçiler 

A&kerllk itleri " ............................... mllm ... Blllt?\ 
••• 

Beyoğlu yeril As. şubesinden: 
Yd. Dz. Ov. Tğnı, 328 do~umlu Sa.

llbllli Rahm.1 oıtıu Enver Ta.ngör (940/ 
6001) ve Yd. Top Atğm, Mustafa e>A"lu 
İbra.hlm Tütmen (55698) 1n acele şu
beye miiraeaatlan llı\n olunur. 

••• 
Beyoğlu yerli. AJ3. ıubeslnden: 
~ağıda a.dlan yazılı Yd. subayların 

acele şubeye müracaatlan ilan olunur. 

Bugün MELEK Sinemasında 

Zevk ... Eğlence ... ve nefis bir lı:omedir 

DELi DOLU 
!izi kahkahalarla glildürecek, şen ve mükemmel film. 

Baş Rollerde: 

ANN SOTHERN [Çam Sal<ızı] 
ROLAND YOUNC • BİLLİE BURKE - IAN HUNTER 

Ayrıca Renkli MlKl l\(fA VS 

Mu. AtAm. Süleyman oğltı Mehmet 
.Muzaffer (44837). Hava. Atgm. İshak 
oğlu İs. Sa.im Geken (22730). Dny, 
Atgm. Rıza oğlu Semih (24239). Lv. 
Atgm. Mehmet ~lu Osman Nuri l 
(17879). Harp Sn. Bnb. Osma.n. Fevzi 
(43-331). Harp Sn, Tgm, Mustafa o~- •••ırıı••• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 
lu Emln Zeki C32319). DL. av. Yzb. ~--••••••••••ıım:•aammmım:ı:mı:m:!E:'.!mmmı:ım 
Yahya oğlu Mehmet Kemalettin 

Bugün s A R A Y Sinemasında 
MevıSimin en oayanı hayret ve orijinal filmi 

Şeytan Dokt r 
Baı Rollerde: 

ROBERT YOUNG - FLORENCE RiCE 

(1134). ın.. Gv. Yzb. AU oğlu Musta!a 
Sadettin (1095). Dz. Ov. Yzb. Salm 
oğlu Ahmet Necmettin (1031). DL. Gv. 
Yzb. Beslan oğlu Harun (950). Dz. 
Gv. Yzb. Mustafa oğlu İsmet Hayret
tin (1368). Dz. Gv. Yzb, Mehmet Der
vJş oğlu Ahmet Selim 0027). DL. Gv. 
Y7Jb. Mustafa oğlu AU Hüseyin, Dz. 
Gv. Y2lb. oemll oğlu Hüs. Hüsnü. 
Dz. Gv. Üstgm. Nuri oğlu Yusuf En
ver (633 - 1057). DL. Gv. trst.gm, Meh
met oğlu Mustafa (1597). DL. av. 
t'rstğm. hmall oğlu Galip (145). Dz. 
Mk. Bnb. Temel oğlu Süleyman Arl~ Kara ıihirbazlık - A§k, Hayat ve İpnotizma - Karanlıklar şeytanı 
(1747). DL. Mk. Yzb. Meh. Ali oğlu kimdir;. gibi meraklı ve esraren gi:zı aa.hnelerle dolu bir film ... 
Hüseyin Sabri (1438). DL. Yzb. Mus- ' Bugün ıaat 1 de tenzilatlı matine·••••••••" 

b.fa oğlu Abdürrahim Tarım {3864). ,-••••••••••••••••••••ı•••• ... 
Dz. Mk. Yzb. Me'hmet oğlu Meh. Ali '\ 

(5206) .... 

Yarın ıaat 5 de 

lEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇF.Sl 
CARDEN YAZLIK Salonunda 

BüyUk Matine 

Şenyüı (12.46). In. Mk. Yzb, İsmail ı 
oğlu Mehmet İlha.mt (3461). Dz. Mk. 
YZ'b. Ahmet oğlu AU Remzi (4843) · ı 
Dz. Mk. Yzb. Salih oğlu Ahmet Dalgıç 

1 
(1790). in. Mk. tisttm. Sallh oğlu 
Hakkı (lfi61). DL. Mk. Ustğm, Mehmet 
oğlu Yakup (1053). DL. Mk. tİstğm, 
Emin o~lu Ne.cml (1296). Dz. Mk.

1 frst~. Tahir ~ıu Aptüsselam (1344). 
İbrahim Ô.zgür ve 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
VARYETE - IKl CAZ. 

Bakırköy As. Ş. den: ...._ 
Emekli deniz makine teğmeni Hü- ~-•••••••••••••••••••••mmmn•• 

seyin Avni Pann <3995) Mayıs 942 n1- fi' M ' 
hayetine kadar şubemize müracaat 
etmediği takdirde h:ıkJı:ınd:ı 1076 sa
yılı kanun ahkamına göre muamele 
yapılac:ı~ı lllln olunur. 

••• 
Be.'jikta.'i askerlik şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı olup 942 Yd. su

bay yoklamasına gelmlyen aşağıda 
isimleri yazılı subaylann nüfus cUz
danlan ile birlikte yoklıı.m:.ı.tarı ya-
pılmak üzere pek acele olarak şubemi
ze müracaatları tıftn olunur. 

P. binbaşısı Abdullah o~lu Refik Çe
lik C329 - B - 351 >. Topçu albay Me
mtş olğlu Zlya Vellb1 <316 E - 18). 
Süvari Yzb. But'hnnettln oğlu Nazif 
(337 - 65). Jandarma Yzb. Hüseyln 
oğlu Ahmet Hamdi <3351). Jandarma 
Yzb. Ziya oğlu İbrahim (2487). M1. 
M. ru s. 3. Ahmet oğlu Mehmet Şük
rü (318 - 43). M1. Me. ru s. 3. Emfa 
oğlu Hasan Rıfkı (318 - 1 ) . Hesap 
memuru Tufan Necatı oğlu Mehmet 
Şevki (325 - 4'1). Muzlka s. 3. Hasan 
oğlu Mustafa. Kırar (319 - 13). Muzl
ka s. 8. Hüseyin Hüsnü oğlu Mehmet 
Nuri (316 - 8), Muzl.ka 8. fi. Baha.at. 
tin oğlu Basri Yayçeken (309 - 10). 
I'. '11m. R~ oğlu Mehmet RM1m 
04150). P. ~. Osman oğlu Ha.sa.rı 
Geze <51154)' P. Tğm, Süleyman oğ
lu Şevki (51588). P. T~. Haut oğlu 
Ferit Uğla (53648). Top. Tğm. Musta.
fa oğlu Reşat (41312). Top. Tğm, Se· 
lllıattin oğ1u Ahmet Rasim (320391 . 
Top. Tğm, Ahmet Hll~i ojtlu İsmail 
Ferit (43060). Top. TRm. Mahmut. 
oğlu Rıza Tunn.an (50567). Top. Tğm. . 
HUmı oğlu A3'<1ınTunçay (!12551) Top, 

Bugün T AKSiM Sinemasında 

KIZIM 
DUYMASIN 

BEDİA MUSABN1 - M A Rl 
Türkçe aözlil ve tarkılı 

Buıı:ün aaat 1 de tenzilS.tlı matine 

K UlNl 

Bugün i P E K sinemasında 
2 büyiik fibn birden 

1 -DENiZ ARKADAŞLARI 
Büdln Amerikan bahriyeeinin ittİl'akile bıwrlanm11 mükemmel bir 

Atk • Kahramanlık ve arkadqlık filmi 
Baı Rollerde ı 

NANCY KELL Y - JOHN HALL 
2-ARJANTINA 

Şöhreti bütiln dünyayı ıaran ,aheaer1er ıabescri. 
Bugün aaat 1 de tenzilatlı matine. 

TR:m. Fethullah oğlu Necati Urda.ğ, •--• 
(56008), Süvari Tğm. Mehmet Salih ZATi ~UNGNR 

programuun 
son günleri 

oğlu İbrahim (50'750). Süvari Tğm. 
E.sat oğl11 Mehmet cew (213338). Sil· 
varı 'Iğm, Hasan oğlu Raik Sadettin 
rn53). Muhabere 'l'ğm. Servet o~u 
Halil Servet (f3534). Demir Yolu As. 
Tğm. Hiiseytn oğlu Nurettin (37849). 
Levazım Ttm. Abdullah oğlu Hasan 
Alt (39040). Levazım A&. Tğm. Şükrü 
oğlu Fehmi Yok. LeTazım A!J. Tğm. 
Ka8Jm o~lu Seyfetthl (48'139) . Leva
zrın Tğm. K~mu o~lu Cemal Kön.e 
<53158). Levazım Tğm. Nurı oğlu Ha
san İst.tnyell (53808). Veteriner Tğm. 
AU Haydar ~lu Nurettin Oynan 
(53565). Harp Sanayı Ttm. Halit o~lu 
Cemal Dursun oğlu (47023). Ml. Me.ru 
S. 7. Arif oğlu Osman Fahri (341/18 
Dz). M1. Me. ru s. 8 Hüseyin Bedrl 
oğlu Mehmet Hayrt (S32 - 351 . 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Senellk 
s Aylık 
S Aylık 
1 Ayhk 

Tilrkfye 

1400 kun1' 
'rı50 , 
400 • 
1110 , 

Ecnebi 

2'700 tutuş 
1450 , 
800 , , 

Posta ıttıhadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: SenellRt: 
1600, altı ayll~ 1900, ft.9 a.ylıtı 

1000 .kuruJtnr, 

Telefonlanmıs Başmuharrir: %0565 
l'azı işleri: 20165 - İd!ll'e: 20681 

Mftdür; IM97 

~el'Z-BmrlB 
S, bn. Gtı. Ö~. İkl. Ak. Yat. 
ıı. f.oo [oo .,« s,42 ı2,oo t..55 
va, 8.2'7 11.36 ı11,10 17,09 20,27 22,21 

Eif1~~•m~ 
Tiyatrosunda 

Bütün dünyayı hayrette 
bırakan lllüziyonizma, 

lapiritizma üstadı 

ZATi SUNGUR 
Esra.ıh hünerlerine devam ediyor, Bir iki ııUne kadar program ~
ceğinden bu programı görmi~nler pişman olurlar ... Bugün v~ Ya.rm 
saat 14 de Matine. Telefon: 49369. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 ' 5 6 1 8 9 10 

~ --= =~1--::.t 
4 - ---1.-- -. r-
5 ==·,-==ı -• 
6 • - - --- -
7 

~a--ı-ı·. ~ --:---
ı --ı- .-r-ı 

Sol4an Ata ve yukandıın ~: 
l - tea.ra vertı,ecek kaıua.ra. 
2 - Dikme - Cereyan eder. 
1 - 4z kayn~ yumurta - Nota. 
4 - f.stlındat edatı - Bı~k mah· 

.tazaeı. 
15 - Tersi delmekten eınlr - İplik 

!RADYO} 
Bugünkü program 

13.SO Program, 13.33 Türkçe plAJO' 
lar, 13.45 Ajans haberleri, 14.00_ ~1~ 
setlcümbur bandosu, 14,30 ~~ 
ilk.bahar at koşularının tal~ 
18.03 Dans orkestra.sı. 13.4~ BS-~ 
yo çocuk kulübü, 19.30 AJBP 
haberleri. 10.55 Şarkı ve tQrktll~ 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Kısa 19' 
programı, 21.00 Konuşma, 21.115 ~ 
Jeyici istekleri, :u.46 Konuşma, 12., 
Salon orlrestrası, 22,llO Ajans h8,bet1 
rl ve borsa.lar. ,ı 

ı••······························~·--8 - Bir nevi eski s1lMı - Beki 
kek isimlerinden - Tersi güzel 
tır. 

9 - Ağacın kolu - vasıta. 
10 - Çekil aradan. 

Geçen bıaJ.m.a.cam121 , 
Soldan sağa. ve yukanclan -.....• 
1 - Kızılırıruı.k, ı - Isman, 

3 - zısaraP., Li, 4 - Ina.çesfllk. 8 
Ln.rem, Rl, 6 - Inas, Meme, 1 -



SÖZÜ 6Eli$i ~--'ı __________ ....... I ,~"'· .. ·--= _ Serbes aütun _ lliBiiiii ~ 
~illrmonik orkeıtrani:n 

on konseri: 9 ~cu Saygı değer mahlôklar 
le kadar kıskanç oldutumuzu anlamamuı için aşağı gördü· 
fibnös ve teJAketJerlnln ~da hlssemlll bulunan han· 

!ft!Jl~n Cl'! kı.skan~ı .,. arasıra !llhlcl bfr ~kle hayvan 
Olmayı bile aklımızdan ~izi clttşiiıımemk yete. 

Geçen gün, bulunc!uğumuz ktiyde t!olaşırbn arkadaılanm
daıı biri tavuklarile beı'ftber yiyecek aramaya çıkan bir hororun 
kıpkırmızı ibtğfne ve gün~ altında pml pınl parbynn ttiylerile 
mağrur yüriiyilşüne hnrenerek: 

- Ben tnsan olmaktansa bir horoz olmayı tercih ederdim, 
dedi, yer yüzünde gailesiz bh' aile reisi tipi varsa o dn horozdur. 
Etarafına toplanan şu kalabcıltk haremin hiç bir geçinme yükü 
onun iizerinde değildir. Horozun işi gücü dolaşma sırasında kim 
bfiir hangi hareketi hoşuna ıttmlyen bir tavuğu, üteıine hiddetle 
ytiriiytip pataklamak ve kamı iyice doyduktan 1011ra rmıladığı bir 
rpa tanesini göıttne k<'Sttrclifl trnklardan bfrlnt çağınp ikram 

etmt>ktcn ilmrcttir ..• 
Arkadaşımın duası eşref aaaUne raslayıp kabul t.ctilseydi 

pişmanlığım sahibinin bı~.ağı altına yattı~ı mman dinlemeli idi. 
Yürümeğe devam ettik. Diğer arkadaılar bir 3ldlıü düşüncesi~ 
tavnndan dolayı, btr ördeği bu ıncııkta Dk 511 bfrildntisine dnlıp 
serinlemenin yolunu bulduğundan öttlril, bir atı kırda ~esikasız 
ot yediği fçin kt!ıkandılar. ayni gün aldığım bir mektupta da 
tamdıldamndan biri kuş olmak l!tedl~l ciddi btr llsanb yazı· 

yordu. 
Bu zaaf yalnız hiç bir iktidar sandalyesin~ oturmamış olan 

do!ıtlanmıza vergi değildir. Flloıof imparator Marc - Aurele: 
•Ben blr bülbül olmak tsterdlm. Halbuld basit btr imparatord:m 
başka birşey değilim» demiş. 

Arzulanna sınır tanımıyan insan herşey olmak J~ği için 
her fırsatta aşağı görüdüğü mahluktan bile ufacık nımbarlyet
lttlni çok görerek kıskanıyor. Btlyük hukukçu Duguit: •İnsan 
saygı (lcğCl' bir mah14kturıı der. Acaba? •. Ben bu ba1nındon bir 
kuşu, bir horozu, bir ördeği, bir atı, bir ökü%ü daha saygı değer 
b1duyorum. Şevket Rado 

a::::::-=:-

~CW' ~~ 
~,::;:=================--===============s============ı 

Sıra 
Halkı aıraya alışbrmak için ~ 

kaç deneme yapılacaiı haber ye

riliyordu. Bu haberi aldığımız 
lf\indenberi dü§Ünüyonu:: 

cAcaba böyle bir denemeye ne 
lüzum vardı~ .• > 

Kalabalıkta sıra olmak gibi, 
doğrudan doğruya halkın lehine 
olan bir sistemden ha1kın hoolan· 
mıyacağına inanmak aüçtür. 

Böyle bir usul kondu~u gUn 
acaba bir va.tanda~ çıkıp: 

c- Hayır, ben sıraya girmemi •• 
Jile boğu~cıığım 1 ... > 
Yahut: 

c- Sıra olmak da neymi9) •• 
Kimin bazusu kuvvetliywe öne o 
geçer 1. .. > mi diyecek) .. 

Hiç sanmıyoruz. 
Eğer Belediyemizin böyle bu 

medeni düzeni şehir ananelerimiz 
arasına 11okmağa ıerçektcn ni:yeti 
vana. hiç tereddüdetmesin. Ko
nacak sistem, hakka, hukuka do· 
ğu,tnrı saygısı olan milletimizin 
baş ta•·ı ol8c11ktır, 

Lüks yasağı 
Kıyruııya para harcıyanlara lr.ar

,ı tedbir tavsiye edenler arasında 
sayın bay Asını Us da cLüks e,ya 
İmalini menedelim I> diyor. 

Bundan anlaşılıyor ki zenginleri 
a~ın para harcamaya teıvik eden 
oey lüks eşyadır. Eğer lüks CfYa 
yapma) ı yasak l'!dersek bütün zen· 
ginlcrin eli böl,rründe knhr, para
larını hnrcıyacak yer bulamazlar. 
Sonunda da ... Hayat ucuzları... 

