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Devlet limanları işlet

me bUtçesl Meclfs 
ruznamesıne ahndı 

Zeytlnya~lardan bir 
kısmına MlllT korun-. 
ma kanununa isti

naden el~ondu 
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Dün 12 Bütçe ·müzakere 
ve kabul edildi 

v 

BU SABAHKİ 

Almanlar, 
mahsur Rus-

'l'ELGBAl'LAB Çember içine 
alınan 

Sovyet 
kuvvetleri 

Alman tebliği delili" açma 
tesebbüslerinin boıa 
ç;ktığını bildiriyor 

Maarif, lktısad, Gümrük ve inhisarlar, Nafıa, lara karşı ~ü
Sıhhiye Vekilleri beyanatta bulundular cuma geçtiler 

Ak denizde 
büyük bir 
hareket 

hazırlanıyor 

BerUn 28 (A.A.) - Hıırkof muh&
rebesl 'bUtUn şlddetile devam etmek
tedir Bu muhareb~ askeri mütehaa
sısıaı=a göre, şarkta Avrupa harbinin 
en bliyük çevirme muharebesi olara.lt 
tarihe gc;ıecektlr. 

Almnn üstünlüğü, ham salıa.sında 
gitgide kendınl göstermektedir. Dilf
mo.n kuvvetlerinin büyült blr kıSDllnl 
çevirmiş olan Almnn, Rumen ve Ma
car teşklllerı Hıırkofun cenup doğu
sunda, bntıya doıtru harekette bulun
m uşlıırdır. 

. Taarruz için cepheye sevkedllmlş 
olan Timoçenko ordulıınnın bu bUyllk 
kısım etrntmda kurulan çember kati 
surette sağlamdır. 

nerliıı 28 CA.A.) - Alma.n orduları 
başkumnndanlığınm tebllitl: 

Harkof cenubundakl kuşatma mu
harebCSi en hnraretll devresinde bu
lunmnktndır, Çember içine alınmtt 
olan düşman bütün gayretlnl topla
yarak doğuya doğra blr delik açmağa 
çalışmaktadır. Bu maksatla yapüan 
çetin savaşlar dün ~ çıka~ır. 
Almtm, Rumen vo Macar teşkilleri 
tnrııfından cenup, bıı.tı ve tlmalden 
yapılan taarruzlar dllşmanın hareket 
serbestlslnl ehemmiyetli nlsbette tah
dldct.m~lerdlr. Dar blr sahada ~
tınlnn kütleler, havıı kuvvetlerlnili:lıı 
gittikçe artan tnhrlbedlcl dalıbelerlne 
maruz bt~unmaktadırlar. 

(Devamı sahife 2, ütun 6 da) 

Sovyet kıtalari yeıı:ıiden 
taarruza başladı. büyük 
kuvvetler karşılaşı)'Or 

Stokholm 26 CA.A.) - Bugün oğle
den sonra gelen haberlere göre Hıır
kof cephesinde ç:ırpışmnlnr çok şid
detli olmaktadır. Yüzlerce uçak şid
detli ho.vn muharebelerine işUrak et
mektedirler. Blro.n içln bile sema 
u~ksız kalmngıaktadır. 

l\loskova 26 CA.A.) - İzyum _ Bar
vcnkovo kesiminde bulwmn tzvestıa 
gazetesinin muhabiri bugun öğleden 
sonrn teigrartn şu babeıl venn19tlr: 

. . 
Maarif Vekili, bir tayyare motör mektebi açılacağını 

söyledi. Terbiye mevzuuna da temas eden Vekil, 
talebenin inzibat meclisine verilme vak' asının 

üç senede 205 den 60 a indiğini bildirdi 

lstanbul halkının kömUr sıkıntısı cekmiyeceğl temin ediliyor 
Ankara 26 (Telefonla) - B\l11lk 

Mlllet Mecl.Ls1. ıg.o ma1l yılı blttçes1-
nln mü7..akereetne buaUn de devam •'
miftır. Otlml'Wıc İnh1ııaİ'lar, Dahlllye, 
Hartoiye, Sıhhat ve tott.m.aı Muavt 
net, Adl!Y't, Maa.rl!, Nafia, İkt.ls&t 
Veklletıerlle emnlyet umum, tapu 
kadastro umum mUdllrlftklerl, jan
darma ~ırenel komut.anııtı bütçelerile 
düyunu umumiye blltçeal kabul edll-
ınlftir. 

İnhisarlar Vetdll Raif Kal'adenlz. 
Mccllsln dQ.nkü t.oplantımıd&. İaken
d.IJrun gümrük lşlerlntn intizamsız ol
duğuna dair, beyanatta bulu.-ıan Af
yon mebusu Bero "I'ilrkere cevap .e
rerek· İskenderun ve Mersinde güm
rllk l§lerlnln yolunda gtttl~l, hattA 
bir kısım mallann gldeceklerl yerler
-do gümrük muameleleri y:ıplım.ak 
sureuıe tüccara kolaylık göE.terlldJ#l· 
nt, Bero Tllrker'ln liman ve g~ 
işlerini blrblrlne karıştırdııtmı. fllva
k.l llmo.n tşlerl ve depo vazl.Yftl blraZ 
müşkü.llt göstcnnl~e de hükOmetln 
nldığt tedbirlerle önüne geçlldiğlnl 
sôy'lemlştlr. 

Sıhhiye bütçesi 
Sıhhat ve 1çtlmal Muavenet vek!

ıetı bütçesinin müzakeresi esnasındn 
s&z alan İçel mebusu doktor Muhtar 
Berker, sıhhiye bütçesinin 1k1 milyon 
küsur Um artmış olmasından müte
velllt. memnunlyetlnl belirterek nütu· 
su arttırmn~a çok ehemmiyet veril
mesini ve çok çocuklu ailelere verilen 
paranın az oldu[tltnu söylemiş. hıf~ 
sıhha enstltUsünde çatışan memurla· 
nn ücretten maaşa geçlrllmes\nl ls· 
tem iştir, 
sıhhlyG Veklll cevap vererek yenı 

Reisicümhur 
Dün Büyük Millet 

Meclisinde meıgul oldu 

Ankara 26 (Telefonla) - Re
isic:Umhar ismet lnönU. bugün 
saat 17 de Büyük Millet Mccli
iinl tereflendirerek g~ nkte 
kadar dairelerinde metlul oı. 
muılarc:br. 

zertnde daha çok çnlı.şılacatını, do· 
tlırn evlerinin O(>Raltılacağını, vorem 
mücadele işlerine daha büyüle bir ö
nemle devam edllece~lnl söylemi~ 
ve bu sene çok çocuklu ıı.llelerln ta
hakkuk eden yo.rdım parcı.tıı.nnın ve
rlleceıtlnt. gelecek aene tahakku e· 
decckler toın de bUtçeye daha fazla 
tahsisat kona.ca~ını l!Ave ctm~ttr, 

Sıvasta hazırlık 
Abdilrrnlıma.n Naci Demirağ, inti

hap d:ı1res1 olnn sıvasta tlrengl, sıt-. 
ma ve trahomun fazla. oldu~u söy· 
Uyerek buraya bir mücadele heyeti 
g6nderllmeslnl ıstemtştlr, 
Sıhhiye Veldll, flrengl mücadelesi.· 

nln eskisl.ne nazaran daha 1y1 oldu
ğunu ve Sıvnstakl vıı.zlyetln münferit 
vnkalo.r olmak ltlbo.rlle mücadele ho· 
yeti gönderllmeslne lmkAn oınıadığı· 
nı, trahom 1çln de Adııno.da bir hns· 
tahane ve müteaddit yerlerde dtspnn· 
serler bulundul';l.ınu söyllyerek: 

- Bu işler yalnız para lle olmaz. 

Eleırnaıı JAzımdır; btmlan da yetı,tır-
mekle meMUlils de~. • 

Adliye blitçeıl 
Al>ldin B!n.kaya, mllll korunma d.A

\'aları.nı gören mahtemelet menauı>
Ianna. yekna.sa.t elblat gtydlrllme&lne 
itiraz etmlf, Adllyt V•k1ll H.uan 
Menemenclolflu cnap vermtftir, v .. 
tll, fazı& taha2sa.tl& tltlplerln ve baf
kAtlplerln terfi. edUd.lglni. mlll1 ko
runma. mahkemelert taallyetlnden 
memnun bulunduıunu, teşekk~rln
den hentls OOk r:aman g~edlltt lçln 
lstatl.!tik yıı.pılınadl(bnı, yeknasa.lc kı· 
ye.ret hakkında veWetın nınlô.matı 

bulunmadı~ını söylemiştir. 

l\.1aarif bütçesi 
Maarif bQtçestnln ml\zakere.s!nde 

ille sözQ B. Faı:ıl Ahmet Aybo almış, 
çocuklanmımı içtimai tei"blyelerlne 
çok ehemtnlyet verllmeslnl tsteml4 ve 
bu mevzu Qzeı1nde blr aıı.at kadar b.
yana tta bulunmuştur, 

Z! Jt.anı.tnÜrl)C\1 O.ynl JnCTLU ib;o
rlndQ durmtıf, tektllk mllnferlt vaka.
lar olsa dahi oocuklnrunızda sörlllen 
hodgtunlık ve lAQballlll!'ln önüne geç
mek zamanı gelmiş olduğunu sOylo
mlştlr. 

Doktor Stllm AU, eski Uc şlmdUd 
vaziyeti mukayese etm~. tenkitlerde 
ve isteklerde daha tnsafiı davranılmnk 
:nzumunu tebarib ettlnnlşttr. 

İsmail öz (Sıvası, bazı köylerde 
(200) talebeye bir hoca düştü~n 
bur.un kUi olmadılnnı söylemiştir. · 

Maarif Vekilinin cevabi 
Maarif VC'klll Hasan Au Yücel, d1· 

Iek ve temennilere cevap vorml.ş, mıı.
e.rlf blltçcslnln bu sene 14 mUyondan 

(Devamı ıe.blte 4. ıütun 3 de) tahslsntla ko.droya 138 sıhhat memu· 
ru ıı~ve edildiğini, umumt sıhhat ü· 

-------------------~--------...... -----------------------------
Pulluk ve uç demiri Zeytinyağları 

Bir kismma Milli korun• 
ma kanununa istinaden 

elkondu 

Ziraat bankası şube ve ajanları 
tarafından 25ve15 liraya satllacak 

Rus hatlarında rahne 
açıldı, Almanlar 

tank üsUinlüğUnU 
elde ettiler 

Kıbrıs valisi, ada halkına 
her ihtimale karşı hazır 

bulunmalarını 
bildirdi 

vioh7 27 CA.A.) - O.F,İ.: Barkof 
cephesinde gaye\ çet1n muharebeler Londra 27 CA.A.) - B.B c.: T1mea 
devam edlyor, D, N. B. ajan.sına. göre gazete.iliıln diplomnWt muharrlrl c.A.lı:
Alma.nl& çember ıotne a1ınıru4 olan denizde m1hv~r harekeUerl, başlı.ğlyle 
Rus ordulanna karşı mütemerkiz blr yazdıln blr makalede diyor kl: 
ta.arruza. geçmişlerdir. Merkea bölge- cMliıver, Akdenlzde blıyük blr as
alnde Alınanlar, 1'1 yeni mevzii geri k.erl va bahri teşebbüse hazırlanıyor,• 
almışlardır, Mütea.klben Tlmes muharrlti, İtal· 

Londra 2'1 (A.A.) _ B.B.O.: Harkof yanın Fro.nsız topraklnn ü?ıerlndekt 
c:eph86lnde muharebe gayet c!ddl bir tstek.elrlnden bahsettikten sonra ~y1e 
safhaya ıtrıni~lr. devaın ediyor: 

En Qetln muharebeler, Harkofun ce- c.HakikAtlcr göz önllndc tutulmııt 
nubund& İzunı _ Barcnkovo kesiminde l!zımdır. Mnltnnın devamlı bOmb:ı.r
cereyan etmektedir. Bu ke.siınde ma- dımanı, bu adanın bir bombardıman 
refal Von Bock:, Rus ordularının ırtı- fisstl olarak kullamıuuı.sına ml'ml olu· 
batını tesmek ıotn büyült blr g11Jr&t yor, İtalyıuılar, bWlda.n lstıf de Cdc
s:ı.rtetmcktıedlr. • rck vapur katllelerlnl dahn kulaylıkla 

Almanlar, çıkıiltı teşkll eden Rus sovketmlşler ve Ll'!>yndakl kuvvetıerl
hatlnnnda. bir rahne açmışlardır, nl esaslı blr Burette takvlye etml§ler
Ruslar tedafüi muharebeler faptıkla- dir. Olrlt, Alman 1>3ra§fitçü kıt.ahm
nnı blldlrlyôrlar, Almanlar tank fal- nın 11:.\llm merkezi olmuştur. Bu. g -
kıyetlnl elde> etıri~lordlr. Bununla be- tert.ş içi!1 değildir. Yunanlstanda da 
ra.ber, Kızılordu, Almanlara büyUtc nıUhlm Italyan 'kuvvet.ıerı mevcuttur 
znyla.t verdlnnektedlr. Almanairın bü- Hitler hrar verdiği takdirde Mih-
yük Rus kuvvetlerini çember içine al· \'erin taarruzuna mani olunumaz » 
dıklan lddlııla.rı m;ıbalô.ğalı telMtkl Londra 27 (A.A.) _ B. B. C.ı 
edilmektedir. Bu muharebenin netice-
st henüz pek uzaktır, Kıbnıı umumi valisi. I<ahireye git-
Kublşef'ten Rcutere bll.dlrlldlğlno tniı ve e.danın müde.faası hakkında 

göre Almanlar, ihtiyat. kuvvetlerinden İngiliz generallerilc görUştüktan 6 on• 
mühim mlkdarda. tank ve to.yyn.re ra Lefko§aya dönmüştür. Vali, hal· 
takviye kuvv~tlerl gbndennl§lcrdlr it b · d h · · En son raporlara ıore son o.ç ı:;"uu- a eyannamesın c ·r ıhtım le 
de lfl,000 Atman, Ruslar tarafından karşı hazır bulunmal nnı ve mu§tC
tnrumar edilmiştir. 500 metrellk bir tek harb gayretine ellerinden gt:ldı
cephede Almanlar bin kl§l kaybetmiş- ği kadar iştirak eylemelerini tavsiy 
lerdLolr.d 

27 
(Ra ctmi, ve Kıbrıs adası aahillcrint 

n ra dyo sn.at 815 do) - ""d f k ı · d • · ı Dün gece ynnsı MMkova~ neşredl- mu n aa . m vet erın n ıntayıi 
ıen Rus tebliği: bahsetml§tır. 

Kıtn.ntımız, dün Harkofun cenubun· ----------
da mevzııerını tnhklm eyıem~ıerdır. Rusyaya yardım 
İZwn - Barvenko kesiminde düşrna· 
nın §lddetu piyade ve tank s:ı.ldınşla
rını püskürttük. Cephenin diğer ke
simlerinde kayda değer bir şey yOktur, 
17 - 23 mayıs arasında. 127 tayyare 
tnybetmemlzo mukabil S23 Alman 
tayyaresini t.ahrlbettık. 

Vichy'de k~,malar 
Londra 27 (A.A.) - B. B. Cı 

Laval, mareşal Petnin'i ziyaret ede
rek Pariste Alman ricalile yaptığı 
görüşmeler hnkk.mda iz.ahe.t vermiı 
müteakiben Bahriye Nazın amiral 
Ofan, ve Tunus valisi nmiral Es
tevayı kabul ctmİ§tİr. 

B. Hull, yeni yardım 
planını Rus sefirine verdi 

Lonı1ra 27 CA.A.) - B.B.C.: Ameri
ka Hnrlc1ye Nazın B. Cordell Hull 
dlln Sovyet scrlrl B. Litvlnol ile Rus
yaya yapılan yardımın genlşleUlmcsl 
meselesi etrafında görl\.şmüştür. 

B. Roosevelt, bu görll.şm<- esnasında 

il. Hull'ün kiralama ve öd!lnç k nunu 
mucibince Rusyayn yapıl:ı.cnk yardım 
tek.lltlerlnl B. Lltvlnotn tevdi etUClnl 
söylemiştir. ---- -

Isını bUdlrllmlyen bir nehri geçıne
lte t~bbiıs eden Almruıınr püskürtül· 
ır.{4lerdlr. Bu çarpışmada düşman 
800 ölü vermiştir. Bu nehrin bı\Şka b'r 
ı1oktnsınd:ı Almnninr vukua gelen 
ç:ırpışmnlnrd:ı. 400 kişi dnh:ı kaybet
mişlerdir. 

Vilayetten teblii edilmiştirı 
25/3/942 tarihli vilayet tebliği ile 

1\Iosko,·n 24 CA.A.ı - Reuter nJan- beyana t&hi tu~ulmuı olan zeytinyat· 
sının hususi muhnblrl bildiriyor: tardanr 

Tlmoçenko ıot.alnn son knzandık- A - Ecnebi maddesi yüzde yan· 
Jıın mevzileri tahk'm için 48 saat ça- mı geçmiycn lıunpat yağlan ileı 
lıştıktan sonra Hnrkof cephesinde B - Yüzde bcı il& yüzde sek.iz. 
tekrnr taarruz:ı geçmişler ve bir kere itli ve azami yü d b. b' 
daha tnsııa .. ız llerlt'meğe dcvnm et- as . ll z e . ır eanc 

1 

mekte bulwımuıılardır. İzyuın - Bar- maddelı sıra ma . arına Mı~lt Korun· 
venkovo k iminde şlddeUI taarruz mn kanununn istınnden Tıcnret V o
muho.rcbeleri d vaın cLmekte ve Al- kfiletincc elkonmuııtur, 
man hiicuml=ırı ı rarla yapılmaktadır, Keyfiyet al&kadarlnra tebliğ olu-

Ankara 26 (Rndyo gazetesi) - pulluk ve uc; demirlerinin ucuz fiatle 
Yarın (bugUn) çlfçilerl ilgilendiren ç~fçiyc satılmasına dairdir, Ziraat 
ve onlım memnun edeceğine ııüphe \ e.kaletl, antın alınan veya imal 
olmıyan yeni bir koordinasyon ka· e.dılen ~u. &Jetleri maliyetten aoağı 
ran çıkacaktır. lstihs li arttırman~n fintlo çıfçıye eatmağa mezundur. Fi
iba~ta gelen çarelerinden biri d~ ıs· atler memleketin her tarafında ayni 
tihsal tlletlerinl çoğıı.ltmaktır. HukQ· olnca~tır. Ankara tipi pulluklar 25, 
met, plluk ve uç demirini ucuza ~nl Eg tıpl pulluklar d 1 S liraya aatı
etmek için bir buçuk milyon lırıı lacaktır. Satııılar, Ziraat bankıısı ıu
ayınnıı, bu ôletleri imııle baılamıotı• be ve ııjanlan tarafından yapılack
y eni kararname pahalıya mal edilen hr. 

Daily Mail gazet;:sino göre T u
nus valisinin Vichy' de bulunması 
B. Uvalin Tunusta bUyUk fedakar· 
lıklarda bulunme.ğe. karar verdiğine 
bir delil olarak telflkki edilmektedir. 

Nahas paşa istifa etti 
\'iohy ?:1 (A.A.) O.F.I : Kn!üreden 

blldlrlldlğlne göre Mısır BaşvekUI Na
has paşa, knblncs\nln isUfnsını kır:ı.\ 
1''\\ruk'a vennlştlr, Nah s pap. yenl 
l~ablneyl teşklle memur edllmlştlr 

lllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllUlllllUlllUWUllllUllllllU:lllllUlllllUIUllntlllUlllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll:ttlllllUl• 

Her lkl tarnf da bu harbin en kor- nur. 
kunç safhal:ırmdan birlne bü>ük or- f zmirde tetkikat 
.i.Alarla glr~llmL, olduğunu ve çok 
kulllyetll mazemc kullanıldı[tını s5y- Ankara 26 (Telefonla) - la• 
!emekte mütte!lktlr Her iki ordu oe müıtcıar muavini Şevket Sil· 
dıı henüz nlspeten t ~ vo iyi techlz rcyya. zcytinyıı.ğı i.stihaal mcvvıu 
edllmlş olduğundnn şu veya bu lstl- üzerinde tetkikct yapmak üzere lıı:· 
ko.mete do~ru yapılacak olan yer de- mire gitmiıtir. 
ğlştlrmeıer belkl de heyecan verici ------,__ 
mahiyette oımıyncakt1r. Fa.kat bu Bir motörümüz 
devler çarpışmo.sı blttl.kten sonra ııa-
sım taraflardan hangisinin daha. d h b t Jd 
gUçlü ve dlrllmek hususunda. dııht\ a a a iri 1 
büyük bir kudrete sahlp oldu~nu Sofya 26 (A.A.) - D. N. B. ı 
görece~lz. Türk bandırnlı Zaf ~ motlSrU, 2 l 
Hnı1tof cephe inde çok önemli blr mayıs sabahı brebo yakınında Bul-

kn.snbanın ele gcçlrUmest için şiddet- hT de ı 800 metre mesafc-
ll bir muhnrebe cereyan etmiş, sov- gar sa ı ın n ' . 1 yetıer nihayet bu kasabayı ele geçir- de bir Sovyet de5nıza tLSınd t.aııku-
mt.şıerdlr. zuno. uğramıştır. ovyet • en~z~ m 

{Devamı ahifc 2 • .ıütwı 6 da) üç torpil atmıe ''e mot8r, ~~ı.:ll 

ilim ba ımından 
a lak 

torpilin isabeti ile batmıştı~. , ret-
tebatı teşkil eden dokuz kışı sahıle 
.çıkmaya muvaffıık olmuştur. , . 

Moskova bü;iik elçimiz 
Ankara 26 (Telefonla) - Me7 u· 

y D k Ad nen memleketimizde bulunan M.>t• 
azan: o tor nan kova büyük elçnmiz Haydar Akta- 1 

Bugün h,• :nci sahifemizde · • b" ' k Kuv· t>d visım ıtırerc , 

Beşiktaş't yangın 

Dün 8 ev, 14 dükkan yandı 

ltfalye yangını slintlilrmeğe çalışıyor 
[Yazısı Uçünctt sahifemtıde] 

- Ne tuhaf ndaml.. 
- Çok tuhafı .. Ellndekl kMıdı ntmak iç•n il enmcd n çöp p ti a l rl .. 



A•IJAll 27 Mnyıs 1941 

Geceki ve Ba Sabahki Haberler 

Çine karşı 1 Meksika HARB DURUMU Başvekilin 
büyük Japon Mihvere liarb ilini teklifi ..._ ____________ _,,!dünkü he_yanab 

Çember içine 
alınan Sovyet 

kuvvetleri 
kongre daimi komsiyo- Harkof'nn cen1ıbunda taarruzu Dunca kabul edildi Anadolu ajansi, yanlif ( ... tanlı l imci ı·''•l 

Japonlar her tarafta 
büyük kuvv~tler 

topla1n1ılar 
• 

Meluiko 26 (A.A.) - Kongre
nin daimi komiqonu. OhnJıurreiai
nbı Mihvere badi lllnı hakkındaki 
mesajını ittifakla kabul ebniıtir. 

Komi.,.on aynı zamanda barb za
manında Cümhurreiaine olaganüstü 

Çmlıldnr 26 (A.A.) - Japonlann ..ıabiyetler verilmesi ıye anaya.sa ıra.
Çine tarp topyet6ıı &aarrula geçme nmdlerinin blc:hnlmua baklandaki 
pJAnlan Çin ukert ıı6stistl tarafın- Ll!.I:! L_ '-ul 1 · • 
dan 1f edil ~tir tem; m de 1U1oU ey eml§tır. J bir ::ra&n Klnhwa. mahal· Bueno. - Alrea 26 (A.A.) - D. 
lelertnde carplflll&lara fkldetle de- N. B. bilcfiri70rı Mehikodan bitdi
'fanı edllirken, diler tara.ftan Japon- rildiğine g3re genelkurmay oaılcanı 
larm Futlen eyaJeıtııe karfl daha general Sanc~ Mehika ordusunun 
~ bir taarrma geçmek içkı, ata- her tiirlü ihtiıule kartı hazarlanmıı 
lannda Formose ad&sındakl uçak ge-· bulunduğunu, fakat Avrupaya veya 
mllerl de dahil olmat üzere harb ge- Şarki A.yaya 'bir ordu sevkinin ba
nıllerlle deniz tafıtlannı toplamakta his mevzuu olmadığım aöylenıittir. 
bulunduklnrını ve Hind.lçlnlye Japon Meksika ordusu 70 bin neferden 
mattnell birliklerinin çlkanlm14 oldu- .. 1_1_ tir" B _ ,_ d il~'- ı 
tunu söylem14tlr mure.:&ep . una yıu:ın a s MJ a -

B • · d d bna çağnlllllf n yan talim görmüı 
ırmanya a urum -400 bin kiti illve edilmelidir. Yalnız 

Yeni DelbJ 28 <A.A.) - Teblll: İn- ordunun ailalılan eaki ve 'bakımnz-

~ ~=!18~ ıı:~= dır .• ~avacdılı: bmu~cla 1 ~O ~ 
hlcumlanna dün de devam etmtşıer- eeki aiıltMD tanareaı. balınyede ..e 
d1r her l>iri 2000 tonillto hacminde 3 

Yeni Delld 28 (A.A.) - Delhl'de topçekerle kic;tik 12 aa1UI muhafaza 
lleyuıatta bu1111lan remd bir ..... pmiei 'ftl'dn;;;.. ----
Wllll memllll bomba t&,,uelerlnJn , 

1 
14.11sı kAtı derecede arttıtı aman Meksika petrol lcuyu)arı 
Blnnanyaclatf Japon llslerlne lcarşı Bmenos Aıre. 26 <A.A.> - .Melaıiito
taamıza geçileceğini ııöylem)f ve fUil- dan haber Terlldiğlne göre, petrol 
!arı Dbe etmJştir: .tQ1111arı "' petrol bo1'Dlan pe)[ ya-

Bu taams tahmin edlldltinden lmda ~ Amertka mtlfrezelerJnJn 
daha lı:ısa. bir zaman içinde yapıla- malıafua.sı aıt.ma lconul&A:attır. 
eaktı.r. Daha ffmdtden aon ft~ hafta 
tclnde gt~en taai'nızun ba harb 
abaaında. flmdlye tadar gör1ilen ta
amndat'dan daha teslf oldntu mQ§8-
llede edDeblllr. 

