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Kursk'ta şid- Rommef yeni 
detli savaşlar bir hücuma 

ol o yor hazırlanıyor 
Ruslar bir günde 250 
tank tahrip ve 15000 

A lman öldürdüklerini 
söylüyorlar 

Reuter, zırhlı Mihver 
kuvvetlerinin yarma 
teşebbüsünün akim 
kaldığını bildiriyor 
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Mısırın 

istiklali 
El Alemeyn' 
de muharebe 
devam ediyor 

HARB DURUMU Rusyada çok kanlıl' 
muharebeler •-------

ALi ile VBLi 

Stefani ajanai «Mihver 
lia~ hürmet edecektir» 

· diyor 

Doğu cephesinde muharebe 
şiddetlendi 

Ayıpların en 
oluyor utandırıcıii 

Roma 3 (A.A.) - Stefani ajan-

Mihver cmevzileri yar .. 
dıJo, İngilizler cdüıman 

garba çekildi» diyor 

Mısırda Elalemeyn · ~ıntakasında 
şiddetli çarpışmalar oluyor 

• bildiriyor: Mihver devletleri, or• Kalılıe S <'A.A.> _ Rommel, ötle
dularının Mısır topraklarında zafer- den sonra El Alenıeyn'e kaJ'Ş1 yeni ta.
le ilerledikleri ıu anda, Mısırın istik- am.ızuna b~tı.r. Müttefik lruv
lıline ve hakimiyetine hürmet ve veuerı ellerinde bulunan bütün va
bunlan temin hususundaki sarih sıtaıarla Rommel kuvvetlerine gerl-

maksatlarını resmen teyidederler. den hücum etm~lerdlr. Doiu eepbeüı Alman T• ltab'an tebliğlerine 
Mihver kuvvetleri, Mısıra, bir Kahire 3 <A.A.> - Orta Şark İn- a&re buradaki muharebeler Mih· 

düşman memlekete girer gibi değil, glllz kuvveUert umumt lmrargA.hı ha- Alman taarruzu gOn ıeçtiliçe Ter için mUaa.lt bir ıelllde ıelir-
M!!ır topraklanndan İngı"lizleri tar- va ve kara tebllğl : mektedı"r. Bir tak- mltatahkem 

2 •~mu .. ..nnü ba•·dnn gelen dn~ ıiddetlenmekte Te bütün ceph~ '4-"& detmek Ve Yakın 'arkı tngı'liz tabak• K:JU a l!IU W '°'7' imi bt 0k 
ı man kuvvetlen El Alemeyn'dekl mev- ye yayılmaktadır. Şimdiye ka- mevkiler ele geçiri t. r mı -

kümi.inden kurtarmağa matuf, ngil- z1ler1mlze karşı umumt bir taarruza. ı dar taanuz cephenin cenup kıs- tar esir alınmııtır. tnailiz tebli-
tere alcıyhindeki askeri hareketlere gcçml§1crdlr. seyyar ve zırhlı ıruv- mında Harltol vo Kurak mınta- iine göre be İngilizler <lüşmanın 
dcıvam eylemek gayesile giriyorlar. veUertmlz düşman :ran kanadına b.lannda ol~ordu. Şimdi Al- yan kanadına bir kartı1ı1' taar-
Mihver siyaseti, Mısır, Muıırlılann· karşılık bit taarruz yapmışlar ve dün manlar merkez kısmında da ha- ruzu yapm~lardır. Bu hareke! 
dır, düsturundan ilham alıyor. Mısır akfam ·geç vakit zırhlı tuvvdfer ara.- rekete geçmiperdlr. DOrı gelen neticesinde Mihver kuvvetlen 
kendisini Büyük Britanyaya bağla- mnda yapılan bir çarpışmadan sonra Alman tebliğine göre Alman kayıplar vererek batıya doğru 
yan ve harbin neticelerine katlan- dft§man kayıp vermek suretUe batıya. kuvvetleri Rjew mıntak.aaında çekilmi§lerdir. 
mak zorunda bırakan bukag"ılardan doğru çekllmJştır. Mevzllerlmlz saA'- 1 b i Gelen '-'u biribirine zıt ha.her· J ı mühim surette Derlem~ er, r o kurtularak istiklal ve hakimıy" etine am 0 anık durmaktadır. '-rden durum hakkında etraflı 

(Baş tarafı t inci sahifede) 
sUrülen Alman süvari blrliklerlnbı 
dağıtıldığını ve maddeten tahrlbe
dildiiinl bildiriyor. 

Rus iar11 taarruzları neticesinde ' 
kasaba ııeri a1mmıı ve Ruelar Al
manlann elinden UstünlUIU kopar
mıtlardır. 

Stoldıolm 3 (AA.} - Svenaka 
D&«bladet gazetesinin l.:ondra mu
habiri, bu sabah glSnderdlli bir tel• 
grafta Sovyet1erin Sivaatopolun au· 
kutunu heınüz rumen ll&n etmemit 
ohnalanna rağmen Londrada J\lman 
tebJiflnln dofruluğundan Llç ıllphe 
edilmediğini blldirlyor. 

Oaily Expreu gazeteel, bu mU.
tahkem mevkiin aulcutu, bareU.bn 
bundan sonraki gelioimi balamm
dan Londrada tesirler uyandıraca
fını yazmakta, çOınkU Almanlann 
thndi Tnnoçenko ordularma karıı 
çıkartmak için 8nemli ltuTI'etlere sa• 
bip ola'bileceklerlnl ve Kafkasya ı... 
tllı:ametinde taarruza devam ede
ceklerini ilave etmektedir. Ça d haflt ~- çok yerleri zaptetmişlerdlr. Rjew ac sahip milletler manzumesi içindeki rpışmanın evnmmca ..,.,,. .. ~ bir fikir edinmek kabil değil-

ba Ye av uçaklanmız tnzla sayıda Moskovanın 220 kilometre k.a- Te&vı"ki aanayı" kanunu mevkiini almağa layıktır. savaşa 1şt1rak etmişler ve 2.:3 gecesi dar ıimal babsmda mnhim bir Clir. Mamafih anlaşıldığına g3re x 
Mısırda tedbirler El Alemeyn cenup doğusundaki dllş- mevkidir. Buradan Kalinin nziyet 1Udur: Mı"hver klivVet· Anbra 3 (Telefonla) - Meclisin 

Kahire 3 (A.A.) _ Mısır hüku- man topluluklannı şiddetle bomba.- (Tuer) e güzel bir otomobil lerl İıngiliz:leri taldbedere'k Ela- f!e~:~a.n~:rnı=: ~ 
lamışlardır. yolu vardır. Alman taarruzu ge- Jemeyn' e geldikleri zaman bura- k 

meti, bu akşamdar itibaren köprü- Ağır bomba uçaklanmıı. Tobruk'a. lişecek olursa hedefin KaJinin C:la İngilizler tarafından evvelce vlkllan ~anaayiyi ~u;u ~~1:ı~ T ~ leıin, setlerin, telefon santrallerinin karşı geniş ölçüde bir taarruz yap. olması muhtemeldir. hazırlanmıı olan mll<lafaa mev- kiiç~ sanatlar kanunu lAyihftsı var-
Ye askeri binaların polis yerine ordu mışlardır. Orta bomba uçaklanmız Al k .;Jerı" 1·ıe Jı:armlaın-nı•lardır. Rom-r d manlar cephenin cenup Ut- - v· ,. ••• " dır tara ın an muhafaza altına almaca- harektıt sahası gerilerindeki dü.şma- mırıda da taanuza devam et- mel'in kuvvetleri fl1c hamlede · 
ğını bildirmektedir Hava tehlikele ... na taarruzlar yapmışlardır. 2-3 tem- _, 
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1 
bu mevzI1erde bir gedik açmağa lngilterede yiyecek 

Ali - Nedir bu surat) . •• YU
rekler acısı bir halin var. 