Güzel bir dilek. Lakin, zengin
leri israfa teşvik eden ,eyin mem
leket içinde yapılan lüks e,ya oldu
ğunu zannetmıyoruz. 

Çünkü, etrafa §Öyle bir yeni 
zeng n gözile bakılırsa memleket 
içinde imal edilmi§ lüluı eşya gör· 
mek pek mümkün de~i!dir. Bursa 
ipeklisi mi liikstür, Jsparta halaı 
mı lükstür, Şile bezi mi lükatür, 
Nazilli basmns. mı lükatür, Kara
mürsel kumaşı mı lükstür, Beykoz 
kundurası mı lükstür, ıhlamur 
kaplaması büfe mi lükstür, yoluıa 
cam fobrikası mamulatı mı lüka-
tür . 

Hayır, bunların hiçbiri lüks de-
ğildir. Zenginin parasını çeken 
lük9 eşya, memleket dışında yapı· 
hp gelen ~şyndır Dı~anda yapılan 

liika Cf)'ayı yasak etmek kabil ol
madılına göre de ya yeni zengini 
kendi iarafının akıbetine terket
mek, yahut bu lükıı ety&')'l yurda 
ıokmamak lbmıdır. 

Okul ve mutl§eret 
Bir tanıdığın Anadolu ıehirlc

rinden birinde oturan yeğeni ge
çenlerde dayumı ziyarete gelmiş
ti. On yedi, on aekiz yaılannda, 
okumayı orte. üçte bırakmıı, gür· 
büz bir delikanlı. 

Ahbap, yeieninden töyle bir 
ıikayet.te bulundu: 

c- İyi, hoı çocuk amma bira
der, uıua§cret edeplerinden zerre
ce haberi yolı:. Sokak kap11ından 
&'İrer girme:ı, ne bir ıelim, ne bir 
llf, paldır küldür, ealona geçip 
oturuyor. Hem de baoında ıapk8· 
eilel.. Etrafta bliyük mil var, kü
çükmü var, oralı değil. Sokağa çı
lnyor, gene öyle; ne bir AJlnha 
ısmarladık, ne bir gud bayi .• 

Yemek )·emeei de bir ömür. 
Gene ba§ında p.pka ile eofraya 
oturuyor. Çatal, bıçak dururken 
etleri ellerile parçalayıp, pilavı 
ka11ia aol elininln ıehadet parma
ğile itip dolduruyor. 

- Yüzüne güller - geğirmeyi 
ferahlık, digleri çıklatmayı temiz
lik, kahveyi, çayı gürültü ile içme
yi keyif &anıyor. Sözde yedi buçuk 
eeno de mektepte okumuş ... > 

Dayının anlattığı bu yeğenin ye· 
di buçuk aenelik . m~tep hayatı. 
onun kafa kültürüne neler katmıı 
bilmiyoruz, amma fU buit ve ko
lay hayat bilfıilcri halummdıı.n 
gösterdiği durum yürelıder acısı! ... 

Acaba, delikanlının yedi buçuk 
sene kar§ısındn oturduğu öğret· 
menler, ona okuyup yazmaktan 
başka hiçbir fCY öğretmemişler 
midir'?.. Sayın öğretmenler, ki· 
tap bilgisinin dıoında ö~enilmcsi 
gerekeı. bir de hayat bilgisi bu
lunduğunu elbette takdir ederler. 

Uunutmcımalıdır ki, küçüklü
ğünde mua§eret mullcriıni liğren
memif bh memleket halkı; toplu 
hayat içinde Belediyeyi en çok uğ
raşbran, şehir bayatını hazan 81· 
lak bullak eden sebeplerden biri
ni tevkil ediyor. Netekim, Beledi· 
ye, hala aokıJdardn yere tükürme
nin kötü, çirkin Ye zararlı bir 9ey 
olduğunu anlatamadı! ... 

Senfoni -·---Ankara
Bu tıf .lnkru'ada bulunamadıQmı· 

dan kon.leriere TO opera temıımertno 
lftlra.k edememtşUk. Mevshntn 100 

ronserlne ,.etışeblld1k. 9 uncu senfo
ni. Muazzam eser. Pramız egj, Baş
lOklll Mr. Herrtot'nun bu ~ hak
bndn.ki cümlelerlni tekrar etmeden 
pçcmlyeceğim, 

[Bu btlfük eseri dlnllyenlerln ycu-ı
mıın yansı, onun ifade ett1ltl mAnayı 
anlamıo olsalardı cihanda ıınlh temin 
edilrnlş olurdu]. 

Harkof taarruzu 
Bu taar uz a i düşünce ve taarr 

• • z y rın 

intihabı mükem 
ol ma an er t a 

1 a r zm fazla zarar 

e dir. Ancak mu a f 
uz gibi bunda da m ·· 

•• • •• 
gormesı mu n 

-
r 9 uncu senfoniyi. ilk defa Parlstc 

btlyük b1~ kon.serde dinlemlşt.Lk. Kon
serde yükı!ıek b1r mus!.kl kültt\rllne 
ın.ıı.Uk bulmıan mfiteveffa Mr. Btı.r· 
tu'yn tesadüf etm~tlm, Büyük bira- Büyük Alman taarruzunun bek- çlrilmesi naıl bedel olamaz. Bunlar 
derim mertıum Salih Mfuılr paşanın lcndiği bir aırada Kızılordunun en Yazım: eberiya astan ytlzünden pahalıya 
aallSl dostu olan bu kıymetli devlet enerjik komutanlarından Timoçenko M • Şevki Yazman mal olur. Blnnenaleyh eğer hiç değil-
adamı, bana. bu muamun eseri anlat- Harkof etrafında oldukça kuvvetli ec Hnrkof ıehri dil§ürlilemez.ae 
mağa çok ça.1.ı.şmıştl. Fakat ne :ra.şım bir saldırım yaptı. Hedefi malilinı Almanlar Don~ aarbıncla tutun· - ki timdiye kadar yapılan har~ 
ve ne de kafam bunu anlamaRa, mil- Al _,_l k • • mlttı!. Hayat ve hA.diseler ne sllı'ntıc m.an taarl11Z1.Wlu~ SlA et .mer ezını muıı olsalar dahi yeni bm taarruza Ut böyle bir ihtimal verdirmiyor -
geçiyor? İnsanlar yani 9 uncu sen- tc§J?l eden bu ıehır vo cıvarını ele hem &'OÇ ba§lıyacaldar ve hem de Dk bu taarruzun Sovyetlcre k!r temhı 
font ise f'bedl bir varlık geçırerek uzun zamandır hazırlanan aafhada bir nehir lrCÇme~e med>ur etmesi ihtimali pek azdır. 
Şimdi konser hakkında :tlk.r1mlzl bu hareketi inki~f etmeden boi- lr.alacaldcudı ki, bu da ileri hareke~ Buna karıılık zararlar, bilh S8ll 

sOyllyeıtm. 9 uncu senfoni en mll- mak. Fikir .mükemmeldir. Yeri de lerini ak.atacak, daha Don acılırine mlnevi zararlar bilyüktür. Bu t1ı8r· 
temmel şerait dahlltn<1e çalınması ve çok güzel aeçilmiştir. nrmndan gene durduru1abilecelr.tl. ruzlar gayrı thtlyari 19 l 5 - t 6 ıene
dkunması lcabcden çet.ın btr eserdir. Harkof, Cenubi Ukra.ynada ıve Hult\sa, aizin üzerinize aaldıraeağını lcrinde Brosilofun yaptığı anldınm
Onu teknik bakımdan oldultu kadar Doneç havzuında ıimalden cenuba bildiğiniz bir düımanın aya~a da- lan hatırlatıyor. Topçu kuvveti, pi
fllCYZofiıl' bakımdan da iyice anlamak ve ıarktan aarba giden demiryollan ba uzakta iken çelme talcrp yere d8· yade kuvveti ve haxırlık bakımıncl n 
şarttır. "' ve yolların kavpk noktuıdır. Bü- ıürmek ıibi bir teY· hiç de fena tertiplenmiycn ibu tnar· 

Orkestra. koro ve şefin yükl~ri a~r- yük bir tehir n .anayi merkezidir. Büyük taamızlardaa eTTel bu p. nular dalına pek az muvaffak olu-
dır. Rlyd~lllncdilmhb'ur ork!._ .. ~ıknın Moskova ile Karadeniz arasındaki bi hareketler tabiidir ki, mBdafi ta· ;rordu. ÇünkG muvaffakıyetin en bU-
kudretl IWl e ır eser. r<ıAA o- h d d B d ( b::..ı:L k 1 . - _J -111.. - _J• l • ,_ k d tal be rden te ekkill etmiş olu!) ea anın ortasın a ır. ura a yapı· ra a ...,.... azanç ar teınm ever. 7"'" ın•neoın zayıata ıgn ·ma an 
:ıan: a~yabllicek.lerl bir senfoni lacak Alman hazırlığı ıonunda taar- Mutlak mlidafaa kaiiar fena bir ha• Ol'dulan ileri alinnek te§kil ediyordu. 
deltildlr Solistlere gelbıce. Nurullah ruz hem ıimale, hem cenuba ve hem reket olamaz. Mtidafaa m6teaddi, Ordular filhakika ileri atılcy orlar v~ 
şevket\· ıst,tsna etmek l~zımdır. O de oarka doğru yöneltilebilir. Bu ba· yani icabmda yerinde kalmak ve lca- zayiat veriyorlardı, nmma lbu za) i.a
her yerde ty1dlr. Çünktl !şlntn eblld\r. kımdan da tar.ı merkez bir nolc.tadır. 'hında taarruza geçmek ıuretinde ol- tın tevltdetti~i yılgınlık, taarruzun 
Diğer gençlerimiz henüz senfonik Buraya indirilecek daıbenin bütün malıdır. Bu balamdan Timoçenko· fklncI veya üçüzıcU batluda durdu· 
konserler Sıçln lkttza eden seviyeye harb üzerinde tcııiri göriilebilir. Bi· nun hareketi de dofnıdur. Yalnız. rulmasına aoi>eboluyordu. Cerek luı 
vasıl olmanuşlnrdır. . Çalışmışlar, :ta- nacsıaleyh büyük :r.ırhlı kuvvetlerle ourım var ki bu çqft taarnular ken- e.anaaında ve gerekse ilkbahnrln be
manln yettşeceklerdır. Kendllerln\ yapılan bu Sovyet aaldınmı muvaf- dilerinden beklenen hl:ı:met1erl a8re- raber ft:>fl,§lıyan l:iu taarruzda da a~
tebrik ederiz. flnBu şailrtlndr 

1 
ds1R.hllko1nl de fak olup da Harkof dü~ürülmüıs ol- mezse, yani Harkof ve efvannı ele lı yuk.an aynı lrazı görüyoruz. 

orkestra ve şe in m ca e e ay- d b h' · w l · · --ı · d 
1 

lı say ı, u e ır rve cıvanna yıgı mııs geçırm .. ,.. temsı e emezse, o ıvaklt Şimdi meraklı olan §ey, Almnnla-
ca Ç: :1~im bir noktaya temııs ede- bir ıürü malzeme Sovyetlerin eline bu harekete k.alkıp.n tarafın daha nn bu muvaffak olmamııs Sovyet 
Um Bu da orkestra ,etine ınuhatnp- geçecek, Almanların, taarruzu yapa- fazla zarar g8rmeai mümkündür. Ta- aaldmmlanndan faydalanarak kendi 
tır. · Kulaklanmıza aldanmıYQrsak, cak ord~ları yerlerinden ıeri atıla- arTuz muvaffak oluru kazanç temin karp ve ıuli bUcumlannı bumdan 
çiinkü bu da kabildir, eserin l.klncl cak, dngıtılacalı:, bu mmtakada Al· eder. Akel halde ister mevzH, ister tevcih edip &tmiyeceklerl keyfiyetl
tısmından itibaren (mouvement) ba· man taarruzunu destekliyen yol ve umumi olaun, muvaffak olamıyan ta· dir. Zira Horkof, bilhassa Don ndı
kımındnn Zalcntl olarak çalınmıştır. demiryo} 9ebekeei alınacak ve niha- arruzda mUdafiin kayıplan mutaar- rinfn f(lrka bUyük bir kfll\"İs çizen ye 

