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Türkiyede hiç yeri 
olmıyan bayağı 

usuller 
Ankara, 24 Şubat 

Ankaro.nın sessiz havasında bu 
sabah ansızın bir bomba patladı. 
Bomba, henüz iyice kestirilemi
ycn hedefine varmadan taşıya
nını param parça ettiği için bu 
eseni olay altında kimin hangi 
kötü maksadı güttüğü bu daki
kaya kadar anlaşılmış değildir. 
Fakat, vazifesini var dikkatile 
yapan Türk polisi bu kanlı girişi
min bütün gizli noktalannı ay
öınlatmakta gecikmiyecektir. 

Böyle bir meselede hükümetin 
nasıl bir duyganlık gösterdiğini 
söylemeğe hacet yoktur. Tasarla
nan ve başanlamıyan bu suilcascl 

Ankarada müessif 
bir bomba hidisesi 
Bomba, Alman Elçisi ile refikasinin yakınında 

patlamış ve kendilerine birşey olmamıştır. 
Hadise, büyük bir teessür uyandırdı 

Bir adam öldü, iki genç kız yaralandı. Ölen adamın, 
patlayan bombayı taşıyan adam olduğu tahmin 

ediliyor. Ankara adliyesi ve zabıtası tahkikata 
önemle devam etmektedir 

suçunun icyüzü ne olursa olsun Ankara 24 (A.A.) - Bugün, 24 Şubat 1942, 
bilinmesi ve asla unutulmaması sa.hah aaat onu on dakika geçerekAnkaranın Emni~ 
gereken bir nokta var ki o da meydanı ile Kavaklıdere arasında Atatürk bulvan 
Türkiyenin bu gibi usullere hiç üzerinde bir bomba patlamıı ve bir adam tamamen 

parçalanmııtır. 

neye gitmiılerdU. 
Dahiliye "Vekili ve Ankara Valisi ile Adliye ve 

zabıta rnemurlan derhal vab yerine giderek tahkika· 
ta başlaınıılardır. 

Reiticümhur, hu.ust kalem müdürlerini göndere~ 
rek, Büyük Elçinin ve refikuının hatırlarını eormut· 
lardır. Baıvekil de hususi kalem müdürünü gönder
miıler, ve Hariciye Vekili ile Hariciye umumi katibi 
tcfarethaneye kendileri gidttek Büyük Elçinin hab· 
nıu sorrnuılardır. 

alışmadığı ve buraya sokulmak O saatte bir adamın kucağında kuma.t parçası ile 
.fstenen bu yabancı yıldırma mal- sarılı bir cisim olduğu halde oradan gittiği görülmüı
fannı göz yumu ile karşılayamı- tür. Vücudu parçalanarak ölen adam budur. Patlayan 
yacağıdır. Türkiye, bu ülkede ya- bombanın da, kendisinin kucağındald ciaim olduğu 
~ayan her zararsız kimse için bir zannolunmaktadıı. O sırada, oradan ~ekte olan 
rahatı k güvenlik yurdudur ve iki genç kız muhtelif yerlerinden hafif eurette yara· 

1 ' ' lanmıılardıı. Takriben on metre kadar önde refikuı 
öyle kalmak kararındadır. Bu ile birlilcte gitmekte olan Alman Büyük Elçiei B. Von 
.güvenliği ve dirliği, her hangi Papeıı ile refikaları, eadmenin tesirile yere düpnüıler
'Vesile 'Veya maksadla bozmaga 'le de kendilerine hiç bir zarar olmarnıı ve aefareıtha· 

Bombanın, Alman Büyük EJçi.i ile ref.ikaaının 
yakınında patlamıı olması. zabıtayı bu kötü niyetli 
tertibin Büyü.le Elçinin ,.llıına müteveccih olması ih
timall üzerinde ciddi surette dunnağa ıevlt-ebnekte• 
clir. Tahkikata'önemle devam olunuyor. 

.kalkışanlar, kim olursa olsun, 
hükumetin şakaya gelmez demir 
pençesini hemen yakasında gö
recekti". Bu yoldaki tedbirler 
artnuştır ve artacaktır. 

Bu patlama sırasında Almanya 
Biiyük Elçisi ve madam Vori 
:Papen büyük bir kaza atlatmış~ 
iardır. Ankarada derin ve yerinde 
bir heyecan ve üzüntü uyandıran 
bu vakadan dolayı kendilerine 
(Geçmiş olsun) deriz. Dost bir 
devletin bütün Ankara çevrele
rinde ve büyük devlet adamları
mız yanında sevgi ve saygı kazan
mış Elçisinin uğradığı ve geçiştir
diği bu büyük kaza, kendi hak
kındaki bu yüksek duyguların, 

ancak bir kat daha kuvvetlenme
sine sebep olmuştur. 

Necmeddin Sadak . 

Evlerde 
araştırma 

El konan ve istihlaki 
tahdid edilen maddeler 

araştırılacak 

Ankara 24 (Telefonla) - Tica
ret Vekaleti, Milli korunma kanu· 
pun:ı istinaden şüphe edilen evlerde 
araıtırma yapılabilmesi için çok mü
him caaılar tespit etmİ§tİr. Bu esas· 
fara gö~. yapılacak idari ara§tırma· 
far, ancak hükumetçe beyannameye 
ıve el konmaya tabi tutulan ve istih· 
laki de tahdid edilmiı bulunan mad
<lelero münhasır olacaktır. Bunların 
haricinde mesken masuniyetinin da
ima mahfuz kalması esasının göz 
önünde bulundurulmasını Vekalet, 
bütün idare amirlerine tebliğ etrmı· 
tir. 

Yeni bir 
müttefikler 

beyannamesi 
Sovyetler buna doğru· 
dan doğruya iıtirak 

edecek 

Çankaya motörü 1 B. Churchill 

K d . d b ld harp durumu-
a ra enız e atırı ı nu anlattı 

Motörün mürettebah kurtarıldı 
Ankara 24 ( A.A.) - lstlmbuldan bir Bulgar limanına mütevec· 

ciben yola çıkan 200 tonluk Çankaya motörünün l.tanbul Boğazma 
yakın Türk kara ıularmda bir denizalb tarafından babnldaiı ve müret· 
tebabnın kurtarıldığı haber alınmı.ttır. 

Struma vapuru 
Karadenizde battı 

Vapurun batmakta bulunduğu 
mahalle derhal tahlisiyeler gönderildi 

Ankara 24 CA.A.) - Anadolu ajan- baalı yahudl oldUklannı. memickeU 
sının saIAlılyettar membadan haber yolsuz blr ı.ııekllde terkettiklertnl ve 
aldığına göre, içinde 769 Romanyalı kendllerlınln Roınanyaya Jtabuıü asla 
yn.hudl bulunan Panama bandıralı bahis mevzuu olamıyacağını bUdlrdi. 
Struma vapuru İstanbula 15 kA.nunu- Geminin tamirl hitam bulduğu hal
evveı 941 tarihinde geldi. oemı, ma- de bizzat yahudller de ne yollarına 
klneslnde tamlrl müş.k.ill ve hattd devam ettııer ne de geriye döndüler. 
kasden olduğu lntlbaını veren ılnza- Bul 
ların tamiri ba.haneslle i:kametlnl Çünkü geminin kaptan ve tayfası 
uzatmağ'a başladı. Blr taraftan bu gar olduğu ve Bulgaristan harp ha
yo.hudllerl kabul edebilmesi ihtimali !inde bulunduğu için yollarına dev~ 
olan devletlerin Anka.radaki mümes- etmek 1stıcm!yorlardı. Blnaenale 
slllerine birkaç defa müracaat edil- gemlyt geldltl denize iade etmek~~ 
dlğl gibi bu yahudllerln geldikleri ba.tka l.mltln kalmadığı cihetle 
memlekete iade etmek 1mkAnı olup hususta alA.ka gösterecekleri zannedi
olmadığı ~ınldı. Diğer taraftan len devletlerin miimeaslllerme haber 
da bu ya.hudllere ya yollarına devam verildi ve badehu gemi 23 §Ubatı: 
etmeleri veya geri dönmeleri 1çln Karadenlre iade edlldl. Ertesi gün 
blrkn.ç kere tebllgntta bulunuldu. sa.bahleyln Boğaz d.,,ında Yön bur~ 
Müracaat edilen devletlerden ltlm1 nunun 4- 5 mll kadar açığında b 
alaka. göstermedi klm1 de kabul ede- lnfl!Aktan sonra gemlnln bat.nıakt& 
mlyeceğinl bildirdi. Romanyanın An- ol<luğu haber alınarak mahallin• 
kara Seflri de bunlann Romanya te- tahlls1yeler gönderildi. 

Amerikan Bahriye 
nazırının nutku Mükalat 

11 Çetin ve talihsiz 
bir çok vaziyetleri 

beklememiz 
lazımdır,, 

«Son 2 ay zarfında ticaret 
filomuz ıon derece artan 

kayıplara uğradııt 

B. Churchill bunlara rağmen 
tam zaferin kendisini 
gÖ!tereef'ğ:İni söyledi 

Londra 24 (A.A.) - Harp durumu 
hakkında Avam kamarasında verdlği 
izahatta Churchlll demlttlr tı: .Ja-

. • • bir sanat ı>onyanm ant hücumu netıcesınde 
Londra 25 (A.A.) - BB.C.: Ame- -~~ Partilinin ortaya bir geçlı:_:m~k mecburiyetinde bulunduğu-

rlka Bahriye Nazın albay Knox dün mükifab koymua ve bunun tam muz :vakın tall.hslzUklerle dolu büyük 
akşam rıı.dyoda Amerikan bahriyesi tarafıı.zlıkla en değerli esere. veril· devrentn öt.eye bakarak geniş bir şe
subay ve erlerine hita.bcn bir hlta- mesi sanat muhitlerini sevindınnek· kllde hntt.>tn baŞıca manzarasına göz 
bede bulunarak Amerikanın içine le kalmamq, her sanatkarda giizel atacak olursak, vaztyetlmlzln son 1lt1 
atılmış olduğu bugünkü harbi, tariht(ı eser vermek isteğini kamçılam1'tır· sene zarfında değil, son aylar zar
mlsll bulunmıyan bir harp diye tav- Şimdiden bazı ,eyler tasarlıyanlara fında çok fazla dil2ı?ld!ğlni gayet 

Stokholm 24 ( A.A.) _ D.N.B. : sll etmiş ve düşmana üstün olacağı- raslanıyor. açık göreblllrlz. Bu dfrıellşl elbette 
Svenska Dagbladett gazetesinin mız gün, uzak dettUdlr, demiştir Bu mükafat wıulünü her çalqma Rusyanın muazzam kuvvetine ve 
Londra muhabiri. Times gazetesinin Amerikan deniz ve hava kuvvetleri al ah! f • v • süzel ese- ~dretlııe Ctasvıp hareketleri) ve 
L• garpte Blrmanyadan, şarkta Orta • anına ya~ • ~ ey Bırlcşlk Amerikanın ölçülmez kay-
uır bqmakalesinde Atlantik beyan- Pasifik'e kndar düşmanı oyalama ve rm her çetıduıe ibtayacunız var. naklartle beraber mftfterek davaya 
namesi nevinden yeni bir Müttefik- ..A ed1 girişine bo ı 
1 

müdafaa hareketlerine :lştı,~k yor. .. .. , ......... • .... , ......... ,..... rç uyuz .• 
er beyannamesini bahis mevzuu et- tz Cenubi Paslflkbe Amerikan den Harp vazlyetlnln aon s.ıfhalannı ve 
tiiini Londradan haber vermekte- kuvvetler!, müttefiklerin münakale tralya.nın şark.ınd& bir mlıkdar Amerl- hassaten Pasifi.it harp bölgesini göz
etir. Sovyetler Birliği bu beyanna- hatlannı emniyet altına almak ve bir kan askeriyle harp gemileri vardır. den geçirmeden evvel B. Churehlll. 
DM;Ye doir..dan doiruya ittirak ede- mukabil taarruzu mümkün kılmak Yeni Zelandada Amerıt.an filosu bu-
Mtir. için ü&lere dotna Uerıırorıar. Avus- ı1111111or. 

BU S.A.BAJIKİ T LGBAFLA.B 

Şimalde 

bir Sovyet 
muvaffakiyeti 
Rusların tebliğine göre 

üç Alman fırkaıı 
imhA edilmiı 

Rangon 
şehri 

tehlikede 
Japonlar, Birmanyanın 

merkezinden 30 
kilometre uzakta 

Londra 25 (A.A.) - B.B.C.: Bu sa... Vieh7 26 (A..A.) - O.F.İ.: Blrman· 
bah Moakova.da n!lfr'ed.llen ~USU&! bir ya'da, İngUJzlertn Sita.ng Yolundüt 
Rus teb~nde cephen1n finia1I gazbl mukavemet hattı yarıitnıştır. R8llgOD 
kısmında mühim blr Sovyet muva.t- yolu açıktır. Şeblr ta.bllye edllm1ft1r 
~akıye~den bahsedllmektedlr. Teb- Japon kuvvetleri Birmanyn'nın mer~ 
liğe göre on gün evvel general Koro- kezinden 30 kilometre uzakta bulu
çefln kumnndasında.kl Rua kuvvetleri nuyorlar. 
Staraynrussa bölgesinde altıncı Al· Londra ~ (A.A.) - BB.C.: Blnna.n.
man ordusunu çevhmete b~lamı.ş- ya'da Sitang esas müdafaa hattı. bo 
lardır. yunca muharebeler devam edlror. 

Starayarussa, Lenlngradın 200 kilo- .Ta.ponlar, ta.ltviye kvuvetlerl almıf}ar
metre cenubundadır. Çemberleme ha.- dır. Japonlann travndi nehr:lnln 
reketinln tamamlanması Ozerine Rus ma.ns.a.bına asJrer çıkardıklan ha.beri 
kumandanı, .Al.ına.n generali Von Bo§u ~yyüt &mıemlşUr. Amerikalılar, •
kuvvetleriyle teslim olmala da- ylata uğra.maksıwı a Japon tawareet 
vet etmif, fakat te.kliti remkld.llince düşürmllşlerd!r. 

hücwna başlam.14 ve 210, 290 ve 30 un- Cava'ya anbean 
cu Alman tümenleri imha edllmişt.lt. • 
Bu muharebede Almanlar 12,000 taarruz beklenıyor 
zayiat vemılşlerdir. Alman gani- Londra 25 CA.A.> - B.B.C.: Sumat-
metıer arasında 185 top, 135 siper ter ra adasının ynnsı ve Ball'nin tamamı 
pu. 29 tanlı:, 340 maklnell tüfek, 4150 Japonlar tara!ından işgal edllmlftır 
tfifek, 450 kamyon, 125 vagon, 8 lo- Japonlar, oava'da.kt hava meydanla.
komotıt, 10 bin t.op menni.at, 53 sabUı nna yeniden hücum eylemişlerdir. 
köprü, 27 ra.dYt> nakliyat A.~. 380 .Cavaya Japon taarruzu anbean bekle-
pa~t bulunmaktadır. nlyor. 

Smolensk cephet.lnde 
Rus taarruzu inkiıafta 

LoncJra 25 CA.A.) - BB.C.: Smo
Icnsk cephesinde pazaıtesi günü Do
roboguzu gert alan Rusların ileri ha
reketlerine devam ettiği beyit edil
mektedir. Smolensk'ln ş1mallnde ele 
Rus muvnfffnkıyetı blldlrllmekte bu
lunduğıi clheUe cep'bcnln bu kısmın
da Rm tafylkt devam fıdb'or de
mektir~ 

Rua tebliği 
Londra 25 {Radyo 11Bat 7.15 de) -

Dün gece yansı ncşred!len Ru.ıı teb
liği: Kıtaatımız, dün de llertlemelert
ne devam eylemlşlerdır ve ba?.I yer
leri gert alm~lardır. 

Amerlkan devriye pllotıan, Ball ct
vanndakl denlz ve ha.va hücumun
dan kurtula.bllen Japon tuosunun be
kayasını gönnii.şlcrdlr. Bunlar lld 
knıvuör ve iki muhrlpten ibarettir. 
Kruvazörlerden blri 'bir muhrlbln, bir 
muhrip te bir kruvazörün yedğlnde 
bulunuyordu. 

Japonlar Rabaula yenlden taarrmı 
etnıl§Ierdlr. Tlmor adamnda.kt Por
tekiz hllk{lmet şehrinde Japon para
ıfitçüleriyle HollandaWar arasında 
müt'ndele devnm ~ror. 

FiliPin'de Amerikan 
müdafaası zayıflıyormuf 

Vlch:v 25 (A.A.) O.F J.: FiUp!n1l'rde 
Amerikan kuvveUerlnln müdafaası 
zavıtt:ır gibi görünmektedir 

Çang - Kay - Şek döndü 
Çurlking 24 (A.A.) - Mar~l 

Sovyet sefirinin Çan-Kay Şek'in Hindi.standan Çine 
B. Tevfik Rüttü Aras döndüğü re:men bildirilmektedir. 

§erefine ziyafeti Rommel kuvvetleri F ran-
Londra 25 CA.A.> - B. B. c.: B . sız tankı kullanmıyor 

Mal.ski yaıkında Landra.dan ayrılacak 
olan sabık Tüı1dye sefirt B Tevfik Londra 24 (A.A.) - Rommel 
RüJf.ü Arasın şerefine blr s.1.yaİet ver- kuvvetlerinin Libya muhareh~inde 
m.lştir. Bu ziyafette Çin, Şlll, Yunan Fransız malı tanklar kullandıklarına 
ve Suudi Arabistan elçllert hazır bu- dair deHI mevcul olmadığı haber 
lunmu.şlardır. verilmektedir. 
ın111nııınnımnımıııı-mnmnımımnmınmtıllDRllllınnnıııııı._mmııımınnıuuuııwııuaıı1111111-

[Part1 sanat milldifatı roman, ştir, tiyatro. 
musiki, resim, heykel, mlmart olarnk yedi kola 
ihtiva etmektedir] - Gazetelerden -

Karikatür - cDed·iler ki, sana .emel bağlıyan, 
Karıında diz çöküp bir dem çağlıyan, 
Bermur&t olurmuş!.. Ben de hir zaman 
Çailayıp murada erm:ğe geldiml> 





25 Şubat 1942 
A.BIŞAM Bah1!e S 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bu devri temsil 
eden iki şair 

( ş i J il-: -;:arp•.•-ıı 
"-... __ ..................................................................... ~- ·ır salgın: 

Havagazı Büyük bir sanat hadisesi... l Nişanhsını Zam hastalığı! •• 
Bir münevverler nıec).iainde. fU 

tfevri temaiJ eden iki taİr üzerinde 
Cbad.aı CeW Sılay ve Ceyhun 
~tuf Kansu. ( c Yazık oldu Sülef· 

saatleri Sinekli Bakkal romam ve öldüren genç Bir salgın baatahiı kartwndQD&. 
Her giin birçok esna&n tutulduiu ba 
illete nam butalıiı• diyoruz. Bu 
bu~ıcı but.alık, ıirayet hududUllll 
gittikçe ~leterek ilerliyor ••• Şôn
di zam haatalıima tutulan tutulana. •• 
Dün bunan son derece garip bir te-

man efendiye• mübdiini müsabaka Sarfiyattan fazla yazdı .. 
harici bırakıyorum!) "" d •k" d·ı· üsfad Halide Edip Gerçi, ıiirle ite batlayıp • dikkati gın an §1 ayet e ı ıyor 
celbeden diier birçok edebıyatçda
nmız var. Fakat Ahmet Muhip Dra· 
nas'lar, Oktay Rifat'lar. Şevket lta
Clo'lar. illa. kıymetli gene; münevver· 
terimizdir; buınlar. edebiyat ilemiıı• 
sümek için. tiiri ilk basamak ~ 
mqlardır.Nazun dünyasuun yerli!• 
rindem değillerdir, transit vatandq· 
lardır. 

Halbuki. bu sütunda muhtelif fır· 
sallarla bahsettiğim Celil Sday öyle 
sayı}amu. O - isterse abakbklan, 
noksanları olsun - hakiki ıairdir. 
ltte. meelisimizde okunan türlerin
den biri: 

Yolunu beklediğin postacılar 
eündeiı, 

Gelirae, bir haber gelirse, 
Y ırtacağın zarfın içinde bil ki 
Ben varım. 

Saçlarını örerke.ı elin 
DuyaMa, bir zorluk duyarsa 
Hisset ki saçlarının içinde 
Ben varım. 

Günahlarınla dertleştiğin aynada 
Görürsen, bir parıltı görürsen 
Anla ki o parıltı üstünde 
Ben varım. 

Kendinle kalmak için kimsesiz 
Örtersen, kapını örtersen 
Unutma ki o kapının dışında 
Ben varım. 

Şairden özür dilerim: Belki keli
me ve mkSralarda değişiklik olınuş
tur. Fakat bu kabahat de onun: Ve
zin ve kafiye kullanmamasının sey
yiesi! 

Diğer tair Ceyhun Atuf, bizim 
neslin tanınmış siması Nafi Atuf 
Kamu'nun oğlu. Onun da birkaç 
manzumesini Yücel mecmuasında 
okudum: 

Bel~ fen heyet4 ff makine fUı
besl mtkUlriü'klerlne ııavagazı. filBM
lerlnden ya.pılan §!klyetler soıı gün
lerde çoplnuOtır. Bu ~retlerden 
mühim bir kısmı. h&vagam ~tlert
n1n sarfiyattan fazla yaaddrlatı nolc
tasmd& toplanmaktadır. 

Sinekli Bakkal nasıl bir eserdir? 
Bu eser hakkında Times'in 
edebi münekkidi ne diyor? Belediye ma.'ldne §Ube8l tara.tından 

ya.pılan tetk.l.kler bu ftklyetlerden 
bazılarının ha.klı oldutunu ıösteımlt- ıı ı N tılr. Bu 1tlbe.rla belecµye mııktne fil- 19 ~ •cnee!. • • ovyorkta meı}ıur cBu romanda ları> romancm.rınm. 
besl saatlerln.den §ÜPhe eden k1msO- K<>lomhiya ünivereitesindo teki ha- t:BeYotlu. 8Ullıd.an ve uıydurma. f&l'ı
lerl derhal müraca.ate davet etmek- kıtlı bir kadın, misafir profesör ola- kından eser yok. Fakat Mııd.Whamlt 
tedl.r. Bu müracaatlar üzerine yapı- rak den veriyor... Aıalaıtığı mevzu Türk.l~ln en haJdt2 bir başat ör
la.n tıetk:lkler saatlerin hakikaten oo- cYakın oarkta fı°k.ir ha1»ketleri> idi. neğl. var. Teferru.a.tı ~ ve dot
zuk oldu~unu gösterirse, ha.va.gazı O kilrsüaiiden indiği zaman, ken- ru.. ıka.rak.terler son derecede canlı, 
şlrketlert saatleri tamir etmeğ'e veya diırlni dinliyenlerden biri yamndaki- en hA.ldm lhtJrasların.dan en k:flçiHc 
deıı.ı..tırm.eı-- mecbur tutulacak ve zaana.rına kadar ha.ıt1k1. Romanın 

ıı."'il'• 6" ne soruyon mühim valJı:alan •~-~- tabll h--
talı.sll edilen fazla. paralar gerl verdi- N '11 tt ,. ~ ~~v - e mı e en'·· canlan a.bettiren bir k:al>filyet go/1ste-
rllecektır. - Türkl rtyou 

Pazartesi gecesi ay Türle. ha... Bir Türk kadınıt... Roman hak.kında eanebi dille ya· 
Evet, hu Türk kadını üst.ad Halide :ı:ılmıı hir çok tenkit yazılan arasın· 

tutulacak Edip'ten ba§ka kimse değildi. da bu satırları seçi§imiz gelişi güzel 
önümüOOek!. pazartesi ~esi saat Profesör Halide Eclip bu sefer bir şey değildir. Hakikaten Tayınla'. 

