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Avrupanın 
istilası 

ne zaman? 
İngiliz Hava Nazın 

Sinclair'in dün 
geceki nutku 

Japon filosu 
kaçmağa 

icbar edildi 
Tebliğde, müttefiklerin 
Paıifik'te taarruzu 

devam edecek, deniliyor 



ABfAll 'Mayıs 1942 

( Geceki ve Bu Sabahki llaberler ) 
Harb tebliğleri 

Alman tebliği 
Beıtbı 8 <AA> - Alman tebllti: 

DBpnanm Donetıı b&~da İlmen 
lllllnln cenup dolusunda ve Vollrot 
eepheslnde mühim kuvvetler:li! ~ti!fl 
-ııam htlcumla.r p&kürtillmtıştüı·. 
Buslar 11 tank kaybetmişlenlli'. Le
n.bıgrad'da mühim askeri tesislerin 
lloımbardımanı netıeeainde bftyük yan
gınlar ~mt§tır. 

Filipinler' de 
mukavemet 

bitti 
Muhtelif adalardaki 
Amerikan kuvvetleri 

teslim oluyor 

l..Aponyada Alman ve Fin kıtaları V..m.toı. 8 (A.A.) - Japon 
gilnlerdenbert atlren m~rebelerde liontrolu albndaki Manilla radyosu-
tevrllen bir gumpu karşı hucmn.larla. h b d'"" ~ C "d 
--~ t ı .. tı n·· bl ""k esir- nun a er ver ıgıne gore orregı or 
.111.llla e m"l r. uşman r ,,.., d li . · · J ı h 
den başka 1400 ölü vermiş ve her cins- a uıınn tea mı ıçın apon ar er 
ten halt> mahemeSf kaybetmiştir. §eyden önce Filipin adalanndaki 
Kurmansk cephesinde geniş ölçüde Amerikan-rdipin kuvvetlerinin mu
h11cumlar neticesinde bazı kuvvetler kavemeti bırakarak teslim olmaları
JOkedil?DJltlr. m istemiılerdir. Amerikan kuman-

danı, yeni ve faydasız fedakarlıklan 
ltalyan tebliği önlemek için bu ıartlan kabu] etmiş 

. ve muhtelif kuvvetler kwnandanla-
Roma 6 (A.A.) - Italyan ordulan nna K:abeden emirleri vermittir. 

mnumi tarargfiliınm 70 numaralı t.eb- ... L.. 8 (A A ) G ·-' 
Jlıli: Sirenaik cephesinde mühim b~ • o-.,,o · · - . orreg1<1or 
hadise olmaDUJ, müsait olmıyan hava. adaaU1J11 Japo~ k~etlerı tarafm
prtlan keflf halinde bulwıan Ull$Ul'· dan tamamen qgalmden aonra ada· 
J&mı faaliyetini yine tehdit etmıştJr. daki Amerikan ve Filipin kuvvetle
İngillz tayyareleri Bingazl üı.erine rinin Başkomutanı general Wain ile 
,eniden bir gece atını yapmışlarsa da kurmaylannnı derhal eair edilecek:
Jnsanca zayiat ve hasar Yoktur. Tay- lerini Domel ajansı teyideylemek
,uelerlmizden dördü dönmemlşt.ir. tedir. 
Blr pilotumuz saldır. 

Alman tayyareleri Gozo adasının 
(Malta) körfezinde 1k:i büyük gemi 
batırmışlar ve bir bava muharebesi 
esnasında Ud Spit!ire düşürmüşlerdir, 

Muharebe tayyarelerinden mürek
kep tefkillertmtz bir çok av tayya?Ele
rtnin refakatinde .Mikabba hava mey
danına muvaffakıyetle taarruz etın.1§.. 
lerdir. İsabet kaydedilen hedefierden 

Yugoslavya' da 

Nit civarında çarpı§· 
malar oluyor 

tesit duman sütunları ve büyük alev- Z--urib 8 (AA.) - Brit: Belgrad-
Jer yükseldiği görülmüştür. dan alınan bir telgraf, general Mik-

B L l 
hailovitch kuvvetlerinin, Niş'in doğu 

• ava Ye batısında bn savqa tutuıtuklan-
Vich:r 8 (AA) - Başvekil M. m bildirmektedir. Belgraddan tak

l..aval dün basın komitesinin öğle yiyeler gönderilmit ve bir çok köp· 
yemeğinde hnzır bulunmuştur. riilerin tahribedildiği öğrenilmiftir. 

Bütçenin 
denkleşmesi 

Buna dair layihaların 
İncelenmesine baılandi 

Amerika ve arap 
memleketleri 

Amerika bu memleket
lerle münasebetlerini 

ııklaıtıriyor 

Reisicümhur'un 
doktorlara ziyafeti 

Diego Suarez Hava şehitleri 

GUlhane hastanesi doktorlarlle 
uzun hasbıhallerde bulundu 

Amkan. 8 (Telefonla) - Reiaicümbur lemet ln&ıü, busün, GWt;a
ne hutaneei bocalarile bqasiatan ve ui.tanlanna ÇanJiayaclaki WtJde
rinde bi·. çay ziyafeti venniştir. Reiaicümhw. dok.torlanmlzla uzun hu
blhallerd · ibulunmuıtur. 

ahndıktan 

sonra 
İngilizlerin Madapıli~ 

da büyük mukavemet 
göremiyecekleri tahmin 

ediliyor 

İamet lnönil, llf8111 üzeri Büyük Millet Meclisine ırelmit 
ıetkümhur daireeinde bir müddet meıgul olmuıtur. 

Kap 8 (A.A.) - Son zamanlar
ve Riya da Madqa.,karda olup bitenler hak'.. 

k:mda iT maltimat alan bir zat Ma· 

Mahalle birlikleri 
dagaak~ müdafaacılanmn yakında 
mühimmamz Dlacaklannı bildir
mektedir. Çünkü aylar var ki Fran
e.adan Madag9skara kafile gelme• 
miştir. 

Temmuz ayına ait ekmek kartlar.• 
bu teşkilatla dağıtılacak 

Bu zata göre, Diego Suarez aluı· 
dılctan sonra İngilizler büyük bir 
mukavemetle karıılaımıyacaklardır. 
Çünkü Fransız kuvvetlerinin en bü
yük kısmı bu deniz iiaüncle toplan-

Ankara 8 (Telefonla) - Ticaret 
VekAleUne gelen malfunata göre, her 
tarafta mahalle blıliklerı kurulması
na faaliyetle devam edilmektedir. Ha
ziran ortalarına kadar bütün kasaba
larda bu teşkilltın tamamlanmasına 
çalışılmaktadır. Temmuz ayma ait ek-

Harbden · 

di~ .:ı .. ıı..~-n-•- bu mıştır. 
mek ~e .~r .._ .. WUCloU&IJ, _ Fransızların daima Hint Okyanu• 
yeni teşkilAt ııe ya.pıl:ma.sı düştınül- au Cebelütta~·ı olarak nnflandır
mekted~. Kartlara, sabibinln ~: dıklan Oiego Suarez, bütün İngiliz 
iaşe bölgesi yazılacak ve her turlu filosunv sığındıracak kadar g~iştir. 
suiistimali önllyecek tedblrltt alma- Londra 6 (A.A) - Annalist'in 
caktır, aUeri tefsirleri: l~liz ihraç hareke

tinden 3 gün aonra Diego Suarez•in 
teslim olması hazırlıklann iyi yapıl
mış ve kullanılan ktiVVetlerin ezid 
bir Üstünlükte bulunmuş olmasından 
ileri gelmektedir. İşgalin çabuk ya

)5 mayiıta meraıim 
yapılacak 

Vazife uğrunda. şehit ~a.n Türk 
bavacıla.rının namlannı tebcU için 
her aene oldutu gibi bu aene de ı& 
JD.Q'UI cuma gtinü Fatih ta.na.re par· 
tında metaslm yapılacaktıt. O gün 
saat 13 te Fatih tayyare parkında 
aakeri kıtalar, polis taburu, mektep• 
lller ve davetliler toplanacak, saat 
H te hava. şehitJeri ve diğer şehitlertrr 
aellmlanmaslle merasim ~lıyacaktır. 
Bu sırada kulelerde, daire ve mües· 
aeselerde bayraklar yanya kadar çe
kilecek fabrikalar ve limanda bulunan 
gemiler, dtıdük çalacakla:Mır. 

Bir dakikalık ael4m merasim.inden 
sonra tayyare A.bidcsı önünde ordu. 
hava kunımu, yüksek okullar ve haJlt 
namına hitabeler irat edilecektir. O 
gün metasim dolayıslle saat 14 ten 
15 e kadar hava faaliyeti de tatil olu
nacaktır. 

Erzurumda Milli Şef 
günü 

F.rzuranı 8 CA.A.l - Büyük Relıd
cümhurumuz Mlllt Şef İsmet İnönü
niin Erztırumu ilk şerenendirdiklert 
18 temmuz gününün yıldönümü ola
rak kabul ve teslt edilmesi.ne Beledi
ye meclliıl tarafından ittifakla tara.r 
verllmiştlr. 

Ekmek miktarı 
( Baş tarafı 1 inci sahifede) 

sonraki dünya 

B. Eden bir nutuk 
ıöyliyerek bunu 

taıviretti 

Malta'ya 
hava akınları 
Malta valilik ve kuman
danlığına general Gort 

tayin edildi 

pılacağına şüphe yoktu. Ada, Japon şiddetli kış ayları içinde de iaşe işi
denizaltılannm faaliyette bulunduk- nin sekteye u~amamasına dikkat 
lan Bengale körfezine 100 saatlik edildi~ ve bugüne itada~ 300 gram 
bir mesafededir. Bu denizaltılar, bir üzerinden halka ekmek verildiğini 

izah ettikten sonra yeni mahsule 
Vichy üssünde!'l malzeme temin ede- yaklaşmakta bulunduğumuz fU gün-
l>ileceklerinden emin olsalardı bu ıerde her ihtimale karşı gerek ordu 
yolculuğu gözlerine kestirirlerdi. Bu ve gerek halk ihtiyacı için ibUyatlı 
gibi kolaylıklar olmadığı takdirde, bulunmayı lüzumlu gördüklerini ve 

Eclinbourg 8 (A.A.) _Hariciye Londra B (A.A.) _ Londranın denizaltılar bu yolcdluğu pek öyle böyle bir stok temlnlnf mümkün kıl• 
Nazın M. Eden, bu akfam Edin- aalahiyetli mahfillerinde bQ8ün aöy• kholayD~ yapaSmazl~~· Bırnun,lagilbizlera- mak üı.ere yevmiye e'kmek milttannın 
b 'd ı-..ı .. b" tuk h _ı_ '-dı'~e go"'re, n: .... _ ...... JÇ. ı·nde Mal· .er, . ıego .. u.arez.ın zap.tı .sı .. e- bir gün 300 ve onu takip eden günde 

ourg a eöy euigi ır nu ta arv- ıan o-· ._.. "· l h b d ü de 150 gram üzerinden verilmesine 
dm. sonraki dünya durumunu tasvir ta üzerine 6 bin tondan fazla bomba n~ e ıne mu nn ır e~ız asu ver- karar verdiklerini ve bu hükumet 

· d · · k' tı1 A · ''dd ·t · • d h mış bulunuyor. Adadaki hava alan• etrnıı ve emııtır ı: a mııtır. yr.ı mu e ıçın e ava 1 d d . "f d k . 1 kararından gurup umumi heyetini 
Sulh için fedakarlıklar yapmalı- bataryalan 1O1 düpnan tayyareai han?. ~~ a ~tı 8 e ~~da ':f 1~ e, haberdar etmeyi lüzumlu telfıkki et· 

yız. Bu harb haşlamadan evvel dün- düşürmüılerdir. · u;: da.ıze a H: çevr;:r:_ ___ ~;: a, tiklerini bildirmiştir. 
ya gözlerimmn önünde uJaiıyonla. 1.-.dııa 8 (A.A.) - Britanova M dar k. dt ilAfrik" kıı:: TJcaret Vakil1nden .aoııra söz illan 
Harh, hu gelişimi hızlandırdı. Harb- ajansııım havacılık muharriri yazı- a agdu akT ah. askı e 

1 
.• bir çok hatipler hükumetin, yeni 

d k. d'" d h •-·· '"k l M it ·· · ıl ak ı aruın a sı ı ır ontro teal8 etıne- mahsulün ı.o..Ak edll-aJM şu ~lerde en ıonra ı un.ya a a ırnçu o a- yor: a a uzerıne yap an m arın . . '-" k . Mad k ....... ~ ... ~s• sw.u 

ak ı f. • • b ·ı · · · h f l · · d ,. l b' f mıze ımıı:an verece tır. agas ar- böyle bir ihtiyat tedbiri alınmaaını 
c tır. n ırat ıçın encı ınyaset ıçın son a ta ar ıçın e mana ı ır zayı • d .. hk b k k'I . b sureti mutlakada tasvip etmişlerdir. 
fena komıuluk siyaseti için yer kal- lama görülmüştür. lua dm~sta emdilınaş a mekevedı. enn u-

ı d d n ugu zanne em t ır Bu arada bazı ha.tipler önUmüzde-mıyacalr.tır. Britanya mparatorluğu 25 niaanda gün ÜZ ve gece a aya 1 .1. k I d-L- h. • 
ngı rz ayıp annı ana e emmı ki hububat mahsulünün htiktimetçe 

için dünyada artık infirat bahis mev- 250 Alman uçağı hücum ettiği hal- tli l d n • el" • • Ankara 8 (Telefonla} - Meclis büt- ıyız. halktan ne suretle satın alınacağının 
_ eneum-eni bugun-kü top~tısında. . b zuu olamaz. Başkalarının bizimle de. hu sayı 26 ve 27 tarihlerinde y<lıe ..._?. 1mamasınfı d an_!._~ 1 OOO izahını iBtemlfler ve ordu ile bir kaç 
v- Lond 8 (AA ) D il Sk tc 1 ki "d 'f · • · 100 150 d.. ·· tü E t • ·· urcnu tara n an ıua.rlr'Ullen 
IH2 bütçesini denkleştirmek için ha.- ra . - a Y Orte pay qaı· ~a S~nlAhıl are vlazı esını temınk . ~eh. ybe l u~~l r. r es2ı0g0un rakamı taarruza uğrayan mevkiin büyük şehir halkmm iaşesini temin 
mlanan kanun Ji.ylhalarım hıcele- YUJYor: Biılqik Amerika, a, etme ıyız. ı a anma arımızı artı geçıcı ır ar ş a ~ ıayııı e eb . . da k t • kal- edecek miktarda hububat satm aldık-
meğe ba.şla.mı4tır. Encümen toplantı- Şarktaki harh memleketlerinin Ak- hiç bir zaman bu kadar ihmal etmi- çıkmışsa da, 29 ve 30 tarihlerinde ~ıyetı yanın ıyme l1Z tan ıımıra miista.bsll yedinde kalaca& 
llila Maliye Veklll B. Fuat Ağralı rl- denizde biT Mitıv~ ~nıızu ihtima- yeceğiz. Bu ihmal dostlarımızı kor- 100 e düşmü,tür. Bir mayıstanberi m v~ ır.8 (A.A.) - Hah im- mahsulün memlekete seıt>ea bırakıl· 
JBSet etmşitlr. li ltarp11ndaki azımlenni kuvvetlen· kutacak, dütmanlanmızı sevindire- ise hücum eden uçak sayısı 24 sa- d .. Y.. D" S .~r .~ .. ması muvafık olacağı Yolunda müta.-

dirmek amacile, pek yakında bu cektir. Barış bir cephe ve bant mu- atte 50 ye vamıam11tır. d~gın~ go~e ıego • .. uareM:~unun lblar serdetmişlerdir. 
Bir kanun teklifi memJeketler1e olan münasebetlerini ahedesi itinden daha fazla bir teY- Malta kumandanlıği kii§mut okm-~ .. ~l~ dragmk en ~u1- Hatiplerin beyanatından sonra kür· 

c:laba eıkı bir hale koyacaktır Bu d' Ba · · k t d ıA d ann tar 11ıuu ın e araya ç1a.an • süye gelen Başvekil Dr, Refik aa.ydam, 
Ankara e (Telefonla) - Gaz id· "f B' I a A rika K:ın· F::ka rıtkıçkıİ . uvvek de lazun 

11
• Londra 8 (A.A.) - MU.temle-- m11 olan bölük çete muharebelerine yeni hububat mahsulünün mübayauı 

l'ofil il..: cerrahlıkta kullanılan doku- vd~~ e 1 .1~ eMı Al me d nıKin. k' ıre-
1 

~ ehar e er1ın veal a akın ~nnlı:5a• k'eler Nazırlığının peqembe aktamı müsait olan dağlık bölgelerde muka- hakkında ica.beden tekmll kararların 
_ 1 •• ,,,_ • d eııu. e çııı exan er r eve- ıımaga zır o up ç lfDl ım anı• tt""' t'"""-1")!. ·· al · d L ed. hüı..A- t ,,_ ... ,.!io.... .__ ım ma aar1;uann gumrux reemın en ril • . El • k el b" h t1 __ 1 lan uk bil' d ._, . negre ıgı ..ıo 15e ırore gener aır vemetc evam ebneıd 11. &u.me e au.uu 'f!iu•l ve saw.u a a 

d la "tbalAt tü l .. ..k "d mıştır. çı ya ın a ır eye e m tve ~ıtma m a ın eııu. mli· Vilyam Dobi Malta adası ve mülha· At k • teştdlAtınm yer yer yapılmakta. oldu-
0. Y1 

1 
; çj.~ a =~da- ıbirlikte Suud Arabatanm ıve oradan kaf atı bulabilecekleri bir iktisat ıis- katı valilik ve kwnandanlığmdan İ9" et eı emn tunu söyledikten .sonra, miistahsllin 

l'eeı araaın a ar ç ır. da Irak ve Sviyeye gidecektir. temi kurmazsanız yeryüzünde kati· "f • • K 1 'b' iJ • Vichy 8 CA.AJ - Madagaskar va· kendisine ve tekmil ailesi etradlle 
Bu ihtil~flar.. halletmek üzer~ 815. ~e Bu heyet bumdan bıwlannm M. yen barııı elde edemezsiniz. Birle b a etnıııtır. ıra ın. t.aavi. 1 

• e. yen• Ilsl Diyego Buva~e perşembe •- hayvanlarına bir aene için yeter mık· 
8 l 6 tarıfe nwnaralannın bırlegtml- Kirk gittikten .onra Suud Arabiata- m· ·u ti Ik 1 . hı zı{ ne general Gort tlym edılm11tir. baht ateş kes eml'1 vertıdlltnl bildir- tarda .hasılatı ve bu ır..eyanda. tohum• 
mes: hakkında bir kanun teklif edil· nmd kal ... J ak d J 1§ mı ~ ~r 1Y