Daha doğrusu, acaba <Etz;eıcusl- yet Almanlar Doneç nemrinin tama- nzınkindcm daima az olur. Volgaya yanaıan dirseğine karşı ya-
yon) ltlbarlle buyük besteklınn yazdı- men garp sahiline atılmıt buluna• Har.kofta l>ir iki mevziİD dilımed, pdacak bir çe-rirme hareketi jçin id&-
tı gibl <mouvement\ lara rln~t edll- cakt b" ik al ı ı L ...:L.. '- k mlş midir? Şayet aldanıyorsak muh- ı. ır m tar top veya m zeme e • ge- a olr ~ noEtaaı te§ ll eder. 

~~~t~~) 

Mekteplerin spor bayramı 

terem şefin bizi !rşat ebneslni rica 
ederiz. Orkestrada ağız ımzlarının a.z
lı~ bu eser münasebetne tezahür edl
yor. Salon ÇOk küçük, nkUstik: çok 
Jy1 değll. Ya.,adığımız günlere kadar 
ı:ıe bab:ılannuz ve ne de bizler, bir 
ttya.tro blnası lle bir koruıcr salonunun 
Ulzu.munu duymuş değlllz; yazık. Ö
nümüzdeki kış hazırlıklarını düşüne
rek bazı mühim hususatn işaret et
mek 1sterlz. 

Evvell tonserlerlıı kanunen duhu- Bugün F enerbahçe stadında atletizm 
llyeye tabi oluşu 1şbı1 tetklk eddlm. 

Boks şampiyonası 

Bu akıam Beyoğlu 
Halkevi salonunda 

yapılacak 
Bu sütunlarda evvelce yazdıtunız f b } •• b k } 

gibi duhuliye alınması bizler lçln mü- Ve Ut 0 musa a 8 an yapılacak Bu akfam •aa.t 21 de Br.yoalu 
hhn bir ölçil olacaktı. Halbuki küçük Halken ..tonunda latanbul bolu 
bir salonda 25 kuruş glbl bir ilcrc!. M li alınması matlup fikri verecek mahi- ektepler arasında tertibedilen rile karfl)aoacaklardır. Maçlar pa• f&Dlplyonaaı fina 'yapılacnktır. U:run 
yett~ değlldlr. En az bir lira ve bO s~or faaliyetinin kapanııı münasebe- zartesi gllnU nihayetlenecektir. :ıı:amanclanbcıri aerl kalan boks apo-
kuru§ alınmak suretıle hem opera tıle bugün Fenerbahçe stadında bil· Ad • kı } nunuz •on ~llarda dn adımlndle 
masrnfına yardım, hem de uyuyan yük bir spor bayramı yapılacaktır. mıra ta mı ge İyor ilerlemeie Ot\§lamııtır. Altıkadarlu 
n konser esnasında. tonuşruı kimse- Kız ve erkek mekteplerinin İDtirak Galatasaray ve Fenerbahço ku1up- bu hmuata ellerinden gelen 88) reti 
lerln gelmemelert temin edilmiş olur. edeceği bu bayramda Maarif Müdür· leri tarafından dört maç yapmalı:: aarfe<liyorlar. Bu akıam yapılncak 
Mcsclft. bu son kon.serde bir şah:ıın lüğü apor ve ıençlik ıubeai tarafın· üzere ,dırfmiz_, duet edilen Viya- milaabalı:aya Galatasaray, Alemdar, 
mükemmel ve ~!lyetle uyuduğunu dan zengin bir müsabaka programı nanın Admira takunı alakadarlara Galata Gençler, GUreş ve Beşiktac 
gördüm. Aynı romanda vatandıışlnnn hazırlanmıştır. a?n~~rdiği bir telvafla aeyahatinin luılüplerinin boksörleri İ§tirak ede
garp musik1s11e ne dereceye kndar Müeabnkal8ra 1 O kız lisesi ve 1 .5 bır _ıkı aiin teehhura uğradığım ve cek, birinci selen hediye al en -;ı rbi 
tınsıyet peyda etmı, olduklarını anla- erkek lise~i iştirak etmek ve her mek- ıhazır~ın il.k _h~a~da latanbulda İetanbul ıampiyonu ,da olncnktır. 
miıt1°1~rduk, 

1 
d udur· tep bu apor hareketlerin 42 aporcu olacagı~ı bıldırm~tır. Haber aldılı· Şampiyon 6 haziranda Anknrnya 

Benf:clk ~~im kbl~ me::~lke :akım~ sokmaktadır. Kız liselerinin sporcu· fuıba ]göre ~d?1ıra t~.ımı Viyana aiderek Menin, İzmir, Ankarn bok· 
dan ~ünh r or es rayüksek .senfonik lan Kadıköy ikinci kız orta okulun-

0
.: 0 u~u. Tur.~ıyede ıyı temsil ede- e6rlerile k.arvılqaçak, birinci gelen 

eserleri en a=~ı:~eı oeraıt dahilin- do, erhk liselerinin sporculan birin· 1 me~ ıçın dıger t~mlardan mc,t- bok. pmpiyonu i16n edilecektir. Fi
de çalmak için vücuda gelmiş bir te-jci orta okulunda toplanacaklardır. b~r bır kaç oyuncu ıle takımını tak- nalüıtler ıwılardır: 
~kküldür. senelerce çok çalışmak Bayrama saat 15 de geçit resmi ile vıye ederek seyahate çıkmaktadır. Sinek ııklet: Halit Ergoniil-Mclilı 
mecburly,etlndedlr. :lş1 çoktur. Hnl- ba§lanacak ve bunu müteakip kız ve Galatasaray, Şişli ve Pera Onar. 
bukl bizde opcrn temsilleri için Riya- erkek atletler arasında atleti:zm mü· muhteliti ile karfı]a§l r Haroz aıklct: Recep GUler - Hny-
setlci\mhur orkestrasına müracant e- sabakaları yapılacaktır. En son ola· y Ş f d d G 1 yo rettin Oral - Tahir. 
dUmekted1r. Bunu:ı orkestranın çn- rak da beyaz küme vampiyonluğurıu . ~n~ ere ata m. ~ a ataaaray Tüy aıkletı Abdi Güler. 
lışmalanna mAnl olduğu ve onu ~al kaznnon Haydarpaıa ile Kırmızı kü- ıle .Şt•· Pera mu~telıtı ıır'i:1nda hu- Hafif sıldet: lmıail Oöğütçü-Meh. 
ettiği bir h!ık1kattır. ı be~ me birinciliğini kazanan lıık lieeleri su~\. ı~m;çl rr• masl ta karr;ır ~t- met Çelikel - Halit Anter. 

Oııera terudllerl sırf bt; ita teı de mo.1- arasında hususi mahiyette bir futbol m!? ı~ k ad e ylapGı alca o an ilu Y. Orta 81klet: Muhtcıem Grnç • 
s1.llcrl ve ça~:l:ı.n maıl ye ın - musnva a an evve a atasaray e F th" T k H. . E 
duğundnn böyle milhhn bir ortestrıı- m~çı ?Ynanacaktır. Müaabakalnn Pcra B takınılan da oynayacaklar· e 1 e - üseyın r. 

yn asla ihtiyaç yoktcr Dünyanın muteakıp derece kazanan aporcula· d r Haber •ld w ö ş· 1. p Orta ııklet: Cevdet Özçentek - Şo-. "'k" f • ı . ... ıgımıza g re ıe ı e- "f UI 
her yerinde operaların orkeatraları ra mu .8 at ~evz.ı edilecektir. ra muhteliti Galatastıraya kar ı li- n us~. • . .. 
ayndır. Şu halde tnlebe temsilleri Tespıt edılen programa göre kız sansiye olamıy h f l Y. Ağır sıkle.tı Hamıt Kıngutmez. 
içbı daha kilçfik kadrolu bir başka atletlerimiz arasında 80 metre kofll, nnda Bamb" an ~ll! ur d~yun~ a· Teknik bakımından kuvvetli ol n• 
orltestra temin etmC'k zor bir iş de· 4 X 80 bayrak yan~ı uzun rve ~- kin ,t t ınok a astar 1 ve at· la.r: Sinek H"1it. Hoıoz Recep. Tüy 
{tlld.Jr. Opernlan idarede lh~sas ga- sek atlama, el topu ~tmn müsnbak~- İ ) 1 

boyna e.cn tır; • • Abdi. Hafif İsmail. Y. Ortndnn tr_. 
hıbl bir vefbı celbl de pek pahalıya lan yapılııcaktu. Erkek talebeler stan ul -· Edırne bısıklet yin etmek mUmkün dc~ldir. Hepel 
mal ohnaz. Bugtln Avnıpada zah- arasında da 100 200 400 800, yarısının neticeleri iyi yetlvmi~ bokaörlerdir. Orta: Ce"" 
metle hayatını kaznnruı kimseler çok- 1500 k ' • 'o . . - d Y A:ı... d H · Ki il metre oıularla 4 X 1 O ve Bısıklet federasyonu tnrafından et. • ısır an amıt ng tmez· 
tur. Balka:l bayrak yan laril zu y .. k- b 19 ) dir. ~lccek sene nazan dlkb.te a.lın- k ti .. ~ e u n, .. u er sene mayısta yapı ması mu• "'""'""'mımımnnmınımııııııınııımnıttıııımmı11u-
ması 1kt!za eden bir husus da attık se a ama, gulle, dısk .ıtlama musa· tat olan btnnhul • Edime İstanbul 
böyle her zaman talebelerin kuvvet- bakalan olacaktır. bi iklet yan~ı ibu yıl da tdcrarlanmı o:ıular pkcrşom:be glinü sa'bn!ıı Edir-
lerl üsttlnde bfty(lk eserleri lnt1ha.p Ş • B •k ve bu yan~a yedi bölgeden 28 bisik- n en te rar hareket ve normal oa* 
etmeğe nihayet vennekttr. N18peten ampıyon eşı t~ş • lctçi iştirak etmiıtir. Salı günü aaba· lar altında bir. koşudnn eonm dihı 
lrola.y sert ballnde gilzel aserlerl blr takımı Ankaraya gıttı hı Topkapıdan hareket eden ko§U· akgam oehrlmıxe gclmiılerdir. Edlr
tara:ta ~ıralmıak n tnlebelerhnlzl Bugün Anknrada bll§layacak Tür- culardan 21 kişi şiddetli yağmur, t\fl • İstanbul ~irinciliA'inl Es~i§ehfr· 
muhıeııt et'ollnrla temas etıt!rmemek k·ıye futb I b" . "!'ki . • t" k t- ve çamur yu"'zu"nden Topkapıdan Y"• den Sabo..haddın knzanmı§, ikl'1 ı yj.. 
kQl nl lı bi değildir 0 ınncı 1 enne 111 ıra c ... Eelc" eh. d AJ" " ·· ·· 1 · 

~t~~ ~~~ 
ny a a§1 r r şey A iz iJorı mek üzere istanbul oampi;onu Be· rı~ terkctmek mecburiyetinde kalını§ ne ı; 11 end" dU u~un~ n;;ır-

NOT· Koruerdekl aoHst 2ıenor ~.. giktaı t kımı eveliei akpm 25 kigillk diğer altı kişi müsnbakayı muvaffn- d~nk Bayrabm.. . or h ne ursad. rı 
0 O · O gün b~ opera komik sesi olup ~= bir kafile halinde Ankamya gitmit- :kiyetle bitirmlılerdir. Bunlard«n 1 O ~· ır;,etİd e~ın;:İ. nd~~cı vM ye f~ncı 

In iyl bir eleman olacııktır. ~an- ti!· Beşiktaş takımında bulunan - aaat 48 dakika 30 saniyede Buna· a./::. u jn lnrd:ı; ınumW:·z ter, 

Almanya'da ÇOCUQ ... U ölen nı eoıs,aevtyor ve aynllııtık ıstem.ıror. ~er oyuncula~~ Genel ~u~ay. Bili" dan ~~~et ibi~inci, İzmlrden Ah· nJfte:z.a 1°:rı'l:uı _Edime_ 1;umb: 
Hnlbukl mesleği ıcabı bıyıklarını tra,, kanlığınÇ! m~ade edıldıgı cıhetle met ikıncı, Eskıgehlrden AIAeddln bl • dl;Ai i 20 nt 2 l · U 

annelerin Slitleri toplanıyor (etmel1dlr. Beşik:ta~lılar bu ~ü~alalnrn :w,. üçürı_;,U._Eskife~ir~en Allleddlıı dör· B~~:adnnnHikma;, ikincil~;~ı~k· ; 
. . . Pazar gÜnU yapılacak ikinci küme Jan.:vetlı kadrosu ılc ıgtirnk etmek-ıdancu, .fs nnbüıdan tfomza b~fncl hltden Sabnhaddln, üçUncUlüğü ~ 

Almnnyadn çocuğu vefat etmiş &ütü 50,000 lıtreyı geçmcktedır. terf _,__ tedirler. ve bırden Ahmet n1tıncı olarak ir<l Ah t d'" dU ülüY'.ü ~ 
1 1 il 

1 ma'i'An M" "I · k l A k d H b' Ed · · • 1 dl F a ha a"'a m en me ve or no M 
anne erin siitleri, 1Jna sütü yetmiyen Toplann."l sütler kimyevi teamU e lsL Futbol Ajanhğındanı Şeref I • uan·on ~ar n arn ~n ar ıye, 1 }meye gı~ış er r. .~n • v " tanbludan Hamza kazanmı~lardır. 
emzikteki çocuklara verilmek üzere tetkik olunup nevzat için zararlı ol• atadı: Saat 1 O Davutpnşa - Hiliil: zmır~~n ~öztepe, Mersınden Gu- r~g~~n Vah, 1Um~t muf~t~~· P~r-ı Federasyon tarnfındoıı birinciye 
toplan r ktadır Bu "11nksııtln 20 top· .. . . . d • H. Şeki Fazıl Halit sant 12 A. nıp bırı~cısı olan takım ve b nbul- tı r~ısı b~~ o ~ak .uzcre butun Edır- bir bi iklet, ikınciy bir kronom tr 

• edıldıkten sonrn a · p, • ' druı Be!I kta arasında ol cak ve bi.1- nelılcr bısıkletçilerı k ılam lardır. Edime .., e 1 ta ı b · i l ri ir 
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UllUllOLftlll 1 AY88YB nasll sHylemell ? SiN&APUR Ltra 
Oure'ba haŞahanest paVJOD)an clvannda yaptı· 36 28i.3!S 2'12:1 

kadar düıüncell idi ki )'UUU t - N~iraz c .. rıet ~ol tıra"calt mutbaJc ve ça.~41arblc blnuı.~ • ., . ~ ._ 
ğwnun farkında bile olmada. mu).. 1 - YukaMa yazıtı 1f ~e?ilte rektoriütönde 4/VI/9a perşembe gG- l Tefrika No. 9'1 Yazan: ISKENDIR F. SERTELLİ 

" 

.ı. b ı ı d b · ld ,__ o 1~ d. • 1<l ..ıı..i ya"'"' nti saat 15 de ka.palı mrna. ihale edilecektir. " " ~IHlılİ. aRJ aı aya ı an erı o u.ıı; .ıı;en ını ~.o .. uyormuı "..., . ... 2 - işe veıo rtname keflf ve roJeter rektörlüktıe ~ - Bu sozun çolc dolnıdur, Kava -ı siyogon muhafızının toplandıl;'lnı soy-
erden kımıldamıyan yabancı tık.tan sonra eozume cevap verd~: rfililr Bu a1d muka '.şa ' P Muraı Çinll bilginin bize bir oyun oY· ledl 

.,_, _ __ bir kaç ge.""l'l:yi seyrediyor- - H~nUz bir ıe1" yok... Şoy~e 3• _ İst.eldller en az bir taahhütte 15 000 liralık bu t.şe benzeı! 1f yaptı- nama.sını da hesaba katmalıyız! __: Ben buna inanmıyorum. Köy-
uzuna dokundum: kadehlerın aayın dokuzu geçaın ğma dAftı ıhaleden 8 gt1n eVYel :tstnnbul vllayet.4nden vesika almalan ve n- - ~ ben de bunu düşünerek. lülerln gözü yılmlf .. korkudan haki· 

Bu ne dalgınlık Fikri> •. dedim. helel.. caret oda.sı veanca.mu tekil! r.arflanna koymalan. onun çıldırdıtına inanmıyorum ra. kati saklıyorlar. 
· uykudan uyandınnııım gibi Alhncı kadeh, yedinci ICadeh, se- 4 - Teklıt zarflan ihale günü saa.t 14 de RektörUlRe verllmll olacalct.ır. .:-: O halde mesele YO'k. Ben std1P - <>sakaya mutlaka gl~, detll 
silkindi ve gülUmıemeie ç.a- klDnci ve dokuzuncul .• Tekrar aor- c5466• butun ordwa,. Çinlinin ye.landan çıl- ınt? 

dum: · dırdıimı ve bız1 yolumuzdan çevlrmeıt - .Şuphcsiz. Buradan geri ôoncr-
Ben <lalgın olmıyayım da 1üaı - E vaziyet nasıl>.. 1 1 ~ln rol ya.ptıtını söyllyeylm. sek, mim d!vamızı kaybetmiş olumz.. 

) Ba l l · bir bil- Ağzında dili ıitmit gibi yayvan İstanbul Belediyesi ili.nlari Tatu meşaleleri yaktırdı.. orduyu Osnlca Japonyanın can damandır, 