24,30 da ay tutulacak ve hlı tutulma. cSinekli Ba.kkab roman.ile «C. H. in münek.kidi eseri çok iyi anlamır
saat dördü on iki geçeye kadar devam P.> nin edebiyat mükafatını ka· tır. cSineldi Bakkal> dan bah.seden
edecekt1r. Ay tutul:ına.sı memleketi- zandı. Bu, bizim memlekette ilk ]erin hemen hepsi dekorun, semt 
mizden göıiilebUecekt1r. edebiyat mükafahdır. İJk defa gö- tasvirlerinin güzelliklerine takılıp 

Kok ko•• mu•• ru•• rülen pek dikkate değer bir sanat kaldılar. Muhakkak ki bunlar kuv
hadisesidir, O memleket ki henüz vetlidir. Fakat • eserdeki iınsanlar, 

Satışlar Etibank 
depolarından yapılacak 

yarım asır evvd edebiyat adamla- karakterler, adeta eti ile, kemiği iJe, 
rım rütubetli ve karanlık zindanlara derisi ile dipdiri kar~ımızda duru· 
atıyor, eserlerinl yaloyordu. yor. O Sinekli Bakkal İmamı sanki 

Onun için bu büyük sanat hadise- bir kitabın kağıttan sahifeleri ara• 
ıtinin küçük bir panoramasını çizmek sında değil ele hayatın ta içinde ya-

Et.lbank'ın halka en çok 250 şer istiyoruz. şıyor... Kitabın muharriri ıöyle an~ 
kilo olarak dağıtıimaık üze:e~. ~.h~ Mükafat nasıl verildi? !atıyor: 
da.hlllnde belediye iktı.sa.t müdurlüğü l C" h . Halk p . . . o. Vaazeder glbi ... edlt bir tıılA.katla. 
tarafından toobit edilen kömürcülere um urıyet artı.sının ro· _ .Y 

k k k .. ürü. • rdlıc.inl tık. B man •ifr tiyatro musiki resim oknuşur, gündelik l!kırdılan blle 
0 om ve & yamuş a-ı ' " ' ' .' . ' Kur'an okur gtbl tecvitle sö ıer her zı kömürcülere verilen kömürlerden heykel, rnimart olarak yedı kolu ih- eli! -....d d 111 Yd ki' lif 

bir kısmın m.~-. fiatla 1 b . d ük. Af ·ık· b onun a6 .. ""' an • n n• e e ın y~ r a. azı tıva e en eanatt m a atının ı 1 u miktarı çeklll 
h~ müessese ve a.pa.rtıman sa.- sene romana verilecekti. Ve bunun De!in ıım~~rl nikıllı 1zirmame
hiı_>lenne satıldığı anlaşılma.kta.dıl'. için bir jüri heyeti kurulmuştu. Jüri si almak 1ç!n çekişe' çekişe onımla. pa
Etıbank b~ ~ziyet k.a.rş~ halka şu zatlardan mürekkepti: zarlık ederler, ona pinti t.main. hasis 
satılacak kömurler1n kömürcülere da- Nureddin Artam, Nurullah Ataç, imam der ~rleı·. Fakat kı1çük 
ğı~ılm~masını kar~r~~~~· t Falih Rıfkı Atay, Fazıl Ahmet Ar- mescitte vaaza devam edenler huzu-

unl akan sonlratınlo omurul ~ ... ~ kaç İsmail Hakkı Baltacıog~lu Na· runda. biraz kot'ku. bira?: rahatsızlık 
evve ce rar aş an esas ar w:14u.• • • • 
llnde Etlbank kömür depolarından auhi Baydar, Behice Boran, Yahya bıssed:_rler.• . . . 

Uyan Oiyonizos bütün bağlarda! yapılacaktır. Etlba.rık bürolarında Kemal Beyatlı, Behçet Kemal Çağ- Aşagı yukan nepımızın çocukluk 
Hayatın özünü buldum: Delilik... kömür almak Jstlyen halka. sıra nu- lar, Ahmet Muhi~ Dranas Sabahad- ve mahalle hatıralarımız arasmdan 

marası verilmesine dünden itibaren din Eyüpoğlu: lbrahim ' Alaaddin böyle bir imam hayali, kara cübbe-
Bu sayhanın ve coşkunluğun tevet· b t · · saı S' kr türünü diişürmeksizin devanı ettire- aş anmıştır. Gövsa, Ferit Celal Güven, Fuat sını vura aavura geçer... < ıne ı 

Köprülü, Mustafa Njha.t Özön, ls- Bakkal İmamı> nı hepimiz tanırız ... 
biliyor. cKansu'ınun bir ,ürib diye KÜÇÜK HABERLER ma:.il Habip Sevük. Sabri Esat Si- Romandaki bütün kahramanlar 
duy1mc'\, İnsanda: yavüşgil, Vedat Nedim Tör, Mus.ta- imam derecesinde canlıdır. Mesela 

- Neymİf? Okuyalım? • Alakası * Beyazıtta oturan Muhtar ile bal- fa Şekip Tunç, Hakkı Tank Us, Ha-ı ~bdülha.mid.in -?~ptiye Nazın Se-
uyanıyor. dızı Melek dün sabah bir aile geçlm- lit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit lım Pap ve yemlik meraklısı Pel-

Gerçi tahsiyetinin büsbütün tebel· stzliği yüzünden evde kavga etmi§ler- Yalçın, S. Kemal Yetlcin. Kadri tekoğlu ... cE.ski> olan babanın ve 
lür etmesi ve Kansu'ya tiir dün· dlr. Kavgada. .. Muhtar bir sopıı. ne Yörükoğlu. yeninin - o devre göre - fikirleri 
yası vatandaşlığının nüfua tezkft'&o Meleğin üzerine hücum etmiş, Melek Heyete Halit Ziya Uşaklıgil reis· ve bunların kar§ılaşmalan pek dik
si verilmesi için bir seri manzumenin de mutfaktan ekmek bıçajpru alıp lik edfyordu. En son seçimde eğer ka.te şayandır. Me.ela baha oğlu 
daha intişarı lizundır. Görmeliyiz: Muhtıan bacağından yaral~tır. iki eser ayni dereoede rey alacak arasında şu sanat münaka§ası .. Ba· 
Acaba kendi kendinin mukallidi Vakaya polis el koymuş, Muhtar has- olurlarsa son sözü reis söyliyecekti. ha söylüyor: 
oJarak kalacak mı, yoksa, yeni yemi taneye kaldınlmı.ştır. Melek yakala- Hazırlanan talimatnameye göre ııEcnebl truplan geldiğl va.kit Te-
"'' 1 bil k . 1 narıık tıahk.lkata ba.şla:nmıştır. b .b. . t . c2> sa peba.şından a.ynldığım yoktur Da.ha 
asem ere geçe ece mı * İstanbul bele-diyesi mü!ettişlerı u gı 1 vazıyet e onun rcyı • doğrusu Zaıbtlye Nazın sıfaıtll~ h.ıallo.n 

Fakat Ce181 Sılay, bence artık tarafından muhteut fırınlarda yapı- yılacaktı.. . bu yabancı metA.'lam ne kadar rağbet 
ikamet tezkeresini adamakdlı bak· fan te'ftl.şler neticesinde eksik ckm.ck İlk yapılan seçımden sonra or.ta- (Devama sabif 4 Utun 3 d ) 
ketmis bu'lunuyor. Bu şair her yazı- çıkaran bazı fırınlar cezalandınlnuş- da üç eser kalmııtı. Bunlar Halide e • 
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ıile, bi.~ 1'urgu gibi, kalbe sokulabil- tır. Bu arada iki fırın blrer hafta Edib'in cSiınekli Bakkal>, Yakup 
mektedir. müddetle kapatılmı.,tır. Bu fınnla.r Kadri'nin cYa;ban> ve Abdülhak 

Gerçi. eski okul edebiyatçılar, kapalı kaldığı müddet.çe bunlara. ve- Şinasi'nin «Fahim Bey ve Bin ro· 
yukarıki nÜinune üzerine. kaşlarını rilen unlar yakınında bulunan fınn- manları idi. 
çatacaklr.l·: lara dağıt~~a~aktır. Üçü arasında yapılan son seçimde 

- Bu ne nizamsız, bu ne işlen- . * Eminonti Halkevinden: C. H. P. ise mükafat Sinekli Bakkal'a ver.il· 
· al d. eki d. Istanbul vil~yct idare heyeti azala- ·şı· 

mem1Ş nıısr ar... • ıya: er ır. m1 ı 
rından Aziz Ak Alla.hın rahmetine ·· • • 

f'akat, unubnamah ki, Sılay hak- S ki B kkal » kavuşmuştur. Son hürmet ve arka- « me ı a 

Okuyucu 
mektupları 

Talebesine paso 
verilmiyen bir mektep 

landa: «Bu devri temsil eden» di- daşlık borcumuzu ödeme;ıt için bütün nasıl bir eserdir? 
yoruz. Hakikaten de, yqadığınnz Evimi b ğl ı /2/942 -
su seneler içinde, katibinden muhar· ba gu:ıü :a~t a~3~: Beyoğl~a~~ Dördüncü tabını idrak eden cSi- İstanl>ulda bulun.aıı. blliım.um 
rir-ine, talebesinden doktoruna kadar hastanesinde buİunmalannı rlca ede- nekli Bakkal> bizde memleket hu- okul talebesi.ne paso vertıd.lğt hal-
heme:n bütün münevverle.rimiz, r!m.. dutlannı aşıp beynelmilel sanat de cYaPı usta okulıu leyll taıebe-
Türkçeyi gelişigüzel kullanmakta- "'"'""'"""'""""""""'"''"""""'""'""""'"""'""'" sahasında kendini göstermio, dünya lerlne paso verllm.e:ıne.sln..ln sebebi 
dırlar. Elbet bu üslup fA,İrlere de si~ 1 Sanatkar, devrin üslubuna passif ölçülerine vurulmak bahtiy~rlığ.ı.na nedir?. Madem ki bu da blr okul, 
rayet edecakti. l'!etekim İşte etmit şekilde takılıp kolan adam değildir. ulaşmı17 nadide., müstesna hır 1: ur~ talebenin de paso almaları lA.zım 
bulunuym·. Celal Sı1ay'm bütün eser- I O, yeni moda ica.d eder. Cemiyeti romanıdır. İnsanlar keneli kendi~erı d1;1kul: ya.pı ve lınar lşlerlyle 
!erinde «şiir ham maddesini», biri kendi mukallidi haline getirir. Celil hakkında sağlam hüküm ve~ezBr. alakadar olduğu lçln İstanbul 
m.a~en. külçesi • halinde buluyoruz. S

0

da!'dan olsun, .diğer .genç artistle- Vers~l~r de. bita~af olamazlar. du- gibi büyük bir §e.h1rde bulunan 
Lakın qlenmemış. kuYuınculuk bala- nmızden olsun. 1$1enmlf eser yarat- nun ıçsı Sıneklı Bakkal hak.kın ~ kıymetli eıııerlert ve bfiy(llc tnşa.at-
nundan noksan bir maden olarak ••• mağı, fU lürkçeyi zaptu rapt albna bizden ba§kalannın ne söylediklen• lan yol J>ahalılığuıdan her za-

~u - !Olanağa da beklemek haklmnızdır. ne bir göz atmamız faydal~dı~. man görmekten mahrum oluyo-
Ancak... Onların yalnız taİı' otmalaruu de.- 7 Birincikanun 1935 tarihh Ta>:- ruz. 
Genç tairler ,u noktayı da göz ğil, sanatkar olmalarım da bekliyo- mis gazetesinin edebt ilaves~de Si· j l.._ ___ , _________ J 

önünde tubnalıdırlar: 1 ru:z. (Va • NO.) n~kli Bakkal için oöyle deniliyor: 

- Nerde o eski kadınlar bay 
l\nıca ..• 

. . • Yalnız bir tanesi bir mahalle
nin <ielikanldarmı birbirine katmaia 
yeterdi! ••• 

Bay Amcaya göre ... 

••• Şimdi nudc o delikanlı ... ... Nerde o yoama ~ •• 

Müddei umumi idam 
cezası istedi 

Nişan yüzüaiinti pamı.atmdan çı- ahürünü sördüm. Akla, hayale ırel
kardılı 1ç1n nışıanıw Muzafferi suı- miYeceac derecede acayip bir nam 
tanıı.bmette tevtınıane civarında bı- baatasıı. ile kar,dqtım. Y olmnmı üs
ça:kla öldüren Bebzadın muha.kem.esı .. tiinde her zaman: 
ne 1klnci ağır ceza mabkeme&ruü - Tutıyoruz. .• ı k.tıruf!... diye 
l>aJcılmıPr. Bu celsede müddeiumu- baiıran bir adam nrdı. Onun ya· 
ml iddianamesini okuyarak Bebzada mnda duran beyaz basküle çıkıp ki
bir gQn evvel üpm üzeri n1şa.nlJ.'ll loSUDu öğrenen yolcular avucuna 1 
Mmatterln evine giderek k&vga etti.- kurut •ıkıttınrlardı. Ve kendine rö
tl ve kendisi bıçak tqlınadı#ı halde re iyi ~ de yapardı. Bu.külünden .,._ 
ertesi sabah bir bıçak t.edat1k edip • • • .. _,__! -•-
sabalıleyin Muza!terln yolunu bekle- " m~ ~~· otıcııu -ardı. 
diğ1. saat 7 sı.rala.rında Muza!!er ça- Dün onunden geçerken baktım. 
lı§ma.k tizere Ahır'kal>ı c1va.nnda. bit' insan laııııtarnun üstüne pullu bir ta
fabrlka.ya gl.derlren Behmdın, anllne beli yapışbrdl'DIŞ ... O:ı:erinde fU ,... 

yaralayıp öldllrdfitü v& bu cinayeti zıyor: «Tartı 100 paru ! ... 
yara.layı pöldürd{iğii ve bu c:lna.yetl Ve o zaman anladun ki adamca.
evvelden hazırlanmak sm:etlle tıeaan- ğız da bu salgın haatalı.ğa tutulmuş ... 
milden fşl~ .saıblt oldu~dan Zira bu vaziyetin izah edilebileoelr 
Behzadm, Tü.r1t ceza ~ununun 450 bir tarafı yoktur. Kantar gene o eski 
ncı maddesinin döl"düncil fıkrasına k tar B • t • ti.d • dd ı · 
tevf"~-- id tınlm an ··· u lf e ıp aı ma e enıı 

J..A.ILL• am ceza.sına çarp a- ı· t -"!ı._ im · -•:... ı· · · sını ıstemlştir. ıa yuaae • esı, ~ouıyet ıatmın art-
BehzadırıJ müdıı!aasım hazırlama- ması ve ıaıre ıtibı ,eyler de bahis 

sı için muhakeme başka güne bırakıl- mevzuu olamaz. O halde kırk para
nuştır. ya kar,ı yapıJan 60 para, yani yüzde 

yüz elli derecesinde bir zam nereden 
esivor? Sahte memur Za.-ınebnem ki yeryüzünde hiçbir 

2 ay 10 gün hapse 
mahkUm oldu 

iktisadi hamle bir kalemde yüzde 
yüz elli gibi müthif bir fiat yüksel
mesi doğurmuı olsam! ••. Dediğim gİ· 
bi, bunu ancak bir hastalık buhranı 
şeklinde kabul etmek lazundl.I'. 

Her hastalığın ba,larken ayn ayn 
Cihat adında biri Nail Nlkl!o.r ~ tezahürleTİ vardır. Meseli kimi atef 

Kohen adlarında üç kl~i~ mağaza- yapar, kimi ıancdar, bulantılar ve
lanna. gltınJ.ş, kendisinin mallye me- rir. Kimi de titreme ile kendini gÖJ
muru olduğunu söyllyerek dört yüz terir. Her ç°'it esnafın da zam has
lira vermedl.klerl takdirde vergi k.ıı.- talığma tutulurken gösterdikleri ali
çakçılığı suçundan dolayı haklannda metJer türlü türlüdür. Meseli bazıla-
takibat yapacağını söylem.lştir. nnda: 
Yapılan müracaat üzerine Cihat _ Vallahi. billahi artık fiat yük· 

yakalanarak adliyeye vertımlştir. As- aeltmi ece~· ı ··zt • il b lar 
llye altıncı ceza. mahkemesinde ya- • Y gun ••••• 
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pılan muhakeme sonunda Cihadın y em.m •• e~er .rru bil°!ız ~ arkaaın
suçu sabit göriildüğünden 1k1 ay on ~e.n mühim bır zam 1Stegı gelecck-
gün hapse ma.hk~m edilm1ştlr. tir •.• 

• Bazı esnafta İse: clstediğioiz mal· 
Tehdıdle para almak dan bende yok amma. bir yerden 

isteyen iki kişi yakalandı bulabiliriz aanmm... Yarın geliniz. 
Recep ve Ekrem adlannda iki kişi Yalnız biraz fiat yiikaekçedir.» ter

Ged~ada inşa.at malzemesi satan zmda bi c~ ile ı>atlak verir. Bu· 
Bodosun dük.k~nma gtde~k çlment.o n·ı işittiniz mi. alacaimız malın fıa· 
alacaklannı söyleml.şler ve çimentoyu tini bir iki misli f azlasile ödeyeceği
pahalı sattığını llerl. sürerek aleyhin- nize emin olabiliniııiz. 
de zabıt tutup mahkemeye vermek.le ı, o raddeye geldi ki, iman: 
tehdit etn~.erct.ır. Bodo.t pahalı sat- _ Aman kundura boyacılan ba 
rm>.dlğını soyleylnce Recep ile Ek- ha.stal•.ır.a tutulmaddar Hali 5 k • 
rem· ...., · u 

_·Bize altmış lira verl.rsen seni rup boyayorlar .•• diye adeta mem· 
mahkemeye vermekten va.z.geçeriz. nun oluyoı:··· 

Denı.1şlerdlr. BOO,o., bu teklifi ka.- Fakat bır de luatra salonuna ~-
bul ederek parayı sonrn vereceğini rayorsunaz ki heyhat!.. Hastalık 
söylenı.1ş ve polise haber verm~tir. orada da kendini göstenn.it. Yüzc!c 
Üç saat sonra Ekrem ve Recep altmış elli zamt! .• Ayakkabayı yedi buçuk 
lirayı almak iizere Bodooun dük.kM.1- kuru$& boyayorlar. Sebep? «Boya 
na gelmişler V& pa.rayı alırken meş- ve cilb diyorlar ••• Hesabını bi!en 
hut suç halinde yalmlanını.şlardır. bir okuyucum, kudura boyacdarınm 
Recep ve Ekrem adHyeye verllml.şler, kullandıkları büyük bir ,işe boya ile 
sorgulan yapılarak tevkif edllm~ler- b" kutu '"' 40 •--- al • d!r lr C1111YJ a...-~a Ml.f • 

· - Bununla en ~ 100 kere 
Her malın üzerine fiat ayakkabı boy~···. Hardi seksen 

, , kere boyansın d1Yelim, bır boya 20 
etıketı konacak parava geliyor! .•• diyor. 

Pazarlıksız satış kanununa göre «Zam hutalıiııt kundura boyat· 
her malın üz.erine fiatıa.n gösteren mak ıtibi hayahn en ehemmiyetsiz 
etl:k:et konması lAzım geldJt1 halde teferriiatma kadar kendisini gösteri-
lbunım bazı ticarethanelerde tatbik yor San& hükUmetin •• :::.... 
edilmediği göıillmü.ştür. Satılan mal : ._ .Y~P"'ö• zammı 
fiatlannın glzU kalmaması için mal- elbırl~e kap~tmak ısbyen muaz.. 
lann üzerine etiket konmak mecburi- zam bil' teşkilit ! ... 
yetln1n istisnasız tatblkl için tetkikat Sonra bu teşkilatm yanında za· 
yapılm:ığa b:ışlanmı.ştır vallı hiç zam K_Örm.İyenler ! ... Ne ga

rip bir tezad ! .. 

1. t b J • d 1 Bu '8rliarla zam denilen ,eyin 
8 an U ıaşe mü Ür Ü• hududu olamaz ve zamlar biribirinl 

ğünde bir toplantı yapıldı takip edeır. DeTde bunun haricinde 
Dün öltleden sonra İstanbul ıaşe bir deva lazım... Meseli hayab 

müdürlüğünde bll' toplantı. yapılmıt- ucuzlatmak! .•. 
tır. Toplantıda Petrol Otııı müdür Hikmet F cridun E. 
muavinl, bölge lktı.sat müdürH.iğf1 -------~--- ====~ mümessili ve Mlllt Sanayi Birliğinden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 
bir raportör hazır bulunmu.ştur. Bu 
içtimada petrol, benzin dağıtılması 

1şln1n daha esa.slı bir şekle bağlan
ma.sı etrafında görüşülerek alınacak 
tedbirler teSblt ed.llm1şt1r. 

• • • Hele nercle o Cibanyandı ~ .. 
B. A. - Şimdiki Cihanyandı 

daha yaman ibaıyım, d9.nJrqı bir'biri· 
ne kattıl 

* ~enlerde A1ma.nyaya glden 
Ticaret Ofisi umum müdürü B. Ah
met Cemll Canın Pe.şteye geldlğt 

şehrlm1zdeki alAk.adar makamlara 
gelen nıallimattan anlaşılmıştU'. 

- Acaip 1.. K.immiı o} ••• 
B. A - Sulh kızıl ... 



1 Büyük bir sanat hadisesi ... 
(Beş tnrafı 3 üncü sahifede) Profesör Halide Edip 

Kıymetli bayan Semiha cttıkl~rmt görmek tç!n, sonuna. kc.da.r . . . .. A 

y' 1 
dinlemek blrnz müşkül amn züppe Bızde ılk edcbıyat mukafatını ka-

Ta.n gazetesinde Heklınllk ve Eczn- Berk3o a gurubu bir .aby sey1rct ?ar ki onkın zaırıan üstat Halide Edib.in hayatını 
eılık hakkında. blr muharrir kalemlle görmek cidden her sıkıntıya değer, nşağı yukarı edc'biyntla az çok ala-
7azılmış maknlelcrl ben de okudum, M"'"'•t Cemilin bir +~~'-'-''ne c"""- herifler kendilerinden gcçıyorlar.ı kadar .olan herkes bilir. 
temas edilen bu ~vzu üzerinde bir ....... ...... • .ıuw. ...... 
milnakqa;ya yol a.çmakt.ıın kaçınmak bıruzı Akşlm gazete.shıhı 18 2 tarihli ilinkiki musikiden anlayan herltes Büyük: romancı 1884 de Beşik-
a:ıa.ksadlle ne muharrire, ne de mu- nÜ3hnsıncia okudum. Evveli\ sıze tabii ... ,, taşta Ihiamur caddesinde doğmuş-
harrlre böyle blr makale yazmak ve- mühlm bir prensibi hntırl:ıtayım: cHnkHd muslkl mi dedin? ~ı- tur. Babası Bursa Reji Nazırı Edip 
sllesin1 veren sanat ve meslek arka- [Güzel sanatlar tcrilddslz hlklşaf kapltülô.syonlar olnıns~ 0 muzıkneıla- ~Beydir. Jlk tıı.hsiliıri evde yapmış, 
dnşl:ınma. hitap etmiyccet;rim, çünkü edemez]· n dn, ~ylrcilcri de ense!Crlnden ya- sonra Ü:dtüdaı Amerikan Kollejini 
onlıır da hlç olınazro, benim kadar Blzde son zamanlarda sana~rıa- ~layıp ş~y~ğ~f b~~~/:: bitinniştir. Bıı arada filozof Rıza 
ancak meslek ccmlyctıcrlnde konuşa- mruzın en küçük bir tenkide bile ta- mm. m n et uısu &""' Tı fk" d :o· r d 1 la.bilecek, münnkaş:ı. edlleblleeek hn.mmfil edemediklerine phid olu- blr sürü ynn çıplak, hayasız, kart . ev ı ten e e ıyat ve mın ers e· 

frenk knnsı... Sar'o.yn tutulmuş gll>I n okumuştur. 
mcvzulnnn yevmi gazete sütmılann- yonız. H J"d Ed" 12 d ''-1 

Kralları tahtlarııından ... lnsnnlan mevkilerinden vazgeçiren bütün 
Kalplere en tatlı heyecanı veren ... Büyük aşkların en güzel romanı. 

Yarın akşam Lale 'de yaşatacak 

GÜNAH GECESi 
BARBARA. ST ANWCK - . 