0_ 1_eeen enn nı • Londra 8 (A.A.) - General ml§tir. Adanın cııter no1ttaJah asım- 1 .. ,... bJtakıldıktan sonra üst taratı-
•. ..,. lı:l'f .• 1 . .ı_•L! a acagı aan1 m ta ır. anna manı o maıı: ve haydutça usul- Gort'un Maltaya cnderek yeni vazi· 1 ftdaf .._ ..... ~- ueu mJfti. ıe ı encumen enn teuwun- Bu ı.. A 1 Mih lı: J I ı_ ___ J _uak· ti "' _ ... e m aaya ..... y ..... ~ ..... ~..... nm hWdimetçe .satm ahnacatmı ve 

den ıkara' Mecli:: nıznameaine alın- .. ney":· rap ~n vere arp ~re &.AZU.n~ an muvon IY• ere mn· fesine oaıladığı reemen bildirilmek- Se 1 ' l ·r ak l i hububat mbtahslli olmıyanlarla l.s-
ç mudalaa için hami surette destekle- nı olmak ıçın lizım gelen zabıta kuv· tedir. Y an a ngı ~Z a er er tilısall 1L'endialne Ufi gelmlyecett an-

mıttır. mek lıuauaunda M. Roosevelt tara- vetine sahip bulunmalıdırlar. Ban§ı çıkti lqılacalc olanlan teadüfe bırakmı• 

lfmdan veriltsı bir karar üzerine tet- muhafaza etmek yüku ve haıbden e•• ••k d • Londra 8 CA.A.) - ~ yarak hiikıimetın 1Q4e ~tfnl ye. 
Ardiyeden çalınan kil edilmiıtir. Bu karar ileride bazı ıonra iktisadi uzlaşma meeuliyeti uyu enız göre son gtinlerde dotu Atrlkadan nf mahrulün meçhul olan verı'mını 

kumatlar geliJ111elere yol açacaktır. Büyük Britanya. Amerika. Rusyaya muharebesi• getirilen İngiliz kıtalan Seyl!na. çık· ve memleket müda.faa.mun şimdiden. 
Kasımpaşada hamallık yaptıtlarJ ve Çine teveccüh edecektir. mıştır. bllinmlyecek ıhtlyaçlarmı gösönünde 

htellf •~n· l -•t Dl M ı · t bulundurma.ık mecburiyetinde olan 
ardiyeden mu --.;lr ere w e ec ıs e M. Eden Madagaskardaki İngiliz ( 884 tarafı 1 inci sahifede) Fas'ta hükfımetin müstahsile 1htlyacı fev• 
bin lira de~rlnde ipekli k;UJn84lan hareketlerini ctamamile muvaffak. A l bt•"' • kinde bli'akılacak mahsul üzerinden 
~maktan maznun Fehmi, .tskender, . 1 h k 1 d. "f ik vuıtra ya te ıgı 
Hüseyin Nar Hüseyin Emlııoğlu ile • •• •• • o mu§ are et er> ıye tavşı ett - Melbourne 8 (AA) _ Avus- memlekette sel'bea ticaret ya.ptınlma.-
btmlara yaıa'klık ya.pmaktruı mazn~ Nahıye mudurlen kanunu ten sonra şu sözleri ilave etmiştir: mıı dotru bulmadıAmı ve gurup umu-

d k idi trnlyadaki Müttefik kuvvetler umu- General W eygand, mı heyetinin, bu htiltfunet harek~tl 
Maksut, karısı Zinet ve çalınmış eşya.- dün e müza ere edi • Bu harektin öınemi kendi başına mi karargahu.ın tebliği: Cenup batı hakkında noktai n~zannın blldtrU-
JJ bilerek satın almak suçwıdan zan d d d D Su H d ik ,_, müıtakil bir reı·im altında Kemal, Asım ve Sabri dün ad- mey an a ır. iego arez in Pasif teıci tiddet1i deniz muharebe- mesin1 ıstemlşttr. 
Dyeye verilmişler, Sultanahm.et üçün- Ankara 8 (Telefonla) - Büyük Mil- denizindeki en önemli limanlardan ~i devam etmektedir. Düşman filo- tesis edecek Başvekilin bu talebi riyasetç, heye-
etı sulh ceza m.ahlremeısinde sorguya let Meclisi bugün yaptllı t.oplantı.da biridir. Bu deniz ilesünün Mihver ıundan 1 kruvazör, 2 torpido muh- tin reyine arzedllmiş ve hfildimeUn 
çekllmltlerdlr. Bunlardan İ.&kender sıbıbi vaziyetinden dolayı Jstita. eden eline geçtiği takdirde yalnız cenup ribi, 4 topçekerle 1 ia§e gemisinin hareket ve satın alma. tedbirlerini 
Ue Fehmi suçlannı itiraf ederek sa.- Dahiliye Vekili Teldrdal mebusu B. Afrika ve doğu Afrikadaki Britanya batınldığı ve deniz uçaklanna malı- Neuorlı: 8 (A.A.> - İYi bir men.be.- umumt heyetin tasvip ettitı 1111qıl-
b1plerine götürmek üzere anllyeden Faik öztraıan ıstıtasmı kabul ve Da- topraklan için değil, AlvustralıYa, Ye- ~ 9 hin tonluk t iqe gemisi ile dan Vallııgtona gelen fa.kat teyld mıştır. 
flkardıklan kumaşlan çaldıklarını hWye Vek:illl~fne Erznrmn mebusu ni Zelanda, Hindistan ve Orta Şark ı yük ve 1 nakliye gemisinin ağır edilme,.en bam haberlere göre gen&- Ruznamede ba§ka madde o\madı· 
'6Jlemlşlerdlr. Diğer mamunıar ise Dr. Fikri Tuzer'in tayin edilmlf ol- ile olan muvasalalanmız için de çok surette bombalanc:lıiı ve 6 uçağın ral Weygand, Lavalin 1JctJ.dara l'l!'e· lmQ.an ~ 20,20 de topla.ntJJ'& iM 
bu kumqlann çalınmııı oldutmıu bil- dutuna dall' RlyuetleOımlıur. tezkereli cic:kll bir tehdit tqkil edeceği anla- taıhribedildiği evvelce bildirilmitti. mesinl müteakip dema.ı Fransadan verllmi§ttr. 
medlklertni ııert sürmüşlerdir. Bo~ olmnmuştur. -ı-.... M ı ki" il u k ı gil' Am ik d · k ı · -----
aonund İskende Fehml Htlaey1n. Belediye yapı ve 10llar Jm.nununun wuıu..,~r. a zeme na ı yo an za n ı;. er an enız uvvet en aynlaraık Ftans:ız Fasında Rahata * Hallgte Çeameme-ydanı lıl;llınd& 
Jrar ve aH118ey1n ~lun'uıı tevkif- onuncu maddeııılne blr fıkra Jllvtııdne doiuya, Orta doğuya ve Ruıyaya dürmana verdirdikleri bu kayıplar- gltmlştlr. General, La.val Almanlara demirli bulunan Kallawan ftll'Uı""lt 
lerlne, diğer maznunlar hakkında. lüsum olmactıtma dair daJılllye an- do~ yayıldığı için Mihver koraan· dan bqka 1 uçak gemisi batırmıılar askeri bir ya.rdım.da bulunnıaP te- gece gh'erıek bınS1ZbJc yapan tıç kı;l 
•Jrl mevkuf olarak ta.hldkatm deva.- ctimeni ID8llbatuı ve madenlerin lan 1>tı hatlan ellerine ıreçirebilir- ve kaylbolmut gözile bakılmaaı ica- şebbüs ettıtı. taktirde Fast& mllstalrJ1 asliye dördtlncil ceza. ına.bkeme&tnd• 
mma tarar verilm1'tfr. aranma ve llletllmeai b&ktındak.1 ka- lerdi. l>eden difer 1 uçak gemnini ağır bir rejim tesis edebilecek vaziyettı!dir. muhakeme altına alıllıDllftır. Mu-

mm IA.yihıunnm müzak'ereııtne devam M hasara uiratrnıılardır. Bundan bat- nunlar nıahkem:ede suçlannı tıevU ~ 

Subaıı teıkili.ti 
olunarak encOmenden gelen dokuzun- ersin takımi grup ka bir ağır kruvazör ele ciddi hua- l>iğer, cihetten Vaşill8t0nda bulu- llle itiraf etmJşletdir Müddeiumumi 
cu maddesi kabul ed.llmiJtfr. Nahiye ıampİyonu oldu ra uğratılmııbr. na.n bir çok nüfuzlu şahsf19tler garp üçünün de ceıalandinlmalarını ıste• 

Ankara 8 (Telefonla) - Yeni m.ah
ırnlün mevsimi ya'kl8fm1.s olduğundan 
btitün vflAyetıeroe subaşı teşkllAtı ya
pılması işine hız verllm.iştfr. TeşkllA.
tın biran evvel faaliyete geçmesı ~in 
tedbirler alınmıştır. 

tefklli ve idaresi, nahiye m11dih'lett- nısıf ttıreaindeki Ftan.m müstemle- mtştir. Müdafaa ve Jcarar için mtılıa• 
nin intihap ve ıstllıdamı usullerine Menin 8 (A.A.) - Gurup ıam- Canberra 8 CA.AJ Mümeaslller kelerlnin Mihver ta.rafından kullanll- teme başka güne kalnu§tır. 
dair kanun llytbe.smm 19 uncu ma.d- piyonluk musa.bakalanncla finale ka- meclisinde beyanatta bulunan Bqve
desi üzerinde müzakereler devam et- lan Mersin ve Sivas futbol takımlan kll Curtln Paslflğin eeınubu garbisin- masına m!nl olmak 1~in Birleşik 
mlştlr. dün Mersin atadında binlerce seyirci de şimdi cereyan etmekte ola.n deniz Amerikanın bu topraklarm :ıtontrolli-

Meclis pazartesi günü toplanacaktır. önünde karşılaşmış ve Mersin takı- ve hava muharebesinin bu bölgede nü derhal eline alma.sıııı 18temekte 
mı aıf ra k d .. t k ak harbin idaresi bakımından haya.ti bir ve bu hususta derhal tertibat alınası 

Gayri meşru çocuklann Ankara'da Atatürk 
ıslah edilmesi bulvarında müessif 

Ankara 8 <Telefonla) - Gayrı meş- bir kaza 
ru çocuklann vaziyetlerini ıslah et- a. -•--~ 8 (T ) f ı ) B 
mck maksadlle Adli V kA ı ti t -ı l'UUUlnll e e on a - ura· ye e ... c ara d A .. '- bu] d .. "f b" 
tından yapılmakta olan hazırlıklar a taturııı; varın a mueesı ır 
tamamlanmak üzeredir. Yakında top- kaza oldu. Bir taksi, Şurayı Devlet 
lanacak blr ke>mlsyon bu hu usta bir &zumdan B. Emin'e çarparak ~lü· 

lA •• 

1 a~ı or sayı az.anar önemde olduğunu söylemi§tlt. 
gurup şampıyonu olmuştur. Başvekil deniz muharebesi hakkın- için hükumet nezdinde ısrarlı te§eb-

B. Churchi11 nutuk 
ıöyliyecek 

Lonclr3 8 CA,A.) - B. Ohurchlll 
önümüzdeki pazar günü Grenevlç 
Aya.rile saat 19 da~ bir nutuk 

da şunları ilave etmiştir: büslerde bulunmaktadırlar. 
cBu muharebenin neticesi ne ola- Derhal harekete geçilmesini tavsiye 

cağını şimdiden kimse kestiremez. Bu eden ayandan Pepper şunları söyle
çarpışma harbin neticesi üzerinde 
kati surette müessir olmıyacak takat miştir: 
mü.,terck dÜfmanımıza ka?'§l tarafı- cBizl. arkamızdan hançerledlltlerl 
mızdan derhal takip ec:Wmesl lizım- bu sırada kılı lDdt yarmağa YKt.lmlz 

* Kadıköy cıvannda lursızlıklar 
yapan üç kişilik bir şebeke meydana. 
çıkarılmış ve hn'sızlann üçü de yak~ 
lanmıştır. Hüsnü, AbdiiıTalıman vd 
Ahmet adlarındaki bu hıl:'sızlar Kadı
köy, Bostancı, İçerenköy civarında: 
Müzeyyen, Hatice ve Zehra. adların
daki kadınlal'ın evlerini soyduklarını, 
Kartalda. da bir bakkal dükkô.nmm 
kapısını kmp eşya çaldı'klannı ıtırn.f 
etm1şlerdir. Hırsızların çaldıkları eş
yayı sattıkları yerler tesblt edilerek 
hepsi meydana çıkanlDU§tır. Tahkl• 
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Şilede elektrik -



Sabite t 

Gördüklerim, duyduklanm Koneena~ ..._lra ye koro komerl 

Deli Atiye ile deli Saflye ? ... Şef : Muhiddin Sadak 
Soliatlerı '.Ali !esin - S.miAa Berhoy 

Pek az araJ iki m brd.,.tiler. dlll.m, ilde- kabak ~deli U. 6A-----
Jialiçte, Defterclarcla otunulu, w .. dola. Awrdan fit. a'YUI nqç takı-
la menim slderek 7dcla dlrt .... mrkm, 7..tere J•bp teplmnedea 
taJ'laklarQa plifinde, kupu krnm - Portabl ~riml •• Peetil llte-
tWfında, hal bo .................... riml •• Horoz tekeri ı.teriml ••• 
de aeJip rahatm: ......... pbıe· .s.&;,amm etekl-. .aıdıı 
ıU bir pce bhdu. ertem slln si· - K~ ~izin eeki oyun· 
derlerdi. cUlarmdan letİrtHDİ& de bu fakir 

........ ,,,... 
Hı••a 

Bu ww .... -
....... - ..,l a ,L ..... .....,._ 

ZlliSUN&UR 

BUGÜN 
MEL EK 
Sinemasında 

AlfN I OT HERlf 

Çam SakıZI 
UW AYRP.I. MAUREN 

O'IUuJVAN 
IPrafmdtıa ... Wr MSette ~ 

ÇAPKll K 1 Z 
lllencell .... elerle 4loı.a ~ 'M hlııl IUim ll&ve alarak ~ 

MIKI MAUS B07Qtl Atb'amm lmk betlik. b- kaı..iz oya)--, ..mı k ...... 
meti ~dılı için h&I& kız oilan Çatı katında. kBtede bucakta bl
lr.a, ~ lu17lu, da doirma d .. aueludar birkaç o;rancak aetirdi
Jimmen, akd talıtamma aobaahlı ler... Çooul: teaeke lokomotifi b
kocaya ft1alDa1JllD& t.amledilir, fa. rap kunp ~. annaile ~ 
bt .. ı. temiz ,ereu Wr bdmc.- .... .... ,.,.mel. bepimbia 

1m~~- -eldir= (Kör yhcmm ~0t:nee':!i.: Bu salı aksamı SUMER Sineması 
kir ahcası olur). O •ftlh bl7le ııaa- hopladı miDclerden: 
liplenemecnifti. Zira kudretin laNtiı - Çimenc:Werin bir tekerleii ne- Ba ... bir taJ1Ue ........... olarak aı. 
mıkııibibir1>o7.kaplamıblrahd .. rede) Bu ;raramazm eline seçeni Profeeörii aörülmemit esrarb hünerlerini sa.terecek CARQLE LOMBARD'in 
::n.~ö~~~ == t:: ~: ~a aokmak Adetidir. Yuttu~ S ES SiNEM ASI ve Tı y A TR OSU BRYAN NUtE .......... Will ... 
blac:ak hir yUz. Kim aLr bayi.ini) Baktık: hakikaten lokomotifin bir --~..ıı- --.:,. Ti---- eeld komedi lamundachr. Amerlbdan 78l ..a- • MR lllml 

Zırzopluiunıdan Wa da .,aı de- tekerleii ebik. bu çeyrek bUyüklü. U97....- ..,.....- .F--- G 
rece nJ.amlılaıdan, bele denizden lflnde koca kurıun parçaaını .. hi Tel: 49389 Bletler her ..... 13,30 dan ibı..r- Iİ)tatroaan..... ece Nöbetçisi 
ldü patll)'Nılardan. Sd>eıbi, yirmi yuttu mu acaba).. rinde aablm.ldacbr. Puar matineler 18 ela 'batlu. Y.._lnW 
7J) evYel, anneeinin aailıfında K&- Kanapc.., koltuk, konaol. ıoba. eec:- ~------ evTelcl• lwbaıım. pth.neden dönerlerken kayık ala- cade altlanm ara tara, 7ok. Her ta- ______________ ....... _______ lbtinllı. IÜlli '" bnetll. ~ takdim eclec:ektirı 

1lara olwerml,. Buna derenin dl>in· rafı mkı eıkı lllipür, meydana. çıkmı- •------- - Baısln ,__ _______________ İlll ____ r 
den çıkanmflar: O pdenlNıri ne yor. T A K s M 
eanc:lala, D<; 'NJ)QI'& ad11111111 abmf. A..uı, Gaip dedeye adaklar, Ed- 1 

Cöztepeye bize DMl1 selitiai .a,- hem IMd>aya a&beldn adarken, ~ Sinemasında 
~: pu. prpına, hir avam 7erde. bir 
Sabahın ..ıac.a branlıiuıda. kar· ana slkh fer7adı tuıtturclu: 

We Defterclar' clUi merlndea ~ - Miclcciii banakçaklan delinip 
q,, yürifır yüriiye Sirkecicleki ara• aidecek deMDis el ••• Bu yaYJUCaia 
.. Tapan iılkele.me dlterler, Oektl- ela iDi bre. tıop...W.,. shıeceiim) 
dara ppcek bot Wr konak T.,.r ki- Aıw. imal. .... Wr hekim Wun. 
ıa kupu. beklerler, ara1-cl)'a yalya- kmtann mlaumul 
np, yedilik tatlı eert t6tUnUn paruaıı Bititik kolllfUIDuz operatör k.ola· ı' 
de , ·erip kupanın içine girer, pencere iuı Fethi beyin evine pencereden 

Cörülmemit iki büyük ve aüzel film birdenı 

Kabuslar 
içinde 

Detatet ve heyecan filmi 
B., Rolde: 

Beyaz 
Kelebek 

K&çük 'balar Kra11çe.ı (80-
NIA HF.NNIE) Din rak1.i 

1RENE DARE perdelerini ind;rirlennif. 8eelenildi; dah, hastaneden dönme· ' pır 1 E R L 0 ' D RE 
Karay, •• yal; bumcıya kadar bo- mİf. (Fevziye kıraathaneei) karp- E6 n tarahndu zengin ve parlak ftlm 

JUDL ..la"VM çekme, obma &fi .. ..,,d.e)li Sokra• eczaneaine adam kot- S.... autleriı S.... euıtlll-iı 
me ... Devletlilerin tGıt>elerine mum. tunıldu: el>e Hafız Hilmi heyden 1,30 - 3,SO - 6,30 - 9. 2,30 - S - 7,,0 - 10 

zeytinyaiı adama... batka kimle TobıUf. Veznecilerde- waı--------------------r Çabgeldiler mi. artık 1eyıeyle ki s.bll. Hamcli beyin eczane.m- ... 
Ati,YanUDL Mqlalu pyer si7m• dea lüç tammedıfımız bir doktoru BUCON ELH AMRA' da 2 film Birden 
haydi bahçeye: Aluetliklerle (kBte Yetitdrdiler. 
upmaca). (kör•>. (elim a.tGn· Doktor, oilan• muayeneden toa- KIVIRCIK PAŞA 1 SARAY KONSERi 
de kalam) oyunlan; clmnatik ~ ra: llLAI. ...ad flm ti 
iindeki tYllpeze, halkalara, halata - KA·nn çok tif; bkamklıktan da ....... Filmi MAR'IHA roGE.Rni -cÖ. 
tınnamnalar: ceviz aiaana bruhı oWıllir, w1Q dolaUnluktan ela. Bi- HALiDE - SAIT • YAŞAR · , LE.TI'E DARFEUIL • P. 
almc:akta a,..az Dcıaiiin km Malt· aaena19Jfı madclei mlclenı,.e leım ile R. KEMAL MACNER - MARCEL s1MoN 
rik ile kolan Y111'mA; M.7tik au fıcm- ..ı.,.Jaml)'or. Bu milill4 vakalaıda .. _ Seaı!slar 2,30 • 6 • 9, U - Seamlarr f - .f,30 • 8 liiıiiiııll 

mn iiltüne ı...ı.. koyup (tahıtaranl· katiTe mUO Yerilmez. Bol l;ol iç ...,_--------------------~ li yavalli) di7e Dp mp inip k•llnna; ekmek. ha,lmmıt patatee yedirin, • 
toeulduiumda ahn11111 tMta aba le- em'a cldamun zedelemneeiue mini 
t6ne binip (deh ..... ~·l .... ~''t .1:11 • .._.._ , ......... 
ine arbyr ..thmma... iıft\ciy Witfitr rkah 'ttsttı ,.ah· 

Gözleri de hep etrafta; ..Jambk· nn 1 dqi Ptt.. 
lakiler ~ ~ cma ab)"or... O Takitkr röntıeıa. möntcmia 

Biçarenb ı...- kanajnula. akh adı wu lüç tufedilmediihü de ilbe 
fikri kocaya varmadeıırcb. Aç ta"1'11- edeyim. 

ludı $ A R A Y Siaamuıada 
Tamamen 1eni bir mevzuda gayet ejlmuli ve net'eli 

PER.iLi EV 
lan kendin' arpa aml.anncla -· Velet ekmeli. patatelıi yemez de 
• bl>lli dilinc:le de mitemadifm: Jemez; ~ miktan da ne tek süze1 komeclili mutlaka aöriinüz. Hot vakit pçirerHliah 

- Ceçend.. IDlllaalleda kalem durma. n arbaı Ültü y.mıa... Çok Bat RoD.cleı 
mıhnenizi hi bey iltedi. Gelinlik PGmeclen bnılftl alıterip kıvran· 
kazık kadar mı var. Durdum dar- ma1a ~ .-. .,_ -.;-- Frank Morgan ve Billie Burke 
dua-, babaD4 yeriacle adama YU• laıma 7ola yola. d&Ylne darine N- 8aaUn aut 1 de teazil&th matiu 
mam al.. Komtalarcbın dciMne hklan kopanhlu: '-wı._lllİll __________ lml!I _______ _., 
(Seni hillder y.........,..} d17or. - itte içi J.mduhat oldu. IOn ne- - .. 
Kalclun kaldım da kan u.rrafı a- fem i veriyorl .. 
Wı herife mi kaldan).. Davul hile En' amlar eDerinde, a,ak uc:una 
denai denaine YUrUI', Erkeiim bana diz ç3küp firakh firaklı okumalara, 
ktifüv, )'afi genç, &tiei parlak ol- ı~ı Pnl')'lı dlhilere siriftiler. 
malı. .. Evin lçindr en f,GJiiktea en küçQe 

HiLDE KRAHL'ın .. ca.ı .w-n 

&ECE &üllDUZ BElliMSll 
Leylejin ömrü ....::L.: cıaunkİIİ de bdar herkeet-. ainirler tambura te1i 

laklakla pçerdi. ... .-. prili; .u.. a)'aklu lwıl»uz... Fil · · ŞARK s· 
Bir sin sene böyle eoprak k•c:li ~ ~ Fetl:d be,. p1ip can Gltiisl- I mlDID IDem&SIDdaki 

kendine selin SÜ'Yef olurken, .at dekini r3rünce, riz6 ektltti; usulca· IOD ı&nlerinclm ildfMe ediniz. 
brcletim Ali (Bakahm De ppa- cık: BuıUn uat 1 de ..ml&th matine 

eak)) d,7e (Pazar Alman) elan al- - Yuetuju çakana kurtulur ve Jl. ~--------------------' dlimıız ~ imdik fu.ini mm- ~.~ latimal: abi, )'ani tehliWi ~ 
derin kenarm:ı koJdu. ~ dalaa plp. Kazaya rizaclaa Yenı· M 

Gizler. i1itir İIİfıDlt )'an üetü yı1u. P7ll ae yapaWliriz).. der demez eCm Da 
.. M,dmum iDi) bü ... kilitli. 8"11b
lepeden brDaia kllge. Bin ...,,.... O pce kirpik bVQfblran kim) Bugün çı ktl. 
olup IOiuk ...ıu enpe Mrpe. bo,.. Heme. mum Ula; aekiz on c1akJb. 
mnu, biluklerini koloııyalarla ola da bir eorpda: 'l'il'k pnelnln, Tlrk gmnm, Ttlırk 

__ L -Telterlek ı8kiin tti ... mlnenıerfn.ln 111 ıtmeı Ye olpıı :mıec-ola ayıltmcıya kadar hal old11&. e mır mma olan "RNt MJDOUUA, kQaLeU1 

········•·••••················· ········ Ert · aana~r ~ ~ J'llllDlerl-
Safiayr.ım. ablasından bir iki 18f 881 

• ..,.. 0rtabiı. toplarlarken ıe n bpt&uı bala rentl1 MN'atvl& 
kUc~ on-.ı P,i bcıtJfu, fakat mık bnapenl' 111 ya7lı Yerinin arumdan budn t*fl. Kalıt u'Jl!Maı clolall 
d»i delil ricudu etlice. sözleri dtiz. me u:ı tekerlek çıkmaaa nu) maJıdut JDlkıama lıudeıD ba Dllfta 
..... 7'lzL tadı ._. ltozuia idi. S.mecl M ' ' ' Al. mecmueıı ibndtden ecUnmenlll taftl-
Ha,U ftkti PGtika.. yani JinnWni J'9 edldl. 
lllbktaa aoara klfe7e oturamtlu- Y etilay komeri -----------
Un. kocaa (Fetl.aei Amire) Din • llaJJI ~ sini ÜfPlm :Dnln&ll :BaJDırlnden: 
mekik -....lannclaa bir adam· -'* 11 de Be;Jceilbda IUa7 lllnema- ~ 1na baft& aıfmdül llall
aiızch.. -- ıaı,met.11 WltfHr lhalll llaler ıe\tıal blUNn praaraaım ...,.,. oı-

( ....... ) 
Wldbı 

lıtaı.l.aıu btılb)"orlarl 
A:lnca: 

Bataa .. nçliii cotturaa 

KOLE-.JLILER 
REVÜSÜ 

Milli - Alemdar 

BUYUK CAZ KONSERi 
Maruf 20 ecnebi artist tarafından 
Vardımsevenler menfaatine 

Yannld Pazar günü saat 14 de 

Kadıköy OPERA sinemasında 
İlltuıln1hm 111111 mı • • .. ' ...... -.....-. .... ....., 
~ Olııatpılll ---Unt aalumdılll. .. m.IM . .. 
mUKtııdm mat ltı.fsJi lav? 941 'lıılll 
.... -- lılr llıııDW ...... 
bndqlı B' .... 
.. Itri ,..,. - _..,,. .... 