Veli - Aciınak yüzünden 
acınacak hale geldim. 

- Aııhyamadun. 
-- Minimini bir lokanta gar-

sonunun kucağına bir buçuk dü
.diıoe tabak vermişler. Götürür
ken kayıverdi. Şangır ıungur 
ıitti. Zavallı yaıvrucak ehem us
tam <lövecek, hem de kovacak!> 
cliye çırpınmağn baılamaz mi? 
Bu p"bi vaziyetlerde müdahaleyi 
severim. Bir kaç kere iyilik yap
mı~. sonre. vicdan rahatı duymuş
hım. Hemen davrandım: cCa· 
nnn kemali nedir? Ben veririm 
parasını ... > Bir de hesap J 4 lira 
.ııfO kurut tutmaz mı? Tabii ku· 
lunuzda tafak attı. Bir kere de 
al>z vermiş bulunduk .. w Meğer 
tabağın tanesi 80 kuru~ imiş .. . 

- O da pİynsnda yok ha ... 
- Olur fey değil, Ali ••. Mal-

zemesi toprak, fabrikası lptidn
bnal bir fırın. . . Başaran z.engin 
de olacak. Bu kadar bir itin üs
tesinden gelemiyor muyuz"> . . • 

Aliveli 

lngiliz Başvekili 
çöl 

rine karşı tedbirler bir misli artınl- muz günn ve gecn."1 sav~ çevresi ~ ml91er ve Rus cephesini l i o- k 
1 

F k t gi 1 • 
ün ,. 1 ti f zl ~etre geniılikte yarml§la.rdır. muvafEa o muştur. a at n - mese esı mıştır. Şüpheli şahıslar ihtiyaten t de düşman hava faal ye 8 a ı_ k lizler ged"ıg"ı" kapatmı•lar ve bir J Na 

ol ..+ u nare et hakkında henüz ma- " Londra 3 (A.A.) - qe zın d tevkif edilmektedir muy.ur k n . h d (1>-- tarafı 1 inci sahife e) 
Kah" 3 A • M d 5 1 ve 2 temmuz günll ve gecesi düş.. lumat verilmiyorsa da ileri hare- kar~ı taarruz yapara erı are- ,\ Woo1ton, perıembc günü Lond~a a ~ 

. . '"' ( ·!"·l -:-- . h!' •. man Ma!taya teknı• taam>z etmı.. ketin Kunk mntakM>nda Vo•~ ke"ni du•dunnuolud.,. Bu mu· ( ve•diği hi• demeçte dinl'."'enle" ."'- bliyÜlı: rol oyruyan teşebbilsü, da-mcı kol faalıyetıne daır hıç hır ala- t1r Av uçatıanınız 7 dü.şman avcısı nez' e dog~ru yapılml§ olmaıı harebe!er evvelki g(jn cereyan ı da maddelerı· h·· ... ••unda ıhatlı l_yım- t Rommc 

yenilgisini 
nasıl anlattı? 

met yoktur. Ve halk, inancını ve sü- tahrtb<'tmlalerdlr Bütün bu hareket- muhtemeldı"r. etmic:ti"r. ! .......... ha önce aarııı1.a geçen -
'-" · · h f k d

0 
M

0
l ., · .,, aerlikten aakınmağa davet ebnı~ ve b km l d Demek oluyor ırunetını mu a aza etme te ır. ı - ler sonunda. uçaklanmızdan yedlsl Mıaırda: Dün Mihver kuvvetleri yeni- le ıra a an ır. 

Jetin heyeti umumiyesi, ordunun mu- ekstktlr ·_ıen taarruza geçmi•lerdir. Mib- demiftir ki: dd ki fnglllzler, 26 mayısta hareke· ,Ilı b k 0 
v Haritaya bakınız "'fe iqe ma &-arc eye iştira ini arzu ediyor de· Reuter'in askeri Evvelki gÜn gelen Mihver teb- Ter membalan cephenin tekrar 1 leri kaynaklarımızı dUşünllnllz. Bakı- te geçen Almanlann taarruzunu, 

nilmemekle beraber Mısır ordusu- h b• • d" ? )ig"leri El .. lem"'11n' deki lngı"liz yarıldığını, İngı'lizler lıse muhare- k C i '-- l daha önce davranmak içtn, ha.-b k 1 1 k ı . . mu a ırı ne ıyor . .. -., .. n•'"' neler kaybetti . em &.ayıp an-nun azı ısım an mem e et erının n d ı benı"n devam etmekte oldulf..-u .... 
Le d 3 (A A ) R t J mevzilerinin yarıldığını, Nı e - Muıı • d 'kk t d' • Düımanı l 1 dı müdafaasında Müttefiklere iltihak n ra · · - eu er a ansı- _1_ l b·ıldı"r'ıyor. Bugu"n aelecek haber- mıza iyıce ı a e ınız. ber a anıamış ar r . d d nın askeri muharrirl yazıyor· tasına doğru çekilmede o an ... kendı' memleketi"nde ""'enme'k husu- Ü t " •rzusuı a ır · J d d ı k 11 Eşit kuvvetleri, düşmana s un · • 2 temmuz tnrthU Kahlrc tebliği el- ngiliz kuıvvetlerini yakından ler urumu ay ın ataca tır. aunda hepimizin .ahip olduğumuz 

Londra ne dıyor? verlşH bir intiba. bırakmıştır. Meydan takibettiklerinl bildiriyordu. Bu Uzak doiuda: azmi aklınızdan c;ıkarm~ız. Bütün sil!hları, iki senedir Orta Şarka 
Londra 3 (A.A.) - Haber ve- muharebeslnln ilk günt\ pek açık o- haber üzerine Rommel kuv~vet- hunlan zihninizde canlandırmanızı yığılmış büyük bir ordusu olan 

n1diğine gİirtt, Alman ve İtalyan hü- larat tnglllzlerln lehine g~tştlr. !erinin bugün yann lskcnderiye Çinde bir aralık durur gibi istıy" orum. Ancak 0 zaman laşemiz, tnm1ı-1 · ·· ı harbini bu derece küme•''erı·, bı"r mem1eketı" ıa· tı"laA aırıı- Mihverin yeg{ıne muvaffaklyetı mu- ki h · d·ı· olan Japon tanrruzu yeniden 6~ z..ıenn ÇO 
u önüne ge1cce eri ta mın e ı ı- gıda maddeleri bakımından hiçbir ıma.ı.1- bl t l .kle kaybet-11nda Hitlcr için çok az.iz ve makbul viıkkat bir gedik açmak olmuş, btt yordu. Halbuki d ün gelen bütün ba~lamıştır. Japonlar ])azı mü- kt · bulunamıya- umu UJ.K r ez 

1 
İ b

·r 1 t f.k b d f d M gedik çabucak kapatılmış "e dt\şman hı·m mevkileri ele .,,,.,.irmMerdir. :r:aman gerçe en emın meleri İ"4n ne sebep olabilir? n-ı usu e ev ı an, u e a a c ı- r1 tıl !t resm1 tebliğler el'an Elalemeyn' - ..-.. v cağımızı idrak edebilirsiniz. ~ 
ınr Mısırlılıınndır. > prensipine saygı geTeballğdm~.~..:.ih cd ·ı ·y da fn_ de çarpışıld ığını haber vem1 ek- AvustTalya etrafında hava faa- gtliz Başvekilinin anlattıkları, 

- t ·ı w • • d d b" b"ld" ... e WW>! 