FRED MAC MURAY'ın 
yarattlğı büyült kudretlerin ıüıl~diıJ hakai ibir hayat akıoı herkes.in 
gözlerinde yaı, lı::alplm-indo heyecanla ıeyredcccği epiz ıbir filmdir. 
Numaralı yerler timdid'oen satılığa batlanmı;ıtır. Tel: +3595 

Çaqıkapr 2 

Duny.. ...,.,.,ın 'hı .. blr uerlnde ............. t.k.3.r- gözLort evlerinden u~or. bir al.n.y a ı e ıp yaşın a && emi 
da münakaşasının yalnız yanlış de- _.. ...... J .,........ ı ı 
ğll, ayni zamandn tehlikell olabllece- laruı şahıslan Juı,kkmda yapılan ten- mnrt kedisi gibi ~şıyorlar. Top- e ine a m1ş, ,.azrnağa başlnm~flr. ~-------~pm•••••••• .. ""••iılll••••~ 
tını takdir ederler. Bu mevzulann lddlerc ımz:ııan altında. cevap verd.Ik- taşı saz çalmağa. şarkı söylemeğe Meşrutiyetten sonra 'Fanin, Vakit 
münnkaşa yerleri EUbba Oda.sının lerl görulmtiş değildir. Pek 1y1 bl- kalks:ı. bu işi btra:z daha ndamakılh ve Akşam gazetderin<İc, mecmua· 
ıımı münaka§'alara açık bulunan as- lirslnf:z ki dünyaya gelen en büyiik yap:ı.rdı.ı larda yazılar neşre:tmiıtir. Liselerde, 
lonlandır. Bu mevzuları ora.da. ge- usta.dlar bile gayet acı ve bak.sız ten- «Anlo.mamtıruz bfr menu için mil- evkaf mektepler.inde hocalık, mü-

Şehzad~ 

AZAK Büyük Sinemada 

ayni zamanda TURAN 
nlş, bnttü hudutsuz blr sal!ılılyctle kldıe JIUU'UZ kalınl§lardır. nak;~ ~ly~rs:ı~·• knlnhl?t bırak fettiıılik etmiştir. Nihayet darülfü- .. _______ ..,. 

mfinnkıışa cdeblllrjer. Ancak böyle N:en ~= ~cvro~ ... ~e= be~i a;ı:ıe a Sen h~~l .:nupa. muslklsİ ınunda edebiyat tarihi okutmuştur. Bugün matinelerden itibaren 
hareket cttlklerl takdlrcre mesleğe ve ;:1 _ dW Beth gormı::"'h.sı· : de edebl~tı d:ı hayatı temsil eder Şimdi üniversitede, edebiyat fakül-
umumll.n menraatbıe da.ha. uygun ne-

1 
ulyükFaust K ovcn şa A,A-:,e ~:- diyordun. Fakat sana soranın, ha- tesinde İngiliz edebiyat tarihi profe- 2 ibiqük film l:Wrdenı 

tıcelcr istihsal edeceklerinde şilphe er • ve annen oper.....u.•, OAlle - ··d·· Ed b. k .. - h · 1 M •'h sa1rc yatta orta. oyununa çıbır gibi o ka- soru ur. e ıyat utup anemıze • U"ı 

r;:ı~~ ~~~.u~:s:1n~: ~:= veBalon;z. Büyük Bctboven ne diyor: dar kala_bal.~k bir ağızla tlfınıaşk eden hediy.e _ettiği cs7rler ~ra:ıında.: - / racenın nlZI 
billr. [Hakiki bir sanatk!Lr hiç blr zamanı erkek gordun mü?. _. .. Raıkın Anncsı, Sevıyeı Talıp, Ra-

Bu yersiz münaka§alann cezasını mağrur değildir. Onu b:l.şkalo.n ~- ~~m sen hlç ?,le~. adam gorm~ş rap Mabetler, Yeni Turıı.n, Handan, Tii'rk~ Sözlü - Türk Musikili 
hastalar, günahını da miida\1 hekim· Ucyablllr. Fakat, o çok iyi bilir kl he- musun? Ben çok gördum. Fakat hl.; Son Eseri, Mevut Hüküm, Ateşten Muhteşem mizanaerri, sözler kamaot'lncı lüks sahneleri ve f ev kala· 
ler çcklyorlnr. Bir hekimin muvaf- de!ten benüz çok uzaktır. birinin .bu kadar uzun ve §amatalı Gömlek, Vurun Kahpeye, Dagwa Çı· .ı_ ·ı· •'- d '-1 · d bir nutuk ıra+ ctti""'-e •ahlt olmadım uc:ı temsı 1 ue seyre eces; en mest e ecek harikalar fil...;. Şar.·,_ et--. 
fnklj'et dmlllerlndcn biri de hlç §Üp- Lapara ise: Kon.servatuvan bitiren " Y.ıu '" • kan Kurt, Kalp Ağrısı. Tatarcık, ~ :x; l1Nl 
hesiz hastanın ve ailesinin itimadı- gençler mwılld hakkında çok küçük Cnn çekişen bir nd:mun kolunu, b:t- z OWJ s· ki" B kk l . nelerinin en fevkaladesi, ilıti~m Jolu saraylarda eifzeran eden bü-

btr fikre S3.hlpUtler Onlar ıınc.2.k. se· cağını sallayıp bağınnas:ı ..• Bu hayat ae;nunuınl gku,d ınHae :,_.ı a Ead,ib~~- yük bir aan'at abidC8'.i. 
nı kazanması ve bir hastnnın içtiği • ha? 1 g ızce o ara a 1K1e ı m 2 c 
1Ilıeın tesirine ınanmı,, olması lazun- nelerce yüksek sana.tkdrlan dinlemek.· -· H t l Tr k"" Ç k •V• T" A S U S dır. Çünkü ümit ve lnanç bazan en le ve çok çalışmakla yüksek ga.yelere Batta Kız Tevfik, Vehbi Dede, .8 ıra arı, « ur u~ _ e tigı>, « ur: • 
kuvvetli blr müessirdir· büyük bir ulqablllrkrl diyor. Kanarya Hanım, Cüce Amca olmak kiye Garba Donuyor> eserlerı 
6m1Ue bağlandığı bir ıılcm fena ya- Me.!Ut Cemll'ln garp muslHı;inde üzere her tip adeta yaşıyor, onlarin vardır. Ba• rolde : LIL DAGDVER 
pıldığını, heklınln, daha ~ kend.lslnl bÜylik bir üst.ad telllkkl etti- sallifeler arasında nefes a.latlarını Başta «Gölge 0yWW> eseri ol111M Y 
nrken milstahzan intihap etmekle ğlnt bllmedlltm gibi. ihtimal de ver- hissetmek kabildir. Bunun jçin Tay- iizere kGMli.imn yazılan Alnaaa, Seyredenleri J.eyecaadan heyecana sark edecek senenin en büyük 
&arafglrllt etUtlnl anneden bir ha.s· ml10nım. :rMai sbl kendi tinı.tıe misin edel>t miınelıkidiniıı dikkatiııi Rus. Sup. lngitiz, Asap, l.ve~ Ye .....ıo1t To t..p llııni 
ıanıu mlnevlyatı kınlJ.r Ye bık.lara pellll& tenldd ~tllr. Yazmada fU dekordan eVYel k.arakterlerin çek- Fin dillerine tercüme ediJ.n~tis. 
~rl h mı\nayı anlıyorum. yanılmıyorsam: mesi pek. tabiidir. cSine1tJi Bakkal> Son zamanlarda üat büyiik bi 

Bu münakeşalar gazete sutunlann- CBeni tenkid edebilmek için mutlak h" t Abic:I .d.' 1 .,, Ed-~ T _.,._. r 
da ertAn umumlyey1 aydınl&tmak ve muthüt blttn dünyaca ıanıımış ır ana a csı ır. .C nı1112 .,.,.rllt annı> yazmlfbr. 
gtbl Jyi bir nJyetle yapılm.ı§ dahi ol- ve kaıbul edilml§ blr musiki ~llmi vc
aalnr, bunun reak.si;vmılannm bek- ya münettıd1 olmalt.1 
lenllen netle~ blWüs aıtftst edece- Memleketimhıde hentra böyle blr Aakerlik itleri 
lbıde ıilphe yoktur. l!'tır&Sı ıetlbn 1&b.16Jıct mnnt olmadıtına ııasaran F..miıaiaü yedi As. ş. il•: 
edilmelidir ki: Btr bek.fm ha.staana JUılıt veya dolru sisi kimle teDık1d Şubemizde ta)'ltlı ihtiyat erMın 
rtçete yazarken ber feyden entl edemi.re<:ek demeld.lr.Mü.laadenble bu yoklamaları aşağıda yazılı ginlerde 
haıtaaınm llbh1 ıaenfaaUnl dü§Qniir, kabal edilir bir teY delildir. Ben ile sabah .saat g dan 12 -ye kadar tube 
*1rlne tecrübelulle lnandllı bir biyik blr musiki Allmlyim ve ne de blnasnda yapılacaktır. 
müstaman yeya fomıiU ballnde bir b\Wln dünyaa tamnmlf bir mWıek- İlin olunan milddn sar:fında J'Ok· 
tnç ilicı bir arada yazabilir; bu lddlm. Sadece musUtlye Afak ve m•- lam&J"& ceıme,.enler hakkında ceza 
UAçl:ıruı 111 Yeya fena 7a.pılnuf olma- mkl71 en mlkemme.1 ttraJ~ dahilinde muamelesi tatbik edllecettır. 
11 fhtlmall varidl hatır olabll1r. fakal Attu)IMla .enelerce ıakfp etmif. ha.UA 
bir eczacmm bir hastanın ıztirabmı heniil ıeoç olduAun\IZdruı dinlemedi- hrşembe 28 ~bat 942 313-314-315 
tettln cdebU~ek Olan bit DAcm tıer- lin!z. tn ~k sanatkirlan dinle· Cuma 27 Şubat 942 316 311-318 
tip •e lmaJJnde sanat ve me~ell: fi!· mek b&htiyarııtma nail olmut bir in- Paarteıı 2 Mart 942 319-3:»-321 
tefini çlgn!ycrek ve bir hastanın sıb- sanım. adzln ha.kk.uuzıdn. düşünce- Sah 3 Mart 942 32%-323-324 
hi menfaaUnl lhmal edecek tadar lerlml söylemeğe kendimde büyük blr 

325-328-327 

MÜESSiF BlR OLOM 
Matine mühmd!sl Perdf Brdakn'!n 

babası, eskl Ankara vallal !Mrbum. 
dottor Rqkl'ln kaJlll t*lert, J11t,set 
mimar Şl.nul, Slrbcl cümrük mü
dürü Ceznıı ve Toprak Mahsulleri 0!1-
~ menıurlarmdan Cehtl Şa.btııg1· 
!'1ly'm biıyük babalan emsıt bfnba4t 
~met Ziya l!ıd61en ?efat etmlftfr. 

Cenazesi bug\iın ötJeybı Betik.Laf 
Akaretler 82 numaralı evfnden kaldı
rılarak namazı Beşik~ camllnde tı
lındıktan sonra Yahya etendt'dek.t ai
lesi makberestne tnd! olunacaktır. 

1313 Yunan harbinden İ.stlklAI aa.
v3§1na kadar bütün harplere J.ştlrAk 

Hiç bir Fllıne nasip olmam.ak, coşkun rağbet karşısında 

İstanbulu bqtan başa teshir eden 

Gençlik, aşk, musiki tufanı 

LAKONGA 
Bugünden: itibaren 

1 MARMARA 1 :;.:~:=:, 
MIKEY ltOONEY - lUDİTH GARLAND 

İıdihama meydan vermemek için tam seans saatlerine dikkat: 
g:ıyri lruınnt barekeUnl düşünmek sal1hlret gör111onnn. Gayet ktıyyetll, Çarşamba. 4 Mart 942 
biraz güç, hatta. Abea olur. Böyle bir mük~el bir sesiniz ur. ses itlb:ı· Perşembe 5 Murt 942 
haretctı bir cezacının yapm!.f oldu- rtıe dcreeentıde bizde henüz klınse Cuma 6 Mart 942 
tunu biran için farzımuhal olarak ye~ değildir. Teknik hataın.rmız ••• 

331-332-333 etmiş, mnıete ve orduya. de~erıı htz- ~-•••••••••••••••••••••••••ı' 
metlerde bulunmUJ olan bu k.ı,.vmetll 

ka.bul cdcllm; bunun bütün eczacıla- ~çok, hele WB«ttertn musfktshı&!. 15 Mart 942 de nlhn.yttlc:nccek olo.n subay'm ailesine tazt)oetlerlmlzl IU
nar. Allahıan nJ:mıetıer dllerlz. ra, veya buna benzer meskkl bir yol· Dünyanın en büyült sahnelerinde Yd. 8'1Zba.y yok!amaııı için Uln ~ 

!tlZhı"u lrtlkAp eden b!r hekimin bir eşfnlz mevcut olmayıp son rnerte- gfrnlerde mürae3at etmtm!ş Te yok
hntalı h:ı.reketfntn heklmlerfn h~s1- beye VMil olmuş bir seviyede hcnfiz lama nihayetine kndıır gelmlycnlcr 
ne te!mil edilmesi en ynnhş ve in- değllslniz. Bunun için de henftz pek haktmda. (1076) sayılı kanım tatbik Bakırköy Askerlik Şubesinden: 
aatsız bir harekettir. gençshıfz. tiç rone gibi ~ bir za- edllecdl nan olunur. Emekli deniz maki.ne teğmeni :tb. 

Dlr hastanın tedavi me3ullyet.lni man zarfında bunu elde etmenize im· ••• ra.hlm <>Clu Hüseyin Avni Pa.r'm 
6.stüne alan bir hekim de yapılan k.An olamnzdı. 337 doQıımlu ve bu doğumlularla (3995) acele §Ubemlze milracaatı ııtn 
flAcın kontrol edilebilecek bazı w- Siz evvcld operetle 1'e b::ı.şlnnuş bu- muameleye tabi tam askerl ehliyet- olunur. 
mflannı tetkik «lebllJr; bundan baş· lunuyorsunuz. Bunu hiç b!r vn.klt hıı- nameli kısa. hizmetliler için toplanma . 
ka. herkesin ıunu da bUmw ve teslim tınnızdan çıkarmayınız. Liikils Ha.yat günü 25 pat 942 çarşamba günü Sanyer Askerlik Şubesinden: Deniz 
etmesi lli.zmıdır kJ, Sıhhi}~ VcWetı operetinden Trlstan operasına sıçra- saat (14) tOr. MezkQr gün ve saatte üsteğmen Ahmet otlu Vasıf Yenel 
umumun sıhhat•na taalluk eden bu mak kolay btr tş d<?2!1dlr. şubede bultınmalan ıtft.n olunur. 1328 in aeeıe tube,e mftracaatı. 
işleri kendi teskllft.tı tle dalma kontrol Yazınızda Slnl lle Alm:ınynda. den ~ııı---.w- 111 
altında bulundnnnattııdır. a1dılbruz profesörlerin !s1mler1ni 

•~ ................... u .................. . 

Bir noktaya daha işaret etmek ıs- kaydedlyorsunuz. Bunlardan der.s al· 
terim; llAçlar dftnyanın her tara- malt tal>ıt ve kolaydır. Nihayet parn 
tında eczane sahibinin yeya mesul meseJestdlr. Bu p.hslyctıerin ders ver
blr1nin ml'$lll1yetl altında umumi- dikleri her talebenin hemen ytibek 
,etle tecrübeli ve itimada 4ayan ec· sanatkAr olması ne kabil ve ne de ta· 
zııcı taıraıan tarafından da Japıl· bll olur. 

Kadmlann, Erkeklerin, Büyilrlerln, KieilLlerln elhuıl •ü
tOn iSTANBUL Sinema severlerlnln göreeett, beteneeett, 

alkışla aca ahlaki büvük Ask " Gen ilk filmi: 

ELMACI &üZELi 1 
nınktadır. Bu bakımdan eczacının Almanya.da bir eserin temsfll için 
bir hraftan ter.dl mesullyetlnl, diğer sizi intihap etnılf olabilirler. Fakat 
taraftan da muztaı1p bir haıtanın Alm.a.nyada sl7ıden başka o escrt oku· 
eıhhatıne alt bir işte vicdani vazife- yacak bir sanatklır bulamamışlarsa T 
sını mtıdrıt olmak kadar tabn bır Alma.nyanın muslkl bakımından çok ürkçe sözlü - Arapça şarkılı 
:t!CV olnmaı.. lim. K. Öke dü.şük bir vaziyette bulunduğuna f AHB 1 

~:n:ı~~ 1hım ~r kl. buna Jm- ;:!çe aöu;.s:dı::;:.AzlzE EM R- en 90D yar&t-

Kız mekteplerinde sızı Anka.rada Toska operasında dın rolünü alan Mısınn en tıtı emsalsiz bir 
voleybol maçları dlnledlm. Ses çok kuvvetli ve mil.ınit, Meşhur Yıldızı ESD 

Dün Emlnön6 HalkeVlnde kız mek· sahne bakımından Jestıerlnbrle mü- ~---- PEJ[ YAIDNDA ••••••••••••••• SİNEllASINDA ____ .,, 
teplerl voleybol mnçlarmn devam e- hlm noksanlar vardı. Elbise itibarile 
dildi. İlk maç Kandlllf _ ~k ara- o za.mruun modasından lrıyıklle ı.stl
ınnda kll. ItıJı: gelmedi, neticeyi hfik· fade tdemC!dtntz. Fazla. 4lşmanlaına.-
men Kandilli kazandı. maya dikkat edhılz. 

İkinci karşılaşma Cümhuriyet - Senfonik konser Kantatrlsl derece-
fnönü o.rasında oldu. Günden güne sine henüz Yaml olmt111 delfls1n1z. 
çok gü?.el oyunlnr çıkaran Cümhuri- Zamanla, Ç'Olt çoh~at stıretlle bü'
~t il.sesi çok heyecanlı bir oyundan yfik netice elde edecetınme ve sl.zlnle 
*>llra ku"etıı rak1pJertnı ıs-9, 13_15 lfUhar edebllecetfmlzıe hnl bulmıtı-
15-6 yendiler. Cümhurtyet u.sı ma-

10:ı"ju,k tJ 117Jn gibi bn,ftk tstı
Jt\m oldutu üzere p.mplyona namzedi 
takımlardan birldlr. Takımlar: daUan ~tmMk tt )'etl$lmı!t 

Citrnhurlyet: Nihal (kaptaa) 81_ lfln ftl'lltaya henfiı malJk değlll:ır. (Ya-
,._ n - • , nl bir del'let operuı). war, a7111rubu. H..nl, Seal7e, ~ 
mahat. SeMler dntıe geçiyor. Vobl mu-

Bu Perşembe akşamı 

ŞARK 
Sinemanın vücuda getirdiği 

en büyük clnat 
Filmlerden biri.. 

Sinemasında 

Cemiyeti harap etmeğe çalışan çetelerin bütün esran. .. canue
rbı feriki ve aşkın tesl.ri altında hareke\ eden kadınlar ... 

PARA ... AŞK ve KANUN .•. 
Oynayanlar: 

fnönü: Saime, Zühal, Hadiye, Le- slktde ise J'&fln ~ ttsırt nrdır. 
RUDOLF FERNAU ve KİR KİRSTEN }IEfnER.c 

Büyük heyecanlar uyandıracak bir film. 
man, Şiikran, •·eriha. Dünyanın bu çirkin ve korkunç buh- ..._ 

ram, tablntlle ya.pnca.k blr~ok mühlm"lll -.••••••••••••••••••••••••••1111'' * Beyoilu Hallı:evinden: 26/2/ 
942 per,embe günü aal f 8 de Hnl
ltevimizin T epebaşındaki merkez bi· 
Dasında Hukuk faküfteei asistanla
nndan Sulhi Dönmezer tarafından 
cMatbuat suçlarından dolayı mesu
liyet ıneaeleıi:. mevzuunda mühim 
lııir konferanı Yerllecllktir. Herkes 
pl.hilir. * J.tanbul Bok. ajanlıianda: 

t - Yakıncla l.tanbul bob tam
pfyonul Jlpılacağından, iıtitak ee. 
ınek İlltİ)-en boksörlerin bir an enel 
AJanltia rnüracaatle kayıtlanm 
,.ptırmaları. 

2 - 88Jgemİ2:e mentup boMöı
ler, değerli ve tanınmış bir boksö· 
rün nczar<"tİ altında, arıtrenmanb· 
ra bıı~lamışlıırdır.. Çalışmak ~tjyen 
hokrJörlt'rİn her aktıam Bölge merke• 
zinde Ajanlı ';ımıza müracaat etme• 
leri rica olunur. 

lıl1lt1mlıı •kteJe ugraua. Dnln olaM- O 
llrslntz k1 shlerl sever ve sizlerle ırtl- , .. -----· MEVSiMİN 2 HARİKASI: ------

har-.... Aziz Çorlu Bugün [ALEMDAR! 1 MiLLi'de 1 
Kartal Halk odası açıldı -

Asrın heyecan Abidesi lstanıı.Dn 1m11tamıyacağı 

.. h•• 
Kartal (Akpm} - Kartal Halk 

Pardei binasında Parti baları ve 
halkın iftiraldle Kartal Halkodunun 
açılıı &öreni yapılmrttır. 

Şehir tiyatro•u teriııiJleri 
Tepebqı Dram tımnnda 

o ece sna& 20;30 da 

PARA 
Y&lln: Neelp l"lıtl Kıutl.ttt 

bt.ikJll caddesi Komtdl k.tsnunda. 
Oiln~ •et 14 d~ 

Ç0011K OYUMU 
Gree.saat 20,30 da 

BiR MUHASiP ARANIYOR 

DAGLAR 
KRAL/ 

TÜRKÇE 

'l' aratanıar: 

fRESTON FOSTER 
ELLEN DREW 

ASRİ 
... 

GUZELLER 

LEW AYRES 
LONA TURNER 

ÇEMBERLiT AŞ-.....-...• 
ı-B-U-GO-. N-ı Sinemasında 1 BUGÜN 1 

2 fevkalade güzel Filın birden 
I - İhtiyan sfikQt etmek mecburiyetinde kalan ve bu yüzden 

hapishane k<S§elerlnde .sürünen bir annenin acıklı 
ve müeaslr romanı 

ANGELiKA 
(G'VNAHSIZ KADIN) 

H1sst olduğu kadar feci olanı bu büyük filmin kahramanı 

OLGA 'l'SO•BOBOW' .&. 
Bmsalsls dehli sana&liraneal ile shıe bu muammayı haDedeceldlr. 

2 .:.... ÖLDÜREN ORMAN 
RİCllABD ARI.EN - ANDY DEVİNE 

tarafından yaratılmış baştan nllıa:yoete kadar kalbleri 
~---.rıeyecandan titreten 8fk ve macera filmi ____ ., 

Sinema dün7asmm iki Myük YıJdızı 

JEANETTE N E L S O N 
MAC DONALD ve E D D y 
tarafından phane btr nrette ibda edilen büyük Afk, Musiki 

,... Güzellik Pnmi 

Birleşen Gönüller 
gmeu • alrilmilıl bir muvaffakıyetle 

M E L E K sinemasında 

Bugün 
iPEK 

8'aeınaılında. 
.ialnm • lllNftr.am lllıll

ı.de ... alan ı 

GARYCOOPER 
UırpC! ılen Mıaa1Ade tQ 

..uAt ,...Tan 

KAHRAMAN 
SUBAY 

~em.il~-· 
caııh, mtitblt ve mır e• 
!tbne~ dola e.- Mr 

şaheser-. 
EttfltK BtR AŞK ... 

FEDAKARLIK ve 
KAHRAMANLIK filmi 



IST ANBUL HAYA Ti 

Baharı bekliyoruz 

c::========================-ı Ba sene b tam mi.nasile kabak tadı verdi. Teşriıılerde tabbm kur-
1111 bayle olur 1 •• • ~ aüıema ela, yıllardanberi göriilmemİf fll'b. icatlar 

lzmirli bir "Yatandaş bir xiraat 
&leti icat ctmif. Alet ber ne k.ıı.· 
<!ar Amerikan sistemi üzerine icat 
eclilııripe de gene yerÜ &ayılır. 

Bıı çC§İt icatlar bizde sık nk 
görülmektedir. Yurdun bir kö~e
ainde çalııan bir ilÇ.i bir makine 
icat eder. Gene Oaııka bir kö~e 
başka bir ıımatkür bir bilmem ne 
icat eder .•• Ve hepsinin de bir he· 
yet önünde denemeleri yapılır, 
takdir ve tebrik edilir. 

"Ye filimler nl$ine. verlştirecek- mlar aylarca ort.ıılığı batı kavurdu; 
ler. bili tepemizde hüküm .tirib'or. Bu 

Bu ~er lınklı olmakla be- 7ı1 erken batladı. erkm biter, diye 
rabcr, b!discırin sinema lebille avvnmağa çalıştık, haftalarca aüren 
yontulacak tarafı da var. ı.cr &rtma:ıım sonunda; eh. bmcu:u 

Günün birinde, fazzı mıihal, bü- ,aldı, inff!Uab bu aoaıdw t.elliai ile 
tiln aine:mnlarrmız.da çocuklar idn aldanıyonu:. Fakat eöziimii:& aiznm
tcrbiyevt :filimle..r göaterilae tesiri za bkamyor, gece yan11 camlara 
yüzde yüz müsbet olacak demek- çarpan bur.dan tokatlar, keskin n-
tir. altılar bütün ümitleri parçalıyor. 

Çok yemek 
Doktorlanmızdan biri seçcıa 

gün zemin ve zamana uygun bir 
konferans verdi: 

Geçenlerde bava birdenbire dön
dü. ılık lodoa birkaç KÜD yüzümiİzÜ 
cüldürdü. Derin derin oh eektik. 

- Kq bitti. Bundan IODl1l ae>o 

iuk olmaz. Anısıra ufak fwtmalar 

Bu donanmanın mevcudiyetini göstermek 
üzere son hazırlıklarını bitirmekte 
olduğunu kabul etmek doğru olur 

. ----

Fakat ondan ıonra ne olud ••• 
O icat edilen makine nerede. han
gi işte k.uHnnılır, icadm &ahım ne 
yapar daha çok çalışır mı, yokaa 
böıyle bir icattan eonra stop mu 
der, kimse bilmez. 