...,. JIUllltl --

BUGON 

1 PEK 
cZORONUN llA.RETla 

filminin anutalmaz 
~balan 

...~"'~..-...••E POWER 
LINDA DARNBLL - IOHN CARRADIN 

................ dWr ..... l&daeda-

KURTUL U 
~ •ıala"!_ ~ait~ ~ptıera fiW 

Aııieaı RENKLi Mbel FiLMi 
Basla _. 1 4e ı d l th metine. 

......... Ov"kp,,. 

--TURAN ......,... AZAi~ 
........ .. Wırtri ........ 

1 - AU BABA " llRI HARAMiLER .............. ~ 
I ·GANGSTER it.ADIN 

filmi 

80 HAFTA SWIER SINEMA•A 
S• • la • ._. ei& w mwra .... eri 

MASKALI IFllTLEI 
9mi .. ıteılb.,. H 'hhe lidip slrGnGz. 

.. RoDenle: 

KAY FRANCiS 
ROUDOLF SCO'JT w GEORGES a.NCR 

' 

...., ~----BusiıD.U 1 .............. .,..I ____ _ K.an kana çeker elbette. Ba ela :mn w Ndl Vem B&atmr, 1111- btJJdJlı blJUl ohm1ar. 
llblMı kad r deiilae Wle sene ac.- tJn&Ue 8aıJtJl. " Lamla Anda1m ~ 1 - 111/lta cama IDnıll ....ı .__ .. 
J'lplerden, •pıtıldardan. Sapıtqama Janm ~bir Jmmer ham- (21) de: ___ ,.tı .. ır. Ba bJmerde Q!'C& mlDI 
•bel>' de, c:lailara tatlara, üc m&t fa1b .,. 011ID)ar da ()J'JW1aCÜtlr .& - ~ PQ11t&11. B. - Kaa.fe-. 
acaaı söriitü; ikieinin eceli kaza,.. ~ her stbı ~ · ~ NDI CTaltaı>: Mabanir ~ Be.fa 
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ISTANBUL HAYATI [ 

Hıdrellez rteffJMZ geçli!. j 

Temi~ilı/ 

Uc aiD nftl takma dili le de 
-======---===---======------=ı:ı::ıaı-- ..... JADC ·- kmbalap tanwmi· 

jin önemi gerektiii kadar kuvve~ le yasa lraYafluk. Fakat. MDeJi idJ'• 
le ifade edilemedi. Wlüp JU ile lop QJraD Hıdrellez Avustralya kurtuldu mu? E"YWJki a\in, akp.ma dolna. 

Ankara caddeeincl• seçeııJ.r 
~ bir. ~~lk faa)'1etfne ,a
hit oldular, 

Dört bet teımwik ameleainin el
lerine verilen horhmı ve çalı ıdl· 
pürgesil~. cadde -buı gelip ge
~lerle beraber - aula.n<lı, 11• 
l:andı, eüpürilldü. 

Aıaı.. Fake.t 1rece, aokakla:ıde. 
Jı:iımeler yokken yapılmaın 1rer6" 
l:en bu it; neden bayle güpecün
düz, hatta sünün en kalabalık .,. 
atinde yapıldı, bunu anlayamadık. 

Bu hamaratlıktan maksat, t&
ınizlik iolerinin faaliyetini guete
cilere - c , her ,eyi tenkit e<k.,ı 
Tatandaşlara - göatermek veya 
duşurmaba boıuna zahmet 1 •• 

Çünkü gazeteciler b&yle bir İfİ, 
acce yansı, hattl ıehrin bir ucun• 
ela bile yapılaa, duya.cak veya gö
recel teşkili.ta sahip, kulağı delik 
lnsanlıırdırl 

86,le bir ~ karu chabm .ıtweleri bu "1 pek .. pçti. 
o]arak Jlllll iktisap edenler •• • n- Otedenbati t.tanbalda, HJdrellez 

74 dcwkallde hallerden lltllade denince kuzu dolmaları n Kaiılha- H •• • ti) "' hJ • k 
adeıU gayrimeıru menfaat temhı neeğle~eleribatıraplir.BunJard., enuı ıs a te 1 esi tamamen kalkmamııhr, 
edenler .. • yahut Cla ~eını baıüın yutkunarak hatırlanacak ,ey-

!::rıla:~~l :.~
1 

;i!:ıt.~ ~.;:,ı.;:-:;:ı~ fakat en tehlikeli durumu atlatmııtır 
trfbi açık ve doibra dobra U&n edil- paıir Hıdrellez arifesi her evde 
meu .. ...11·• Ziıa L"-- '--rar, a .. 1....:-1z. h..__'_,. L!.. &.-..1:..e11e geçerdi. O Binnanyadaki ilerlemenin devam 1 L 

.ıvu uu - .__..... umu:uu• u..- , ..... , Y Aer an mı.uhtenıeldir, Bu ıtart altınd. 
de aÇ11tldc -ye dHriJstlilfün lbh milj· sün lama dobDalan. türlü türlü tatlı· etmffine rağmen Japorılann genifle- M ~ L uany: ,Japonlann ıark kanatlan g:ı~ b ir 
deaidir. lar balar tepı•le fJnnJara gider, iç· me hareketlerinde bir yavaılama, • ~BVRİ azman duruma airmiııtir. ...., 

Medeni harb kiler hasn'Lmır. borulu gramofonlar hı.tta bir duralamanın vukua geldi~ . Fizilr,t 

Ceren .. n .. bir fshacı arkadq, J9ilanıp ,-ıi plikJar alınır, ~- ğinde ıüph~. Y.oktur. )Jk ealdını:ııa da AmerikahJann yeni imallı.& na• baı<hde :i k!h::~t k=~~~ au·~riabti 
,.. ...... dan pey Yerilerek aandallar kirala• Male2t)'a, FiJıpın Ye Hollanda Hın- zaran pek azdır ·ye bu yeni lmal&t unaurlum<lan terekküp edar. D·-

eon barblerle orta ve ilk ~ had>- ~..ıtı. Gece de ge .. ya)ôt]ere kadar distanına asker çıkarma, Havai a.da- iJe Japon,... bir ,.
0

)c oe-LeJerin ,,...,i· ~ ~ 
'-'-1 "1-ıı... ~·-wor -• '----lan ıııuu " L-X-1--61. 1 b k l b la ,,_ " .,., __,, moluatlar bunun birinc:..:n• y 9 - : 
.-m u~ .. .,,.e .... -,, • ......... eepet yerlettirmek, .,.ket ucııg_.._.., arma as ın aureti e &J yan Ja· ' abnı kapatmak aonmda oldufu bal- -· ~ .. ..,, 
:JJim halinde kırdıran son bo~- L--··. kilim 9lll'lnak1a uiratılırdı. • po. nlar timdi hareketlerini .bir taral.a, de Amerik: bayle bir mecburiyet kuvvet kı:Ja)ığına, Mihverciler ise 

al ,__1_ L-L0 bu medeni- -.. B aürate dayaoarak zaferi elde edec-' -. m ara oaJLıp C&çp. Hıdrellez aabahı erkenden ellen ınnanyaya teksif ve inhısar ettir- lcar§lsında cle:ıı..:ldir. dt 
yet olmaaaydı da o derece kork- I la · l d" 151 lerini heaaplcyorlar. Eğer Japonya 
tuğuınuz Kurumrn*A. olaaydı... 1epetli, koltuklan paketli grup ar mış er ır. Uzak .Şarkta Japon ilerle.mealııin oiındjye kada- aösterdiği sürati azal-
HattA KurunuuJb ... diyordu.. aokaklar dolar. Haliç ukeleleri. Ye· ~~da haklı olduktan kabul edi- lbir yanda (Birmanyada) devam et· tınıa giiç duruma dil~er. Zamanla 

Ra.J..·o gazet..Dıin ilkbahar ta· mİf, Azapkapı kıyıl~ ~anayır mey- leıbı]Çır: Ba~l~ca ~vuS stralya., 1irml ~n- 1 mesine rc.ğme.ı öteki yan (Avua- aldıklannı da vermek tehlikesi bao· 
UIJ' ıı_ _ • danlaruu:: döner, H.alicın dorgmı su· ya, m ve natta ovyet cepue erm- tralva) durmu.,tur. HaJbukı' bu van " . Sü k 

a.rruzuna dair verdiği bir ba:~rı ırbl I k barcaklamr- d k d l J ı .r " ,, 1rostenr. • rati •onuna adar ayni 
ö~endlkten ıonra insanı hat"blere lan kürek tlP an• a e çarpışma zorun a ? ~n apo~n- ı da stTatej~ bakımından tam emniye- tempoda muhafaza zaruretindedir . 
imrenmek için bu kadar ııeriye ken türlü renklere boyanmış sandal· y~ın her yerde ~e aynı ııdde:lbıl~- 1 tini henüz istihsal edeme.mittir. Bu Ne yapalım, emperyalistlik kolay 

Müı'de b L--~ 1 k nz Jardan «Medeeeet •••• Heeeee)'Y1Y .•• ıı nı aye taarruza evam etmesı e - yamı. da Yeni Zelandaya kadar olan de"'il, ıve dünya da zaptetmekle k~ a~a Uzum yo tur eanı ' aBralan iki aahili çmlatırd1. Kiğıtha· lenemz. Fakat ıurası da var ki Ja- __ ,_ . l L'luka . 15 ~·· 
Dünkü gazetder. gelirile gideri Zira tahminlere ııHre, aolecek ta- • .. • k d h h d' if -.nayı ya l§ga Teya av l'Ul'~- lay kolay bitmiyor. 

biribirine uymayan memurlardan a~a iki taraf da zehirli gaz ne dereaı kıyılanndan Humyet te- po~:,aU ek .Ş •:at ~a ~ ı:b~avs de eağlamlaıtınlmuı gerekmekte- Bütün bunlara bakarak Avu tral-
beyar.name fstenecefinl haber kullan.aealcnuf. pesi mtlarma kadar her taraf dolar, e.thf Aza. 1 ;~ ın ı er angı ır {e· dir. Hem de ibu ameliye ça'buk ol• yanın henUz lstill tehlikesini tam•~ 
Yerdile·. Eier cihan harbi b5yle bir fa... çay semaverleri, çilingir sofralan im- İln ~1 n~.0 ' sok a~n at1tunuharb: malıdır. Zirı bir taraftan yıpranan men atlattığı ıöylenemez. Yalnız en 

Fakat bu haber, hepsinde de, cıiaya da sahne oluna lmaniyet, nılur, kebapp ocakları yanar, kabka· kac an ~r mı~a .a. ır usa:. k Japon kuvvetleri, diler taraftan oo- telıliket dunımu at1atmı~ bulunduğu 
o kadar silik ve naz:iklne kelime- seç.en seneki barblrrl biJo daha halar arasmcfa eğlence devam eder- hazan] mla sıyaset enru uzun dsurece ialar. Amerikı . kuvvetleri muvace- iddia edilebUiı. Bundan ıonra hCT 
1 1 b 1 _ '- 1 im di Dere içinde bunmlan deniz kızı arp er e yıpratma esasına ayayan h · d • d,._-

1 er e yazıldı ki, milli bUnyemUıde medeni u ac~. on ara rene· --=-ı: ı~- 1 .' al il t t li .. bu memleketler kar111sında tehlikeli eaın e m'UV1.%enenın tera vuu.ıeıı geçen &Un Avuatralya lehindedir. 
l d .. .. ü]· bu . li '-h" 1 ·-... ...., wı.er en • Yet ene san 1 ,,. -----------lllllllllliı---------------=-ya-'p'-ı-m_a~! uşun en temız • ce~ r ·· dallar biribirine yapqır, arada der· ı bir duruma dütehilir. Binaenaleyh, 

bal aanıinıt da.tluk kurulur, k.ar§ı- Almanyanın harb ıiyaseti nasıl cAv-

~t~~ ~~la1 
lıklı içki, çatal ucunda meze, ekmek rupa üz~ri~~e Anglo Sakeonlarla ça-

., D dilimi ibıerinde kuzu budu ikramlan l lışma hırlıgı yapacak devlet bırak-
Q W§b C J 0 

...._ O,. O O yapılırdı. mamak> ise, Japonyanın harb siya-
~ ımı Kökü hor halde çadırlı kıpti göç- ııeti de Uzak Şarkta ayni fCYİ tatbik 

Güzel Otero bir parça açık 
kıy af ete tahammül edemiyor ! ,\ "' 195 d k•k d teye çevriJİyo IJerine davanan bu ilk yaz ,enlilderi etmektir. Halbuki •on zamanlarda 

f"\ga Ç, a J a a gaze r bizde de.ananevi bir hayranı halifte Avustralya karoısında Japonyanın 
Bır fabrikatör, bir ahcm kaç dak:l- 1800 seııesl.Dde sap ve samandan seı.m., he- muf halk araamda ı ~ındığı ~ekleme vaziyeti • kendi.si 

tada kdğıda çevrlldl#inl §Öyle heMp tAllt ~ baf.)anm]fbr. Si.- 3nemli bir ,._ almıtb. Hıdrellez gii- ıçm hayatı olan bu meseleyı meyda-
"°1.iştir: · mandaıı bafka p&tates kmdert de kUl- nii berk~ az çok bir eğlence YJt- na çıkarmaktadır. . . 

Fabrika clvannda bulmıan bir ataç Janı1WXNJtır. B1r aralık p&AJavra tec- pardı. Avustralya; kendı memleketini 
Elli sene evvel Paris sefahet 

alemlerinin kıraliçesi sayılan 3 
kadın şimdi Nice'te yaşıyor 

sabah saat 7,45 dıe kesllm1f, ıaai rftıbe edllnıJ§, füat wı ırelmedjğm- Lakin bu yıl Hıdrellez adeta UDU· müdafaa için hazırlanıyor. Dünya• 
9,39 da ondan yapılan k!tıt, guet. den İneoll l!!kım&n .ttlıdm aeııruaz... tuldu. O aiin hava açdı fakat lel'İndi. nın bir çok kıtalanna yayılmış -
basılması için matbaa.ya gönderil- dan J'8l)llmMmı ~. Sabahleyin sokaklarda tektük eğlen· kerlerini kendi memleketine topla· 
mi§tlr. Saat ıı de bu aiaçtan maı- 18 bıci uır IDl11arma kada.r kAlıt c:ıe merakhl: kafileler göze çarpıyor• mış bulunuyor. Daha da yeni asker-
mul gazete nüshaları atılıp C'lka· atöqelerd.e elle ~U. 1799 Jl- du. Halir. vapurlarile Kiğıthaneye ler ve kıtalar yetiştirmektedir. Bu- . 
nlmıştır. Bu gösteriyor ki, b1r abç, 1ı:ndan tttıba.ren maklne VUJ.taslyle sidenler de oldu. Oranın gedikli günkü ordunun 400,000 insandan Fransanın (Nice) N'• tebrindcki çiyor, .t.kat bunlar ldeta eriyordu, 
195 daklknda gazeteye çevrllm1§th'. !mal edllmektecllf. miifterile.-i kırmm fistanlı. kahve aşağı olmadığı tahmin olunabilir. otellerden birinin aalonla~da. ıreçen Bu bal 19] 4 ıenetıine kadar ıür-

rengi yanaklı genç kızlar talvar uç· Öte yandan Amerika yardımı da lıa.fta bir hayır mtleaseıeai için bü~ di.i. O tarihten aonra bir kenara çe· 
Harb zamanında lisan öğrenenler çoğalıyor lmrlarmı göğüslerinden dUğümlemiı, artmıştır ve artacaktır ... Halb~ki ~a- yük bir açık arttırma ile eatıg yapı}. ıkilcli. Senelerdenberi kimsesiz küçuk 

oyalı yemenilerini kulaklarının ardı- ponlar hu sabada henuz Yem Gınc mıştır. Binlerce halk otelin ıalonfa· ı çocukları büyiibnekle uirıı§ıyor. 
Alman maarif en.stit&ünün 1&ne~ evvel )'abap.eı lJaw. tur&lrma devam na atmış, çilrük elma suratlı kadın· a~asını . dahi tamamen İşgal edeme· nnı dol<lurmu~ ve aatıea iıtirllt et• 1 Şimdiye kada• 12 çocuk büyütmül" 

Hk ~rıına göre,~ ham eden.leıden ~ H 1 tncuızce ve lar, kemanlı, klarnetli çalgıcdar gene mışlerdır. ~vustral!am~.' .!arkını. ku- mi~tir. Bunlann arasında y~1an ile!· tür ki, ölümüııe ııebebolduklanmn 
samanında llısan kunıanna dnun ytlrı!de 18 11 da ~ ta.tip et- dere boyunda toplaamıtlarc:IL Gene tatma sure tıle tecrıt du§uncelerı de lemi§ üç kadın da vardı. Bu kaduı· yansı kadardır. 
edenler ~. B'aJt>den ~J _....._ 'D'.-. .... __ ~-.... hondar .._ildi. lopti 1oz1an ••ı::.::-ı.,_ pek yürümedi. Bilakis bu ıahanın en l .. .. d b' 

1 
l'L 

kurslara devam ede.nle:r I mllyoo Bıa:ı ...._ ......... .,~ ~ ..._..., ..,,,anm- d • ....., . lfO•'="" ··ru dal nd y . K 1 d <1rın uçu e ır zaman ar &deıta Pa· ~üneü ;yqlı kadın Caroline Oı0-
1940 - 1941 hart> .ııenfJldnde 10 burİJk da ba ablne obllf, 7o.de 40 hal- ıini:_,~-~-~~.~ y.mau mAma "karlıl a? Je~I a e on- m'in 1uraliçe.i olmutlardı. Bun1ann

1
ro'dur. cGliael Otlro> diye töhrct 

..._._ __. te, -· llJlllM!U P~• ı-ıırua- yı erı a ı ar ııga ..... er. ~ mil I '- J bu ı_ d ı_ 
milyona çıkımftır, J&DC&, ,._,_ H ......,11zcey1 taJdp • ta '-:ırclata ilt telli ddaı'. F U ak Ş k ki ] ha k~ b. ugnına yon ar earfeden, hatta a•zanrnıı o an aa ın &ırk, elli•& 

Harbden enel ~ en ook mı.ur. bt'" red ç e oynad ' a· z . a~ t7 ~poo d' re ~~· ı- bayatlanna kıyan ineanlar Tatrdı. Biı: ne e.-vel en bUyük akandallara •cbe-
İngillzce lle İtalyanca lc1lra1arına de- Almanırada, ~ hAd11ıelere !atma- n..... ·~ L:!._._~ ?._~delıaraam 1•dıkcotup ze gkanpdıa ne e_r_,~osterMı vel~ost~- Fransız gazeteai bu k•dınlann hayat· bolmuıtu. Bir trün Afrikadan .,~len 

~ - ..... e ınnuı . - :JUV&r a tan me te evam ccıyor. eee a mu.- 1 '---- . ö r ı 1_ • ~ .,, 
n.m edllml§ttr. Bu b&!b patlamadan den 1ll>aııcı lllln tatıp edllt;yor elJ rfni ı-..!...- dald ak t I h' d ,. __ 1_ I F·ı · . annı ıuaaca o Y e an 11tıyorı un muııtemleke ala:Yl mülazimi, 

• 90lll'a e cepıcrınc 11'111' ar an ıç e nızus o mıyan ı ıpın- · 
•ıH11111111H111111111111111n11111111111ıuıı111111111111111111Hu1111HıH1 «Aman Alaca•hhh ... > niralarile deki Amerika ordueunun hala mu- Nice'teki satışta bulunan Gç ya§lı Otero'nwı dondurma yediii bir ~a· 

Konservatuar • bu••yu"k lmlann bafmdan para aerpen kaba- kavemet ehncsine karşılık 40 milyon kad~dan. ~iri Mealy'~ir .. Mealy, LJ. ~onun ön~de kendisini öldürmüş· SeDeDID en dayılar?.. nüfuslu Cava adası on günde dü,U· ron da dogmuıtur. Şımdı 80 7aıın· tü~ Baıka hır ~daJısı evveli Ore-
Velhuıl. bu seneki Hıdrellez eğ- vereli. Halbuki bu adayı müdafaa dadır. 60 •ene evvel operet artisti ro ya ateı etmıf, aonr.t kendisini öl-

kon&erİDİ veriyor lene.es~ mahalle aralarmdaki aünnet eden Hollandalı İngiliz ve Ameri- olarak aa.hneye çıkmı§, az zaman dünnüıtü. Otero hafif yaralı olarak 
dütünİerindet daha aönük, daha ne- ikan ordusunun yekunu Filipinlerde- İçinde ilerliyerck primadonna ~1· kurtulmu§tu. Bundan sonra bir Ro
,.iz geçti. Diinyayı her gün biraz ki Amerika.., kuvvetlerinden bir kaç muştur. Offenbach'ın, Herve'nın, pnanyalı ile bir ltalyan Otero yüzün
daba liken hvb devinin pmçe)eri misli fazla idi. Biz bütün bu hareket- Pla~~ue~~~:in, Verney'~· Victor R°: ı ~~~ __ düello etmiıler, biribirlerinin 
kiınde n~ bırakh ki?.. lere bakarak ha~ döndürücü Japon ger ın butun operetlerınde bat rolü clumune •ebebolmuşlardı. 