1 mı orsa ı· · d d" .__ Am rlk 1 habirle ıtos erı ~cegın.ı va e en ır ı ırıg glUz tanklnnnın yeniden savaşa ka- tedir. ıyetı cvam e ıyor. , KÜÇÜK HABERLER lllgiliz ve e a ı mu • 
neşBretbmıkşlerddır. Lo d tılmış oldutnına şüphe yoktur. ,..., - ~ ur • • wn ° dilk rtn yazdıklarına eklenirse çıkan 

'J a ım an ndra a, böyle bir Durumun hullisası Ş}Jdur: İnglllzlc- Ko·. mu·. r . * Yemeklerin lokanta ve a.şçı - sonuç iki tarafın savaşma bilgi 
vadin ameli kıymetinin neye muadil r1n El Alcmeyn'dekl a~le kurduklan l lnh'ısarlar ı·da resı k.Anlan vitrinlerinde teşhir edllmele- ' -olduğunun bütün diinyaca malum müdafaa hatıan Rommeı tıınklnnnın · rının menl hakkındaki mftddet bittiği ve kudreti arasında fark oldugu-
bulunduğu hususuna dikkat gözü çe· Uk, hamlesine dayanmıştır. Bu taar- halde bu yasağa riayet etmlyenlerden dur. Silfilılan kullanma yetkisi, 
itilmektedir. ruz herhalde büyük ölçftde olmuştur. Memurlar nizamnamesi evvelki gün 37, dün de 12 lokanta askerin dövüş kabiliyeti mi az, 

Alm•n o<dula., ile ""'•oonun, ÇllnkU Rommeı vu!"nca tam vuru- Halka dağıblacak ""!'':ı~~ıi~':!"'.;=:::·u- yoksa kumanda eh~Iyotl mi? 
bir memlekt-ti işgal edince. evvelce yor. M!-lharebe dun de devam et- beyannamelerden bir dünden itibaren zere Ticn.ret vekAletı tarafından 108 Bunları uzaktan kestırmek , zor •erilen vaitleri hiç hesaba katmak- mlştır. llert İnglllz mevzilerine ta.k •• •• ı··"' • d• ...ı n vUd 
81 1 k f h lk d'l d·kı • vlyeler gelmektedir. Bu takviyeler kısmi geldi yurur uge gır ı tıon ç1vl vertıml§tlr. Bu ...,.v er, - olduğu kadar bunları araştırmak •

21

~ mem e e 
1 

ve a 
1 ı e 

1 erı İngUlzlere tedricen taarruza geçmek yetıere dağıtıla.caktır. .. 
, lfıhı nn~ı1 kııllandıklan pek mükem- hnkAnını temtn edebilecektir * Ha.rot adında 18 yıışlannda. bl.rl bize duşmez. . . .. 

mel bilinmektedir. İt 1 t hl"": Ankara ! <Telefonla) - İktisat Anl<ara 3 (Tdefonla) - inhisar-
63 

ya.şlnnnda Hüseylnie Gedlkpaşn Fakat M. Churchlll butuıı 
a yan e ıgı vek1Uet1nce bnstınlmış olan kömür lar idaresi memurlar nizamnamesi civarında bir meyhanede rakı içip ümldi'ni kaybetmiş değildir. Mısır 

Roma 3 CA.AJ - İtalyan ordulan beyannnmelerlnlden bir kısmı dün bugünkü Resmt gazete ile ne~redil~ sarhoş olduktan ııonra aoka~ çık.- harbini idare eden generale hftla Ak denizde 
İngilizlerin 1 kruvazörile 

3 muhribi batti 

umuml karnrgil.hının 7G6 numaralı İstanbula gönderllmlştlr. Bu beyan- rek meriyete girmiştir. Nizamname- nuşlar burada. kavgaya tutuşmuşlar- . . .. 
tebliği: Mihver kuvvctlerlnln El nameler maden kömnril almak ıstı- nin birinci bölümü memurlann mc- dır Kavgada Harot bıçakla. Hüse- güvendiği gibi, harbın u zun suı e. 
~:,~eynh cenkAupt dloğ'!}11ölges1nı akde ra1,~- yen halka dağıtılacaktır. murluk vasıf ve §llrtlannı, ikinci bö- yıni muhtellf yerlerlnden alır yara- ceğine inanıyor, ve bugünkü ~a,.. 
t&A.U>n ıı.re eve.~ o ar ge --ı- İstanbul Ankara ve İzmir gibi bü- " .. d A • 1 • d b h elet _ şt ··tt fık 
mektecUr. Dfi,şrnanın '!ı:llvvetıc talı- yük şehlrl~rde şimdiden btıyilk kö- l~mu e tay~n enn en a &etm e lamı ır. yıplar ne olursa olsun, mu e • 
kim edilen mevzllcrlnln işgalinden milr stoklan vücuda getlrllm.L, oldu- dır. Bu tayı~ler J?evle!. memurları d! ıs:~b~~1:ep~~~~ lerln geçen seneye nlsb~tı: daha 
sonra iki binden fazla esir alınmış ğundan son tevzi tallma.tnamelerl da- kanunt hükumlerıne gore yapıla- metrellk astarlık kuma.tı fa.tura. flatı kuvvetli olduklannı belırtıyor. 
birçok zırhlı makinelerle otuz top ele lerslnde herk~ tömtlr Uıtlya.cmı ko- cakur. A • • • • • haricinde sa.tarken cUmıll meşhut İngiliz Başvekilinin gelecekte-

Londra 3 (A.A.) - Amirallık geçirilmiş TCya tahribolun:nu;tur. laylıkla temin eckblleccktlr Bu kısımda aalahıyetBtzlık ve ımti- lcesl d akalanmJ4t~ Bu tacir, t ,,. 
dairesinin tebliği: AmiraJlık Akde- Hava kuvvetıcrlmfz dün de toplu Ankarada halka kömür "tevziatına. ban usulleri fzah edjJmekte ve ye.ıl- :t~kAr nsu~~dan adlıyey.; VilrlleceJc... ki ümitlerine iki büyük de~. eA 
nizde son zamanlarda yapılan refa- olarak kara 1ıa.rekeUerine lştlrnt ~t- ba.,lanmı~tır. den Devlet teşkillerile rearnt müea- tir var: Biri Rusyanın daya.µlŞl, ote-
kat hareketleri eanasında apğıdaki m1f r:eta1!,~~vaşlarmda beş İngıliz seselere alınanlar ve tekrar iıe ah- *. İnhi.c;arlar idaresinin bazı slga.- slkisi de hava kuvvetlerinin art-

') · · " d " uçar;.• ·~ ...... ,,ıeml.§t1r D hil" • ti0kr h "il • 1 k · d ~ı..+aı..ıı..ı.eslne g~~ı erıo Zl~aa ugra ıgı.?ı .• esefle bil- Malta adasında Mtkkaba ve La Ve- a 1 il az ta V1 eri nan memurlar hariç . o ma ~zere ra harmanla.nnın e~.,.......... masıdır dırır: Hermıone knıvazoru, Bunt sı- nezztıı hava alanlan tlddeUe bomba- Ankara ! (Telefonla) - Maliye umum müdürlük teş.kılahna yem alı- karar verildiğini haber aldık. Bu hu- . . , 
nıfından l lnsty, Grove ve Airodale Innını,, ve alanlardaki tesislere her Vckfllet.ınce, 150 mllyon liralık dahi- nan memurlar en az altı ay namzet susta. tecrübelere ba.şlantnlftlr. Çöl harbi gösterdi kı hava kuv-
mııhripleri. çaptan bombalarla mütca.ddlt tanı ll lstlkrnı: akdi Ballhlycttne 1stlna.. olarak c;alııhrılacaktır. * mv1 adında blrl bisikletle Kadı- vetıcrlnin artması, tek başına, 