Al manyaya 

Filistin için harb 
tehlikesi blmadi 

V ... tmı 26 (A.A.) - Rm 
Rooenelt Filiatindelü Amerikan ko
mitelİ taralmdan verilen ziyafet mft.. 
nuebetiyle göoderdifi meaajda l>il
.._ demittir ki: 

'ı.ddetlı· ha•ra Bir mn~et evv~l Filimni tehdit 
Y 1 eden haili tehlikem nlıayet tama-

mlyle ortadan kaDnnııbr. 

akınına hazırlık MHthis bombalar 

muharebe şiddetleniyor verdiği kumi dlbeltlyor -~~=.: 
Ankara 26 (A.A.) - Dün B. M. Jar~~erkez ıteslmln 

Meclisinde bütçe heyeti umumiy.esl :ıı:uvvetıerhnlz tarafından yap 
üzerinde geçen mlizakereler emas•n- mevzii taatnızlar ,.eni toprak kazan 
da mlltaldl gurup re~i All R""'' lan tenrln et.ml§ttr. Alınan hic 
Tarhan tarafından ileri süriilen bıw kıtalannm oeplıenlıı §imal lceaiml:n 
mütalaalara karıı Baıvekil Doktor yapf*Ian hareat.ler munffaklye 

Avrupada ikinci cephe kurulması 
meselesi yeniden ortaya çıktı 

Londraya Am-..!L _ _ıı_8 L::-o:L Refik Saydam beyanatta bulunmur netlcelenm~r. 
- uu,,u& lardı. İzlanda Te Şimal bumu arasm 

bir ukert heyet gelmİftir. Ame- Batvekil bu be,.anat.Jannm tebliii ti denJz cevrealnde u.vq tayy 
Harkorun timalinde ve cenu- rika mahalili bu heyetin ikinci -~ ,_. -'- 1 ~ la--L ltmls 28 11lSJJ9 ıreceal kunetle 

bunda pddl'tli raulıartıı>eler de- cephe meselesini ~rüıeceiinl ....,._a .'~rr zaoa _. 0 
Ta& ye ed1lm.lt bir d6fman lm.flleslne 

vam ediyor. Şimalde SovYet bildiriyor ve böyle bir cephe dıemmiyeth 'bir bmı noban neş• arruz etm.1şlerd1r 8 bin tonllAto t.u 
latalan, kı.aa bir fasıladan sonra, açılmasını Rusyanın arzu ettiği- redilmittir. Bundan dolaya a>ztir di- tannda. bir dü.pn~ tlearet g!'Dllsl 
yeniden taarruza geçmitlerdir. ni söylüyor. Böyle bir cephe ac;ıl- ler ve sayın okuyuculara bu beyana• tın1mı.t ve ba.U. gemiler bombalat 
Bu taarruz iki gün sünnüıtür. mauna mukabil Müttefikler, bn y~nllflık vukub(u!~udı 0

1
1an kınrıt)· haaara. utratılmıttır. 

Dün plen Sovyet tebliği SovYet Japonyaya karıı kullanJmak nı te rar sunanz. MllJa o u Ajanın :Afrika f1mallnde oldukça 
kıtalannın bu mmtakada mevki- &zere Sibiryada tayyare ilslerl cFıkrim ıudur: Bugün ı.ubln liaı · l&Vllf uçaklarmdan mtiretkcp 
lerinl tahkim etmekle meıgul ol· iateyecddemıiı. ladığı gündenberi yaptıiunız tecrü- 1er Tobnık çevreslnA:lc askeri hecteoe 
duğunu bildirme1ttedir. Bundan Uzak doluda: l>elerle g3rllyoruz ld Devlet tqkil'ti ~· _ 
taarruzda yeniden bir duraklama CB> dan CZ> ye kadar bqtan liaJ& Sıvaıtopol a hava akım 
baıladığı anlqdıyor. Reuter Japonlann Şarki Çinde Çeki- bu memleketin ibtiy9Çlarile telif edi- Berlin 28 <A.A.) - Alman lav 

ajanaman Moskova muhabiri iki ang vilayetinde ileri ı.areketl lebilecek tekilde tebdil edilmek. I&- tayyarelerine mensup ehemnmrea 
tarafın da bu cepheye büyük Clevam ed·ıyor. Çinlil- Japon zımdar. Bu tctkillb behemehal yeni- 'bir teııtıı. dfin yemden e:nast.oıl)(I 

... '--..:-ek mecbu"-etl Tardır. Fak~ ~~!!_1~1dfne 1Jl netice! kametler s&derdiiini 'bildir- llerleyipal dardarmak ~ yml ~- • ., -~.- ... _ 
mektedir. Bu sebeple arada bir bTYetler st'ndermit)erdir. Bu ı;q1n s&rwflhl Te ite )'aftll' Malerce D.W.B. nln ~ltne göre, 
tınazüa hud olmattm. mıntakada çok kanlı muharebe- memaran ordu eaflannda tut:ffl merlrezhı(e, tersanelere, kışlalara. 
Harkormı cenaLuna selinc:e. Jer olmaktadır. Japonlann Çine IJzmet almıt olmaJannm (la, bu b· batta hedeflere isabetler olmt11 

Alman tebliii bu mıntakada üç karp her tarahan bllyllk bir ta- rann tatbiki için bizi biraz daha le- gınlar çıktılı görlllmtlftnt ' 
Rua orduau etrafındaki çembe- arruza gİri§mcğe hazırlandıkları enni ile harekete mecbur ettiiini gez savat tana.relerine refakat. eden &• 

rin gittikçe daraldığına, pike ta~ haber veriliyor. önünde bulundurmak J&znndrr. P'a- cılanmız bir dftfman açalı dilftlrm 
yarelerin mah.ur askerleri müte- Hint hududunda Te Birman- kat bUnun :ıramam gelecektir. Beb~ lenlfr. 
madiyen bomliardıman ettiiinl ,.da yeni bir ıey yoktur. A.,,.. melıal dinamik ... teknik bbiliye:I Merkez kesiminde 
bildirmektedir. Rus kınıvetleri- tralya etrafında da lu1Va akın· tam bir Devlet te,killbna mutlak lh- Berl1n 28 <A.A.) - Alman aav 
nin çember! Jllrmak için yaptık.- lanndan batka hldise olma- tlyaç vardır. cBravo seslen "" ~ vçülan diln Dolu cepheslntn mert11 
lan tetebhüaler neticesiz kalmıt- llUJbr. lan. Ualml gerialndeö bolşevHt demieyol 
br. Bu mıntakada muharebe git- l.il.yadaı Şunu da arzetmek ieterim: Öyle lartle mOnable JOl)anna her çap 
tikçe fiddetini artbnnakta, Al- bir karara vud olduiamuz aanwn bombalarla ta&mızlar yapn:up.rdui 
manlar çok biiyük miktarda tank Son 2-4 aut zarfında ukert bucün tefekkül eden 'bir taıl>ekanm 5 marp.ndlz treni ciddi IU?'ette 
bllanmaktadırlar. faaliyet artmJttır. Gelen laaber- yana tamamen kalclınJm..mda b~ ulratılml.f Te garlarda &ıemll lahri· 

Alman tebl:X: ce-Lenin mer- J k "f fa ı· • · .. bir milfkül&t st'rmüyorum. Faliott bat )'81>1111Uftır. BhemmJyetll btr de1 •• ~ er eıı a ayetinan arttıgım ve .r..L_L_• L.'I-':.. ..._L _ _ıı_,,_11dim mir1olu dlltim noktasını torumaJI 
kez mıntaku.nda da mevzii mu- topçu atqinin tiddetlendiibıi ~.uoauu.,onmı. uau ~ ~ kuralan bit dllpnan hava 1cal1! 
vaffakiyetln kazanıldıiım habeT bildiriyor. fngilizler Mihverin mı) Şimdiki teki kalır, .._.,urun k011D& bataryan bombalarla Alta 
yeriyor. bir taarnır.ı ihtimalinden balıae- ftzerfne bir kanliur daha ll&Ye edilir. rulmtlftur. 

Dün gelen haberlere göre diyorlar. Hayır efendiler: ikisi hirden amell-
•1!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!.!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l!!ll.-!!!!!!!!!!!!!l.!!!!!!!1!!!!!!!~!!!1!'!!!!!<'--ı!"'l!l!lll!!!!!_,, yat olur. çı1r.an1u, ahlır.> Harkof kesiminde 
Telefon ücreti Yunan çoculden Htmt hududontll <a.. tarafa ı inci sahifede> 

Bir Amenkan heye-ti,. a... Harkof' da Ruslar takviy 
1'eri işbirliğini görliımek Bir mahalleyi kökünden Şehil'ler araıi veni tarife- Memleketimi-ze r-:etirile- Japonlar 4 tümen kıtalari aldılar 

için lngiltereye gitti silip süpürüyormuı nin tatbikine başlandı f!ekler hakkındaki teseb- yığmiılar S&Mhelm 211 <A.AJ - Bir Aim 

b·iaten vaznll'l'ildi lcaynalmdan alman hlıberlne göre 
Lond 26 (A A ) v · •-~ Ruslar Hal'trof çevresinde büyük tak 

ra . . - •tını· Vqinrton 21 <A.A.) - Maruf tay- AMara 26 (Telefonla) - Posta. -·- Çlmcldns n <A.A.> - Japoapnm Yiyeler alDllflardır. Taarruzım te 
tonda İngiliz ve Amerikan kuvv •t- YAN m1ilıendlsl Albay Alelc3andCI ve telgraf ye telefonlarda yapdan zam Hlnd&Um iltll etmek hmuandalı:I ht'lıtblmı blmt Rııalar haber Ter• 
lerinin ittirakiyle .Japdac:ak ,iddetii Beıteıül, tngnı.ıertn bet ıon atıMı- tatbikabndan olarak latanbul, An- Ankara 26 (A.A.) - Yunanüı· ma.Jaıatıarı elln mal6m delDM de la- mektedlder 
bir hava taarruzundan bahaedildiii lmda bomhel•da. tecrlibeler yapt,Jit- kara, İzmir ga"bi ,dıirllerimizde bulu- tandaki büyük iate almtiaı dolayttti- ponla.r, Blrmanya pallne d&'t ttlmen Pra'f'da ~ Baı1tof muhablrt
fll sıralarda Londraya yük.ek rüt- lanm -5Jıenıetıedlr. Bu bombalar nan paralı telefonların bet kuruı le bilhaaaa çocuklann kafi gıda D'l· 11lmıfla.rdır. Batı Yunnanda da. on nln yeniden büyGk bir flddet.ıe deva.-
heli Amerikan aubaylanndan mü- lrıoca mah&Delert kötilDden .aüpilrebl- üzerine olan ay.ulan 1 O kurup çev· lamamalan &zerine. bin Elen çoca- bin asker YJlılQUltır. ma başladığını kaydediyor. Alman 
rekkep bir onrnpan -idi~ bild" ril- lecelt kudrette olup tnfllü ettllderi -1-!-A!.. Şehirl tel f - t- iunun yurdumuza getirilerek korun- lar muharebeye tank ve piyade V15.n-·-- •- -· Jelde ~lzele *11'1 yapmaktadır İn- a'lllUUJus. er arası e on ucre mala ,_. ,,.5

, 
mektedir. Bu subaylar fngiliz - Ame- · lerine yapdan yüzde 20 zamla yüz· n ..,ın 18zumlu hazırlıklara bat- l "b 'd f li . lan atıyorlana da hl~bir netice ala-
rikan askeri i·birl=~ hakkında oo'". gllJzler git.gide daha btıyüt kudrette d '- '! M-d f • • '-•L _ıı_ lanmıfta: ·• ya a topçu aa yeti DUyOl'far. Ruala.r ele geç!ıfditlerl 

.,, ,.. • bomba uçatlannıa bel balhJorlar. e Dır u a aa vergaaı tat~b ua arazı Gzerlnde mevzile 
riipnelerde bulunacaklardır. Gum- Bunun ııei:ebl bu uraklann -n.aolle- h&Jlamlfhr. Bu suretle Ankara - la- Haber aldığımıza göre bugünJer- Roma 29 <A.A.) - 8tefUıl ajım.sı- ıtnl tabthn et.-
pan baıında Lara ve denı·z hava .., ,,_,,... nb.l ~ _ıı_ı_!l--1-L .. .. d y nm hareklt sahasma g&ıdttdllt hu- m.ıoıer ve aon 24 saat zarfında Alman-

& eetıerı da.ha - .. 111 darbelerden ibaret. ta arası ' WUUAa a goruşmt: ~ unan KIZl'il..-- L-..:L-nı Türki'-e 1ann istinat ettitleı'l-k ._._la 
•uvvetlerinin tefleri olao general H :s-- .. • 132 '- 1 ,_ d C "Ml'i ._... " a1lS1 muhabtrt bDdl~: ~ noa- -

A ld il 
olmayıp ta.kWc kullanlflannm daha ucreti ..... 1 _~Druf 

0 maltla ır. . u- Kızılay Cemiyetine müracaat)~ ~ Btrenalka cephesinde din blltUn n sap~lflerdlr. • • 
mo · e amiral J. H. Towers bu- lmlay ve mtlret\ebat bakmımdan ut- martesı og C'C.en sonra pazartesı sa- h' 1 d ..ıM her tki ta.raf tonMlm• 1 ..... , ...... te Şımal keıımınde 

lanmaktadır. Bunlar Amerikan miat-~ t&yıplann da.ha as &nem- balıına kadar ve her akşam saat san, mu ıt ve aı e en 11Ynlma halım- &'"'• rY-- _ ... .. 
terek hava kuvvetlerini teımil etmek- J1 olmuıdır. ıekizde bqlıyan tenzilatlı tarife lanndan çoc:uklann yurtlan dııın:ı l?uhmmllftu1'!. Dlln gece blıb.O tnguıı MoakoTa 26 <A.A.J - Pazartesi ak· 
&-_ıı'-ler. Son .......... Jarda '--L'- mev- b-L 3 d-L"kaldı: k•I • • 99 -L 1 • b deulyes1 menlle!lmlh yaldara.k te- punı Len1ngnad radyosunun aöyledl• 
KCGU ......__.. uaom MeaelA Rolfıok ve Lübek üzerine ya- ıcner aıı;ı m6 a eme ıçın ,. ... an mamaaını aatemeai &zerine u oetıblsDnde b1ıhmDmfl,ara da baraJ tıne ıöre. batı f1maI )'ini Unıen g6ltl 
mu olan miifterek bava \aarruzuoun pdan IOll abıılar ean.umda lngllb kuruı tutmaktadır. tqehhiisten vazaıeçilmittir. •tefi Jle çabacalc ~erdir. cephesinde fala JDHctarda m1tstah.-
bazı müzakerelere yol açacaiı mu- haft ordusu ' motörlil Btlrllng ye Bir nılctar tllr ahnmlfbr. bm .Alman mtldafaa mevzllerı ~et 
hakk•kbr. Amerikan han kuvv1t- Ballfax \ayJaıelert lcullanmıft.ır. Da- p k M hs Din tlmaJl Afdbda ~ edM tHmızlarmı lftçle§Urmektedlr. KJlll 
Jerinin Almanyaya kup yapılacek lftı tngntz un ordum IOI1 911DAD- arasız şe er a ul vazı·yeti· hava çarpıpnalan ~ ttal1an ordu Alman mutayemet merkezlerini 
olan aeait ölçüdeki han akmJanna 1uda bmılardan tc* dlıba fazla b.- tanareıert a1tl dllmD aftUDU mu- hm!r. birer tabrlbeımeıcte n dttman 
ltıtirak edecekleri Dmllllm pJdat-~ 1111 llcab& 1la&lmı lllr'flle haöak nrette dtfGnnltlerdlr. Atır butalan gert almala bofııbofuna ta--

1 _._iu - Je- -'-!1• lrolm'Qf bahmlmittadıl'. J'abt b1l u~ H "I" f ki k. Zahi • ) • ilabeUeJı alan diler dM ta.Jyart hıımaktadır . ... , o au aoy neuuır. _ .. ~ ~- ......... , .. •enne~ er VI a•et, • r çocu re &- b -n- 11-a.. --·- R 1 -V...m.t 26 (A.A) R - ~ _...., _..., • • • ı ~cır en U5ua. m'lldlmeI olarak d ..... ,...11. ~an uı arın mukavemeti 
Ban belir:Ü:re göre airle,ik ;;.~~ mtbıaslp g&-mmemektedlr. aayııını bildirecek Ankarada toplanacaklar tanareıen ht\'l>ir lca:Yba vtramamıl- 11ern 28 <A.A.> - Neue ztırcııer 
b :rakmda ikinci haTa cephesi •r.· Japonlarin gizli ailihi tır. zeıtuns yazıyor: 
mak •uretile Almanlara karıı hll· 8Jclney 28 <A.A.> - Japonyanm nır ~ 26il(T~efo~) L_L!._wd:~ !~L,!6 <!~~f~) - ~·s Sofvada caıuılar a!e~ou::: :::e~.de3. 
eunılara iştirak edecektir. Kuvve Ji .Gtzll llllhı• Rabaul ve Lae 1bıerlndt çocwuara ver ece~ felUSI' a11&&111 .- m._qar s1o maJMW •azıyed 6zen.ı- ı ınanıum Ra cmSuuna Dl1l Kerçte 
hir Amerikan hava filoau isin gere- 1llc defa olarak glir11lmtlfttlr ki talimatname Vekiller Heye:bıe de temaslarda bulunmak üzere u... Sof7a 26 (A.A.) - D. N._B. ! ileri ırtırdiitlert kuvvetlerin ne lcadar 
ken benzin ve mühimmat lngiltere- Müttefik pllotlannm anıa"ttaklanna verilınİftir. hfre tacirlerini Anbraya davet et· Bugibı Sofya &rfl divamna, ~DCI &ıemU olduğu h~ lcatılına ff 
de toplanmaı bulunmaktadır. Am"- ıröre bu silAh mahruti fekllde bit ha- Bu talimatnameye göre, her viLl· mittir. Yann (bugtın) Ok topl•nn bir devlet lehine cumlu wçu de Rusların adım adım cerı e*lldaler1 
ılkan filolan kendi kumandanları- Ta ~dır Japonlar bu bcımba1ı yet mıntakaauıdaki fakir çocuk ada- yapılacaktır. emekll general Salmoff ve d3rt ar• r6ıı önünde tutulursa, Kızılorctmımı 
.. idaresinde bir fngiliz havama~ hareketlerden ·dlhımetie olan hava dini Vekllete bildirecektir. bdquun muLabmelerlne bqlın- IRV&f lcudretlnl Te çarplflDt. kudretl-
plmm kontrolu aJbnda bulunauk· tqkUlerlne 1carp tnııanmaktadırlar. 7 yqına kadar olan bu çocukla- mıım. Dl duyulur n18pette ar\tmfılı cOrlllr. 
ludır. co. fAl>l av \IC&kla!'l mtüetlc bomb& nn adedi -4 milyc.au bulacaiı ve bau- Devlet limanları Ba nispet Jabıs Harmf lı:Mlm'J>4e 

~ tosııanmakmu bek!lJor lara daiıblacak ayda ;,arım Jdl~l itletmeıi bütçesi Danimarka'da Jiavvanlar :r!'::-:ı:rı~e bymetllıı 
York tehrinde harap Ti .mnra haft tıef'1Hntn ~ ,as teker için 3,5mı,.,.liralık1aMilr Am.a 26 (Telefonla) - Dev• 1

.. s· A~--91- ı· k • 
olan binalar metre t.stilne cıtarat, patladJlı Tülı bn kifayet edec~ anlqalmaktadır. limanla ı.ı tme hGtçeel Mecl. açlıktan toprak ylyerell ır lllel"IK& ı aı enn 

.....,., 18 <A.A.> - Budn hlıl>ll' ..ıırutı fe)cllde p.rapnel danelert fıı. • 1 • _:ı..:- runawn..n.: ~ olu bUtçe y; 8lüyorlar mfitaliaıi 
1WBd1llU l&'e. Almanların Ycırlı: latan bu bomllalan a~ı.. Asker aıle enne yarwm keau 5 mil,-on 6-45 W... ~dır. Büt· il~ H <A.A.> - Xeırycn !M· 
teztae 18P&*lan aı üııı ımum- için ymi talimtname te ll}'ilıuma 85re Dw1et limanlan ~ 26 (A.A.) - 1ldala- JIClil'IDd& Raıl eqAıeldnden ba'*""1 
.. 11 lacl MINaa blm& bir b.IDA Rir Brezilya vapuru i\ıakara 26 (Telefonla) - Dahi- 500 bin liralık malzeme etoku yapa• gen pzeteeınln Kopenhq muhai>hl ldnlıata NldlnC Blllot lltJ!e ----

::. ~ ~ eaklı-e:r ~ babnJdi U.,. V.kaletl uker ~,ardım Yecektlr. 30 alutoe 936 ~- Y~arkada hayvanlar 0 b.:lar tlr~lnaaDJar teabtt eWtlerl bedeften 
....._ lxımıb& ft ._.ltr IUo ele Jaaein 28 <A.A ) Bnml1 ~. ,_ı Wr talin.atnaM ba- den •YVel ite aLmnlfo ,..Jaut matelil b ki k •- u -'-orlar Bu edlmek ~in ııert gitmek b ~ 

111111.... • • - .. arJamıe olap JUmc1a ""7et1ere dairelerden d~ IMalaaan lra- aç 1 um •e _.,ı: .,.,. · Jd Halbuld Rwıla llleft1lermt 
JaDlD be.ş bin tonluk Kommandu.~ teblll edn.c.ktir. Bu taUmahaamede ıa. deniz ve ateqe ltal)erile aakil &,. yüaden her atin Mr çok »Tnn &l• ııaiua edeblld1tlertr,bıdar .AJımmı;'eb 

Terfi ~en valiler ı.ına Jalmll ıemıaı01n cıotu flmel a- bu ı. .... ta ,..,ı1mq olan .....mJer 91eriııden .acad•daa 1at11ade edi-=~~ ~r:_• ı::v:: durdurmakta. da devam edlJorlal'. 8U 
:Anbra 26 (T.a.Eonla) - ikinci Jdllne l80 kilometre~ ~en- .,. ~erin 90rduklan ..Uere lemlyecelf mt.ht muayene ~uda lanmalr.tadır ll!bepledlr ki, Almanlarm bu sene 

.m yaJilerimizden Mam.. ftllal cUlbı1 puaHesl gtlnü Rto de lanet- cevaplar balamnaktadrr. anlaplanlar taaftye edilebB..aJer• • m1W>et neUcelere 'YBl'UUI otmaıan 11-
~f l,.iddlan ile KutamGlnl valW ıoda ıwrnen blld1rfim~tlr. Amedb.n 9 __ L Beledi • • dlr. Ancak bunlardan lmmetl oa beı mndır. Gelece1c sene 1n11.n ve hart; 
.. ....__~Al L '-!..J~ • mıf -tnl.L. Jı:a.rüul gemileri bir Brezllfa römor- azmır ye reııı •neye kadar olanlara 120 oa lieo Yuaoalavya anakiraliçeai malzemesı baiamından durumJan da .. 
l'IUUIU bo& DUUJCI • v.......-. a. _,__ d d .t...._._ olanla 120• U h e ha çok müsaadesiz ol cağım ttat 
-.ııncı amal wltleriınizden Glreewa k&1l gemln1n imdadına l:ofm.~ ve .ft.DIUlra a .ene en 1a&1a ra J ra e- k • d • bulunan Almanlann bu yıl hed eri• 
nliai Malıtar Akman ve Kır,ehlr ltlD1yt doğu flmalde btr Umana 7e- Anbnt 26 (Tel.fonla) - lsmlr sahile bir defaya aaıhaus olmalt a%ll geçır l ne e ı ıcabetmeııtt.ecuı· 
valisi Baran ikinci f aliliklere dftie götU:rınGş1erdlr Belecllye reial Rept Lehleblcloilu 6zer.e tazminat vertlecektlr. İt 7erle- Londra 26 (A.A.) - Yugotlaıv 
a.rfi etmİf) d" ••nı v · bugtln ,.lırimize plmifth. bir Be- rinde toplu olarü phpn lp;Oere Ana Kıraliçe.i Mari dün Bedford· 

er ır. lediye reial lzmir hallanm t.ğldık p}ıftılclan gUnlerde ye c\lnd• bir .bire' da hlr otomobil kaza.sı geçirmiı 
Amerikada bahriye için n aaytp}annı Milli Şefe arzedecek defaya mabaıu olmak flzere puuız tir. Kıraliçenin arabası bir kamyon-

yeni tahsisat ve 12 nci entemuyonal faar hazır- ~ek verilecektir. la · · ·· 

Münakftlat Velcileti 
yeni binaya geçti 
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8ahtfe t 

( TARiHTEN SAHiFELER 
ikinci Selim, Yeniçeri kılıcı 
altından geçmek istemiyor ! 

1 
Dün 12 Bütçe müza
kere ve kabul edildi 
(Bq tarafı 1 inci sahifede) ı tında çok tashih hatalan görüldüğü-

.. nü söylemiş, müsahh1hlerln yüksek 
28 milyona çıkanldı~ıru, hükürr~et1n tahsil görmüş olanlardan stçilmesini 
Mllll Müdafaadan sonra en fazlaıs e- istemiştir. 
hem~yet verd1~1 1.şln m~arı.r oldu.,u- Ve'kll bu mesele'llin mühinı olduğu-
nu soyllyerck koy enstltuleri ve.tek- ' 

Fransızcada cPuaor aoua les nııtlardı. Y alnı1 vezirlerden Mustafa 
'°urchea Caudineo (Kodin nuznt.k- pBfa ctemaı-uu edip alaya iştirak 
lan alttsıdan .ıeçmelı:) diye ..k.t Ro- etmemişti, 

nik öğretim çalışmalarını anlatmış- nu; fakat mahzurun ancak hem mü-
tır eil!.tl hem mtırettıp ve hem de mü-

. sah.hın seY1yesinln yükselmeslle ka-
Vekil, k.öy çocuklarırun 3 sene oku- bil oJabileceğ'lnl sıöylcm1şt1r. 