Cemal Refik genişlemesi kendi kara ordulanmn Mealy yapmıştır. Bir piye&te ba, Tölü Otero PeterDbur 'a B d , • 
d M aJ • · • • • "" g • u ape~ c -------------- a!anıl~az olmasından ziyade, Müt· e Y nın ~pmuı . o pqeaın mu• ye gitmi~. geçtiği her yerde kan dAn 

KÜÇÜK HABERLER tefiklerın bu sahadaki kuvvetlerinin vaff~ olacagına del~ aayı}ırdı. 1900 bir i:z bırakmıştı. Parise döndülctttı 
çok defa iyi yetiomemiş, silah ve 1enesınde Froufrou yu oynadıktan eonra Foliea Bergere'de sahneye çılc* Ma.yıs ayına . ait ayakkabı çivisi m~:zeme itibarile insicamdan ari ol- ı~nr~ ~eye çıktı. ~u turne uzun 

1 

mı§h. Üzerinde 3 kıymetli kolye bı.r 
dağıtılmasına bugünlerde b~la.nacak- duguna hükrr.ettik. Sağlam, ~i da- •urdu. ~ılh~a ~erıkada çok .kal- lunurdu. Bunlardan bir: İmparatorİ· 
tır. Tevzıa.t, ayakkabıcılar cemiyeti yanır, güze· te .. kilatlı bir ordu ile dı. Parısc donduğil zaman ye•u ar- ,.. Eugcru"-'nı'n ikı' . . A t 
tara.fmdan ya ılaca.ld; "' · l . . l 

1

..... ., . ncısı vue ucy a * Peratenlecı ıact:'iıe birlikler.ine karşılaşırlarsa Japon iler1emeeinin ~t er Y°!ı~mı§, unutu muştu. Sene- impaxatoriçesinin, üçüncüsü Leonide 
ait nizamname dün r müdürliiiü- eski tempo~unu muhafaza edemiyc- erce Pansın ~n §lmartılmış ltadını Leblanc' ın idi. Bundan iba,ka sayı.sız 

tebllı. e,.;1.., 1.,:.~B b'•llklerln ceğine d,.. bidayetten itibaren kani olan Mealy bır kenara çekildi, uzun elmaslar 6 bilezik l O .... k le: 
ne 6 ~w.a. u. "' bul d · · · A 1 1] müddett b · N' ' ' ' yuzu ' u· kurulmasından ma.k&at mevcut esnaf un u&umu.ı: ıçın VU8tra ya 1 ar • en en ıce te Ya§cyor. laklarında iri tek tatlar bulunurd u 
blrl!Jderln1 yen1 baştan 'tıa.nzım etmek- fırsat bulur kendilerini toparlarlarsa . Üç lr.adı,ndan ~ci.si E.milienne Bu elmaslann kıymeti milyonlar tU: 
tir, Perakendeci tacirltt birlikleri, ye- bu aday~ k.arıı har~katın öyle Hol~ d ~ençon du.r. E.rnilıenne } 870 <1e· tardı. 
Dl esasa göre kurularak yakında faa- landa Hındıst.-.nını ışgalle kıyaslana- n~ınde Parııte doimuotur. Fakat . . • . 
llyete geçeceklerdir. mıyacağım bir ltaç kere bu sütunlar- sanat hayatına Alençon'da atılmıı- [ Bır aktam bır kadın Otero ıle ıc-* Şişli Halkevi odacılıtı ya.parken da yazdık. Hakikat da buna muta- br. O zaman kilçUk 'bir roJle sahneye ka'bete kal~§... çok kıyn1et1i e1· 

K~tuvar koro ft o~ tomııert ıt tna"9 al}. &qamı aat 21 de aynı binada buluna.n 1qe memurlu- bık çıkıyor. Japonlar kendilerine as· çıkmış, asıl İlmine bir büıYUklük ver- maslarla gelıp en on loca.da oturmut
Tats1m Beledtye raztrıaRmda ~. 8olld o1araJı A11 8ezhı Tfl semtha. tunun kapı.sına anahtar uydurarak la. müsait olmıyan bir vaziyette bek- mek için Emilienne d' Alençon adını tu. Bunu haberi alan Otero o ak~am 
Berboy ıettrt.k ~lı:ör. Bllıetll!I' ltomen'atımLrda alm.abfUr. M'ııhtttın atır 1şçl kartlarını çalıp .satan Nlyazl liyorlar. Bundıı.n iki ay evevl Avwı· almıştır. Buradan Parise gitmişı~ir. aabneye elmauız çıkmıı, elmaslarını, 
&adat tara.frndıtn 1daN ednecet ini lmı8el'tn J>!Oft Ml'ıamındakl remnJn1 dün 4 numaralı milll korunma nı.ah: tralya hen: 1 bütü uba · Fakat sahnede sanat istidadından .ıi- arkMından selen hlzmetçieine tak-
dercedl}ronız. temes1nde sorguya ~ir. Niyazı · · k l . . n m np ve ye- d ·· 11' " ' ·· B l · tınnıfb. Bunu 1rören halk kahkaha 

evvel! tfade&J.nde bu kartlan iaşe tişmış U'VVet erım dışan göndermfı ya e guze ıgı goze çarpmlf, e çı· d Jtıclm ] d k' • 
memurundan alıp ' sa.ttıtını söylemlf- bulunuyordu. Tayyare bakımından kalı zengin bir b Nlkerin oğlu kendi· .,:n kalk lf, • o~ .a ı kadın da he-

Gönen ortaokulu • de 870 Urayı nereden aldı~ 90ru- çok zayıfh. Deniz kuvvetlerinden eine tutulmu~tur. Kadın, aahneden en 1P gıtmıştJ. 
lunca hırsızhğını 1tfrat etmiş ve tev- mühim kısnıını kaybetmi~i. Yani çekilerek bir müddet birlikte ya.oa- E..ki halifm~rep kadının ıimdi 
t1t edllnı1§tlr. Dllllkerque harbi sırasında İngiltere· mıştır. Delikanlının ailesi, büyük pa· ahlak husueunda büyük taa&11ub. * Et 1htiUnndan maznun Hasan. nin dü~tüğü tdıJilı:eli duruma düt- ralar vererek kadını çocuklanndan vardır. Pl&jda bir par~a açılı: eaçak 
saat camı 1htlkArmdan maznun ze- müştü. ayırdıktan eonra Emilienne tekrar ııezenleri polUe yakalatır. Fakiri .... 
non, ben.tin thtl.kArmda.n mamun Nu- B .. sah eye d" il t " F '-- b d d b '-
rl, Ale'ko ve kömür ilıtikAnndan maz.. ugun bur.lar mühim bir ktsrnı iti- n °~ 1 ur. • ~&at u efa )'a.r ım l~ln fr cemiyet ıı:unnuştur. 
nun Halll dön 1 numaralı mllll ko- barile atlatılmı§ bulunuyor. Arneri- da gellJ bir dük, keı_ıdıeııne tutulmuı
runma mahkemesine verilmişlerdir. kalılar buraya lıiç değjlee mühim tur. ~ çok 2~~gın olmasına ra.I· * Bir müddet evvel Muza.i'fer adın- miktarda hava kuvvetleri gönder- men: ~rk~? ay ı~ınde blitUn paraaı
da blr tadın yilzllnd«ı arlal..<iqı oa.- mişlerdir. Ve bu sahadaki Japon na- nı yıyıp :Oıtinni,tir. 
n.1yi geceleyin Kasımpaşa yolunda va üslerine lcarıı da taarruza geçml§ Dük bir gün kadına birkaç milyon 
Kulaksızda bıçakla ısı~ Ahmet olduldannı anhyoruz. Hatta bu aa· frank kı:vmetinde bir kolye setJrmİf" 
~ mtıhakkemeslne db~""''~~I hada ıimdiH!c hava 6stilnltiğünü el- dr. Fakat hiddetli bir zamanında 
"'f;l.I. ceza mail em-etJdnde .......... '""il'.,... · Jerind tutı -'-I d • 1 . b d'"' d '- d rd--ı .. Mtıddeiumumt tddlanamesini okuya- e t~ an a söy enıyor. Ya- unu Ter ıgın en, A& ın ltC 11JUıllJ 
rak Ahmet Çınahn .suçu sabit oldu- nn buralarda ~angi taraf daha faz- pencereden eokaia atı1.u!tır· Bu ba~ 
tınıdan Tftrk ceza tanmıunmı 448 ın- la bava kuvveti topla.ya.bilir? Bu ba- reket her tarafa ıahretanın yayılma. 

Gönen ortaokulu ~ açıla.n ör"'' Airnnn-wıt~dı!· Okul bln.ası maa- ci maddesfnA! göre cezalandırılmrusını kımdan verilecek cevap Mustralya ıma aebelbolmu§tu~. lJs,valh genç 
tlfsever ve ba§a.nlı O&ıenllle:r ~d~ yaptınJmıütir. 'el'm, ~~ b1r lştemıştlr, Bu !!'-adde 18 seneden 21 ve AimerikaJıli'.::n le!;~.,. -oltıhlli!\ ,ditir ~ para.91z kaldıktan ıonra 
bahçeye ve Hlzum.lu bfttün teşkilAte. mall.k bulunmaktadır. TalebeSl g~ seneye kadar ağır hapis cezasını eın.· 1 Btr:rnany~d-ı~·1 muvaff k' _. v Kongo•ıya aitmiş, orada hastalana-6.....__kta. ~ ..... ., .... ~ b' ><>< _._.._~.- .....,. ... ax a ıy .... e rag- k .. 

1 
.. .. 

.... ı.ıım ve ....... ~ .r voretmen kadrosu ne ça.Iışm~ua.uu · ... ""er . Mamunun mMa!aasını hazır- men Japonya Hint ve Çine kar 
1 

ra o muştur. 
Okulda, Maarif Vekll~ yem dlretdiflerlne gore bir izcillk ~A.tı laması için muhak<'rrw! başka güne mutlaka b" h b f : E.mT d k 

kurulmuştur. Her hatt a, pazar günleri civar köylere ~er Y1J.pmalrta olan bırakılmıştır m k ırer cep e mu a aza e - A ı ıenne, genç Ü ten aonra bir· 
lzcller geçen hafta da Bandırmaya gitmlşler, ortaokuldaı misafir edilerek * Tramvay idaresi tarafından 61· bae zorund~dır. Buralar~an p.ek ço~ aşı~la yaşamıştır. , Londr~dan, 
geceyi orada geçlrmislcrdlr. Bu münasebetle 17.Cllcr Ba.ndlrmada bir müsa- pariş olunan otobllsı-ırden dokuz ta- v~ .kuvvetı çekem ez. Keza Hınt B.ruksel den, PetersbuTg d an bırç')k 
merc VC'rmlşler, ortcokul arkadaışlalyJc voleybol m!ll!l ve denizde Mr gezinti nesinin 1nır.ıatı t anunalanarak yola denızmdekı hava kuvvetlerini d e as- ~ımseler Par' 'e Emilicnne ile taQış
Jnpmı"lnrdır. çıkanldığ'ı ôğrenılm.lştfr. Otobüsler la zayıflatamaL. O halde Avustralya mağa geliyordu. Emiliennc bu arada 

Fotograflardan bir tanesi ortaol:ul biruı.sını göstemıe-kW, diğeri de ız- yakında. İskenderiyeye vasıl olacak ~epheeindeki hıwva kuvvetlerini yeni f'aris' ter. geçe~ bazı •·iikü nd ı !arla 
r Her1:1 bfr gezisine alt bulunmaktadır. ve oradan §ehrlmize getirllece.ktlr. mıalat ile tnkviye zorundadır ki bu cl.ı gö ı ştiy oıJu. Eliı ı c çok po.ra gc-

İkinci küme maçları 
pazar giinU yapılacak 
ht. l'utbol AjtUlll~dıuı: etftıf ~ 

dl: Saat 10 mttı - A. R1sa!': R: şqa, 
Halit, Hayatı, sa.a• 11 Dtwutpaşa. • 
Eyllp: H: ~f, Mftntr, FH\1. 

* Her 1ı1 ~'.1)1.t 
10 mayısta Boz{1yt'ıkte 
~Üt.11 törene bu mene ftniveınd 
de b!r h(7e't 1şt1rlk edecekiıt. B 
profesör Badi Imıak ba,fD.lılık 
cektlr . 

* Beşiktaş Halkevinden: 9/ 6/tp 
cumarteSi günü ak.ıa:rn1 sa.at 20 4le 
Evimizde Hukuk faküıtesl asistnıu n 
Eminonü H:-l'·evi idare heyeti f'ımsı 
T. rık Tun~:, t:ı.ı-afındo.n ~Halk ye 
ht · ml't m \-Zulu bir kon!eıan , Al 
kolu tar.ı.f.n • n kon.s<!r veri!ecektJr. 
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Kaylk batarsa ... 

sallanan ağo.çl rın &tasmdan den!I tunaı'am&70I'1Jm.., '"1 _,,......,_.. - -- I.~ 'DU .. ....,_,__ lrika No. 85 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
kıyısına doğru ilerledllet. Kol tola Han.dıl fena td.1. .. Z&m&n aman 1 1 l9U Skram17•lll:.rPD1 23.()5 cOmbur t:>Andoh. lt.9'1 Anbl'a fBt':' 
!.diler, Ve sankl blrisin1 uyandırmak- k.a.yığın burnu 0 kadar h:ı:vA.laruyordu • , 1934 Sivas-Erzurum I 19.80 bahar at koşulan tahmln.1~ ıa.o - Ban Tay - çııng (1) ~ acın ma çıkınca bıçai.una nıamadım 
tnn çeklniyorlamuş gibi hl~ lam~ ki u}'lkçmm altı detlk pobU91&ruU • > 1934 sıvu - Erzurum 2-'119.90 ~ dau orteatıe.sı. I8.4!S Çoe1* 'btr 1nmm olam bile. Ka.ve. - Mumdan o benden fuı.ce davrandı ve bent vu; 
muyoro.Irdı görüyorlardı. • • 1941 Demi~ltı ist1kram 19.~ K-.ltıbtl. l!l..SO A!llDS bllıbcrl-1, 19.tl 1ntlkam almall: ih~ ~ du. Yere yuvarlandım. ondan ök -

Kumsal bıı.şladı :r&karpinlerının 1Çl• Neemlnbı ilk akl1na en iCU' bit • » • • • .. II 10.60 Fa'sil htyetl, J0,15 Rad1Q caaetell. mem.. ~ m.usun1 Beır:ı. m blır n1 bllmJyorum. Kırı: gun sonra gözle-
11.ı kumlar gitdl · yüzmek bilmediği' oldu, Hb.k1katen b~- A. Deml.f70lu t&hvlli ı-n 50,75 20.44 Bibaın mabmlndan p.ıialaı', hiit0m4arlm. ne do Wr kah'.rWll. timi açtlğmı zaman. kendbnı ıtım 

Derideki saıaŞ Jskelenln yanında tün hayatında bJr JrerecJk olsun cıenıı A. Demlryollıı.rı tnhvlll m 51.50 21.00 K<>•ınp••, H.11 Dlnl&yiol lata- Af, bliıldLmdarla:ra "ff blıramanlaı'a mkase• n1n evtnde buldum. Meter 
birkaç sandal dalC&la.rlA lnlp taırı- suyuna c1nnfı1 1.n61a.n detfldl. Yalıus A. Demlryolu mUmesll senet 50,25 lttl. 21.46 K:onutma, 22.00 Balon OID- .:yamfi?, Onun vdcudDnii - eter eH- bu kadın beni delice sev!.yormuş. Vu.-
Y<)rl r, alçalıp yükseliyorlar, yalpalı· kW,:ült1ccn yer ya~ın ı 1nde snntt T. O Merkez Bankası 170.- ke8ti'ası. ll,30 AJU18 baberlert ve me geemıe - lolıma lokma 1ap1p kö- rulctutumu öRrenlnce, beni ~ &ö-
yorlaJldı. om.ya 161~ yürl\dfiler. yüz\lyonnuş gibi clebelenJ.r, k~ at- T. iş banktuıı nama muharrer 13.75 borsalar. peklerln aiEına a.1.nıağa anı. içtim., Bir tü~üş .• y&ramı tedavi ettınnı.J. Iyl-
Necnıı, Nıı lıya sordu: ma taklltleri yapardı. İşte bütlln ha· T. İş baUMı (hamile att ) H .. 21 "Claıha bana -011dan balısotme satmf leştiğim zaman llkOO«:e ka1'f1D1da. onu 

_ K ~ı o. bin-elim mi? •• Deniz o ta- :vatındn bu kn.dareık, o da denizde de- T. tş bant.ası mtım86Sll his. 196.- 23 N. pull hakk d Yettle l>lr ot mhıder1n ft.ııilnde m- 8ÖI'dilm. Ah Kml meletlm. Bundan. 
dıı.r güzel ki... tu. karoda ve pcunuk .şiltell yataklu- A. Demlryollan ,lrlretl <S eo> 30.- ısan arı ID • r:ı.nan ve haya1*n.n ihntcıını kesen sonra ben yalnız onun~ '3f!Ync&• 

a nç kadın p verdi: dı:ı. yüzm~. A. Deınlrnıllan şirkeU (CJ. 100. 49.- C. E. it. İstanbul merkednden: 23 genç vo giızel blr kadın yalvnrı ıor ğım. Kıendls!ne: «Beni vuran K.&va -
_ ı ı dllşündlln Necntl .•. Haydi... Şimdi fU esnada bu şözi1ın ona yüz- Esklh.lsa.r çimento 14:.'15 Nisan bayramı mthmslibetıle ııeael - OOn a:tcyam balla: d9e:nf o.sa- ~uradır'• dediğim zaman, bu ha.bed 
Sandalcı kırmızı kadlfe 7astıltla.n mc ile bu tepeler hal1nde yükselen Sigortalı Kredi. Foruılye 190I 117 - meıbZin tılıbettiımlt olihJtu bltııa b (2) y& gıöt~ Orada btr öyle hayretle karşıladı, Ka.va Mu.ra.-

dilz ltlrk~ blr t.ara!t n da onlara dalgalı d nlzd ne haltcdecektl?.. ,. > 1911 uı:- pullarmdıuı afak blr nıDctan merko- mıı.hıende 18f1Y8C:ıkmı!• demi§~ dan öyle nerret c tı kl.. lşt.e, bana 
yardım ediyordu. Evveltı Necmi nt.ıa.dı.. Sevglllslnl nasıl kurtaracaktı? .. IAldn • • ~ 59.50 ztm.lze gönderilaı~r. Evvelce ba Beni on\Y9. niçin götilrmek ~ f>Oı§ t3buttı veren, ondan 1ntilwn cıl-
So ra cllni uzatarak genç Jmdını ta.- Necmi. Na.2lınin sporcu oMUo&unuu ı.. ~ Kupon ı ıo pullaTdan almak usere mertczlmi?Je Şamama? Benim. omda d~lanm matiığım 1ç1n ba.na he?' türlü kolnyl'llt 
yığıl aldı. Arka tarn.fn, dümenltı ön\ln· tırladı. Genç kadın iyi ata binerdi, • müra.caat edenlerin a.cıre&erl tesp1\ ~. O.m&ı. l8n1 de, beni de çabu't< ~ o oldu. 
dt'.."I: yere yo.n an:ı. oturdular. Mükemmel tenis oynardı. Hnttl r.ıek- BORSA DIŞINDA edllemed.!.llindcn ba llA.nmuaın Int1şa- öldürürler. Burası gtbel bir kör •. h~ - O hııJde dıinyada hlç b1r Jl&Dlas. 