Polonya tr·bliğinde de ıı:unlar kay- isabetler kaydec:lllmlştir. Italyan av den, çıkanlncıık tahvlllerln birinci 40 Nizamname, memurların itaat hu- köyünde Söğütlll çeşme clvnnndan kazanç temin etmiyor . Rusyaya. 
.. , .. ,"l Alın f"11- milyonluk kumıı .. ıı.. .... __ N.~-d ıe geçerken bir icadına çarpmıştır. Bu . 

dedilmektedir: u~ an ve an re -...t ta~- davül kil --~ uaqu• a - dudu ketümlu1c mcsuliyet, borç ve çarpmada kadına bir ~ olmamış, gelince, Sovyctlcrın kahramanca L d d k lert hava b.~laşmıılannda 16 lngi- mcv ne konacaktır. Mallye L f l• hadi . • . .k • e yv., f' kl 1 ... 
011 ra a i Polonya umumi k"- liz uçağı d~rmtl;lerdlr VekAletı bunun için ~md1®n tertl- ıı;e a et en, mezunıyet, ı. ramıy • Ulvi bisikletten düşerek ağır yaralan· dövüşmeleri mütte ı ere ya nıa rargihı Akdenizde ıon ı.amanlarda Rerlln 3 (A.A.) _ D.N.B. nln as- bat. almaktadır. Bu tık partl tahvll- tahvil, becayiş, yıll!k mezunıyet. ya~- mıı!tu'. dayanç değil, aynı 1.amanda Öt• 

kafilelere refakat hareketlerinde bu- tert kaynaklardan öğrendl~lne göre, lertn bir kısmı ikramiyesiz n 3 7.5 dım, Vekalet emrıne alınma ve ~ı- * Çapndlda
1

k1 Be& lçdua!,tmakız enmsUetrüasısünmİ nek de olmalıdır. Çünkü Sovyet-
lunan Orp Kujavyak ismindeki muh- Mwrda yonlden İngllh kıta.lan El faizli, dltcr bir :tısını da ikranıtyell ğer hususlara ait genı. hükümleri ih- de dün pıom !!o• •• tt r·kl d n 
ribin ziyaa uğradıiını esefle bildirir. Alemeyn'de kuvvetle tahklnı cdllmlş ve 3 8 faizli olacaktır. tlva etmektedir. yapılmıştır. ler, bu harbde mu e ı er e 

V&finaton 3 (AA.) _ Bahriye olan menuerde ııon blr mnk.avemete * Beyo~lunda Narmanlı apartıma- temelli yardım istiyorlar. Bunun Nazırlığı, orta tonajda bir lngiliz ti· çalışmıılardır. Düşman Alman Te Ankara Aktam Kiz Çocuk Esirgeme nında oturan B. Neşet Halllln daire- içindir ki zafer, herkesin kendi 
earet gemisinin Melr.aika lr.örfezinde İtalyan kıtaıamun ilerlemesini dur- Sanat okulunun ·-rgı·aı· K d . ~ sine anahtar uydurmak su.retıle hır- d t f dakı\rlığına güven• 
torpillendiiini bildirmektedir K durmak lçln zırhlı tetklllerıe son ti- _,. urumunun yar ımı mr girerek Uç tatım e1blıııeılin1 çal- ku re ve e 
talanlar körfez limanlannda • b' ~r- ıniblallkle bir cayrıet u.rfet.mtştır. Ankara 3 (Telefoİlla) - Ankara Ankara 3 (A.A.)' - Çocuk Eair- nuştır. JIU'mın Letn adında btrl ol- mesile daha çabuk geI!r. · 
çıkanlmıılardır. n anne Buna r&Pıen Mlhvtt kıtalıın çar- Akf!lm kız sanat, okulunun açtığı geme Kurumu genel merkezinden du~ anl~larak tahkikata ~lan- Mısır harbinin mesuliyetinl 

e..e A' 3 ( . tamba rint\ fttle:y1n dtışnan Dı\lda- sergı Ankaralılann göaterdiii fev- bildirilmiftir: Çocuk F.airgeme Kuru- mrhak, Fane ft Bamuel adlannda açıkça yüklenmesine rağmenı 
J.ik A:,,- 'k- ıı.ı. ~.A.) N- ~~ ::....-• 1'1 Alem.,'""' eenup kalade ••iheı iberine btt müddet mu hul•an l•ônde I' f..a aelinlik •• ..,,., ,...,, ........ Dmon tuzu B••vekll büyük itimat reyi aldı, ~ .. ;ı.. ı:,;.,.ı, ~;;.':,~ ,;:';id"; ıaat, ::.~ı: .:!u~·..:~ daha ..,k bulundmulaeakb<. . Anka- vennioU<. Tem_m?z.,. lo_inde do ev- .:..,tarken ,,..... Ozerlne yakalan- ,,:::~a türlü de olamazdı. Zira, 
LI t" t • • • Al .,_ Uk• ... etlertnde ı.t.-6-k dA.... ra Aktam lcız sanat okulu l>u sene lenecek Ye gelınlılı: tedarik edemiye- 1 t.t·~•-- ... Y ~ 
o r ıcare gemısının t anfü~te tor· _.. ıen..,..,..,..,., _ .. an b• d 1 d·ıı d 1 ·1 k d d k" le 1 ~ mı3}ardır. Bun ann aa .-....... ....... M Ch hill bu harbde İngiliz 
pi1lenerek batınldığını bildirmekte- meTSilerlnl cenuptan lbnale dotnı tedı~ıntaa y~pı an L ta 1' t . o &ıylFk sı e ce ~ urum a ı ı_ ı~ ara parasız i_pe - tahlll edlllnce bunun llmon tuzu ol- . urc . 
d" zaptetm1şlerdlr. nsa ço& geç oaı amııhr. a at li &um~ vereceıttır. Niklh mulıiave- may:ıp asit oksalik ısmtnde sıhhate azminin timsalldir. h1gıltere, bu 
"· Alman oano Ye pike ta:muotod heo •7 kad., k~ hi•.meoaiden oon- le.ini •e IUnn pa•uoz lium.,. a.ı;.. '""'"lı bh madde oldutu anlaşd>ruf- nazik zamanda bu ağır mestıll-G l K" - Di .k'" dftıpnruı motörltı tuneUerino dalga.- ra bu kadar güze] lm aerg:I açması yacını bildiren Belediye vesikAııını tır. tl'ç satıcı adliyeye teslim edil- . • ek lnana-

enera azım n ın lar halinde te.a.truz ederek kara. kıta- fevkalade takdiri mucip olmuıtur. ibraz etmek krıfidir. mlljtlr. Bunlar ifadelerinde bu mad- yetlerı, bu derece Se"W er • . 
ölümünün yıldönümü lannı destckleml§lerdlr. Mektebin sekiz yllz talebesi vardır. --- deyt Çeşme meydam clvannda Yuda rak üzerine alacak başka bır dev-

İskenderiyeye hava akıni Sergide elbise, ıapkacılık, lleyaz iş- Son yağmurlar ekine adında birinden limon tuzu diye alıp ıet adamı bulamaz. Bunda n baş-
TrF.,kJlrne 3 c;eıcroünlfa)t'· - Bugiln Kahire 3 (AA ) _ D:ı.hlllye Na- ler ve yemek kııınnlnn çok beğenil- f • ..:..ı 1 ld sattıklann1 lddln etmişlerdir. Zabıta k M Ch hillin düşmesi Al· 

a yn umum m et "lı General zırlılh bu sabah erkenden İsken" ı- mektedir. ayua ı o u ve milddelumumtllk tnlıklknt:ı. bıışla- a , ı . u rc • ~~zı~ ~~~c:~~~ü~~~:1~~~~ yı-dc kı'ill bir b va. a.kını old , 1 • Me~tcp mudurii bayıın Suznn, teı- Blrk!ı.ç gün evvrl !'irhrlmlz 'c rlva.. m~tır. manya için Mısırı almaktaı;ı dn-
e (.rl"rlnden E!llmc Tal be Yurdıın- blldirlyor. Bombal r atılmı~ 28 t hır ed.ılecr.k bir çok .. ~erler bmüz ta- nncln. Y~an YtJ,ğmurlann İ t .. nbul vl- * İnse müstc.şan B. Şükrü Sök- ha büyük bir zafer olurclu. Ingil-