Çok yemenin zararları! ••. 
D<>ktonın neler söylediğini bil

miyoruz amma tahmin ediyoruz 
iki. çok 'Yemenin insan midesini 
fazla yorduğunu, hazını cihazını 
vaktinden evvel yıprattığını n 
Bunların eonundn da insanın cr
k.cn ihtiyarladığını söylemiş; eğer 
dinliyenler arasında kadın da var• 
sa, çok yiyenlerin çirkinl~ecek· 
lerini ilave etrni~r. 

olsa .da eh~iyeti yoktur. B.islctik Amerika hük\uneti Uzak dan, harp eahastna müeair olacak filolar halinde Japon nakliyatına 
Dıye kestirip atanlar oldu. Hele Doğudaki topra:klannı müdafaada bir me9Afeye eokuhnası icap eder. kup akınlara bq!amalıdu. Japon 

ilô gÜn adeta bah~. bayramı ~apbk. her teYden evıvel donamnaama giive- MuhbCmelclir ki. Amerikan donan- donanmasına adeden üıttünlük dde 
ILk hava, parlak guneş hasreti cam· niyordu. Filhakika Amerika harbe ma.sı Japonların Cavaya ve AvWJ· etmek. için beklem~k. Japon isti}İl$ı· 
mıza tak demişti. Günqi görür gör· girmezden evvel dıitnot sayısı bakı- tra1yaya yakın adalara çıkaıma te- nı kolaylaştıracağı gibi, jkride onun 
mez, affa uğy~ işkence mahkUm· mından dünya donanmaları arasın· tehhüalerini önlemek için yakında işgal ettiği yerlerden ahlmasmı da 
lan gibi elimizi yiizümüz.ü oğuştura da qirinci}iği ihraz ediyordu. Fakat ATUStralya. liınanlanna üslenecektir. imkansız. kılar. 

Oysnk-i bütün bu icatların yur
dun her tarafına yayılması, olgun· 
l~ı ve herkesin kendine &'Öre 
onlardan faydalanması gerektir. 

Bu bakımdan bir ele icatları 
yayma için bir §ey icat etmek zo
runda olduğumuz görülüyor. 

Sinema 
Bir çocuk gangster filim.lesinde 

gördüğü numaralardan birini ken
eli muhitinde tatbü:e kalbıut. 

Bu hadİ8e1i ~tenler, o(iplıeeiz, 
lıemen k&flannı çetıp batlannı 
taallıyac.aklar: 

- Sinem&. cinanal •.• itte _. 

DoktonıD yerden aö~c kadar 
Lalckı var. Bu bahiste ne deae 
on\Slla beraberiz. 

Ancak İ§İn fazla cncli§Cye ihti· 
~ yoktur. Çünkü ~ •
talar Te pahalılık. halkı doJrto11-
lıudan ....,.oel böyle lııir imaake 
ahttmmllmdır. 

Hem de zorlat 

(~~~ 
Tayyarelerden af ilan bomba ve 

torpidolann farkı nedir ? 

oğuştura sokaklar~ fırladlk .• Pa~ Japon deniz ve hava kuvvetlerinin Bunun oıimdiye kadar tahakkuk ede- Singapurwı düşmesile harp Pa.ai
aünü parklar, şchır dışmd.~ ~ar ani hücumile ağır zayiata uğradığın- mrmesinin sebebi. Alvustralya li- fi]cten Hind Okyanusuna sirayet 
paltosuz. açık baş~ ba!ıar ~~eyıc~e- dan, d1itnolları ekaildi ve gimdilci ınanlannın büyük bir donanmaya ederken, Amerika ve lnailtereden 
rile doldu. Kan hır zaman IÇlD dun· halde Japonyayı tehdit edecek ve W. olabilmesi için lüzumlu tersane ve rerek Hindisuıına ve aerek Avus• 
ya harbinin üzii:ıtüleri bile mıu~~ onu istila hareketinden alıkoyacak !havuzlarla teçhiz.inin zamana mütc- tra.)yaya giden muvasala yollannı ye 
sibi oldu. Çehrelerde neşe ~~ı, durumdan çıktı. Pasifik. meydan mu- vakkıf almasıdır. Maamafib Avua· lran tarikile Ruayaya ,..,alan mabıe
l'ÜDef n..-u ile ~ gödenamm lıarebeıainde bu donanmadan mühim tr•}yanm fimali:ndelü Darvin lima- me nakliyatml korumak l(ibi müı.im 
~ ıüklü. ff:~e, F~tio Hocanm,. cBu işler beklendiği halde, . ~arpl a~.a- Dllllll Japon tayyueleri tarafından ive Layati meaelder k.arıısında Ame
tıene eok şruzel bır bahar seçırece- laıının bombardımanı ıstısna edihr· bombardnnanl ve Porte1ôzlere ait rika.n donanmaı11nın seyirci kalmı· 
iin teklin~eki tatlı~~~.~: se, bu kuvvetin henüz ciddi bir te- Tımor adamım iwali. bu limanda yarak Uzak. Doiu harp mıntakaaına 
maa yerlettirenler büabütiin ünüdi ,ebbüsü göriilmecli. Amerikan donmmı.uı için hamla- müesaiı olacak üalcte ycrlqmeai kati 

Harpten c'9!\'el Amerika bir taraf· nan tertibatı tahribe matuftur. Ja· ~ :ıarmet-halia& &bnattır. Hıer halde 
- itte, bay FatiD'in miijdeWiii tan iktieadi tazyikle Japonyayı kor• pon.lann AYllStralyaya hav& ta.arru• bu d~ dritnot ve kruvuör· 

bahara ka"°'hlk. Çok fikiir, odun kutmak isterken, diğer taraftan ileri za ne kadar pddetli oluna. ol.un, leri •e h~ ta)tyare pıuilıe:lile 
kömiir derdinden de kurtulda üsse sürdüğü Pasifik donanmuile '1u Amerikan donanmuı. Fılipinlerin meTCUCÜyelini ~ üzse •n 

Dediler. Fakat bu arada: ezeli rakibine meydan okuyordu . .,.. Hollanda Hindillanınm. mwkad· hun-Wtlanm ~ ee..elt .. olduiu· 
_ Kıt beam bitmedi. Havada Gerçekten harbe tekaddüm edı:zı deratı mevzuubahia olduğu bu _... nu kabul eemek doğru olw. 

daha ilci metre kaJmbimda lımr yar- günlerde Japo11ya, Peerl Harbour a ela. A"YUtra}yada U.lenerek nıühez A. B. 
mıt. toplanan Amerikan don•nmamle 

D. lod bel L_,..__ __ ani Singapura üalencn lnailiz donan· 
ıye osa IHIK .. ,, ..... y ar _L.J' ,__, _ı._.J_ •• _._,,, L!-

d d Eli inci _.__ - mannm tcaUJhan IUQIJCI& JDUpuı _.. 
a var L er en •- maure- dü • -='-. .. .. .. 

leri &lıp &'Ökyüzüne çakarak kara ba- c:huwna ·· PDı.İf •-1 gonmuyor ve 
Iat dailarınm arumda "- bıbaka- bu .iki Anclo Sabon donan=a•nm 
lannm kalmlağuu ö~ecekLer. Gel ft" mÜ§terek harek&b karflilllMla Japon 
lelim. cene onlma tledik'-i çıktı. donanmaS111ın lumıldanam~ 

Dmz filobnna brJl yapılan. laa- 1 1 Bakahm cemıeler .....a dü.-:ek d•· farzolunuyordu. Dü,üniildüğüne gO-
.. hüeumlannda mırnı.f fabyelin da- Yazan: ken. riizgir birdenbire aertleıtti, İlle• re, incabında İnlPJiz donanmaaınıo 

M. ~evkı· Y-·-- - ·intil • -·•·•-a.. d--•-•-- kuvvetli birliklerilo t.ak.viye edilecek ima torpido atan tayyarderde oldu- q, ......,......... yagmur serp en --.u. aııu..-c • d J la 
ı ı fil - pd"---' • bey--'--d ih-- Amerikan onanması apon no, 

Tütünün tarihi 
ve vücuda tesiri 

Y--: Dr. IBRAHIM ZA11 ~T iFn --1-"'-. ngı
0

l1"zler ta]yzı.n osu• ~- ~ ı ve n """~ · b" 
.. - ınaıum v v • _,.,. d l . b" • . • k d değil Paaifiği, hattfl Çin dmızini ı-
tıu bunlarla büyük. kayıplara ugrat- ~hr. Bütün. bunl~ra ra~en m~- cemrkanatle ka: eş. erdm lanncrifı.sı,b ar dan le kullanmalarına mani olacak ye Tütün1ln nereden ve nıe zama,rı or-ı dürmele l:&!ldk. 
tıklan gibi. Japonlar Hawni adala- him muvaffakiyetlenn daıma torpı- ar uzeruı e e11 uyur u. Ok usla bu kısmında tam bir ta.ya çıktıtl sorulunca. ve.rllecelt birçok B&d1ncan.lye fennt tsmJ?e Ntko&yana. 
nnda Amuikalılara ve Malezya. ea- do ile hücumda kalnuı.eında aeıbep Kağıthane s=tlanndan yiikselen sim- h"'~a~ t n~ · ed ekti. Halbuki cevaplar buluııur. Fakat bunlann :fasile61ne memup olan nebatatın bazı
llillexinde İngilizJcre ta7Yareler va- nedir' . .. . siyah balat yıiınltvı rÜ%gira kannt b: ~~~e anc:r den~ harbinin eski M;lnde en haldkate ,.altın olanını al· sı Yetil ot. '*1Jnde t>lr seneliktir. Bazı· 
1.1tasile atılan torpidolı:ı.rla büyük za- Bu acbebı g"vertelerm kalsı zırh gerip t~e:nize yayılr:•orl:ır. Havayı 

1
P l d d - · · ka· mak tabii ve da.ha doğru olacaktır. lan da 1k1 eeneııttlr. Bu çok yaşıyan-

- d" dil Niha t Al lan bak l .1 •• .•1 • d §art ar a hn a cereyan e cccgını l od 1.,,.,, rı,. kl rl .. ft yıat ver ır er. ye man n ta a arı e urtu mesın e arayama- kasvetli bir loşluk kaplıyor ürperti· b l d l f d tasarl • Tiitün ilk defa Amerlkn.druı çıkmlŞtır. ar sararır ve un""'l.r. v.,.e e ...... 
B k rhl d k ç·· ıt·· ·ı · · · deki • u e ener tara ın an anmış ,,,n2 mfiAdi se ... ,...ı-d,.. Am.erlkayı ilk ğınıktır; çiçeğin alt yapraklan (keis-
~mar zı ısı a. anca tayyare- )'1Z.hl un du gemhılenn,~_tı ılçdın Kyan ci ıslak rüzaar iliklere kadar if1iyor. tı. Onlarca dava. terazinin kelesin- ,..211 "' ~=ıı• "' 

lenn nttıklan torpıdolarla hasara satı ıın a zır a ııuıp ı ır. ez:ı AL----'--- '·- _, L--'--md dek" d . d d"I -ı .. 1.. d defa kıeŞ!eden Krlstof Koıomll CK1l!>a> lerl) be§ dllbnl1" çan tet11nde olur. 
.. • d k h nk k d . . .b. .. ~=nMUI so..,... ~- ......... • 1 rıtnot a e ı e o çu uyor u. nt?--'- ft-· çı-ıc -p-~-- <tü"Y,.,,..lerl) hu uğradıktan sonra, sura.tın en ııy- cep ane ·• auın ııırem gı ı mu- t kv" _,_, k-a..-•~ ,,_ ı 1 d k adasına. yamı.ştığı zaman yer .. .,u ... ~ ><- •- ır-..au --1>< • 

h
• ,_ .. 1md . .. d k ıı. ım ynpnıııuan -~T-• -·ı apon onanmasının arıuıına on- h ... .n ... ın A-• ... d bf- boru _ ... n ... dc nl .-ılnd~ Bunlar da d11Imncnr 

betti ve ancak 0 euretle yakalanıp ım co enn guvcrte en ço ıışa· ~1 • yı1 _ .........._ __ ,__ d dah k tı· b" d çı• e_. _ ..... a. ... r ~· .,..... · · 
v d I dn k~fi ib" iht" l sun K ..... cn sa ıp ----~ an a uvvc ı ır onanına bir takım yapmklar görmüF-ü. o za- Bu çiçekler.in içinde bulunan uzvu tez-

batı.ıldı. Halbuki bombn tayyarelc- gı a ;::_ı a hİ' d ıyJ 0 a- hesaplanıyor. Sabahleyin yataktan lkanldığı takdirde. Japonya deniz manıa.r .Ame.rl'kn yetlllerl yabani ot ltir beş tane ohlp ttveycln boyuna ta. 
rinin bugün bir, hatta iki ton ağırlı- ~z:. r yı:ı.n satı ar ~. a ay- kalkar kalkmaz perdeler aralam;> aım bir istila tqehbü.üne kalkıp- hallnde yetJ,oen tütUnü hiçbir tert>ıye- dar Ji!k.selmiftir. VZTII tenle ortacla bir 
ğında bomba taşıması kabil ol_duğu nı -d~recede uzakta tut~?:~· Ası~ gözler, k0r.1$U evlerin baca dum&n· mazdı. Esasen_ çok ih!iyatk.ar olan ye tabı tu~an doğrudan doğru.ya tane olup ~lçel:fn lstltmstnıa udaıı 
halde. bu çeşit muazzam neticeler mu?ıı:n sc~ep su~n v~ .1~fılak mad lanna dikiliyor. Kaşlar çatılıp bo- Japonyadan böyle bir hareket.de kullanıyorlardı. Amerika yerlileri tü- yükselir. Btt .netıatatın tohumlan )'UZ· 

alındığını görmüyoruz. Bomba ile deeının h:ıız .ol<lugu ~ı bazı has- murdanmalar bnşlıyor. beklen~ezdi. Buna rağmen Japo~- tüne {Petom) adını veriyorlar ve du- ltti buruşuk fMO.lye teklinde uzerlerl 
torpido arnsındııki fark nedir} Bu salardan ilen gelmektedır. aaah . ya Amcnkaya harp açmak cesareti· manında bir hayır meleği olduğunu, çizgllidlr. Blr k>humdan role çiçek el-

- Eyv , qene poyraz eaıyor. . .. . d .1 bl k ~er 14;rlerse büfün hastalıklarının ge- de etmek mümkündür. Ç1çetltri:ıln 
yazıda bunu izaha çnlı!iD-cağız: ı Evvela infilak maddesini alalım: B •• d h b bat nı gosterır ve onanması e a 0 a ,....,.<>Mni za:ı~....+tiklerl irin ı,.ı.,,....rıardı. bazısının .sapı n.r, ba.zı.smm da yok-

B bal ta el . ltına - rşimdi bütün oıdularda kullanılan Ul'\Dl e ava er d , ___ ı bed lçenberini yarmağa ıe,ebhüs ederse, B--;d~ ~~iktncl ~!a. ~~rlkayı tur. Ren.tım san TI!Ja pen1)e ohlr, 
k.rtılom ~r d r~. ~ a r ;~- paralayıcı infiliik maddeleri hiç bir Sokakla_rda ~ Le_l---lı ~.ıı:,cnu klasik bir deniz aavaşına icbar keşi 1çln giden (Amerik V~) ve yaprakları tam ve basltUr. ' 
t ır "Ye :k e ~n uzerm~ ~ ~ro~ sıkılamıya ihtiy8ç göstermeden ve bin çehrela, asabı u--. wsk ti," ederek kati mağlubiyete uğratmak- arbd8ıllan da ~ pldildtrll Çiçekle.riain J&Pl'Ü}an nev'lne gö-

d
en ıo{nra ~lu ~e v:;tyı.a_ a ~- ı 1' na: açık. havada da tesirlerini gösterir- karşdaflYOrlU~ Havenm k~ve.. la bu beliye tamamen ortadan kal- sınan tütünü görmiaıltt ft lçmete re deiJflr. KUeri1a t\UWı nebaWe 
an gemı erm mu onarrı... om . . . • . A ~.;;... .... c:iddeli, odun ve önMIF du-ı-bilrr" d"ı ~ı.. ._..__ft 

•ndan her halde alçaktan hırakrl-ıler (eskiden kara barut gibı ınfilak "".' ... :"~ .~. L •• 1eri _;.,Ol' ua · baflamıl.lardır. Amertıcada. bWunduk:- "- met&Ul olaD ........,1er J&prft.tına. 
• dd l · k ı d t • ı · · duşuncamm au:a111 aamr •--.. • F k t h kik t d. d- .. "I Jan müddet •...tHtıert ,ı...c... a"'='=k~ ve '1cı.karalt .nev'.ial ve elNıinl tayin ecier-m.aaı liinmdır) hırakılrr. Bunlar ya ma e en sı ı anma an esır erını _ d • • -L. a a a at e avanın uşunu • "'\-• ~ _.....-

•• ;._l d") F •--~ b • K.'me cnmnı. esem:z, cc:anm .,_ d··~·· k d h · ı d - 1 ld İapanyay~detle~ tittönü de be-! le.r. Titüniia ~ büyuk ve 
ıı\iverteyc vurarak uçlarındaki tıpa- gostıeremeuer ı . aıuu u tesır ye- • ~ • •. _ r· _ .. nıh aa- ugu a ar asrt o ma ıgı an aJI a. .)._ =:_ küçak olması ft :y9:huı k a 
'-- va-•-oilc nntlarlft•. Yahut &cmİ• ni infilak maddesinde de eıkılama- lmJ> ~ IY~:lon; ıçeku~ ukasanu, ba· ıNe Amerikan donanması den.ize açı- nlJer .. --~'VJıl!erd!. yumup vey ıwın _......... ,..- - • • u·-· . b . d ç J_ •• kınlısını do ıçın vgaya l ak h--1. ı· ..)'~~-: .. t • .eert bulun:muı. ;rfllf'lrlldJil toprağa nin yanlarına diiş:.rck suda infilak mn ıy ıgı D1S etm c artar. o .. 'lyı ar o.ruc:f. J mevcuw.r .... u.ıu goa e- Bunlar :Isp:ı.nyaya gel(\ttlerl zamaıı. tabl okiutu l4in nelıe.tat Hmlnc~ hlç4 
eduler. bir sıkılama ile infilak maddesinin hane arıyor. • . rebildi, ne de İngiliz donanmasile tütünü 'yalnız kendi ~an a.ru- bir kıyme-ıi ba1s fklildlr . 

. d l . 
1 

f tesiri beş misli artırılabilir. l~te 11u Sabahın es-kem saatlerinclea pcemalbirleşmek fırsatını bulabildi. Birisi sında. içtikleri için tutun memleketin Iıte bundan aoara tütünin ne oktu-
Torpı o_ar ı:e, tayy~re er tara m- içerisine bırakılan 'Ve su içinde pat· EelÇ vakıtlanna kadar bb~ baskına uğrıyamk yuvasında boğul- her taratma lntlşır edemem)ştlr. Pa.- ğu anla§liırute& a içenler azalm:u:aı.ı;

dnn ve mu?1~uı;ı oldugu kadar al- layan torpidonun infilftk maddesi ler ağzına kadar dolu. Bw-ua delik· du. Öteki daha Japonlarla temu kat sc.ıraları 1.spany:ı r:ıh1plerlnckn Ur 
çaktan gemının yakınl rında suya hı· tbu suııetle ha dn ti b ba· lcrini h11$lıyao duman buhıtlan ara· ı edemeden batınldı. Bu suretle uffı (Fray Romanopane) ~5~8 tarihi.nele t Tütünün Fransaya sira,yetinden 
ak:Jırlar "d d .. ükt v pa ayan om .. H" kim ~rlkada.n cetırdlğ! t-utün U>h~u- sonra. kraliçe <Kat.erin) & oğlun:::. bir 

:r • ' ~~rpı o. su;:~ uşl .en rya nazııran çok güı:el bir tarzdn sı· smda göz ırözii gönnuyor. ıç • • harpler teşkil ederek Skajarakvar~ nu 1$pan~ kralı CŞ:ırl Ken) e takdlm b"-.. "-.~. geı-t..+ı. O,.,,,., .... (Jan ""'l-
110nra, ıı;erıendela motor (ekserıya Lılan ,. d lcti" B d · f-1.,,_ se pencereden dı~ya bakmak ıste- savaşmak istiycnlcrin dÜ§Üncden ..... tl Işt -:ı: -o•...... Ml""if~ __ ._... .. , .ft_..:ı_ı· ba .

1 
. l ) sil a; mı~ eme r. ura a ın ı aK • "~ • e ispanyada tüt.ün ahali tanı.- 1 ko) tu··ıu-nu- k•-'-_.:..,,. v• ~- halı-,.ae 

wu;.,ruuı va ı c ış er 'Vasıta e gc- dd · · b" "kt l - miyor Masa btıtlanndn ııgara. nar· kuru bir nazariye halinde kaldı De- 1 d b tı •·tfr! ı kull v-.vı.u•- .. ....,.. ~ . • lci işi . ma eaının ır mı nr az ıgına naza- · ___ 1 il · m an u sure e yet~ .l P nnıı- 1 lburunlanna enfiye ş:?kllnde çeiunele-
ıiainck P~-v:ıı.ne . er 'Y~ bpkı bir ran tesiri dört beş misli arttığından gile tüttürüp tavla. kiğıt uy ..... ar e ı nizlerdeki seyyar kaleleri tahrip et- ~a .~lannıı.ştır. Bu zamıınla~a riııl tavsiye e•-'"tir. B\mdan sonra 
motorbot gı"bi gemıye dogru 11eyre- t t "d lar t · • , b i1 ,__ vakit n-=-=1iyor. 1 tı"kten sonra Japonya bilaperva de- tutiinu bilen ve kull"nnn ynlnız Is .. ""i 

d k . . d . .. d . 1 o pı o ın esırı uom a c ıoyae ... ~u ! ~. • da herkes burnuna çe-kmeğe başlnmıt 
ere su ıç.n e gemı gov esıne ç~r- edilemiyecek kadar büyük oluyor. Ne de olsa. kı;m aayılı ıii&lerini 1niz ·~m istila hareketlerine giıi§ti. panya halkı ldl. H~nuz daha diter .,.~hakikaten btr.ıtm b:ızı 1uutallkl:ır-

pazak pati r. S .d . . . d 
1 

geçirdik Tatlı ba.lıar pek makta de· 1 Göriildüğü üzere bu istila hareketi memleketler bllmlyarlardı. Faknt on da f&JÜası görülmif. Ttttün esu iti· 
N l . .. d'"kl .. k onra torpı o su ıçertsm e pat ı· • ı •• __ 1--A._ unızı J d · ha k k t- ~neı a.sır ortalannda Portekizliler. barilc 1 ..... tarihinde ~Un Av--ha. 

e surete ış gor u erını "dısdac.a yor. Halbuki euyun fiziki bir hassa- iiJ. Ve liıkin, ~ ~· .can 1 l a~o.n "~nızk.I" . vb~ ı"'!-~I ar~ duvve.. lııpanyoll Ingi izl ütün .,.,., -~ ,,,.._,, 
aalattığımız bomba ve torpı o an 1 d d•V . . l . ,_ . ı k öyle yaktı ki adeta DBU&ra manama- cr.nın anen ı ııı ır ıgı e gun ~n gu- ar, l er t ııcareti- y:ıyılmııştır. Şark memleketlerinde me, 
hj 

• . • • sı a ıger cısım erın aıı;.sıne o ara • .._,___1 b" ~ ı ._, kt h b" • b" • 1 ne başladılar Bunlar yetı .. tlrdlklerl 
nnciüıı-de 1am bombada daha ,_ l d d h. h .• k- .. 