_.atılann Kodyum oebri c.ivannda Hareket itarcti verilince dergahı 
&amnitlere mail~biyetlerinden bl- &li çavuılan alk11larda bulundular. 
ID& bir tlbir vardır ki, plibin mal- Haflllet ve debdebe ile aheste 
16ha en ağır tartlan kabul ettinneal aheste Edimekapısından girildi. 
makamında kullanılır. Alay J:>iraz ilerledi. Ancak yeniçerile-

.lkinci Selim ba'bumm ceuazeelni rln ilk 9&1lan Şehzade camisi önün· 
brıılaınak ve ukerle ilk defa te• de Eaki odalar başında durdular. 
ınaaa gelmek üzere Belgratfa bekle• Biribirlerine: 
clfii sırada Sadrazam Solr.ollu Meh- - Dur al Dur al. .. 
met pqadan vaziyet lca.lbı olarak ne• Diyerek bütün alayı durmağa 
ler yapmıuı 18.zım. ~e~eği, bu arada mecbur ettiler. Devlet erkAnımn: 
reniçeriJeriıı bahıiı ıve terakkileri ve- - Nedir aslı~ Ytirüyiicı yoldaş-

duktan sonra bildiklerini unulımama
lan için bu gibi mekteplerin yavaş 
yavaş beş seneye çıkarılmakta oldu
ğunu, 5 lilDıflı okul mezun1annın im 
gün 70 bine çıkmış bulundu~unu, köy 
okullarının enstitülerden çıkacak köy 
eğitmenlerllc takviye olunacağı_ın 

söylemiş, tel>'..nik ög-rctim bahı<lnde 9 
senede tatbik edilnıek ilz.ere hazırla
nan genlş bir programın Meclise tak
dim edilmek üzere olduğumı blldlr -
mlştlr. 

Nafia bütç•~si 

Btından sonra Nafıa Vekaleti bütçe
sinin müzakeresine geçilmiş, nıebu.ı,
lıı.nn muhtelil suallerine cevaben Na
fia Vekili, rulama ve yol lr.liaat lşlerl 
etrafında izahat ._ verm~.tir. 

lktiaat bütçesi 
İktisat ve.k.Aletl bütçesinin müza

k.ereslnde İktisat Vekllı kömür tstih
sallnl arttırmak hu&ılSUnda alman ıUeceğini mutlaka .Hy]emesi iktiza JarT 

eylediği hakkında aldığı mektup Sualine evvelden hazırlanmış ce-
llzerine huıusi müp.virlerinin reyine vaplannı verdiler: 
müracaat etmişti. Hocası Ataullah - Katılan otluk arabası var! 
Elendi: Bu duruş, hoşnutsuzluğun ve fesa· 

- Bu, hakimi mahktlm etmek.tir 1 dm İ§areti idi. Padişah Edimekapısı 
Demişti. Musahibi Manastırlı Ce- cilıetinde bir saat bekledikten sonra 

Hasan Ali Yücel, bu programın ta
hakkuku 1çln 9 senede 81 milyon llta 
stu'folunacağını söylemiş, ~am kız tedbirler hakkındaki suale cevap ver
sıı.nat okullartle sanat mekteplerine m!ş, geçen kıştan alınan tecrtıbeler
büyük önem verlldiğlnl, köy kursları- le bu sene Hnumlu yerlerde kömür 
nın takviye olunacağını, İstanbul atokları yapılmasına ba.'}landlğnu, bu 
Mühendis m. ekteblntn genişletııeceğl-ı kış geç.en seneki sıkıntının çe1d1mlye
n1 anlatmış ve: ceğlnl ümldettlğlni Linyit tstıhsallııin 

,,_ Bir de tayyare motör mektebi a.rttırıl!Ilasına da. ehemmiyet verlldl
yapmağa ~ladık Makineleri içln ğinl, Istanbulda blr mahrukat ofis! lll Bey de: ala.y biraz ilerledi. Bayezit hamamı 

- Evvel zamandan bir .ÖZ ifiti• 8nUnde ikincı bir tevakkuf oldu. Bu 
lirdi: (Ali Osman kul kılıcı altından defa vezir Pertev paşa, yeniçerilere 
seçmedikçe taltanat tahtına otura- nasihat etmek istedi: 

teşebbüse glrl§tik. ·Bir !;Cnc 7,arfmda kurıılduğımu anlatmıştır. 
bu mektebin de fo.aliyete geçece!Pni 

Terbiye meselesi 
1naz) denirdi. Demek aerçekmiıl Bu - Uyık değil yoldaşlar! 

umuyoruz 

ınakule fey dağclağadırl Saltant mül- Der demez, bu söz kendilerine pek 
kil biricik vlris~ münhasır iken bu ağır gelmiş gibi, yeniçeriler: Vekil, bundan sonra tert>lye mev
cins tasavvurlara vücut verilmez! - Bıre vastık fitne ı Bunlar senin zuu üzerlndeld tenkitlere cevap vere-

Diye, Sokollunun tavsiyelerine kölen midir? Sen serdar mısın ki rek e7.climle demlştlr k1: 
.ıhemmiyet verilmemek lüzumunu b!Syle a8ylerain? «- Bu memleket çocuklarına baba 
arzetmiş, bu sözler Sultan Selime de Diye bağn~tılar: içlerinden biri de şerıı:atdle bakan hısanlann, bunla.rıu 
pek doğru görünmüotü. eopa ile çarptı~ fakat öldüresiye vur• daha lyi olmasını istemelerinden ta-

l bll bir ~ey olamaz. Talebenin terbl-
F akat Sultan Selim de, müşavire• madı. Pertev paşa attan yıkıldı. yesl düzelmelidir. Kalitesi :aok.>an-

ri de aldanıyoılardı. müceıvvezesi !'\IVarlandı. Kaptanı dır denmekle tezada düştilnıü.ş oldu-
Romalılar nasıl Samnitlerin mız- derya Piyale paşa araya girmek ia• ~u görtlyorum. Talebe hiçbır de

raklan alhndan geçmeğe mecbur ol- te<li: vlrde varnmadı~ımız bir ycki)na yük
muşlarsa, Fatihtenberi Osmanlı pa- - Neylersiı; yoldaşlar! Ayıp de- selmlştlr, mJlyonu geQmlşt1r. Bu ka
d.~ahlan da kapı kullarına cülfts hah· ğil midir? Yol mudur böyle etmek? dar talebe Jçinde bazılannm görüicn 
fiti vermeden tahtlanna oturama- Diyecek oldu. Berikiler kızdılar: noksanlarını umuma teşmil etmek 
mıılardı, ikinci Selim bu mecıburi- _ Sen bir gemici Azab ağasısın! doğru de~ldlr. Müşahedelertn teşm.!l 

tt :ı_ • • t' t kil ed • 1-tt.• Mhasını da ölrmek, btma göre bir ,. e ·oır 18 ııına eş emıyece.& Bize ıöylemek ne yolundur? ~ 
Sul S ). d il b' l'L '- hüküm vermek lazımdır. Son fiç se-

tan e ım or u e ır ude ıs- Dl-·erek uz" erı"ne atıldılar·, onu da 
_ıı._ ) H Ik ı d b ·~ nelik inzibat vakalannı ele a.lı:rEat 

tanou a dönüyordu. a a 1 a ir atından yıktılar. Kaptan p.,.,.. ancak Ü 20"--,.- ~unu görClrilz: ç sene evvel "• 
sece geçirilmişti. Bayezit hamamının külhan avlusuna geçen sene 113 ve bu sene 60 küsur 

Ertesi günü payitahta girileeekti. yaya kaçıp kendini kurtarabildi va'ka kaydedllml..ştlr. Oörfüüyor ki ta-
0 g:ce müv~nih. Seılanikli Mustafa Yeniçeriler Ferhat paşanın da. atı- J.eobcnin inzibat mecfülerlne verllmc

Eıfendı bazı yaranile İatanıbula do~- na ve kendisine tüf k k da~ eti•· Ieri gittikçe azalıyor. 
1 l k ( Ll ) k

.. .. d e un gı y ., 
nı yo a ır en toroz oyun e tirdiler Ben esltllerle mukay~ etmiyorum, 
yeniçerilerin büyük bir cemiyetine Artık fesat rüzgarı iyice esmeğe eski muallim ahHl.ksızlıldannı da u
teaadüf etti. Meşaleler. mumlar ya- bllf)amııtı. Vezir Ahmet paşa ile So- nutmadım. Bugtin memleket gençliği 
lnlmıı ve ~e&bı>b~ bezm . ile. llt.tı kollu Mehmet pap, ceplerinden muhtellf cephelerde imtihan edildi-

)] d b _,._ •t• L ~ zaman slze 1na.nç verecek kıymet.-rezrn> e enn e ır mecuaı ıuı> JLUl'• aıru.. lllYU" altın .. 1'kanp, 
1 E akı ••t " .. " tedlr. Blr menıleluıii dA.vıun mevzuu 

muı art nesi gtınU yapac an ..,. - , "tfe Jen olda Jarl 
pervasızca .konuıuyorlar. D· L..U k y y ' bahs olduğu zaman bütün gençlik. en 

Musta.fa Efetldi bunlann aralann- ıyere cır:dann satın aldılar.> büyük hassas1yetln1 gösteriyor. Öyle 
d b. "tt"fak kd ttikl · · d d Ancak bu cırz ıatın almanın> pek vesUeler olmuştur ki. yaşlı başlı ln-_! __ ırtl ı ı tı e ,;n~~ uyanlu. kolay olmadıtı müverrih Hasan Bey mnlarm kt"Dlt\linl ufak çocuklar gös-
.,,.....ı an yaramaz> o.Kıu~""nu a• d . . . te ı..+ır 
·..ı_ L-d d" LaJJ._• Gı t r~ &a enln fU ıfadesınden anl~ıl~ rm~u .» 
uı; ar&a aıı ıvan ıumuı na .......- ( 1) Beden terbiyeıi Maarife 
leıbl ile birlikte döndUler; konak ye- yor: . . . . 
. d R . ··tı_••tt Mehm t ç 1_L• (Sultan Bayezıt camısı cıvarına bag"'landı 

nn e e•uau ap e e t:IQJ)"• idik} · d · ·ı d 
ye sır katibi Ahmet Feridun Beye ~:1 -~~ı~k~ ~~nıçken er 

1 
meyp ad~ Vekil bundan sonra okul lnfzı&$1.h-

.. .. . •t iki . l ~~1 B •LLı na e ".ruı ı ııer JLat uşatb ar. a ı- h""' ve b....oen terbiyesi ı .. ıerlnlıı til-
sonıp ışı t erını an auuar. u uuE __ ı. ,_,. rt al b' d -~ "" ~ 

d d h l tl U ' i ·ı .-.ı Te eu .. nı o aya ıp ır a un hakiika. biraz gevşek gitıtlğinl, bunun 
e el'. a a ayıp toroz a g tti er. il ri "tm x. 1t d 1 H b y · ·ı · · d h e ye gı e"e oma ı ar. ar ..,~ 1.çin beden terbiyesi idar~slnlıı de 

•--) enıçen ehrın planayırlydeuknnlmnn• ı ~; darp &lAh ile vezirler üzerine hücum Maarif VekA.letine bağlandığını, bu 
11U a prap azn amıt o ... .. d' , · ~ M h ı 
cbitekellüf germageTm> sohbet et· e IJ? .vezı~ı .. zam e met pa§aya ~e 8\lretle bütün te-rbiye hareketlerin n 
tlderini gördüler. yeniçeriler Eclir· ~ezın .a.nı P~rte-: pa~~ya tüfek yetıı- mesul maka.mı olarak beden terbiye-

Jlelı:apl8lndan ireri ....:..:-ce, 'C'_1_1 oda- brlp her.birıni bır dükkan!- kaçırdı· aine ete dalha geniş bir şekilde el koy-
.., l§Uu.I J:.9u la b k ...r.f k k d - d b ma. 1nıkA.nı olacağını, İstanbul Tıp 

la " .. d d kla ahut r "'e ır ~ •u e un agı ar ını 
r onun e uraca nnı. y. •· içfrdiler.) fakülteslııde okul hıfzı&sıhha.sı 1ç1n 

ray kapısını kapatacaklannı açıkç.a y . . x.. Al' Aw d·ı· ı bir out>e a.çılaca~ı söylemiş ve dll - ı·· la d eruçen a~aeı ı ga men ı ını 
~Y uyor r ı. bo d l ( 2 ) meselesine geçmv,tır. 

Dö ·· bal '- fi .::ı-L ll ynuna 0 ayıp: E ki · dil nup ve uy yetten .::>0&.o u- H d ldatl 1 Ba s ve yenı 

C Agah ettiler. Fakat aa.druaın biç.- ı...-. ay~~ et·· yo ~ ı :?a Bu mevzudaki mütalilalara ceva.p 
ted -"-t b l _ _ ..ı_ )ı..ft-• .. a.qdını.z 1 Naçın boyle ederaız) .ı...ut-

ır arw. e u wım-.uı. ,,l<imr f dini Jitı d. 1 veren Vekil, dll meselesin.de bir kop-
&lanikli Mwıtafa Efendi: (Amma e Dedik ean e ~ il d ma. olduğunu söylem!~ ve şöyle devam 

il• fayda! 58.bah yakındı; bir veçblle çe, yeruçer er eıı: .. etmiştir : 
tedarike mecal olmadı.) aözlerile -,__-.Seni bize ~~er yolunda •~ert «- Hem bir kopma olur hem d-a 
Sokolluyu bu noktada mazur göater- P~&.aımet er ver<;ım amma, yenı ~S • bunun bir sadmesi, sarsıntısı olma
mek istiyor! Sabahın yakın olması dıtaha ve Me~met papya .- . <>- ma'k elbette mümkün de~lldir. Biz bu 
lifi 'bir mllzeret diye kabul olunahi- kolluya - hazıne arttırmak ıstersın 1 sadmeyi ayarlama~a ça~oruz. 
br mi~ Olmaz 1 Belki sen de kurtulmazsın 1 Esk1s!ni fena buluyorduk. Yen.Lsine 

SokoUu acaba aldığı haıberi padl- Yolunda cevaplar alıyo~?u· . blr türlü alışamadık, Müvazeneyl bul-
-l. •- k · k dl t-ı.rik t İtaatten çıkan askere aoz. dınlet· mak ](lzımdır. Mesel!\ bugün Baki ve 
....... a arze ... e, as en en ı::1C1 e • .. tık 1_. d ik "d b I --.. ı:~..ı ukl --1-- 1 B _,_ ld ~. J d blr _ ı._ - '-- _ -ıl mege ar .ııamae e tı ar u unma- "'""'""'·P çoc ar ıuııı:a.uııyor ar. u 
ilUUJ' o u .. - yo un a z:enap nıuı d x... l I Y . 'I . d'k m~ı""'"111ü "--1e m· 10 -·-·•ında 
olmasından mı çekinmi§tn Fak.at ı~, Mı aşı n;-ı§tı . enı.çerı er ıste ı • ....., .......... , """' r uncu l>ULLL 

padiph aadı.uamı b~yle ehemmi- lermi yapabıle~ekler~ı. .. tdebtyat kitaptan yanına Ba.k1. Fu-

yedi bir haber aldığı halde kend.181- Alayın ~erisindekiler devlet er~a- =~~:~ı-:::!11 ç;~~::~=~l koyma.k 
-.. ibildinnedi diye de azledehllirdll nını yerlerınden ~yı.rıp b6~iik b~lUk K ı"taplarda tashı·h 

H hald · ril · L •• 1 t earay avlusuna gırdıler. Kimıeyı dı· er e yemçe enn uoy e op- _ '- lı: la k h 
Sanmasından ve verdikleri anlaıılan tarı çı.kartmıy~~ apı n apadı- ataları 
)az-ardan ne çıkaca~ı bu anda kad lar. Dııandakil~~ de. atlanna tekrar Ddktor Sa.lın Ali, Vekalet ~yn-
_, __ ,_ '-~:-e .... -e LiJe, Sokollunun bimnft. olan vezırlen ıardılar .. 
..-nuL ~~\.U -...~v 'O p H---'· h IP••i•••••••·•~!..tlJ!L•••••••••••••••••••• 
.aznnü dinlemiyen padipha n pa· adiph Ayasofyada aae&I a• 

C': mlitavirlerlne dcıra olsu diye mamı 8nilno gelince, yeniçeriler ve- atlanna binerek saray kapısını aç~ 
n ziri · ti d i di dil r "nler;..a tınnagw a aittiler. Dı•arıdan bagıw rdı· cereyanına bırakma~ tercih etti- en a arın an n r e ; u .... ... ,, 

il açık görtilüyor. katan.it padi,ahm yanına götürdü• lar: 

b ı.. _ ,_ ler - Açın kapıyı 1 Saadeti(\ padi§a!h 
Böyle mühim ir n.a.oer alınca · 

91un gibi müdebbir bir adamın, ae- - Geri eski kanunu vire! vire! hazretleri cUmle ricalan (1) inayet 
'-" vakti de oiaa, Yeniçeri ağası He Diye .;afnıtılar. Sokollu ve ıv.. buyurup elhamdülilli.h hep mula-
lllClfuzlu zabi.tlerini yanma çağırmak zirler: hatlar bitti ve ciimle yoldaolar işitti. 
.. bunlarla alınabilecek tedbirleri - Şevketli bUnkanmuı:I Bunlar Allah padiphımızt ~ok yıllar muam• 
llalbakere etmek lüzumunu t.a.kdJr et- mübarek liıaanı ıerifinizden vergi]e- mer eyle.in 1 Açın kapı)'l 1 

..-ıneaine hiç ihtimal verilemez. rin i§itmeyincıe müteeelli olmazlar! Fakat lçeridekllerı 
Bizim anladıiımıza göre, o g{ln· İnayet eylen! Fitne defol8U11! Buyu- - Ha711, olmaz( Biz: ititmedikl 

L...d fi Cevabını nrdiler. Paditahı ikindi 
"9A" eı in 'aline mağlılp olan Sokollu runl bd A fy d iııt.izal'" 
Mn.kar nedhnlerinin nUfuzlannı kır- Diye rica ettiler. Aczini Te Sokol- ~allk la ar :kas;~ a iyaz:lar 
~ için kopacak gürültUniin önüne lunun nasihatlerini dinlememekte ıra bri r; ant ~ leril 
seçmek külfetile uğra§tnak isteme- ha.taamı idrak eden Sultan Selim bo- '" yenlı:lçe uata a~ tehal~ul e 
Dı.lft' id" aaray ap1111nı açma""' razJ o a ar. 

B:;· ııeyden haberi olmıyan Sultan yu:_e td~rinde Türkçe bilir var 1ae lııf5 tt:e ~·:~:.~itan !elim sarayına 
9elim 5 Ununuevvel 15 66 günii ea- gelsin ( 3) Söy)iyelim. Y e gır 1 t 
hhleyin alayla İstanbula hareket Dedi. Yeniçerilerden kafileden ay~ 8WeJmaD Kini rtem 
lttti. nlBA olmadı. Nihayet Sultan Selimfn 

O sabah güneş doğarken müftü ağzından: 
El>üsssuut Efendi ile İetanbuJdaki - Ciimle hah~ig ve terakkileri ve-
nz:irler, rical ve ulema Edirnelı:apısı rilainl Maklbultimdürl 
baricmde padişahı karşılama~a çık· Sözleri duyuldu. Vezirler tekrar 

(1) Yazına ntlı.1bada., 
('2) (~I ~Ilı ba.11 
~> mA.n.asm&. 

(11) Şaşbnl~ <*ıden anlE\I') ,.,.._ 
ne ~e demıı,tı ı 

Kömür fiatleri 
artacak mı? 

Vdltil, kömür fiat!erlnin artacağı 
hakkında dolaşan ~ayialann doğru 
c.lup olmadığı bak.kında sorulan bır 
suale cevap vererek, flatlerin eıynı 
mlktarda. kalması 1çln 1caıbeden ted
birlerin alındıgını bununla beraber 
lüzum görülürse cüzı bir zam yapıla
blleceğini, bu ciheti Başvekilin bütçe 
encümeninde de ifade eyledlğini va 
bunun bütçe enctimcni mazbatamndA 
da z1krcdllm1ş bulunöuğunu söylemJ4-
tlr. 

İstanbul halkının çektiği 
iztirap 

Zlya. Karamürsel, İstanbul halkının 
geçen kış ya<kacak darlığın-dan çok 
ıstırap çckt1ğln1 bk taraftAn fakir 
halle çocuğunu 15ıtmak ve çorbasını 
plşll"Inek 1ç1n 1iç beş kilo kömür bu
Jama.m:ıskcn dlg-er ynnda. tonlarca kö
mür bulanlar oldu!ıu ha..lkın gözün
den kaçmadığını, VekllJn beyanatın
d::ı.n bu sene daha kolaylıkla kömfu 
tedarik edilebileceği ~dığını, ta.
kat tevziat işlerinin geçen seneden 
daha bozuk g1tmeslr.den endişe duy
<lugunu .sôylemtştJr. 

Vekil bu sene kömür tevzi~ de 
dnha iyi blr yolda. idaresi 1çln tea
beden tetkikatı yapacağını blldirml.t
tır. 

MC(:lis, i'atın (bugün) saat 14 de 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

~ Kı~ gecelerinde bot vakit 

1 A ·;tS ~E Nur 
LUPEN 

Büyük ... heyecanlı roman 
Hridni okuyanuz 1 

• Bu aeri 6 büyük ve resimli cilttir. 
S.,.inin ilk flç kitabı c:ildlidir. 

Diğer Uçü cild.ıizdir. 
Beher cildli ve dldeizin &ti 

80 kuruş 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradir 
Tevzi yeri: AKŞAM ma.tbaa11 

tel: 20681 

/ Yüzdt yjrmi ilkonto kuponu 
Bu ltuponu kesip cAKŞAM 

Matbaası Kitap ıeıvisine> ge· 
tlrlr veya g8ndetiraeniz fiat 
üzerinden ıize yüzde 20 iskon· 
to va ılacakhr. 

~ill~•iiidiiblllllRil .. ~ ................... !I 
i(AKŞAM ~ ın faydalı 

neıriyab 

Kurut 

Tarih Ufrenlyorum 
Ahmed Refik 30 

Cocukıara cofrafya 
lmaatleri F dk Sabri 80 
Don Kftot Cervanta 25 
Nereden •elfyoraz? 

Faik Sa~ri 40 
G611iverln .-yahatieri 75 
Yer yildl C8k yUstl 

Fa:ik Sabri 150 
Bir Ttirk bmun Amerika 
yolculuia F afk Sabri 78 

Tevzi yerls 
AKŞAM matbaası 

«AKŞAM• karilerine ..,..ı...... 
yüzde 20 tenzlllt kuponu ------· 

LE., 
DiKKAT: ZATi SUNGUR 

BU GECEDEN İTİBAREN 

Si NAM ASI 
VE 

Tiyatrosunda 
Harikalar harikası yeni programına başlıyor 
Göreceğiniz hünerler bugüne kadar hiç görmediğiniz eHarlı hüner
lerdir ve geçen programın numaralanndan bin kat meraklıdır. 

l YUMURTADA.N 3 ADAM ClKAR 1'11? 
Çıkmaz clemeyin, ispirtizma, manyatizma, illü;ıyonizma üstadı ol-

mazı olur yapıyor. 
BU GECEDEN Her gece saat 21 de 

l T • B A R E N cumartesi, pazar 
1 " günleri saat 1 6 da 

S E S Sineması ve Tiyatrosunda 
20 nci medeniyet asrının mucizelerini görünüz! .. 

,..., ____ 11•••--Telefon: 49369 tfF .4J 

Buglin matinelerden itibaren 

M E L E K Sinemasında 
2 Filın birden 

1- BEN ÇAl~MADIM 
Maceralarla dolu mükemmel bir eser 

Artistleriı FLORENCE RİCE - KENT TAYLOR 
2 - Senenin en bUyük muvaffakiyetlerinden 

VATERLO KÖPRÜSÜ 
~·--• VlVIAN LE.lCL- ROBERT TAYLOR •·-~ım•# 

~--•••••• Mevsimin son sürprizi ••-•••••ıı... 
Sinemacılığın en kıymetli harikası 

ÇEMBERLIT AŞ sinemasında 
Bugün mt7.linelerden itibaren 

l L S E VER NE R'in yarattığı taheseri 

İSVEÇ BÜLBIJLO 
Programa ilaveten: 

CASUSLAR YUVASI 
Baıtan nihayete kadar heyecan ve •ergüzett filmi 

Bugün matinelerden itibaren 

Şehzadebatı TURAN sinemasında 

Üç bUyük ~aheser film birden. 

1 - MEÇHUL DOKTOR ... 
TUrkçc Sözlü 

Dehşet. Korkunç Te tUyler ürpertici bir film. 

2- DÜNYA Y 1 TİTRETEN KEŞiF. 
CLA.UDE DAUPHİN • ERİCH VON STROROHEN -

MADE.LElNE SOLOGNE 
He9tai merak rve heyecan dolu titretecek büyük aşk ve ihtiras film 

3 - KANUNSUZLAR GELİYOR • 
GEORGE O'BRlEN. Se~zeıt ve macera filmi 

., .......... 1 1 den itibaren devamlı matineler ............ ,. 

MEVLlD 
Elfkl Mara.ş Mebusu Profesör 

NURi URA L'ın 
veta.bnın 40 mcı glin1l münasebetlle 
ıuhuna. ltbat edilmek trllere 28 Mayıs 
pe~ gt\ntı Ddndi ·namazını mü
teülp ~ ca.mtınde Hatır; Bm'
han tarafından otım.a.eak m&vllde ak
raba ve dostlarmın ~rlfln1 rıca e· 
deriz. 

Bugtln Başladı ı 
EBROL FLYN'ın cihanın 

gözlerini kamaştıran 
muazzam filmi 

ÇALINAN 
TAÇ! ... 

Tüıkçe. Ayn<:a: 
TYRONE POWEffln 

son harikası 

KUJ::ıTULUŞ 

ALEMDAR 
M iLLi'de 

MARMARA' da 
BUGtlN 

Mevsimin soıı lıariJıası 

Bütün dünyada ateşli heye
canlar koparmış olan 

6iZLi EMiR 

Yarın akşamdan Mbaren 

SARK sinemasında 
Cinsi cazibe (SEKSAPEL) 

Kraliçesi 

M A R 1 K A R Ö K K 'ım 
KORA TERRI 

.A,k, macera, dans v~ §ark.ısı 
Filmi başlıyor. 