' 
1 

h tıt 1 1 ı b ı d ld b 1 ~tlnd<'ki ekin 1<-ln ~k rnydalı ol- tn('nııüer ne koordlnnsyon umumi kô.-I te . d.. man 
1
a bu sonsuz keyfl da m ra.s1m yapıldı Ik. d kikahlt ya anm• a ar ar 

0 
r. c enın e ın e 0 ugunu ve un ar n durru allkah makamlara gelen rnp0r- t 'bt B. Hi\zım Kuyucal• dünkü cks- ı e, uş ' 

11 lh m ~ku md:ın · <:0nr:ı umumt Yeni Zelanda tümeni da ancak gelecek a<"rcide teshirinc 1 rd.'n nnlıı.şılmı.,tır. prc$1e ~hrlmlzc gclm'~lcrdlr. . veremezdi. Avam Kamara~mın 1 

iş vr il ~. l '1'l Gflndl'~a11 WelJington S CA A ) - Rc:m! harb imkan bulunacağını aöylemi~tir. Bilhassa. pancnr, kavun, karpuz, * Go.lntndıı. bir kutu fabrika ındn kaı aıı :Mısır e:ıtsc dahi İngilLere ı K " z Dlrlk'lıı h:wntı vel muhabiri Yen1 Z
0 

l 0n drı. tümeninin Ankara 3 (Telefonla ) - 1~met susam, kuşyemi, nyç1çe~ 11c umuml- işçi 14 ya fanndıı. Dlmltrt diin mn- sarsı~ıaz demC'Mir. ıı m ı w· <' rlr .ı ht.k ııı-! ı 1 ~en batı çöllliıe JD.~O. getırlld1- Paaa Kız F nstitlıali ıenelik sergisini yetlE.' mcyvo.lar ya!tnıurclan çok fay- klnl"de c~lı"lrken s~ rlinl Ç'l.rklara 
nak uv•re tornlcıra lıı 1r. Günde e ~urU' oıanuc- 111• • • 

e •okf ,. t~~.Pve 1 
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AKŞAMDAN AKŞAMA l' . ) ~~-.. ~ ~..;p .. •arı 
, Tenasüh ve, hayvanlar, --- - : ; J 

~ ............................................................................. .,, Bu yaştall 
e1::,:d~=!~ t~ı:ü Yeni ders se-ı Tnrk tiyatrosu tarihi Sahte piyango 
~elme'ri• klU"fllıiı. ..dece ccliıiıu ıY :f. llenemit methur bir edebi· 

'.'.1E!!~3; !! =::::. nesi haz1rhöı ·Selçuk"'ılerde tiyatro Suçlu makıaainin ;-.;J:. ~::--:-
nn fertleri. ıra,• ulrw\da oluk oluk dolandirmak olmadiiini Aıkoh-:m do~:... Bu <>;:: ı: 
61üme nud Mvkettilderl tatdac.k Mekteplerin vaziyetleri söylüyor din hayret etti. Ötekiler tekrarla--
,.ydir. Cennete cfrmiyeoetderhıe lh 1 nl ti ı...11.! dıları 
inanan bu •tehib lerin ban.ı ruh ve t yaç ıpe . tetıua B l ki b• dol il - Bu Yaıtall .. 
mibanikiyetl ile böyle dö"riiıtülderf. edilecek 8Ş 1 1 lf yazt aylS e 21 nl.sanda Qekllen m.lll1 plfanııoya Haldımda fikir rirlltülen edebi· 

· Derde, pek eolc milellift.; oyalıya. att biletlerden altı tanesınt tahrU yatçı ideta bir cıanat z...o afaa• 
cak bir konudur, Tr •• tc b Unkll ekli l b' yetlnl Blzanı mem~alan bize bildiri- ederek sahte blletıerle piyango mtı- cibi telikkl ediliyordu. 

Kimi Milat"' __ ,_,_ MJ.arif mQdllrlütt\. anUmilzd.eld il '1a o, ug 1 Y •· u:e dürlill11nden muhtellf tarihlerde 2512 Garip tesadliftllr 0 ailnB vlm-
• ı umı:ııw.uı;ta olduğu gibi, D4J...9f3 d&I'9 Jllınd& llkoJrullaMa.n orw Tanzlmatı mUteıJdp gelmlıtir. Gerek yor.• Ura alınaktan maznun ııs yqlannd& de cresimıt e dair bir kit -~-

timdikf ruhumuzla. cimJmide tam talara vt ortalArdan ııseıe~ gtreoek cTürk Temaıuı• adlı eaerlmde, ge- Ben cTUrk Tema.şaaı• a<Ilı ea .. Şemscddlnin mevkufen muhat.emesi.. d ap vau,.or
bir saadete, ebedi bir refaha ve talebe~i1n hangi mekteplere devam rek bu kıı cTUrk Tiyatrotu Tarihi riml yazarken bu fıkrayı okuınut. ne dün blrtncl aQ"ır ceza mahkeme- um. Orada Rle1hur ~ Anauste 
ısevke lca~ bize milJdel•. edeblleceklerlni ~nnelı Qmre bit Matinelen• l>aılan~ıcında verdi~lm membalanoa mUraoaat etınlı, fakat slnde b!L§ll\nmı§tır, Maznun şem.,ed- R~lr'~ bayatma dur ıu satırlar 
Böyle bir öbür dünya .hayatına mm. bl'()füt hazırlamıftır, lconEeranıta l>ana bu lcanaati veren ben de, Fuat K8prUlü ıfb~ bunla- dln tevil yollle suçunu ttlraf ederek &'8dime illttfı 
mayanı da Wir aayll'. Dıter taraftan. Uk tedrlat mtlf..,. aebeplerl klft derecede anlatmıı ol- nn tiyatro ile mUnuebetl olabiloeo· mahkemede oöyle söylemıttır: ihtiyarlık çailannda Angu.te 

Kbniı Hiriatiyaııhkta olduğu ırıöl, tlfl.ert, ma.artf mtldttrllnQn relslltf. eJ .. duğumu :z:an.ne<flyorum. ğine bir an için bite lhtlmal verme- - Maksadım piyango mQdQ.rlt1ftı. Reıııoir arbk lcötiiribn olmuıtu. Par-
ruhun aemaJarda m&n.Ti ıülc6nuna tında topla.nını$ardır, Bu toplantıda İsmail Hami Danlımend'ln cCum- mi~tim. ÇUnkU tiyatro denlnce flli nll dolandırmak ı:kğlldl, totı~ va- maldan romatizmadan geriye dofra 
ve bahtiyarlığını cenııet hayatı dİJ• geçen ders yılının vertm. nettoelert, 6- huriyeb refikimlz:de çıkan cSelçukt- akla ~elen oey muhtelif ıah111ann ıtyetlm de buna müsait del'lldlr. Her kıvnlmıtb, fırça tutmaama hemen 
kaatetmelde benber ennet le 111 nUmUroeld sene tçtn alınacak tedbtr- lerde Tiyatro• adlı makalesi bana çerçevelı:tcll~I bir vakanın mevzu aöy dbabrlam banrk:a dklfalyet edecek para hemen imkan kalrnaınlJb. Bacaktan 

k • c ap • ler görtlşlllm(lştQr 1 k il ( l g n e yor, A a 11.f anınla konUfllr- \'ile d t rd F-'-nın ocıkoca analıtanm Saint Pierre•· Verilen ka ra · Ôl'4t h üt ttfş yazılarımın ve ıöz:lerimln Ufi gel- o ara ıeç meı. yaı;ı ması ve oynan· ken piyango biletlerinin Uzertndekl u .unu llfıyarnıyo u. cııaet 
in zünnan.na bağlamak tenakuzuna kendl mıntak~~a'ld me°ı:ı: v!zı ~ mediiinl 8irettl. Yaz:dıldarım ve mıuıdır. numaralan kolayca de~tlrllebUece. maddı varlı~ın.ın bu kadar erimesl
düıer. yetıerlnl hangi mekteplerin tamire aöylediklerim kAfl gelseydi eminim Biz:anı imparatorunun aya~ındald ğlnl ve bununla para alınablleceğlnt ne rağmen ihtıyar ressam aanatımn 