K:ı.yıkçı, kanc ne salaş wreıey! ıt- tcpte en bhincl ta:ıwn vole~ Türk altını 34,95 rmdan bit hafta sonraya kadar hJ.tl- n.sı, :ıı:ıwu. lmin!e.n, her fe'Yt. güM!. sırtm yere gelmeı:, Şamama! d{ıSl 
ti. A k1ıla.r. Deniz liUdan değU d• oyunculannın en acçme~mdcn oldu- Külı;e altın b1r gramı 4.78 re. pullnrmdo.n nlmak isteyen merak-- Burada ilam.hm. ıalca~· ye dayooan rk k hayatta 
sanki :> l1 rcntU kopkoyıı zeyttnya.. ğunu 4ttm~U Her halde bu kadar Mecidiye 1.SG lılannm isim., soyadı, vazife ve ika- Şama.manm g&ı;lerl dömattı. açl&· 001" zaman galip sayılır. 
ğı dandı uıcrı cıı u im te.sirlnl spor mo.rlfet rt olan blr 1nsan ada- me\glh adreslerini okunaklı bir şe- n dJmd.lk olmuştu .. şınaaoo.un yain.- - Haydi, rlyn.kArJığı. bırnk! Ben 
uy dm· ordu. Kilç k bir pürU mi· m kıllı da yfu;ınc blllrd1. Nazlı bu fır- YENİ E RiYAT: kilde toı'hrircm m rke2:1rnlı:ıe blldlrnuı- nşla.n ktılalma blle girmiyor vo mü- onun da ne mil olduğunu billrlm. 

ı bir d c suı nn ş yle hn- tın 'en de Irurtulablllrdl Asıl ken. Ierlni rica ederiz, Pul tevzttı a.ynoa tenıadt~ içki ioerek: Öy'le f tta.n bir k.ndınn dayanım e ·ek 
b tltr l b le g ünmuvordu. dl n y c ct;ı?. Btrdenb!..re ga ert Tamir ve İşçilik R~tdcrl 1lAn edilecektir - .Dftnyarun b tün mabutları bana galip değil, her z man mnA"iflp yı-

v tli bir adamdı nd cıya 1 1. Ve gözleri parladı. yar.dım edtyorlall, cllyoMu, Kn.vn. .. lır. Omm beni. sevme nın kım blfü 
nün kıl- batacak f n olur o da selim Rahlın Suntur taııı.fmdıı.n di- B U L M A C A M I Z Mum beni öldürmek kruıdlyle yam· ne gl.zll sebepleri vardır. Fnkat, nıdi 

lı kollann- ... o rında de:ılz llm1ze qcvrt en tFa.ydnlı ta.mit ve Qçl- lıtdı.. öUlfi.m ı.. geçtp gitti. Mn.- ben bu se-bep eri artı nn ı 
ktx::amtan btr deniz çap ı v en t:ı dov: rl t yan lik: reçeteıerb o.cllı kitap muhtcvtya.tı butlar bana ncıdllar.. merhaınatll blı' 1g0nnüyonıın. o, oo • ya 

kl k da e ene denı. kurdun yap ı. ltlba.rlle l boro.tuvar, at6lyo sıın'at 1 2 3 4 5 8 '1 8 9 18 kadının gayrctlyle iyilqtlm. ve onda.n karşılığını ıgörnıedl Onun ı;a 
a b r tarafa. dökül- Bir keı onun b t! ra.!ına a.sıld.ı mı okull&n m tcsiplcrl işçileri vo hatta tntikaınınn aldım. Fabt neye yara.r:? ben de Kavn - .Mu d n lnt 

n tnlık olan bir de- onrası kolay, . Artık ycde~c alman, nUelerl dnht al knror edeodk mahl- Onmı knnsını ve paTnlannı el den mak fı.rsatını buldum . ve para-
nlz k çarpıyordu motore ba~lanan l"..ayık g!bl sahlle 1e•tedlr alclım amma, h!1 yor. lı\.rını buraya kaçırdım. Eğer para 

N mi iç ndn cTnın b r d n1z kur- doenı gld rlenll. Hn.ttA icnbederse Eser muhtell! kısımlan olan ncldz Onun yeey{iıünde tenef!D.s ettıQlnı, kuvveilYle o u da tuz d b r-
du dedl. Adam ga t hızlı hiZlı kil- Nailı da knyıçmın btr taratın!\., omuz- bahisten ibarettir. Ve 390 reçete&! vnr- @C:Zfp dolaştığını hfssott4kçe beTJrlm 8001, işte dfinya.nın en biiyük, e he-
rek ç klyordu. Kürck.l rin ucu denize lnnna. man tutuno.blllrdl. dır. Tcwl ve satış yeri: ~ kitabe- .aonkl~. Kava - Murayı Yoltohama yecanlı cüm.b ünü o zaman eeyrede-
da.ld kça ayvan ve ~k se.ster ~ıtı- Artık Neeml knyıkçıyı d a ı,yı da- vldlr. Fiatı 15a kunııtur. .solı:atlıanııd &eıbertnm#'dii'me ~ ceilıu. Seni onun g!itlerl onunde par-
Uyordu. ha nlıcı g&zle sildyor kayıt. 'bat.ip dtı. yaal)'Ol'am. Bin bU ın.u aud 1ca· tall78C&ğun, Mabutlann hepsi bana 

K yıkçı sordu: denize yuvarlanırlarııa onu ne tara1- T E M S l L çard!lııııı da o ~· 'baışınt 19N da- Yardım cttJter. Çok um yorum ki, b:ı-
- Açılalım mı?.. tan ynkalıyacağım kararlaştuıyordu. şışı Halkevlnden: 101511K2 pazar l]liiı'emeıdlm! D6 bu fırsatı dav rıec klcr. 
N cml, s ~ il n da: En mün ı> vazlyeı. abd.an n ada- günü saat 21 de, Evtmlzde Y. Mi1h. Ay.akla.nm usca.ttı .• ~da dn- - Peki. amma, b im gibi gılZJel b!r 
- Ne dersin?.. on boynu ile omuzln nra:smdan tut· Şevket Kuran tarafından (inşaatta ran sake tuhnmmda.n tadehtnl cıoı.. !kadına. nasıl kıyacaksın? B ni az.adet.-
Bu akşam nç kıl. ın111 gö'zletinde, ~:ı.ktl. Necmi, içinden knrar verdt. hnlkın ve beledlyeiıfn vazlfald.) mev- durup içti: . sen, ölünceye kadar sana hizmet 

macera geçirmek nıwları Adeta pınl- Oylc yapacııktı. Hat-ti bir cllle spor- ruln bir konferana verllecdı:, gösteri.t - Gözümün içine~. Şlne.gon! ederdim .. senin ku'kın olurdum. Hem 
dıyor, esrarlı birer fener gibi yanıp cu sev~~l~ de tutablllrdl. Bu suret- Ştibem1* de (l:r.b!t. gtızell) cımed.tsint sem. her gu9el fll!'1'Clerı mabl'am ,,_ ben •Kml rakkase• gibi dessas ve 
sonuyordu. le l.k1 yuı:ucu arlltllDda ferah ferah sa- lbllıllıten; -.ı maırtaıtp g6nnekten; rottan bk kadın da değllim. Kava -

- Açılalım, açılalım... Kıyıdan file kadar gldebtlft'dl. temsil edecektir. Davet!ye~r Miroöan .8eldan Ata .,. yukanclao al&it: sealD illlletftttn1 _,.t~ aevıc Mtira.Ya nasıl sadık ke.ldırruıa, sar& 

tızakl:ısalım her h de ... B ksana ne Bereket k1 ~ bir su tepeclrıden dağltılm.alctadır. l - ~Clk: hava detil. ~UJ'O'Onım. eenln.)tooe.n olan 0 ha1n da - dünya.ya yeni doğmuş gibl -
gü 1 akşam!, 8onra toprnklar o ka• 5tek1.shuı rıt'l&nWda ~r akınu İJitarun.ı.ı. asliye üçlinctı h•lnılı: ld- .2 - re görnıe vasıtam - Rubuhatm kGJt* • bala Jl].lare& a)'Dt td.trabı riya81?Ca bağlanırdım. 
dar sıcak ki açıldıkça. serlnllyllnım. .atlasından ~Jftt. Fırlınqa rağ- kimliğinden: Sil.Pi. .çektl!d1. Jtanlll1 elimden alı!Jlı .,.... Şamama ınütema.di,ven iç.lyordu. 
çıldıkça ferahlıyor m... ınen. b1Jtm bam• ıcan.ya çenll- Rebla ~ tararı.ndan Ka-em,p.ı.13-- 3 - Karutulmq yemlf ezmesi - 'llliJ'(>rmuş Clb1. bira ilıOBft. _. 'Öldllr- Bir a.ral.ık .sarhof olup sızma.ti.an 

Ve &ındalcı kureklere daha hızlı mlşU. um 1 .. ___ d--... 8 2'r E.mıekten emil'. dl. Şlmdl, ben dıe ..-.n ~ ,__ lıorktu. Y.erinden fırladı. Odanın or-
asıldı. Şlmdl uzakln an sahilde tek Nlha.yet saaUeree sonra hepsi bit- da 010 rn••ı-~"" "'•..... · 4 - Benlrden JeN ~. pecapn tasmdat1 talın dlreğe blr lp sararak. 
tuk 1tıklar yanmata ~lf'&. Gön t1ıt blr h&lcie kJtıyı buldula.r Bir sa- No. dıa mutım Mnhmut 8&nto& &ley· 5 ._ ~ın annesi - Verme, - B«ri 61dü.recek :mlsiA? flnagona- bu direğe 1ylce bal'ladJ.. 
sorılanna :ıuh&wl tatlı b'lr .ertrıllk et- bJI bhveıııl önftne 4ilfrntlo1İrc&ı Bu· hine acılan bop.nma. dlvMiında dl.,. t - Suya lbatmlmııt - İy'B.m.lf, - Evet. ötdtil'ece~- :rauı. o.- Dandan sonra tekrar e9k1 yarine 
ratı s:ırıyorou. Necmi: :ra.sı da.ha zlyade balıkçıldnıı ot~du- ~dilen a~ blNJanaduı aameıp- T - Tenblh n14ası - Yapına, ta'ya gtUiırten aoora.. uzandı: 

- ü,,üyecck ln .. l ttrsen dönelimi .. tu çardaklı ve tahta muatı bir yerdi. hını terlceyled.lği td:>Ui lDfJlmlroouıı 1 - Opel'u,Jon yapar, GUıııel Şfnagon atJ&.mağa ba.şladı: - Seni. ıca.va - Mw::a.run göüeıt 
dedi Necm!, »evgi~: mefl'Uhatmdan anla§ıldrtuıdan H. u. t - oıtaıama - O&ıı4it a.ıuı.. - Bsıln. M .-..çtı1a nr Şamarm.? önünde 5ldilrmei'e nnd!çtlrn. Sösüm-

L kin genç kadın hiç o fikirde de- - Aman, dedi, fll?a.ya oturup blreı M. K.nun 141• 142 ncl madıdelert mocl- 10 - Lihaa - Bir cins l~ldlel'. İkinJzin arasında bir şeyİer gegmlJ, den dönemem. Artl'k l!fı kcsellın.. 
ıucıı: sıcak çay ~Ilm blnce tıeıbllt olwıacalı: nrakın m.a.bk:e- BCl1 o :saman De seni taalrdım.. ne de uyku.ya, J.sUı-ahat.e JhtJ.yacım var. 

- Açılalım ... Daha açılnlnn... Bundan ~ .. ınehıt.reıtl •J'9ıliadıe me divan.hanesine talllona ve hv.lasal Geçen baJmaeamss oaa. Bem .md"-'"- te .-llıMı ,.. -. - Beni neden hal]adın bu ~ 
N ı..ft t b de .. ....al 8ah1l k , Muhtıev~ •e 1.ariıhl ~ on -- .-..-- A ıı .... ye r :ver .. u .... ar. . n . gün zarfında cevap l~yihası verme.si Sol an ta ve yukandan qatı: ? K :va - Munının para!annı al- ue uyumak ıstıyorum. 

uza ta kalın ve ver yer oırıltııı bir -: Sen de gel de bir çay fç ••• ®eli. "" t;rıllklkat lçfn tayın olunan 1516/1}.a2 _ dm.. bu kadar para Ue zengin olur - İnsan a,yakta da uyuyabWr. 
çlzg halinde kaldı . Sandalcı kurek- Bir masanın kenanna çöktület. 1 - Masalsoyle, 2 - Arif, Evall, S - ve her lstedi#f,ni yap:ıl>H1.r$!nt İri göbeğini hoplntarnlc gilldu 
tere da andı. Necmi, c blnden slgnra Sandalcı, onlardan biraz Pteye otur- saat 15 de mahkemede lsba.tı TÜ:u.t Silik, ttzme, 4 - Atnl. 'insan, 5 - Kt. - Onlar itan_ Mur&nm. J>8.l8ll de- - Osa.k.nya glttJtimlz ~an: bol 
kutu wıu çıkardı. Naz ıya uzn.ttı. Bir du. ince belli, kırmızı pullu kW;uk =~e .,;:11~i>~:ı:~=-!;~: Ama, 1 - se, tadenk. '7 - övonmeıc. tU .. mllletıln IP&l'Mldu'. F.111 Yamada bol uyursun! Şımdl sıra bende •• 
sl~ra da ::anda cıya verdi. banbkla.r içinde çaylar geldt. !Blreı yap ıcaran verlleceğinı.ıı gazete ile ili- N. ~·· 8 - YaZSlln\ tl'c, 9 - Llma, yürllclüfd yolda muvo.fraJı: olursa. ba Şamama SÖ'LUndcn ve kar:ı.rındon 

A ın g t kçe koyıı aarn smı sey-~ daha yakt1l r. cemi ndalcı4 ına k ertlmi§tlr 9421567 ~o da Im:ır. 10 - Elenlmı. Re. paralan ona rereoetım Faka.t, .Ka.va. _ dl>nmuyordu. Gilnün birinde Yamada 
rett r. U klard iti pınt•ıı.ır ;çoA-alı· ya sordu: n arar v • • Murayı onun c-t kok. o1araJt göt!" muvaffak olursa, aldığı pıı.rıılan «.Bun.. 
yord . - Ta'bll çok iyi yuzme bilirsin de· kayıtlı mezkfır divaya ait dAva. arnu- mcğc tahanunfilüm Yok. Pırsat bu· ıa.r, millet1n lınklo.dır.11 diyerek ona 

B r ara k S&nd lcı: ~il nıl? helini !ha.vt tebUğ varakası dlvanlınne- AKŞAM lursam, senı OnlUl göztl &ı:ünde öl- ~im edeeektl. eamnma.nın parada 
- Dönsek artık' •• dedi. Kay.kÇı güldll: ye talik edllm~lr. Müddeaıı.lcyltln düreceğlm, Çüntııııi Ka.va - Mura ela '99 kadında 6tôzu yoktu. K<md.l.s nl:ı 
O un bu bekhmm yen soztı knr§ı- - Rlç y{lı:mll b1lmem1 Ce\'ab'ınJ mezk!ır atzuhoJ surctlnl yukahda ya.- benim itanmı gÖEÜmun on.ilnde öldür- Ot ....,l.Cshwı gayret eden YokOlınmadn-

aınd , N cml yan 'hayretle sordu: \'erctı ·• zılı müddet z:ırtınlfa tebellfii ve cevap Abone bedelı" müştıı1. Ondan tntlka.m aıacae-ı.m. Bu ~ •Kızıl rakkase. y1 btıe tazla. dü-
- Dönsek mi? .. Sebep?., " N~t son derece ~1' btt hal- vermesi ve mahkemede de me:o:kfır intikamı almadım ölUrscm, 6bflr din- fUW!l~or ve: 
- Fırtına ba lıyor sanınnn.. de: 15 61942 saat ııı de bnzat ve~ut bil- Tiirklre J'Sda azn.p çekcrlm - Kını bilir onun sevgisinin altında 
H :k kalen d ntttn ı\1$til tll'pe,mı1şU.. - Ya sandnl ba.tsaydt ••• Ne yapa- ve!tAle hazır bulunırutSI 1 ?.Umu tcblij ıEeneı.ı _ Affetmek, ~ f8,llll1dan- ne g!zll maksatlar vardır .. 

Sanda ıı-vaş ynvaş y-ertnde nl~lıp caktm?_ Hiç dllşünmcdfn rn.l? olunıır. Senelik 1 2700 ku!'U§ dır, Şamama! Onu da beDi de affet Diyordu. Onua, taıhııkkukuntı bek-
yukseln e bafladı. Biraz evvel iliı· Sandalcı aynı i'&J'l'aıt ırül~e ·de- Za~ - Yüksek t1caretı m~ln- e Aylık 7~o ku~ 1450 • sana kul olahm ı ·· ledltl blr n varoı: Kava - Mu.Q.yı 
tünden Meta kayıı.rak geçtikleri yept vam eW: den 41 - 42 senesinde alm.ı.t oMueızm 3 Aylık 400 • 800 ·· 7alcala;N>, Pmtı &ıfinde giizel Şlna-
:ı;k~l z yttııyatı denizden eser kal- -nütll).- olur nı.,anı h1f? .. Ka- tebM:&Jl lı:aybet.tiıtl. Yentmnı •n.- ı Aylık 150 11 : ~ ~~,.!!: gamı öldürmek... ve bu suretle 1ntlkam 

Kayığın bumunu karaya. çevirdiler. ~ Da.ba başlaşmca '191 No. d& birin.et anınan Po&ta fttfhadtaa ıdatiU oimıyan ~ bir ._... lhlr lln ~.. Şamama it• hulya i(ıinde uyudu v• 
~ • Flt tJt.\ar ~ :r; '8nıfuma ca#ımdan ~ hUlmıfi. JOl[tnr, ıır Ben lbunlarclaıı !blo lblrl del1llm a1mak. 

uın fırtına sank:l bir ıanda n411rdu. öyle tarv vennl§t : cBtı ba.Y bel' Melune& ı.ı. ecnebi memlatetıe.r.: BeneJ111: cbitaam almaam --1-- tf• _- horıildamala bqladı. 
Den t~ tumaet <>MU. .Jta)'ı\:: '"' halde 90k "'1 y\1ıııme J>tm KIWbm 3800. aftı •11Jlı 1808, iQ .,.. l - 7

.... .. • .,.. - M Lö • • 
t~ıterden blıindea ~kı beri- mn d ... - ~ - &uıınpe.ı late memudu- ıoee ıbnqı&ar. K:rep cM )'Clııl lııll J'WMde tılirlM- aava • ura A ye gınnce 
ne tır!arbll, sanki all.mdatı iahtaıa- H~ •1l1TJl/J(l!ldan belll.. .. • db'otdaQl. tuadaD alm.ıf ol~ etmet tame- rek rr...,.,. p'•fllM&a'lat,ı:t • O ıeceldtWyıll KaTa .14...,_ ._, 
ra teri bir nıe nrul~nn.. gSM ._ talia ~=~ı!; aıl ta.JbeWm. Y&nısllll eJacatandan ~=o:=:,. eap.9t.'::: = =-.,lift, illrta.m., :Z ..._ .. vta ,.oluna ~. KMa - .._ 

aesler çıtanyordu. ae w~ Nt11ıft•llAeam... eski :ıntn. bitkm(l Olma~ llO.n e;fle- Mlcltr: ztct'I •en - !:.n ~o;... : =::..~ .... ~~-
Oec.ç 1ı:Mm J&ndalm. baaliarma BCadl. Rmı tııtr ~ t.opaNı: rtın. :aıfttl Bir ftlkltltr t:1Rt..ı .,,.._. 

mb lakı ~ıpıemlfb.. _ Ban& lmf .. 4ıecK, bea Jlıılıt ~ Kamnpap Sürurl Fıru1 sokak. 'M1>. 108 ~ !I - Blıireııe. i ~. anıdan wn ~ .. 0 br- (1) c.pda ~el .... 0.-. .... 
Flrtına llfl beraber~ da ıa.- bU...1 ... w d&ic.ı.-ıta ..ım- • MahJllai Y ,. S. tm. <H. öt. tt1. Ak. Ya ııma c:i"- '*' lglmde 1l7'l1'8D lda. (lbade " Japon,..._ h ......_ -.. 

sna hayret verecek derecede~ ca. Oea. ete a.sı .-....e: •Kar* E. '7,le D,te "81 '61 l!oDI ı,n belld dit blllll*'l Clbl :a:vanJP flhl&D- l'aftw 
mıştı, Blriblrlcrinln se&lerlnl Jşitıiıek bMua blr elimle N~ bir elbnle o ?.aman korkmuşlardı .. va. 3,41 uıe 11,10 1'1.GI 20,13 21,00 llU}'tııcalDt. Yalrribuna(la OllU t&'Gnce ı(I) Y9kobam"•• ...... ..... --
19ia -avc ava. ~ IMChr eh •odalc11a tutun~ •. • dtyıe ııt.· l!a-,atta ~e va!!lyetler ae kadar İdarehane Babılll ci•a.rı Cömlerlm. ~. titr dil 1(ııtiılı _.. ....., Ja)Nlll1'aaa • M7ik üıltıı• 
olllJWlal!dı. veQJyordu" c:otmır tbn --·- lbl.. ·· Sandalcı sealelMli: 'ttçü de gftldille.r. 1"'* lıoö dıt uıJ . RHtlııaeıt Terlftal 1'..11 Anm tık No. 13 9-ukl, ~Ok--;ufJt~~ ::e:.=.•· O..,. .. 351 WB na. 
E 

d 

PERILi KONAK dönmek istemem. Biz lıa,ydadun izi Henry'yi de bu hevesinden caydırır· dan abür uowaa lra~ lkoftunç bir diyor, k.&..Tanltir c1elme1c 1.tiyea ilQ.
i.izcrideyiz. Cehennem lı<>peii debi- dım. alüna •'ll6rıeti 'içht8e uruY8" ıt:.Mkt- ç!cük gözleri, hadckalan içinde fı.
&im pefimizdedir. ~di d.ostuml fakat 'bi defa yola çaktıktan ve nn ortasında bir mumun yanması. fır dönüyor avcılann k~ndisir.i an-

Tcfrika N 
54 

• _..,. .a l OıuakJamaia gelmez, yokaa .W-4~1: arka.datımın da hedefin ~İha,yetine ins.anm ıiylcruü ~rten .,evıat bir awn kapana k»hrımalarından kor• 
O. Qevlren.: AHMET nuaL 4a aoer-:X· .. Cehennem zd>anile:nnıa "'\d~r ~~ lıı~~ ~ .az- manzara tqkil eclirer4u.. ~ ıaıwn, lr. bir c-..var p, eadioe ile baıau 

_ Ha.rtr ..,._ do.et l.u _

1 
~ kana el cı...a., E'1 ıteceıwı bozkırc!A delaştp dola,ma• mını gordüklıetı eonra, .OU • \)"ancM l.ana sanki orada yatan b .. a'lan&ı klfl sola, 'ka.b aaia çeviriyordu . 