" ııma ge en en 

1
• • başına tıopladı, ve Kava - Mura'ya Yann lruracatunız aBüyük Nlpporu 

Mamafih geçen aef~~. raagc ı- yayvanFcevap rv~~dı: . ... söyledlklerinl -oradaki erlere de tek- devletini <>saka e?2ak ambarlan bes• 
eana bıraz bahletmıttım sa?ı- - e~a degıl... Fena C:leğil... İstanbul buz nakliye ve tevzi iti iliale olunacaktir rarladı: UyecekUr. 
Şu bizim evlenmek meaeleeı... Yalnız bıraz daha cephane alınalı- Ka~ müeaesatı Buz labr1kasında bir sene adında lstlhsal olu- - Çlnll bllgln çıldırmam11br. dedi, * 
eclenberi bu ite karar verdi- yım 1.. nacak tahmlnen .ı;ek1z mllyon tllo buzun, tstanbUl lJeledlyest hııdutıan o blzl yolumuııdan çev1rmek lsti7or. Kava - Mura yakalattığı ko7lüler-
lde bir türlü beceremiyorum... Böyle s5yliyert:li onuncu kadehi da:hlllnde nakil ve tevz.t ışı Mayıa 943 sonuna kadar ~vam edecek mtıddet Gerçekten "Ciellrm1f olsaydı, derhal ge- den birine sordu: 
or, olmuyor ve.sselaml.. de botaluı ... Hakikaten gözleri par- için kapalı ır.arf uaullle eDUlmeye konulmuştur. Beher kilo buz Azami b8f rl döne.Mlk ve bunun semal'i bl~ 1Jt.- - Şehirde muhafızlar kuvveUı mı-
Sebep). Hail istediğin gı°t>i lamııtı. bana: kurtMJa pel'a.kende satümak n~e nakll ve ten11 lçtn ı 1ruııq n santim mu· m oldutuna ınanıMıJc. Fakat, her dirler? 
bulamadın mı).. - Olur rezalet değil... N diye haınmen bedel vuolunmuı.Wr. İ1lı:: teminat mlkt&n (1'150) liradır. R· hareketl şüphe upnQraıı bu adamın - Cok kuvvetlidirler. 
Yok canım ... Müılcullt orada benim istikbalime mani olur d'.lnım ... elllıme ~am861 ve evrak& mütderrlkası 750 kurut mllkablllncle ~ artık sljogonJara hlzmeıc!:tmek ve fl- - Nereden blllyorsw1 bunu? 

Ben hiç de zor beienir bır Ayrıaroz papas1an gibi hayatımın müessesatı müdürlüğünden alınacaktı!'. İhale 3/8/M2 ~ g1Kıtl aaat ~~~~:U~ ne aramıza - İki giln önce şehirde idim .. göz. 
değilimdir. Öyle apn güzellik· sonuna kadar bekar kalacak deği- Ui de Dalmt Encümende 7aJ)1lacaktır. Ta1lplerln llt temln:a' müj)us veya '""ö;d~%tnden setl~r yiibeldlı lerlmle gördüm. Sab:ılitan alanına 

gözllm yok ... Yalnız temiz lim ya ... Tabii evlenece~ ... Tabii mektuplan im7.alı fartname ve onunca ibrazı Uzun gelen diğer Te.sa!k lle _ 0 hald• ...... vıe •. ıı...r-·· bir ada- kadar çal'fl pazar dola.şıp adam top--
gım 2490 No. lu kanunun tarltatı cevrestnde hszırlıyacaklan t~kllf mektupla- "' uu# "6 .. 0 - luyorlardı. 

en ve bir parça da hali vakti evleneceğim ... Hem de genç. körpe rını ihale gfınO saa.t 14 de kadar Da\ml Encümene vermeleri ıa.zundır. (5561) mm aramızda mı \fi var? - Şehre başka bir yerden yaı"dım· 
e bir kız ıımyorum... bir ftadınla .•. Bu akıam gidip ona * T~. onu 1llt töydt bıraucaklanm cı gelmedi ml? 

et kısmetime istediğimden her teYi olduğu gibi çatır çatır aöy- Beyoğlu mınt.akası tamirat lşlerlndo kullanılm.Mc tiıere alınacak 100 töyledl. - Hayır. Takako lmt ndc bir hay-
~tı. ,. • li~ec:~ğirn... Car.son... Evladım... metre mtkA.bı kum aç.ıt etsUtmeye konulmuştur. Mecmuumm tahmin be- Taşu'ya herke.sln i\iveııi vardı. Bu dut kadın gclecckm!ş \ c şebrl ynğma 
Jyi ya ııte.. Bır flle dahal., dell 800 lira ve ilk teminatı M liradır. Şartname z. ve MuarMlAt Müdür- ~o kanşmamııs olsaydı, mesele belki edecekmiş diyorlar ama. doğu kapısı-
Evet amma kazın ayağı öyle Gelen ikinci ıişeden kadehini dol- 1üğ0 l:alenıln~ görüleıb111t. İhale 2715/942 çarprnba g(lna saat H de D. de daha !atla bQyftyecek, alevlene-- nı da kapad klan Jçln, bu haydut ka-
• Arada engeller var... durup içtikten sonra ıöyle devam Encftmende yapılacaktır. celttl. Taşu herlcest yatl§tıroı. dının ancak -gökten u arak şehre glr-
Ayıeyi tanır mısın>.. etti: Taliplerin Dk teminat makbuz veya mettuplan ve Hı Jllın& aıt Tlca- Kava - Mura o geoe bu uğursuz ve mesı kabll olabillnn 

H 1 Bil" 0 1 •. ret Odası vest.kalarlle ihale gtinn mua~n saattıe D. Enctımende bulunma- belllı bllginln vücudımun ortadan _ Demek kl Takako Ue nlay edl-
ayır tanımam .. .-_ ·~,?.rum. .• na .. ev enec~gı- lan. (543.f) ka.ldınlması tçln n _ Pi',, sıkıftır-
te benim sek.iz: ICJledenberi mı soyle.dı~ırn zaman ku_ı>ler~ ?•ne- maktan gert durmamıpa da, Ti - Pl yorlar .. ona 'haydut diyorlar.. oyle 
yapdığun kadındır ... Öyle cekl.: ~ınsınl.: ~nının ıstediii lr.:ü· İstanbul Bölge İate Müdürlüğünden: Qrdunun galeyanı karfJSID.da onu öl- m~ Öyl• ya, tehrl ma a geleı:ı 

ralı:lı bir mahluk ki eorma .. pe bınıın ... Kımın umurunda) .. He- Kadroınuma münhal 7S-85 llra tkretli dattlloluklar fç!n 27/5/9"2 çar- dürmenin dotru olmadıımı ileri sllr- bir kadın, hayduttan b ka ne olabl-
lenec:eğimi ona naeJ 8Öyle- le bir kadeh daha yııvarlayalıın 1.. şamba gtmü saat 10 da Dördüncll Vakıf 'hanı 1klncl katmda'lcl Mtldürlük m~. Ur? 
imkansız hu... Öyle bir ,,... Fikrmin içmesi l:orltunç Lir tekil b1nasmda imtihan açılacütır. Ertesi sabüı ordu 'kcm•t1a.1ı1t yer.- Kava _ Mura başını sallıyaralı: gtll-
çıkanr ki ... Sorma artılı:!.. atmııh. Habire kadehleri deviriyor- TaUplerli\ bnUhan g'llnftn'deta enel MtldOrJltüm.IA 11\tlracaat ederek den haretet etti. '.'!inli bllglnt yolda dü: 

Canım belki aenin vaziyeti:ü du. Kai:lehlerin aayıaJ arthkya ela bit talepneme 'doldunnalan UAn olunur. (5Tl2> raaladıklan ilk k67e b~~ - Bu adam bir ca.su.s glbl :tonuF1-
eder •.. Sonra makuı ve k•n· evvelce .ayfed~ cn;t \,am'batta 1>1r Bı.letçı· alınacak :~ ~:!1:.~:!::: b • yor. casus1ar, ~üphe uyandınnamak 
en bir kadın böyle rezaletler- lnaan oN1uyorc!u: • - Bizim arkamızdan bu herifi öl- için dalma serbes ve sert konu.şur-

- e demek!°.'•!·· O"t>ana ne f dürün! dedi - bu, memleketin hUZU!' lar. 
:sen Ayteyi bilmezsin azizim ... karı!~r~.. Ken~!sını alam~m a... stanbul Elektrik f ramvay ve Tünel İtletmeleri ve rahatını bozma.ğ'a çalışan bir müf- Köylü şiddetle ba •ırdı: 

kaplan gibidir... Doğrusu Tabu ovlenecegımf .. Haddı vana Umum Müdür]üğünden : blttir. - Ben casus değilim. Slyogonlar 
dan .korkarım ... Halbuki e\'- bir şey söylesin ... Alimallah ağnnı ,İdarembe blletçl alınacatt.ır. Kava _ Mura artık emlndl .. rahat- benim kanmı, ktZi nnu scnetımt 

için karşıma çıkan fırsat da yırtarım... Uf bel.. Ben ağzı süt 'Kabul şeraltl: tı. "Uğursuz ve tehllkell adamı arkada elimden aldılar. Dun z ngtn blr 
•- k bi •- ' z ı .. adamdım.. bugün blr an.bacının ya-en emsalsızdırl.. Bu ak•.uo &:O an r çocuıs: muyum t ·• or a gu• 1 - Tamu.s&ıhha 0111" asketllkle alAlcası bolwınııyacal'. bırakmıştı. " 11 k ı H l b _, nında hayvan tımnrcıl ğı yapıyorum. 

• her 1eyi aöyliyebilıeml .• O ze. ı -o ur 'inu).. e e ir teY aör 2 - BoYiı 1,85 den qatı Ye yap kırktan 7ulcan olmıyau:t <>sakaya yaklqnıı.§lardı. Ben onlara casusluk yapamam .. booa 
göstersem ve ne olacaksa leaınl.. 3 - Okuma '" yaamac '°lniltla beraber blraz da heu.p bllecek Şlmdl yeni heyecanlar yaratacak her oeyden önce kinim rnlnldlr. 

1 
Fikrinin pek atqlehdiiini görünce İste'klllerln Gala.tada Tramny barelııet dairesine mQracaatlan. (57&U hldllelerıe tartıl&§acatlardı. 

Şamama Td:akodan l5nce oeata KaY& • Mora bu adamla bir hayli 
r hakikaten kararında ciddj onu teskin etmeie baıladmı: V Jnf M ba Sul - 1 1 ' · k tukt ehi 1 lnd 1d 

az ceaur ol... -Yok canım ... Yine aen o kadu a en arı 1. etme Müdürliiğünden: ~ gln;!: :1lydl? ıelfte~;.,,- d:~!:ı ha~~':~ ,!k ~lr r~klr ee-
oturduğu yerde ellerini oiıı~ ileri gitme ... t,i güzem1t1e cefen.Ji- Küfe yaptırılacaktır y::;: en u meee • dlnmlttl. y~ tahminlere göre 

• kendi kendine mınldam- ce• haUet... ••• ıehlr kapısını müdafaa eden alyogOA 
cAb naaıl yapmalı) nuıl ~ Yoo~o ... Vall.ah:t dinleme~... 30 Ut.relUc takriben 2000 Damacana l.çln pazarlıkla kille yaptınlacaktlr O k .. .. d b• fed • lnuhatnlannm sayısı binden fazla 
bilmemi..•··· Eliri\den hır kaza fılan çıkıvenr .•• Nümuneslnl g6ttcetlerln ·her gihı ve yapmak ısuıenıerll!. MQJSID Jtımi ıa a onun e ır aı detlldl'. Halbuki ıehrı uran hürrl-

arada vapur köprüye Yanar Aklı v1rsa aeeini eıllannaz ... Yokaa beflncl I>az&riul gün ti ötleden enet t;emberUtq Vatıf memba sulan ıc1a- aranıyor 1etf! lht!JU ku"etıerl üç bln kişiden 
Birdenbire gözleri parladı: batrr... _ resine miJracaatlan. <SGGı> Kava - Mura fe}ıre kolayca glrece- fazla idi. 

· le beni ..• Bu iti ancak fU - Yapma F'dı:n yapma ... Çoc'1t• ibıt umuyordu Kava - Mura adamlanna gilven-

yapabilirim •. , Fazla allı:o1 ınu.un sen}.. isfanbul Ticaret va zahire Borsasından: ..=~~:~~~ görecetınf ::~=~~l~~~e~ı. dokmedeıı 
zaman ben znanadan vıka· - H,te bir le)' ~leein ... Hele °"*'1d. mmt1öH --~ı. o-. san •kpma adar .,~ 

alancı 1:>1r ulan kesitli ona ~ Wr ltirucla ~ ... Onun -.. ~annCS... OltaUP. Ablı hen ı numaralı JUliba,nede ca, sımonların daha (ıncedetı topla· ıar, 1ncelemeJer devam etti. Hava k:ı-
maia lı:.a!kı,ırım ... O~ e9lri rniyBö· im? l>en~.. H . Me~ı. Rifat Oamga.m fstlta etm.tı olduğundan tendl.sl ıle Borsa muame- dıA't ve sUA.hl&ndırd.Jtı a.sterıer batı rannca Kava - Mura güvendığt ar-

yle aelir ki dağlara §Öyle bir .. - Ye ıey ıste~em.:: er ıeyı kapı.mn tutmuşlardı. kadaşlanndan be§ on kişiyi topladı 
devrilecek ... Ve ea bü~ guzellikle halledecegıne ıoz ver ba- J.Atından dolayı bir ihtilatı olanlann 1§bu llM tarihinden itibaren on güıı ve onlara fl>yle bir teklifte bulundu: 

a gelen tramvaylara 10-yle hlıml.. zarfında Borsaya müracaat.lan lllzumu Udn olunur. Çinli bllgin Cani* yolda seıımıı. - İçinizden blr Iedal ~yorum. 
1 KaTa - Muraya: hl 

a doluınuverıem duruve- Fikri ornuzuma vurarak: ı111111111111111111111111H111HHHH1H11HHH1111111111111H111ıı .... _.. •- Sen~--- -'-'.....-... ..... Şe r surlanndan tırmanıp, oradaki 
Sen. h t · · - • ~ı- __ .. ~ durumu gÖ'Jile görecek · ve dönmeğe 

•• - ın a ınn ıçın soz ıvenyo- , .. L. L • d" 1 d" L f al b 1 11 .. ,., .. kapılannda .._ -re -- d6k-'- Ha d" b k k"fi d ~11'1 o 'Denı ın eme ı: ıı;a amı yarar, m 11D1 i mez mi- ~ .,.,. J- .._. muvaffak olablllrse, gördüklerini ba-
e aadarkı .arhoıluktanmCla nım.... Y 1 en artı a erece- H Lo- K L A yım· ben> •• Aman kard-im ba gece tQreceDtnh deml§U. na anlataeat ... 

1 ldu V!k lk 1- h. de ceaaretlen.dim ... Kalkalım ... Za- - .,..r nayu:... or&:ma... r- -. 
e 

8
° ··d· h etıl~ ad~-~ ıç ten saat epeyce ilerledi Şimdi tık ben külhanbeyi değilim yal .. Ay- ben aende kalayım... :Yann gider Kava - Mura OMkanm bata tapı- Kava - Muranın güvendıtt arka-

ana e ı ı o.ıı;unur, ··· .. , H . ..__:, Ayıenin .,önlünü ppanm ... > sınd& şiddetli bir mld&fa& hattı ile daflann hepsi blrd~n 1Jert atıldılar_ 
ı__.ı.at l ı ~'-' . kirnbilir he kadar kızıp k5p6rüyor- te1e ne yapacagımr.. er ıeyı aoue .. k _,,...... rd __, _,... -
uero o ur ... 1...o11&:1n çareaız .., hali d iz B •• fl• d' Bizim eYe dCSndük.. Onu Yllbr• a._.ca o usunu l••ou -- •" Ye hepsi birden aynı .9Ö'Llert söytedl-

\unlara katlanıp bu sefer de dur. Benim aaat yecıı oıdu mu eve d:t.._:· er ·
8
·· unun ~ın1. ıç ~ly.e d od yolda bırattıtı Çlnll bUCtntn allrrJerl- ıer: 

d al b. L B' .. 9uıe en ona eoy ıyec:e ım ... S..'baJdeyia asında bir ta• 
pmalıf.. ÖJUDeme ıımlf ır .ıı;ere... ın- r . ... 1- kım aeeler İpttim. nt hatırladı, - Ben fCdaiylm,. ölmeğe hazırun.. 

bilabütün ltolurna uıldıl der. bana göz açtırmıyor, göz!.. ırun... 1 - Deoiet ki, C~k ber te1i blll- Kava. - Mura bunu görünce 90k se-
edeı-im bu akpm beni Amma Liraz sonra göriir o ..• Karp- Lakin Aytenin evine yaklaıtikça Fikri Ayteye te efon ediyordu: yordu. Fakat ben, burada sUlh1a Tindl: 

bırakma ... Şuradaki biraJH- aınclaki erkek kedi yavrusu mu. u- Fikri perde perde in;,.ordu. Nihay.rt - Vallllfıi defil iekerim ... Ben karplap.eatunı bllmlJordwn. f1l hal- _ Sizin bu feragatınlzl, bu feda· 