Kimi deı Daha eaki dinler... Te· muhtao 'otdutunu, blnalanndakl sınıf lcl makale aahibl tiyatroyu Selcukt- hastalık bir esere mevzu olama&. söyledlm Arkadaşlanm bunun im- en olgun zamanında bulunduğunu 
naıübe inanırları Ölünce kaybolup mevcutıannı. yent sene tçln mektep. lerde baılatmak eten lnl mildafaa- Olsa oka blr taklit mevzuu olur. kbsız oİduğunu Uert stirdiller. Bu h~~i~ordu. ~!'nun İçin ~İr _care 
citmiyecekmiıiz. Eğer bu hayabmız:· lerde şube açmak J!zım gelip gelmL. ya kalkmaz ve ta.biatiyle aldan- E.sa!!en burada gec;en chatip:t s5z:ll münakaşa. üzerine ben de tddlamı is- dQfundü. Kendısıne tekerleklı hır U.. 
da kötülük ettikse ıimdikinden daha yeceğt, yeniden rnekteb& llıtı~ göıs- mazdı. yaz:ılmıf bir eserin mevcut olmadığı- pat için altı tane 23 nisan blletl al- kemle yaptırdı. Her gün buna bini-
fena bir derekeye dU.ecekmiJiz. teren semt olup olmlldığıru blr ra- Bu ıel>epledir ki mevzua bir defa nı: taklitte irtical olduğuitu hattl dım ve bunlann numaralannı boya yor ve modelinin yanına gidiyordu. 
Meseli, fakir bir köylü olacakmıtıL potla. btıdlrecektlr. daha dönü}•orum. Düşüncelerimi sa- tuluat yapıldığını gl>ıtenr. lle tahrlt ederek ikrnmlye çıkan bilet Fll'çasıru romatizmadan kıvnlm11 
(Tabü, 0 zamanlar halkçılık yoktu. yın muharririn yazısındaki gelişe gö- Bunlara tekit edecek diğer bir numaralarını yazdım, Blrlslne 1000 pannaklanna baAlatarak resim yapı-
Köylü ,memleketin efendisi sayıl- Konservatu- re sıralayacaiım. Ümit ederim ki nokta da cahlakt muhavere tabiridir lira ikramiye isabet eden blletln nu- yordu. 
nuyordu.) Yahu• köylünün eşeği kendilerini tatmin e tmi, olur ve bu ki bu da bir mevzuun, bir metnin marasım yazdım. Ellmdekt yanın bl.- Bunu olruyunu insan k~di ken-
la ti k 1 . • 1 d letU. Bununla beraber yine numara- d' d' • d k 

o cakmı.şız. Yahut ağaç, ot ... Yok, sure e ba, ıı arını da aldanmak an y~nı es~n!' mevcut o mo.. ı~n~ yeni sı değl.ştlrllmlş diğer 09 blletı götü- ıne en ı~e ıçin e 6U cün\leyi te -
eğer sevaplı bir ömür sürdükse esir- var talebelerı• kurtanrım . ?•r delı!dır. Bun~ k?,"?;edı d~nılmesl rüp piyango mlldilrlile;ündeıı lk1 b!.n rnrlıyorı 
likten esnaflığa, esnaflıktan aarraflı. İsmail Hami Danişment yaı::.ısının ıse taklıtli 'Ve güldurucU hır oyun llra aldım Kimse farkına vannndı Biz:de c:sanal yq11> ne kadar krıat •• 
ğa, 5arraflıktan zadeganlığa terfi... başında tiyatronun Tanzimatı müte- olduğunu anlatmak arzusundan ba~ Beşinci bll~tl de Anna adında btr ~ Güzel sanatlar adeti tatlı bir «genç· 

~*.. akip doğrudan doğruya yurdumuza ka bir manA Lfado edemez:. Esasen la göndcrdlm ve p:ı.talan aldırdım. lik eğlencesi• addedi1iyor. Ve mu· 
Bunlann hepsi de cazip ve bevea- Antigone'yi temsil geldil:ini: meddah, K ragöz, orta bu kelime nywıen muhafaza edilme· Tanıdıklarımdan Agop ndında btrı.. ayyen bir yaştan sonra bu ejllence-

lendirici ıeyler ... Belki bir istisna Ueı edecek gençler geldiler OY'.ınu gibi ilk tema,.a nevilerile ala- yip tercüme edilseydi yine ayni ha- ne altıncı blletı verlp piyango mü- yi adeta size yakqtıramıyorlar ... t,te 
Maddiyetçi mezheplerin dünya cen- ka ve münaaebeti olmadığı kanaati- kikat meydana çıkardı . Faz:la olarak dUrlOğUne göndermiştim. Bu defa bu:um içindir ki edebiyat biz:de ,im. 
netL. Zira tu yıkılı.ılar varken, aman ni, benimle paylaşan Refik Ahmet burada verilen izahat ta bu görü~il çUpbelenmşller ve blleUn sahte oldu. diye kadar hic de ciddiye alın.-ıııı 
Yorabbi, nud bir tamir devreai aeçl- Meşhur klasllc Yunan faelası AnU- Sevengil ile İsmail Hnbib'in eöderini tekit etmektedir. t.tunu anlayınca Agobu yakalamışlar. bir mevzu değı1dir. 
receğiz de ona nasıl erİlec,.ı;.; ... ? ... goneyt temsll edecek olan devlet anıyor ve ayni fikirde ol n doktor Bir hastanın, doktorunun vo etra- Bunu haber alınca derhal gidip r:abı. B' d -:ı ı t •- d 
ln -- konservatuvarı talebeleri dün, başla.. • .L' • taya vazıy,.tl a ıatn ak ıı .. 00 b az • " .. ze sana aoyuncaıı;ıt an, 
sanın ccenneh değil ccinneb di· Kunoı'u zikrediyor. fındakilenn te~nıı edılebilecek ıekil- n r ~ un u L .L-'- L--• l' nnda konservatuvar mUdürü B, Or- ki' d'I • b 'l . işten ha.beri olmadığını ve suçla alA.- dopaçıt ve «~• ten sonra UCLt' 

yeceği ge ıyor. Cennet.su «tehih lere han Şa.hln Oökay oldu~ halde ıteh· Bu vesi!& ile yazdığı cbu umumi d~ t.~. ı: e ı m~ı ı e .bunun bug~n kası bulunmadığını söyledim Sahte layan ömrü gayet kısa süren bir me1· 
de hayranlık büsbütün artıyor. Fe· rlnıl.ze gelmlşterdlr. Heyet 4Q genç- kanaatin kat'iyetino rağmen;. cüm- bıl~.ıgımı~ ~ckılde hır ck~medı:t biletlerle piyango müdilrlügü~den al- ıruliyettir. itte 0 kadar • ., 
ragatin bu derecesini tarih ender ten mUrekkepttr. lesiyle bu kanaatimizin kst'iyetine d~gı.l ... eskılerın ,z7vkle seyrettıklerlnl dığım 2512 llrayı sartetmedlm, hep. Ve Yatanı batını aldıiı balde hali 
kaydeder. Devlet konservatuvan heyeti IJugUn İşaret eden ve biraz daha sonra bıl~ıgım~z: ta'klıtlı btr nevi oyun ol· slnl tamamlle cebimde sakladım. Ya- tiirle uiTaıan kahramana bayatta 