.etli .deiil, ~lis ~ ~ W.- ~ • az Mk._ 
1 

~· <ftklanna anlıyo.caiız. bıralcamudım. Ok artık !1'l)'Ô•n cık· bap~ dikilmis sex adi7ordu. Korku v .adife ile dOlu baktlla11o 
ra.ut<lar. 1'.man .Aılah..ı o.....k ::;' ~ • .ay emlf •. Karı~dalci tfll)~-~~~en qık mlfh. Kcmllınn ii>iııax ~ a-Ml.- fiiplıderiair:~·andıia- ~orcN.. 
köyliilerin •PnG• 4.ıa.- et w ı L Si~=:::CMk"8111lu ıider- :t~metinde tekrar yurumege b-.- ~ T ep~in zirveainde titreye~ lfik dılc. . - ... ~ :L iiei ~ U.1a""'1ad.-i •ra: 
hft- hakikat kokUIMJ varmıtl Acaba mek 1'.twnd OM. il fbnnak · • · kah t>ız" ço" Y*bn. 1'trh bizdea Oelibnh biai- -iil..k • ..., mmda mUbrrer bir paro1ıa7t 'ftftlleli 

• ..ı_. t-LJ'k . ıt_ı_ J!..J· l ı. 'Y ı •a: Y:aimurd.an vıcak bir .taale gelen uzalı:'l8Jlr gibi eörllniqordu Ba de· Clvı mi lnnal Gtmİftİ)t) Y Oka'"' ha,,.lul 
eerarer.aı "oır en ı enın ~<Ual a - - ~ Lu ıaılmna t>ic daha da bata ık ..:ı - duk w• "kt··· - "nd d ' Şimd' • ) 1ıerjf beki _....._ hir 
tında mı bulunuyorum? Siz buma· i1itihnea olttr decliM yça~r d J ak ":~0~ ,· ~lcşı. 1

"
1

1'.1 uzden eyüril üiümüz.ara~ - 'D: __ 'b.dc~lim~-....!.L. ~~YS ',._ la eam-
.all . el wit .. M . agmur a aagana nalbn ar- 1 rı ııe ıyor u. - ~ • çay-Dl,,.... ~e ınaruz .m;a eainn mı eez-
Wa~~mıyom.nu• egı MI • - Doetwu, pek korlı:amn Jci, bu ml.§tı. llddr bir, duraklıyor, etrafa En nilt,ayet. lfliaP ılnılunduiu lo- Ya§ ...ıa. "Verdim. !elden mumun mqti) Gözlerimin öniinde duTa 

R' . . ... k~rkUAÇ ulWN.n111 ahi aad .. 1111, zih· ~' ltahartıyorduk. Soiak •e aya· t:inin dü .. değil tdalgalı dlmasındu ;y.a.nmd• bUhaft'lllalc lhna. Onu göl" mikbi, çelıre9inde, bu :korku Te en-
- tca Merim •w H~y: Hg~- ıı_ımden çalc~~inn. Rica ed~ za rağmt;.n l:o.-kudıuı ve yilrtimekte11 :penin yamacın~ vardık. Görihnnıe· meğe çalıpllDL difenin izlerini görü.yordum. 

lı:~nl lı~h"..%ı" 'lft\lihafan .ed~z. Hıç nm bar. •oyl~az. ine yapayım, kantcr iomee almııt*. me'k için ye~ çömelerek \baktık. fki T.Lmin.im doiru ~b. B-. bu Haydu.du _ya1c.alıya'bilmek için sa-
bır tehlıkAe: ~aru% d'eii1ınmzl ~~) areket ~eY_Un) ~ "'~ çif. Zifiri bir ııeeedc, meeafeyi tahmin· ,kayahğn· 1'!fki1 ~ttiii kovuğun içinde •özleriöii heo&z ltİmMmiftİm lı:i. fil •v!amalı: ıcabediyordu. Her an bir 

- Utıfeyi ibtttdoıu& dMtW"D., lığı bırakıp «J~eyan ıtnı? de dllima aMamlır. Biz de konak· bir mum yanıyordu. Kovuğun iÇi, mumun yaatbiı koonibn etrafım ufl~itle" ~umu söndürebilir ~ ~ 
l:ondracb. ' etınelt hatb. bura- - Mademki bu bdu korltuyôl'• tan çıkatı ~rım eaati bülduğu fıalde. mahfuz ve m:ıaun olduğu için yağ- çevireo byalıldann dibinde, karan- yal~~ öbur tarafına Aparak karan· 
da UÇBU% bozkıra u .kor'kunç aunuz ıkonaia dönelim. Çiflikten çı- hala SO!denin buluınauğu tepenin murdan Ye rüztarc:lan sönmüyordu. lılcta bir adamın ailüeti g6riinüyor- ~ ıçınc;l~ sırra kadem baaa;bUirdi. 
ulum mele baka tıeydsr. ~ıp gianen'zc gelince, '!bunu mc tav- eteğine varamamııhk. Bu yerde bulunan mum da G'1llnız, du. O tarala~özlcrimi diktim. Stilden Bınaonal~ kaçmasına imkan bı-
y~ z ~al}ı amca~ı:" feci rlkıbetin.c SJye c,de?1em. Bu mu ~ ay~ı.n· Tepenin azak.l.ıKmı tahminde aj. konaktaı:. gürUlebillyordu. Boikırm koikırıç çehrt:Sile, biraz ötede ayak· r~kmıyacak kadar yanına ıoblmalı: 

ru: dı!elım C:esc~ın~? yanın~a ~ır fatma~ ~~zı~.;. ı I~.lmese ıbmat ed~ dandığırnızı şimdi anlıyordu.le. Tepe. diğer ;yerlerinden görünmeaine im- ta c!uruyordu. lazımdı. .. .. .. .. .. 
kopc "n ı-y k •zlerı gorulmemış mıy- O bu kordugı.mu mu~akkak çö~e· k<Xlaktar. ] - 2 mil değil, 4 _ 5 uuk- ~..rı v ... ihtimal yoktu Bapndan tırnağlııa kadar çamura Y .crl~e a~wıe surunc. kovugun 
dı~ Butiiı. bunlaT, e ne de olsa or· zccck. H ydudun takibınden vazgc-- ta obulun\JU'or.du Eg~er ta~ı- ko- Seldenin b'7' .. • . . bulanm.-h Uzun ıı:amandanberi us- meııhalinc bıraz.daba ~akla tık. Ken-
t d h h ide h 1 d " k ·n-"' el" -1• 1 1 · ~-· 1 1 gormemeaı ıçın gra- •ıı-• >el" • • Seki ' h" 'nnecl bir ~ a 1 t u un u unu gö~te- çere çı ıg onsCK nası o ur? naktan 1. lcadar uzak bir yerde h11- nit büyuk bir lcııyahğı siper aldık. tura ve maka:: yüzü :gömıemi~ ve ımw ene 158Cttı en 
k~ ~en, hur. filcrc ve ~.a.tıl akide- - A la ... Ben zannettiğiniz ka· luncluğunu öoceden kqfetseydiın bu P.u kayal.k, mumun i~inde 'bulund~ birbinne karışmış olan uzun sakal adım dııba atamazdık. ~rt.ık ıhareke
bir m:~~n 'bı ıtdnm d~~ı ~· ~akat d ~.~orkak ve 1~bansız bir adam lcapkaranlıl· gecede ve bardak.tan iu kovuia kndar uzanıyordu. Bu ve saçlarile tarihten evvelki zaman- te geçmek zamanı ~:Jmı_1tı. Har~~

~l 
1 
bo~l.ırda .. 1 t ımız o dcgılım. M demkı Seldcni yakala- ho:ınnırcasma yağan ;yıı.ğtnur altında.! uzu•ı kayalığı. kenarına sürünerek lara ait bir insan tipini andırıyordu. te hğ~z!r r.ultnma: !çın tıır Hcnry nan 

uzun ve tuy er ürpr-rtı ı uluma, da- mağa çıktık. Bu iti !bitirmeden geri bu tchla~i takibe ~ ıit Jcovuia lı.:aclaı tmnanclık. Bir uwo- Mumun solguıı ı~ığı yüzline akso- ote mı e un e çc tım. 
(Arkua var) 
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T. DISAL 
W' Is ALIM IA'Dll 111 nt w tll ı,,t •llbWerde blortr.dl ka
!~ aıontorıu ~ve modlftı evler. 't'WA, ilqt, 1M. otıel, 
ı:_- n ttıl>rllia. depo. ar& ~ iti trath -ııa.nam bet aman 

1 iŞ ARIY
ANLAR &OIUNYADA _ ~ pı,...,.ır: BA'l'ILJI( viU.l - tlıfll Btıyükde:re !8.MO LÜlAYA - BeJollamm mer- aıtOU emrini.. lmaded!r. 

- tbere b!Z bdm 1ıı.rıetP <fam ~ caddelll ~ Betonarme keminde, ToknU!yan olılllbln brfi,lm- ....._ Mma&ı BQalJu 'J'lnelmll MOıentı 1o11ı1t 4 No. Tel: e84. 
MtJRmBiYE DtpJamalı ft tecrü- şambr) aranQW. Ttft _.,,..... ol- elel:tıt, m, l>aD70IU vardır. 8058 met- da.ki Suterazl mkalmd& Ho. ıe, al- -.ıı -..ıe: ..,.,.n MJ!e AKllJl'm 1lt\çb ~ ıJAnlan-

- tıtr Alman mti- :ması çalJıJtJlı ,erlWdm ~ :re :aruı a metre utaıı tmertnde cep- tmda bUytik ~ ve .enelllı: 1'40 mm b1r Jılln l&ıdla .....-.. 
beli Fmnmzca bilen. ~ "ff;F8. mutd>er lıl!ıl2l Tft'IM- beld. pnJ, ahır Zinde~. 80 mot lira iradı olan Do a.t.ıı aputıman _.__ 
retıblye it arJ10r. Daim! Teya J'&rllD 81 eaıt'b!' OSl11 QsıMnhq RmDlll :re ~ catnelrAn• ~ mütead- satlhktır, AıWa.sınm m-.ıhası SS2 ~~---•••••••~•••••••••••••• 
gibı - Dilme~~~~=- caddesi <Antap) aparblmmı 1 ıto. )'& d1' ~ malıtelll çloek n gtlller m.m. dir. Ka.pwya mtıraeu.t. -

1 blllt-Adıa. UI ....,_..,., .__ D he'J'etlle atıbktlr ı. Bankıw karşı- Jnfıf ) U M.n.~ lnır.ı&-d 1 
hJn sokak An.ad<>lu apartunaııı No. '1 milracaat. - mnda JılalGl oemai Olfellne müracaat 8ATILIK KÖŞK - Baku1töyünde .. _____ iiıııııı11ıe-..•ıı1aiııiJ"_•a•r--· .. --uu;.;;.8r;;.;;a;;;:-.qı:=un:::;e:n;:ı;_ __ _. 
madam Jullenne. stşı.t 6İJl'A YUBDU - Ame111'&t- mutavusıt kabul oıumnu. _ n B~lar yolunda. ~ ı dak1ka, 

_, tı.tzcEst KUVVETLİ lf ha.ne h~ ıstıJor. - 2 15 dönfun araZide çam ve meyva a:taç- J!laıUt.me 
.anG - Tel - .... LİRAYA - Kadıköy(lnde a lan havı merhum Ziya ])Qfa tl'ışkü 01JıSl lıBlıdan 'Oün &a\1 

tuzu gflzel mntmazıel, ha!tanm J - 4 YALNIZ Bta BAYIN - Bf if2erln1 odalı ban10lu baıhçel1 ve aynca 620 •tılı.ktır Kaloriler elektrUt vardır 
gthıil i)ğret.men, mtirebblye TeJa bit k1are edecıelc Tliık - Elen. bir ba1'J1ad metre bahçeyi han mupmbalı kftglr Slı'kccl, Hoca.-paşa :hnmamı, bay Nu~ Bll19Jı l!l1lmaıı .a.K.P.Z.W.ı ıao .-. U/l/HI ;;-
bayana arbdaş olarak 1' tlebtndedlr. aranmaktadır. Arm edenler arDı - tılna. sa.tılıkttr. Galata ömeıa.bit han rl'ye müracaat. _, Baler ma:fl>ah ta.1amı ıt Alem • 
Ctddl tekllfler Aqaull (B.R.T.) rOmu- reslerlle Mışamda •BaY> remzıne met- 2 cı tat 23 No. Tilr.t Emlı'.Uı:. Tel: ı _ YIJtarda cim ,. ıııaamn ,..ıı .,.,._. ~..tan'·:... 
mna 2 tup ya.mıalan. - J 42368 SATILIK Bt!YVK ABSALI AKAR- cüt.ır 

YAZmANDE - KA.tlp ?e evralc Dttz MAKiNB - Ve el cllk1fl lfÇlleT1 ı.~ UR.ADAN ı,eoo.eoe LİRAYA Çok geniş blr arsa da.bilinde ~ir çok 2 :._Pazarlık h1m.la.nnda JaZl)ı ltD "' IU.tJerde Kabatafta leTazım eu-
mcmuru gibi çalıştım, ellmde bonser- anu:ınrm- a-tt ,,.,.. e!JTeOdir. Ak- lerd uhtell! gayri menkulü bulunan blr Millk sa- bflbıdeki meı1ı:es m~ IEan18yoııUDda ıapılacattu. 
mım vardır Bir yazıhanede çalış- §&m'da-~-~ımma m11ta.caa.t. KADAR - Muhtell! )'el'. em tılıktır. Uzunça.rşıb:ışı :lsmetıye cnd- 1 - Bakır tabnına aıt ıı.te bel gtm lk1l geçen fQbede görllltt»Uir. 
mak !.stlyo~ İstıyenler Akfam'da - 2 tıyıneüerde: :vaJ "·:~han, dest 16 No. da ma'klneci Y&Jıyn'ya t - 1stıeklllmn ~ ıom te.ytn ol1lnan gün,.. .aatte t*1U edecelt-
tPJ rümuzmıa 0mfil'acnatJan _ 1 •Paı:n.:_ __ A_: 1~ :.C~ ~:k milrnca.at. - 1 lerl tlyat üzerinden ~ '7,5 gthwıne pa.ruOe blrlllcte :mf!lktr komSIJona mil· 
----------·--- SAWCI ÇOBAN VE YANAŞMA ı ııa, ç • ~ ....... ve re ır.• racaatlan. <4989) 
BİR TtJRK BAYANI _ Yemek ve ARANIYOR _ Aylılct.an beŞa bOI yi- almak Te satmak, f§lctmek isti.yenlerin KİRALIK KÖŞK - 11 oda 1k1 bU-

ev işlerinde tecrübell iyi yilltsElt alle J'llCetı de ç1Nlle alt olmak üzere bir Belet: Tftrik Emllk Bürosu, Galata. yük ta.kshnntlı ık! sofa terkos elektrik 
)'alllannda çalışmış münasip blr it manda ve 1nek satıcısı De bir ya.na§- ömet Ablt han 1kfnc1 kat No. 23 tele- ve kuyusu telefonu mevcut yedi dö
anyor. Akşam'da (11',N) rümuzuna ma aranıyor. Yalovada saUUıattin Bey !on 4.2368. - 17 nüm bahçe 150 den fa.zla çam nıtacı 
mektupla. - çlftllğine mtıracaatı. -4 SATILIK EV _ Kadıköyünün ha- ve muhtel!.! meyvn a~h bulunan 

Göztıepenfn havadar mcv.klln<1e trene 

Belediye sular idaresinden 
Açık Ekıiltme ile Ot Satııi ilini 

tdaremızın ~ ~ OQın umlle maruf arut9l dahllln
meveut biçl.lmemff oUar açık arttırma ne satılacaktır. DİZEL MOTÖRLERİ - Mütehassıs FOTOGRAF tşçist ARANIYOR - vadar bir yerinde, denize fevkalfıde ve tramvaya yakın Birine!. Orta ooknk- de 

tamfrclsi ve montör ma.kln1st torna. Daimi veya ta.tll günleri hariçte ~sim nezareti bulunan bahçeli konforlu 1k1 ta Rasim paşa köşkü namlle maruf 
kaynak ve tesviye ı.şıerını mükemme- çekecek, ınooratuar işlerinde çal~a- dnlrell yarım ktı.glr ev acele satılıt- köşk kiralıktır. Görmek ~ içfndeki
Jen yapar ~ya da. gidebilir. Ak- cak tecri.ibell (10) fotografçıyn Uıtı- tır. Görmek için İkballye Hamiyet so- Jere, paznrlık 1çln Yen!. pastai'ıe ai'ka
pm'da (Arslan) rfimuzuna mektupla yaç vardır. Taliplerin 17/~/942 paznr kak No. 36· Görüşmek için; 20475 te- sında Basiret han odaft:>aşısına müra
müracaa.t. - 1 günU görli.şmek tı7.erc ~oryada Foto lefonlıı.. - 1 cruıt. - 1 

DAKTİLO BİLİR _ Esk1 ve yeni Pllij ateıycsfne mürncaatıan. -
2 

SATD..IK 1Ut1HİM ARSA - Moda'da 
Türkçeyi de mükemmel okur ve yazar LIK EŞYA deniz kena.nnda 3 tarafı cadde, de-
tımsesız bir kı7. müesseselerde ve ya- 3 - SA Ti n!.z cephesi 38 metre derlnll~ 37 met-
hut her hangi blr yerde ace!e ış an- re, etrafı beton duvar ve demir pnr-
JOr. İcabında taşraya da gidcblllr. KAMYON ARANIYOR - Muhtelif mnklıkla ÇCTI'ill arsa toptan satılıktıl', 
Akş:ım'da CB.S) rümuzuna mektupla model. lAstlkll llistlkslz 1Y1 halde sa- müt.avnssıt kabul olunmaz. Adres: 
müracaat. _ tılık kaJD.YOnları bulunanların Galata. Moda bumu No 22 Telefon· 60118 

Bllldr sokak Taptas han No. 16 - 17 de · · · _ ıo 
TtJRKÇE, ALl\IA.""'lCA, İNGİLİZCE, Asm1 Yolaça her gün 12 - 13 ve 17 - 18 

FRANSIZCA - Dört. lisana vAlnf tec- arası milrncantlan. - 1 
riibel!. mütercim, muhabere nıemuru SATILIK EL TEZGAHLARI_ Gü
Te mu:haslp vazife aramaktadır. Mü

tlsKtlDAR - Paş.1.kapı Fıstıklı 
mektebi nltındn köşe başında. üç yüz 
setsen metre murabbamda denize ha
klın ve nezaret.1 !evkallidcst olan bir 
arsn satılıktır, Tallplerhı Üskiidarda 
İskele caddesinde 23 No. da kuru kah
veci. Nur1 Yucndnla mürac:ıatıarı. 

rac:ınt: Akşam gn.zetcsı .:Müterclmıı. cü, tarak ve çerç!.velerl tamam lşler 
_ 2 halde dört o.det yeni el tezg!i.hı satı-

------------- lıktır. Galata. Perşembepazar Hazar 
İYİ F.SKİ TÜRKÇE - Ve daktflo han 5 numaraya müracaat. Telefon: 

b!Ien bir bayan iş anımakt.sdır. Taş- 40696. - 1 -1 
rnda dahi vazife kabul eder. Akşam
da cM. C.• rUmmuna müracaat. 