elim... Beı\ epeyce kaf•yı lan mı anlar .. > kapının öniine geldik ... Şimdi oku- hiç öyle ıe1le· yapar mıyıml., Dün de blze yanlıf haber verm.lfler. Ben tlrlıtmm gömlUtçe J&rtn haltkında-

eyim... Fikti ile aokaia çıktık. Lakin ha· zu gibi olmuttu. bana: akpm ana gelirken yolda ba)'llmı- oa:t.ada slyogorıkra hlo klmeenla ki iinanun daha ziyade kuvvetıent-
aöyliyerclı: adeta sürükler- kika.tea alkol onu berbat etmitti. - Aman, dedi, kapının zilini çal- ıon ı.. Batım döndii. Cizüm karar- yardım etmı1~t aanmıltmı. ~. Bu gece için bir fedai istedim .. 
ni birahaneyct ıok.tu. Bir Kavgacı. tirret. atak bir adam ol- ma ... V~ ••. Ba aktam 8Öf}eme- dı. Kendimi k.,.bettiın. Bir de göz- Tt - P1 oehlr kapı.mu kınp ıoertn hfl>lntııe birden lhUyaç Yoktur 
önünde kar11lıklı oturduk. mdfta. Nerede * •olı:altta gelip te- sek de olur ... ÇGnkii gece yansı U1"' lerimi açbm ki bir arkaclapn n-incle- 1~~ ~~~dl~ ok merızU1 Kaft - Mura bunlardan birhtl seo
eöyledinı. O gartona: çmlerf çeviıip çatacakh. Qnu b\I kuaundan uyanınca büabütiin aeaha ~:'i;;iy~:.::;!.J~P=~~Ö!: gertatne çektikten IOllr& Tl • Pl,t U W )'allına sillh vererek tehir kar-
a rakı getir .•. Rakı ... Hem Ualde erine tönderıhek de bir mese- bozulur ... Hem ben ona cnanl "'° ~: pmna gönderdi, 

iikçe bir fİlel.. dedi. le idi. Çünlcü hirJikte Yaıadıiı kadı- leniyonımb diyd,ilirim canun ... B~ tireyim peki ... > - Şehir tapwnı tutan BiJOIOD Şe1b1r surlannda ıözcfilüt yapa.-
istenilen ,eyleri masaıyn ııa, bu sarhoılalda beliti bir ~ ya- na imkan va'I' mı) •. S&yliyemem... Hikmet Feridma El kunetıertnııı mııttarını anlamak ı.tı- ralc, gOrdiltlertnı relae haber verecek 

dızdt Fikri bir hamlede iki pabilirdi. .. Bun'1n için kendiaiııe: Korkanm .• . Çalma 'kapıyı çalma... * Vefa Gençlik. Kulübünden: yorum. Btraftatı kôyltllert yakalapp olan ba adam Yamadanın .sadık ye 
• . M d :1.;..: p L• B . 9/S/ 1 _L_ ~ IOl"8'U1& çekelim. ıı:ter feiılrdetl ku'V-~ pmlcller1ntkn meŞhur Taşudarı 
ıçti... ezcıere elini aür- - Fı~ aen pek fena bir halde- - e&:1... u gece ona gıtmeye- 942 e\inü yapı masa icaueaen vet fazla dettJae, k&P11'l laftnala ı.. bqka' blrl detildl. O, slyogonlardan 
yalnız araııra önün~eki aia ••• Bu geu eve sjtnıe •.• CideraeD cek mitin).. seneelilt umumt kongtemiz ekseriyet febblis ederiz &s atmak, onlann saUanatmı k6-

nh!Zl turplardan bir tanesi- aranızda ıiddetli bir 1nünakap aç1- - Bir kere son derece g~ tcal- olmadığından 23/5/942 cumarteli _Ben de ba taltde11m. Blras &ı- .kÜnden 11kmak içln elinden geleni 
ditleri arasında çıtırdatıyor- lacak ... Sen de kendinde deiilıin .• dım. Buna kızınııtır. Sonra beni bö~ saat ( 16) p tehir edilmiıtir, aaıyın ee btr lt6yHl fr6rdtlm. Dthı tehre git- yapıyordu. 
rdum: Neme lazım ... > le sarlıoı görilrae öldürür ..• Mqa ile Azanın gelmeleri rica olunur. ditlnl 79 kapı clvannda. blr Uç bln <Arkası var) 

Pencerenin arkaa&ndan bozkıra için elimden geleni yapacaktım. Önü· 18 ilkteırinden önce, cereyan eden cihetleri de aydınlatamadıiun tak· 
bakarken, bunlan düıünüyordum. me çıkan bu ftraatı kaçırrnıyacabım. hadiaelcrc aittir. dirde yalnız zeka ve ceaaretimin ba 
Konforlu bir ev içinde. çıtır çıtır ya- Benim için takibedilecek iki iz O gün. bundan aonra naklede- itin içinden çJunaia :vetemiyeceğini 
nan bir ıöminenin yanında, yaıayan vardı: ceğim hadiaeJer için kati ve hayati anladım. 
bizler için bile, son derece caa sıkıcı Biri, ölümünden bir gün evvel bir ehemmiyeti haizdir. Zira o ta· Arbk ıir Henry'ye, Mis Laura'nın. 
olan bu aoiuk ve yağmurla gecede, ıir Oıarlee' e mektup göndermif olan rihten •onra nadi.aeler, Lir llİnema amcaa air Olarlel e göndermit ol-

lüzumlu görliüm: ruzgarlara maruz bir kavuk içinde Frankl•d'ın kızı Mia Laura'nm izini teridi •Üratile birbirini takl>etmeie duiu mektuptan Lılhaetmck icabedi-
- Pekala Barrymoor. verdiğ:io kimbilir ne tnabatla yapyan bu ca- bulmak. diieri de bozkırda dolafAD baıladı. )'ordu. !2r]ikanlıya bu meseleyi açı-

izahata çok teıekkür ediyorum. rarengiz plısın acıklı vazi)"etini de meçhol ...... bir terti)e getirerek O güoden aonra cere1an eden va· mak için müaaait bir an bekliyordum. 
Şimdi IÖzÜ burada keselim de. daha gözlerimin önünde canlandırıyor- yakalamak. kalar, hafızamda ailinmez izler bı· Bir ~ 'hlwıl doktor Mortiıner, 
münuip bir zamanda tekrar konu- dum. Bu iki iti l>atannam. Bukenil rakb. t,i&de ,miafir kaldıiı ve seç va14e 

bu meçhul tahıt nere· iüruz dec:Hiit Bir iıiıılamın mahrumiyetler ve me- muammaam halledel>Receiime kaDi <Bu olaylar. hafızamda hlll o h• kadar kenLile 'bı% oyıuun11 oldui• 
t) . . tJ'p.k çıkıp gitt&ten sonra ayaia pkkatlerl• dola böyle bir hayat lııulunuyordum. 8a:ndan L.,ka L. du taze ve canlı !YafU'or ki, Labral ~ e.ir Henry'Y., bu meaelqi açama-

ten evveDu zaman ınaan- kalkhm, pencereye yaklqtı.m. Dıta· IÜl'meie katlamnMa için. mücbir bir iki ipucu arumda bir milnuebet M• defterimin yardımına batvunnadan IDlflıal. Ç-iin1'U b~daa eVYel aöy{e
~ık~'!. kovuldand bulun• nda zifiri bir karanlık bildim aürG· ıebep veyab~ kalbinde IÖnmez bir lunduionu da zannecU>-orum, bile .bUtün tefenüat ve tat.ilatild diitm gibi, 'doktor Mortimeı _. .,;k .,.;:. ~amacm a. ma· yordu. Yağmurdan kirlenmif olu kin ve iııatik.am Lİlılİ bulmunaa, ~ Cec:a )'1ihtlna doift iıit Henıy ile nakledei>ilirim;. derece düru.t ve namualu Lir adam 

0 ıçmdp yapyor. camlann ark&11ndan yaim'ur Te riia· cudunaa da çelikten olmaa llzmı doktor Mortiinei' briç partmın l>ltil-o Binaenale,lı. iki mfitüm h!dileJi olmakla 'beraber, aaf olduia İGİD ba 
rqççhiil adam ıperedc:ın vo Pr altında. kökleri yerinctea iÖkiiJ.. plirdi. diler. o aece doktor Mortiıner, p.- b.Jıt n teepit ettiiim günün ferda- aırn öirendiii ~d· batk•1•nna 
m~k tpdan"k ediyor} cek imif gibi .allanan afaçlartn yap. Biltila bu noktalan hirer hiHt A~ rlll konakta kaldı. EftllhlM, ha lı:q aından. ltibaren birer birer anlatmaia da eö7liyece~ kOrb:rordum. 

Ç91uk_ neye ~-.ca Tana rak hıprtılanru duyuyordum. •den geçire pçire, uzun zaman- b,,ıametM doktorun wine Clöıım.ı-; baf)ıyorum. Halbuli UH""Laura'nın eir O.U· 
eııdiaine veriyor>. Yd~ Ba oor'un biraz dn'el bana d~ çözmele _ uirattıiunıs kör- ne müaaade -;tmeclL .. Bu ,iki b&diaeden biri, MM Laura le•• mektup gZSnderdiii, ihti;Ju 

ai&ro bu çocuk yıyeceld'en IÖyl~ri .u Henry ile l>eraber d~ nahtan. bozkırda bulwı- Banymoor un Lize bwladıi:a l.yrona wı. Coombe Trac.,- kuaba· uılzadenla randevu 11ec:Minde ken-
racey kaaal:>uından tee!a- Seldena ıaİdbederlı:en bozkırdaki dugıına buıtmediyorum. çaylan içtikten eonra o<1a1anmıza aından .u a.rıe1'e ı&ıderdili mek· dlaint taııantı :roıc1a beklerkeıı. aı. 

rııG .... edelerimi tamamen teyit et- Ah. ı>lr .tela ha 1neçlıul ;ahla bir çekild~ Biltüli a~ gözlerime uyku tupta. talbuala yolda verdıii rande- mU, buhuadaiu hldia..r, bu muam• 
a meçhul falı• halkında mit. bana mqataköel hateklt ve yakala,..a,lllMll, me.ele ÇOTap aökl· ginnedi, Unim. fiblm yanndan iti- vuda, kendisini f>eklerdea ihtiyar JDA71 87dmlatmak içiıl 7apmaia b

eriıü, öirenmittim. Sir takibatım için ~le laymeıtli bir ipuca il gibt o8z61~ ."' 'lhn.di:ra kadar l>areıa girifeceiim btt Lueket plfr. aaılz.denüa apansız &lüveıme9i. eli· rar verdiğim tabkikatua muY&ffaJa. 
doktor Mortimer, briç par· vermifti. Bu ip11CUDdan iatifade ..,_ nGfuz edemedilfmiZ'lıaklkatler m.,.. mnm \eferriiatma eaplanıp kalmıfb, ieri Cle bozkırda gördüğüm meçhul yet ve ıellmeti için gizli kalmw s .. 

Gzere bulun!G'orlardı. meli ve Lozkird& aCSrdülUm esrar_. dana çıkaeaktı. • . AnCd ıafak .&ketken iki eaat bdu tahun perili konaktan biraz uzakta. rekti.. Bu diltQnce ile. doktor Mm-
l~undan fazla uza· giz .- yablamab t4im. BeDd de Pencer.miı ~(ian ~dilim diddnn. bi.r tepenin yamacaiıdaki taf kovuk tüner' in bizde misafir kaldıiı gec' 
•*veredea btkufan· bu ea.yed- muaıppıui ~ .. ~ uman. kati ~ .'velmiftimı ••• ~· kaldaiıdu. delikanlıya genç kadnun amcaeana 
~ \onupnatı, ketineif tim. Vwmclan tni 7oli. aeıtıaı faalfTe.: . Hatarat Cl~Cltlll ~ :rıs ibi- Bu iki noktayı teabit ebnekte be- göndennit olduiu mektuptan ~ 

.. ıest!ik D im Nan ~~ '* ~ ~ ~ ~ rllLeır, hlJl karanlıkta b1aa ~ demedim. (Arbıu var) 
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Müdürlütünden: 
1 _ İŞ ARIYANLAR HUSUSi ELDEN - Antika, al>lo, ÇDIBERLİTAITA - Evkaf ıntıdtı- U.TILIK EV - Yedi ~a. ~. "-~ MQzıırnen 'M8 hesap numa.ra.slle ~Jlz:muıdf,n aldılı- ffÜ8J, 

halı .atm ahmr. MektiJı>la mtıracaa\: ~ :d:almda 11 numaralı n dOrt mm~ b1r daklb.. lltU Bomıoot1 ~ ;r P~ 'l'lbt.ambıare iQabetJeehı1n (Jedl'ıpe: .. wnn mta-
ERK- AHÇI ta ABIYOR - Ala- ::Be1<>1'1~:::..;_a.:;,posta~-katu.!u--t-1tsı_. __ -_1_e daJrell bin y1rm1 lira lrat.ıı ~ kır sokak No. 12, GörQfm,ek :lç!n: Be-~ 11 1'114 3" numanlı maa. ~ Jıfıclr bir "1 b\ı1Ml defecıede 

.,...... ~ OD dokuz btn llraya •t:ıh1cbr. BUAv&-~ Altaretld No. 82, - t &....,.Ok ftmtttlr. 
trangll. alatuı'ka yemek pl§trJMslllde BATILIK oA.ZtNo BeYA.81 - uıo mta Osmanbeyde Rumeli caMeslnde ~ mevcud taı>u ~ wretmd'e mesktr ga.yrOenkultııı cJlm'~· 
fev'kal!de lhtısası olmakla be!1ı.beT demtl' masa, 900 ~ andalya ve 200 Baray apartıma.nmdt\ 5 numamlı dal- DEVRREN' 8ATJL1K MAÖAU - nan maha1ıesıntın ~ Camll ~ &1111 tapı wı 244-ad& 8-panfill 
btrçok ytıksek §ahslyetler yanında sc- t4htı:ı. masa 1y1 blr halde a&tılı.ktır • .reye mQraca.at _ 5 J!:mkıönündo kirası uomı, tuba.tiye, mrımnıı 'f'8 .fl1r metre m11cdannda bil ta.rafı a-pa.nıel numa.ralı ma.hal w 
nekree çalışmış ellnde bonservisi bu- Kadıköy İlıkl!le kahvesi m11st.ec1?1 • tierber, balCtallyeye el?erloll, etyah n bir ta.lafı Pertôv ~ 90utı n a.r:tuı 

12 
barlta nuımanlı mahal rmn oe-

ıunan alle yanında. veya fabrika, has- Hamza.ya mntacaat. - l LALELiDE - Geıno TlU'k l!))'atmda. eeamz bir d™n ®'mı aatılıktır, d!\:pe§I ~ Be ınahdud blıbigıeU Ö82r eıv.a oldulu bDdlrllmllth'. 
tane gftıl yerlerde iş arıyor. Verilecek YENİ VEYA !IVSTAMEL ım iik ıı mımaıwı fkl daireli yedi rüz Um Mtlracaat: Telefon: 23602, - 1 tn&za esu o\aıı. muh~ 1'80Qrlı muolblnce met!ld\I pyrlınenkul~ 
işe göre maaş lsUyecektır. Ak.şa.m'dn ,__..., b'- b d •-·b· - sa.u!a.t ıratıı ape.rtmıan aaulıktır. BllAvMıt.a _....ALIK MÖBLE BiB ODA _ -..., umum mJ'.8!ı.hMı. '90 a.raıaı ~ b1lndan ııı uıpn munıbba'l tbıerine ev ~ 
A.Ç rümuzuna mektupla müracaat. ""'J ...... aı mı 0~ 1 ~r. Osmımbeyde Rumeıı caddestnde &ray nın ~ ıs aım tımerıne de IJ&Ji oda bir ma.tbab ~ 

lstıeyenlerfn her gün 226111 e telefon- apartmıanında ı numaralı daireye nme yaJcm, tenhaı blr ~ allell nın~ ki b~ bttan ~ ~ lı:tclr ewıcs9 10-oda 1-da 1-kondoe 
ELEN BİR BAYAN - Yaşlı bir ba- la mtli'aeaat. milracaat - 1 de, Kadıko.,.tınde Mtlh~ Ka7Mo1 2-mabh 2-tq\ık btn ıulUlnbah 1-lca;y u ı-nıamen .... elektrik teııılatı 't'&l'dır. 

flil ev tşıerlnl yalnız gündllzlert kal- 8ATILIK ARABA - Tek n ~ m- ' ldka.k No. 11· oumartesl, pazaı aau Vacıeııdnde borcun vetiwemntnden dolafı ;rapılaa tMSp tızertne H0.1 
malı: p.rtııe cJddl bir 1o anyorr Akşam- şulur temız boyalı Brik İstanbul :tş KISIKLIDA - l!lank•y&da tram- ikiden beşe tadar mQracaat. İcabında numaralı tanunun 48 cı madıWtnbı matufa 40 eı maddestne göre aatıımuı 
da cE.fü rUmuzuna mektupla müra- Baınbsı ka.l'fU!lllda Maltll Cemal aı- vay caddesinde yirmi dört btn arşın bfttftn ev de yazlık olarak mable lle lcabeden ~ JUÜl ~ tAgtr 9'tzı tamamı bılr bu.ouk q 
eaat. -

2 
ptne mfiracaat. Boğaza nezareti fevkalMesı olan arsa ftrlllr. -1 müddetle ~ ~ lımımUJtul. ~ tapu .llclll bydma ~ 