•ı+:• saat 16 da Tıı.kslmdekl Cilmhurlye* cTaıınzimat tiyatrosu bize Avrupa- dugunu 19pat etmez: ~l> kalandığım z.amnn da zabıtaya pa.- muvaffak Olmut dostu f(;yle nasihat 
insan sonradan öğrendiğine daha ~bide.sine çelenk koyacakttT, Bugün dan gelmiş olmakla beraber:. diye- İmparatorun yattıgı arabanın da ralan tesllm ettim 

faz:la meral: aanyor. Üç büyük vah· Emlnönll Halkevt ~ererıertne Parko- rek tiyatronun Avrupadan gelmi' taklidinin gülilnç bir hava yaratmak- Piyango mlidürlUillnden paralan 
daniyet dirıinin cenneti hakkında ti telde blr çay verecektir, olması Iarazi,yeıini, bizimle beraber, tan baoka ne sebebi olabilir> Üatesl- alırken baıtka bll.fka yanllf adresler' 
çocukluğumda malumat ve tafsilat Vall ve Belediye Reisi doktor Lütrl kabul eder gibi görünen a!lyın mu- ne bu oyuna crocukçu aıfatı veril- vermesinin sebebi sorulunca Şemsed-

Kırdar da devlet konservatuvarı '" 
aahibi olmutlum. Tenasüh nazariyesi gençler! şere!lne bir IS!llı! zlyareLl ve. harrir s5zlerini şu tekilde bitiriyor: mesi de esaslı bir oyun olmadığını din: 
elbet bunlardan pek daha eski ol- recekt.ır. cAsırlarca evvel mevcut olduğu ta· gösterir. - Evvelce de söylediğim gtbl, mak
makla beraber, onu herkes gibi ben Heyet relsl ve devle-t kon3ervatuva- rihi delillerle İıJpat edilebilecek çok Hele Charleı Lebeau'nun bu bah- sadım piyango blletıerlntn tahrif &

de neden aonra öğrendim. Sokakta. n mildürll B, Orhan Şahin Oök&y eıki bir Türk tiyatr:nu yok değil- 8 ., dair yazdığı cBu hastalık en &.dl dllebllcce~lnl ve idarenin bu sahte 
kırda, bayU"da • .::..::..1.en bır' a" kö- gazet""lle- lht'~a:-l'"rınt •u suretle dir.> b' yt . t '-"I dl d blletıerle aldatılacaıtını tspat etmek-

J'... ..... v "" • ., ı.:s " ... ·~ ır eg ence mevzuu e,u e yor u.> ti. Her defasında doğru ad~ ver~ 
pek, bir let karıruı. bir inatçı katır anlatmıştır: Bu tarihi delil cAnna C:>mncne> ciimleai işin içinde hiç bir ciddiyet seydlm şUphe uyandırırdı. Bunun 
gördükçe diifüncelere dalardun. Bü- - İstanbula gelmekle b!lyllk bir &?- in Bizanı imparatoru cAle:ıdu in, olmadığım, yaz:ılmıı bir komedinin lçln başka adresler verdlm. 
tün hayvanların gözlerine bakarak. vinç duyuyoruz, Gazetelerle hal.km ayaklarındll d!imla olduğu halde, buluı.-ımadığını bir defa daha mey- Demiştir, Şahitlerin dinlenmen içln 
bir hüzün, bir Pİtmanbk mi.nan ıez- gösterdl.ğt alA.kaya teşekkür edertz: Türklere karşı giriştiii ve Üsküdar- dana çıkarır. Çilnkll Lebeau filcrinin muhakeme başka gllne bırakılmıştır. 
mele aava,ırdun, Tmaa kalkmıt bir çok mütehassıs olduk, Fakat btz se- dan ileri gidemediği aon ıeferini hi- yanlış anla.,ılmamasını temln için 
at, fare yakalıyan bir kedi ile k• .... ı· vlncl, asıl temsllden sonra. duyaca- kaye ede.ı bir yazısıdır. Tercümesini 80·-zlerı'n'ın aonunda. bu oyunun R k } d · · 
1 d b -... ıh. Ant'.... t .. blzlm b~ t" a ı ısmar ama ı~ı için 
atınca a. ıyıkalbndan aülerek: "'~· ~one P ye,,. u un ça.- birlikte okuyalım: ckaba bir fıun yani kaba bir taklit e 
-Ha gayreti Adam olac:akıınız ... lışnamızın muhassaluı değUdlr. BI- cKılıç Aslanın maiyetindekiler bu oyunu olduğunu da tekrarlamakta- yaralamı .. lar 

d d' zlm, bundan başka daha z.?ngln re- b ~ 
• er un. . peratuvanmız vardır. lıtanbulda blt tstırabı aırf bir temarüzden i aret dır. Seyyar dondurmacılık yapan Atay. 

Ne yalan ıöyliyeyİnı: Su tenasüh operet temslll vermek lçtn 200 ki§Ulk zaınnettiler. Hakilct bir hastalık de- ' İşta bu sebeplerledir ki Selçuk dın adında blrl gece samot blr halde 
nazariyesi, - bazı roman ve hiki· kadro lbımdır. Bu itibarla. bunu ğil sandılar ve tereddütle gevşekliğin ,arayında oynanan bu taklitli 01\ll\ Oalatada bir kah~ye gltmlt orada 
yelerime d'-.falarla ııeçecek kadar - mllmklln göreml.ynruz.• damla kisvesine ıokulmuı olduğuna bugün anladığımız manada bir ko- oturan Şakir ve Yakup adlannda l.1d 
beni ilgilendinnifti. Belki de haya- hükmettiler. Onun için içerken 'Ve medi olamaz:. Ve Türk tiyatrosuna arkadll.fll yanma oturarakı 

veriyor: 
- Hail mı bu çocukluklann pe

ıindesin a birader? •• Gençlikte h~ 
pimiz o iti yaptık. Şiirler yazdık ... 
Satırlar karaladıJc. .. 

Evet amma bütün bunların bir 
zamanı var deAil mi? •• 

1'in berbat tarafı gençlikte kria 
halinde ırelen heyecanı. ıür arzwa
nnı hakiki ve devamlı ı~t cevhen 
ile karqtınyonıs... Ve meseleyi sa
dece, baıil bir srençlik kaprisi hıllin
de alıyoruz... l,te sanat y .. ı bizde 
bunun için bodur kalıyor ... 