AKŞAM 

Abone bedeli 
Türkiye EcnebJ 

Senelik 1400 kuruş 2700 kuruş 
8 Aylık 750 il 1450 il 
3 Aylık 400 il 800 • 
1 Aylık 150 J , 
Po.sta ıttihadına dahil o!mıyan 

ecnebi memleketler: Senel!ğl: 
:ısoo, altı aylığı 1900, ile nylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri: 20765 - İdare: 20G81 

Mfüliir: 2049i 

Cemazievvel J J - llmr ::2 
S. tm Gü. Ö~. İki. Ak. Yat. 
E. 6,61 9,03 4,41 8,3{1 12,UO 1.57 
Va. 3.21 5.33 13,11 17,10 20,31 22,27 

İdarehane Babıali civ:ıu 
Acımusluk :ıoknk No 13 

c c a sGssı;r;ZwtttJ 

50 kişiye iş 
Eminönü Hakcvinaeıı '. I bulma • 

Kurtarma Yurdumu.zen b l ın:ın işle· 
Judy Kelly • Gt'offrf,y Toone re yerleştirilmek üzere 06l yn mdar. 
Ayrıca: Herkesin mera.K ettiği yukan olmak şartl!e <50) ki ı' e ihtl-

k yaç vnrdır. Bunlnrn 90 - l u kuru• Haki . ati yevmiye vr1·1lrc"ktir, Ayrır::ı ynt k ve 
yemekleri de temin cdllccekt r. İ t 1·Arayan Adam l!leriıı accı~ Nuru:ı. ',D, ni~e C(l'l ıı a 
lusuııdaki Is bu.m:ı. - u:urt ~u 

,_••"••• Başhıdıl ~ ı clu Aınirli~lne m.ıraraatlan. 



Gramofon ~~~ 
Önümüzdeki harblerde en mrlhim 

SÖZÜN 6EliŞi - ilim bakımından ahliik 
BiR ESER MONASEBETILEı 

-
tıarıııdandır. Bütün icatlar gibi Dok.tor Akil.' Muhtar, ~eçe'!' ay, bu den Nrbesçe istifade ederse ~ıbett 

G ramofon yakın zamanın jeli t ve sevinçle karşılandı. uiı.vanla blr kıtap nqrettı. lkı yUz. ıa- bu euretle hayu. doğar. 
gelişi lnsanlar tarafından bayte vasıtası olduğu haber veri- ro/ oynayacak sifah : hife içine 11ğclmlmıt bir ~ok malu- Fakat ahliki!iğinde hiç şüphe ol· 

Çiinkü sıkmtılan gidereceği, bir 11
(;. sarıldı. ' m .. tı llttva eden bu eseri dikkatle mıyan müspet ilimlerle bir ahlak il 

ıb d N f an granı<ı 
0 T k t okudum ve fU neticeye yardım ki, ml yaratmak kahil midir meseleşim 

ldU ,,,. r muhterem müellif ıimdiye kadar bu gelince iıte burada miitefekkirle .·or u. eşe arayan ns ki nı.-cut pliklarile hünerlerini an sava opu 
Fakat ,.abucak belIJ 0 '1 fhe ,,._ınrtısmdan bocka en ._ -hi ıJ k fik d • ld ı :r yni hüner ere .5~ "' ~ •oa ste :yaz nue, benim gördüğüm, pe miltte · egi ir er. Olan şey 

döktiıkten sonra yine a ırtşen ve ayni aptal gayrete tekrar eserlerden büSbUtiln ba§ka bjr yol leri izah eden müspet ilimlerle olma 
ufak bir değişiklik katrnadaO g n gramofon, mütemadiyen ayni tutmuı v~ ba§ka blr neticeye ular ıı lazım gelen ıeyler emreden Nor 
wkrar başlamaktan usanınıYl'kllr11• si güç bir mahlftk, içinde neşe Bu yaz cereyan edecek kara harb- ~ııtır. İlan (burada ancak positif matif, düııturi bir ilim yapmamı 

1 ı.ı • i gıbi çe ılımler demektir) Ue ahlak meselesi mümkün olmadım söylenir. Halbuk 
ıey eri suylıyen nsan tane bir Alettir. Bu yüzden ilk günle.. J • d • • k k d k · d' ,__d f-LL ... 1 şey 1 erın e Jyl ve ÇO mı· tar a tan ıım ıye &a ar milte eıucirleri çok aziz dostum Akil Muhtar bu kitabilc 
'erine kasvet saklı 0 an. bah•'-'"JerJne kadar süıii hallude gir- l etm' 1 1 d b' 'd' e r-- meşgu ış mese e er en ın ır. - eğer iyi anlamıs isem - ahl5.kır 

rlndc evlerine, kahveJeruı , da yine sUrü halinde dışan atıldı. Savar topuna sahip olan taraf zaferi Hele geçen büyük har'bden aonra il- müspet ilimler ii2er~ino tesisi kabil ol 
Glği şehirlerden. kı;:a z=:Ul~ıuıiş buJunuyor. m~~ ahlak ile mii~asebeti titri~ türlü 

1

, duğunu göstermek istiyor; bu husus 
Gramofon şiındi koyler kçeahvesinde bu cinsten bir nıatnıt can yu••zde elit• t • f • d kt• munakaşaları mucıp oldu: llmm gny- ta en çok biyolojiye 'e biyolojinir 

kiJ.rlfn emın e mış eme ır ri ahlaki hatta }bhlaki olduğu ileri tekamül nazariyesine dayanl''Or, Q 
Oturduğum 7 ~d· ıneınur edildiği tazlb işine insanı hay- " t alın an , sürüldü; bir ahlak ilmi mevcut ola- nun için cahlak prensipleri her ~ey-

sıJııntısı llihf a~ inatla kaşını kıpırdatmadan deııam ediyor. İlkbahar muharebeleri ~lıyalı- • mıyacağı fakat bir ilim ahlaki: olabi- den evvel men§derini insnn dimağın· 
rette bırakan b bir ôlÜ ıesler tabutu gibi görünen pl!k ku- danberi her iki taraf da karşıdakine Yazanı leceği söylendi. llmin gayriahlaki ol- da evolutionla meydana gelmiş olar 
Bana her ıı:aınan gramofonun i~nesi altına y.atınlan hf'T verdirdiği tank zayiahnı en başta M. Şevki yazman duğunu iddia edenler, harb Aletleri huııusi kabiliyetlerinden alır.> Mama· 
tmmndan çıkarıh_!neşi altında eterin uykusundan uyandınhp ilan etmektedir. GUn geçmiyor ki , 1hep ilmin eseri olduğu için, onu be- fih bu kabiliyetler muhitin ve terbi· 

t cak yaz ıo-· her iki taraf da biribirile müsabaka mevzide bulunan Alman tonrusu ta- ~eriyete fenalık eden bir kuvvet gi- yenin tesirile inkişaf eder ve muhteli 
mev a, 51 •. 1 rı·ı~ neşeli şarkılar söv. lemeıc.e mecbur edilen .. ,. h ~1-k ı ük E k' . on zulunt a "' 6 edercesine düşmanına verdirdiği rafından biçildi. i telW. i etti er. Hatta bily" fizik cemiyetlerde gördüğümüz muhteli 
l; ız::unı gibi lfÜllile ptuz kere feryadediyor. tank zayi.utsıı bir miktar daha arttır- Sovyetlerin bu misali ııöz önünde alimi Ein&tein bile - canının sık- oekillere girer. Her halde ahlakın esa· 

1 r ~ k"ylii1er sakin kahvelerine inen bu şeytani Alete şim· masın. Her iki tarafın bu müşterek tutarak ona göre, hazırlandıkları mu- kın bir zamanında olacak - ilmin ıı dimağın inkişafındadır. Bundar 
Jb~iy~:i s:paJanna dayayarak ne olduğunu anlamaya çalışır gayreti mu'harebelerde tankın ehem- hakkak. Helt! bu kı§ en çok tank- insanlan fazla işlerden kurtararak dolayı müellif ilk haplarda, dimağır 

dl çent> t> Ö I li r kl k Ü 1 ktl fo miyetini göstt:rir, Hatta biraz daha savar topr.usunun tekt!mmül etü'ril- fikri !'ajylere götüreceği yerde maki- fiziyoloji ve patolojisinden iyi tahsi 

'bı. bakıyorlar. aaııa y e ge yo ço s rm yece r, gramo - " 1 .1 h 1 k d • ileri giderek diyebiliriz ki her iki ta- mesine ve rogw alhlmasına c;alıQtıkla.rı- na ar va:sıtası ~ esir a ine oy uğu- görmü~ herkesin anlayacağı kada 
e k" 1 ... rden .ıe kovuluı> canının cehenneme gönderileceği glin f 1 ff k 1 .,. " .. ı w b h k d ·ı · ~ h b' d nun oy ,. 11 ra ın yaptığı sa dınmın muva a o - nı zannediyoruz. Keza Almanlar da rıu soy emege ve u a ım an ı mı VAZI ır tarz a uzun uzadıya hah 

d ması, her ı,ıeyden evvel tanklarına Kızılordunun tank kuvveti itibarile eserlere clanetli iılen derneğe ka- sediyor. Fakat müellifin asıl tezi 
yakl~:az çapkın bir güliişle: «Arkamdan dut yetişme~eydi in- bağlı bulunuyor. haiz olduğu kudreti biliyordu ve bi- dar varmıştı. Bu iddia ilim yalnız tat- ahlakın esasını teııkil eden ıekamü 

lan sapıma çcvirird1m» dermls. Gramofon da o fena ruhuyla Tank henüz durdurulmuş görün- naenaleyh onlann da tank toplann- bikat bakımından göz l>nünde bu- lün tesadilft olmayıp onu rnuayyeı 

h
saenr halde şöyle teessüf etmektedir: ctPeşime radyo takılmasayflı müyor. Fakat bızim kanaatimizce or- da yeni değişilılikler ve terakkiler lundurulursa belki doğrudur: halbu- İstikametlere doğru götüren bir saik 

dulara iyi ve kafi derecede bol tank- kaydettiğini bizzat Sovyet tebliğle- ki ilmin en büyük hedefi, bomba, bir hızın mevcudiyetidir; ve işte b\ 
insanları deli ederdim.>• şe,•ket B.ado t ta k ya ak d ~·ı '- --''-t· 1-' t k. ··1·· t" 'k k ·ı savar topu girdiği gün tanklar da rinden anlıyoruz. Harbe 20 - 30 mi- op, n pm egı anca.: ve ~ ır au e emu u 11 mı ros opı 
:ıı::=============================:: ancak hakikate ulaşmak olduğ;_.nu hayvanlardan itibaren insanlara ka ., durdurulacak; gene bir duralama ve limetre çapında toplarla giren ordu-

mevzi ha?'bi durumu başlıyacaktır, lar bugün 50 milimetreden aşağı söyliyenler ve Ümin bu noktadan pe- dar getirir, hatta vicda,ni işlerde bilı 

Dünyanın en sıcak yeri 
On senedenberi fen alemi dünya

nın en sıcak yerinin neresi olduğunu 
aramakla meşguldür. Evvelce bura
sının bazıları Hindistanda, bazıları 
da Brezilyada Amazon nehri or
ınanlarmda bulunduğunu iddia et
mekte idi. 

Fakat son aenelerde en sıcak mın
takalarııl Cenubi Irakta, Belöcist~nm 
prk hududunda ve Şimali Amerik~
da Arizona'daki çölde bulundugu 
teıııbit edilmiştir. Arizona çölünde 
hararet !lantigrat 5 2 dereceye kadar 

çıkamaktadır. Cenubi Kaliforniya
daki Ölüm vadisinde ise .56,6 dere
ceyi bulmaktadır. Faltat 1941 sene
sinde dünyanın en ucak mıntakası 
lranda L6t çölilnde bulunduğu anla~ 
ıılmııhr. f ranın Afganistan hududu 
civannda Kinnan eyaletinde Nusret
ahad' da hareret gölgede 58 derece
yi bulmaktadır. Dünyanın en sıcak 
mmtakası olan bu yer 4000 metro 
irtifadak: dar bir vadidedir. Bu su
retle dünyaııın en sıcak yeri larnda 
olduğu anlaşımı§tır. 

Yeni Zelanda kadınlan Uç ~yda 
bir çift çorap alabilecekler 

Harb münaıebetile her memleket
te muhtelif tahditler konulmaktadır. 

-Bunlardan en garibi Yeni Zelanda
da kadın çoraplanna konulan kayıt
br. Bund:ın sonra bir kadın ancak Uç 

ayda bir çift çorap ıı.labllecektir. Bu 
tahdidat memleketin menfaatine ya-

pılmış ise de, kocalann da bütçesini 

büyük bir sarsınbdan korumaktadır. 

Fransada göbek adları 
Soyadı kamınunun kabulünden dır. Fakat hiç bir baba çocuğuna hu 

80nra herkes kendisine bir soyadı kabtl isimler koymağı aklına getir
aldı, fakat iş bununla bitmedi. Her- memektedir. Oradaki göbek adlan 
kes yeni doğan çocuğuna istediği Paul, Jeaıı, Edvard, kızlar için Mar
gö'bek adını vermekte hürdür. Bu geritte, Yvonne gibi ahıılmış isim· 
yüzden bazılarının soyadı başkaları lerdir 
tarafından göbek adı olarak kullanı- Son günlerde Fransada bir baba 
byor. Alp, Ateş, Yalçın, Tunç gibi... oğluna Verdun adını koymak iste
Halbuki baıka memleketlerde gö- mit. fakat nüful memuru bunu kabul 
bek adlan muayyendir ve yeni do- etmemiştir. Çünkü kanunun kabul 
ğan çocuklara ancak bunlardan biri ettiği isimler arasında Verdun yok
verilebilir. tur. Bu adam huna k.ızmıı,ı, mahke-

Fransada bu isimler çok eski bir meye başvunnUf, fakat neticede 
kanunla tayin edilmi§tİr. Kabul edi- haksız olduğu anlaşılmıştır. 
1 l k. l d Bir Fra.nsız gazetesinin rverdiği en isim er es ı zaman ar a yaşamış ul 
olan ricalin göbek adlandır. Bunla- malUınata göre 11 inci asırda kab 
nn içinde Bistomone, Courcod~me, edilmiş olan kanuna ba~lı cetvelde 
Evelpiste, Hormisdas, Mammolu, erkek ve kızlar için 3750 ad vardır. 
Orospide, PhalT'phanuce, Mengoldo- Fakat bunlardan ancak yüz kadan 
noborco; kı71ar için Agadcme, Au- kullanılmaktadır. 3650 ıi yukarıda 
ralberge, Craphoide, Finesque, Cres- saydığımız garip isimler kabilin
centierıne, Nicarette gibi adlar var- dendir. 

* Etibankın Kuruçe§Illedek.l kömür 
deposunda Işçl Ahmet dün mavnadan 
kömür ta,'iırken müvazenesinl kaybe
derek sırtında·ki kömür dolu kftfe ile 
yuvarlarunı,ı, ba~dım ve vücudunun 
muhtellf yerlerinden yaralaıınuştıt'. 
Ahmet Beyoğlu hastahanesine kaldı
nimıştır. 

* çarşıkapıda Merzifonlu Kara.·· 
mustafapaşa medresesinde iki yıl JJV

vel açılmıış olan çocuk dispanserlnd(l 
Jtı bin fakir ve yoksul çocuk muaye
ne ve tedavi edilerek ll~ları parasız 
vernmtştlr. Burada çiçak ve tifo 841" 
rarı Yhl)ılttia.ktıı, hef gfuı sabah saat 
dokuzdan ltlbaren, öğleden sonra. sa
at on beşe kadaf' müracaat edenler 
muayene ve tedaviye devanı e-Oilmek
ted.lr. 

Müdür bay Şevki Sözb!rle ebe ve 
başhem~lre bayan Jale Durukanın 
b(lylik gayretleri görülüyor. 

* Bisiklet Ajanlığından: İsta.nb~l1 
t>lsiklct mukavemet blrtnclllğl yar~ı 
31/5/ 942 pazar günü sabahı sant 10 
da Topkapı ile Kumburgaz arasında 
le 100 kilometrelik bir me::ıafe da.hl
llnde yapılacaktır. 

* Zabıta memurları evvelki gece 
geç va.k.lt YC<ilUıle civannda. yıkık 

surlann yunından geçerlten bir ka
raltı gönnü.şler ve yaklaşınca bir ka
dınla bir erketı uygunsuz bir va.zi:;
yette yakalam.t.f].ardır. Yapılan ta.h-
kika.tta. kadının o civarda oturan &VJ.t 
ve altı çocuklu bln olduğu anlaşıl
mıştır. 

İk:l. suçlu dün mahkemeye verllmtş" 
lerdir. Meşhut 8U(I kanununa tevfikan 
Sultana.hll!et tıqtkıcü sulh ceza maJı
keıneslnde yapıla.n muhıı.keırae sonun
da suçIM1 .eıa.blt görülmil§ Uds.inln 
de altışar ay hapislerine karar verll
mlşt!r 

* Tenis Ajanlığından : Bu hafta 
bölgenin T:ık:simdeki kortlarında ya
pılacak: m:.ı.çlat: Dömitinal 30/5/94.2 
saat !4,30, finaller 31/6/94~ saat 9. 

* Öğretınıen1er Yardım Cemiyetin
den: 23/mayıs/942 ta.l1h1nde ekserty"' 
hasıl olmadığından yapılamıyan ~?11-
gremiz SO/mayıs/94~ cuma.rtesı gunt\ 
sant 15 de yine İstanbul 1ol llsesi ııa
lonunda ya.pılacsktır. &ı.ym arkadaş
larımızın teşrtnert rica olun.ut. 

Nasıl ki 1914 · 18 mevzi harblari de tankasavar toplannı artık yeter gör· kala ahlaki olduğunu kabul edenler büküm sürer. 
bol miktarda makineli tüfeğin .ortaya· müyorlar. Hep yukarı doğru gidi- de vardır. llmb bu gibi tahrip lletle· İşte Akil Muhtar, ahlakı hislere 

l d ·· · ı k. rini icada vasıta olmakla gayriahlakt deg· il, bu tekamül saikine iııtinac çıkması dolayıai e piya e ve ıuvarı yor ve mermi ağırlığı. il hız boyuna 1 d ik 
taarru:zlannın artık mevzileri söke- j arttınlıyor. Hatta Abnanların 75 bir vasıf almryacağını iddia eden bir ettiriyor. Ahlak ve itiyad ar a · · 

d • k müellif, bir ~k: Yunan --1.rine aal- liın ve hayat fcraitinin tesirile teka· mez hale gelmesinden ogmuştu. milimetreli uçaksavar toplarını da fÇ'• 
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harbı'nı'n bu"tu"n tarı'hı'nı' 1 tanklara karfı ~ullandıklannı biliyo- dıran llılkerin üstüne ahalinin, bliyük mili ıaikinin ıiddetine göre değişik 
"T • bir sanat eseri olan bir il&h heykelini lik olduğunu kabul ediyor. Kitabıı 

de tankıan durduracak kabiliyette 
1 
ruz. Ayrıca c_A_.i'lr zırh avcıları> adı il k 
al d 80 l d d h k attıklannı ve bu gUze i eserinin in- hu kısmında in~an zekasının ve ha) · 

ıve bollukta bir tanksavar topunun ı tın a mı ımetre en _a a yu a- 1 ld d 1 
b 1 d b 

·ıa·hın ko a n çapta toplar kullanıldığı ve ayn san an ö ünnesin en sanat nası van insiyakını•ı (grize) inkişafı içir 
u unmamasın an, u sı c . . • 1 w • mesul değilse ilmin de bulduğu ha- oldukça geni" yer verilmis ve bu hu 

memleketleri bir yıldırım ıüratiılde J bır teşkılat yapı dıgı da malumdur. " ~ 
kikatlerin öldürücil &.Jetlere tatbik susta bir çok malumat en Yazıh ifa· 

yere sermesi diye hulasa edebiliriz. , Yalnız mesele. bu kudret artışına olunmasından me1ul olamıyacağını delerle hu bah~e konulmuştur. Muh 
Bunun en feci mitali Fransayı kur- ! karşılık. topların bol miktarda imali pek güzel ifade etmiııtir. (Albert telif inun ce:niyetlerinde muhteli 

tarmak için Fransız tahra topçusunu ve en ileri hatlarda, en küçük birlik- Bayet, La Morale de la Selence. ahlak telakkileri ve inkişafları dı 
Almanlann önüne yem olarak atan 

1 

klere (mesela piyade takımlarına) s. 19.) sociologie anthropologique noktasın 
ve fakat buna rağmen muvaffak ola- adar verilebilmesindedir. Bunun d 
mıyan generai Weygand'ın hareketi- için de bu topun çok hafif, manevra Diğer taraftan Ümin en yüksek an uzunca izah edilmi,tir. Müellifir 
d B d kl k k 1 k b 1 ahlakiligw i onun haddizatinde hiç bir bu bahisleri yannak için müracaa 

mını 20 milimetrelik tanksavar topu, Bütün mesele de bir taraftan bu to- maddi menfaat gözetmemekte olma- ettigi ir ço eser er güzel ve mü 
ir. i ayette tan arın büyü ıs- ı ·a i iyeti büyük olması lbım gelir. w b k I 

daha doğrusu tüfeğile karşılayacağını poo kudreti artarken, öte taraftan sında görülür. Cambridge üniversite- kemmel bir bibliyografya teşkil et 
zanneden Fransız ordusu, bu silahın bu hafifliğin temin edilebilmesinde- sinde bir z.iyafet esnasında chiç kim- mektedir. 
Al 1 b kl k k k ld Ç k d seye faydası olmıyan nazari riyazi- Kitabın ikinc; kısmı diyebileceği man ann orta üyü ü te i tan - ir. o efa zorluk buradan geli- k d b 
larına dahi hiçbir tesir yapamadığını yor. Kudretli top yapılabiliyor, fakat ye> şerefine içmeği teklif edenler miz ısım ye ~nci baptan iti arcı 
görünce ıataladı ve aafları arasında fazla ağır olduğu için en ön hatta ılmin daima ileri ıürülen fayda he- başlıyor ve burada muhtelif insiyak 
1ıenişliği yüzlerce kilometreyi bulan kullanılamıyor. Yahut akli olarak en definden içleri •ıkılanlardı. Vakıa lara ta.bi olan ahlak hisleri teka· 
cepler açılm1U1Jr.a mAni olamadı. ön hatta bol mıktarda kullanılacak ıbüyük Alimler büyük lı:eıiflerini yap- mülr bir tarzda. yani hayvanlardar 

k d h ff l tıklan zaman onlardan çıkacak ame• insanlara doğru yükselerek giden bi 
General Weygand başkumandan- a ar a 1 t~p r~pı_ıyor, amma az Ji ve para getirir teknik tatbikatı usulde iz:ah olunuyor. Bu 8lrada aır 

lığa gelince, Alman tank saldınmını kudrette oldugu ıçın ışe yaramıyor. asla düşünmeden ıırf yeni bir haki- insanlara mahsus zannettiğimiz baz 
durdurmak için, Fransız ordusunun Şimdi asıl marifet, bu ikisini telif- kate ula§Illak. arzusile yapmışlardır fazilet ve reziletlerin hayvanlarda dı 
rneşhur sahra topçusunu ortaya attı te, hem hafif ve hem de her tankı ki hu hareketin ahlaki yilksekliği olduğunu pekiı.la öğreniyoruz. Vel 
ve her tank hücumunu derhal açığa tahribedecek kudrette bir top mey- pek aşikardır. Bir de ilim «tabiatın hasıl Doktor Akil Muhtar, ctekamü 
çıkarak karşılamasını emretti. Fran- dana gtirm.ekledir, Bunu temin eden ınsani bir ayinesinden> başka bir lüa - takibettiği yola bakarak -
sız ordusu bu fedakarlıktan çekiı:t- taraf, düşmanın zırhlı kuvvetlerini şey olmadığı için insanı en ziyade gayesinin bütürı insanları birleştir 
medi, fakat zırh deler mermiye sahip 1 ortadan çıkarmış ve zaferi en az ya- alakadar eden ahlak da ilmia dışın- mek ve daha.. yüksek bir~ insan cin!;' 
olamıyan bu topçunun mermileri de n yarıya temin etmiş demektir. İyi da kalamazdı; hakikati sevmek ve me;-dana getımıek olduguna kan 
Alman tanklar:nın zırhlarını içeri 1 bir tanksavar topunun önümüzdeki onu aramak kadar insanların ahlakı- gözüktüğü gib: insanlar arasında za
doğru bir parça yumrulatmaktan yaz harblerinde rolü bu kadar büyük nı temizleyecek, onları ruhi saadete man, zaman esen düşmanlık fırtına 
başka işe yaramadı. Halbuki açığa ve mühimdir. Bakalım bu hangi ta- eriştirecek bir hf:def var mıdır'? Dar- larıını da tekamül yolundan ayrılma• 
çıkan Fransız aahra topçusu me.<ıtur rafa müyesser olacak} win'in en meııh~r müdafilerinden Th. lanndan husule gelen bir reaksiyoı 

Odun, kömür! Askerlik muamelesi 
Huxley 23 eylül 1860 tarihi1e gibi telakki ediyor. Açık, kısa cüm 
Gharleıs Kingsley' e yazdıiı bir mek- lelerle yazılmış bu kitabın her sahi 
tupta <tabiat vakıalan karşısına bir fC:Si~de f~yd~l .• mal~mat bulmak ka. 
küçük çocuk gibi geç otur, ve evvel- bildır: Muellıfi bu kıtabındaX:. dolay 

Mahrukat ofisi müdürii· 
valiye izahat verdi 

Mahrukat ofisi müdürü B. izzet 
Güney dün Vali B. Ltltfi Kırdan ma
kamında ziyaret ederek şimdiye kadar 
m3.'.l:ırukat istihsal bölgelerinde yaptı
~ tetıkiklerln neticesi etrafında izahat 
vernıi~lr. 
Alınan malumata nazaran muhteilf 

bölgelerden şimdiye kadar 250 bin ki
lo odun temin edllmlş ve bunun bir 
kısmı İstanbula nakledilmek 11z~rc 
Podlma ts'kelesine lndirllmtı;tır. Yıne 
nnıhtellf bölgelerden 500 ton da man
gal kömilrfi temin edllm1~!r. 

lki bin lira u<;·muf 
Mal almak üzere Anadoludan gelip 

Sirkecide bir otelde misafir olan Mu
ammer adında biri evvelki gece Bcy
oğluna. çıkmış, geç v:ı.klt Taksim mey
dı:ı.nında dola.<ıırken karşıdan gelen bir 
adam hlzla kendisine çarpıp geçml§
tır. 