1 
yatuz bn -Llmcı nnuuuar il" mr•• ne genı~eme e, er ırı ırer a em ~ .. .. · • ,.. 13 üncü a.sardanberl \üiiin bulunmak-

• • .' • _ a;UTV'Ct a tın a a ı acmıru ·uçu t- • • • • "~ • -ı:.. H" d" Aıv l tütunu müstemlekeleri ahallsine ab- 1 .. 
fazla ınfiliık maddesı bulunacact . • ik d"} .d. bıtip tiüı:ennuyecek Kt1H 11_.,or. olan ın •tan ve uatra yayı sar- lardı T~t- i tl!A.sı ı··ıin"'- ta fd. Fakat (yabani bir ot telakki et-
1t...:v ld ~ .bi . b ih . }i . meme& yanı tazyı c ı emcmcsı ır. -'ecek. aktad yor . u un P ' :u l&IJ Av- tikleri için) kııllenılmadığı yapılan 
~ar o ugu gı ' ısa et tuna nın Bu hassadan i!ıtifode edilerek mayi Bitecek, bunların da sonu.,... m ır.. . nıpaya Dıayetmden .anra çoğalmıştır. tedklitler netle"** an~ır. 
de gene bombada torpidoya naza· preıslerrıde ufalc: su tazyiklerile n~ pek yakında ılık bahara kaVUfllC&· Bu vazıyette artık ~erikan do- Gene o zam:ınla.rda. Fransa. kraliçe- Şark memleıı:etıerl tütünün kulla.-
mn ~ .. fa~ olduğu .mcycland~- muazzam kuvıvetlcr mey-clanıı geti- ğız. Ne yazık hi, ard1J1UZda. ISbnp~ ı nanın.ası ne. ~n harekete Kf:ÇC- 11 (Katertn) e 1569 tarihinde bir ra.- ınldılını -.e nellatt "'8aftnı ut defa. 
dır. Çünku bır tayyareımı. tatıdıgı rilcliği malumdur. İşte torpido1arda dolu koca bir yıllak ömür barabe9i cek}~ . 1Ualinın sorulması zamanı hlp tütün hediye etm~lr. Fakat ne 11 nd uua taaRUeredn ~
yük miktarı sabit bulundı.ığwıa göre •infilak ettiği vnkit üç tarafını çevi- bırakacaiız ve biribirinİ kovalıyaa,'selm~ır. Pearl 1-ü.rboUJ' baalmunda hediye eden ıabip, ne de mı~ tü- Jenilr. RUllJ t tl&iD, ~ 1111.• 
ayni tayyareden ablan torpido ve ren suyu Uuyı1c etmek kabil olma- ha at hrtmalar' . inde .- kib .> Amerikan doharununun dört drit- tünün ne olc:tutunu ve nlıe1n ballı ara- bulindtn-. Kra)L;e • MaJDl &1-
bombanm ağırlık.lan .dn biribirinin dığından bütün kuvvet geminin dı~ ~et. üb 

1 ~ did ...... ,oot kaybettiği jddlası doğru olsa. '1nda bu ka.da.r :raibet eöntütibıi bll- nup.ır ve lııalll ar...- fQk ..-,etıe 
ayni olur. Yalnız torpidoda a.ym:.a aathma yüklenir ve burayı ka}m zırh d ed n~~ f.te MısiİDİİll ba- bile. bugün hu donanmada faal ola- mQorlaniı. Tütünün e?S&fını llk de-~. l'lamlıda • w urda 
pervane tertibatı, pervaneyi tahrik tabakasma rağmen parçalar. eyam ecegız. rak daha J 3 dritnot mcvcuthlr ki fa bulan Porte.klz eefiri (Jan Hiko) tütün çıok kal.lanılQ'ardu ft ltı&tü kul· 
eden motör ve motörü işletecek taz- N"h "d 

1 
lıld yah... Refik bu kuvvet Japon donanmasına mu- dur. Bu adam henüz meçhul olan tü- la.nmıyanlar t.lıNdr eGU~. 

yikti bava deposu bulunması zaru- 1 ı.dayet t,~r~ı ? adrın aç - adrı yal• Cemal a<lil sayılır. Amerikan donanması- tün tohumunu alarak sefaretlıanc Ntıı.,et Mda m.Hletler araaında 
• . . da bulu ra ar a su .. esımın en qagı a o - m henüz ha ek . ba.hQfef.nde yet4f,lrmlf ve ayni zaman. çok fasla nJ!eQııJan \Mim bütün vii-
ııdir ve hunlar da torpıdo • duğu ve buralardan derhal sular D •. 

1 ete ıec;ememeaiıı.den da bütün ma.ddt-l rtnl de ted- utJan1a teafrkıf gi!ıltelm~ 
nan infilB:k ~·~desinin . ~ararına dolduğu da dü~ünülürse (bombalar üa \Uıe.rinden torpido tayyareleri ııö- ya ~Uflll~ ~nulariJe ~ruz ka- k1k etmlftlr. Tii~ün m~ ~ ev- 1 ~tmed!~llD Gze:rlne l'ransad& 
olu. Yaru ~ynı agırlıkt-:kı bir bo~· ekseriya güverteye. dii§er ve au dol· züküyor. gemilerin yanlarma amut lacıa~ zayı~tı gozc alamadı~ v.e y.- atmı tıedk1k ne ortaya kaf'llft (.Jan l 13 tıncü Loula bunun &rilne seçmelt 
ha ve torpıdodan torpıdoda takn· ınaz) 0 "Yak.it torpidonun kati tuiri biz ..,.a.ziyette uçarak müteaddit tor• but ın~ edılmekte olası yeoı dntnot- Miko) ilmtne nbbeUe fen llamnda lc:ln tlıln at •n 89 lfra para ce
ben ağırlığın J /3 kadar daha az in· daha iyi aıılaşılır. pidolan bir anda ·~· -.kıyorlar. lsnn hizmete g1rmeain.i beld.edjji a~ tQtible (Riıaotln) denllmlfUr. aa .-...ı llln ettt. Bal!-1& bera
fiJalc maddesi Yardır. ta.bet meselesine gelince; t.an-a-,Dört beş torpidonan oirdd iılabeti babı haeıl "olmak.tadır. Halbuki ge- Bısas tütihı nebatatça blldlncan~ IMr ba _..., _.. &ı~ .,..ı-

İsabet ihtimaline gelince, üstün· reler çok alçaktan uçmak auretile de ea kuvvetli zıdıhJan dahi batırma~ f~ he~~u~ tpon ~onan~s.ını!' denlltın blr fMlleye nııemup&ar. Ba fa- alt~~~~ 
lük. burada cin bombanmdır. Çünkü bunu temin ediyorlar. Bu malteatla 1kaFi ediyor. Malaya ..,.kmdaki t b" uıub. ide, ualenecqı .ı .. illede blllunan nebatlarm bir bmıı "'~ ~ -m-•7U1mJl'ran
bomba yalnız ıakuli bir hareketle ela Malezyadalti Jngiliz zuhlılannın ılngiliz zı:rhlılanna '"8 taıb~ ile hü- uıan ak ırer •~er Japonlann ~ime aeb'l.e nıat~ında yenir, bir tanı :a tara!ınduı =diler mWeUtr ıa
hedefin üstüne düşer. Torpido i9e babnlmasında olduğu gibi evveli cum eden t_orpido tayyarelerindea ~eçme le olduKUn~n. . Aaıerika.ı b&hçele.rde sus olarak ]cııJJamlır, dl· ı rahndan da ~ tıelilk1 edi
evveli §llkuli bir lıarekctle suya nisbcten yi.iksekten uçan kalabalık yalnız. ~iminin dütüriilm~ olmuı. onanm~llUn aleyhınedır. =r ~~ecn:. ~.: ~ aanayt- ıerek finüııe PQ1114 çareleri dt\şünül
Clii§mck, sonru da su içinde ufki bir bomba tayyarelerile xuhlılan •• me~- koca iki zırhlının beş_ dakika ar.~lı~- . ;Amerikan d.o~anmasının Japon nebatlamı hepsinde (sol:ın~~ı meğe baflıuıdı. Pabt o aman!8~ İı_ı· 
hareketle g=niye çarpmak zorunda-lgut ediyorlar, av tayy~r~J.cnnı ve la ~:bu ~rz lıucumun ~uthiı ıstıli.. hareketlennın ceıe~ et~~kt.e len bir zehir Tardır. Bu rehfr az oldu- gilt.erede kraUte alan l!.'Uzabet t~W1un 
dır Bu ikinci harek-et • 0 l ] !uçaksavar topçunun.oatepulbu tayya.- tesınne alamettir. O derece ki; çok,oldugu sahadan en az dort hiıı mil' tu zuman ne bay'Yanlara ne de in- tarattan olıdula ~- Uitün yeniden 

0~ k b 1 ht 
1~ ~ ga 

1
' reler üzerine çekiyorlar gemiler kuvvetli ıhava himayeıi olmadan ar- uzaktaki Pcarl HarboW" üssüne top- sanlara hiçbir zarar vermedlil halde yayılmıştır. Bun~ sonra trall~etc 

;,..; da u "runıısı kı tmu Beme bo ani sı:.ı•tum bu i•le me•gul iken ~ok alçak- :tık deniz birliklerinin hareketi akla lanaıalc: oradan akınlar tertı"bine kal-
1 

çok mlktardn kullanıldığı bkdlrdc ccı:<?n blrlncl J:-~ tütün nley'htan Ol• 
..... n e yapı eca ır. u ee ep er o " " "rll • . I'-- b h" l - 1 (D --L!.r 7 ••t l d ) torpidoda isııbet ihtimalini daha, taın ve binaenaleyh ııayet yakın bir keti enuyecektır. .ıupası a ıs mevzuu o mıyacaiıın- 1 hayvan ve insanı az bir zamanda öl- evaım 1N111He su un e 
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Gördüklerim, duyduklarım 

Merhametten maraz çıkar Kapalı pencerenin camında b1r 81-ı tuk.tan kııl.ktı. Amcanınm blı za.
neıt vızıldıyor, küçük blr va;>ur pro- m.anla.r tNazlı• admdıa btr goen.ç km 
jektörünü hatırlatan ay 1Jlltı pe:rdef. .. aevt:Uttnl hatıriamıştı.. . Blr sabah ailece kadınlı erkekli. tınnee 1çln_ eve glrdik, yataklarımıza 
rtıt ara.sın.dan karyolanın yastı.klanna Belki de k111d.ln olfresl bu Jd.i. IhtJ- Feneıi>alıçe denirı hamamlanndan uzandık. Tam dıaJ.acalımlZ sıra da
kadar uzanıyordu. Evln etrafındald yar adam senelerce ketld.lıdne ıstırap çelc9dt arabalarlyJe dönüyoruz; o&- dım, avaz avaz, pencerede çırpınıyor: 
bahçelerden ıcurt>ata seSlerl geliyor- çektiren Lmı1 asma Jdlldlne ~ tepe<kld eylm12Je Pll1oruz. Hrut. du- - Ha.vuzıı. .b:ışun, Rum QOCuklan 
du. anahtan yapmıştı. _ ran CBelvü otel!) n1, blUfllindekl ef- şimdi düşüp botuJ.a,cak!atl. 

Salt NA.zmı. ya.nm sa.attenberi ya- ~ MAzim d\1fO.ndülcQe buna. Adı&- lMre ser çe1cmiş alaçlı frengin bah- A~A'ıdan yetlftller. C>tlanlar, birhı-
tağuıda. kmıı}damad.a.n yatı~rd\L Fi-- ta maha'kbk na.zan ile~ Qe81n1 geçtik. Ştmd1. bay Tevftk Amir de olta. rıt>Orftnde teneke konserve 
kat yastıkta ka.!a.smı dayad.ıtı kısım N1ha.Jet dayanem•dı. ~ yana Kolamaz amcammn lclıŞ!tünün bulun- kutusu, suya. saı1almJ, kmnl2ll balık.
fırın gibi ~tL 3unun 1çln 1-- oJmuına ratmen 1caMı. Asalı 1ndl dutu. ~ye yak)aşı'ken lta?'flda bir lan nvalamadalar.~ 
şının yerin! de~lştlrdl. Y~ da.ha ~ 8.Jlardanberl iizıerlnde bta pat- feryat Te tıgan. Att.,Ml; çatı. ıca.tmdaJti depolarda 
serin ltı.sımlanna. kaydı. Biraz ferah- latb.tı §eyi bu musiklll kadın !sn! Oı:acJktalcl ba.hçıun k.ulübe8l yıkıl- su tükenmJ4. (Dola.p beyglrlni ka.,unl) 
ıa.mıştı. Sıca.k gecelerde ya.takta m- hemen balledl'ftrecelctl Klllttekl. mıt. yerde ya.t~. İçindeki pılıyı diye aesıenirlerten, uşak demez mi 
tılmış lnsıJnlan bırakıp, §Üten.in he- harfleri birer bırtt çevirmete bat- pırbyı bir Jı:len&r& lııl)ymuşlar. önün- ıcı: 
nnz serlnllğinl muhafaza eduı )ft\e- ladı. de siyah paramparça. fistanlı bir - Kuyu mundar oldu! 
rlne geçırıK insana bayatı zevtc verir. İtte eneU. cN•, soora ca.., sonn. R~ ~ı; memede J.klz1, satında Koplller bostan k.ôpetf K&raha.lm 

İıJte Saltı Nlzmı da bu ~ du- es., aPl.r& cı. Te n.lhayet en son eolunda birer Jk1fer' Y&.I aralıkla.n da- dört yaVl"U.!lmu da Jruyuya atmamıt
yuyor ~ve uyum.ap çalışıyordu.. Ll- harft el• yı çevirlr çevtrmez Jc1lldhı ha stvrtceıert, yani kızlı eıit'ekll tam lar mı? Onlan çıkartmadan, SIJ1'UD. 
tın blr ya.nm saat te o va.ztyette ,çat.• diye önünde açılacağını um- yedi çocuk. hep&i boşaltılıp yerine temlzt dolma-
geçti. Gene başının altın.dakl ~ m•u. Llkln hey'hatl · ·· Klllt SaK Kadın 1ki gözü ik1 çeşme, saçını be.- dan kullan bakalım o l..""U,Yuyu. •• 
vücudünifn şilteye deten ıcısmı atet NAzmun verdl#i paroladan hlç btr şını yoluyor; göPünü batnnı paralı- ~e; üstiliıtc kapının zlll çalını
kesilmlştl. Bir türlü uyuyanuyorou. şey anlamamış glbl l.d1. On~ en kO.- yor. Qoc'*1ar ctya.k cıyak atla.ş.ıyor- yor. Açtılar. Bttı.,ık b:mışumuzun k&l
Ve uyuma.sına da imkAn yoktu. çft.k bir hareket blle görünınOOi. •• lar. Geride de 1htlya.r, kör g&ı:Jüklü fanmı., tell.ş fçlnde, :rangır zangır 

Genç adamın böyle saatlerce u:yltu- Genç &dam fena .~de hayal yıkımı bahçıvan Barba, çenesini avucıma titreye titreye: 
larını kaA;ırtan güzel blr kadın ha- 1le yatıatına döndu. Demek bu isim. dayamJ4, düşüncedıe. .-:-- .. Çamlıtınızda panltılar, alevler 
ynll mı idi? .. Hayır ••. Büyük bir pa- bu kadın ısını de pare. etmemlştl. Gcllp geçerken görürdük. Bama. gordük. Cıgara migara atılıp kuru 
ra lhUnısı, büyük blr tş ml? O da. O ~~den BOnra her a.klına gelen, gözleri görmemeğe başladığı için, ar- yapm~r tutıışno~n:. Ateş ~aml~ı 
değll Salt NA.zunı yatağında. bir her 'uphelend.lğl, nmcasmın ehemm1- tık çalışamaz halde hep kapının sanverırse sızın köŞkun de, bizlınki
türlü· ·~yutamıyan şey sadece blr :uı- Y?t verdiğini sandıtı:_ kelimeleri b~~r önünde otururdu, K~ı içeride şuna. nln de yanıp_ kiU olduğu gün~ü~. 
ma klllttl. üzerinde bir tnkun haı·f- bıı:er şifreli kilidin uzerlnde tecrübe buna. utaktefok diker, yün büküp ba- Koşup ne gorelim: Barba, onunde 
ıcr bulunan şifreli bir kilit!... edıyordu. Fakat hiç blrl fayd~ etml- hkçılara fanUA., çorap örer, büyük şarap binliği, körkand.il. Kansı çalı-

Kencllslııe miro.s k.alnn bu koca- yord~. Artık kilidin esrarını çozmek- oğlan (Saltstra> dalyanında. yanaş- lan çırpılan tut'U.'jturm\U}, istavrit kı-
mnn köşke ;;::~!~ ı;ündenberl hep bu ten ~ini ke:;l.ştl~ lda.n k - malık eder, ekmek parasını ç.tkanr- zartıyor. _ _ _ 
kil!tle meşguldü Onu en aşağı kat- _B~ gun vap a u oye ıardı. Ocağı sondurtup, kova kova da su 
ta blr dolabın. ü:ııerinde görmü.ştü. donüyordu. Yolda iki yaşlı adama Ağlama. hıklamaları duyunca ara- uöktürdükten sonra gene lçlmlzde 
Orndn bu köşkü kendlslne miras ola- rasgeldi. ~unlar karşısına oturmuş- bayı durdurduk. Rum kadını lklzl ku- korku: Acaba bir to.ratta. _ k~~ılcını 
rak bırakan amcasının ötebcrisl du- lar, eski gunlerden, gençllklerlnden ca~da, öbür çocuklan yanında b~ kaldı mı? Gcoe yansı büyuyup kol 

tatlı tntlı bahsediyorlardı. Yanlann- doğru k~u Sınk arasından u7.an- salmasın?. 
ruyordu. . • 

1
,., __ _. d da bir de d~llka.nlı vardı. mış etekleri: paçaları, ayakları ne . 

Fnluıt Saıt Nazımı a ........... ar e en Blr nralık soz tiyatro arti3tlcrlne in- ö - • üç günü geç, haftası oldu. Ne ma-
şcy do!abın içindekiler dc~lldi. Ha- tikal etmişti. İhtıyarlann yanındaki PUIJ ·Bu gece !ırtuıadan kulübell!lz damada, ne de Bıı.rt>ada yerlerinden 
yır ... !sterse buradan l>Ck kıymetli, delikanlı onlara oordu: yıkıldı Çabuk kaçmasak altında ez•- kıpırdamaya hiç nl~t yok. Her şeye 
isteree gayet de~rSlz ~eyler Çl'ksın .. - Siz Hady LamaTr'ı gördunüz ·lecektıÜt, soka.kta kaldık; kamım~ burnunu sokan, çenebaz Sıdıka hn-
Satt Nfızınu bu o derece meşgul et- mü?? ... Dünyaya böyle artist. da.ha da 1 nıınımız atıldı: 
mlyordu. Onu diişündüre? ~~~e ki- gelmemiştir. Bir de Vivla.n Layt... B:~·. onar kuru., toplayıp verdik - Merhametten maraz hasıl olur. 
lltti. da~ doğrusu k.llklın üstundC'k.l Ihtiynrlar gence üldüler, onunla. alay a.rnma anaları da, çocuklar da yüz- Gldlp şunlarla ben konuşayım, bepsl-
har!lerdi... ettiler: lerinl, ağızlannı eteklerden, p!!.Çalar- nl toparlayıp dehleyiml 

A.-::n.b:ı. senelerce ihtiyar amcası - Haydi canım ... Sen Sara Bet- dan. ayaklardan ı;:ıekmlyor. zavnllı Güvende güvende bnhçeye indi, 
hangi kelimeyi şl!re olarak kullan- nar'ı görmeli l.dln .. . Aca.b~ sizin kadında ne yalv:ı.rma: gene güvende güvende döndü: 
mı.ştı? Bu kllldl hangi esrarlı kelime Hady Lam.arrr'lar, Vivian Lart lar kaç _ Aman evlfltla.rıma, g&ı:lerı gör- - Müjde, gidecekler. Dancaya 
ile açıp kapnmı.ştı. Işte aylardanbcri para eder onun yanında... Ik.isi bir- mlyen ihtiyar kocama. acıyın bize bir mektup yollamı.şlar, yol parası ı.stc
genç adamı düşündfircn şey bu ldl. leşsıe Sanı. Bemar'm a.yatına. su dö- iylllk. edin Ba.hçenl:r.de ah~ kümes m~ler, fakat ~vnp gelmemiş. Parnln
Çunkü nmcasınm hayatını pek me- keblllrlcr mi? vardır el~; lkl üç gece kalal~m. Ben n " olsa yarından tezi yok şimendi!e
rak ederdi. Bu münzevi tabiatii ada- DeUkanlı da onlara t.a.kıl.mağa. Dancalıyım, Dancad:ı ba.ba.m var, re ntııyacaklarmı.ş. Oldu olacak, bir 
ma dair hiç bir şey bilmez, fakat çok kalktı: " _ _ gideriz oraya!.. ikl lirayı göroen çıkarın!.. 
şey öğrenmek isterdi. Her halde - Amma butun dunya gençleri bu Annemde yürek yufka; Cpekl) dcyl- i.iç lirayı götürdü. Ertesi gün ôğle-
amcnsı mühim ve glzJ.l evrakını sak- artııstıere meftun!... verdi. ler oldu, ikindiler geçU, akşam ezanı 
ladığı bu dolabın kll1dl için öyle ce- - Blzim zam_anıill.l.7..daki g(!nçler de Bizi eve bıra.kan çekçek arabasını okundu, hdla yerlerindeler. Madama 
llşi8Ü:.v?l bir kelimeyi şifre olarak seç- Sara Bemar'a oyle meftuodula.r... yolladık. Pılı pırtılarını yüklemişler ceviz ağacının altında. Nuhu nebl-
mtş def;ldll. O halde bu kelime ne . Sonra yaşlılar bhi>lrtne döndüler. dokuz cruı da bera.ber, geldiler. ' den kalına makinesinin önfine otur-
idl? içlerin.den blrl: A~balığln yanmdnk.1 bahçe ede- muş, b:ımnacı Yakuptnn kendine, ço-

Saıt Nazım lste,geydl birlnl ç~ır - Hatırlar mısın? ... Arkada.c;la.rdan vatı dolu odadan kazma kürekleri cuklanna ento.rtllkler almış, çakır 
ve bu kllldl parça.latırdı. Faka.t ha- bir ıO.sküdarlı Efdal bey• vardı... ibelleri, tarnklan, tirpltlnleri, fasuly~ çuknr onlan dikmede. 
yır o kilidi açacak fifre kelimesini, Salt N~zım baştan 3.faRt kulak ke- hereklerlni çıkarttık. ÖrümcC'.-lerlni Hale fena kızan Sıdıkanım: 
bu go.rlp ıınnhtnn aklı Ue bulup sildi. Çunkil btı.Mcdilen adam kıendi aldırtıp süpürttük, temizlettik. - Artık rezalet, başından büyük 
meydana çıkarmak istiyordu. Bunun amcası idt. Ftkaralar aç: yevmt.ye birkaç okka haltetmek bu. Şimdi o.damakıllı pa.-
lı;:in de kAh bir poll.s hafiyesi, kAh öteki ihtiyar: ., cloneklerlnl, Öğle akşam iki kap ye- parnlannı verecc(li.m! deyip gitti. 
tarihten evvelkl zamanlan tedkllt - Na.sıl hatırlamam..... Na&ıl ha.- mek.lerlni de peyledlk. Atn~dan kıyametler kopuyor: 
eden bir lllm o.do.mı sabn ııe tı.dettı. tırlamam? ••. Sara Beı:na.r'm en ateşli O\! ıı.kl kD. k - &n1m kocam Yunan tebaasıdır, 
bir takım araştırmalar yapıyordu. Bu me!tunlanndandı. "ne ay ara . panıp apanıp, bum.dan çılmrt.nmazsmız blzL. Iste-
kllldi açacak kellmeyl bulursn belld Salt Nbım o geee eve gidince kilide memnun memnun gırd1ler odaya. dlğimiz kadar otuıucnğı7.. Bize ne 
de amcasının hayatına dair pek mü- ko.ştu. polisiniz karışa.bilir, ne de 7.aptlyeniz! Nur içlndc yatsın, ruıne:ıımem 
hlnı şeyler de öğrenml.ş olacaktı. Sara Bernar'ın lsmlnln son harfin- Hep şapa oturduk. GIYbteı?e konı-

b:ı.hçe meraklısı. Tarhlardakl çiçek- Ü i•te 0 gece de ya•nıı.ında. mu-•--- den sonra aylardanberi kapalı kalan şumll2 sküdar mutasarrıfına l.şl açı-
~ - .,...,..... erle, gül fidnnJariyle, limonluktaki fl-

diyen bir t.o.m!t.an öteki tara.fa dö- ldllt cçıtı • dedi ve demtroen küçük delerle uğ'ra.şıp durur; yeml.ş ağaç- yoruz, hemen ağzımızı kapatmada: 
nnyordu. Artık Uyumak•-n ümldlnl kolunu Salt NAzıma açtı. .. - Peygamber ~kınıza ba4una dert "" lannı, ba~lan :ışılatır, avunurdu. 
kesince kalktı. Pencerenin kenarında Hikmet Feridun Es Ertesi sabah bahçede dola.şırkoen bir çıkarmayın. Keyfiyete ccncbl teba-
lçlne tamamiyle ay ışığı vurmuş olan -""""'""""''""'"'"'"""'"''""'m1111umun111- de ne görsün? Kirazların, kayısılann, lılı!;'ı kıınşıyor. Elim ayağım bağlı, blr 
koıtu- oturdu ve bir ~-ra. ya.ktı. şey ya.pa.ınaml.. 

b.... """t>" Hava kurumuna eriklerin sanki ltökfrne kıran gir- Büyük bab:ı.mın amcnzadesinhı da-
Bu büyük köşkün geceleri sanki b l m~; bugün yarın toplnnıp reçeller\, madı, Beyoğlu z:ı.bıtasına memur, alay 

ken<lislni! mahsus bir sesi, bir nefes te errÜ 81' şuruplan yapılacıı.k olan vişneler, beyi Göztepel! Hafız Sabri b~ söy-
alUJı vardı. Türle Hava Kurumundan : İsalt Ko- frenk ii'zümlerl boydan boya yolun- lüyoruz; ond.'\ da : 

Işte Salt Nfizım oturdı!!':u yerde bu hen 5000, Rupen Alalof 5000. Mı.Rır- muş. _ Hariciyede süferaya, baş ter-

Tefrika No. 35 Yazan: iSKENDBR F. SERTEUİ 

- Korsanlar rifka, Ue gezmeyi ae- gemi ile Pe - Q1 - Ll'ye gitmek, ne iyi 
?erler de. Nogi bunu bUdJti lçhı, blru ola.ca.k. Korsanm km acaba yola ge
korsan parası almak .l:stemJf. llr mi? Bu, 90k dllc kafalı b1r tJa 

Mister Stanley bu nokta Uzerl.nde benziyor. İlltıönce ocıu tehdit etmeıl
fazla durmak ıatemedi. o, lıDrsaiun yim. oıma-.. günün blrlndıe kamml 
kızından çok da.ha tıehllkeli göronıtı deşerim n tendi kendine harakirtden 
Ha.mdunu arıyordu. ölmüş derim. Prensten paralan alıp 

- Ta.ka.ko gü:niln birinde nasıl ol&a. memlekete giderim. Prens beni u:a.t 
bulunacak. Onu saıklzyanm b8fl,nı :to- ederse, memleketimde hür ve meeut 
partaeağım. Şimdi onu dllfllnınil1'o- ~ıyacatım. Yıldızım bana ~ 
rum.. şu Hamdun denilen korsanı ya.. başladı. 

kalamak istiyorum, dedi. Çan - Ting, korsanın kızına tapı-
Nogi, valinin ~ takıldı .. pren- dan göründü: 

s1n ıatosundan çılctıla.r - Uyuyor musun, Taltako? 
Prens Nabi, vallnhı arbsmdan ten- Korsaruıı kızı bqıru kaldırdı: 

dl kendine söylendi: - Dündenberl ne-redeyd1n, dev ana.-
- Çok ga.rip bir adam.. ba.şında aı? 

a.tk ateş!le yanırut bir bel aaç Yok. 06- - Ne o .. beni göreceğin mi geldi? 
nül işlerinden anlamıyor. Maama!Uı - Elbett.e. Yanıma ıııenden baflca 
anlasa. da, şu daJclkada benlm Taka.- d!Ş mahlftk gelmiyor. 
koyu sevdiğimi, ondan çok hoırlandıtı- - İyi amma, ben dişi mahliıklann 
mı nasıl keşfedecek? O Jcorsarun bpla.nıymı .. sen benden korkmalı~ 
adamlannı aratıadursu.n, ben de, ne- SUl 1 
redeyse bu yenl sevglllye medhlyeler Ta.kako güimeğe ba.şladı: 
yazmağa b~yacağım. o gerçekten - Bent utak tetelt görünce blr göl 
çok güzel bir kız.. saçları, çehresi, be.- kurbağasına mı benzettin yat.sa? ... 
kışları, yürü~ ve hazin aesl ayn - Ne sandın ya?... Senhı b\r kur-
ayn met he değer. Böyle bir kızın san bağadan !arkın var mı? 
Korsan gemisinde nasıl y~yablldl- - HeJc bir kollanmı çÖ'ı de sana. 
ğine hala şaşıyorum .• hll.111. a.klım al- kurb~nın birdenbire nıısıl kaplan
mıyor .. Takako o canavarlnrm ara- laşacağını goorereylm. 
sında lekesiz bir tncl gibi nasıl temiz Çinli kadm eJlnde tuttuğu bir de-
kalmış!? met kalın IDl adı: 

- Uzat şu b:ı.caklarıaı .. 
İnglllz valisi şatodan ~tık.tnn - Ellerim kAff gelınlyomıu., gibi, 

sonra, prens Nahi küçük köşkü daha. şimdi ayaklanmı da mı bağlıyacnk
&ıkı bir lnzıbat altına. aldı. S:ıdık sın? 
Çinli h!zme~!.'>I Çan - Tlng ayni 7.a.- - Bana kalsa, ~öl kumatta.sını der
manda erkeklerle de d(jğüşebilecek hal serbes bırn.kınm amma, p?Cns 
kadar kuvvetli ve cesur bir kadındı. böyle emretti.. ben emlr kuluyum .. 
Prens bu kadını çağırttı: bacaklarını da bağlıyaca~. 