-2 

ELEN BİR BAYAN - İstanbul da
hilinde yalnız yq.lı bir bayın e:v işini 
göro'billr; taşraya g1tmcz; clddt tek
ıtnerln sarih ndreslerlle Ak.şamda 
•LE• rümuzuna mektupla. müracaat. 

-2 

BİR GENÇ İŞ ARIYOR - Orta de
rece tahsili olan btitüti gün çalışmak 
1lzerc münasip iş arıyor. Akşam'dn 
(C.Rl rümuzuna mektupla mnracaat. 

-1 

2 - İŞÇi ARIY ANLAR 
ŞOFÖR ARANIYOR - Kamyonlar

da ve inşaat işlerinde çalışmış tecrü
beli şoförlere ihtiyaç vardır. Bant 12 -
13 ve 17 -18 arası Galat4 Blllflr sokak 
Tapt~s handa A&m Yolaça müracaat. 

-1 

FEN MEMURU ARANll'OR İs-
tanbula yakın bir yolda çalıp.ak için 
tıccrilbell bir fen memuru aranıyor. 
Merke?; han No. l. 

İKİ SATICI ARIYORUM - TUhafl
ye ve aktariye malları ka2'.alara satış 
etmek ii7JC!re saat 2 de bulunurum 
Beşiktaş Mllli Piyango Yıldız cl..§eslne 
mtırac:ı.nt. - 1 

MUHABERE VE MUHASEBEDEN -
Anl:ı.ynn bir bayan dn.kt!Ioya ihtiyaç 

SATILIK - Buz dolap ve havUZlan. 
ArzU ettl~lzden çok gfıuld!.r. Saraç 
ha.nobaşında ba.hçell mahalleblc!. . 
Tel: 21607. - l 

1000 LİRAYA - SatJ.lık Alman pi
yanosu, Cnrl Hlntze Hoflle Femnt 

KİRALIK APARTIMAN ARANl
l'OR - Mobilyasız mobllyalı 2, S, 4 
odalı kaloriferli sıcak su banyo Ci
hangir Fernza~ Tnkslmc yakın bir 
iki ay sonra da olur. Akşam'da A.P. 
rümuzunn mektupla. müracaat. 

Berlln çok tatlı bir sese maliktir. Ka- KİRAL1K EV - Taksim ne Harbiye 
dıköy Mühürdar ca.dde.ct Tu{tlncı Emin arasında 8 odalı bahçell ve denize 
bey sokak Dizdar a.partıman No, 1 nezaretli bir ev ~alı veya eşynsız bü-

- 1 tün sene 1çln kiralıktır. Kalorifer ve 
_ A_RJ_A_S_T_E_R_Ö-.N-A_R _____ F_ev_k_al_tı_de telefonu vardır, İst:inbul posta kut~ 

Kanada m.ıı.ıı, Jtatıycn Jrulla.nılm.a.nu.,. 176 ya .:Evı> adresiyle ynzılmnsı. - ı 
Mağaza fiaUnden 50 lira noksanma. KİRALIK EV ARANIYOR - Fener
Beyoğlu, P'allı:paşa cad. S t11 apa!'t. yolu, Suadiye, Bo.stancı, Yeşllköy, Bıı-
No. 2. Telefon: 41353. - 2 larköy taranannda veenıtı nakliyeye 

. . yakın, her türlü konforu mevcut müs-
SATILIK SINEI\IA MAKİ1'"'ESI - ta.kil mobllyalı dört ay ~in küçük bir 

Yeni vaziyette komple blr seyyar si- ev isteniyor. Mevkii ve kfrn bedeli 
nema. makinesi acele satılık veya. yaz- hakkında tafslIAUı mektupla İsto.nbul 
lık için kiraya verilecektir. Bahçooi '157 posta. kutusuna müracaat - 2 
olanlarla da müşterek çalışılır. Bey- · 
oğlu İstlkl!i.l caddesi '15. Telefon: 42418 SATILIX ARSA - Çlltelıavuzlarda 

_ ı trıımvaya 3 dakika, dcn!u mıırumrnm 
------- ----- - olan cephe.si 22,50, derinlik 38 metre. 

GAYET U RiP KOMPLE SALON İzahat almak için her gün saat 14 ten 
TAKiMi - Viyana rnamulAtı limon 17 ye kadar, 1!0682 bny Kdmirnna mü-
ağacından bronzlu 11 parçndan ibaret racaat. _ 2 
acele satılıktır. Tcşvlklye cn.ddesi 
103/ll Arem1r apartmanına müracaat. B0rt}K FIRSAT - Burs:ıda Kil· 

kürtlü ve Kaynarca kaplıcaları ara.-
SATILIK KAZİNO EŞYASI - 180 sında. kAin suyu muhtevi 8211 met.re 

demir masa, 900 &inç sandalya. ve 200 murabbaındakl arsa Bntılıktır. istt
tahta masa iyi bir !halde satılıktır. }'t"llleı1n Galata Rıhtam iboyunda 83 
Kadı.köy İskele kahvesi müsteciri numaralı Kalay~lu Ban 1 inci k:ıt
Hamzaya müracaat. - ı ta ve 40493 telefon numara.sına. mn-

racnatlnn. S 

1 - &tl§ §artnaımesı idaremiz levazım dairesinden parUJZ olanı.k ah
nablllr. 

2 - Muvakkat teınlna\ IKl llıadıl'. 
3 - Açık a:rttırma 18/Ma~/l>t2 puartesı gttntı 1a.at 10 da ara:ı1 da.bi-

linde 7&ı>ılaca1ttır. ,&100. 

BİR BAYAN - caddebo6ta.n, Bos- 1 t b } }ed 1 tancı, Maltepe, Floryn.da, alie içinde ,L _____ •_ta_n _ _ u_B_e __ i_ye_ı_i _i_I_&_nl_a_~ıiıii ____ .. 
mutcd11 flatle yemekli pe.nslyon 1.stf- -· 
yor. Pl{lja ynkın şarttır. Bey~lu Tal'
Jabaşı 223/5. Telefon: 43743. - 1 

. SATILIK VE KiRALIK KÖŞK -
Ik!. nlleye elvcrı.,11 dörder oda mnte
nddlt akar suyu 25 döntım bahçe 10 
dönümü $.çlı ve aynca dört odalı 
kÖŞk hepsi birlikte .satüıktır. tİSkOdar 
Bat;larbaşı Yahudi mezarlığı Jtattı
sında Rasim ağa sokağı No. 9 bayan 
Cemileye cumartesi ımz:ır günleri 
müracaat. - l 

Ha.seki hasta.ha.nesi mut.bak. çamo.şııiıane Te eotuk hava. dairem tesısa.
tır.m yapt.ınlması 24.GO No. lu lcanunun 40 mcı maddesine göre pazarlıta 
ı."Onulmuştur. Keşif bedeli (l~J Ura (60) !kurut ve 1lk teminatı (1426) lira 
C2'1J kW"U§tut • .Mubv&Ie, eblltme, baJmdırlıt ıoıen emel, husuat ft femı1 
p.rtnameler1, proje keıtlf :btUAte•De buna milteferrll diler evrak (85) ka• 
ruf mubt>Wııde Belediye fen ıeıeıt mtıdtlrlütllndeıı alın~. ihale 
ll/IS/H2 puarteat gttnü aat 14 de Da.lm1 Encümende 7apılac&ktır. Taliple
rin ilk teminat makbuz veya mektupları, Fen i§leri Müdilrlütüne müra
caatla ala.caklan ıennı tlılly~ ft 1942 yılına ait Ticaret odası veslkalarile 
ihale trünü muayyen saatte Da1m1 ıı::nctımende bulunmlan. (5297) 

nşçn aranıyor SATILIK EV - Boyacıltöyde blrele
den 5 dakika, güzel manzaralı yan 
n.hşnp yan JtAgır beyaz boyalı n, İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
elektrik, su, mU§anlba, eşya ne satı- Umum Mu'' du"'r]u·· gun"" •• den 
lıktır. Mevcut bahçeyi genişletmek 
ihtimali vardır. Seyyah !Ok, 34 No. ya İşletmelerimiz Ş~ taınırna:Msi için 8 boyacı, 3 ta.kımcı, s hamal, ı sa
mektupla milracnnt. - 1 taç, 12 tesvtyec!., 3 boblnör, 1 1rezec1. 12 slllc1, 8 tornacı. 6 elektrtktl ve e 

elektrik ıe.vtyecıabıe ibtzyac nrdır. 
SATILIK İKİ EV - İkişer oda ve Hamal ve smcııer hal'lç olmak tızere imtihanda. gösterecekleri ehliyete 

bahçe içinde clektrlk kuyu meyva göre aaattıe 85 kuruşa. kadar &reı vetllecekt!.r 
çam bağlık ve Ko.Yl§dağı suyu &ıün- Askerlikle al1kası olmayan ısteklllerin nUfus htlvtyet ciizdanı hüsnühcl 
deki caddede Erenköy Sahrayıcedit kfı.ğıd11 4 adet ves1kn. fo~fı ve flmdtye kadnr çalışmıt oldutlnn m~e· 
Orta. sok!ik No. i2 - 2 ıreıenıen alıiiDü.j !j1 ııızmet l"eillbJan ile blrlllrı. 111•1~ tarihiae JraGu 
KİRALIK MÖBLE APARTIMAN _ sa.at 14 den 17 ye :tadar idaremiz Metro-Ban ziem1n katındaki ırat işleri ve 

Ten.ha bir Türk ailesi evinde. Kad~y .l1cll mtkMlı1Qtlne milracaatJan Jtlsumu bUdlrllJr. C5299:a 
Milhilrd:ır Karakol sokak No. sı cu
m.artcsı pazar günl<'ri lJdden befe lı:a
dar müracaat. - 2 

Sipahi ocağından 
10/6/"2 ıarttııne teead(lf eden :pazar KilnQ saat 15 de ocak talebelerine 

mahsu.s olmaJc azıare ilı:.'Ollktır-hlplk T• •Uı oyunlar tertip edlleceğindrn aa-
DI:VREN KtRAt..ıK DtJKKAN - ym ba ve &lleler1nin teırınert rica olunur. DuhuHye serbesttir. '5305) 

Hnvagazı, su, elektrik, dahilen yağlı l""'!'••••••••lll!I••••••• •••••••• boya, dıvar kenarlan kımnen beyaz 

::.:~~':'"· MaÔb, S>lab~; ithalatçı ve ihracatçı 81'rl11 kler1' 
KİRALIK KÖŞK - Çamlıcada Llba-

de'de merhum All Rlfat beyin kllfkü Umum"ı K " . 1. . d kiralıktlr. Büyük ba!hçe 1çerls1nde &tip JğıO en : 
müteaddit havuz, kamelyalar, nadide 
çam npçlan ve ormanı havidir Bah- Tacirlerlm.ls tarafından mtıbayaa olunup akreditlfleri açtınlan n 
çekapı Agopyan Han 24 No. Haydar hllen Mı8ıtı llmanlannda bulunan muh~llf ınallann memleketımıze 
Ça.ğatay'tı müracaat. _ 2 sevkinin 1ıemlnt için ya:>ılan teşebbU.sler sırasında bu mallar hakkın~ 

bası malfunatm blllnmestnıe lilzum haaı1 olduAundan alı\kadarlann 
6500 I.İRAYA - Fabrika ve depoya ll/D/.H2 pamrtıeısl gönii alt§aDllll& kadar Oalatada ömer Abit Hanında 

elverişli Haliçte İstanbul clbCUnde ;-tJm=um=t=KA=tl=ıo=:uıc:::B:üroıs::un:a:m:tl:rae=aa=tl=an=l=ilzum==u=ıı=An=ol=un=u=r·===== cadde tlstünde &ıniu yakın KAclr bir 
bina sa.tılıktır. Akşamda M. K. adre-
sine. nıllracnat. - 4 

n.rdır. Her gün saat 12 den 14 e ım- SATU.IK KOTRA - 8 M. boyunda 
dar Rızapa.şa yo~da Şart ha.nm- 2 M. eninde, 11c1s1 baş altmda olmak SATILIK APARTIMAN - CııRalol· SATILIK HANE - Pa'rka nazır, btl- . 842 wayı,ıaıı 10 uncu pazar IMı6lıı saat 10 da Beyotlu Tünel elvan 
da 4 No. ya mUrncaat. üzere dört yataklı ve amda yeUrenll- lu Kapalı Fınn,da 1? numaralı il katlı yük bahçeli, ynğlı boyalı ve yeni mu- Istiklll caddesinde 471 numaolı Babur 8am1 apartımanın 2 No. h dal-

Açık arttırma ile fevkalade satış 

dlr. Bütün teferrilatı tamam ve y&- ve Hlmayei Etfal sokağında. dört :tatlı §!llllbalı 8 oda, ha.mnmlıtı hal'i hane reaı 
ADANADA - AlAtı mal.ye ve ye- nidir. TafsllAt için 80774 No. ya. tele- apartınuın satılıktır. Bebekte xoııeJdc satılıktır. Bakırköy, Kartaıtepe cadde- nde mevcut'" ecQeıbt P19t maruf blr alleye aU ga.yeı zengin etyalar 

dek parça. ynpnn bir atölyede ça}UJ- fon edilmesi. _ 2 bay Hüseyin Pektaşa. mnracaat. _ ! si No. 19. _ l aç~~tırma. auretUe sa.tııac:atı 1l1n olunur. Mavun 'kaplama n 11 par-
mak isteyen bir ,ere UıUynç vardır. ~auau mürekkep gayet zarlf yemıemt oda: ıKımı, )'ine mavun kaplama n 
Askerlikle llglH olmaması lbımdır. İki TAKSİ ARANIYOR - I&Uklerl KİRALIK - Ere.nköy Santral cad- tJSKtlı>AR DOÖANCILARDA _ De- 3 kapılı büytik bir dolap, blr tıuvalet, 2 karyola Yesalreyi havi gilııel bir 
totograt ~ ıst.ıyecetı tıcretı hamll blr yenice olma.le eattııe az kullnnılm.ıf desı 12/2 No. ele'ktrlk, su, bavagnzı, 4 nizc nezareıt.11 dört yol ağzında Evkafı yatak oda taılamı, bir lriiyük kütüphane, fSZJhanıe, orta masası vesaır 
meırtupln Adana Demirlfe müracaat ve tcrclllan Amerikan markalı so:ı oda, meyvnll b~ll mUstakll köşk ki- verllml, 337 mette murabbnı bir nrsa parçalardan mtirek1tep A1m.n mam6Iltı emsall1z bir 7azı Odası tatınu, 
edilmesi.. - 3 modellerde bir taksi iyi tıatle alına- ralıktır. Öğleye kadar Tel. 44755. satılıktır. K\Jtt.uluş Bozl"Urt c:ıddegl m<ı.roten bit k&nıll>e, 2 kolııık, ye!Mk oduı lçln tsrl bir ufak güzel vitrin, 

cattır. 24674 numara.:;ıı tele!on edil- _ 2 No. 107. _ 2 2 adet p;yet güzel marketerl komod, atızeı bir Oflln masası, aynalı dolap, 
USTA DOKUMACI VE MASURACI mes1. -2 r..sr1 ·Ufak yazıhane, som O)'Dlalı mavun gayet güzel bir ber]er - :koltuk, 

ARIYORUZ - Ak.şam'da ARC adresi- SATILIK TtJ:rtJNcU DtlKKAI'<ı'I - KİRA.IK lUÖBLR APARTll\IAN - Rus samaverı, JP testi, ipetll perdeler, Şark VUoları, .Tapon ve İran ku-
ne ynzı ne müracaat. - l BİSİKLET - Krz; veya ertek bl.slk- Galata Necatıbey caddesi 27 numaralı, 2 oda hol kt>rid b tulan, kr!.stof1 vtısa1r tepster, aaatıer, elti tıroo.z Em.pire •amdanlar, 

letl -tmak c.,.+ı..,,-•ertn ........ ftlmde B..a.,,. • or, anyo, otonıa.dk, ....... .-. .,. .,.. ~...,,,.,," ... ......., ~...,k tramvay durak: ~rindckt dük· mutfrJc eylftl nth tin ... ft... bro112 ve blsltill llmbA, • ..,,. ... eller, asri elektrtk ameler, aa•..ot gıi7ıel bir 
nA~ HEMŞİRE VE JIASTABAKCI- Stadyom kn"''""'T\~ .. L .. -" .... n ""dde- ..... n devren -~·lıktJr. !"ind""·!Ie""' ayc e "'"'""ar klra.s .. D ,,~ .,, •9""""""'" w"'"'" "" A.. ....w .. "'A •v pazarlıksız '10 liral G" ası1 portmanto, Lou1s - Kem lake aandalyalar, 4 adet htttır koltuk ve blr 

LAKA - Kadın ve emek hademeve -'-de ................. AP. altındaki kunduracı mÜ-"""t _ 2 cır. urmck için •"'-1 1ar ,, ..... ı ...-...""y ~........... Şişli Perihan sokak 1 .. 13 N ınasn., y~lı boya . .....,., o , )'lel)yeni m~ambalar, Sin.ger dlk'" maklncsı 
JhH .... ,. vardır. İsteklilerin Ta.k:siın H"-yhıe m .... ·tup veya ..4~" ........ müra- a o. ya, ko- n-·-' '-9 

...,,.,,., ~ "'A q.uı.u.ı'""" RANIYO n 11crmnk in4n B""'oıı.l +......... vesait. lıu.WUJU ev eşyn.Ian. Fransızca hayli clltll ve c!Idsiz ........,.,..,l"r AV• 
bahçıc karşısında Taksim Vakıf has- caat. _ l A R - 25-30 bin llrayn. ka- ~·· ıt• v..1 t> U .USWJUUJ cadd~st .. .., ............ 
tanesine müraca.atıan. - ı dar bit çlltlfk, İstanbul cihetinde 50 54/2 Blllk llinlft.k. Tel: 43370, ruplllllJI en birinci ma.ı•kalarından mef}ıur Gavault markalı demir çerçe-

SATILIK KABA ""t :ıw bin lira lcad veli çapras tem tılr piyano, mefhur FrlJlder marıcnıı elektrlk buz dola.tıı, 
• -'KSEK --ı·"B"'"'""İS VE ~ ME- A - Tek ve lt'"' - ya ar apartıman satacak- KİRALIK ucuz SA~-.n:< o•- J--~el'I - Ruh f..&..ri' ... " ıu .. u r.mı ,...,.... ful temiz b J Brl İstaııbuJ İf la Ad let han ı.r.1.1..ı:. w. ™ '" _, 1A4SDllD 7epyen1 ıraz fınn ve ocatı. Anadolu 1ıe Acem 

llURU ARANIYOR - izmır clvannda. Ban~ ~~a1 Mal~ CCnuıl gl- r a 
1 <Her!.ş) e müracaa~ tepe, ~uk. Thlamur s. 8. (C;at pa: halılan. Pey sürenlerden 100 de 25 teminat llınır. Satıf J)efhıd1r. 

w f§lcrl Şantıyes!.nde etüt ve a.plllcas- §esine mür:ıcaat. _ 1 - eaıım k"'lk\i kal'ŞlSUlda) 2 oda ı hol .. ---~~~·-••••••••llıiıiılıiliiıililİllİiıiiiııııııi••ıl 
J'OJl 1.şlerinde çalışmak üzere tecrn- SATILIK APARTIMAN VESAİRE - mutfn.k, heli\, el~k. kuyu, f~vkalA~ ÇOK TECKtlBELi - Ll8e protesörti 
beli bir yüksek mühendis ve bir fen TEKUI\IETRE ARANIYOR - Elle- İltanbul, Beyoğlu, Beoıttaf, Kadıköy de mnnza.ı'8., Dut ve 1nclr &taçlan inglltıa:e, Frantntta. dersler nitr, lııl•k-
memunma lhUyaç vardır. Tallp olan- rinde grat taltslmatlı tıekwnetresl ve Bostancıda en güzel, mutena .,er- Gezmek için aynı sırada 10 No ya mn.: tep taıebelerlnl hntawnıan. mmlar 
Jarm vesa1ld ile blrUktıe: O&latada olup da .satmalc isteyenlerin makine- lerde aı>attıma.n, a.rsa, dilkkluı ve racaat. • _ 2 Her ,ere lider. Şan.tar m1tıll.ltı&lr. At: 
Sel!nlk Bankası üstünde (74 - 76) nu- n1n clna n takBimatını ve :tıatın!. akarlat aatılıttır. Kadıköy Moda cad- BOSTAN{JJ pm'd& R.R. ı1lmuzuna. _ ı 
maralı yazıhaneye müracaatlıın. - 2 mektupla t tıncn Vala! Han ze:mın dest 104 numarada EmlAlrev1 Nacl A- 4 datıka. - Tren tramvayına ------------ -

Za.r1 - Olfll nahiyesi 1qe btiromn
dln •ldJIMM' 1'1808, 17809, 17810, 
1'1111, 1'1112 numaralı amet Jtameaı. 
n1 ~. yenlalnt alaeatıml2dan 
~ ibbmCl )'Oktur. 