Muammer biraz sonra bundan şüp
helenerek ellnt cebine soktu~u zaman 
pruıtalonunun cetılndekl iki bin Jinı
smm çalındı~ görmüştür. Muam
mer derhal polise müraca.at ederek 
vaJmyı anlatmış. meç.hul 7a:ntesicl 
hakkında tahBdka.t.a başlanmıştır. 

den edinilmiş fikirleri terket; yoksa Eurfpıdee ile .beraber .«Ne rnubarek· 
Her erkek niifuı cüzda- bir şey öğrenemezsin, ben ancak ne tir o ınsan kı haksız ışler yapacal 
nına, yoksıa. alaC'21.ğı vesi· olursa olaun diye bu usulü ka.bul et- yerde ebedi tıı.biatin ebedi nizamın 

kaya bunları yazdıracak tikten sonra akıl ve ruh sükilnuna temaoa ederek ilme eri~iu ~özlen1< 
kavuştum-, diyor. tebrik edetiz. 

İstanbul vilayetinden: Diğer taraftan ilmin doğurduğu 
bir birlik vardır ki bu kısmının ah-

ı - Her el'kek vatandaşın 1 haz1- ı·k bak d b kl' w 1 
ran 942 den lt1baren iki ay zarfında. a ·ımın an üyü ugü as a unu• 

tulmamalıdır. Dinde, felsefedeki ay
(yani temmuz 942 sonuneu gününe nlıklara karşı ilim bütün milletler 
kadar) mutlaka. blr nüfus hüviyet 
cüzdanına sahip olmalan ve olmıyan- arasında tam bir birlik temiın etmiıı· 

tir. Asırlardanbcri uğraııan filozof
ların bulıınduklan kaza k.a.rmaka.ın- 1 lıklanna müracaatla ve&ka almalan. ar, siyasetçiler böyle bir birliği te

sis etmekten daima Aciz kalmııılardır. 
2 - Nüfus cüzdanlannda askerlik Dini, felsefi, siyasi, iktisadi hudut-

muamelelerinl ka.ydettlrm1yenlerin \- 1 b d d L ld ar insanlan e e iyen ayır ığı na e, 
lAn tarihinden itibaren askerlik şu- fı.,kırıp bu hudutlan aıan bir ziya 
belerlne şahsen müraca.at ederek " 
:v<>klamal:ınnı yaptırm~lan gibi, bütün insl'lnlan aydınlatan ilmi 

· hakikat ne bir kimsenin ve ne de bir 3 
- Nüfus cüzdanlan bulur.nııyan- milletin malıdır. Alim onternasyonal 

lann mahalli hilıkümete müracaa.tJa bir mahluk, ilim enternasyonal bir 
alacakları vesikaları ve askerllk et
tiklerine dair vesalkle ter'hls tezkere- cümhuriyettir. Bu ilim ve edep cüm-
lerln! şubeye göstermeleri ve hiiku- huriyetinin ilk mecmuasının {Nou
metten alaca.klan vesikaların altına. ;elles de la Republique des Lcttrea) 
askerlik muamelelerini yaptırma.lan. ılk nüshasına yazdığı mukaddimede 

.4 - Yabancılardan İstanbul clhe- Pierre Bayle cinsanları birrbirinden 
tlnde Uı:amet edenler Erntnön\i, Bey- ayıran hudutlaıı bertaraf etmek li· 
oğlu cihetinde bulunanlar (Sanyer zımdır. Mevzuubahs olan ne dindir, 
~besi müstesna) Be~Iu ya,baneı ne siyasettir, ancak ilimdir, binae
şubelerlne, AnadQl\t cihet1zı.de bulu- naleyh bütün llimler kendilerini 
ntınlar (Kartal, Adalar fll}>elerl ml\3- Apollon'un oğullan gibi hep biribi
tesna) yabancı Kadıköy fUbeslne mü- rinin kardeşi vr. biribirlerine mÜ96vİ. 
raca.at etmeleri. telakki etmelidırler> diyor. Bu eeas 

A.ADNAN 

Alman futbol takımı 
geliyor 

Alman maçları tertip he~ etinden 
Almanya şampiyonu Şalke ta.kıınınır 
en 1y1 oyunculnrlle takviyeli olara; 
gelen Alman ta.k:ınu cuma sabahı 5,3 
da. Sirkeci garında olacaktır. Yapa 
cak olduğu maçlann tarihlert aşağıy 
k.aydedlqn!ştlr: 

80 mayıa 942 cumartcsl.: Beşikta· 
Şeref sahasında Galatasaray - Almaı 
takımı saat 18 de. 

ıı mayıs 942 pazar: Kadıköy Fener. 
bahçe sahn.c;ında: Galatasaray B. P'e 
neıt>aJı.çe B 111at 16 da (kupa maçı) 
ıııeneıt>allçe - Alman takımı saat 18 de 
· Biletler: oaıatasal'1ly ve Fenerba.hçr 

!rulüplerlı:ı.de, İpek linemasıııda. Ka
llB Alman kl.taplıanesinde, Kadık.~ 
Merkez ecza.hanes!nde ~;rşembedet 
1Ubaren satı.ta. vazedll~e.k:ttr. 

Z kiti Milli korunma 
mahkemesine verlldl 

li - Sarıyer, Kartal, Adalar, Şile üzerine kurulmuş bir ilim cUmburl· 
Yeni bir telefon .santralı şubeleri mıntakasında bulınıan y3.- yetinin ıı.hlaka karşı alll:asız olaca.

ba.ncılann işbu şubelere nıüracaatlıı. ğını düşünmek bile mümkiin dc

temseddin ldında btı1 halJı:a dalı· 
tı.ıınak tbere Terilen pda maddeledh 
kendi at"ZU ettıt1 klmaele.re verip cıtpl 
mtı.,terlle~ .a.toıamak lillll"et1le 10ıtnr. 
hareket suçundan yakala.nmıftır. Telefon abonelerlnln artması kar

şısında llitiyacı karşılamak 1lzerlnde 
Ak.sarayda Mustafa Kemalpaşa ma
hall.estnde yeniden bir telefon santra
lı kurulması karar~ınlmlş ve llk 
plAnlar hazırlanmıştır. 

vau B. LQtfl Kırdar dün mütehas
sıslarla blrlil-te mahalline giderek 
yeni kurulacak ı;antralın yerini ve 
plAnJannı tetkik etmiştir. 

muamelelerln1 ikmal ettir.rrıell'ri llAn ğildir. Feridun a.dınd:ı bJrt petrol ofl.atıeı 

Sonra ilmin, fikirlere verdiği hür- blr motörcü için aldığı 500 klloluk ma olunur. 

•• • •• •• • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t v esik:ısını "ahibine "'erml e riyet noktasından ahlaki büyük bir zo ~ ' Y re 
YENİ NEŞRİYAT: 

Foto Magazjn 

meziyeti daha temin ettiği muhak- b~lrn blr motörcüye yük.sek !iatl 
k k 1 satmak surctııe ilıtfüar ;;;uçun<lan ya 

a tır. l!m~e t;samuh ister ~s.temez kalanmıştır. 
k~bul edı1~ıı, hır mefhum degıl_ b~~: Maznw1lann ll·i~I d E' .., numara 

(Foto Magazin) in 74 iincü sayısı lı başına hır hayırdır. l·forkes fıkrını mil.i korunma mahk< me.,ıne vcrilmi{ 
zengin bir münderlcatla çıkiı. a"rbes söyler ve hrrkrs bu fikirl er-~ Jc ~ctir. 
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ISiN6APUR (:: ,~~ 1 Kime benzetmiş? Gördüklerim, duyduklarım 
HikayelCTde tize ekseriya hayalde! Arok bu ,akaya nihayot vc•melö Eski lstanbulda para boz-

ORSANlARI 1 
Tefrika No. 101 Yazan: İSKEIDER F. SERTELLi doğmu~ ibir takım vakalar anlatırlar. için: durmak derd·ı sarraflar 

Lakin benim bugünkü hikayem ta- Y oli, dedim, katiycn aldaruyo.- ' ' 
mamile, noktas• noktasına ba~ımdan sunuz. Sizi hi.ç tanımıyorum, hiçi... d • - Yaşasın hürriyet dedi~ yerde tı. yavaşça. kulenin demlr pa.rma.klık-
geçmiştir. içinde hayalden çıkmış bir Bunlan bira:>: sert aöylemiıı olmalı-- paraların çeşi i ve geçerı sel gibi insan kanı akıyor. Hürri~t bu lanna. tutundu ve kendi a.ğınm için.-
küçük parça bile bulamaz.smız. yun ki, herif çekingen bir tavırla ve mudur? Şu zavallı siyogonlarm b341- de kolayca 1nlp çıkan blr örllmcek h m kesmek zulüm değil m1d1r? gibi kule duvanna yap~ •• tırmana 

Hadise, 938 senesinde geçmişti..r. acayip b~ .. üımetle: . Bugünkü neslin gönnedlğl, oll.ıne- 'VUrulaca.k çare, ya. ka.rgaşalı&a getlrlp Den12ıcl palasını kaldırdı: tırmana kuleya çıktı. • 
Bir göl vapuru He Şikagodan yola . -.. - P~k~ ustadım ... Peki, made1!1- diğt antika şeylerden biri de eski .ts- köpıil ta.hs!.ldarlannm glşe.slne silr- - Çeneni tut .. şimdi sn1n de boy- Şam.a.ma merdiven başında bekledi-
çıkrnı§Ulc. Seyahat üç gün. iki gece kı oyle ıstiyo:sunuz ... Zavallı Tonu t:ı.nbul'un her caddesinde, ~ içine mflk, ya da geca 8.1"8bacıların.dtUl. nunu vururum! Biz, yutdtm her ıro- ği 1ç1n, at.ıcı.smdan her hangi bir ldın-
ıriirecekti. Ba arada birçok Kanada tanımayınız. Ben de kim.leye bir şey ancak b1r sand.alya. sıı;ta.bi!ecek kü- beygir rurücülerlndeın birine toka et- şeshıde zulm~, istibdada. son vermek senin gelebileceğini aklından bile ge-
liman ve şehirlerine de uğrıyacaktık. söylemem... çücük dükkanlarda, blr avucundan mek ~ ı.stiyornz. Bu kan her. gün dökülm~. çirm.enılştı, 

O zamana kadar hiç gölde uzunca . ~~dallarım. t~t~. Sanki bunlan öbüı:ı avucuna, bir hokkabu el i.isld- B~yoğlunda. ceplerini boşaltıp gece Fa.kat senin e~ndllerlııin döktüğli Kava - Mura kendini güç tut.uyorda., 
bir seyahat yapmak na.sibolmaclığı lcılıtlıyorm~ gı~ı .. bir harek~t yap~: blyle şıngır şı.ngıt mecldi;yeler )acy'dı- yansı Şl§ane karakolunun önünden ka.n1a.r asırlardan.beri a.kıp gldlyor. Bu cana.van. böyle dar ve tehllkel1 bW 
için, bundan peJc memnundum. Fo- . -.İşte gordunuz ya:·; A~~mı ki· nı.n Rum, F.rment, Yahudi sarra.t- Meytt yokuşunu, Unka.pa.nı köpriistl· Ben.im babam va.ktiyl& b!tl siyogon yerde dlrl ola.rat: ele geçimı$ lm-
toğrafımı filimle doldurtmu.,tum. lıtledım .. . H.er ha.ld·"· aız. ın b.oyle ha- lamı. nft aşanlara kmk dökük faytonlu muhafızı tarafından öldürüldü de he- kftn yoktu_ Kava. - Mura palasına sa.-~ ket t d h b b Baza.n tütün, sigara. kibrit, iyi su da arabacılar, islrelet beygirli s1lrilcfiler sal>ını soran bile olmadı. BüyWc ba- nldı, ktılen:tn sahanlığından yavaş ya.-
Yalnız vapura binmed~ evvel ,.,..k rel ke mMe~ı~ .. ~ mu. ımb' . lt sek ep ta bam ._._ d ~ .,.+._.,.,. ,,_ A.- vı:ı• ..,,, ... ,~". ı:ıı ... ,u .__ a... ....... -ft ...... ...... ...-- ıuüm sa rlarsa. da. ba;J s.vantıa.ıan para boz- seslenirlerdi: ı vı,ı; ere .... ,J'A a,,. ..... .......,,_ ec~- ~ 3.-..~u. ......,._. ............................. ......_ 

büyük, kara bir gözlük almı,tım. Ba 0 ac~. • b:::~~1~. 7 en W"' maktı. Banket: kılıklı lan Kara.köy, _ Silik çeyreğe veta'ya, Aksa.rıı.y'a dan erltek olanla.mı h1ç blrt ecel.eyle arkasında duruyordu. 
adeta çehremir. yarısını kapatmışb. n~ . ve ~ '?~us~. ımızaınız. Eminönü, Balıkpazan, Ba.yez:l.t'te M&- götürelim• .. Dört delltll yüzlilğe Fa· ölmatı.lf. Anlarlrn mı §hndl zulmün Kava - M'uro, Yamadanm sözlerlnl 
Buraya dikkatinizi çekerim. S~zın bırçok ıı;ılennıze bmm aklımız ) yenin [•] altında !-diler. tih'e giden var mı?... ne oldlltunu?.... bir daha. hatırladı ve palaSJıDl sa.Vlll'a.-

Vapur umumiyetle mevkili idi. bil~ e1~e:ı;ilin, B d 
1 

.. O devre yetişenler bilirler a., ortada Çlnll vekilharç bir köşeye sl.nd.l ve rak, Şa.m.ama.nın sağ kolunu b1ll vu-
Fakat bir de lüks dairele.; vardı ki 

1
.. ed ~ S" .u a am nte er soy

0
- ufak para.nın azlığı. halkın Uıtlyacı- Ummni m.aa~ üç ayda bir çı.kıyQr, kendJslyte konuş;ın deniml palaSllll l'll.1ba omuzundan yere düşürdü. 

b l d k k 
1 

• uyor u, onen a:ıgarayı a hm. nı 1-..arşılıya.maması yeni basılanların Zavallı mütekaitlerin, dulların, ye- km.ma sııldu .. Çlnllnln ba.,tnda bek- Şa.mamanın elinde müthiş bir balta 
hu~ a~· a ~e da ~~or ;~anlar. se~a- hemen bana büyüle bir yaprak aiga· gene k1fayeWlzliği her muamelede, timlerin aldıklan zaten ne kl? Darlık ledl. vardı. 

a e •Y~: ~.r 1• ~ aıre enn a- ra.ı uu.ttı: her a.l.ışverlşte büyük zorluklar çıka- ve sılontı içlıide kaskas :ıtavrulma.da.- ••• Şamama birdenbire şaşırdı ve ku-
maral.arı onunde de.nıze karşı açılmıı - Halis Havanadır üstat... Bu- ' an müzmin bir dertti. lar.. . Bilhassa Ba~zitlteki sarraf.Ia.r Kulenin tepesinde iki dev durmuş boğ'ala.r gibi ba.ğırnra.Jc blrdeıı 
hus~sı _balko~~ra bıl~ var~ı. . . yurmaz mı.smı.z.).. j Devlet daireleri. vapur, şlm.cndl!er, yoode ona., on ikiye, o da bln nazla yere düştü, 

Lakın bu lüka daırelerm harıcm· _ içmem ... Teşekkür ederim.~ 1 tramvay, tünel gibi umuml idare ve bu biçarelerin a;ylıklarını kırarlar, çarpışırken Bu sırada diğer korsanlaı: da birer 
deki öteki yerler de pek güzeldi. Ben Yanıma sokuldu; kulağıma eğildi: l şirketler dahi ~endil~?ıU para. boz- nı.aaş cüzdanları ve tatbik mühürleri Kava - Mura. üst kata çıkar çı:kmaz birer dat m erdlvenden üst sahıı.niılta 
bunlarla seyahat ediyordum. Zateo _ Üstatl. . . dedi. hapishaneden j ına.k mecburlyetmde gormezlerdl. Bo- f:Uerlnde, aylarca, ylllarca heps!nl 'kırmızı odayı buldu. Yanına. en cesur çıkmağa başladılar. 
öbür daireleri rrıilyonerler, büyük İş ne zaman kaçtınız?_ ':11k parayı cepte hıı.zır bulundurmak lmılavrak bağlayıp sıvırya yol arlardı. ve döitiL'Jçil arkndıışlnnndar.. beş alt.a Şamamanm gözleri dönmüştü: 
adamlan, sin~ıa !ıldlzlan ~ilan tut• Tepem atmuıtı: ~:~=~:;1~~lda~~~~:v~ le!~:ı:a~~ ;g11e::~;~~l~ deni~~ a:~v~~~~ürmcdeıı y-uala- senın~~:m~ ın:~:~- ~~t! 
muşlardı. Hatta bırçok zengın, fakat - Artık çok oluyorsunu.z... de- snl:1'edicl sarranara ftdet b ( l.m) öyle yffitlüleri var ki göğüalerlne asılı yıp kollarını bağlıyaca.ğıf'., ded.1. aklımdan g~miştlın. 
0 derece lü~~ düşkün~ olmıyan in· dim, ne hnpishanesi? Kim ka.çmlf).. yererek tedarik ederdi. a ır pr torba, kuşaklarındaki çıkın k.ll"DllZI Yam11.da, Y<*oıhamadan nyrılrkı!n Dlşcrek, omuzundan akan kant 
sa~lar da hızım mevkıde yolculuk Hid<letimden korkmuJtlı: Devlet, şirket vemelerl dönüp dola.- Ura., beyaz mecidiye dolu. Ka.va - Muraya.: dlndlrmelc için kesı.k yerini sol ellyie 
edıyorlardı. Çüukü bura lan da öteki _ Peki, peki üstadım... Zaten şıp kasa.la.nnda. biriken ufa.k parayı Küçük sıra. katiplerinden tut, efen. «- Şanumayı diri olarak bana ge- tuttu ve can havlly~e düştüğü yer.len 
vapur~arın, transatlantiklerin birinci lbende eıekli]d ••• Bu bahis hiç ağza kAriyle sarraflara satarlar, onlal' da diden mü.meyyrZler, beyden ser mil- tırmeıı1 istiyorum, Buna muvaffak kalktı: 
mevkılerile boy ölçü,ecek bir halde alınır· mı). bu topladıkl:ı.nru gene lttı.rla, kıymet- meyylzler, ha.ttA kerli ferll müdü» olabtllrse.ıı seni Japonya.nın. e.n büyük - Seninle döğüşmek isterdim., Ka.-
idi. _ Canı;,. aiı bayağı aaçmalıyor .. lcrine göre her blrlnden bir mik.tru:' mu:ı.vlıilcri ve mi.\dürlere kadar kim.· kahramanı ola.ra!k seıa.miıyacn!Pµı!> va - Murat 

Vapurumuz ı.aat l I e doğru yola aunuzl para veya k.u.ru., keserek müşterilere lerle (hes:ı.bı cart) lert yok; kimlerle deımlşt1. d=--;~~~I kendine güveıtlyorsan. 
ÇıkmıRtı. Birde yemek yedik. Ye- E:' .. al t bozarlardı k1. nradaki farka Csarrafi- senll benıt değtller? Kava. _ Mura bu s&zlel:i unutma- -~ 

" - vet ustat,, saçın ıyorum .. ye) denlrdl Dünya hall bu; sıkı.şan. bu a~ra yor ve ebedl düşmruu olan Şamamayı Şo.mam.a tek kol 1J.e Kava - Murarun 
mekten sonra l:.ir kısım yolcular öi- - Beni rahat bırakınız rica ede- · Sarra.tiye·, çeyrekk 10, 1k1 çeyre~- t:açvurur, üç yüz, beııı yüz, batıl on diri olarak yaka.lamağa. ça.lı§ıyordu. üzerine atıldı ve genç ihtil~lciye, bw 
le uykusu yapmak üzere kamaraları- rim · · · Jikte 20, mecld1yede 4-0, lira.da gene bln ve daha fazla. kuruş ödünç alır, KuTıru:ı kapının önünde toplanan dar sahanlıkta, h1; k1mscnln a.klına 
na çekildiler. Ben de güverteye çıkıp - Baı üstüne üstadım ... Ton'un 20 para ve llh .. ldl, yulan da ele vertrdl. Bol'C'll ôdeyip kol."sanlar, C>saka zaferini Ş:ımamıı.yı gelmlyen blr slltihla hücum ettı. 
bir iskemleye uzandım. Aman haya- selamlannı ve hürmetlerini lutfen ka· Düğünü ya.kla.,an, ~emhe günkü ;vak.ayı kurtarıncaya. kadar falzler üst saka.lam.akla tamamlamış olaeaklıı.rdı. Kava. - Mura onun blr şey yaı;mat"& 
tımdan ne kadar memnundum f .. Bir bul edirıiz... (koltuk merasimi) nden sonra gellnl, üste blne dursun... Kava-Mura küçük ~nahtan kapmm muktedir olmıı.dığmı eörüyordu, Hal-
de sigara tellendirdim. İşte bu sıra- Böyle söyliyer& yanımdan uzali- gelin odasına bırakıp para seıı:ıecek ••• kil1d1ne ooktu .. ka.pıyı açtı. Burası çok buki Şanuımanın çok iri ve sa~lam 
da tam önümde iki büyük ayağın laıtı. Sonra öğıendim ki, herif lüks olan güv~yler, sıbyanlannı amlnle Malfım a, devl~ paranın esa.t sağlam direklerle yapılmış kele gibi <ilşlcd vardı .. Filiptn.lerde onun han-o 
durduğunu gördüm... Başımı yuka- kamaralann en büyük ve en güzelle- mektebe ba§latacak ve tmılncl çocuk- mikyası kuruşta, Gene §lmdlkl g1bl 40 müstahkem blr oda idi. Korsruılar çcrlnden ziyade dlşlerlnden kokar
nya kaldırıp baktım. Esmer, çok rinde seyahat e<!iyonnuıt... I:ınn yüzlerini güldürecek be.balar, paraya. bölük. başlıırmı uza.ttılıir, f~ride k.lm.seyi gö- lıırdı. İn.sana bir canavar gibi saldır-
uzun boylu, korkunç yüzlü bir adam Acaba kimdi?.. Ne ist.iyordu'i~ yafkşlılarm:._bmlrlnezara gömdükten sonra Tedavülde olan paralar altm, g\1- remedller. . ~~:~ !amptıa.·m· ia:.n_h~~~ 
karşımda duruyordu. Çehresinde de- B • kim b . "\ • ı amyı "'"" e ıskat dağıtacak acı- müş, bakır olan.it ftç neıvidl. Aee.ba uzun saçlı vek:.l.Iharç Kava. - ,,_ ......... 
. b. eru e enzetmııtı.. lılar, sarraf sarraf dolaşıl', hallerine Altınlar: 500, 250, 100, 50, 25 ~ Murayı aldatml§ mıydı? sol kolunu ağzına geçlrdl ve at.mım 

rın ır yara izi vardı. Bu iz sağ gö• İıte üç sual ki. cevabını bir türlütgöre kese dolusu çil ku~. bakır yır- c!eğerlndeld beşi bir arada. ikl bııç.ut- Hepsi bll'clen pa.lala.nnı sallıya.rak ha.eminde kOS'koc& bir et parçası kı>-
ziinü garip bir aurette a.,ağıya çeke-- l>ulup çıkaramıyordum. nıllik. ka.ra onlak toplar, ha.yU de luk Ura, 11.ra, yanm llra., çeyreıc llta; kırmızı oda.ya. gl.rmlşlerdl. pardı. 
rek, çenesinin altına kadar u .. •nı- ....r.mfiı•Ier· 20 10 • 2 1 1/1 ~. ~- ~ ... -a.rnn ... derhal ye 

Y
ordu. ..... Ertesi günü herif, gene aynı saat• ava1t verirlerdi. ı:;u .... . , ' u, • • a.ul'UŞ Odanın sol k&,eslnde blıl me:rd.lven ·~ .,........... .._. re ça.rp-

te damladı.. Etrafımda fır dönü• Dedik a. boyuna bozma fam: Me- loymetındeokt mec1dlye, 1k:l çeyreklik. basamağı g5ren denlzcller: tılArsa da, Ka.va - Mura C3ll' ac:ısın-
Buralarda kimseyi tanımadığım yordu· sclfı Haliç vapurlyle Ciball'ye, şlme:n- çeyrek, ikilik, ku't'UJ. yirmili)"; bakır- _ tşte, kuleye bura.dan çılalıyor, dan baiırma~ başlamıştı. 

için her halde bir yanlışlık olacaktı. Ü d d' b' . 
1 

lı diferln üçüncü me\•kUyle Samatya'- lar da: Altılık, beşlik, :yüzlük, elllllk, Dl.ye bağrıştılu. Bu da.r merdiven. Kava - Mura kolunu çnrçabtık sa.r-
Lakin esmer ad.am bana: - stat, e 1• ., ızım e ça ııır mı1 ya, atlı tramvo.yın üst katında. Be- ylrmi.llk, onluk, yanm onluk edller ki den ancak birer birer çılan:ık müın- dt •• ve korsanlar Şamamııyı ayıı..kla,. 