_ Korsanın kızını s:ıruı. teslim et.-. - Demek k1 prens benden korku
tlm. Onu sen muhafaza edeceksin! yor, öyle mt? 
Cok yakında zengin ol'.ıra.k memleke- - Buna korkmak demezler. Bclltl 
tlne dönmek istersen, sadakntlnl gös- kaçmağn teşebbüs edersin d iye bağ1ı-
ter .. mükllratmı alırsın! yncattız seni.. 

Can - Ting prense ; u ı.za.hatı verdi: Prensin hlzmetçlsl, Tak.alt.oyu J(lre 
- sız köşkten aynlınca, Takn.ko iki yatırdı ve ayaklarını da kollan glbt 

kere pencereden kendini atmağn yel- iylce bağladı Taknlro bağlı olduğu 
trndl. Kollarını sımsıkı bağladım. halde ipleri çözüp koparacalarul} gibi 
Eğer onu muhafaza. etmemi istiyorsa- zorlanıyor. bocalanıyor ve kuvvetlle, 
nız, bana müsaade e<f\nlz, bacıı.klanna ~saretlyle Çinli kadını hayretten ha.y
zlnclr vurayım.. zlm bu di:şıi kaplanı rete düşürüyordu . 
başka türlü tutmağa imkll.n yoktur. Tnkako şimdi ince bir minderin 
Eğer kurtulup kaçarsa, bir daha onu üttrlndıc yatıyordu; gözlerin\ çınu 
kolayca ele geçlremeyi?_ kadına cllkerek sert bir sesle sordu: 

Prens Nah!, küçük köşkte oturan sa- - Bıı.oom Umandan uzaklaştı mı? 
dık hlzmetçlslne: Evet. Şehir sahlllnl yaktı .. ve kah-

- Her ıteY senin elinde, dedi, ma.- bece kactı. 
demkl •rakn.ko kaçnınk istiyor. na.- - Hantyn dün prens hazretleri ba
caklannı hemen zincirle bağla. o na babamın sem!slyle beraber 11.ma.n
bundan sonra bcnln1 csirlmdir. ve da. b:ıtınldığını söylemişti. Şüphe yok 
sen çok yakında Pe-Çi-Li'pe Ol hür ki sen ha'ldkatl söylüyorsun! 
ve zengin olarak dönecek.sini Sana - Prens ne dediyse hakikat. odur. 

Ben bir fiil!Y bllmlyorurn. 
bütün ndamlanmdan !azla para ve- _ İnsan, duymndıtı ve bllmcdlğl bir 
reeeğlm . şeyi söyllyemez. Ben babamın Sin-

Çan - Ting yeılere kadar cğılerc.k gapurdan uzaklaştığından eminim. 
prense teşekkür etti ve şatocb.n kü- _ Bundan ne -:ıkar? Limanda bo-
çük kôşke döndü. 

Prens, yardım için adamını verdiği ğulsa da, kaçsa da ren prensin ee>lrt-
. sin! 
Ingillz valL'Jlni düşünüyordu. Acaba _ Ben. senin gtbi para lle satılmış 
Nogi ile İngiliz memı.µ-lan, şehirde kimselerden yardım beklemlyorum. 
kaldığı haber verilen dev cllsscli Ham- Elbette beni kurtaracaklar da vardır. 
dunun izini bulnb!;t;ckler miydi? _ Seni, güne.şin ~lu gökten yere 

İki dişi kaplanın 
konuşmaları 

Çinli kadın köşke gelir gelmez şöyle 
dü.şündü : 

- Ana vatan hasrebl, humma ateşi 
gibi içimi yakıyor. Prensin arnularını 
yerine getirip bol p~ra almak ve btr 

.... -••••••••••••••••••• ~._!.!,!_!_••,!.••· · ·~'!~ 
tep~l-er. 

1.nse, buradan kurtıuıı.maz. 

Çinlllcr merhametll olurlar amma, 
sen galiba, sıı.tılmıı olduğun için, b:Zim 
glbl yenl bir vat.tın kurmak ıstJ~
lere karşı yardım etmek :r:evldni duy-
muyorsun ı (Arka-n var) 

sesl dinliyordu. Dışandn. bir merdi- dlç Servlyan 2000, Rıza Ha.ş1m Lekl S::ı.k.Jzlı ba.hçıva.nıını1Jda çene kilitli. cilmanlara teşrifatçılık edmlcrden, 
ven çıtırdadı. Yukarı kAtlo.rdn. kendi 1000, Ömer Lfltfi Bumnnct.tln Tanta- Etraftan, duvar dlplerlndeki hayrat evlatlardan f!Hinca var. Kulağını bU
kcndıne çatlıyan bir talıtnnln sesi vi 800, A. Şüve:y'ke 500, A. Levl 500. dutlara, incirlere yanaşanları bile taş- küvereylm, Yunan elçisine mt, tercü
kulabrına kadar geldL Bunu blr kapı Neşet Deriş 400, Kozrna Frenko~'lu larla, sopalarla kova.Iıynn herifte su- manına mı çıtla.tsın! .. diyor amma 
gıcırtısı taklp etti. Fnko.t Sait Nıizım 350, Frruıgül 300, Karabacak K&prl- çu mlllett.a.şlo.nna hiç ,Yükleme yok: netice şüpheli. 
artık bu tarzda.ki gürültülere alış- yel 300, Sa.m.1 Gabay 250. M. İ.şsever ~ - Ben yukanda. levantinleri kır-

Artıı: öfkeden kendinl kaybeden, 
her şeyl gö-Le aı:ın rahmetll b:ı.bam, 
kalm bastonunu kapar kapmaz fırla

Artık büsbütün şımaran mad:ıman- dı aşağı. nu.ştı. Çünkü bu büyük köŞkte gece- Şerlkl 200 Jira ~enii ctmlşlerd.lr. par&:.en dı.şandan ltlmbllır hnngl mu-
lcri sanki merdiven basamnklan, ta- hacir çocuklan, hangi ~anlar içeri 

(ll Pe - Tehi : IJ = Çinin şarkında 
ve Sarı denizde büyiik bir körfe-ıdlr. 
K<irlf'Zin ağzındaki 11Ş:ı.ntongıı Te 

«fiai - Tonr• adalarının ııimalıe <lolnı 
uzanan bunmlan bu 'körfC%de yÜ% ki
lometre gcni!:liğinde bir boğaz husule 
1:etirmiştlr. Körfezin garp cJhet.ind• 
eyalet •c Pe - Tehi - Lia a<liYle tanın
mış olup merkezi yakın vakte kadar 
Çinin payıtahtı olan (Pekin) ehri idi. 
Hu eyalette kırk milyona yakın nü
fus vardır. ~:mdi salıil kı:smı tama
nılle Japonlann işgali altındadır. 
Çinliler bu eyalete ana vatanın temeli 
derler. ller Çinli, hiç olmazsa bu eya
letin içinden g~en nehirlerin suyun
wm olsun içmeyi mukaddeı1 bir vazife 
bilir. 

van tıaııtaıarı ve kD.pı1ar ortaıık ka- 11 Bastabakıcı ' atladı? 
rardıktan sonra ca.nlruuverirler, gü- Kamerlyede yemek yiyoruz. öllOOen 
rültü ederler, b:ızan kapılar, p:ıncur- A R A N 1 Y O R pa.t küt pat küt sesler, çatır Gutur ça-
lar !tendi kendine açılıp kapruur:lar- Tecrübeli blr hastabak.ıcıya tırtılar. Bakalun ki veletlerin !!:isi 
dı. Gece tahta eşyanın çatırt.ıla.r, çı- ihtiyaç vardır. ~erin Eren- kara çamların nltında taşlarla koz:ı.-
tırtılıı.r ve kurt. yeniği sesleri lle Meta köy, Telll Kavak sokak 17 de lak parçalayıp çam tıstıklannı çıknr-
kcmU§tuklan Z1DU1Ddı. .• bayan Betıl.ccye mektupla veya mada; 1ldsi de dallan kıra kıra te-

S:ı.it Nazım bir aralık nklına mü- 2179'7 ye telefonla mUracaa.tlan. pedelt.ilerl topla:ınnda. 
hlm blr şey gelmiş glbl oturdu~ kol- Uzun yaz günlerl. Biraz uyku kes-

EY KA D ER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 180 Nakleden: (Vl • NO) 

- Ne münasebet Sermed bey, aiz - Bellci de çok namuslu diyecek-
bu not.erliğin temelisiniz. Şimdi Da· aiım. 
nit beyle görüıoceğimiz mesele. bi- - Ha.kik.aten bö71ıel 
zim kadar aizi de alikadar ediyor, - Azizim Sermed bey, bu Hafız 

Noter, merakla sordu: Oelll. hilelclr tilkinin biridir. Sureti 
- Demek. Perihan hanımın kızla- haktan görünerek ve namuslc.lrlılr. 

rını buldunuz hal tubyarak mi aldatıyormuf. Şimdi 
- Evet, kızları buldulı:. bu haydudun yaptığını da size anla-
- Ya aniıcleri ile olmuo> tayım da ııörün. Anlatmağa da 1ü· 
- Umumi harp sonunda İıtan- zum yolt ya; kendi el yazaile yazıp 

bulda ölmüş, Lutfiye Ramiz namile bana verdiği ıu itirafnameyi okuraa-
gönıülmüı. nı.z:. hakikate nüfuz etınit olursunuz. 

- Ona ibu sahte ismi veren kim} Cevdet, bu sözleri aöylerken, çan-
- Bundan bir müddet evvel te- tasından Hafızın imzalı itirafname-

sndüfcn yanınızda raslamıı olduğum sini çıkanp baıkab"'be uz.attı ve: 
Dalaman çifliği Uhyası Hafız Ce- ·-Rica ederim, yüksek ıeale oku
la!.. · yun da arlcadaşım Danlı bf!T de din· 

ihtiyar ba~katip hayretle har lesin. 

l
bir hayduttan bu itirafları nasıl ko
parabildiğinizdir. 

- Bunda gururumuzu mucip ola
: calt hiçbir cihet yok. Biz, bu adam-
dan şüpheleniyor, daha doğrusu 
bu düzenbazın, çözmeğe çalışı.ığımız 
muammada en bellibaşlı rolü oyna
dığına kani bulunuyorduk. Binaeırı· 
aleyh hakikati her ne vasıta ile olur
sa olıun, ağzll'!dan koparmak azim 
ve lcararile çilliğe gittik. Vardığımız 
zaman Hafızı bitkin, daha doğrusu 
mah ... olmuı bir vaziyette bulduk. 

Noter ıö:ıe kanıtı: 
- ÇiAiğe düğün günü mü vardı

nız) 

- Evet, bu düğün günü, Hahz
dan kolaylıkla itiraAannı koparma
ğa bize çok yaradı . 

- Bu i, nasıl oldu~ Çabuk anlat 
Allahını seversen ... 

kırdı: - Sermed bey, Hafızın itirafna-
- Kahya Hafız Celal mi> meaini okuyunca, amirile beraber 

- Çiflikte Hafızın hizmetçüi ve 
ayni z:amanda metreei olan bir ka
dm vardı. Adı Emine. Eminenin. 
kendi.ine yol verilmesinden ve yeri
ni bqlı:a bir kadının i7gal etmesin
den kıskançlık damarları kabar· 

go, 1.şi azıttıkça azıttı. H~psl çil yavrusu: nğ:ı.çlıı.rın en te-
CBiz dilenci değiliz, b:ı.şkalanna pesinde. Kokonn yalvnnyor: 

versinler) diyerek ekmekleri, yemek- - Amnn kapanca ma.paııca atma. 
leri geri göndermeler. (Burnd:a. beda- pasa bey!.. Yarın, e.'lıbah sa.btı.h ka
va oturmuYoruz, kirasını vere~iz; çacağtz ... Koço, Aleko. Mano!I , Anas
Dancadan para gelsln, bahçeden yer tnsyn, Manyo simdi toplayın e.sya-
de alacağız) diye küsta.blıklar. lan!. 

BüyüJc oğlnn g!Uı.rayı, büyük kız Kayışdnğı caddesi ta.rafınd.'\kl mu-
mnndolinl almış, hep birlikte ne 1 hacir mahallesinde tuttukları odaya. 
ahenk ne türkü. Kasap havasUe hora detoldular. Scrmet Mnhtar Alus 

Emine kadın, rezalet çıkarmış, kah- 1 yazılmış olan bir cinayet tafsilatını reyanını gördüklerini iddia eden ba
yanın va!: tile kendisine söylemiş ol- okumağa ba§ladı: zı kadınların sözleri de biribirini tut
duğu hırsızlıkları davetlilerin huzu- cDün gece meşhur muganniye nıamakt'\ vl! bu itibarla doğTUlukla
runda birer birer Hafızın yuzune Suzan haııım tarafından Şişlideki rından şüphe edilmektedir. 
vurmu~ ı Bu rezalet üzerine, gelin ile evinden verilmiı olan veda mü.sa- Yaralı ise, hiçbir ıcy söylemek i.-
d.a~etliler. k~çıp gitmi?ler, 1-~afızı da I meresi esnasında, büyük dans s.ıı.lo- tememiştir.> 
çıflıkte bitkın ve penşan bir halde nuınun bitişiğindeki küçük salonda Noter Daniş bey, vaka tafsilatınm 
bırakmışlardı. esrarengiz bir cinayet iılenmiştir, bu noktasına gelince durakladı v• 

- Oh ne ala! Sabık Temyiz mahkemesi azasın- arkadaıının yüzüne bakarak yavq 
- Daha fazla izahata lüzum var dan birinin oğlu olan F. bey, genç, yavaş okumağa devam etti: 

mı? Meselenin mabadfoi kolaylıkla k 
şı ve son derece güzel bir kadın cMücrim diye tevkif edilen genç 

tahmin edebilirsiniz. Biz çifliğe var- f d __ ı 
tara ın an bıçakla göğsünden vurw- ve güzel kadının adı Meliha Ramiz-

dığımız zaman Hafızı yapyalnız ve mu,tur. Katil kadın, evin kapıa111da dir.> 
perişan bir 'Vaziyette bulduk. Ken- ı. b 1 k 1 

no .. ta ek İyen i i po i. memuru ta· Ccvde• bu ismi 1..itir i•ibnez. yay-daini sık.11tırarak biraz evvel okudu- f d d k l c:" _ .. "Y" v 
rl\ ın an erhal ya a anmııtır. ı:..şa• dan rıkmıı bir ok -!Li yerinden fır .. 

ğunuz itirafnameyi elinden kopar- k d led k .,.. ~"' 
t>en genç a ın, cinayetini iş i ten ladı. Noter, arkada11nı !bir işaretle 

drk. sonra kaçmağa tqebbü.s etmem.İJ, durdurdu: 
- Tebrik ederim seni, büyük bir k 1 -:.L v k 

san i cürüm iş ememiı ı;;:O..,i aoı;,"1 - B" d h b kl · · Daha 
muvaffakıyet doğru.su! kanlılığını muhafaza eıbniş ve ilk b"t:-- dı~az a a e eyınız. 

Noter, Hafızın itirafnameşini keli- ah'-·L . . k 1i k ı ınne ım: t ııaa.at ıçm en ya ın po s mer e• 
me keüme tekrar tedb1c ettikten · ··t··ı .. .. tü cGörünüııe göre, tevkif edilen ka-

zıne go u rumuş r. 1 1ru 
sonra Cevdete döndü: . ~ l _,_1 dın, son derece namuslu o up a -

F·L • • V_ı_b • F. beyın yarası çok aııır o ma.. a .1 . '-t d " B kild - ıa.nnızce en i paşanın va- h d .. . nın ten e geçınmea. e ır. u ıe o 
risleri, bu iki kız kardeı midir~ bkeraber •. dl okd~orla9r ayatın ~n ,umılt hareket etmemnin sebebi h.enüz belli 

E M liL _ ,,.. _lib R . esmemış er ır. u esrarengız i'an ı ~· . " 
- vet. ' e na ve ua ı e amız. facianın eebepleri hakkında biribiri- degıldı~. Esasez: valtayı orkn esrar 

Ne dediniz) ne zıd birçok rivayetler dolaımakta- perde~ıı de henuz: ka1dınlarnamıttır. 
- Meliha ve Galibe Ramiz! dır. Genç kadın henüz hiçbir itiraf- Tahkikat devam etmektedir.> 

mııtl . · · - Biraz durunuz bakayım, dedi ta bulunmadığı gibi, mücrimiyeti de Noter, gazeteyi kuladıktan sonraa - Ta kendi!'i. tatahlm1Jlardı. Sermed bey bu hay-
- Hesaplarında son derece titiz retini ıu aözlerile ifade etti: - Allah Allah... Neler işil'iyo- ve bir gün evvel okuyup, hala ma- muhakhl değildir. Çünkn hldiseyi Söyliyeceklerim bitti, dedi. 

ruz~ sasının üzerinde duran Akf&Jll gaz:e- kimse görmemiıtir. Da't'etliler ara-
- İııte düğün ziyafeti verilirken teaini eline alarak büyük baılıltlarla 1 sında bulunup, hadisenin sureti ce- (Arkuı var) 

ve muntazam bir adam, bunu yap- - A.d hayret:iıni mucip olan 
aın , doiruııu Şll!}ılacak ıeyl nokta, bu derece hilekar ve deaMa 
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*la 1ç1n 1lk ımırıı.tta Blz1b&tıo ~ AJaııs haberleri, ıs.oo Mib:Stı ~ve 1 A BUGt1N ESt PEK .u KH.MIŞ oöZTEPENtN - En mutena bir 4.000 LblADAN - 1550.000 Hra111 
~eden pa.pa.zı 1da.m ~- teıt:tller, ıa.os Radyo da.na oıkastram, K 0 C 0 IC L N LA R OIAN- tM mııtre mre bir e.ded He- yertncıe 2 katlı U dönftm ~ah- b.c!ar mılhtellf ,.erlerde mulıt.eltf 
Bundan sonra t>Müı:ı. memla.tJ• \11.- 1ua zıraa.t ~ 18.De Kon:uıma ftVQ.llde ahvalin devamı reıce salon halısı. 2312/9'2 per.aitel1 p.p b1r kaşk atılıktır. Do. Ko. '1G1 ~tlerde at.ılık ev, dükkln. hazı. 
fıDn aıe,hbıde ola!'IJr. toenl8f io1n (Dıf polltlka hG.d.1ı9clC11), 19JO ~ m1lddetınce pyr1 muanen libı- gftnü &ndııl Bede.stentnde atılacat- Galat.asa.ray Kl!lfJ 111>8.l'tmazı JlmlAldş. ap&rtım.a.n pasaj, yalı, '91llA, arazi, 
mllhwıt c:et.alar ıe:rtıp efm1olerd1r. ,. ,tnrklller, 1uo Ajana haberl.eri, ıerdı haftada 1t1 nn tıo deta m. 'l'el: 49010. ara, çUWll teSaire. 
8ıı cenıar tüttınü tamamen ~ ıua Seıt>eıt ı da2dka. ıuo Beraber netreclllecettır. TOPKAPI eARtotND•-ao dllnfun- Acele metaeaat: Ferdl Belelk Türtl 
mem1f ıae de, ceıı.alazm b1170klüA11 ~ı:t ~~ ~ :I:: l _ iŞ ARIY ANLAR SATILIK KURT KÖPBÖt - Almak den fazla a.raıdal bul1mıln. toçWı: ;Em1At B1lnıı9u. G&l&ta Öıner Abid han 
toenıertn &ded1ni aaltm]ftıl'. Kon~ (Gt\zel Tü~), ıt.15 'ft aömıek 1st.4yenler Fa.Uh Jl'ahr1 B&7 ~ lçhıdek1 Dı:1 blnui1le tı&rllkte 1kn1c1 tat Ko. 23 t~on mas - 2 
Tütihı Uk defa 1010 ..e:nıemnde Avru~ Pu1l heyeti, 91.45 R1yuetlcilmhur rttRKÇE,, ALMANOA, FANSIZCA - ~ No. ll/l. Tel: moo. satılıktır. B$ ve milteaddli 1'ID1lt :ao.lK .&a.UllYOR - t.t.anbuL 

pad&n t.ıtan!>ula ge~. bt am.a,n.. ba.ndosa, 12.!0 Ajana hsberlqıi. Her nevi 7U1 ~ Jaı.bul edlllr, bürolar- PİKAP ARANIYOR - Batmak l&U- cığn.çlatı vardır. D. No. '750 oaıa.taa- Bqollu, 'KMMJr tt&t\dar Adalar 
lar halle bir pe.rç& J'8l>anC1 kaldı ise Yann ~babld propanı da da çalışılır ve bnOmum muamele yenlerhı adreslerlle Al:ınm E.N. 111_ ray Kl\§8 apartman ll!m'JA'k\f. Tel: ft ~ ~ ey, ~ 
lç~ bqlıımr bnfl.ırnnwıı d'M'- U1 Mozıt: Hafif pıwram (PL), tşıert takip olunur. Galata posta ku- mn:ro:nıı. mektupla mftnıcan.t. _ 1 