Tl'RKUM Fransız Jlse~nden me- 8ATILIK BUZ DOLABI - D. R. 4, ~esı:~ı~:ray°=~:ıe~ KALAl\fiŞTA K:tııALIK v.tLI.A - ~Mim ~~m= = .:::_>t 1:kt:~ -::-~ 
zunum. Asıterllkle lllşiğlm yoktur· M model gayet lyl balde Frlgldalre numaralı dalreye bllt\vasıta mtırac:ıat. tskeıe karşısında. Kalyoncu ıok:aıtında olunur. 'Bıramı. btlttln veıwtıer Beledtfe reıılmlert Te vakıf l.carest v. tam 
Fransızca, İngUl7.ce, muhasebe, dakt - marka bir buz dolnbt satılıktır. cew Telefon (80294>. - 5 bahçe içinde beş odalı. b:m!orlu tır- bedeU ~ tıeıWf.Y9 JDsmnu bolıı;lıva a1dd1r . .&rUuma tattnamel1 20/5/90 
ıo bUJrim. İş arıyorum. H, A. T. tfunu- Bey han No 111 e müracaat. - & mızı vlllA mobtıynlı veya mobilya.mı tarlhtnd ~ t.uı: Mfllt ~ 8aNhk Hukalc İller! Bervtsln• 
ZWH\ mektupla mtlracaat. . SATJLIK ARSA - Oöztepe ~on klrnlıktır. - G en 

GENERAL MARKA BiR BUZ DO- ça.yırdal Cknm tarafı) 1260 ve 880 met- de .. buJ:undurulaoaktlr. 'l"lpu .ıcu b.ydı w - ltmmılu izahat ta oart-
1\IIDIASiP - Ve tftccar defteri tuta- IABI SATILIK'l1R _ Taks1m Abdtıl- rem: 1k1 parça arsa. Gala~ güm- SATIUK ARSA - 8ellml Çqme namede " fiıJc1p do8yaSında vardır. Arttırma.ya ıtrm1§ olanlar, bunlan tet-

blllr, clddf, tecrübeli, beş bin Ura ser- halı: Hdm!t caddoot No 19 sütçtı Yqa.r rl\k karşısı G ncı Vakıf hanı No. '6, tramvay durağına 12 datlka ftç ttıaur kik ed~ •tılııla ~ p.yrhımıkul hettmda hel: teYl ~lf ad 
maye koymak üzere sağlam~ ortnk t · 2 d!mfun e,taçlıklı kuyulu mturez &rsa ve te1l.nı olunur. Bb1nol ut.tmna 1&/7/M1 ıadbhıe tesadUf eden Cça.r-
arıyor. nesnıt ve hususi iş için de120 Koıınta müracaa · - Perşembe ve cumartesinden ba.§ka e!ıven :tlyatla sa.'tıııımr. Adres: Kadı- p.mba) rtııniı C&l'alotlunda dJn SandJtımısd& aat ıo dan 12 ye kadar ya-
na ıso Ura arasında aylık olursa, i§in SATILIK PİYANOLAR VE SALON gilnle~ 14 - 17 aruı müracaat. - 1 köy Yassa caddesi No. ı berber Va · pı]aca.ttır. Muva.tb.i Jbale 78Jll]mıuı I01n tetılf edilecek bedelin terelhan 
sağlam olmıısma g5re, kuvvetli temi- TAKIMI - Blr1 Şroder diğeri Paul- MAÇKAPALASTA _ Her tarafı han'dan öğrenlleblllr. - 4 alınması iclbeden pyttmenbl mG.kellet!yetne Sandık alacalmı tamamen 
nat. da Tmllr. Akşam'da K. ö. - l ear1 Kruazıe aynca blr piyanola ve açık, manzarası milkemrneı mobllyalı ANE gıeçm)f oJ:maa tarttu'. Abl takdttde son artt:lranın taa.bhOdii bakl kalmak 

Çını'l'JObala.r fazla. lza.hat lçhı 60975 te- lblr daire - .. 1ıt "''·a,,... verlJ-..,·tlr. ACELE SATILJK H - Kmgun- prtlle 1/8/942 tarnııııe mtlsad1f Cpuartell) ıtbı1l &1Dı mahalde ve qnı DAKTJJ.O BAYAS - Ortn darece 
daktllo blUr ve tahsili ortn ola.n blr 
Türk bayan, İstanbul dahl1lnde ciddi 
ff anyor. Akµmda cF, Ş.r> rümuzuna 
mektupla mürncnt. 

J""" IUI .1 - "'-""'A CUğun iyl blr mevkllnde cQzel manm.,. &&atta IOl1 &rttırma.sı ~cattır, Bu arttlJ'mad& p)'?hnenkul en çak art--
lefon. Ka.pıcı İhsana milracant. - 1 ralı, hnvadar, 1kl :tath, 1lç oda, btr ııo- tıranm &t'ftnde bııüılacattır, Haklan tapu .ıeıııerııe .sabit olmayan a.lüa-
BİR ADET - İngl]ts marka mı Cm. KİRALIK KÖŞK _ Göztcpe Hat bo- fa, üç yüz arşın b:ıhçe31 ve kuyu.su darlar n 1rt1fa.t hattı ~ bu wıarı n husutıe faiz ve masaritt 

mfitelınrrlk dokuma ~ (700) 11- yu 28 No 1 camlı köşk kısmen yazlık mevcut hrıne satılıktır. OOrtışmeı: ıçtn dair id.dlalanm llln taı1hlıı4f'!l ıttbaren 20 can 1ç1nde enatı mtısbtte:ter11e 
mya satılıktır. Baye'ltt Sabuncu Han · u t O~tldarda Solak Slnan mahallesi Be- beraber dalrem!le blldlnnelerl lAmndır. Bu suretle haklarını bU~ 
çı'kmadı No. 'l ömer Talmaç'a. mnra- ~~k ~en ~ata 'klrnlıktır. çlnde; lAmsız caddesinde 1'70 numara.ya mtı mem!f ola.Jilarla hülan tapu licDlerUe mblt olma7anlar .ıratq t>ede
caat. -2 ere m caa • - racaııt. - t llnln paüqmaıından harı.o tahrJar. Daha tuıa malCmat almak tstlyaıteJ1n 18 YAŞl:SDA - Ortamektep me-zu

nuyum. Her hangi bir yazıhanede, da
irede, fabrikada memurluk. kAtlpllk 
glbl bir iş arıyorum. İsteklilerin Ak
ıam'da N. K, rlimuzuna milraeaatıan. 

SATILIK ÇOK KIYMETLİ YAÖLI BOÖAZİÇİNDE ACELE ~ATILIK VI! KİRALIK MOBİLYELt APARTJ- ::,ı:e ~: =::r BandıRıı!m R"*t* İfJerl Berv1151M mtlracaat ._ 
BOYA Bi:R TABLO - İspanyolun KİRALIK tıç EV VE BiR ARSA MAN - Ayaspaşa Molla Bayın Molla • - DİKKAT -
mefbur ressamı (Koro) imzalı müra- PaşabahÇEde tskel~ye lkl dakika me- Pala.. 32/1 mobllyell 3 oda kiralıktır DOıtYzT SANDIÖI: 8uııdıktıan almıl.ıı ...,mnenkultl tpota ~ 
caat Kapalı De\ra.hlr Bedesteninde safcdedlr. Ya~h boyalıdır. Bu, elek- Ayni ap:ırtımanda 2 No ya 2 den' e lüe191119ft mnlwmntnJeatmlıdn ko7muf cıldata .. metin " 40 mı tecaTll 
Sklncl adada 1-4 numarada Artuk- trik, banyo, terase, balkon, bahçesln- kadar mtlracaat · e&memllk a.en !bale .......,,,1n ~ lıadıq ~ 'ftllllft nretfle tola,yht 

ı R maç•ın düktAnmda görllltır. - ı oo tulumba Mecidiye-köy BilyQkdere · tı~tJt. . Cll?l?) 
2 İŞÇ ARIY ANLA caddesi (l0J) numaraya müracaat. KİRALIK MÖBLE APARTJMAN -

- SATILIK DİNAMO - Bergman No. - 3 Şifll tramvay caddesinde !! odalı, :ton-
BiR KADIN ARANIYOR - Fener- 22070 A ]()() v lı5 devir 1600 12.~ KW ...... j torlu ve havadar möble bir dalre yaz 

mn.stamel bir dinamo satılıktır. Gör- TEŞua YEDE TRAMVAY YOLUN- 1,.fn kiralıktır, HalblcA_,,.,.. caddesi -.1unda oturnn üç klşliik bir ailenin DA n,.,_,_ odalı ln'-- apartunan " •e-• 
~~ mek isteyenLertn .Bahçeb.pı Taf}ıan - .uuA\Uo ....,. No. 332 Sımıalı apartunanı No. 'l - ı Jllnında yemek ve f!!'I lşlerlnl yapacak altında Tüm Ticaret Bankru;;ı A.Ş. ts- dairesi Taksimde beş odalı konforlu , 
becerlkll ve sıhhatli bir kadına. ihU- Uhharat scrv1shıe mllracaatlan. _ 2 bir apartnnnn da.111!61 ne ldracı ara- SATii.IK MttRİM ARSA - Moda da 
ya.ç vardır AlYl1 edenıer:tn İstanbul smda. değlşmeJc ıstenlyor f1359 teleto- deniz kenannda 3 tarafı cadde, de-
B::ılıkpa~ TÜtün gümrüğünde Zafer na saat 12-16 e.rasında müracaat. - 2 nlz cephesi 38 metre derlnlll1 37 met-
c;lkolata fabrltaamda bay Htıseyine 4 - Kiralık • Sablık re, etrafı beton duvar ft demlr pe.r-
mlirncaat. MAÇKADA - Ehven möble apartı- maklıkla çevrili arsa toptan satılıktır, 

Gt._...,..... '"ZERE Bir 1%000 LİRA - Çtttehavuzlarda man, bet oda, JJCak su, telefon, rad- mfitav11SS1t kabul olunmaz. Adres: 
KONYAYA .un..-.n. '1 - tramvaya yakın 15 metre cephe 120 yo, btltil:n -"-ut !ki odası mevsımı•~ı-

in Alma ~a J"'.. "" Moda burnu No. 22. Teldon: 80118 genç kız·iç nca v~ met.re derlnllk 1800 metre mura.bba.ı ne mobilyalı veya mobilyasız klralık-
bllen bir bayan aranıyor. Istlyenlerln deniz görür ama. 'I'amlm Abdülhak tır. 81345 telefon, - 2 - 4 
Akşam'da P.R rümuzuna mektupla HAm1t caddesi No. 23 BaJJkurt EmlU. KİRALIK VE 800 LİRA'WA SATI~ 
mür:ıcantlan. - 1 Telefon 43532, - 1 ACELE SATILIK BERBER SALO- ILIK _ Tarabyada Böğürtlen 80kaRm-

DAKTİLO Bİl.iR - Yardımcı bir 9000 LİRA - Kadıköyünde blr par- lNaUr eta.Krojerıemrlu !lkellAAvJalıboklüabrllt. koltuk- ı da 72 No Iu tıç katta ilç oda bir mut-
t d ist k1 r1 ... Dahilen !aktan ıbııret ""'"ap ev satılık ve kl-muhasip aranmak a U:· eyece e ka nnzır 48 metre cephe deniz kennrı yağlı boyalı Hava.gazı su .elektrik .... '9 

ücreti ve kısa hal tercümelerin! el llc l'lOO metre muraljbaı bir arsa.. Taksim ıx:evcutt.ur. Mllracaat: M~çka.cıa. T~- rahktır. Sultanhnmamı Afir Efendl 
yazılmış . bir mektupla İstanbul 179 Abdülhak Hlmlt caddeaf No. 33. Te- yJ1rlye cadde.si Kıyık mırhallebl ma- caddesi 91 No. müracaat. - l 
posta. kutusuna cMubastpıı rümuzlyle Je1'on 43532. Bor*urt EmlAJc - l taza.mıa. _ 1 4500 LİRAYA ACELE BULUNMAZ 
müracaat. - 1 FIRSAT- BüyWtdere 1.ldteleslne D da-

Fa.brikal d 15000 LİRA - Maltepe Stlreyya paşa ELE GEÇl\IEZ FIRSAT - Suadlye- k1Jca 3 odalı güzel meTltlde meyvalı 
işçi ARA.VIYOR - ::ır a plAJı Jttlsallnde 800 metre kare mwı- de yazlık sinema ve Uyntro bütün te- bahçe Jçlnde hane satılıktır. Tel: 

~alışmış veyn çalışmamış amele 1şç1- tazam rıhtım ve plA,fı havi blr arsa.. s!satl 1Ie acele kiralıktır. Taksim Ab- 43486. 
ıerc ihtiyaç vardır. Istekl.Iler cankur- Ta.b1m Abdülhak H~t caddesi No. dfilhak. Hflmlt cad. Biren AP. kapıcı- -------------
tarnn Abırkapı caddesinde Tem.iz İş l2. Telefon 43532. Borıılrurt E!mlü:. sına milrncaat. _ 2 EŞYASiLE BİRLİKTE SATILJK 
Fnbrikasma müracaaUarı. - l .- 1 BERBER D'UKKA.NI - Sahiblnln ölü-

,., a1ll TİCARETLE MEŞGUL - BekAr taş- mn dolayıslle müşter1s1 temiz mevkll JKİ YAŞINDA BİR ÇOCUuA BAK- 15000 LİRA - Asri sayfiye mab -•· I ...n~e1, .... tılıktır. Sl""'ecl ,. ......... , ...... .., 
ı _A._, .. ı -·# ıt tize- ...... , b r bay Talimhane, Maçka veya. ır.ur. ...... ıA -\M~"'"'Y' ~lAK İÇıN - Hüsnü ahlak~ ve olan Maltepe Cevlzll.ğinde ....,..a Nl§antafında t.emlz. sfLk1n bir aUe sokağı No. 4. Trabzon bertıer ııalanu-

lşini b!lir bir şövester ve yahut bir da- rinde 1ıeş;lr edllmlf aıalanmın be- dind .. i ah bl na. miiracaat. _ ı 
dıya lhtlyaç vardır. Telefon No, 22013. her daniımü: Takslm Abdülhak Hamit nez e ... ralık mobilyalı fer r -------------

- 4 caddeıst No. 23 Bo2Jkurt Eml!l.k. Tele- oda aramaktadır. Beğentldiğt takdir-
-----------:---:--. fon 43532. _ 1 de istenilen kira ~rilecektır. İstrul-

FRANSIZCA MUHABEREYİ İYİ bul posta kutusu 719 numaraya mü-
BiLEN - Rcsml defter tutabilen blr 9000 ı.:tııA - MecldJyeköy llkör racaat. - ı 

YAZLIK. KİRAUK EV - 'I odalı 
kArglr içinde dalnıt akar menba suyu, 
elektrik, 1ınnı, vnsı ba.bQea1 bulunan 
Boğaziçl Ktreç):ı~u Kocaali caddesi 
No. 8 de bekçiye müracaat, Tel: 81345. 

Ru·P-ôNLUf.VAöErf· MEVDUAT 

VARU61NIZI TE EDE~ 

J.fE~ · AVlN· BfRINO&·QAQANIN.:.rAIJl·VEAlllA 

T0RK-T(CARET- BANKASl·A·S· 
muhaslbe ihtiyaç vardır. Asmanltı faıbrlkası karşısı 4 oda maa. müşteml- ------------
Ka.nbur han ikinci kata müraca.at. IAt iki kat 1k1 dönüm münbit arazı. KİRAJ lK KÖŞK - Yakacıkta Ayaz-

- 1 Taksim AbdiUha.k HAmlt caddesi No, ma cadd~sinde, 82 numaralı, 6 oda, SATILIK APARTMAN _ Altında--------------------------
·-5-1-H-H-iY_E_' _l'_IEM--UR-U_AR_ANIY __ O_R_ 23 Bozkurt Emlll. Telefon 43532. -1 1 salon, lltl kiler, blr ta§lık, 1 mutf:ı.k, dükkAn, Bıeyoğlunun en ıyı aemtlnde-
. bQyük ba~, 1k1 kuyu ve baRI ile 500 dlr. Mackada 139 No. Derbl Apartma.. Istckl~erln musaı.t olan şeraiti öğren- 17000 LİRA - Mecldlyeköyü tam llraya kiralıktır İstJyenler t~Jndeld- nın • No. sunda Albert de Leon'a mü-
mek uzere her gün Sirkeci Pala.s 20 ~ez asfalt ftstü ft9 oda münbtl ıere mtlracaııt · • - 2 
No. ya müraca:ı.tlan. 2 nmzı ve me,r;ur töŞI! bqı 11~ dönüm. . racaat. Telefon: 80528. 

BİR YAZIBANENİN MUHASEBE ve Ta1cs1m Abdülhak Hlunlt caddesi Boz- SATILIK ARSA - Vefada Atatürk SATILIK AKAR - Gen!f blr anada 
MmIABl:.'RE t~iN1 YAPABİLECEK kurt EmlO.k. Telefon i3532, - 1 Bülvamıa. yakın 21 metre cephell köşe müteferrik b1rçok gayri mesılcul a-

~ ba§mda fevkalAde :manzaralı ıkt tılı.ktır. İsteyenler Ulun ç&rp başı 
KABİI.İYETTE - 18-25 yaş arasın- BEHER METRE 8 LİRA - Btty1Ut- apartman yapılablllr 312 M2 araa 4500 İsmetıye caddesinde 18 No. da makl-
da ortanıektcp diplomalı bir bayan lA- ada Nizam caddesine mütenazır ta- liraya aatılrktır. CerrahJ>&.§'a cadde- necı Yahyaya mnracaat. 
zımdır. Tallplcrln Jst.lyccekleı1 ücret :ınamlle çamla muhat yarım ve birer 1nd 2? kt 1 Alide Tur 
miktarını, kabilse, bir vesika fotoe-ra- dönüme mn:tres arsala.r. Tatslnı Ab- s e numarada lıa a - SATILIK EV - Kasımpnfada. :ıtu-
ıııe İstanbul Posta kutusu 389 a KAt.tp dtilba.k HAmlt caddesi Bozkurt Emllk. Aut'a müracaat. • - 1 la.ksızda Eşrefpaşa yoku§uncta 16 nu- BOZKURT • EMLAK'in iatelderi 
rümuzile acele blldlnnelerl. -2 43632. _ 1 ACELE SATILIK ucuz EV _ Be- maralı ev satılıktır. ~zkftr mnhnlle-~ 