_ Sizi rahatsız ettim sı!11.z) .. Şu yolculug~n sonuna k~d~r şiktaş.'a. gidiliyor. Kör ola.~ kur~ yok. altılık yüzde 17 eksiğine b~ kuruşn.. kiln olacaktı. Kava. Mura: tından bağlayıp yera yntırdıla.r. Onıun 
dedi Ü!tatl. .. bızımle ortak olmagı kabul edıiuz. çeyı·cğt çıkınca biletçi şipşak: onluğu beşlik yüzde 50 ekstğine yüz paraya, _ Acele ct.rneyln, arkad.aşltu'I dedi. da. omuzunu sardılar. Kulen!n sa.hını-

O En aşağı bu işte 2 - .3 yüz bin dolar keser üç k:nruş otm parayı daynrdı, diğerler! de sıraslyle 100, 50, 20, 10 Bu herif hepimizi birer birer temizle- lı~dan kırmızı odaya, oradan alt 
« statl> ... Tuhaf şeyi ... Acaba vaT ... Yül: elliııeT bin dolaYla bu i§i 5 paraya geçmede, meık lçln mel'd1ven basını tutmu~ ola- kata indirdiler, 

adam beni büyük bir İngiliz veyn kapatınz.,. Ret' para kolay kolay da b o zdurul _ Bir kesahçe tutan l.:k:1. beş yüzlük.le blllr. '-' Kava - Mura basını.nın knfa.sını ko-
Amerikan muharririne mi, yahut bu- _ Merak ettim, .sordum: maz. Alan, çevlrlp çevlrlp yoklıyacak. yan~ !:esahçe tutan lld_ yüz ellUlk Bu sırada yan pe;ıcereden kulenin p:ı.rnı.ağa btrkaçltere nzmetmlş>e de. 
rada tanınmtıJ bir dan vekil:ne. p k Bir yüzündeki tuğrası ile basıldığı se- ve kuçük ziynet altınları J8ll de, ilk t epesi gözüne ilişen Kava. _ Mura dl- kemilnl gilç tutabilmişti, 
me~hur bir sanatkara filan mi ben.. - e i, ben ne yapacağım? · · r.ool, öbür yüzündeki (Azze nasnıhu san lira ve yarım llra. 1845 ~. ilk çey- re-kte sallanan Şlnagonu gördü. ' O, güzel Şinagonwı direkte salla.n-
zettn. .. -k Siz mi~ .. Hiçbir şey ... Yalnız: duribe tl Kostnntanlye) si ile padlşa- rek lira 1861 __ de basılmış. Ilk gümilş Kava - Mura şimdi karısını daha dığını gördükçe kendi kolunun acısını 

Mı:ımafih cSöy1e Tatar ağaııt. .• orta lığı kabu] l!diniz. Ayn ayn ça- hın cült1s yılı fazla slllk ol.mıyacak. paralar Abdulmeclt devr1nd: ~.1839 - yakından teşhis edcbl1lyorda. unutuyordu. 
Yalan da olsa söyle ... > hikay~inde lışmıyalun. Arada rekabet olmasın... v:ruen san lira, . alan da s:ı.rraf ve 1861) de çıkmış. O vakit surumdı_:ki Güzel Şina.gonnn dili bir ka.rtf uzn,.. Kule tepesinde, Kıı.va _ Muranuı 
olduğu gibi, bu Ü.stat tabiri hafif tel" Bize bir fcnal:k etmeyiniz... Kafi... gozü tutmazsa şım.şlr tcrazlciğinde bakı.rlar da lldnci Mahmut ve Abd.fil- nuş, ağzından yemyeşil salyal:ır ak- vMaurnıan .. da bir den12ıcl kalmıştı. Kava. -
tip beni memnun etmişti, Siz oturncaksımz ... Biz çalışacağız tartacak. Bakır paralarla. gümüşlerden mec~t zamanlarına atı olanlar. mış ve g5zler1 yJ.vlnden d~an fırla.-

ve paylaşacağız ... Akşam arkadaş- ~eyreğe kadar olanlar (çeyrek dahil) Kağıt oln:ra.k CBankı O.mlant) nln mıM:ı - Acaba Şlnagon yaşıyor mu? 
Gözlüğümü çıkararak: lan da kamarama çağırdım. Sizin 1 birden fazla d-ellkll buluıunıyacak. be~ liralı'k banknotlar vardı. Ge~ç ve ate.şl.1 1htllalc1 bu korkunç Dlyereır. ipi çekti . . Şlnagonun ccse-
- Galiba benzettiniz ... diye gü• rvapurda bulunduğunuzu onlara da Şayet bu 1.-usurlar varsa ka.rşmda- .. Memlekette ecnebi paralanndıı.n snhneyi yakından görünce 1rndes1n1 dini clblrliğiyle kulenin sahanlığına 

lümsedim O faka basmaz }>ir adam söyledim. Nihayet buna karar ver- klnln keyfine tAblstn. Ya: (Başkasını gu.m'Ü§ olanları hiç bulunmaz, yalnız kaybetti. merdivene ct.ıldı. Fakat on- ln<ilrdiler. ••• 
tavrile başını iki tarafa sel1adı: dik ... Siz biz-? sadece akıl öğrete- veri) deyip gcrt ata.r, ys da k~secettt- İnglllz sterllngi, Fransız Napoleonu, dan önce bir korsan merdi-vene tlT-

- Hayır üstet hayır ... Sizi görür ceksiniz... n1 daha da keser... Avusturya. kremlstne raslanırdl. manmağa bwılamıştı. Gözleri güler gibi 
görmez derhal tanıdım( B ••rad .. .. .. d } . Alınan ufaklıkların el çabukluğuna Bn sırada merdivenden b!r «a.h> b"'kan o"'Iu·· .• 

. .. • u - a onumuz e vapura Jın- geUrllmcmes1ne saydığımız - - 1 rl Saydığlmlz bu paraların akıl ermez, " Garıp şeyi ... Ne kadar da kati <liğimiz zamaııdanberi herkesin dik~ b 1 ' da. ozur e mantığa uymaz cllveler1, acamp aca- yijkseldl ve bu sesin arkasından bir Kava. - Mura kolunun ac.ısını unut-
11··ylüyord N d · b · b'l k . . k h u un.ına.m:ısma. dikkat lWmdı '3 ' kesik baş yuvarlandı.. bir lA.stit: top ,,...,, • o u. ere e ue em ı e atını çe en pırlanta bir kadın gC9'" hal .. Oafiill~ gelip böyle silik veya yip çapraşıklıklan d::ı. çok: gtbl son bnsa.map ka.da.r d~ü. Bu. .tnw;ı•·w, Karısını görünce üzerlue 
ınandıracak 1 • • · • • ti.·· :Vüzii yaralı adam bana e~ildi: delik deş}k ufaklıklan alau 1ç1n bn.ş- mP.rdlvenden çıkma.le ıstı..-.. nıc kor- atıldı: 

• - F~kat ben sızı tanımıyorum - Meaell üstat ... Şu kadına ba- [•] Şimdiki AskeJ'i tıbbiye okulu. .,~~ - Şlnagon .. Şlnagon., g'.izel şın.a,.. 
kıf. .. dıye mmldandım. lunız .•• Yalnız bunda. yarım milyon- [•] Şimdiki Askeri Tıbbiye okula. (Devamı sahife 7, aütun 5 de) 

8~er bunu gö~e heyecana gani 
:Yüzü yaralı adam kahkahalarla luk 1§ var değil mi~ ... fakat insanda •ın•ıınıııııımımıınuıımu1111111mıwıuımnımıımıııııuıııuıııvııııııımwnrıııımmıım11U11mmımııımmıııınnımıu dn-rek: KA.va. - Muraru.n tansı çoktan ftl-

g
"ld" . . k ,_, kik ,_1 ....,.... ınü.ştli, Vücudu henüz sıcaktı. .Ayak.-
u u :A .. f N sızın ze anız olmalı ıU §lp§ak i~i be· ta ı tea. if ediyor-d.u. tım. Tam i;Ji gemi kaptanına anlata- - Bn herif hepl.m.lz1n ~ kese-- ta duran nöbetçi bu sahne ıtar~ında 
- man ustat . . . umara Dll ya- cerain ... Yalnız §11 hapishaneden na- Adamdan yakamı kurtanncaya cağ~m .sırada herifler yakayı ele ver4 ceic. Merdivenden çıkmak tehl!kelldir, çok müteessir olm.~u. 

pıyorsunuz? ... Beni naııl tanımazaı· aıl kaçtığıilızın hikayeaini öyle me- kadar çekmediğim kalmadı. Bir tür- diler. ilk limanda polislerin arasında dedlle1'. Kava - Mura, o !?Üne kndat gözleri 
nıd .. · cSuratı kesile Ton> öyle ça• rak ediyoruz iti ı... lü benim co> olmadısıma inanmalı: karaya çıkarlıtrkeJı yüzü yaralı Kava Mura kulenin llstiine çıkmak güler gibl b:ıkan b1r ölilye riısıııma
b~k. ça~u~. unutulur mu) ... Benden Kafama cdankb demiştL Sonra- istemiyordu. adam bana hayretle balayor ve ar• iç.in başka. btr JOl arıyordu. ArkadııŞ- ı:nıştı. Şlmı.gon Meta gfililyordıı. Ko-
huvıyetmızı saklamayınız canım ... dan da öğrendim ya... Herif beni Seyahatin son günü elmaslı kadı- kadaşlanna: latma: nu.)'tllak 1ster gll>1yd1, 
Nev~a.d~r. iyi. ~ıyafet. de~İ§tİrirseniz çok meşhur bir gang•teTe, yaman nın bütün mücevherleri kaybolmu§• - Ulan, diyordu, i~e insan böyle - sırz; burada. merdivende onu meş.- Na yazık k1. O çoktan ölm.ü,ştü. D1ll 
?7gıştırınız, sızı şıp dıye bır ordunun bir hayduda benzetmi§ti. Kendi.sinin tu. Yüreğime iniyordu. Belki de ne- olmalı ... Herif kendini hiç çaktırmı· gu1 ederek, bl.ra.Z a.vutun_ ve başka. bir .laı.?1§ nğzmdan ıw1oyordu. Şam.a
ıçınde bulur çıkarırım. · · Beni yaban• de ayni tarakt" bezi vardı. Benim rede ise benim his.semi getirecekler- yor yahu ... Bizi yakaladılar ond.an blr Jc:ıı.man vermem~e dikkat edln.. O ma. bu güzel k.3dın.ı nasıl da ası.nı.ştll 
cı. added.ip •. tanımamazlıktan gelirse• vapurda ona rekabet edccegıv'mden, d' V k k d 'l ' ·ı nl fi ı.. b'l d'I 1 cıı.navann ancak ben hakkından ge- Hem de saçlanndan. k Ib kı ı. a ıa en ı en ı e a aşmıı ı- şüpne ı e etme ı er ... O ur haydut llrlm. !{ava _ Mura: · 
nız a ımı raraınız... işini bozacağımdan korkuyor ve or- lan dğildim. Hatta onlan azarlamış· değili... Hikmet Feridun Es Dedi .. pencerenin pancurln.nnı aç- (Arkası var) 

PERiLi KONAK kusile o mektubu gönderdiğimi an-ı - Bunlan biliyorum missi beri tanıdığı ve babamm heni red- mektubu yazuuı olduğu tahakkuk 
kar etmiıtim. - Biliyor musunuz~ dettiğini ve yardımını esirgediğini edecek ve mis La.uı:a'nın bana yalan. 

- Str Charle•iıı, mektubu derhal - ·Evet. bildiği için muhakkak bııoa da yaz· söylemediği anlaıılac:a.kb. 
Tefrika No. 

71 
yırbp yakmasında niçin bu kadar ır - Kimden öğrendiniz) dım edecekti. Bununla beraber, genç kadının 

Çeviren: AHMET H..i:LALI rar ettiniz~ - O da bana taallôk eden malı- ·~-:-:O ·halde eir C?~rles~e tay~. et- hal ve tavnnda. sözlerinde ııamimi-
a.ıı:.. d-..1:- ı_ _ _ _ - Mektubu okuduğunu:ı: iç.in ısra.. rem bir iftir. Bir polis hafiyesi malu- tıgınız randevuya nıçın gı. _tmedınız) yet seziliyordu. B--'- --" _:a:~-d .. 

- ... ......., ~ Q4D& kar,i gö .. ıbebi bana mahremane anlatmanız ... _ı_ b' ·bil · ı~--.ı__ d '-'-- d t d.ı- O _ı _ b -L- b d ~ervu '>illilK ... -

eli
... • • 

1
_,_ ,.mın s"°e mı menız ~. maıtını nere en ve ~ en top a - arac:ıa av-•• ınn en yar- .: .. ...._arl-'e venn; .. oldu~u r-- _ı--

ter gıniz ıtunAtaız aa. yüzünden, btı- mı menfaatinize daha muvafık ola- B _ı_ _ı_ '- dım ki. w h' b' ı d •<A '-Al ..... • •• ..,, • llDQ...--• ..:!I. b" 
1
. l . - en o mc.;tm>u oıı;.uma •• gmı ıç ır zaman aöy emez. dım görd. mn e o.nun ıçm. ...., ..... gı·-:. : •• , .....;..,,.edi~nı· ı"ddia ...._ 

T~ • ır. m. ea. u ıyet atına gıriyor v.• caiını .tayin etmek size düıer. '- K · -ı- ~ - •- -.· .... -'- d lüz '- ,_,_ N - Oııı;mnadmız mı) O halde bana - ocarn. her aiin bana bin tiiP - Sir <laarle. e, t._ ___ " "'-~- - 1• bU'. .....;. olac,.:;,.,, muhtem.el go"nnu-yo-
a.CD ınızı un:ıııuı ye.re çoıL zor UU' ammum üzerine söz veriyorum: .. - DQU- .ııu.nc --. --- A · 

duruma sol:uyoraun\1%. Beıı, J:>u.ra;ya. Rendeıvuya ııitmeni:ı:e m&ııi olan. h&- biraz evvel aynen okuduğunuz hk· lü cz:iyet ve İfkencc çektirdiği içia mektupla niçin bildirmediniz de 0 dum. Çünkü bu yalıuu meydana çı-
bu meseleyi sizinle doştça aydınlat-- dileyi. bana anlabraanız., kinueye rayı ner~en öğrendiniz) ondan nefret edİyordwn. Hayatım gece tailıııD.lı yolda onu beklettinlz) kınca. vaziyetin daha ziyade mütkül-
maia geldim. Fakat eİz, 

0 
geoe eao- ıMiylemiyeceğim B zd k.a.. - Ben mektubun ancak albndald Ceh~neme dönmüttü...Fakat kanmıı - Eğer ertesi günkü p.zetelerde leıeceğini ve iltiyann esrarengiz~ 

rarendz bir 1Urette ölen .ir aı.,.. lacak.tır, · u .ır aramı a hlimifi öğrendim.. Mektup ıvanmıt. le.endi lehine olduğu için ondan Y'*" ihtiyann öldüğünil okam.mIUJ olsq- münde faal bir rol oynamıı ohı.U 
le.' e bozkırın vanıba .. nda randevu B' d Adı.:... .. tiiimJ". yalnız hlıni§ kl8In.l, okunabilecek bil' kamı 90'ltuuYOT, beni eTiııe dömne. dan, muLallak kendisine bunu ikin- tötımetile bel.emebe.I kendiııini Ad-

d 
...... L " - ır o ıqeyo muracaa.t et L-LJ '-almı tı. s· _ı___ .. __ L .-J:.~ d cl 1-!- _..L.ı..__la bil_ı•----'~~ F'-'--1 li ver ıgınız:ı a.a'bul fakat belclenmedik d" .. .. .. B .. l 'b' - h oaıue .ıı;. 1 ıze te1Uar aoruyo- ge mccvur CUJyur a. ou iWiUP Wn:c.aWm. QSln; yeye ..-ereceiimi takdir etmeındll 

bir badtse yü~•D randevuya gi- u~ununuz. edi.r 07.; a':r ~:ıracaat. e- ram: Sir Clıades'iıı ölümünden bir-- Sir aıarı-·. o mektubu yazdıimı gueteleftle aldüğ\lnil obyunca. kahil deği1di. 
demediğinizi iddia. ediyorsunuz. sabi ~~ndgal --~--,_ -~ a. orta)'ll kaç saat evvel gönderdiğiniz mekta- tarihte, baa masraflara katlannudc bundan nzıgeçtim • .ikinci hlr mele- Çünkü Coombe Tracey'd• .. ç'= 

l' -.a ..,...~ fCll'~ ve namu- b k d · · 'l: '- d til 1. - • • • ~ al -ıı:. d l' L_ '- .._ uu-Sizi randevuya .gitmekt l k l _ 1_ B lld _ı _ • ,..._ _ _ u yırbp ya masm a nıçın DU .K.a ar ırure o numyetnni 15~ acaittm tup 5 .... n ermeme Uzum ....uııa:ımıtı. ie yaya gelemezdi Bir arabavıo ı.ı-
. . •a meıır ııunuz e e enece.ıı;.. e aG •ır '-'OU"" •rar ettiniz. Sualime eva • ' .... d' Fak.at hend t.'.' ----~ r::-La mektulm önd ıe::- t l -'-} ' ·ı-

den bad..-enıu ne olduğunu soruyo-- lesin esrarengiz ölüm Jıadiaeainde B d b taalcl"'- ~__ı.,-erınız. ogren un. e oa =-nl1"' 'w"'&..... g ereceP'u. za mit o mıı.ıı;. anındı. Sir Clıadea'e nuı-
rum. Siz İ8o cBa bana taallUlc eden bir rol oynadığınız vüpheai doğacak b u a an.~ u.ıı;. cuen malı- lan karoılamak için para yolı:ıa. Eier bir gece ff'n'el ölmfiştü. devuyu gece aa.at ouda vemüt olda-
mahrern bir iştir, ııize söyliyemem• · , .. rem ir i~tir. Sö,..i.yemem. muktazi olan parayı bulaaydım. ,.al- Gene; kadının hu i.zabatı ınikul ve ğuna göre ancak aaheJım ilk saatle-
cevaıhı!lı veriyor9Unuz. Bu şartlar al- ve Zan altın~ almacalaıınız. Bu guphe - O halde bu maiırem it. m.e.e- rm: hüniyetiıne değiL lınza:r n ra- mantıki görün.il(J""ord.u. Brmunla b6- rinde ~l>aya dönm.üı olabilirdL 
tında sizinle dostça anlaşamıyacağı- ~e v~.nı ~.~ura~. ııtbe~lerl de y~ leyi Adliyeye ahettirmeniz için mım.. hatıma da tekrar k.avuv®ilecektim. raber, Icadınm bu iddiaemm doğru Böyle bir seyahat gizli kalamaz:dı. 
mı görüyorum. b ~gı ~~· usaa enız ~ un an .sıD zrun bir sebep teıJcı1 eder ıanımn. Sir Oıarlesi tanıyordum. Hayatı- olup olmadığmı tenik etmdC için o Kasabanın arabacılan nezdinde ya.-

iddianız veçhile randevuya git- t~;Ü:te 1~:ıcstayayı~:dSıd.9,ı:e~.e 0 
- Görüyorsunuz ki, size her ıc:ri nnn feci saflıalannı kendi ağmndan tarüıte ltocaaı aleyhine bofallma dl- pae?1ğım kısa bir tahkika.t Misa Lau-

menize mô.ni 
011111 

had:oen' ld _ . kA tt•V• .uph gidon her 1.gın'.l_ on~ itiraf etmekten başka bir çarem kal- öğrei:ıecelc oluna. bana ynrdnn ede- vası açmıı olup olmadığını anlamak- ra'run çifJi.;.e ....:.Jjp gı'tmedigın"' im-
.,. ID ne O U ın ar e ıgınız a e, enam 'DU me.ıı;.• d o· l ' • " - r~ h ... • fimided" rd Çü-'--" "-- • } v IA%undı. 0 ~"" -., ğunu öğrenmek İçin Adliyeye müra- tuptan bir fıkrayı okumam üzerine ma ı. mAcyınız.mos~~· ... ~er •• a- cegını . • ~ um. • ıuı;u wt; ı~ . . dana ç1karacakh. Binaenaleyh genıw 

caat etmeğe mecbur kalacağım. itirafatta bulunmanız. sizi töhmet al- ra~~ ~ld~ tarihçea1.!11 bllab.üeyd~ yar asilzad~ !"' .lcalbD. &lace?ap bır -~er icadın ihtiyar asilzadeılin öl- kadın, air Otarlea' e verdiği 1-ldC'YU-
Düıünunüz, taı.ınmız: Adli e e tına eokmı acak mı} ~cı ır ız .ıvaı;, yap~gıma eccg,ti- ~ttı. ~ndJBme )'lll'd~ ıstemek ?~ğü tarihte kocaınndan boşanmak ya gitmemit olduğunu hana aöyler-

baı vurmam mı ;oksa !!izin b: :e- B' y 
1 

l . • ı__ k nılz.d Bu Fl:t:a~~n, hm ktte pişman 1~ muracaat edenlerı ine; bot ~ IÇ1n mahkemeye müracaat etmiı i.ae, ken. yalan t1öylemediğini mohaldcü 
• - ır reza e e ısınım 1'4rışır or4 o um. t lf ift.en ~çmltlL vumezd.l. Beni de çoeulduğumdan- malJı::eme masrafla.nm temin için o telakk.1 ediyordum. (ArkMt var) 
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1 - tŞ ARIY ANLAR 
12.30 Program, 1ı.u M~er ma.-

DADI .ta.IKUOS-ı.t ~ bir ACELB BATILIK A.88.&P EY - 'Df .. iJa&"l'A-~ Tt üpıra (S., _..,. e - t\'hcle) Dnından prkılar, 12.41 .Ajana ha.• 
ailenin, dnlt ft l>lr )'&flDda 11:1 van- bt1ı 'oda. A1 mattM, bir --.. ~ aJlttıt kuıbut ~ 11..ı& ıau-1m nim berlert, 13,00 Şarkı .,. **Wer, 18,ol 

ELEN BiB BAYAN - Yqlı bir ba- tunun terb1J9 lflıerlle meagul olMak nf§ bahoe t&Uı • turuau tulam!ıe.ID.e cadde~ clenlze yatm iliClr1lli ııe• lllPl"mcı.. Tf:~ ~d=~· Dam cnestra.sı. 18.45 Pefrev, beste 'c 
yın " .lflerlnl yalnıs gilndtlzlert kal- bir dadı :mDzebbJ:re araııvor. '1'D*" IE1 hane,e ~Ye p.yet han.dar hına a.bl*m Atfamda MJt. tııdNI- da, ıoo kurut ~ ~ IUfa!ll, ıuo Ajans haberleri, 19.51 
mak p.rtlle ctddl bir ı, arıyor. Akşam- ya ecnebi olabDlr. Ancak 1y1 :a.n bD- elektrik ?e llhht bir ev sat:ıııöır. a&-- 11n.e m11racaai _ ı beılllt lılr1 olan~ to k1ll'1ll ede ru:aı ~ 20.lG Radfo ıaze.tesı, 
da cE.N• r6muzuna mektupla. mtlra- melll f&l'Uu'. Yum ~ede blln met: lein J'a.Uh .Baydar mahallesi • ıelc dettt mit lllıfu' - IO.• ar ball "1ı1cttstl l!lreniYonJS. 
eaat. Be:r<>e;hmda ~ttadır. t.uıen- Hamam JIOtak 111 lfo. J1L. drDlmek GÖZTEPBD• l&TD.IK - 0&m J'9- De9!et ......... ~ '1t.mm mllUr 11.00 S1naı 'J'akvlml, 11.10 J'aBıl prog. 
ış ADAMI - orta tahsilli aaerllk- lerln Tasrlıt Sfttr razetesı !dll'9h&- ıotn llailn&ıtl Bqetapı Selime& ban ı:nft ~1ı ıı dllnlm llQcftOe 11 odalı blll,!:~ m+dı:1'teln ıl ...._ ıa.J- -. a.• Konuoma. ıı.46 m,aaetı .. 

Je lllşlğl olmıyan dilrllst bir geııç a~ nesine mOraeaatian - t blrlnc1 bıta dit tabibt l'alk Totluol- ldr tilllc H,000 llnı- atılıttlr. ~- llm 110. ft9W KtıdoMonu le • 'W lıilntbru, 22.30 Ajans 'lıa.berl&-
luna meracaaı. _ 4 meııc 1çhı: oastepe, ~atı w'dlll turao rt n bıoralar. 

tat yanında yazıhıı.nclerde 1f &l'JYO!'. 3 _ SATILIK EŞYA ~-- No. 137, _ 2 o.J8ııellm ~ lll&lm Uta Yarın nbahkf anır•m 
~m'da Tez remzine yazıınwn. v~L.lı'AŞT& - Evkaf mlldll- BBENKÖYONDB _ tatas;r 108, ,..nmı ti, ~it llmi1ııc '1,IO Program, t.• ~ prograpa 

TiCARi İŞLEK Bil.EN - Eletkrlt.- SATILIK BUZ DOLABI - D, R. 4. =ll~~ ::=~~~ dakıka JDl!llafede telb8, hacı:..': UC1, )ftıpOl6an 91, A~ bem1'l !:.), T.e .A;Jw ~ 8.00 M1llıik 
&en anlar dürtlst askerliği Jok takip 37 model gayetı lfl halde l"Jigidalre on dokuz bln J1ra -ıı-....uAU elektrlli bulmıln bet oda bir alon- n bfa1a rectrdl. \"'•.a>, l.U KY1D aaU. 
Japar çalışkan blr genç acele iş an- marka bir buz dolabı satıl~'· İatın- mta Osmnnbe d ~ •tıl:ıır· Bllba- dan mü~ep kö§k:Un ası btı :tıta- Tqralarda bir dt -a pas. t4b'ü 
yor. Ak.şnm'd:ı. Şen ı"Cmzine yazılnı:ısı. ye Em.1rgA.n caddesi 11/7. -1 Baray ıq>art~d~~u:a:~~ hkb.r. Fev1ca1Ade manzaralı ve çam- para 1Gçltıkler1, derdi nwmot. Dev-

AKŞAMLARI :txt SAAT - Yahut GENERAL MARKA BİR BUZ DO- reye mtlraca.at. - 3 l.ık 1çlnded.lr. Erentay eczahane&tne let :ıı..pıannd& ., para; balmn 
ı crl U ma""ln bütün ...n- ..,,,.,,...ak LABI SATILIK'l1R - Tak8l.m Abdtll- mtıracaat. Telefon 112-DO. - 2 6arfmda, alım •tunda ~ para .,. 

ev ş -ı 6 ..... ~"""'.i.... ][JSJKLlDA - Bank•;,ada tram- bu. bam. dlyatlı&rda bpnbetta. 
tzere Fransızcaya ve muamele vergisi hak Htımlt caddesi No, 19 ~tçü Yap.r vay caddesinde J1rm1 dört bin atısın ADALARA KARŞI MÖBLB .&PllTI- MMell İmı1nl9 ıtranın brflblı l'll, 
muamell'ıtına a.,ına. bir muhasip ~ Konağa müracaat. Boğaza. nezareti feTkal!desl olan MAN - Nff&ntqı !mlb caddealnde meıokllyeo.tn 11· BeiAnV. lla ıaa. 
arıyor, Akşam'da. Muhasip rfünuzuna2 SAm,IK DİNAMO - Bergman No. toptan satılıktır. Osmanbeyde RU:: '!:'uııahaya ~e dentze nazır blr daire meeidlıye 28,a, Halep "Ye 8ml)lde me--
-------------- 220'10 A 100 v 125 devlr 1600 12.11 KW eaddeslnde Saray epartıma.nındıı 11 YMfle d rt aylık -yeya bllt11n •- eld1ye 23,11 :tura§. 