Muhtar ÇOkçallfllan 
Kat No. 10 Batnı Pnr'a blldirmelerl zere müracaaUan - 8 :venı &sfııltta. meyvalı mey-

TESVİYECi ARANIYOR - Makine - i . yasız ataçlan, akar suyu bulunan ttoe BiR :lımtı.tz ölıarnlDd - t.- Z&Ji - Eyüp ıaoe memurlutund&n 
illttlnde çallfllll.J tecrilbeli bir tesvi- KİRAUK GAZİNO - Kaltıtlllf v~- lcablll Hraz bCf d.önfunltııc bir ana sa tanbul n eivannda m&emmel inllllb aldılllmz etmek tarnelerimilıl ~ 
,ecıye Uıtlyaç vardır. 1steklllerin SATJLIK KAZAN _ İlci adet mns- pur iskelesinin deniz Qzettnde en gü- tılıktlr. Tel: 4409'7. _ 1 11.san del'llerl .-erecekUr. çat toıay ut. yentsını alacaıt:ınmdan ~tn 
bonservtsıertle, cankurtaran, Ahıl"kn- tamcı fabnka ımmru. satılıktır, ııe: ı:el blr noktam gazino için ki.ı"flJ'a ve.- veA1r met.ot (Alıı:pm'da) d.ı11SSONS• iıiltmü yoıctur. 
P1 caddesinde No. 1 Temtziş Fabri- bti1nin kutru 1;50 met.re, uzunlup rilecektlr. Müracaat: Kıılamı§ vapur 5 - MÜTEFERRiK ıilmuzuna yaf!l De müracaat. - 2 Eyüp Akarçeşme Sirkeci aokak 
lcuma milracaatlan. _ ı 5,50 metre. Posta ktıtusu No. 545 veya iıkeıesı. çımacısı Hllsnü. - ! Fatma t1rit. Jllda,.et Yieel 

ALATURKA \'E ALAFRANGA - telefon 240'70 numaraya. müracaat. KİRALIK KÖŞK - Etenköy Et- FRANSIZOA LİSAN MVTEHAS MEK.TUPLABINIZI ALDIBINIZ za.yı - Kadıköy Jqe bürosun<lan 
Yemek pl§lrme.!lıı1 bllen bir Türk ba- - ıs heınet. cad. hemen a.stıılt tı.rtn 3 m- PROF. ANJEL DERSANESINDEN ~ Gazetemiz 1darehaneı1ni adrea verilen ~ ldfll1k ekmek k.nrnemlzl 
yana ihtiyaç vardır. Arzu <ıdcnlerln SATILIK OTO!UOBİL _ 938 model yılı çrunh bol manzara. ve mobilya ve EvlMınızın Pnınsızcns:ı myıf fsc bt~ olarak gösterml3 olan ks.rlleri- kaybettik. ye:ntsln.1 •lacatımdaıı eskl-
her g(ln sabah sa.at g dan 11 e kadar lAs kon:foıiu bUytik ~ acele klrnlıktır. :yollayınız. Co.buk takviye edct'!Z Am- mlzden alnln hfikmll yoktur. Ratk:e Şahin 
Tahtıa.kale caddesi 96 No. kmıdurıı. spesiyal opel az kullnmlmış beş - Görmek 1ç1n üat ta.rafındaki yenl evo mı 3 - 4 mevcutlu nıttştcrek dersler 1nıtnzce öf'r'etmen - X. Z5 -

tlk yenı,· her mın öğleden evvel t...4- aylı"" 6 11 M T :X.T • • W 
boya tmalfıthanesinde Mehmet Nuri- ~~· u ve pazarlık lçin dil her ...n- &ı.at bir- va.,..... 

1 
6 • ra.dır. Bahçelca.pı tram- · - .N - K.A - MJ\I - EML•K'"'il'zt." İRADı:ll''I (41985) de Mimar Mehmet Allyo m - e ... ~ y un A- F B ıt. .an •• ı• ye müracaatları _ a 2 do 4 Uncü Vakıf han 1130 numaraya. "u un,_ Seltunet Hanı. Hu.susi · - Kelepir kotra - LK - arıt a'k 1 in İMAR nüros 

· ra.catı.t. - veya. 21847 ye telefon olunması - ders verlllr. - 2 M.N - Möble - MM T - Arad - t dinlzç İ suna mura-
ACELE BİR DAKT.ILO ARANIYOR- · Dadı _ AC _ F N _ A. 'K _ caa e . nşaat, tadilat, tam1ra&. 

TO:rk olması ve almanca. bllmesi §3.rb- 4 _ Kiralık • Sablıli SATILlK KA.GtR BlNA - Denize SERİK ARANlYOR - 120 kalem A.B c _ 8 a T _ a 8 _ 8 • s _ takdiri kıymet ve hususi ısUşare ıçtn 
tır. <T. A.) rllmuzu altında kısa ter- b:ı.knr 4 !katlı mükemmel teclıU.aUı ıtriyat ~crlmln vasi ve va.sat dere- n~ ~eıı meıtioplan ·Sda- en emin mü ssesedlr. . 

.· 
! 

i 

; 

1 

otımeı. hal ile birlikte 176 Posta !kutu- YAKACIK'TA - Koru yolunda bay terkos ve elektrik t~tı vardır, ~ew~~rm.n.yedar a.tk:ıdaş arıyorum. rehanemlzden aldırmıılan rica • Y . .Hlmar B. mt&mrr 
~~~~~~~~~~~~~~~A~:~~~Z~~~~~~~~e[l~rn~~···-·ıı~~· - • 
mlracaat. - a tıhktır. İçhıdekllere müracaat. - • No. 15. - a saat 10 

da. mtlracaa\. .. -



le sabah, öğl ve akşa 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizl fırçalayınız 

KAŞELERi 

BAŞ, DIŞ, NEZLE. GRiP, ROMATİZMA 
Ve bütün ağrilar'i derhal keaer. 

Sıhhiye Vekllet1.nln ruhsatını haizdir. İcabında ı:ünde ı kate alınııbnıt. 

Istanbul sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğünden 

KGCuının 1sm1 

Mümine Ölü Ahmet Hamdi e.,l 
Fatma Beher Hüseyin Şeter • 
Refia Yahya • 
Zehra •Zühre. Süleyman • 
Fatma Haydar • 
Şerife Mehmet Bakıp , 
Atiye İsmail 'Mahir :. 
Nurly& Faris , 
Zehra Berber 'Sabri • 
Seher Davut • 

Ayşe 

Meryem 
Huriye 
Dllrly(; 
Fatm Meryem 
Hacer Üreyen 
Fatma 
Oüllur 
Nurlye 
Vahide 
FatmaZehm 

Rüvlye 
Sultan 
Zehra 

Kamil 
Mehmet Ali 
Hasan 
Hüseyin Hüsnll 
Ahmet 
Mehmet Mazlıar 
İsmaıl 
ŞemsettLn 

Ahmet 
İsmail 
Abdülkadlr 

Hüsnü 
Mehmet 
Şükrü 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mil raca.at 
Kazası ettiği sene Adresi 

Beyoğlu 

Beyo~lu 
Fatih 
Adahlr 
Beyoğlu 
Beyoğlu 

Ü'stüdar 
Fatih 
Emin ön il 
Eminönü 

Beyojtlu 
Fatih 
Emin ön O. 
F'at.ih 
Kndıköy 
Beyo~ıu 
Beyottlu 
Emfnlinll 
Beyoğlu 
Fatih 
Beyoğlu 

Kadıköy 
Emlnönll 
I-'atlh 

1935 

• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
» 

• 
» 

• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 

Beyo~ıu Pangaltı Yunus sokak No. ız 
Be,Yoğlu Ferlkö.r Ayazma caddesi Kuyu sokak No. f. 
Fatih oŞehremlnl İbrahim Ça~ mah. Bostan S. bl!A. 
Burgazada Çam mah. Çakıl sokak No. 17. 
Harbiye Küçük Çiftlik cad No. ı bostanda. 
Haliç SüUQcesl Hamam sokak No. 57 
Atık Valde Musalla. sokak No. 1 
Karıı.gümrfik İskender mah. Kaytan B. No, S. 
Süleymanlye Tiryaki çarşısı No. 53 
Eminönü Küçükpazar Y~vuz Sinan mah. Camt sıoka.!t 
No. 16. 
Beyoğlu Kasımpaşa Yahya Kahya ma.h. Yakup a~a S. 25, 
Fatih Kırkçcşne Sekban ba.,ı mah. No. 8/1 
Eminönü Bayezit nablyeSi Vefa ca.d. Voynuk sok~,k 4. 
Fatlh sa.matya S:ıncakdar Hayreddin M. Pamukçu sokak '!2. 
Kadıköy İkbaJfye m'ah. Miltevellf s. No. 15 
Bey<)ğlu Feriköy Şahmerdan sokak No. 3, 
Beyo~lu Ferlköy Pa..şa mahal. Büyük Yeni sokak No. 58, 
Eminönü Bayezit Vefa v~ecller cad. No. 154. 
Bey~lu Galata Lüleci Hendek cad. No. 24. ı 
Fa.Uh Edtrnekaın C:uni şerit lU.lallndekl. ~dre.ede, 
Beyoğlu Şl.§ll Cümhurtyet mah. Havuzlu Bahçe aokak 
No. 13, 
Kadı.köy Hasan paş:ı mah. Hürriyet S. No. 97 
Eminönü Unkapanı Hacı k:ıdın Şükrü Bab:ı. S. No. 11. 
Fatih Şehremini Karag{lmrük Atik Ali paşa mah. esltl 
Bostan soka.k No. 1. 

9 Mayıs 194! 

S i H i R 

V alctile ıihirbazf ar"1 inıanlan garip hlllY'" 
vanlara tahvil etmek kııdrctini hai& 
oldukları, prensealcri kurbağaya, İn· 

sanlan canavara çevirdikleri zannolunuyordu. 

Değiıme daima iyiden fenaya gittiği için on• 

Jann aihir kuvıvctindcn bihakkin korkuluyor• 

du. Bu günün sihirbazı kimyagerdir. Fakat 
onun yaptığı iıi herke,, beğenir, çünkü daima 
fenayı iyiye çevirir. Hiç tezgahtan çıkan hi(' 

bez parçasını gördünüz mü) Renksiz ve 
pejmürde bir hali vardır. Fakat, temizlenip 
yumuıatıldıktan, aprelendikten buruıuklan 
düzeltildikten ve parlatıldıktan sO«lra bakınız. 

no fark ... Bu değiımc doğrudan doğruya İngiliz 
boya sanayiinin imal ettiği ve yardımcı mad
deler diye tanınmıı olan mensucat müstahzaratt 
aay~inde vuku bulmuştur. İngiliz kimya
gerlerinin mensucat evsafım iyileııtirmek 

® 

için yapamıyacaltlan ıcyier pek azdır. Pamuiu 
e&m gibi tef faf hale getiren kuğu kuşunun 

türü kadar yumuptan veya kolalı bir yalca 

derecesinde sertle~tircr. yardımcı maddeler 
mevc~ddur. Bu kimyagerler pamuğu ıpeırc 
benz~tcbilirler veya ıun't ipeğin parlaklığım 
izale edebilirler. Bundan ba~k.a. bir bezin bo· 
yasını alan veya mensucatı daha emici bir hale 
getiren kimyevi maddeleri bulduktan gibi. 
en yumu~lc bezi, kendi evaafmı kat'iyyen lca,.... 

betmeden ıu geçirmez bir hale getiren bir 
madde dahi bulmuşlardır. Bu uzvt yardımct 

maddeler saycıinde kimyageıin modern be:d 

bizzat yaratmı~ olduğunu söylemek bir müba
lağa olmaz. Bu kumllf ve iplikleri biçimaiz 
bir ıekilden, mağazalardan satın aldıiımız ga· 

yet cazib, mukemmel mamulat balin• 
getiren yine kimyagerlerdir. 

lnıjJerial Clıe111ica' l ndustries LI1nitet! 
Şerire Osman Eminönü • Emlnönu Bozdoğan kcr..ıerl Kalender mah. Aynacı Ç1kmuz iıl••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aokak No. 18!!. 
Semiha öı:enbay Retilf" 
Sablha 
Rukiye 
Ayşe Hadiye 
Muazzez 
DudugUl 
Fatmıı. 

Necmiye 
İkbal 

Said Celll 
sezaı 
Gürdü\ İsmaJ1 
Yusur ~ya. 
All 
Hasan 

ibrah!m 
Mehmet !:mln 

• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 

Fatma Mehmet Hakkı ' 
Fa tına Osm:Ul • 
Emine Yusuf • 
LQtflye Ahmet » 
Hallde Ölü AbdÜrrahm.an • 
Rabi& Mehmet Usta , 
Nlglr Ahmet Zaldr • 
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Beyoğlu Halıcıoğlu Abdilsselı\m Balon sok.ak No, 2, 
FatJh Karagümrük Derviş Ali mah. Feyzlpa.fa. cad. No. 84. 
Beşiktaş Has Fırın Çıkmazında Camcı Hü.seyln s. 4. 
Fatih Haydar m:ıh. camı sokak No. 1. 
Üsküdar Çengclköy Tarl:lb3.4t Akzambak sokak No. 5, 
Beykoz Paşabahçe eski Mektep B. No. 25 • 
Baye-ılt Bozdoğan kemt>rl Molla Hü3rev mahallesi Emtr 
Hoca sokak No, 3. 
Şlşli Meşrutiyet mah. Kevser sokak No. 87 
Ni.şantaşı Meşrutiyet mah. Birinci Ayazma :!JOkak bUA 
.No. lu evde 
Beylerbeyi Kijplüce Tefaruk sokak No. ı. 
FaUh Karagümrüıc Sarmaşık Tekke B. No. 38 
Küçükpaza.r Yeni Hayat 8. No. 43 
Mehmetpaşa yokuşu No. 18. 
Bozdoğan kemeri Mektep sokak No. s. 
şehremini İbrahim Çavuş mab. Ayık Fın..'l sof.ak No. 8. 
Şişli Meşrutiyet mah. Kevser sokak .No. 31 
Orta.köy Yıldız No. 41 
Beylerbeyi Çamlıca cad. Nasuhlbey. köşltü. 

Yukarda 1s1m ve atlrealeri yasilı çolı::.çocuklu {lllllelerlu ikramiyeled gelmff oldUğwıdan kendılerine ve çı>
cuklanna alt nlifus hüviyet cüzdanlarını yanlanna alarak en çok 20 mayıs 19~2 tarlhlıle kadar müdürıiitümüı 
yazı tııerlne milracaM etm&lert ve baılca yerlerde bulunanlar da a.dreslerlnl blldJrmelert l!An olunur. (506'7\ 

Bir Marangoz 
bir tahta tornacısı 
ve bir cilaciya 

İhtiyav vardır. 

Müracaat: Oalata. Gümriiğü kar

ıısmda Kuto hanında Bay Nentre. 

Me n ur aranıyor 
14-15 yaşında ilk veya orta. ta.h

sllll blr erkek memura ihtiyaç 
vardır. Dl§ Deposu Mehmet ibra.
hlm Berlunen. Yenlpostane cad
desi Mercanor Han. 

,. ................. ! .................. .. 
stJNNET DillotiNLERİNE Satıhk Villlı 

KARAGÖZ 
" l'iAYU. 1 !TAK AY 
Adres: Abaray Cd. Bak.kal mer 

Halil. Tele ten: 22443 

Değerli ve bulunmaz bir fırsat: 
Göztepedo 4 buçuk dönüm baih.
çell ça.rnlar ort.aaında fevkallde 
bir köşJc ve aynca müıaemmel bir 
arııa satılıktır. trelefon : 40825 

7.o\Yi - Davutpaş:ı. orta okulundan 
alffill olduğum 1327 sayılı tasdlkna
meml zayi ettiğimden yentslnl çıka-

ALTIN 
ÇAPA 

;skarpinlerini 
giyiyorlar . 

Yeni Poıtahaner 
Ve i Valde han altında 

inşaat münakasası 
Dördüncü genel müfettiılikten 

E1Azıt Halkevi tamlratı ve 3pot salonu tadil!tl vahldt fi.yat esaa 
ve kapalı 9<arf usullle mün~y~ konmwıtur. 

1 - .Münakasa 22/5/MJ tal'lhlne teadül ~n cuma gOntl aaı. 
18 da Ellızığ' Halkevl tntaat kom.Lsyonunda. y&pılacr.ktır. 

2 - Tam.t.ra.tı ve tadllltuı bedeli Joeşrl 41758 lira 40 kurut olup mu
vakka.t teminat keflf bedelln!n ,;. 7.5 tur. 

Mukavele, eksutme şartnamesi, fenni f&l'tname, kflılll n proJeden 
mürekkep milnab.aa evrakı Anka.rad& C. H. P , genel eekretertıtt mü

şavl11 mlmarlıtmda ve ElAZıt Halt:evı binasında bedelsiz ola.raJı: görü
~lllr. 

3 - Eksiltnıeye gicecekler teklif mektuplarını münalmsaıun ya
pılacağı .saatten bir sant evveline kadar makbuz mukablllnde Ellzıt 
Halkevlndeld kom.lsyo..'la vereceklerdlr. (9029 - 5311J Satılık Deniz Motörü ve Lokomobil z racağım, Eskisinin hükmü yoktur. ..•••••••••••••••••••••••••ım 

Schultzer fabrlJcHmm 35 beyglrllJc Dlezel denls motOrlle Lanz m.a.r
lcah 25 beyglrlllt bir lotomobU satılıktır. Taliplerin A.Ji• Etendl ca.ctdesl 

Yusufldla han No. ı ~leton: 23882 müracaatıan. 

ULUNMAZ RIRSAT 
Barayburnu, Adııhr, Burgaza nıızu, mıır ?.arasının kapatılması iınkinsız, 

içi, dışı ya[th boyalı, b:ıhçell ev 11/5/042 ı>a~rttsl saat 14 te müzayede Ue 
Beyoğlu sulh ma.hl~ rue-,indo saLıla.cakLır. Adres: Cihangir, Cami sırasında 
Özoğlu sokak No. 11. 

HALİS ECE Müessesesi 
yangın söndürme ve pasif ko
ruma. vesaiti. Her nevi söadürme 
cczalarımn: gelmiştir. Seyyar 
acenoomiı; yoktur. Doğrudan 

müesseseme müracaatınız ric:ı. 
olunur. 

Galata, Eskl Gümrük caddesi, 
No. 44. Telefon: 41447. 

619 l\lustara 'l'iizer 

RADYOSU.-.. 
Bozuk olanla~ 
YENİ TESİS EDn.EN 

MINERV A . RADYO 
atelyelerinde hıer markada· rad
yolarını tamir ettırebiUr. Tantl
rat garantilidir, evlere de adam 
gönderlltr. -ADRES: 

Eminönü Nimet gişesi k.arşlSl 
Nail bey han, No. 4 ~: . !35!1 

PIRLANTA TEK TAŞ 
Tanuıınq bir aileye alt kıymetli bir pırlanta 11/5/H! Paurteıd 

Sandal Bed~tenlnde satılacaktır. 

SATILIK TRAKTÖRLER 
Tank Tipi Disel Motörlii ve 45 Bf:f&İ;lik. Traktörler aatılıktır, Talip

lerin İstanbul Posta Kutusu l!M No. 1a 1azlyla mUracaatlan, 

Kompılmeıert derhal ke.9Cr. Her 
eczanede kutusu 35 kuruştur. Kayıp aranıyor • . h b /' 

ALMANCA VE FRANSIZCA MUHASEBEYE AŞINA@ 

Bundan on beş sene evvel İstllnbula r u ase e c 118 
geldiklerini ölü Gazlant.epll y\lıj)aŞı- ,, . 

Beşiktaş lklncl sulh hukuk mahke- iıktlln mütekait Şerbetç~~ncı Mus- lhtı.va~ vardır, 20990 No, ya telefonla müracant olunması. 
mesindert: 942/21 T. tara oğlu Mehmet Sıılt oflKan Mus- -----------------------------
B~tkta.ş Klreçhane sokak 18 numa- tara, TalA.t baylar ne annelerini ve 

rada ölen Ali kızı Rukiye t.erekesl..tw ~mşlreslnt anyorum. Her klm blll
el konulduğundan mtrasçılann nan yorsa insaniyet namıııa. aşağıdaki ad
tarlhlnden ILlbaren ilç a.y zarfında rese haber vermesini rica ederim. AJJ
ma.hkemeye mürac:ıııtlan nkst halde kert posta No. 886 tabur 3 karo.rgft
terekeslnln hazin~ devrolunacağı ~ında deppoycu Hataylı Abdülgafur 
illaı olunur. ..tstanbul Hadım.kör. 

ALI ERAKLL 
Sandal Bedestenin.de teşhir edilmekte olan kıymetll Buhara ve 

Klşmlr halılarınuı ıı M;ıyıs 942 pazartesi günü saat 14 <Hı satılığa ç1-
kanlııcatı i!An olwıur. 