11ıtlSTABDEM ARANIYOR - Emln- 43000 URA _ Taks1me iki dakika flktaş Kılıçall mahallesinin Alem K:ı- ::a~ numarada bayan Neyyir'e mtıra- mttt!aıt =lh:1!r:m. fabrltası loln Ucar1 muami!llta ..akıf 

ônünde Necip Bey ıtriyat m~ııza ve tam merılcezde 1'79 aylılı: IJ katlı apart- dm. sokaAmda 8 No. ilçer odalı a.hşa.p · ı - Yeıni 11e yahu& ma.tacel atat ıuıtuı iofıı ldrollk tutıa ~ 
1mnırıt.ıınnede çalı~ak bir müs- man. Takslm Abdülhak Hlmtt. cadde- deınlze nezaretll lkt ev 1500 Ura.ya sa- 6500 LlRAYA - Fa.brtlta. Te depoya mathıesl :tstıı.yorum, 
tahdeme ihtiyaç vardır. Arzu edenle- sı Bozkurtı EmlAk. Tcleton 4.1532. _ ı tıhktır. İçindekilere müracaat. - elve~U Haliçte İstanbul cUıetJnde Ta.kstm Abdiilha.kQı\mlt caddesi No. 21 BoBturt - EmlA.lı:, Tel : 43532. 
rJn mağazaya müracnatlan. _:ı Yaka- cadde üstünde denize yakuı kAg1r bil' Şubelert Ankara ve İatanbul Well. 

%2090 LİRA - Beyoğlu tramvaya mil- KiRALIK VEYA SATILIK - bina satılıktır Ak§amda M.K adre- •HlllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll PUATİK BİR HAS'.l'ABAKICI İLE - n.zl cadde 4 bt töoe ba.şı 12 oda cıltta A;yazmn Y'fJlUnda üç adet mo- aJne mtlraca.at· • 3 
Bir tadın &fÇUllna ve bir erkek kapı- apartmana çenilmeye elverlşJI. Tal::- dem konforlu bot ltÖ§k tca.bmda kı.s- • - BRENKÖYttNDE - İstasyona beti ALMANCA DERSLERİ - Talebele-
cıya ihtiyaç vardır. Sult.aruılunet Ye- s1m Abdlllhııt HAmlt caddesi Borıkurt men dOfell tıralık veya satılıktı!'. SATILIK HANE - Parka nazır, bft- dakika mesafede tert08, hangazı, re, bllytıklere gramer ve muhabere 
rebatan Alayk.öşkü caddesi Sağlık EınlAk. Telefon 43532. _ 1 Da.hçıvan Beyld'e müracaat. - 1 ytık bahçeli, yatlı boyalı ve renı mu- elettrlli bulunln bef oda btr salon- derslert vertılr Kolay metodlar e ay 
Yurdu Hastahanesl. - 2 p.mbn!ı 8 od&, hamamlıtı h&v1 ha.ne dan m11rekkep Jcôokfuı :ftst ta.tı klra- zarfmda Alma~ca ~. Adalar ve 

B,h. TEZG ~UT".. ARANIYOR - 4300 URA - Tarlabqı tam blr da.- MAÇKA - Ş4ll. Kurtulllfbm Har- satılıktır. Baı1orköy, Kart&ltepe cad- lıktıf. J'evka1Ade manzaralı ve çam- Boğazlçtne gtdeblllr, Taksim Sıra.ııer-
11~ 4 

AA ,.._ ·•5 l1ra. M- alt oda _._ -n blyeye; IAlell ve Ba.yzelt'ten Baltan- dem No 19 1 , .... t..t..Aa.o•• --..... 
1 

~·t MA..__ 
Parfümeriden aıılıyan tyi referans ve- ~ " a.ue> ı anc ...... "'"" ahmede ta.dar olan .aha dahlllnde · • - .... ~<>UIC. =vııa.uy eczahnne_,lne Tller 101 bpı 1011 ..,. '"'IUU 

ıebllccek bir baya, Anka.rada blr m&- l1ra. tamir tııster. TaJWm Abdf!tıat. HA- ~--vaya vakm, " _ a odalı, bol gü- SATILIK KÖŞK - Den1ze nazır, kO- mtıracaat. Telefon 52•90• - f Stft&r. - l 
İste mit caddesi Boiturt Emlak. Telefon "'<Ull ,, .. " 

laza için ihtiyaç vardır, tlllerln 4.'1632. _ 1 neoll birinci veya !klncl tat blr apa.r· oeba§ı. kAglr, yıenl, altı oda, banY'O. ırtıuı.nr GARAJ - Tablm mey- AUUNCA DERSLEBi- Uaulü ted-
22275 e telefon etmeıert. - 2 tıman dal.re.si aworum. İst.a.nbul pos-; Uı:1 helA, mutbaJı, tarasa, bodrum, ça- danına ıtı adım mesa.fede b1r praJ ıial m&emmel olan bir Alınan bayanı 

1,000 LİRADAN l,OOl.000 LİRAYA ta Jı:utusu 389 a mektupla ya.ztlması, ma.,.ırlık, su, elektrik, havagll2Ulı, 'bo.t, b1naalle büyük bir arsa k1ralıkt.ır. :un- Almanca deralert vermektedir. Pazar-
% Ktştı.tK AİLEYF - Bn.ka.bllecek KADAR - Mtıhtell! yerlerde muhtelit yaJıut 24101 numara.ya -.bahlan teıe- meyVa, çam ataçıarını .,. duvu De ra.caaı yeri: Galata, Vo)'TOda caddıesl, dan maada her gün saat i ten ı ,. 

kimsesiz, orta~ bit bday 8;!~~~~ kıymetderde atılıJı: ev, dtııddn, han, ton edllmesl. - 2 muhat ltraza elver1şli mezru aeldz dO- Sigorta hanı e el u.ı No. ı. - ı kadar. İBUklAl caddıest 133 Ha.san beJ 
Tardır. Akşnın gazetesin e ~ - apartıman, pasaj, yalı, v111A, arazi, ar- ntmı bahçeyi havidir. Erenkl)y, Ka- aparbmam 2 c1 merdiven 1 bt 1 
muzuna mektupla mU.racaat. -

2 
aa, çitllk, hamam ve saire glbt emlAk KiBALJK KÖŞK - Krenk'Oy tren za.ller, Şakacı eok~ No Tf/1 - ı KİRALIK KASAP DthULtNI - numaraya mtıracaat. -1 
A•-·t tmak •·tetmek tst•-~..ı- ..,.,,_una e _ 8 d&t1ka. mesate 6 oda, · • Heybelladada plyuanm en jyl :rertn-

DAKTİLO ARANIYOR - Es1c1 harf- = v~ Entllk Btm:ıeu, ..,~; ~.,... ele!ktrtk .ın:ı ha:vagazı möb!e GÖZTEPEDE SATILIK - Çam ye- de tnmple hazır ~tDe blrutte KAÇIRILMIYACAK nadNATLI 
ı.n 1y1 otur, makinede iyi yazar bat: öm Ablt han :tklnci kat No 23 tele- '1!eJa ~ôblestz Tel:' 62.269. - 2 ml.t ağaçlı 11 d!!ınibn ba.hçettıe ıı odalı klralıktır. 8lmecl Ankara han 12. ış - Şöhreti ve mü.oterlll 4lOk Yıldm 
J1n blr daktilo aranıyor. Mtıracaa · er · · blr t'tifk 14.000 11raJa a.blılctır. Gôr- Tel: 2CK62. - ı lokantası ferlk aramaktadır. Mezlr.fır 
Her g0n saat 11 - ıs.~ 1'7-19 ara- fon 423GS. -

11 
8ATILIK BERBER DtfKKANI meıc ıçtn: rnıstepe, ~ eaddıe8l tctN lokantaya mtnca&t. 

IDlda, Bahçekapı Anadolu Ha.n No. ACELE SATILIK BAÖ VE KÖŞK - 8iıkeclde Ant:ara caddeslnde Wımmıı No. 13'1. _ 4 İlıl.&L!TllANE - B&tılık ve •------------, 
11 2 "'nı-de 4000 tütiıt ve halihazırda l§ler 1'1'7 nu:ma:alı İlk- 1& 1c1ralıJc blr bina veya arsa. aranıyoıt, 

' - 18 dönfim arazi daıUllil be.ııa.t beı1:>er aalonu, .sahlbl tqraya KİRALIK ODA - Ullll, OMxıanl>eJ, 800 metre murattıaında. b1r mahalle MUTIJPLABINIZI ALDIIUNIZ 
ORTAMEKTEP MEZUNU - 18 den bal ve .00 meyva ~lı Blllvrfka.pı gtdeceR!Iıden atılıktır l}alr N1glr ~ NJgir apartımanı- Sh~ vardr. B&hçekapı Hasan ne-

JUkan, çabuk yazıı.bllen daktllo alına- har1ci Tepeba# No. 10. • nın 9 numaralı d.öfenm!f, hAvad&r, posuna saat 11 den 5 e kadar mtıra-
cak. E8tl Jl\Z1Yl bllerı ilstün tutula;. ACELE SATILIK AHŞAP EV - tto KİRALIK KÖ5K - ÇengeikOyftn- banyolu blr oda kiralıktır, 1çindeklle- caa\ olunması. Telefon: 20'111. - ı 
a.ttrrt • B~lu t ncl notere mtıraca.- tatlı '7 oda, 1k1 nıutta.k. bir taoJ.ı.k ge- ~tıFevzi paşa ~~~.~ H&= .. : re müracaat e&leblllr. 5 - MÜTEFERRiK 
a. 1 bah tatlı 8U kuyılSU tulumbaıile - an ayn ~ .a..ı.LIUIAı.A&, ,._ B:tıı ALMAN BAYAN OtRETMEN-

~ hart~e elverloll ve gayet havadar elektrik, akar su vardır. Gez1leblllr. Tü:slm, yahut Ayazpqa taraflarında sıoıa VE DiKJŞ DERSLEBi - En 
eıettrık ve mhb1 bir erv •tıııktır, Gör- a:ı - tl9 oda banyo, havagazı denJz gll- 800. ft kolay blr UBUlle d1Jc1f bilen ba-3 - SATILIK EŞYA 
mek ıçtn F&tlh Baydar mahallesi DEVREN KİRALIK FIRIN - Kum- recek n mobUyeslz olarak b1r ba- Janlan. 6o a)'da hlç bUml:yenlere nttı 

SATILIK _ Buz dola.p ve ha.vuzlan. Hamrun sokak 16 No. ya, g~e:ır:: :ts.pıda Yeni tırm devren tırahktır. Ja.11 arbdaf lle blrllkte ına,terek tu- afda lllretlr. Gedikpaşa Rall Paşa ~o
Arzu eWtfnden oot gt12ıeld1r Bar~- için Emhı&ıtl Bahçek&Pl 8e1Amet ban Aqıımlan 18&$ ~ Jl(liderı 1111.l'& fJn. ıacu:tır. r .U. rtıal11111U.a lllJl;&qpla bfg Valınm AA4U1'1an E-1.canest us
~ebatmda bahgell mahaJJ4tid. blrlnci :tatta dit tab1b1 J'llk ~i • ---.. - a ..... - 1 ..... 1 - - ,. 

oasetemlz 1dareha.nes1nl adres 
olarak ~sterm~ olan knrllerl
mlzden 

Dadı - M,M,T - F,N - S.S. -
A..P. Triko - A.R - T.T - P.8. 

K-P.R-M.K 

namlanna gelen mektuplan Jda
rehanemlsden aldırmalan rtea 
olunu . ~ 

- ı. -,. • 
.,.~ - - . 



Piyangoda, yalnız, bahb olanlar kazanır 

Emniyet SandıOmm 0 /o 4 Faizli Küçük 
Tasarruf CUzdanındaıse, 

Herkes ka•anır. 
Bu cüzdanlar, pek yakında açılacak olan Emniyet Sandı

fının Kadıköy ıubeainden de alınabilecektir. 
Baş, diş, nezle, grip, romatizms 
Nevralji, Kınklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

lcabinda giiıule 3 lıa,. ıJınabilir. 

- G ayrimenkul Satıı ilini -

lstanbul Emniyet Sandıgı 
Müdürlüğiinden: 

HAib ECE Miııııı.ı 
J&llCUl IÖDdümlıe 'ff pulf to
ııım& neaıu. Her nm l&ıdtirme 
ecza1anmm plmlftlr. &enar 
acentıemls :rottur. Dolnıdan 
mileueıw mtıracaatınıs lica 
olunur. 

Galata, Biti Otımrillc caddeli, 
No. 44. Telefon: 4144'1. 

-- Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok aşısı 
-i!lsoltutlalu Ye thWltlarma ta Emine Naciye ye Fatma Nıırtye 385/ 12939 he.sap nuınarasUe SandıRuıuzdan pelt tellrll Ye ıue qıdır. DlftllJOl 

aldıklan 3100 liraya karşı Alacahamamda Çeleblottu Alleddln, Rll.stıem pa- Sultanmahmud ttımut No. 111 
ta mahallesinin Asmaaltı 80DIUlda eıSlcl 83. 55 yeni fJ'l ,89 numaralı ltAgtr •••••llllı••••••ıl 
deı>c>7U mtlftemll bir mağazanl!l 40 sehim ltlbarlle yirmi tıç buçuk sehmlnt 
birinci derecede ipotek etm'-tlerdlr. 

DosJada mıevcud tapu kaJdt .uetl Ye tıdaıtro pııtnmda cmnk6r Pı'· 
l'lmenkulün aynı .emt, nıalialle n eotatta •J!ll taps " 40'1 ada ı p&me1 
numaralı hududu p.rkan Ana:ıaltı caddeal prben Bölll'k bati aokalı flma-
len 18-parsel numaralı Mu~afa 4ilkklnı ve kı.smen 2-parsel numaralı Ev
kaf hanı cenuben Asmaaltı cadaesl ne mahdud 108 metN? murabba'ında 
depcy& milştemll bir bap maıtazanın 40 sehim itibarile yfrmt üç buı;uk 80h-
mı olduAu• beyan edllmlftir. .. 

«Mtttk6r tapu kaydında gayrl~er:kulün 2000 lira ka.rşılılında Fatma 
M3tlubeye lltlncl derecede Jpots oldup gösterilmltUr. Bu keyfiyet Sandı
tın ve milftertlertn huku.tun:ı mdesslr detudı.r.. 

İkraza esas olan muharrmln raporu 9luclblnce mesldr gayrimenkulün 
umum meahası 180 arşın mua.bba'ında olup mecmuunun uç bııçuk katlı 
Jtı\glr bma ile mefg\il olduJııı n altında iki satıhlı bir matazayı havi bl.r 
han ~ beş odadan ibaret ve Ysldız hanı denmeltle maruf olup elektrik te
alsatını havi oldutu beyan edl1rni.,tir İki. hail vardır. 

Vadı:slnde borcun verUmeıneslnrlen dolayı yapılan takip üzer!ne 3202 
numaralı kanunun 46 cı maddestntn matufu 40 cı maddesine göre satılması 
lcabeden yukarıda yazılı gafrlmenku!ün 40 sehim ıtlbarlle yirmi üç buçuk 

NEOSTERIN 
SıhhatU olmak için insanın 

ağız, burun, botu ye bademcik
Ierinl sıhhi bir tarzda t.emlz bu
lundunnası llzımdır. 

Bu yollarla giren nesle anjln
ler, grip, kızıl. kızamık, dıtterl, 

tabatuıat. çiçek, ıuçlçetl, me
nenjit .. lllh bulqıcı hastahklarda 

NEOSTERIN 

Pül•eriusyon Y9Ja prıarasa 

1lfa1a pnlun eder. 

Böyle haat:ılar lle temasta bu
lunanlan korur, p.hsl lhUyat ve 
tedbiri aldınr. Eczanelerde re
çetesiz satılır. 

Me,hur bir clld mütehass111. 
nın şayıuu hayre~ ketti olan n 
cBroca.. tablr edilen tıJmetll ve 
ıençıe.ttırtcı clld un.ana tlmdl 
(pembe renlttetO Totaloa kremi
nin terlı:lblnde bulun07or. Onu 
her atşam 1atmud&n enel SQ.-i 
lünilz Ye ber aabab daha P IUi 
'-yanuua. Oilndiizlert de bey~ 
-entte <:vats11> Tokalon kremini 
ttııııanınıs. Clldl beJUlatu. ta-. 
leştlrtr Ye tadile glbt JWDutatU'. • 

-----· R l7MSL t B 18 AR 1 11 DA-----.. 

Necib Bey BaOı 
Açılmıştır. 

MtHremnıet CAZ, Bahar meytlmlntn lf)zellllfnden ı.ıu.cl• •dink. 
Bahoede bulu BİRA. llOsKİRAT bulunur. 

Beklenmekte olan 

POKER 
ER Trat Bıçaklan 

GELMiŞTiR. 

DIKKATı he •m'te ı .............. . 
......... 10 ..... plllaıt 41 kUNfba. 
T .... ı 1 adedi 1 10 edecli 50 

Beyoilunda Kelepir Bir Aparbman 
Sen8Yl 3600 lira nıet Iradı olan Awnalımeacltte 19 lfo. lu aparlıman 

lzalel ıu:vuu için 25 MaJıa 942 puartecl st\Dll-"* 14- 11 araaında Be:V
otlu Mahkemelen Bqtltlplıtınde satılacaktır. Muhammen kJ1meU 
'10,000 liradır. 0081" No. 11 942/ 22, 

BAYILAHLAR.CAR PiNTi VE SiNiR BUHRAN! ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
DEH 20 DAMLA ALINCI\ SıNıRLERı YAilŞIR.OERHAL F'ERAHLARLAR. 

aehnıi bir buçuk ay müddette açık arttırmaya ıconmuıtur. S:ıtı.t .t.apu 
licll kayciına göre yapılmaktadır. Arttırmaya ılnnek isteyen C 11G2 lira. pey 
akçesi \-erecektir. Mll11 banka!anmızdan blrlnln teminat ınektubu da kabul 
olunur. Birlkmif büt.iın veı-gtler Belediye resimleri ve nkıt icaresl ve taviz 
bedeU ıle telllllye rüsumu borçluya alddlr. Arttırma prtnamesı 20/ 5/ 942 