FRANSIZCA, 1Noiı.tzCE - Türkçe mtıstamel bir dinamo ııat:lıktır. Gör- numaralı daireye bllivasıta mtıracaat ne k1ralrktır. Telefon: 20&49. - 2 İsted1tln kadar kara eöımlen AY.. 
'fO ııes:ı.p bilen bir bayan btlrolardıı mele isteyenlerin Bahçekapı Ta.şhan Telefon <80294). - 3' ACELE SATILIK~_ BeyoR-lu BC- veuı olsun, baddlD ftta lttn ıotndell 
lf aramakt:ıdır. Evlerde de matmıı.- altında Tilrk Ticaret Bankası A.Ş. İ!- j ö ytılc Bayram sot No 22 - H havagazı çık ... 
zelllk edet:illr. A.Jt.,amda Miran rümu- tfhba.ra.t ııervıs:lne müracaa.tlıı.n. K RALIK K ŞK ~ O~ztepe Hat bo- au, elektrik tesı~t~ haiz, tromva~ Bu tarihte, Haltpteld bCt71lılt .,..,.,_ 
suna. _ 2 Y1l 26 No. lu camlı köşk kısmen ynz.lık 3 dakika., ÇOk ehven teraitle ııatllılt ma mtsaflr side~ İzmlrdı 'Y&Plll'-

SATJLIK OTO - Husustde az kulla- olarak ehven flnta ldrnlıktır. İçinde- Müracaat· Kıt sok Ş~az apart' dan 1mıılt. tehrl do~ (İnı-
GENÇ TVRK BAYA?tıı"I - Okur ya- rulmış Kadct Opel marka Bakırköy İs- kJlere mfir.ı.cant. 110 1 Mehmet • _ 2 ce'Dln matuam buramdır) diye bit 

r.ar avukat buna mümasll yazıhane- tMyon cıı.ddesi bakkal Papazyan eme • · altı d~ın ~nde ayni levhayı 
krde t.clefon ufak y:w ~lerl gösteril- bay Artfe mürncaat Tel: 16-70. - 1 BO(iı\ZtÇİNDE ACELE SATILlK VE SATILlK viLI..A - Ş!lll BllytlbS.ere görüp P§&.}aı1ten, nUı~ bunlardan 
dlğl takdirde da.kUloyu da yapabilir KtRALIK tıç F.V VE BiR ARSA - caddest Zlnclrllkuyu virajında, beoon- btrlne girdik. Ufaktets: ald.ıkJ tıuta.-

BULMACAM iZ 
ııı•ıe11ııe 

irtldnt ka'blllyctı yfiksektlr 30 lira fs- SATILIK PİYANO - Meşhur Alman Paşnbahçede lskel"'ye iki dak1ka me- a.nne _ k~ _ ahır _ p.rnj _ gazino nnı kasa.dara. sayınca MUC, doluau pa-
tem.ektedir. Akşam'da. (Telefon) rll- Blfitner marka. 1200 liraya satılıktır. safcdedir. Ya~lı boyalıdır. Bu, elek- ma.Jıalll, elc'ktrlk, su, banyOISU vanlrr. rayı geri verdi. lo14an aata n 111kandan aptıı 
nıuzuna mektupla müracaat. - 4: Sirkeci §lmcndlfer gan elektrllt ser- trlk, banyo, teııı.se, balkon, bahçestn- 3058 metre arazi 85 mette asfalt tıze- Blrblrlmi:r.e ba.b)'ormı: 1 - Tllıt>e. 

ERKEK AHÇI İŞ ARIYOR _ Ala- vtsı. Nuri Akman'a müracaat. - 2 oo tulumba Mecidiyeköy Bilyükdcre rlnde cephool flç yol ağzı bir yol Yıl- _ Vapuru ~t, ımbu fltlp : : ~:~ısız. 
lrnnga, alaturka. yemek pişirmesinde SATILIK - Buz dolap ~ havuzlan, e:ıddest (101) numara.ya müracaat. dız Beşik.taşa diğer yol BUyükdereye kaYlkta çalkanma. \e1Afl11• heea.pta ' - Tensl be.danadan enel 19Phr • 
fl!'VkalAde ihtisası olmakla beraber Arzu ettlğlnlzden çok güzeldir. Ba.raç- -

1 
ve diğer yol da. Mecldlyek~y IJ!şlcye yanıldık! •. ~ tuadaı: oeıınm ba'1 _Tem ,o.eı AM"1r. 

birçok yfttse-k f&h&tyetıer yanında se- .baneb8.flllda b&hçell ma.hallel>lcl. TEŞVİKİYEDE TRAMVAY YOLUN- t~der cadde elektrikle tenvlr edil~ A•~ AJacatım &amam. Bdlda m.ed- I _ Anupada bJr neb1r. ı.mtt ... 
nelerce çalışmlf elinde bomervlslerl Tel: 21807. - 4 DA - Dokuz odalı lüks apartıman r. 80 metre çiçek camekAnı, Bahçe- WJ"' U kuru.ta demes ml? _,.,,.... 1* ima mene&l. 
bulunan mtıtehassıa blr ahçın .,eya ......_ aaı .._

1 
- -~ dalreal Takstmc!e beş odah konforlu de mtıteaddlt ~eler muhtelif ~l ,_~-.d· Baleblıı ~-&b& aım~ a.. I _Bir renk saızo vat. 

konatıarda çal~.mak 1st.lyor, Verilecek ı .._ ... ARAB""' - u -.un.:tll at;,-. bir apattmıan dairesi De t:lracı ara- ~elı:: ve gfiller hey'etlJe atıl.ıktır. İs- vuue'y e caıwmn- OftllUD -~ 7 _ ~ dlldf )'&PDl&k. 
işe göre ma~ 1stlyccektlr. Akfam'da arabasUe kefll verebll~lere kira.ya mıda detftmeJc ı.tenlYor 41359 tele!o- t&nbul İş Bankası karfıSmda Malftl ıeclal Cetcl"ntn dilkklmnda faDU bG- 1 _ Bııkl bir ttıfek markası _ Ctım-
A Q rtımuzuna mektupla yeya bizzat verllecektlr. Mllracaa.t. Saat ona k&- na saat 12-15 arumda mnracaat. Cemal gtşesfne mftracaat, - 5 nu aldıktan mnra Cen:l eı.odl sene h 

m"tırac:ıat. - := Baha CQmhurlyet cad. 
4713 Tak; MAÇIUDA - Ehven mM>Je apartı- NİŞANTAŞINDA - 6 daı~ıı il ıer ta.o ~~ =· ~1:~ 411'trek 1;'·_ Tersi fiı1cmekten emlnllr - Blf 

TA.W DEVRELİ LİSE OLAN - Ame- · mıın, ~ oda, sıcak su, telefon, rad- oda denize nazır "YHll ayıJablllr ta.m antımftze ıttı tdı llLe'YBlln meyvuı, 
rltan kollejlnden mezunum. Daktllo SATILIK YDi OTOMOBİL - Beş yo, btltlln yahut Dd odası mevslmllğl- kıonfor çok flk, aa.tıhktar. Tel 43486. Sermf'd Mahtar Alu 10 - Den1fln s1k?i - Bir nevı JU7.Ük 
yazar muhasebe tşlerlnl de yapanın, lAatlk on 1.t:ı bin kilometrede p.yet az ne mobilyalı veya mobllyMJz kiralık- - 2 .... - Beyan edatı. 
A....ı·-ten İnglllzce, Türkçe, FransıZ- ve temiz tullanıbnı' bir otomobll ta- tır. 81345 telefon. OSMANB_,..,.E _ ...,._ apart. ,11.1/2 •-~ıa -rtı •- .. __._ .. _ Geeeııı balmaeanna 
~·;"'Arapçayı yazar okurum. Müna- palı dört kapılı Amerikan VllilB Nayt tat .-...u..r »'4" .., ==d !: .. ,.--Yd'a.._...-ı lold.an satan yukaru1an aşatı: 
lllp blr lf anyorum. .Aqam'da Mll.h. m~a gayet soncmlk acele aa.tılık- ELE GE~IEZ FIRSAT - Buadiye- 4 der oda bit .!Ofa bahçe nezareti ._. a .,-....... • Bb. ıarın acele ı _ Kebabetmek, 2 _ Ezeligallt, 
ıCbnuzuna müracaat. _ 2 tır. Ketencllet kapısı Fındık so. No. 8 de yazlık sinema ve Uyatro blltltn te- var tam konfor acele satılıktır. rutı şubeye m11rıı.caatıarı DAn OlullUJ'. ı _ Beıferlyyet, 4 _ Alev, Tfak, 15 _ 

Itıımall Kemal. - 2 sisatı ile acele kJralıktır. Taksim Ab- 40 bln llra. Tel: 43486. - 2 <'1801) Bir, Ummn, e - J:gl~nler, 7 -
ASKERLİKLE AJ..!KASI OLMI- dülhak Hamit cad, Blren Ap. kapıcı- h. )!, Kur. alba.y ~ fJtl:trtl ot. 14~ TaJfun, All, 1 - Miyar'lar, 9 - Ele"' 

YAN_ Tecrübell ye emniyetli blr bay ANTİKA - Tablo, halı. Biblo - eş- sına müracaat. Km.ALIK MA~AZA - Emlnön1lnde 8ellhaWn (314-1)• Tlıb. Ylb. Oe'Vdet m, Ye, 10 _Ket, Erlyen. ... 
tftcear yanında "Yeya bir mtıemesede ra - husus! olarak satın alınır. Vasıta meydana nazır denize :rakın her 1§8 ot. İbrahlm L9f;if (le007), Tbb, Yd>. 
mftnaslp görülecek işlerinde c;a.- tnbul edilmez. Mektupla Beyo~lu pos- KİRAllK KÖŞK - Yakacıkta Ayaz- elve~ll btıyftk bir malam klr&ya Mustafa ot. All !aml CH174), Tbb. D1'ZF.1,TME 
hfmak istiyor. Ketıı de vereblllr. Ak- ta kutusu 2163. - l4 ma caddesinde, 32 numaralı e oda, verUecektır. Em!n~nft Peyn1rcı eok.a.- Yzb Ahmet ot Ali 138208) Tbb Tim Gazetemızın düııkü nUrtıasının 
pm gazetesi mm memurıu~una şifa- 1 salon, iki kHer, bir taşlık, 1 mutf:ıl<, ğında No. 911 e müracaat. - 1 Os. · Nuri ot.' tbrahlm '~~ 4 1hıctı 11&1ı1festnde Beşiktaş sulh ma.h-
hen veyahut mektup telefonla milra- 4 _ Kiralık • Satılık bilyük bahçe, iki kuyu ve baıtı ne 500 BtlYt.litADADA _ Çocuksuz yalnlz (36137), Tbl>, TRm. samı ot. Bıı.ml tem.eıerı başk!tıpl!Unin ~4217 dosya; 
eaat. _ 2 liraya kiralıktır. iatı:venler. 1çlndcld Di'l Jı:ocaöm mnrenep bir Tttrtc ali•- Pol°te'L (36395), 'n>b. Ttm. M. Feyz1 oR. numaralı lllnmın Fer1k.öy E ref Efen-

.... LİRA _ Kadıköytlnde bir par- Jere mllracaat. al JçJıı panalyon Müracaat· Telefon Emhı J'e)ızl C380IO), '11>b. ~ Torst dl 9Qblmdü:I &Nalann aatıf lllnın-
2 - İŞÇİ ARIY ANLAR ka nazır 48 metre cephe denbı kenarı KİRALIK VEYA SATILIK_ Yaka- 20048 bayan Selmİn · _ ot. ımoıAı CaeD/HH), Tlılt. Atim. da JJlı: att&ııma cftnfl 22/1 !>4~ ola.-

iKİ YAŞINDA BfR ÇOCUÖA BAK
HAIC JÇİN - Hüsnü ah1Ak sahibi ve 
:ff1n1 blllr bir şövester ve yahut bir da
dıya ihtiyaç vardır. Telefon No. 22013. 

1700 metre murabbaı btr arsa. Taksim cıkta Ayazma yolunda tlç adet mo- · MıtmUo ot. Bolm <1'118>. 'ft)b. Atim. cübn 28/I 942 olarak ç1km14tır. Dll-
Abdülhak HAmlt caddeS1 No. 23. Te- SATILIK ARSAi.AB - Bostancı 1'- Bedl'08 ot. m.J'luıt Aram (2288), Tbb. reJtlllr. 

dem kon torlu boş köşk icabında kıs- ta8yonuna beş ve aetız daJdlı:ıı mesa.- Slvll Bohor ot. Ya.98f 8tJon (Yok), ..................................... . 
lefon 43532. Bozkurt EmlAk men döşell ttralık veya satılıktır. feleroo ağaçlıklı, 'Ye denJze hdklm. ye- 'nıb. 'O'ttm. Bampat'l!'Un ot. Xıean Ha.- mele Me. A. Rıza ot. Hüaeyln Hils!ıtı 

15000 LİRA - Maltepe Stireyya paşa Bahçıvan Seyld'e murncnat. nl asfalt ast.ünde ve ~altta amut sa.t (38435), B. 2. Ali. Ad. Bl:tım Ha- l7raa (113-360. DzJ, 8. 7. Muamele 
pltıJı ıttısallnde 800 metre kare mun- MAÇKA _ Ş.l§ll, Kurtulll§t.an Har- sokakta arsalar e!hvcn fla.tlerle sahibi lOsl ot. Hftsamettin f323-27) s. 2. Aı. Me. 81mon ot. Şabuh Hançer f328-7), 
tazam nhtım ve pl~jı han bir arsa. blyeye; Uılell ve Bayzelt'teıı Sultan- tarlamdan satılıktır. Tel: 44097. - 2 Ad, Htııd.m Mehmet ot. Mutafa Hu- S. 5. Mızıka. All oA;. Fuat ÖZçıntır -2 

SlllHİYE MEMURU A lANIYOR Ta.kslm *bdtllhalt HMılt caddesi No. a.hmede kadar olan ııaha dahlJlnde KİRALlK KÖŞK _ Erenköy Bö- last (314-1), 8 . 5. Hesap Me. İbra.hım (319-8), 8. 1. Makln.lst. Sırn ağ. t -
İsteklilerin musalt olan şeraıtı ôğren- 32. Telefon 43532. BortJkurt P..'mlA.k. tramvaya yakın, 4 _ 11 odalı, bol gU- cetılk clvannda 60 dönllmHlk çam or- ot. Mehmet sa.ıt (323-21), B. 8. Besn.p ıma.11 Haltlcı (340-2), 8. 8. Tülekçt 
met üzere her glln Slrkecl Palas 20 15000 LİRA - Asrl sayfl.ye mahalll ncşll birinci veya lklncl kat bir apar- manına muttasıl yedi odalı kö.,k Jclra- Me. Berld:ıı oR'. Yuda 1tıs (120-129), Hakla ot. İbra.h!m ~;:ı-78)K Sk 8. Til-
No. ya müracaatıan olan Maltepe Cevlzllğlnde asfalt üze- tıman datresı anyorum. İstanbul po'3- lıktır. Meyvası boldur. Buz dolabı te- B. 8. Muamele M!e. Ahmet ot. Meıhmct tekçi Şetralc O&. n ı an~. n 
BİR YAZmANENiN MUHASEBE Ye tinde tıe.tıçlr edllm4 arsalanmın be- ta kutusu 389 a mektupla yazılması, lefon vardır. Tel: 52.244. _ 4 Emin Topçubaşı <148/ ll8ll>, ıs. 8. Mua- cı2s-'l4>. _ 

MUHABERE fŞfNf TAPABiLECF.K yahut 24101 b~"'l tel il KABİl,İYETTE - 18-25 yaş arasın- ber dönümü: Taksim Abdfil.'1ak Hamit numaraya sa ""'' an c- KİRALIK ÇAMLI KÖŞK - e oda 11 D 1 D • il .. L • 1 - 1 1 t 
da ortamektep diplomalı bir bayan la- caddest No. 23 Bozkurt Emlfı.k. Tele- fon edilmesi. çiçekli ba.hc;e, elektrik, terkos, ha.va- ev et emıryo .an ve• • ı~an ~n f e me 
11mdır. Taliplerin tstlyccekler1 ücret fon 43532• KfRALJK KÖŞK _ Erenköy tren gazı gerek yazlık veya senelik verile- Umum ıdareıı ılanlan 
mlktannı, kabUsc, bır vesika :foooıtra- 9000 LİR.4 - Mecldlyeköy likör f.stasıyonuna 6 - 8 dnklka mesafe 5 od:ı, cektır. Kızılt<>prak Feneryolu aoka~ =========================== 
flle İstanbul Posta kutusu 389 a KM.ip :fa.brlkası ka.rşıtn 4 oda maa mtlştemi- banyo. elektrik, su, hava"azJ möb!e No. 16· - 1 Esldşeh1r cer atelyesi !(in tesviyeci n tornacı alınacaktır. Ban t tmtl-
rümmlle ııcele bildirmeleri. 11\t lk1 kat 1k1 dönüm münblt arazı. veya möblesiz. Tel: 52.26!1. ban• Baydarpqa deposunda 79-Pılacaktlr • .A.!ıgarl 8. ı tşçl derecesinde bu· 

. . , İLE Taks1m Abdlllhak Htlmlt caddesi No. 5 - MÜTEFERRiK lunanlar tavzif edllecek .,. 1lcretl lmWıanda gösterecetı llyakata göre tes-
PRATJ'K BiR HAS'IABAKICI - 23 Bozkurt Emltlk Telefon 43582. - DEVREN KİRALIK. FIRIN - Kum- b1' edllec4t!J'. Tallplerln Baydarpqa. İflet:me Müdllr1üğilne müracıı.at 

Bir kadın aşçısına ve blr erkek kapı- kapıda Yeni fınn devren tıralıktrr. ALMANCA DERSLERİ_ usuıtı ted- etmelerı llAn olunur. (1382 _ 5388) 
eıya ihtiyaç vardır. Sultanahmet Ye- 17000 LiRA - Mecidiyek!)yfl tam Akfa,mlan saat on 7edlden sonra tın- rlsl mükemmel olan bir Alman bayanı --------------------------

:rebatan Alayköşkü cadde-si Sa~lık merkez asfalt tıstü 11ç oda mCnbtl na müracaat. Almanca demen vermektedir Pazar- Tu·· rk Tı·caret Bankası A. Ş. 
Yurdu Hastehanest. arszı ve meşçur töş~ bQfl üç dönüm. SATILIK EV_ Yedi oda. k.Arglr. dan maada her gün -.at 4 ten 7 ,.e 
BİR rEZG.teTAR AltAN'IYOR _ Taks1m Abdülhak HAmlt caddesi Boz- Tramvaya btr dakika. Şlflt Bomontl tadar, İst.lklAl cadckst 133 Basan bey l 

..__,ümeriden ft-'·-- 4,... rele--· ve- kurt EmlAlc. Telefon 43532. - Be? apartımanı 2 el merdiven 1 kat e 1ST AN BUL ŞUBES NDEN ~ .-aıı A.UU,T ... ...,. &- Kır sokak No. 12, GörllJDlek için: - numaraya mtıracaa.t. _ 
1 rebllecek bir baya, Ankarada bir ma- BEBEK METRE ı LiRA - Btıyilk- f~ Akaretlet No. 82, 

laza lçln ihtiyaç vardır. İat.e:tlllerl.n ada Nizam caddesine mütenazıt ta- BİR ALMAN BAYAN ÖÖRE'l'MEN _ 
222'75 e telefon etmeleri. mamne çamla muhat yanm .,e blr&r KİRALIK MÖBLE BİR ODA - De"' TUa.tmdan haftada 1k1 veya üç defa 

2 
KtetLtK AİLEYi' _ Bakabilecek dönilme mtıfrez arsalar. Taksim Ab- nize yakın, tenha. bir Tllrk allesl evin~ yanın gün Almanca dersleri ve mtı.

.. ,-~esız orta yaşlı bir bayana ibtly"" dtııha.k H!m.lt caddesı ~urt EmIAk. de Kadıköyilnde Mühürdar Kıı.rakOI lLAleme yapar. Spor hareketlerine Jf-
ILJ.UJ>) • """' A 0 532 10k

0 

ft,_ No. 31. Cumartesi, ... ...,ıı.r aaaı tırak eder a~--'d p s K _ _.ır. Ak•am ""'""'tcsinde ı:czacı ril- ._ · a.A ...--· • ~11 a « • • .• - 3 
..... ,.. ~ &- lk.tden beşe tadar müracaat. tea.bında 
muzuna mektupla müracaat. '3000 LİRA - Taksime 1t1 dakika bütft.n f1f de yazlık olarak möble ile KARLI ışt OLlIP _ Devretmek -ye 
DAKTİLO ARANll'OR -Bskl harf- tam mertteme 179 aylık ıı katlı apart- ".:..e:.:.rlllr::::.:_· --------:---::-- yahut sermayen ortat lateyenJer qa.

lerl ıyt okur, ma'klrıedc ırı yazar ba- ma.n. Ta.k.s1m Abdülhak Hlmit cadde- KALAMIŞTA KiRALIK vtLIA - lldakJ adrese mektupla mtlracaat eı.... 
yan blr daktilo aranıyor. ;M11racaat: 81 ~ Em1lk. Telefon 43532, - İskele ka .... '""'da Kalyoncu tıOkatında sin İstanbul poeta kutusu H5. - • 
Her gün .saat 11 - 13, aqun 17-19 anı.- .,,_.... tır r------------• aında, ~kapı Anadolu Ban No. IZloe LiRA - Beyollu tramvaya mll- bahçe ~de bet odalı. konforlu -

'Yat cadde 4 tat köte bafı 12 oda mızı '111A. mobilyalı veya mobilyasız MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
u,;.__.._

0
K _ + ... torna"' teevt- apa.rfmana çevrllmeye eıverlşlt. Tak- Jdralıktır. -

4 
aa-u~.naı ~& sim Abdfllbalı: Blmlt eaddeal Boüurt 

79 bilen" otomobil parçalarmı yapa- Emllk. Telefon 4"32. SATILIK AKSA - SelAml çe,me 
blleeek bir ustaya 1htıyaç vardır. tramvay duratma 12 dakika tlç tfisur 
Ayrıca lyl bir i§te ~aı1rak t&t1yen HM ı.tRA - Çlftehavuzlarda döntlm ataçlıth, tuyulu mtl!rez arsa 
gmç 1.§çller de &f&lıdaki adrese mil- tl'amv13 caddesi 1lzer1nd.e 15 metre ehven ft7&tla atıııkbr. Adres: Kadı
tacaat etsinler: RJZapqa yokuşu He- cephe 120 metre derlnllt 180!1 met.re köy y..., eaddeat No. ı 'berber va 
lllhlye sokak No. 111. - ! murabbaı deniz eörllr ana. Tat:mn ha.n'dan ll(trentıebDlr. - 2 

... ..+ .Abdfllhadc B.lmlt caddesi No 23 Bas· 
MUHASEBEYİ - İy1 bllmesl ,.... " tun Bmllt. Telefon 43532, . _ ACELE SATILD[ BANB - Km:gun· 

bir Tilrk bayan yeni ve eııı.t1 J'Ul1l KİRAL ö eutun 111 bir nıevkllnde gbel manza.. 
Te ecnebi Jtsanlanndan birl.s1n1 bilen IK M BU! APARTIMAN - ralı haftdar lk1 btlı iV oda, bit IO-

Gazetemiz 1darehaneatnı adres 
olarat gösterml3 otm tartıer1-
ml?.den 

Dadı - M.M.T - P.M - 8,8. -
A.e. Twlko - A.R - T,T -
P.R - il.it - N.K - H.B -

P.S. 
namlanna gelen mektuplan lda
rehanemlzden aldırmalan rlea 
olunur. 

tettllı edillr Saat 1'1 - 19 sa kadar Şifllde 2 oda. aofa, baıı1o. mutfak, ta ftç ytız af.ın ~ 'Yfl tuyumı 
Tünel Narm'anıı Yurdu altında T. m=~lk ~ ~·. ~~ nı:n.eut hane satıııt.tır. Görflşmek lçm .----·B·e-y•o•c;.•l•u---.... 
tfya,1 EmJA.k Bilrosuna mfiracaat. - 2 ca · · 0s1rltdarda Solak sınan mahallesi se- '> 

tş - Ayvalık Edremit hfieslz 'l'HJ- 5550 LİRAYA SATILIK EV - Ba- lAm.mı caddesinde 1'10 numara)'& mt\' Umum Emlak Bürosu 
t1n ve 1 yezltt~ tramvay& yakın de.n1ze nev.- rn-..;..;;;c.;;;;aa;;.;t::..· ---------- ALIR " SATAR ynğ; sabun ve zeytlntnı mahalle er- retli k~r yedi odalı ev satılıktr. Oa- SATILIK MVHtM ARSA - Moda'da Beyo~u. M1s sokak 17/ 1. 
de satacak kJmseler iBt.iyoruz. <Balı- met hnn No 2G - ı 
tesır posta kutusu: No. 6) mektupla ıatn Bfiytik M · · deniz kenannda 3 tarafı cadde, de- Telefon: f.2336, 
mtlrac ı:ı.t Herkes ynpablllr. Ucuzlu-

150
0 LİRAYA - B~lkt.nş Kılıça.ll nl.z cephesi 38 metre dertnllğl 37 met- ,._ _______ ...;, ___ .. 

!!Je rek!>bet _ ı Alem Kadın mahallesin c 8 No. deni- re, etrafı beton duvar ve demir par- Beşlktaı Askerlik Sabesbıden: 
J..'V iŞI.ER.iNt - Evde yı:ı.tma.k şar- ze fevkalMe nezı:ı.rctll üçer oaalı lk1 ev maklıkl çevrtll a~ toptan sı:ı.tılıldır: 8, s. MI. Me. ru Balll otlu Ahmet 

tile görec bir bayan aranıyor is- satılık. iclndekllerc mürnc:: t rntıtMa"sıt ta.bul oıunmnıı. Adres. ~rı 8el~ c2e82), P. TRm. Hak-

ı Hazlr&ıı 1942 Pu&rtell. güntmden it.ibaren gieelertmlzln a.ptıdakl 
aatlerde aoık bulundunılacatmı aJ111 ma,terllerımtse bUdlrlrlz. 

emnarte.s &'lnlert ı ı,sı - ıı.n 

8a1r diller : t,H - 1f Ye 1J,3t - 11,31 

l\1ALIYE VEKALETINDE.N: 
Depoda malıtus ~eler! muelblnıce Betl.lttafta. Maliye kırtaslye de.

posuna cellp gJdecelc maı.meutn 7ÜlD ı.tıldele ile depo arasmdakt naklt
yesı açık eksllt.meye ve balyelcrden çıkan tahta.. tlğıt, takoz ve hurda. san
dık whtaıannın -~ a:rt.•,mnaya c;ıb.n1m.ıf olduğundan 1st.eklllerln na~ 
llye ıttn 120, :fersude amlıallJ kltıtıarı ıçm 105 l!e tahtalar 1ç1n 120 llra}\t 
teminat paralarlle btrlikte 1hale gtınft olan 11 hazir:ın 942 tarlhlnc mtısa.-
dtf J>f'J'le:mbe gflntı -...t H de depoda huır bulunmala.n. (5838) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdiirlüğünden· 

1) Muhtelif bakır maJstme me!ct.upla teklif ı.tıemelc suretue atın alı
naea.lttlr. 