49010· lıan.,. ..m&. ••a,n, dttifıp •-1r9 
hal ~ n her ,.erde olduğu 8'1>1. us Ajans haberler!, 8.00 Ha.tıf ınog- tmu ıw a müracaat. TEPEBAŞININ - On.el bir ll!Dltin- olup dır. •tm• '" almak tstlJ'eoler. 
burada da ~t faıi!alapı- Tabll ramuı <!namı (Pl), 8.15 Evin sa.atı. İMDİYE KADAR _ BilYt1k bir AMERİKAN COGRAF1 MAÖAZiN _ de il katlı altında dükkAnı bulunan 111 Galata ÖJDer AlaJd han 2 DC1 tat No. 
aman geçtlk9e Tilrklyede de iiitıO:n.- ~n 1tha1At evinin tşlerln.1 ~ Mecmuam aranıyor. il vera on .ene- randmıanlı ktrgtr btr aputman •- 2S Tlh1t JCmlAılt B11.roısuna mtıracaat;. 
den gelen zararlar ~d1n11030~!: 8 u L M A c A M 1 z 1tbeldt ve Uırtıca.t b~lannda, dev~ 11k: kolleksiyonu olanların .Akşam'da tılıktır. D. No. '156 Galatuaray Xl'ıfe Tel8faıı ases ,_. 2 
meğe ~ Bunun 1ç1n ~ let m1lte:ıhh1dllğlne a1d işlerde llltısas •Kolle1ts1yon• rümtlZlltla. mektupla. aprutman Emla.Jc1f. Tel: 49010. ACELE siııALut APilT.ll\IAN 
::ıus:ı.:::ı:.e:t.t c::~= 1 1 1 ' 1 • , 8 9 10 &ıh!bl piyasayı 111 bllep, Fra.nslZCa muracaat. - 1 CİllANGİRDE-3katlı11 odalı de- ARANIYOR. - ~Maçka ve 

dJ.§a.h1a.r b e '"' Almnnca Usruılannda. muhabereye -----...-------- n!ze feıvkalA.de nezareti omı bit n o1varında. MlaJl yedi odalı, ltalorlferU 
aınra yerine geçen pe. um - 1 ukted1r mftkemmel tcŞl}A.t.çı bl..rls1 OPEL - Kapltıı.n m&r1tn., husu.sl ım.tılıktır. D. No. '158 Oala.taaara.y Köte ...,_,.~ ............ ~.,... ............... nrnr. Bl-
lele ne çok alA.kada.r olmndıkla.nn- m ' +. kur eld~n otomobll lLrn?llYor Tekllflertn .u--. ,,_. --~ --..... ... 
dan tütün iptila& bütün TO.ıtdyeyi münasip 13.blt btr 11 ~· .a,v - kil t :tıat.t 11 İ.nımra. .....-.. apartman Emlft.'tıf. Tel: 49010 rlnct taı 1'e yahut asansörltl olması 

' , malt ıstlyen bir f!V lle de husus! aill:ış- ome re vo e ~ _.,..._ 81,16 telefoo. O 
kavramıştır. ına. yapablllt. Referansları mükcm- kutusu (333) e blld1I1hn~ - 1 KIZILTOPRAKTA - a ıı:atıı 1 dö- .-~....... numarasına m -

Bu sıralarda aalta.nata geçen Dör- meldir. AJtoamda <İth~t) rQmuzuna nüm bahçeli tamamen de:n1ze na.zıı racaat. - 1 

dflncü Mutad, akıllı bir zat oldu#u 1ç1n mektupla. mflracaat. - 4 4 _ Kiralık • Sabi ık apa.rtma.n tarzında &hfa4> bir~ sa- BiR Mt1ESSESE TAKA.FINDAN -
t1ltftnden gelen zararları göremk.te ge- tılıktır. D. No. 723 Galataaray XO§e BoR"uda n__ya Suadlye Pendik clva.-
c1kınemlş ve içenlere ~ar tertip et- BİR BAYAN - Doktor munyeneha- t a.partmnn EmlAkif. Tel: 490l0. rmda de!ıbıe ~bir 

0

8emtte 12 - ıs 
ml§tlr. Nihayet tütünün önQne ceza nesinde ç:Wşmnk tlzcre Elen, Tiirk BOOO L RAYA - Çapn.dn tmmvn.y TEŞVİKİYEN1N _ K1b&r blr muhı- odalı ı:vı •azt,yette bir bina aatm aıı-

t.ebaası olma.yan orta yn.şlı doktor niu- caddes!nde büyfik 2şl~ bahçe nacakt Aqa.rn 

:.ı!=~~~~l= = ~= ~ehnnn::ndeta çalışmı., A~ıs;: ~ !~ihei ~bıl~;~~~slvllN~: :ı:ıJ:.ı~~~. ~:: ~~:: ır. 'da K.H.0. rünıuzu~~ 
hlnde tütQnün ı;:ı.rh.o§luk verdiği. hal- cELo an.ı .!.,,,..,!n m""-•~tnyol'up•-·mn-c...nt. 23 Bo?J!rurt _ EmIMt. Telefon: 43532. apa:rtıma.n EmlA.ldş. Tel: 49010. 
bukl sarhoşluk veren her şeyin İ.s!Am "'11

"""''""" =- .ın ı.u<> Q.Q ı 5 - MÜ'TEFERRIK 
dininde haram olduğu meydana ko- - 1 - BEYLERBEYİNtN - En d.ertn 16-
wıulmuştur. Tütllnlln din ne alA.kasını ALl\IANYADA - Mn.klne inşaat 62000 LİRAYA - Well truıa mer- rtnde :rıhtımı bulunan 32 metre cep-
ılSren cahil halk ıçmemeğe son dere- Soldan sata ve yukandan a.şafl: mektebinden mezun b1r Alın:ı.n genel 3oc'zdc ('245) ııra gel1.rll 8 oda. hol (8) hesi olan 3200 M2 bir }'alı anam aatı-
ee gayret sarfetme~e b:ışln.mL~ır. Pa.- ı _ KA.tibln Aleti. mesleğtne mü11tı.S1p bir 1ş arıyor. Ak- katlı mnnzarnlı lUks a.pnrtmı.a.n. Tnk- lıktır. D. No. 746 Oala.tasara::r Köşe 
d1şa1ı Dördüncü Mumd emlrlerlnJn 2 _ şUtA.ra aztınet ed.1~ §am'da A.H. rilmuzuna me'ktupla. mü- sim Abdülhak Hl.mit cac1. No. 23 Boz- apartman Emlfl.klş. Tel: 49010. 

bakkUe tutulup tutulmadığını tedldk 3 - Bir yeri i.şgııl - İcar bedeli. racaat. - 1 kurt - Emld.k. Telefon: 43532. - 1 TAKSBI TALİMHANE - Civarında 
tçhı bazı zamanlar bizzat kıyafet de- 4 - Tersi. tatlı su balıtıdır. ORTA YAŞLI BİR BAYAN - Bir 1 katlı llrgtr b1r a.partman 18.tılıktır. 
llştlrcrek gezmiştir. İçenleri gördüğü 1 - Kiitiiphane. veya 1kl ~Ulk yaşlı bir aile ynnında. 117000 LİRAYA - Tünel civa.nnda D. No. 'TM Oalat.Maray Kö,e apart-

ALMANCA DERSLERİ - Usulü ted
ı1s! mükemmel olan b1r Alman bayanı 
Almanca derSl~rt verm.ektedlr. Paznr
dan maada her gün aa:ıt 3,1 den 7 ve 
tadar. :lsukıu caddesi 133 Hasan bC'Y 
ape..rtımanı 2 el merdiven 1 lmt 6 nu
maraya müracaat. 

mman boyunlanna blrer demet tü- il - 1s1nı - Bir snyı - Oku fırla.tan. çalışmak istiyor. Admı: B.S. ""'..+" :tu- ve (457) Ura gelirli 6 odalı (10) dai- man EmlAldş. Tel: 49010 
..._ -~·- -"·-k '"ft'· ......,.,:ılrtr 7 Tersi. asll1n ""'"in ,..._endir .t""'... "'OK TECRÜBELİ - IJse pro!esöril. •w.ı ""w.ı. •P .,.,..,.... 60AL»A 6".... ve - .r- e .~.,, - tusu No. 10 Anknra. - 5 reli blorlferll üslQp ve ~ inşası l( 

&Onra da nstınrdı. Dördüncü Murad- Toplu ıprkı söyllyenler. ~k kıymetli değcrU apartıman Boz- NİŞANTAŞININ - En 1y1 bir aem- İnelllzce. ~ca dersler verlr. Mck-
dan 80nrn, tarihçi LQtrl'ntn anlattı- 8 - Ipllk bllküyor. LİSE İKİYE KADAR - Tahslll oln.n kurt _ Emlfi.k. Telefon: 43532. _ 1 tinde cephesi 18 cıerınııaı 38 olmalt tep talebelerinin derslerini 17nh eder. 
tına göre, Dördüncü Murad W.tün için 9 - Arna.vutlann bir t6.blrı1 - Güzel Türk genci daktilo blllr muhasebe iş- üzere 684 M2 bir a.ıs satılıktır. D. No. Her yere gider. Şartlın- müsaltUr. Ak-
a.dam nstırdıği zamanlarda bir gece sanat - ttmıt et. lerin1 de kııvvetll blllr münasip iş nn- 5200 LİRAYA _ Takshn civanndn 745 Galatasaray Klışe apartman Em- .-ın'da R.R. rllmuzuna. - 1 
fimdlld Adli tıp müessesesinin köşe- 10 - Varidatı mevcut değil mi )'Or. Ak.şam'da K.A. rilmuzuna mek- Tn.rlıı.OOşı aezınd.a. 35 lira. gellrll 6 1~. Tel: 49010. TEMİNATLI İŞLERE ORTAK ARA-
llnde tekrar bir idam sehpası kurmuş Gecen bulmar.amrı: tupla. müracant. - 1 odalı kfigtr hane (200) ıırn ta.mır ıs- BOÖAZIN EN GtJZEL YERİNDE - NIYOR - Asid1 yük.sek siyah ve yeı;!J 
•e tütün lçen bir zavallıyı astırmış, Soldan sata ve :rukandan ~: ERKEK AIIÇI iş ARll.'OR - Altı.- ter. Bazkurt - Emlak. Telefon 43532 Güzel nhtımı ve bahçesinde çiçek, aebunluk ydlann asidi alınır. Ye-
1.ltına da. mcşaleler yakmış, göğsüne 1 - Yuvarln.mn.k, 2 - Uzun, İdame, franga.. alaturka yemek pişlrmesmde - ı çam ve meyva ataçlan bulunan ~ mekllk ya~ yapılır ve pisliğinden. 
bir de yafta yapıştırnrak, emre itn.nt 3 - Vuruşma Al, 4 - Anudane, 5 - fevka!Ade lhtısnsı olıno.kla. bember dem b1r ynlı satılıktır. D. No. 759 cPatıdan> aynen. fenni sabun 1mftl 
etmediği için asıldığını ilan etmış. Şaklrağn, 6 - L1mn1, İman, 7 - birçok yüksek şa.hslyetıer yanında. se- ll.500 LİRA1'A - Te.ll.mha.ruı mey- Galatasarny K* apartman EmlAklf. olunur. Alajam'da Mütehassıs ıümu-

Ada.erlği, 8 - Mn.. Amiral, 9 - Amalp, d nmd lstik'b 
Bunu gören ihtıynr blr yeniçeri bft- Adl 10 _Kel, Anilin. nelerce çalışmış elinde bonservisl bu- a a ali ı>a.rln.k b1r mevkide Tel: 49010. suna mektupla miiracat. - 2 

Jilk blr isyan hlss1 ne cebinden tütün • lunan mektep, fabrika., hasta.ne, aile 6 odalı k~ bahçcU hane <nrs:ısı ff- BAKmKö'YVNDE _ J'lorya uraıtı 
'1)romıış ve asılan nda.mın yanındaki yanında. buna mümnsl.l yerlerde 1ş atine). Bo7:1rnrt - Emldk. Telefon: fuıerlnde beş buçuk dönüm arazS&1 bu-
alcvlcrc tutarak 1çme~c başlamış. YENt NEŞRiYAT: anyor. Verilecek işe göre ma.a., lstlye- 43532 - 1 lunan denize nazır blrt blly1Yc blrt k1l-
Xarşıda ştmdlkl Alayköşkü olan yerde, cekUr. Tafslllıtlı mektupla A.kşa.m'da. çilk iki köşk ayn ayn olarak da aatı-
OOrdüncü Murad bunu görür görmez Tellikavak A.A.Ç. rilmuımna mektupla mllrncnat. 95000 I-İRAYA - Beyoğlunda. rdna lıktır. D. No. 760 Galatasaray Köşe 
derhal bu lhtıynr yenlçcrlyl büy!llt bir HlkAyclerlnin hem mevzu, hem de - ı bir mevkide senevi (4996) lira gelirli ap:ı.rtmnn Eml~kl.o. Tel: 49010 
gazapla huzuruna çağımro.k, canına üslQp bakurundan t:ı.şıdığ'ı ymıllllt ve ı.iSENİN SON EI.I~MEDEN l\IE- 5 od!\lı kaloı1ferll (10) datrell çift 
mı susadığ'ını sormuş. Yenlçerı. göğsü- canlılığtyle nazan dlkk.ıı.t1 celbeden ZUN - Yüksek tahsile devnm etmek- npartıman. Bozkurt - Eml6.k. Tele- SATILIK ARSA - Bakırköyünde 

il k DörcHln n M dl be genç muhn.rrlrlerden Sanılın Kocagöz fon: 43532 _ 1 Zuhurat Baba caddesinde~ S 
~ ıı.çbaral .d ~. ~ ı rdurn an.nınd:m- şlmdiye kıl.dar yazdı~ h!kAyclerden teyfm. Akşam saat 7 den ı:ı ye kadar dakika mesa.:fede denlzl hal1a1z görllr 
""'' U un Usu 15"~er e e 'Y .• a bir kısmını cTclllkava.k lsmlylc kitap her hangi bir~ ehwn ücretle calı-

ALMANCA DDtSLERt - Çocukla.· 
ra b1ly1lklere gramer ve muhabere 
dersleri verilir. Kolay metodlar 6 ay 
zarfında Almanca öğretlUr. Talcslm 
Sıra.serviler 101 tapı 9 son kat ma
dam Blftar. - 1 

SERMAYE - KA.rlı "re sağlam bir 
ile 10000, 12000 llra koyarım. Galab 
posta K. U37. - S 

tahromn.nlıkla harbettl~nl ve mute- ~A"-de nA..,....,....ı...+ı... İçinde 16 hi- §3bll1r1m. Akş:ım'da A.B. 57 ye mek- ll,000 LİRAYA - KurtulWj tra.m- 1500 metre muııı.bbaı arsa met.re mu-
addlt ain.r ıı.ldığm göstererek pa "'"=1 "'Y""'"'"~·~ t firo va.ya Cl) dnkJka C70} l1rn gellrll 3, 4 rabbıu maktuan 3 liraya satılıktır. IO KURUŞA DERSLER - Tnlebe-
dlp.h!a~ynumu VU:. va.tan u~d~ kAye vardır. Ahmet Hıılıt Kitap Evi upla. m c:ıat. - 8 odalı s katlı mnnz:ıralı np:ırtmıan. Aynı adreste 22 numarada Naciye ıere, lisan ~ek ıstıyenlere. Frnn-
ea.nını feda. olsun' fakat tütün için tarafından çıknnlmıştır Fln.tı elli MUHASİP - Ynbtı.ncı lls:ınlnrn vn- Taks1m Abdiilhnk Hdmlt cad. No. 23 Uzcuk. aısca derslerl veririm. _ Fransız okul-
adam astırmak ~va değildir; diye kuruştur. Edebiyat severlero tavsiye kıf Çak tecrübeli bir muhasip günde Bcrzkurt - EmlA.Jı:. Tel: 43532. - 1 KİRALIK BİR ODA ARANIYO& _ lan, Galatasaray tnıebesinin. z:ı~ıf 
haykırml§. Dördüncü Murad bu man- ederiz. !birkaç sa.ntle muhru;ebenızt knnunla.- Mobllyasız Beyoğlunda blr ~ lç1n imlfılannı takviye edelim. Fransızca. 
zam karşısında lrtdlerck cHıcydi glt ra. uygun tedvir eder. Şemlt ehven- 8500 J,İRAYA - Taksim Tarl:ıba.şı- ara.nma.k.tadır. Akşam'da ET. MAR. olarak: Gramer, edebiyat, artt.mcUk, 
mııoo lçı demiş. Fa.kat bu ht'tdlseden 7'..AYİ - Bandırma as1rerllk şube- dlr. Ak.,c:am'da. KMlp. - 8 na 2 dakika, evden n.partnnana. çev- rilmuzuna mektupla müracaat. cet>lr. geometri derSlerl veririm. - Ak-
mııra tiltlln için idamlann arkasl ke- sinden aldığ'ım a.skerllJı:: veslkrun ile AVUKAT ""ANINIDA •ş ARll'OR _ rranllmdılşmba.ny0yüzluddört1 katlı 82 Ilm kira şam'da Tıbbiyell rüınuzuna müracaat. 
lllme~ ba§lamLŞtır 339-340-341 yo1tlnmalan ~~ nü- ı • an e o dur. ~ _ İSTA..'iBULUN EN MUTENA YE- _ 1 

· fus cl\7ıdanımı zayi ettim. Yenıstn1 Hukuk fakültcslnin 21ncl &mıfmda EmIA.k. Telefon: 43532 _ l RİNDE SATILIK ARSA - Kadıköy ct-
Tiltllnün hakllmtcn haram olup ol- ala.ca#mıd:ın es1dslntn hükmü yoktur. bir genç tanınmış avukat yanında ça- betinde. Çifteha.vuzlarda den11Je eo 

madığını birçok BOftıılar senelerce ted- Tophane Necati bey cac!desl No 145 Iışarak irfanından lstl!ade etmek ıs- 8500 LİRAYA - Kınalıada mey- metre mesafede. ırenlf cepheli 1560 
tık etml§lerdt. Nihayet Şeyhfillsllm sotan otla ömer Sabri Ak~er ttyor. ti'cret mevzuu bahis değlld1r. vatı ve çam a~açlarlyle muhat metre bir arsa satılıktır. Yen! Valde 
Ba.hal efendi tarafından haram olma.- Akşa.m'da F rümuzuna. - 1 7 oda. n.hşap dll!'erl s oda ktu"g1r ha.n No. 75 Enis Büttıeme mllracaat. 
d.ıtma fetva ver1lm1ştlr. Zayi - Ba.ma.tya nüfıa memurlu- HESABI KUVVETLİ _ Usuıü def- müteaddit sarnıç iki vlllA. Ynzlık ge- _T_eı_:_2_46_ı_s_. ---------

Her devlette gösterllen bu ltadat ğ\mdan aldı~ nüfus tezkereml ve terlye vakıf Tütkç.e, Fransınca. ve ıı.rı 500 lira. Bcral"Urt - Emld.k. Tele- SATILIK ARSA - İ.sıt.anbul clbetın-
f!ddete rn~en, tütünün men'i kabil bera.berlnc:!e Şehremtnl Ukerllk fllbe- daktilo bllen bir b:ı.yan her g1ln 811at fon: -13532 - 1 de Taşkasa.p tramvay dun.ima 30 
olama.ımştır. BUAJds dünyanın her ta- sınde mukayyet bul\lllan askerllk te:- K.AD rQmuzn metre mesafede fevkallde ~tl 
r&fmda kndm erkek tütün içenler da- kderemlan --~~tJmh",:!;~.~. ğım- !! ~= ~~:C~:t. · _ ; ... !ı..0500 l.fRAYA - Kınalıada.da bü- olan ve yedi sekiz pıµ-çaya Uram tN>U 
ha çoğalmı§tır. İşte bundan dolayı ~uu ıuum.• .J-.-w.• J',_. ı,,ıenmış bat. bahçe içinde arsalar ehven tıatle •ti!ıktır. Teni 
~ Fransa olmak 11.zere, bu sam- 328 doğumlu Atanaş ~lu Teodoa R beşer oda. maa mllştemllAt 2 tatlı be- Valde han No. '15 !!nta Bftttıeme mt\-
Jattnn hükftmetln de ıstlfadesl düştı- Papadopulos 2 - İŞÇİ ARIY ANLA ton apartmuı,n aynca ufak kötkil olan racaat. Tel: 24618. 

sarnıç Ynzlık geliri 600 Ura. Ta.kslm -------------
n~lm(lş ve tütün birçok kanunla.rıı. ta- ZaJi - İnlhıtı Şehir yatı oirulunda.n BİR BAYAN ARANIYOR - Aylık Abdtillıak BA.m.1t caddesi No. 23 FABRİKA VE MATBAAYA KLV.E-
b1 ola.rn.k satılmağ:ı. ba§l~. (1931) Jl}ında aldığını dlploınaml ücret 7:5 llradır. Diyanballtırda resmi BcUurt - EmlAk. Telefon: "3532. - 1 RfŞLİ BİR BiNA SATILIKTIR - Ca-

Btr başka yazımızda tüttinllıı flzy~ b.ybettlm. Yenisini çıkara.catımdan blı müemesede çalıtaeaktır. orta talı- ~oğlunda. fabrika ve matbaa 1tt1ha-

HUSUSİ DERS - İlk ders meccanen 
ol.mak fal'tlle riyaziye, flzllı:, Fransız
ca dersleri en 1tlnalı ~kllde vcrlllr. 
Adres: Ytik.sek öğretmen okulunda 
HOsamettln. 

nmsn MEKTEP TALEBESt -
Ehven tıatıe Tilrlrçe ve Fransızca. ola
nJc riyaziye, fizik, klmya; Fraruıızca 
ve ~Jl derslert verir. F.U. rümu
zuna mtlracaat. - 4 

HUSUSİ DEBSLER - Mektep usul
lerine muvat&: tecrübeli bir muallime 
Fransızca ve r1yaz1ye dersleri verir. 
A'1am'a Muallime Tiimuzlle milra
caat. - 2 loJlk tesfrlnden bahsedeceğiz. eaktslntn kıymett ,oktur. sın blt1r.ınlf olmak mf'Cburlyeti yok- 11000 LİRAYA - Kınalın.dada e- zma elverlşll betonarme yeni bl.r btna 

Dr. İbrahim Zati ötet 97 Belim Ereneil tur. Tilrk olmak §arttır. Maklne Ue v1n arkası asırdlde a#açlarla. mu- satılıktır. Akşam idaresine mtlracaat . .------------.... 
orta dıerecede "'0'7""'1ar tercih edilir. hat tarh tanzim edilmiş bahçe Telefon: 20681. _ ı 

Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme 
Umum fdareıi ilanları 

Muhammen bedel, muvakkat teminat n mlktarlan ne c1Mlcrt ve ek
.ııtme giln ve saatleri ~da. ait oldu~ ııstesı hlzasmda yazılı ah.şap 
tıaversler hor liste muhteviyatı ayn a.)'I'1 ihale edilmek üzere w kapalı 
art usullle Ankarada. !do.re blna.mıda .sa.tın alınacaktlr. Bu 1.şe gtmıek 
!ıstJ.yenlerln llstcs1. htzasında yazılı muvııttat teminat He ka.nunwı fıa,ytn 
ett1ğ1 veslkn. ve tekliflerini ayni gün 6'kslltme ısaatinden bir snat ovvllne 
bdar komisyon rclsllğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme da.lresindo Hay<brpa.
tada Tesellüm~ Sevk Şentğinde. ~bir ve Bıva.sta idare ma~a.nn-

.r-· Jıçlnd 6 oda! ıtt da.I 1 MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Oalnta Tünel civanndn. Taptns h1ın e pr ı ç re i nim- BATU.IK APARTIMAN VE SAİRE-
18-17 numaraya. s:ıat 12-13 arası mıi- ~r köşk bahçesinde aynca m İstanbul, Beyoır.lu, B....ı'"ta•, Kadıköy 
racaat. _ 3 odalı k~klyle beraber ~ gcUrl t> "9-'A ~ 

600 Ura. BO'Lkurt _ Emlrut, Tel: 43532. ve Bostancıda en güzel, mutena yer-

Gazetemiz 1darehanesln1 adres 
olarak: göstermı., olan karllerl
mlzden 

BtR BAYAN A.RANnOR - YalnlZ lerde apartımnn, arsa, dükkAn ve 
oturan bir bayın yemek n f!IV işlerini -

1 
akarlar satılıktır. Kadıköy Moda cad- S.E.G _ K.Ö _ Kotra - ş. -

görecek bir .......... ~ ı..+ı .. 0ruD1. Tercü- (3) B~ LİRADAN (300) - bin desi 104 numarada EmlAkevi Nacı 
......., .... """".J' k d M.P - İngilizce öğretmen -

meı hallerlle Çanıık1mle posta kutusu llrnya a nr satılık emlAk han Azer'e müracaatları. - 4 
2 nlftllk vllll\ ~ ..... ~ye - ' ' MK - A.B.C.D - X 25 - EL 

No. (3) e münı.caatıan. - ~ .,..,,,... mııhallerlnde 3200 LİRAYA SATILIK EV - 5 oda, 
------------.- hemen s:ı.tm.ak üzere kaf\i ve tesçU 

EL .TEZGAnLARINA tş \'ERiLE- edJyorum. Mü.şterllerl vardır. Boz- ba.nYo, elektrik, tıerk'os, havagazl, s r- 1 namlanna gelen mektuplan lda
rehanemizden aldırmaları rica 
olunur. 