tarlhlnden ltibaıen tettllt etnı et isteyenelre sandık Hukuk İ41ert Servl&ln
de açık bulundurulacaktır. Tapu alcll lcaJdL ".ır las.ntu ~'ta W\
namede Ye takip dosyasında 'f&rdır. Art'1Jmap. ııtrmlt olanlar, bunları ıet
klk ederek satılıp çıkarılan gayrhmnkul haklı:ında her şeyi Öğrenmiş &1 
ve tat~kkl olunur. Birinci arttırma 1517 ·942 tarihine tesadüt eden (ça.r
şamb:ı> günü C:ığaloğlunda kifn Sandığımızda . saat 10 dan 12 ye kadar ya
pılacaktır. Muvakkat ihale y~pılması lçln tekil! olunacak debeU tercihan 
alır.ması lcabeC:en gayrimenkul mükt.>lletiyetlle Sandık alaca~ını t:ı..mamen 
scçmıı olmaa ş:ı.rttır. Aksi takdlrd:? son arttıranın taahhüdli baki kalmak 
prtile 3 8 H2 tarihine mflsadlf (pazartean gunü aynı mahalde ve aynı 
aaatta son arttırması yapılaC3ktır. Bu arttırmada gayrtmt'nkul en çok art
tıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu slclllerlle sabit olmayan allka
darlar ye lrtitat hakkı sahiplerinin bu haklan ve hususile faiz ve ma.sarife 
dair iddialannı llAn tarihinden itibaren 20 Jfln içinde evrakı mü.sbltelerUe 
beraber dairemize bildirmeleri J:\zımdır. Bu suretle haklarını bildir
Dlt'm~ olanlarl:ı hak.lan tapa alcıllerlle abit olmayanlar sat14 bede
llnin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malllmat almat ıstıyenlerln 
939/1207 dosya numarasll9 Sandıtıınız Hukuk Işlert servls:ne müracaat et

Açık arttuma Ue feykalide a:ıtaş 

Devlet Demiryollari ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Dr. IHSAN SAMI -- ~==================~ BAKTERiYOLOJi Blklfehlr cer ate1Jell .. taYIJecl 'ft tornacı aJmacaktır. Sanaı lmtl· 
... ...__.. .. tıDllA ..... ..-.ııı 

saat ıo da Maçkadıı Nannanıı AP. m 
4 üncü katında 4 No. ıu dairesinde 
mevcut ve Istanbul ünh·ersitesl profe
sörlerinden Pror. Dr. s. Oberndorter'e 
aid nadide ve Stil eıya, tablo. gümüş 
t:ı.kımlanndan blr kısmı :açık arttırma 
suretile satılacağı U~n olunur. 18 mel 
asırda yapılrnl§ meşe atectndan ma
mul tekmlll oymalı Stil Rönesans na- j 
dide yemek oda takımı. hakiki ve gıı.
nıntlll ıBledennalt'r• birinci Ampir j 
güzel salon takımı, emsali az bulunan 
epok v-e tekmili marketerl lşlenmlq ' 
zarif sekreter yazıhnne, e hakiki «Ble

~ ~ ~ .,,.._.. ••ıı'aetld'P • .._... •. • 1111 tlenndnde ba-
Umuml kan tahlllltı. frengi lunanJar tavzif edlleoek Ye Dcretl imtihanda g&terecetı llyakata göre tea-

noktal nazarından CWasserman bit edllecettlr. Taliplerin Haydarpqa İşletme Mildürltlliln• mlraeaat 
ve Kahn teamü1lerl> kan kilrey- etmeleri UAn olunur. (3382 • 53881 

meleri lüzumu ll!n olunur. 
- DIKKAT-

Jı:}.tNİYET SANDIÖI: Sandıktan alınan gayrlmenkulli ıpotek gösoorme:t 
lateyenlere muhammlnlerimtzı.'1. k?J'lllUf oldutu kıymetin " 40 ını tecavüz 
etmemek üzere ihale bedellntn 7arıaına kadar borç vermek suretlle kolaylık 
ıöatermettedlr. (5719> 

Karar hulisaııdır 
Sulh M2/1828 

Zayi - Cografya fakıilte .• ir.den '1-
dıtım şebekemt kaybettim. Yenlslnl 
alacağımdan estl.slnln hükmü yoktur. 

1169 No. :la Brtutruı Taıuel 

Zayi - İaıtanbul İran baş konsoloa
lutundan almıt oldutum 3579 lfo. lı 
nüfus cilzdanımı Z&yl ettJtlmden yenl
slııl almak üzere esklslntn hWanii 
yoktur. Meluaet Ali Ramyar 

vatı sayılma.sı. Tifo ve sıtma 
bastalıklan tefhlıl. idrar, ce
rahat balpm, kazurat YI au 
tahlllltı ü1tra mlkrostopl. hu
susi teılar lstlhzarl, tanda tire, 
şeker, Klorür, Kollesterln mik
tarlarının tayini. 

Dlvanyolu No. 113. Tel: 209At • 

dermaier• güzel biblo vltrtni, Kopen- 't'ANIK, ÇATLAK, UZDU ye 
hak Royal. Saks ve Rozental blblolar, j ctı.D 'l'AIULARINA fnkalide 
hakiki gümü.I çatal takımı, yemişlik iyi ı~lir Derinin tazelenmesine 
ve vazolar. halls Bak.ara tabaklar ve ye yenilenmesine hlmıet eder. 

1 
yaldızlı su taltımlan, LlmoJ sofra ta- - Rf'r Et'unecle ba lunar. - ı 
ltımları. Ferforge nadide bir avlzıe, - ---------- 
imzalı orijinal güzel tablolar, ıJ. Mat
hteu 1688., ıBucurt Peintre du Rol· 
1786• tarafından imzalı renkll orlJlnal 
gravürler. bronz heykeller, flldlşl yel. 
paze ve butonlar, esltl Capon ve Çin 
kadeh ve duvar tabaltlan, Kluazona 
lamba, Epok Ampir saaUar. Kanton 
kAseler, keten üzerinde el lşl emsalsiz 

F.RENG 

tutulmamak İÇ'İıl 

EN lY1 11.AÇı 
PROTEJlN d' 

yatak örtüleri, AH>atn hokka takım- ı•••••••••••lll lan, Maroken yazıhane kanape&l, Dü-

ve ktıı tüyü yastıklar, Saks vazo ve Bir Muhaaip aranıyor 
ta.bak, ~rlstal gü-milşlll tuvalet şlşe-

Illt. ikinci icra memurluğundan: leri, ttll perdeler, Gitara ve mandolin 
39/ 927 çalgılan, çamaşır maltlnuı, hayll 

Türle olmuı ~ ecnebi memle
ketlerde muhabere için llaanf 
vakıf olması mOreccahttr. oaıa
tada Havyar hanmda 29 No. ya 
mtıracaat. Telefon: 42415. 

Evvelce Beyoğlunda htlkW caddesi gümü.I ve kristal biblolar lltl adet fut-

OTEL 

1 

TOKATLIYAN 
TARABYA 

Hazirandan itibaren açıhyor 

M A K S i M'de 
Aylardanberi hazırlanmakta ~ 

IEFE AŞKI 
30 kit ilik muazzam Revü haılıyor. 

DlKKAT: Pek yakında M A. K S 1 M B A. H C ES 1 
Muazzam Su heyeti ·.e ~ ywikl•l• ac-1-...km 

Toprak mahsulleri otisi İstanbul §ubeainden 
0n bir bin metre blSl ofta!m\Z tarafından verilmek p.rtlle ört.tuWc ma

p.mba ~. TaHi> olanlann prtnameslnl parasız olarak m~ 
berat aerYislnden almalan ve ııçıt pazarJ.ıtı yapılmalt ilzere 25/ 5/ 942 pazar
tesi güntl saat on betde Rll"b!clde Liman hanındaki fUbemlzde hazır bulun• 
malan rica olunur. (6866> 

Maarif Matbaası Müdürlüğüftden: 
Tahmlnl flMl 

NeTl Kurat 

Mim Korunma kanunana muhale~ 
fetten .suçlu - numarada ~P tl
eareuıe meuul oımıtrl ojl&ıı T:uınş 
hattında Beyollu s üncü sUlh ceza 
mahkemealncle ceN)'aıı eden mllbake
mesı neticesinde suçlunun rını sabit 
oldutuııclan Mllll Korunma kanunu
nun 32 59/3 üncü maddeleri mucibin
ce ;vlrıılll bet lira par& cesazı Odeınc
llne ve yedi gün müddetle de diikta
nmm 'rapatılmasına ve hüküm :tat'i
lefüJJQde ilcretı suçluya alt ohnak 
Dnre karar hulbasının Akfam gaze
tesln4e nep-edllmeslne 25/ 11/ffl tari-
hinde karar verildi. ı5'1Sb 

Oalatasaray Akarca sokak 8 No. da ıbol•topllıiııu•ve•sa•i•re•. ••••••• 
oturmakta '\ten h!len lkametcllu 
meçhul Firdevs Molta'ya : Dalremtztn Bulana Makalat ••••-••••• .. Siyah mııatrasyon HO 

Tutan 
Lira K. 
ı.200 00 

39/ 92'1 aayıb dollyasmda VulUtı,e LEVRETI E markalı ve üzerinde K • • ı Boya 
olan borcumu.dan dolayı Kadıkö- (Noel ... 1930) hükedllmif elmaah aramurse Yukanda c1na ft mlkt&n Jazıh alnh İllüstrasyon boyanın açık ebllt-

Karar huliıuıdır yünde Sam 0111 .90tatında Kwlay bir tol saati ta.yboldu. Bulan zata meal ı llUlran 1MI tarnıtne mtl.ladlf puartıeel gtlnil ...- 11 de yapılacü-
Sulh H2/1822 Ye Çocuk Balrpme kurwnlım yedl İstiltW cad. No. 101 adresine ge- M t r· t ıır ı:.teltlllertn muaYJen aaat Ye ıtınde P87 atoeıerBe blrllkte Maadf 
Milli Korunma kanununa Dıahale- emanetinde bulunan enaiannıza ha- de bir mit.lfat verile- eOSUC& Ve le&fe M~tbaumda bulunmalan ye f&l1nameal Mtldtlrltlktea param olarak Ttrtllr. 

Jetten suçtu N.lf&ntqı 144 numarada eli konmut ye t t. K. mn 103 üncll cettır. Anonun' Şır' ketin' den <Nıt> 
Kasap tlcaretıle meflU} Apoatot otıa maddesine tevfikan tarafınnıa gönde-
Perltll haltlcında Beyotlu 3 anca Ct"A rtıen davetiye lkametılhnıızın meçhul Kandıra sulh hukuk mahkemesin· •k• • •t" J>iYarbakır Belediye R eialiiindeaı 
Meır.nestnde cereyan eden muhake- oı..,..ndan dayetlyenln mercU ta- den: 912/ 1'12 ) JDCJ ) 80 1 _ 51419 1Jn, 80 tunıf tıe11f bedelll pane yol lııp.atınıll "8000 UNblE 
IMll neticesinde suçlunun fllll it.bit rarlle Ye 15 ırün müddetle lllnen teb- Adapuannda mukim Kandıralı &fl kıBmı kapalı zarf Ulullle 1115 •942 tarlh1Dden lt.ıbarell • ltbı mlddllle *-
tılduiundan mllll korunm& kanmu- utln• tarar TerlJmeltle hacze ta111 olr Mehmet tm Radiye Arslye t&ra.- • Karamürael Mensucat .,. TlCaret liltme,e lrıonulmqtur, 
llUll 11 - 59/S maddeleri maclbfnce dlyecetıntz oldutu tatc:Unle lfbu Ul- tından mQfterek murlslerlnden in- Anonim firketlntn '1 m&JU tarihinde 2 _ İatet11lenlen armaca1ı: nattıtar: 
tlmil bet lira para cezası Memealne nın ıarth,l tebllflnden itibaren 15 gün tlkal iden pyıi menkullerin fU· fevltal&de olarak içtima eden Heyetl a _ Bu lhale,e glrebllecelbıe dalı' Nafta llldlrltlllnclen. 'f.amli 
'8 Jfldl dn milddetJe de dlildtlnmın zaıfında blldlrmentz lllzuma lOS da· yuun lzalela hattında d\ler hl&- umumlye.inde nlabı etaerlyet hasıl veaita 
.... tıhna11na ve hllkilm katlleştllln- vetlye makamına kaim oluıunalt üzere aedarlal'daıı İzm1rde 1 lncl Kor- olamadılmdan, a.p.tıdatl ayni ruzna- b _ 3450 1lralık muYaltkM teminat m*hP 'fef& ın&thla 
de ilc_!'9t1 suçluya alt olmalt tızere ka- ili.nen tebllt olunur. donda m No. la evde doktor A1l meyi müzakere etmek bere hlae1.ar- c _ Tlcaret Oclumda o,ıtıı bulandutmı& clalr vestt& 
rar hüllaaaının Akfam ıazeteslnde Rıza ne-zdlnde Medlha km Şükran ve larımız 11haziran1942 pe.rfembe ıilnll s _ t.ateldllerln ıba1e ıtntı olan 1/11942 alı dntl aa& 10 a Ddu' tıllD-
aae~nmeslne 1/11/Ml tarihinde ta- Zayi anahtarlar &alt vereae!er aleyhine ikame eyledıtl saat 11 de lçtlmaa davet olunurlar. lif melttupl&nnı Belıecll.J• Rlnsetlne yererek matbu ahnatan prUlr, .. 
rar verlldi. <5132> dlvanm lcr& kılman muhaltemal 81_ RUZMAD: saatten sonr&kl tetllller ta.bul oluıımıncattır. Daba futa maltmaı 11-

19 Mayıs 942 tarihinde Şltli lle rasında: Mildeaaley.b Şükran namına ı - Ticaret Vetlleti cellleslnce nl- mat ve flLtf;name vı kef1fnameJ1 stirmet lstlJ'ftl}erln her rtbı m.eaal .... 
Z&yi - İstanbul hukuk fakiilteafn

dıen aldılım tramvay pasosuna sayt 
9\tlm, yenlslnl çıtarar.:ı&ımdan e*1sl
nfıı hfltmtl yoktur. 

Parmalı:kapı arasında bir halka- gönderilen davetiye doktor A1l Rıza zamnameye 11lv811 tamım buyıırulaD dalı.lllnde Diyarbakır Beıed~ Muhasebe MildtlrlfltOne mflracaatlall illa 
ya baltlı t19 anahtar taybedllm!f- ne1ldlnde böyle bir timse olmadıtın- lltl maddenin nizamnameye lllvesı. .:ol:.:u::nur.::.:.· _..:<:.:.585~9>:.,_ ___ ___ __________ _ _ _ 

tat. hukuk fakültesi sınıf 1. 80'l3 
Yapr Akyvtlu 

tik'. Bulan, Şlfllde Hall.ikAr Ga- dan bahisle blll t.ebllt iade olunmuı 2 - Şirket n.lzamnameatnln otuz be- h 
zl caddeıslnde 329 numaralı Yay- üzerine lkametglhı meçhul bulunan şlnci maddesinin .müessı. hlaaelertne Kadık·o·y ·ıkı·ncl sulh ukuk hak·ımıı· oı·ndan· la sütıhanesl sahibi Haaan Yı- hissedar Şükran& llAnen tebllpt le- alt fıltra.smııı Ticaret Kanunu ahltl- ı 
k!lmaz'a teslim ettlll takdirde rasma karar verilditlnden muhake- mına uygun olarat ta'ttlll. 
memnun edilecektir menin muallMc bulundutu 12/HaıJ.:. Ticaret Kanununun S8I lnct mad-

Zayl - Hl senesınde Burdur orta- .tan/M2 cuma güntl 8. 10 dıı Kandıra dest mucibince (Şlrketlmlzde tet bir 
Clblunun ttıncı IDllfnıdan almlf ol- Zayı - BeYotlu kaymakamlılından sulh bulcuk mtlı~emeelne gelmedlll hlsaesl olan hlmedaranm dah1 lfbu 
41llam ta=•-amemı sa:rt eW11mden almakta oldutum 3992 .sayılı askeri veya blr wkll tarafından temsil olun- Heyeti umumlyeye ıot~ etmek hat· 
'H <iller idi' J9Jllatnl &laoatıardaıt ea- yardım cüsd•mmı kaJbeWm. Yenta- niadtlı surette H. U'. M. K. nun 388 Jwu. hal% oldutıarı clbetkt içtimadan 
tısinln hfltmtl olmadılmı illa ~ nı alacatımdan eaklalnln hllt.mi JK- ve miteaklb maddeleri ıeretmce mu· on da nveı mtıracaatıan Uh oıu-
a,ar.ctur Devlet denaJl'JQllan deponnıla. '1lr.. ....- aıur. 

939/ 17 
öıen ve terekesine blkimlittmizce el konulan Evkaf Nann 

Galip paşa kızı Hatice İffetin Erenköyünde Et..hem efenst soka
lmda '9 No .hı köşkündeki kıymetlt eşyası 2515/ 942 pazartell 
gününden itlbartn her gün .-t H de mabaUtnde atılacağı l1lD 