1) Mtn'&lrbt '8m1nat maktuu 231 Ura. 
1) Tet.llflerkı Levuundan puam tedarik edllecet prtnamesindekt 

tarttata lQ'gUn o1araJc 12/etta ewna gtbıtl aat 11 re kadar Metro mnmuı 
4 tncıı Wnıctaırı LeYUllm MDdtlrlfll1bıe imza mukalblllnde ver11mlf olmaa 
lhımdır. (5228) 

Belediye Sular Jdareıinden: 
ı - İdareD\hee San madenden 120 adet mumteur ebatta ntlmunesl si• 

bl ftDatlJ ye .omunu dök:Ulrecottlr. 
ı - san döküm hurdası idarece nrllecektlr 
1 - Dökülecek vanattJ TC aomunlan idarenin aUH:yealnde l§lenece in

den 7alnız d!lltüm 1çln fiat verlletcktır. 
4 - Vanatıj ve somunu nllmunel rı ldarem!z lev m servlstnc!c görfile .. 

cektlr. 
5 - Bu dökwn ~ini U rlne alın k ıstly nl rln 2 Haz ran 94 h günO. 

auı.t 12 ye kadar bir m upl fi u rlnl Ta m B rru l rd ı re m r-
kezlne p,öndcrm. lerl. < fi teklllerın Ça-ıkapı Yeni okul sokak 1000 000 LİRAYA Moda. burnu No. 22. Telefon: 80118 kı oğlu İımıall RefHc (934-334), Yd. 

... 1,000 LiRADAN , . uhteli! - 2 fl'bb. T~. Abdi oQlu Osman Kenan EML sK'" • k 
No. 6 H tce Yenal'a müraco.atlnn. KADAR- Muhtelif yerl ~~~ han BiR ALl\lAN BAYAN öt'.iRETMEN'- t39181), Yd. Tğm. Salllı 0 u Balla .. --•BOZKURT • A. ın ıste leri -------------_;8 kıymetlerde satılık ev, d ! ıı.rn, ar~ TakS1m. yahut Ayazpıaşa. tara!lannda (49209 . le; n t c i mu m 

1,2:,~~R~DA - Bir inşaat 1ştnde ça.- apart~an, pasaj, Y lı, "!! • _ n oda banyo havagazı deniz gö- Bu dort .subayın 14 saat zarfında 
vakıf 
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Ve Bütün Ağrılari Derhal Keser, Marka Verirlerse Şiddetle 
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1 
Gayri Menkul Satış ilanı 

İstanbul emniyet sandığı müdürlüğünden : 
HALİS ECE Müessesesi 

yangın söndürme ve pasif ko
ruma vesaiti. Her nevi söndürme 
eczalarımız gelmiştir. Seyyar 
acentıem!z yoktur. Doğrudan 
müesseseme müraca.atımz rica 

1 olunur. 
Galata, Eski Gümrük caddesi, 

No. 44. Telefon: 41447. 

:rAZE ME.YVALARDAN tsTlHSAL EDİLMİŞ Bay veııroı, Münip, Ata! ve Kemal 14882 h~sap numa.rasUe Sa.ııdır;rnı.ıııda.n 
&~dıklan (elli dört bin) Ura.ya. Jr.arşı Beyoğlun.da Hüseyin ağa mahalle.sinde 
C!lddelıı:eblr ve Tiyatro Cl>ka~da eski 190, ı il! 25. ı 11! 6. 1 11! 6. l UI). S. 
cedit Caddelkeblrden 170, 172, 174, 176, 4, 6, a. 16 No. ıu maa oda~ dekl
kln ve mağa.za.lan mü.ştemll Hıristakl na.mı diğer Sltıedöpera. nam.ile Arif 
hanın seksen hissede otuz altı hissesınl birinci derecede ipoteic etmişlerdlr. 

Dosyada. mevcut tapu kayıt suretinde ~rhun gayri menkulün (Bey
oğlunda Hüseyin.ağa mıı.h:ılleslnln istiklal caddesinde ve Sa.hne sokağınd!L 
eski 190, ı m. 25, ı. 6, l, 6 ycnl 170. 176. 2, 16, 3, 5, kapı 333 !ıd.a. 3 parsel 
numarali şarkan dü.k1ı:A.n 2, şlmo.len dükkan 4 kilise 5, gar-ben yol cenuba.o. 
yol Ue ç.evrlll mo.a. mü.ştom.ila.t .Sttedöpera namındakl hJ.nın seksende do
kuıardan otuz altı hlssestl oıauğu J.;cyan c~:Ulm~tlr. 

-- RADYOSU -
Bozuk olanlar Ikraza. esas olan mu.hamınin raporu mucibince mezkur gayrlmcnkuhitı 

umum mesa.hası seneden ;,>;n3 erştn murabbaı olup bundaıı 1930 arşın mu
rabbaı miktannın bina zemini olduğu ve m~r gayriınenkulün pasaj maıı 
clükkıinlar 3 kısım aparflımıınlan müştemil Sitedöıpera, Hırtstakl h:ını oldu
ğu, A - işaretile gösterl1ı:ı:ı. ap:ı.rtıman ktstnında 7 d.a.lre mevcut olup bu 
daıı derin hevbirinde birer methal dCrder oda blrer salon ve birer koridor 
ve biler malibah birer helA. ve t;irer 'banyo, B - İşarctıle gösterilen apa.ı+,ı
man k.-smında 6 dalre mevcut olup heıbirinde birer methal :ıltı.ş::ı.r oda bl· 
rer salon birer koridor blr~r rr.:ı.tbah bll'er heli.\ birer banyo ve C - İşa
retlle gösterilen apartıman kısmında 7 daire IXV?vcut olup herbirlnde bi
rer meth:ıl altışar oda birer S-llon tlrer koridor birer matbah birer hel! 
ve birer banyo ve üçünün de t:ı.ra.ç-J.lannd:ı. her daire iı;m blrer hlzmelA}l 
odası ve hela ve çamaşırlıldaı:ı bulunc!uğu ve elektrik ve terkos suyu ve ha.
vagazı tesisatı ve sa.mı<; ve ku~ uyu muhtevl olduğu gösterilmıştir. 

YENİ TESİS EDİLEN 

MlNF.RV A RAPYO 
atelyelerlnde her markada. rad
yolaruıı tamir ettlreb!llr. Tami
rat garantilidir, evlere de ooıı.m 
gönderllir. ADRES: 

F.nıinönü Nimet gişest karşısı 
Nail fıey han. No. 4 ~l: Z35Z1 

Türk Çimentosu 
ve Kireci 

Anonim Şirketi11den~ 
İkinci davet - İkinci ilan 

7 Mayıs 1942 fevk.al!de µmuntl he
yet toplantısında nisabı müzakel'e 
hasıl olmadığından, hissedarlar, a§a
ğıdaki ruznamede yazılı hususu gö-
ı üşmek üzere, lklncl defa olarak 15 
Haziran 1942 tarihine müsadif pazar
tesi gi.inü saat 16 da., Galatada, Voy
voda cadedsinde kain Agopyan hanı-
11ın 4 ünt'ü katınd:ıA:i Şirket merke
zinde fevkalade sm"ttte lçtimaa da
vet olunurlar. 

Müzakerata bir hisse sahibınin da
hi l.ştlrake ve tevdi edeceği ser.et mik
tarınca rey ita.<:ına hakkı vardır. 

Mezkfır içtimada hazır bulunmo.k 
ibtlyen zevat, hisselerini içtima tarl-
hinden bir hafta evvel Şirket mer
kezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi cdllecek senedat 
makbuzl:ıı·ı Şirket merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edilecektır. 

RUZNA:WE 

e.Tlcaret Vekfı.Ietı Iç Ticaret lJmum 
Müdürlüğünün 10/ :J/942• tarihli l·e 
1790 numaralı tezkcıesi ile Şirket e
sas mukavelenames!ne ilavesi emre
dilen iki maddenin miiıı:ak:eresi. 

MECLİSİ İDARE 

İst. asliye 12 el hukuk hfıkL'lll:ği.n-
deu: v ı0/577 
Karısı Behice tarafından gaipliği 

istenilen Şehremini Uzun Yusuf ma.
haUesi Doktor Şükrü sokak 14 No. lu 
hanede mukim iken sekiz seneden be
ri nerede olduğu meçhul bulunan Ce
malettin oğlu Hüseyin hakkında ma
lfımatı olanların bır sene zarfında 
bildirmeleri hakkında İsı.anbuld::ı. 
müntıeşlr 2914/ 941 tarih ve BOeP. No. ıu 
Akşam gazetesiyle vaki ilana rağımm 
galpllğl iddia olunan Hüseylnln akl
bctl hakkında bir malümat alınama
mış ve şu suretle ilan semeresiz kal
·~ oldutundan T.K.M. sinin 32 ncl 
maddesine tevfikan tekrar 05) gün 
müddetle gazet.e ile lH\nma \te muha
kemenin 18/ 6/ 942 perşembe günü saat 
14 e bırakılmış kılındığı ll!b olunur. 

Zayi - Samatya nüfus memurıu
gundan aldığımız eşim Soflya, ve ço
cuğum Koçonun nüfus tezkere.st İs
tanbul dördüncü şubeden ahnm~ olan 
ikamet tıezkereslnl ve çocuğuma · ait 
cioğum kMıdı beraberinde kaybolmuş
tur. Yenisin! alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur 

Samatya ~~;hamam Kehl!bar sokak 
62 No. dA Istavrı oğ, veledi Dlmltri 

Türkiye İş Bank.ası A.Ş. den: 
1 Haziran 1942 pazartesi gününden 

itibaren şube ve ajanslarımız gişeleri
nin aşağıdaki saatlerde açık bulundu
rulacağını bildiririz; 
Adl günlerde : 9,30 - 12 ve 13,30 - 15,30 
Cumartesi günleri: 0,30 - 11,30. 

Beyoğlu ikinci 
Noterliğine 

Hususati atiyenin Cüm
huriyet, Akşam ve Tan 

gazetelerile ilanını 
ric-a ederim 

MARKASINA DIKKA T, Fiatı 60 klll'Uf. 
Sıhhat ve İçtima? Muavenet Vekaletinin ruhsahnı haizdir. 

Üniversite A.E.P. Komisyonundan 
Yapılacak it Keşif bedell Teml.natl 

Lira 
Gureba hasta.hanest pavyonlan civarında yaptı
rılacak mutbalt ve çamaşırlık binası. 

36 2fl5,26 2'122 

1 - Yukarda yazılı ff üniversite rektörlüğünde 4/VI/942 perşembe gil
nft saat 15 de k:aıpah zarfla. ih~le edilecektir. 

2 - Bu işe ald mukavell), şartname, k~lf ve projeler rektörlükte gö
rfilür. 

3 - İsteklller en az bir taahhütte 15 000 liralık bu işe benzer iş yaptı
ğına do.1r l.haleden 8 gün evvel İstanbul vil~yetinden vesl.ka atmalan ve Tl

Prenses Fatma Ismaılln ve Malı- caret. <ida.sı vesikasını tekllt ı.arflanna. ko.ymalan. 
mut Sırrı paşanın mahdunıları Bay 4 - Tekllf zarflıın ihale günü saat 14 de Rektllrliiğe verilmiş olacaktır. 

ıx5466ıo 
Mehmet Cemaleddin ve Bay Ahmet ---------------------------,---
Ct-laleddin tarafından mukaddema. 
tevkil edilmiş olan bazen İzmitte Sa
rımeşe köyünde muhtar Fethi evinde 
oturan ve bazen Üsküdarda İmrahoı: 
caddesinde 123 numaralı hanede bu-

Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri malullerin 
nazarı dik katine 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
lunduğunu bildiren ve ha.la. Anadolu- ı - Maaşlannı bankamızdan temlik suretlle alan, emekli, dul ve ye
hlsannda Yeni mahallede Kuyu so- timlerJn Eylul, Teşrinievvel. Te~rinisanl 1942 aylı1'Jannın tediyesine 1/tl/942 
kağındn 16 ve yine mahalle mez- pazartesi günü saat 13 den ıtibaren başlanılacaktır. 

2 - Askeri harp maliıllerinln ise ayni günde saat 8 den itibaren maaş
kürda Küçüksuda Nişantaşı cadde- lan verilecektir. 
~inde 7 ve 14 numaralı hanclerl lk:ı.· 3 - Ma.a., sahiplerinin ellerinde bulunan fişlerde y:ızılı gfuı ve saatte 
metgAh gösteren Bay Salp Hilmi Ara& bankamıza müracaatları ve bunun haricindeki milracaata.nnda kattyen 
1940 senesinde gcr<!k Bay Mehmet kabul edileıniyeceği ehemmiyetle ilan olunur. (5837) 

Cemalet.tinin ve gerek Bay Ahmet ı••••••-••••••••••mı••••••••••ı~ Celaleddinin vekaletlerlnden azledll- , 
mlş olmakla bernber bunların veka.let- ı Yüksek Lir ailenin fevkalade kıymettar ve antika mücevheratı 1 
!erini suiistimal ettiğinden bahisle ' Sandal Bedesteninde teşhir olunmuştur 1 /6/942 pazartesi giinü 
hakkında emniyeti sullstlnıa1 davası saat on dörtte satılacaktır. 

açılmış ve bu dava elyevm 'Os.ıtüdar : '9 # 
asliye ikinci ceza mahkemesinden D ) k f b • k 
942-329 numaralı dosya lle hem Bay evren satı ) ,.. a f} a 
Mehmet Ceınalcddln ve hem de B~· 

Sabun, berber sabunu, lel<"...e sabunu, terzi sa.bunu, soğuk su sabunu 
Ahmet Celaleddin namlarına Bay Sa- yapabllecek buharlı ve çiJt cidarlı. elektrikle müteharrik bir kazan. 
lp Hilmi Araç aleyhine takip edil- pres, silindir. kurutma. dolabı ve bir sabun makinesi ile aynca bir kü-
mekte bulunmuş olduğu halde ahiren çük kazan ve amonyak imaline mzumlu ve o tC§klUl.tı havi amonyak 

vacıesin.de borcun verilmemesine mebni ya.pılan takip üzerine 3202 nu
maralı kanunun 46 mcı .nat'desınin matufu 40 ncı maddesine göre satıl
ması icap eden yukarıda. yazılı ma.a oda ve dUkk.anl:ır Vt? mağazalar ve 
apaıtımanlan mü.ştemU Hırl..stakl namı diğeri Sitedopera namile- maruf 
maa müştemilat kargir hanın BO hLs.>ede 36 hls.>esi blr buçuk ay ınüddetıa 
açık aıLtırmaya konulmuştur. Oayrimenk.ulun sJ.tt:jl t:ıpu s.cil kaydına. gö~ 
yapılmakta.dır. İstlyenler mnh.:ı.Uinde mczkür gayrimenkuliın bugünkii 
vazlyetinl görüp tetkik cdebUiı'ler. .l\rttırmaya girmek ıstiyenler (196871 
llra pey akçesi verecektir. MıUi Bankalarımızdan birinin temmat mektubıı 
da k:ı.bul olunur Birtkmiş butün v-t>ı:gller Belediye re:ilrr.lerl ve tella:tye 
rüsumu borçluya ait tır , G:tydıncnkulün vakfiye t vey:ı mlılktyetı hak.km· 
da hi.ssedar1ar lle Evkaf ldare.sı ıırasındakt dava hilen ma.hlremede te~klıt 
edilmektedir. Vakıf !c1re;;i ve t.ıvl:l tutarı borçlul.ır:ı tüt olmak üzere 
arttırma bedelinden çıkarılıp cta·;a neticeainde gayrlre.enkuliln vakfıvett 
tahakkuk ettiği takdıroe Vakıf idaresine verilecek mülkiyeti sabit olduğu 
halde de borçlular hesabına. geçirilecektir. Bu v:ıuyetın muştcrller huku
kuna bir gfına tesiri yoktur. Arttırma ~artnanrnsl 26/5/ 912 tarlhlndcn iti
baren tetkik ~tmek istwcnlere Sandık Hukuk ~leri Servisinde açık bulun 
durulacaktır. Tapu sicil kayiı ve.s:ı.lr lüzumlu malümn.t da şartn.:ı.nıede ve 
takip do.:;yasında vardır. t~rttırmaya girmi.ş olanlar, buulıırt tetklk ederek 
eatıLğı çıkarılan gayrimenkul hakkında h,,r şeyi ö~ren niş d ve telikkl 
olunur. 

Blrlncl arttıınıa. 27/7/942 tarltııne mu3.ldif tpaz:aı-te.:ıı> gu.nü Cuğıılo~
lunda kain Sandığımızda. saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat. 
ihale yapılabilmesi iı,ln tekli! edll('!cek bedelin tereıhıın ahn.m;ı..,, icap eden 
gayrimenkul mükellefiyctlfo Sandık alacağını tamamen geçmiş olm.J.sı 
şarttır. Aksi takdime son ıırttıranın taahhüdü baki kalmak şa.rtile U/B/ 
942 tarlhlne nıtisadlf (çarşambo.l glinü aynı mahalde v~ aynı saatte aon 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en ço!c arttıranın ü.ı;
tünde bırakılacaktır. Haktan tapu slci!lerlle s:ı.blt olmıyan aHlkadarlar vıt 
irtifak hakkı sa.hiplerintn bu haklarını ve hususile falz ve m:ısarlre dair 
!ddlalarını ilan tarihinden ltıbaren ::ıo gün ~çinde evrakı müsbitıelerlle b·!
raber dairemize bildlrme!erı lil.zımdır. Bu suretle haklarını blldlrme.m1f 
olanlarla haklan tapt! slcillerlle sabit olmıya.nlar satı, bedelinin payl~vı.
sından hariç kalırlar. Daha f3zla malumat almak: lstlyenlcrin 9381364 d )3-

ya nu ne ı{tı ı ~ukuk ! Se lslne •racıı ıt etm'!lerl U ıı 
Bay Salp Hilmi Araçın Bursa. vilayet imal tıcslsatı vıe nışadır ıınallne mahsus tertibat ile yine ayni mahalde 
icl:ırel hususiyesinc Bay Ahmet Cela- her nevı itrlyat lnınlinl ynpac:ı.l~ laboratuvar tesisatı bütün bunların O 1 
leddlnln vekili Slfatue arazi vergisi hepsi bir arada satılıktır EMNIYET SANDIÖI: Sandıktan alınan gayrlmenku.Ifl ipotek göster--
tediyesinde bulunduğu haber alın- ı İstanbul 'l'ütün C.hi~ıük Karakol sokak No. 5 İbrahim Soykana mek 1stiyenlere muhammlnlerim1zln koymuş olduğu kıymetin % 40 mı te... 

mış ır. Mumaileyhln gerek Bay Meh- -,ıım•••••••••••ımmaım•m•m•••••••• ı~olaylık göstermektedir, (5833) 
t ww ı wa nılıracaat, 

1 

cavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarmna. bdııt' borç verme!t suret.ti• 

met Cemaleddin ve gerek Bay Ah- iil W' • 
met Cern.Ie<ldln namlarına hlç.ıbir su- Glüten Ekmeği satışı hakkında r 
retle vekdletı bulunmadığının ilanına 

~li~b~~~~~-hasıı oıdu~undan keyfiyet i - Eczanelere ilan -
Adres: Bay l\Iehm«:t Cemaleddin ve Türkiye Eczacıları DepC1su A. Şirketindt'll: Çok temiz ve kıymettar pırlanta küpe Bay Ahmet Cel:llcddin umumi vekil- Toptan tovzll müess".sem1z tarafından yapılacak olan Glüten ek-

leri avukat SenıyerJılln Başak. Gala- meklerlnin satışına başlaıunış.tır. Ekmek karnelerinin bir günlük kupo-
fada Sigorta hanında. nu mukabilinde 125 gra:n verilecektir. 250 graml1k paketler 2 günlilld 

kupon mukablllnde İst,u~buld::ı. 55 kuruşa halka satılacaktır. 
Dairede saklı eşine uygun olan bu Eczan~Ierin f>Poomuza mii.M.caatları: Telefon: z37:;0 

ilan l.st.ek veçhlle ilan edilmek üzer·er!!ll!~~~~P' .. ,.P•••••••1••*D•iıııiiiıiıiıiiııiıiiıiiiııll•••lliı 
Akı}am gazetesine gönderildi. T. C.rJ..ıt.Mıı!~ .. ] 
Beyoğlu ikinci noteri A. Hllmı. Umar. 

İstanbul icra. M.kimliğlnden : 942/ 1 
184 
Şükrü Cenap oğlu: Beşlkt~ Yıldız 

caddesi (11) No, Mustafa Huliısl: Ca.- 1 
~aloğlu Mahmudiye caddesi (16) No. 

1 
Kadri: Unkapanı Kasap Dc:mlrhuıı 
mahallesi Demlrhun Çeşme sokağı.' 
u7ı No. AU Rıza: Süleymaniye Şey-
hiillslam kapısı civan Hoca Hamza 
Mektep sokak 16/8 No. Alacaklı Senl-

NU 

MiM ÇAKIRIN 
GAZİNOSlJNDA 

1 HazJran Pazartesı günü Akşamın
dan itibaren: Her nkşam Ses krallçest 

ha ve Lutfl Hamza oğlunun Şilltrü ve 
saire aleyhine yaptığı takip üzerine ve Saz Arkada.pan birlikte 
mercice verilen 23131942 tarihlı ka- •••••Güzel !1ava - Güzel servis ve ucuzluk. ••••••••• 
rara karşı Seniha ve Lti.tfi Ham7.a oğ-
lu taraflarından temyiz edilmiş ve ta.- Malatya Bez ve f••till Fabrikası T. A. ş. 
rafınıza gönderilen temyiz arzuhal- · "" 

Sandal Bedestenfnd• teşhir edilmektedir, 
28 Ma.vıa 942 perşembe ırJnü sna.t 14 de mümyed& ite sa.tılaca.lttlr. 

. BAYILAHLAR,ÇARPINTluESiNiR BUHRANI ÇEKENLER 

NEVROLCEMAL 
DEN 20 DAMLA ALINCA SiNiRLERi YATIŞIA . DERHAL FERAHLARLAR, 

Mühendis, Fen Memuru ve Bir Anbar 
Memuru Aranıyor 

:A.nadoluda bir in~aat ıirketinde çahpak üzere tecrUbeli bir mO· 
hendia. Alet kullanabilir, tecrilbell iki fen memuru ve anbar iıledn
de çalışmıf yazısı gil:ı:el bir memura ihtiyaç vardır. TaUplerln ves!k... 
larile beral>er her giln saat 1 7 den sonra Karaköy Bl.iylik Tilnel Han 
No. 6/7 ye müracaatlan. _ 

ıeri ikametgahınızm meçhul1yetl ha- Memur. ve İşçileri istihlak Kooperatifi Şirketindent 
sebile bllA tebliğ fa.de kılınmış oldu- M u HA s E BE c • A L 1 NA c A K Dağıtma ofisi umum müdürlüğünden ğundan temyiz arzuhallcrinin bif<!r 1 Dal{ıtma. ofl.si merkıez A:adro.su lçJn 100 - 260 llrn. ücretli memuriyetlere 
ay müddetle mercice 11:1nen tcbllğine mOsabaka. ile memur alınac:.ıktır. 
karar vcrllmlştlr. Bu müddtt içinde Şirketl.mJzin Mala.tyadakl merkezinde çalışmak üzere mesuı bir Müracaat edeceklerin memurin kanununun 4 üncil m!!.ddeslle taytn 
t~myjz ıırzuhrulni ıcra merci kalemin-! muhas<."beclye lhtlya.ç vardır, Müessesemiz Bareme tabl olmayıp tallblıı olunan vasıfla.ı:ı haiz olmafan şartt!.r, 

Zawf - Beşiktaş nüfus memurhı- cıen alıp cevap vet·medil;!n.lz takdirde 1 ehll"'''t ve liyakatine göre lkl yu"z~traya kadar Ucret verilecektir. Umu- Yüksek iktisat ve ticaret tahslllnt bitirmiş olanlarla. ttcaret Jtselert me-
tfundan aldığım nüfus cüzdanımı ve kanuni murınıelcye dcvom olunacağı ı J- 7.unlım, resmi ve husus! ikt\sat. ticaret, maliye ve sanayi miıesseoolcrlnd• 
terhis te-.:Irereml. ekmek kartlarını za- Hıln olunur. mi şeraite fıaJbl olmak ~art!Je memur evlerinden blı1 de tahsls edilecek- mzlle görm~ olanlar ehlly~tlcrlne göre torclhan alınacaktır. Bu gibllere 
yt ettim, yenisini alacağımdan e.5kl- -:z:;:a:-y-:-1.;....;.~v=-a-:su:-s:-ı -:"b-u':""lu_n_d_u_ğu.m __ s_eı_1-1ha- tir. Taliplerin nüfus hüvl1et cüzdanları ve ıs!mdiye Jcndar çalışınUJ ol- 3656 ve 3659 numaralı kanun hUl~ümler;ne göre ve milli korunma. kanununun 
sinin hiıkmü yoktur. Cemile tJreyenin maaş beratını ka-J ctuklan yerlerden aldıklan wslkala.nn birer suretını kendi el yazı.larlle ti ncı maddeslle tasrih oıuna.'1. müktesıep haklan rruıhfuz olarak tayin olu-

Ortaköy Cnvltağn Am ı bey sakal: zaen zayi eyledim, yenisini alacağım. YazıJmıf mektuplarına ekllyeretı: en ook lfi/B/'142 tarthJne kadar Ştme- nurlar. Müracaatlar Ankara.1a d:ı.ğıtma ofL<ıl umum müdürluğüne ve t.nt-
____ ·H __ . _" _ ·_ · ____ ' __ w ______ .. __ . _ . ·- ·- · - ·- ·--· - ·--·- ---··""· --"--..--.-'-...._ ........... _....., ________ ~..._ ... _......__ .._ _______ , ,_r_a_da .... _\_'ll_~!~ ~~ ~ü~?rlükleıine yapılmalıdır . 