CEKTIR - Kadın elbiseliği ve man- kurt - Emlak. Telefon: 43532. Anka- mç, bahçe, den~ neza.rctll mülk., 
toluğu dokuyan, boya ve apre ~ıerlnl ra şubesi. Telefon: 2303 Kuzguncuk Tilssü sok. 2 ~nlldlğin-
bllıakldn halı:ldyle yap:ıbllen el tez- de Kumka.pı Nişanca. cad. 109. 2 ncl ._ ___________ __. 

da dağıtılmakta.dır. (2564) 

L1.ste mlktan Beher adedin •o. cı.nsı Muhammen B. 

gA.hlanna ış verilecektir. Dokuma. 1§1 4500 LİRAYA SATILIK - KArgtr ev. bt 10 dan 12 ye kadar - 1 ' 
deruhde eden ve yahut bu tezgtLhlnr- 6 oda muşamba döşeU yağlı boya. Bos.. ------------

Muvakkat ~ım.e dan satm.U ısteyenlerln mtırac.aatıan. tancı Çatnl~e Daryol 9 numa. a 2000 LİRAYA SATILIK EV 3 oda, 
teınınat G&ı ve Galata Perşembepaza.n ı, Han No. müracaat. :m.y 1 daraça, sarnıç, kAgl.r, Gedlkpaşa. Ba.h- AKŞAM 

Ltra. Krş. Llra Krf. 1aa.ti 1 2 Tel ,.,,,, 6 1 - çell Kahve so. 6 be~en1ldlğinde Kum-
11899 - - . : ~.9 . - HER SF.l\ITTE, DER KmlE'l.TE - !kapı Nl§:Ulcn cad. 109 2 el kata. 10 -

&906 so BİJl BizMETQt KADIN ARA.~1- Acele satılık emIUt 11.lnınk istoyenle- 12 de. - 1 
2951 tıs YOR - U.boratuvar t.emlzllk işlerin- rln Fercıı Selek ~ EMLAK Bü-

ı 4MOO cari hat Jcayın tta vem ' 63 
1 24.900 , > :ı. 1 ı 74 Abone bedeli 

8660 - 12/3/1942 ~ kullanılmak üzcro orta y41.Şlı bir rosunrı. mtirncaatlan. ffiılııta. ömer 1soo LİRAYA SATILIK S DttK-
7835 60 Perşembe bayana. ihtıynç vardır. Her gün 17,5 - Abit han, knt 2. No. 23. Telefon 42368 K ~ .~!_hzndıel ktrikcamJs1 A .. ~~ 1400 kur11Q 2700 kurua 

1 8500 1 1 1 • 4 63 

' 9760 1 > , 1 1 

• 27-C10 4 80 

TÜrklye Ecnebi 

'7144 40 güntı 19 arasında. Eminönilııde Emlft.k ve 1 m ..... , .... u:. e e cam~ ....., v 
es25 t 15~- Eytam bankası karşlsmda :tzzıct Bey - kira. Kumkapı Nişanca cad. 109. 2' cl '150 > 1450 > 

> > • > • 24560 • 1 1 • • 80 

- dan a;itlba.re~ hn.rıında 6 No. da k1mya~r Hiisa- :ı~ASP:ŞA, TAKSİM, TEŞVİKİYE. kata. 10 dan 12 :re ika.dar. - 1 400 > 800 > 
mettıne mfuııeaat olunması. - ı lık ÇK ' HARBtYE - cıva.nnda. s:ı.b- SATILIK KÖQK - 1kı bu-·,, dö- , ._ ____ ı_so __ • ____ •_ .. ' 11000 Me.şe köprü tra.versı ıı 80 

6000 BaBtt meşe makas tr ... 8 50 
vers1. 

• 18200 Da.r hat kıı.yın traversi 2 50 2475 -

lstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden: 
Aslen Rtr.e'.11, 1338 doğumlu olup Oalatn'da Çeşme Meydanın.da. 178 nu

marnda salc1n iken, c).yevm semti meçhulde bulu.nan ~p oğlu eemsı 
Yüksel'e: 

!0/12/1938 tarihinde Türk bayrağım ha.mll cVa.ta.nı vapuru ile Roman
Ja'dan kaçak o1amk memlekete 1th.ııl ettlğin.1.s enadan dolayı, İ.sta.nbul Be
PlCJ. Ceza. HAklın.llğ1nln esa3 490/56 sayılı 22/4/lı>tl rtmıü lltunı ne tı.azıneye 
)'t1z on !kt llra otuz kuruş pare. cezası ödemeye mahk1lmsunuz. 

Bu knrn.m göre sözü edllen paranın 1723 sa.yılı kanuna. tevfikan, tall&lll 
emv~l yolu ~ takip ve tahs111 icabettlğinden bu paranın Menmes1., Mcn
med.lğ1 takdirde hakkınızda ıcraı taldı> Japılacağı 1lAnen tcblll olımur. 

(2'731) 

3 - 5A TILIK EŞYA 
SATILIK MUCEDDED MAKİNE -

oevız cesametindeki mevadı kınp in
ce toz hs.llne ifrağ eden g{l7.el bir ma
kine tılıktır. Yazı 1le İstanbul 757 

modem üç dört katlı apartımanı .,, ..,._ 
olanlar Sultıınahmette cDlzAft ... .,.... nüm meyvalı ve çamlı anızı üzerinde Posta lttlhadı.ıa dahll olmıyan 

......... l.ULl·•.r~· Su dl c mı ..,...._.. •7 No lu yedi ecn..ı..ı. me-nleketıer: Seneliği: 
YvAuŞUilda No. 4 h:ı.nede M. Ali ÖZÇ(?- '.!. ye a uvN&A ., • = 
lebl.ye mtirncaatınn. _ 

2 
odalı köşk attle satılıktır. Her pazar 1 3600, altı aylığı 1900, tiç aylığı 
saat bire kadar gönilfir - 2 ._ ____ ı_r.o_o_k_u_ru_ştı_ır_. ___ -1 

ACELE SATIUK EV - Oıtaköy KAÇIRILl\IIl'Af'AK FIRSAT _ Ya- Telefonlarınuz Başmuharrir: 20SG:i 
Ta.şmerdlven Oevlrmeci rolaık No. 23 Tazı işleri: %0765 - idare: 20681 
4 oda., 2 sofa., 2 bela. mutfak. elektrlk. kacıkta. fevkalMe m:ınzarası ve bl- Mildur: 20497 
kuyu ve bahçesi vardır. İçindekilere r1nc1 sınır malzll"me ne yapılmış müs- ..--------------1 

KAm~tlN içiNDE BULUNAN - müracaat. - s =yy~ d~::ı~ ~~== E. 11,11 12,60 6,34 9.36 12,00 1,31 s. İm. Oü. Ö~. İki. Ak. Ynt 
(Jeneraı Elektrik 80ğutmA mn.lt1nesl.) SATILIK APARTJMAN - Beycğ- muhitin lnclsl aayılan 13 odalı Te her 1 E. 11,03 12,47 6,33 9,35 12,00 l,3l 
w altı ll\m.balı (Ağa. Bnltık) radyomu lund.a. Fran.m: aefıı.retı ~da. yQz- tftrlü ihtiyaç ve ıstlra.hatl temine kl\!1 v. !l,03 6,41 12,27 15,31 17,M 19.25 
ve biltlln bhveha.neye alt mobtıy&yı de dört buçuk safi varldat getiren ve teşkllAtlı beton :tlrgir bir t(ışk Em-

posta kutusuna miimca.a.t. 

sataeatunda.n talipler1n (Kartal An- fazla. gctirmeğe müs&Jt bir apartmıa.n lAk1ş tnra.fından aatılnuıktadır. Oa- İdarehane BabıAll ılvan 
kara. caddesi) No. 19 kahvecl Osman sa.tüıt.tır. 8183G tıelıefona milrecaat. la.tasa.ray K&Je aparlmıam ll!mlAltl~. Acımualuk IOkak No. 13 
AlcJJ& mtıracaatıa:ı. - ı Telefon: 49010. - lim••••••••• ..... 



Sahife 8 AflŞAK 
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~ ._ıui.1 .. t 1942 

--Tek taş Zümr· 
3 .lmat 55 ıanttm ağırhlmcJa fevkalide güzel renkli bir 

add sümıilt tek tat Belediye müzayede idaresi Sandal Bedes
teninde teşhir edllm.eldedir. 

26/2/942 perşembe günü satılacaktır 

SUMER BANK 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Merkezi: Ankara - Şubesi: Istanbul 

Banka muameleleri yapar • 

.. BAYANLAR ve BAYLAR . Vadeli tasarruf ve ticaret mevduabna 
en müsait §artlarla faiz verir • 

tll1)11'D D•polll• 
Gd .ıl.ı (ltud f,.ı,, "/" 
k/9 'ıif llONIU • 4d$"> 

Müeaesembcte clalma KADIN ve EBKEJt kol, oeb natlerl. mua 
dunr saatleri, altm ye platin nJ.ıan :rüıriiklerl, ~etli taşlarla 

ıriislü ÇİÇEK. n PLAKLAR " yeni o.lJnallye. yizükterinln 
zenrln ç~dlttinl bulundurdııtumuza bildirmekle tefti duyarn. 

Müesseseleri: 
Bilumum ıtriyat depo
larında ve parfümeri 
mağazalarında bulunur. SiNGE 

Sümer Bank İplik ve dokuma fabrikaları 

müessesesi, Ankara 

Fabrikalar: 
Dr. Muzaffer 

Dilemre 
I>ahili hastalıklar müt~hassısı 

Kadıkoy-Bahari:re caddesi No. 96. 

ill•tm• Telefon: 60518 

Yeni bir ilim .,. 

RADIES1HEZJ 

AEG 
Türk Anonim Elektrik 

Şirketi Urnumiyesinden: 
Ecaamın neşrettiği Radiyasi
yondMı bahseden bu kitabın 
nazariyat kısmı pek meraklı 
olduğu gibi tatbikat kımıı ise 
pek istifadelidir. Hastalıkların 
teşhisi, ilaçlarının tayini, su 
aramak, maden veya define 

l 
aramak, hat•a doğacak çocu
ğun erkek veya dişi olduğunu 
bildirir, ikbal, Mondiyal ve 
Ahmet Halit Kit.apevlerinde 

5 O kuruşa satılmak tadır. 

Heyeti Umumiye içtinıaına davet 
Şirketimizin alelade hey'eti umu

miye 1çtlmaı 31 Mart 1942 tarlhine 
milsadif salı gilnü öğleden evvel saat 
10 da şirketin Galata'da Voyvoda cad
desinde Jeneral - Bozkurt hanlarının 
3 üncü katındaki merkezinde vuku 
bulacağındnn asaleten veya vekAle
ten asgari yirmi hisseye malik hisse
darların lçtlma gıinfuiden en az on 
gun evvel h~ senetlerini şirket vez
nesine tevdi ederek mu}tabillnde du
huliye varakalan almalannın veya
hut bankalara tevdi ederek mukabi
linde alınacak makbuzları da şirket 
merkezine tevdiat mahiyetinde ola
rak kabul edilecekleri ılAn oltmur. 

RU7.NA"1Ei M1JZAKERAT 

1 - 1941 yılı muamelatına aid ida
re hey'etl ve münı.klo raporlannır. 
tasvibi. 

2 - 1941 yılı bllAnço ve kar ve za
- rar he.saplarının okunarak tasvibi. 

45 ... 1 3 - İdare hcy'f!tlnin 1941 senesi 
' muameıatından dolayı lbrnsı. 

DAKİKADA BİR TEDA Vl 4 - Idare hey'etı intihabı. 

B E L F A M 5 - 1942 senesi ıçln mürakip tayini 
lle ücretinin te:;bitl. 

kullaı.makla olur. Cildinizin 
sıhhatini kazandığınızı hayretle 

••••• görürsnüz. 

Zayi - Hnfık nufus memurluğun
dan almış olduğwr. nurus tezkercmle 
içerisinde a kerlik muvazzaflık ve ih
tiyat terhis kaydım olduğu halde 
kaybettim. Yenisini alncağımdan c.,
kisinln hfikmu olmadı •ını Uan eyle
rım. 327 do~uınlu O man oğlu 

HUSCl n Zulfü 

6 - Hususatı saire. 

Düzeltme 
IUihadı Milli Türk Siıorta Şirke

tinden: 
21 rMart/942 tarih ve 8381 numaralı 

nüshamızın dordüncü snhlfeslnde çı-
kan h~darlar umumi heyeti 20/ 
Mart 942 tarihine d~n pazartesi 
olarak çıkmıştır. 30/Mart/942 tarihin
de pazartesi oldul"ru duzeltlllr. 

Muhterem Etibb 'nın r ve daima kullanan zevatın r.azan dikkatine: 
PtlRl.SOI, - TRİBROM - BİSIHO~IAGNESİE - KOLA 

1 V. S. mt.istahzarlarımız Eczanelerd.e mebzulen bulunmaktadır. U Eczacı - Kimyager Hulki Göknar. lstanbul 

Kadıköy Yerli ve Yabancı Askerlik Şubesinden: 
ı - Bu yıl 313-335 doğumlu ihtiyat ve ruhsatlı eratın mutnd senelik 

yoklamaları 333 doğumlulnnn ilk ve son yo'~lamalarile başlanmı:!'tır. 
2 - lbtlyat yoklamnların 6 Matt 942 tarihine kadar devam edccıektir. 
3 - Mukelleflerin yukarıda yazılı gi.ine kadar cumnrksl ve pazardan 

m:ı.r.da 9 dan 12 ye k dar ikametgah senedi ve bir fotoğrafla şubeye müm
cnat ederek yoklamalarını yaptırmaları. 

4 - Muayyen günlerde yoklamnya gelmiyenler hakkında A. kanununun 
94 maddesi tatbik edileceği 111\n olunur (2263-2G70) 

Üniversite A. E. P. komisyonundan: 
Muhammen ~delleri 

Ynpılacak ışler 
Ourebada nisaiye pavyonunda ve anfilerde tamirat ve 
tadil. t 

Ura Kuruş 
5992 93 

B.rlnrl cerrahi kliniği dam tnmlrl 3770 16 
Yt. ··arda yazılı iki iş 2 lll/942 pazartesi gunfi saat 15 de rcktorlukta 

ayrı nyn açık eksiltme ile lhnle edilecektir. Keşi! ve şartnameleri rektör-
lükte " rulur. (2221' 

Belgrat Devlet Orman lıletmesi 
Revir amirliğinden: 

1 
1 12,5X17 santim ebadındo. !ki cildi 1:-ir kitap teşkil etmPk üzere 

5000 c ltte 2500 sayı e:Turkiye Ormnn FlornsıP kitnbı b:ıstırıl::ı.cak ve ciltlen- 1 

d ril cekt r. 
2 - Yirmi form yı rkip eden metin iki elit, onar forma. olarak ta,.k

s m oiunec k ve m tinden başka her cilde e.50D sayı kuşe kdğıdı ~erinde 
3-4 rl'nkll n bat t blo u konacaktır. 

3 - Ayrıca alınacak teminat muko.bllindıe ve snrtnamede yazılı mlktgr 
nlsbet nde metin l: ğıdı, kuşe kağıdı ve mukavva I tanbul l'•I Uye kntaslye 
depo undan aynen verllecektir. 

4 - 4860 cildinin kablık bezi ve muteb:ıkl, 140 cildinin marokenll mute
ahttlde alt olm k uzere tertip, klişe tm il tftb v c it işeli ği muhammen be

deli <10800) lirn ve muvo.kl"at t<'mlnnt {810) liradır. 
5 - Şartname. mukavelename ve tablo örnekleri İstanbul Orman Mü

durluğ\lnde goniicbilir. 
6 - Ihale 2 3 94? p z rte ı unu at 14 de kap lı zart usulu !le İ -

tanbul Orman Mudfirlü nd yapılac ktlr 
Tek C m ktu n ih"l ·nu saat 12 Y" kadar Ist.mbul Orman 

SAAT MACAZALARI 

A D R E S : İSTANBUJ., F~IİNÖ:«f CADDESİ No. 8 

TtlrkiJ'e Otlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk llrası. Şube Tt 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banlnl muameleleri 

Para biriktireulere 28,800 lira ikramiye nl'iyor. 

Z1raat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ilt- aşağıdaki 

plflna göre ikramiye dağıtıl::ıraktır. 
4 ·ldet 1.000 liralık 4.000 lira 
f. • 500 B 2.000 » 
4 ,. 250 » 1.000 )) 

40 • 100 • 4.000 • 

100 aclet 50 lirnbk 5.000 lira 
120 ,, 40 • 4.800 • 

160 • 20 » 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşnğı 
düşmiyenlere ikramiye cıktıı':ı takdirde % 20 fazlasile vcrııecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylftl, 11 birincikanun. 11 mart ve 

Bakırköy bez labrikaııı, Bünyan mensucat fabrikası. Bursa Merinos 
fabrikası, Defterdar mensuC3t fabrikası. Erefll bez labnlum. Gf'mlik 
Sunıipek fabrikası, Dereke mensucat fabrikası, Kayseri beır fabrikan, 

Nazilli basms fabrikan. 

Sümer Bank deri ve kundura sanayii müessesesi 
lSTANBUL 

Sümer Bank ıellüloz sanayii müessesesi 
l ZMIT 

Sümer Bank yerli mallar pazarları müeaaeseıv 
lSTANBUL 

Türkiye demir ve çelik f abrikalan müessesesi 
KARABO K 

Fabrikaları: 

Kütahya keramik fabrikası, T o aya Çeltik 
fabrikası, Sıvas çimento fabrikası 

Ayrıca bir çok mühim sanayi ve ticari 
teşekküllerde İ§tiraki vardır. 

(2220 

ISTANBUL İKİNCİ İCRA l\IEl'\IURLUGUNDAN: 
Bir borç an dolayı mal:ıcuz olup açık nrttmna Ue paraya çevrilmesin 

karar vertlen ve tamamına (87970) lira kıymet takdir olunan Beyoğlund 
Asmalı mescit mahallesinin Plrcmecl .soknğmda es'kl 1-1 mükerrer 408-41 
l·cni 1-3-5-334-336 :-lo. lu şarlceıı yol şimall yol ve 13 garbi 13-12 cenub 
15 parseler ile mahdut ve altında ikl di.ıklclnı olo.n karglr npartımanın u 
)Üz otuz yedide lkl yuz yinnl hissesi nçık erttırmaya çıknnlmış olup 3 31. 

11 haziran tarihierinde çekilecektir. 
1 

S42 tarihinden itibaren şartnamesini herkesin görebilmesi içln daire dl 
vanhancsinde talik ed.ıecektir. Müşteri muhammen kıymetinin yuzd 

~--•••••••••••••••••••••••••~ yedi buçuk nisbetlnde pey akçesi veyahut milli bir bankanın temlnnt met 

Beklenmekte olan 

POKER 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 
DİKKAT: POKER TRAŞ 

BIÇAKLARI 
Pe:akenc!ı.:ı olarak 
bütün Tür kiyede 5 KURUŞTAN 

fazla ıahlmıyacaktır. 

tubunu vern1esi icap eder. Milterakim vergile; lle rilsum dellô.U~ borçluy 
ait olup satış bedelinden tesviye edllecektlr. !?O scnelık taviz I> d 11 muş 
t rlye nittlr. Gayri menkul kendisine ihale olunan müşten d rhal \·e~ 
\ıerflen muhlet lçind" parayı vermCT.Se ihale karan fcshed lir ve kend'• 
sinden C\"Vel ve en yuksek teklırte bulunan kim ise nl'7.Ctmiş olduğu bede 
ile almağa razı olursa ona ihale edillr, o da razı olmaz veyahut bulunmaz 
sa hemen yedi gün miıddetle nrttırmo.ya çıkanlır. Her iki halde b rln 
ihale edilen mlişterl iki ihale arasında.ki farktan ve dığer zararlardn 
mesuldur, ihale farkı ve geçen günlerin faizi nynca hukme hacet kalmak~ 
sızm dairece tahsil olunur. 

I.şbu gayrı menkul Istiklal cnddeslnde 334-335 No. lu iki o.ükkan hii.le 
bir mağaza halinde kullanılmaktadır. Dukkfmların cephesı vitrin ve ıs 
tor kepenklldir, bilinci kata kadar mermer kaplamalırlır. Zemini karası 
man birinin tavaııı kordonlu tahta ve diğerinin veltodur. Pircmecl sokn 
ğındaki 1-3 No. lu kapılar kapalı olup mağazaya alLtlr. 7 No. lu apartıma 
ı.ın methalidlr, sokaktan iki mem1er basamakla çltt kanatla demir kapı 
dan ;ceminl mermer doşcli s:ıhanlı ıı çtrıllr, camlı kapıdan mlnl mer 
ıner doşell taı'1lk merdiven altı bodnımn açılan merdiven mahalli olup taş 
ııuan meımer merdıvcn ve demir parmaklık korkulukludur. 

Bodrum kat: Zi!mınl çimento knplı bir korıdor, uzerine ı11na.k hel 
komurlukier snmıçtu 

ntrlncl knt: Zemın kattan yirmi beş mermer basamakla ~ıkılo.n b. 
koridor uzerine iki daire olup bir holil daire biri koridor uzerine tnva.n 
karton piyer bir salon biri lçlçe geçillr dort oda sandık odalar zemini ka. 
rosiman ma f.ermaslfon duvarı faynns kaplamalı emnye teknell bnnyo ma 
halli duvarı kısmen fayıı.ns kaplnınalı alafranga heliı sabit demir maltı 
c.cak l"zgah raflı mutfak olup depo ho.Iindedir. Bu kattan dl~r bir ko 
r!dor uzerine katlnra çıkılan ikln<:l bir merdıven mn.halll olup mazaylk:U.r 
Bu kısımda ikinci bir dalre daha vardır, 6 No ludur. Birinin tnvanı kar 
ton piyer kiçe ikl oda duvarlnn kfıCıttır, arka cephede diğer bir od 
mutfak hcllı. mevcuttur. 

İkinci kat: :? ve 7 No. hı daireler ı ve 6 No. lu dıı.iı'el.erln aynen tcşki 
Jatındnn olup 7 No. ıu dairede banyo mevcuttur. 

Uçilnciı kat: 1 ve 6 No. ıu dairelerin nyni evsaf ve tı-şklliitındadır 3 v 
8 No. lu dairelerdir. 8 No. Iuda banyo yoktur. 

Dördiıncıi kat: 4 ve 9 No. ıu daireler olup 1 ve 7 No lu dairelerin nyn 
evsaf ve eşkftldedir. Beşinci knt: 5 ve 10 No. lu daireler olup 1 ve 8 No. l 
dairelerin aynidir. Çatı: .Mermer merdivenle çıkılan blr koridor ilzcrln 
zE'mlnl kınnızı çini dö eli sabit kazan mermer tekneli çnma.şırlık ve heli 
boş eşya odnsıdıı:. Zemini çini doş~ll Ustu kapaklı tarasadır. Buradan 
dığer kısımlar üzerine ustil açık tamsııyn gcçllir mozayık merdl\·enıe çı 
kılnn çatı kısmında blr koridor ÜZPrlnde zemini kınnızı çinl doşell sabi 
k.1zan mozayl.k tekncll çama~ırlık nlnturk hela. Boş eşya oda üstu aç 
tarasa olup merdi~n başında potreller üzerine mevzu lki varil su depos 
vardır, mozayık merdivenlerin kattaki sahanlıkları renkli karaslman mer 
cıivenler demir parmo.klıklı korkulukhtdur. binada da terkos, elektrik, hav 
gnzı tesisatı mevcuttur. Yan cephe, diğer evin çatısından sonra kısım ah 

1 
~ap kaplamalıdır. Kayden 231 50 metredir. Birinci arttırma 17 3 942 tari-

1 hine musadıf salı giınfi snat 14 den 16 ya kadar Ist~nbul ikinci icra dal 
1 resinde lem edilecektir. Arttırma bedelı kıymeti muhammenenin yuzd 
ı )Ctmiıı beşini bulduğu takdirde ihale edil cektır, ksl halde en çok nrtta 
1 ınnın taahhudfi baki kalmak üzere nrttırma on gun temdıt edilerek 2'1 

3 942 tarihini.' musadıf cuma günu n3nl s:ıatte en çok rttır:ına ihale edl• 
lee<.'kUr. 2004 No. lu lem. kanununun ve ınas kanununun 126 ncı ma.d 
desine tevfikan ipotek sahibi alacaklılar ile dl er nl kadarlann ve 1rtlf 
hakkı sahiplerinin 1 bu gayri nıenkuld ki haki!lrını ve hususile faiz ve nıa. 
sarife dair olnn iddialan evrakı mu bltelerile birlikte on beş gun lem dal 
reslne blldlrmeleri lazımdır. Aksi halde h:ıklan tapu sicilli ile sabit o 
ma.dıkça satış bedelinin paylnştn!lsından hnr!ç kalırlar. AHl.kndarlant 
işbu maddel kanunlyeye göre hareket etmeleri ve daha !azla malumat a 
nıa.k :lstlyenlerln 941 613 No. lu dosyasile dalremlze muıncnatları llao ol 

Haydarpaıa Lisesi Müdürlüğünden: 
Paralı yatılı talebemizin üçüncu taksit zamanı 1 Mart 94:? d r T-ık tt 

lbımdır. (243'1) 