Hikmet Feridun E11 

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

1 Günlük Borsa l 
İstanbul Borsaruun Sf7(19il fiallert 

limiz kı.aa ve İptidai olduğu için... * Bakırköy Ktzılay ceınlyetlnden: sarho,ken hemen hep hastalıkla bir başlangıç teşkil edemez. Hattl - Çok par& ka1lll.nmışsın, BiN de 
Zira fU bildiğimiz dünyaya tekrar 1171942 tarlhlnd& Florya PIAJ gazino- alay ettiler. Bu b!lrbarlar hakikaten cTürk Temataaı> nı yazarken ben rakı u;marla, ~ 7.5 933 Türk borcu 1. n. lll 23·70 

d ğ hilın -•- 'h 'mali sunda. cemlyetımtzln çıkarına. verU- Dem.'•l"'rdl "ı..ft d 5 1938 tkramlyelt 20 85 o a ıcK ı tı ·, hiç görmediği- hatip olduktan ıçın imparatorun bunu, mevzuu olmadıiı için, orta "i" r. ruuı.Y ın panıw;ı olma- 1 
• 

• h. ih d d!...!ı k dah mest tekarrür eden gece eğlencesine 1 ki dığını söylemtş, ötekller ısrar etm•· , 1 1933 lkramlyeıı Ergant 22.90 
mız ır cı an a amme ten a lştlrı\k edecek sayın dııvetlllerlnılzln ayağındaki hıutalığa dair ah a oyununa ibilo bir ba.tlangıç olarak LV" 

llolayce •bu terazuıt ile tartılabili- avdetıertn& bir sühuletolınak "-re muhavereler tertip ettileı-. 1,te böy- kabul edemedim. Sayın lsmail Ha- ler ve bu yUzden kavgaya tutu§Dl.UŞ.. , 'J 1934 Blvaa-Erzurum I 19,85 
B L--· b' d' bil W1<I lardır. Bu kavgada Şe.ldrle Yakup , , 1934 Sıvu • Erzurum 2-'119.95 

yor. unu en ucuıt ır unağ e gece yarısından sonr.. saat 3,30 da lece onun ayağındaki ıstırap nihayet mi Dani,mcnd'ln loaret ettig"t gibi b k 
A b 1 

"' ıça lannı çekerek Akayduu vUou- > ı 1941 Demiryolu lstlkraıı 19.95 
« ca a nasıl o ur?• diye kurup du· Floryadan İstanbula bl~ katar hare- bir takım (komedi) !ere mevz:u teş- (Devam' sahife 6 aütun 3 de) 

N 
L dunun be§ yerinden tehllkelt surette • ) ) il il ff n 19:51 

ruyor. •tekim. Üç ~ bin sene ev· k-et ettirilecektir. kil etti, HattA Ti.lrkler imparatorun ~ yıırn.lamışlardıl', A. Demtryolu tahVlll I-ll 52.11 
velki iptidai insanlan tenaaüb naza- uiiiill.+011u1tu110 .. iuonoun doktorlariyle kendisine bakan diğer 1 Vakaya polisler' yetişerek yaralıyı A. Demtryollan tabvlll m 53,-
riyeainin ardı sıra aürüklemister... naaibl kameı. öküzünkü üvendire. adamıannı teşhı. va temsil ediyor- K arl mektubu oerrahpa,a hastanesine kald.ımut- A. 0emıryo1u mnınessu senet 4'1.-

~0 etefin dikenli değnek... lar, biz.zat imparatoru da bir araba 1 ---0- !ardır, Şaklr ve Yakup k8Çm11lars& Kupon kesik 
Elbette en facii, gayesiz bir bayat- Diitündüm ki, ıu dirilme nazari· içinde yatmıı olarak ortay4 çıkarı- da biraz sonra 1ktsl de yakalanm.Jf- T, C. Merkez Ban~ 

br: Dünya cennetini dahi görememif· yelerin.in en Lasiti ve kolayı olan t~ yorlar ve i2te bu mevz:udan bir oyun Patlayan bir lağım tır. T. tş bankası nama muharrer 
~~. ölüp hiç olmak ... Bir titreyecek. nasühle, taYet bir ırün inean oiluna yapıyorlardı.> -o-- T. İ4 bankaaı <hamlle alt ) 
ıki ıspazmoz geçireceğim. gözlerimin ehli hayvan haline gelmek mukad- Bu fıkrayı ille defa olarak ortaya (Harbiye Slpahl ocağı karşl.!ın- Bir ağır İşçi karnesi T. 1' bankaaı mOmesstl hls. 
fe~i ~neeek ... Ve berşey püf ... Yok •.• derse, aman, ayağımızı denk olalım. koyan, Fuat Köprülü olmuştur. Ken· dakl (cebel Topu) aokaRının ter- bulundu A. Demlryollan ştrteıı (% 60) 
Battı •• Bu, cehenneme bile gitmekten Zira, dayanılır teY de~'. Zavallılara disinin 1922 de cİkdam• da ve ko.ı çeşmesinden sonra gelen kıs- A, Dem.lryolları ştrketı (% tOO) 
f ..... 1 rek 5u 11.• d l h 1 F"'lh'- Bosnaı .....__ All, blr Esklhlsar çimento "~1 0 sa sre •· zebanilerden bete.· ufünlik edı'yo- sonra baz:t ilAvelerle cTürkiyat ınec- mın a patlıyan lft.~un c var a - -~ ""' 1 çonnwı 

C M d k tm k a~r ı-ı kart bulmn• ""'tlhte Ha.f Sigortalı Kredl Fonstwe 190S 
eçen R'Ün bir arabaya binmittim. nız. Öyle kiı muuı> nın ille eayıaında çıkan « e mı aylardanber1 rahatsız e e - ~· "'" ı """'' ... .,. 11 ' 

Bu pahalılıkta elbette doya doya - Hiç olayım .•• Yftliden dirilme- dahlan makaleJinde bu malumatı tedtr. Bunun öntıne geçllmesl pap. çarşısında kahvecı Cafer. te.s- • • 1911 

arpa Yememiş ve binaenaleyh hız:lı yeyim. •• Ona bile raı:ı)'Dn! • demek vermektedir: cOğuz Tilrklerinin kur- için gecen ay gazetenizle. o.lA.ka- Ilın etml§ttr. Kartını kaybeden ora- ,• ,• KAmu~ 
YÜrüy h ı l'f d dar makamlar nezdinde rica.da ya mllracaat ederek alabutr, ~~ 
l" emeyen ayvan an arabacı za- İşten değil... dukları bUyük küçük muhte ı ev- bulunmuştuk. Bugüne tadar blr Londra tızerıne ı sterlin 
uncesine öyle kamçılıyor ki... En insafı Onlar da can ••·nror. letlerde sair ialılm saltanatlarında l 1 Barbaroıun h k il Ne.,,,ork üzerine 100 "olar hu J • .._..,. d' net ce Çlkmndı. Bu yüzden bu c - ey e • J "' 

k 
1 
s~ yer erim, kammın altmı, iki Hayvanlara ettiğim.iz eziyetin bad- olduğu gibi hükümdan eğlen ır· varda otur.mat ldeta lnık.ln.m blr Cenevre üzerlne 100 

b~ ~guı'? aras°!1 .aeçi>:or ... Atçlklar, di, gayesi yok ... Bu gidqle onlar ha- mekle mübllef nedim ve mudhik- hale gelmiştir. Beled1yeın.12ıckn Belediye iınAl' mlldllrt1 B, İbrahim- İsvlçte franla 
.utun ~ıkkatlerıru gerıye doğru tek- kikaten Allahın rahmetine uira- lerin mevcudiyetine kola,ylıkla hük- b!zl bu fena vazlyetten kurta.nna- le profesör Belllng Ollzel sanatlar Madrfd t\ıerfne 100 perıeta 

sif e.tnUtler: Heran ... efecek darbe·.ı ""P cennetleri doldurac-'- b·ı··e ıa med ... bilirl• Neteklm Anadoluda Akadem.lslne glderek Batt>aroa lbld ... Btokholm Qzerlne 100 kuron belit l Dah • 7• J' -.. - ... - aın.ı blltün m~halle halkı namına sl maketlnl tetklk etml.flerdl.r, Bu 
ıv,or ar. a mukavemetli ol- hay.anlara kötü muamelemis ribün· Selçukt saraylarında Bizana impara- tıekrar rica eder1m..) maket muvafık &'ÖrW.mQf" heıtelln BORSA DIŞINDA 

155.-
14. '79 
ıus 

205.-
30.21 
49,21 
11,80 
97.-
93.-
65.-
ı.-
6.1, 

lS0,'10 

30.0I 
12,G3'lf 

sı.ıe 

aun dıye derilerini lonttıra.rak, bo· den topumm birden cehennemi boy- torlannın taklltlerint yaparu sultan- ~1 Topu 80ltaRı No, 14J yapı.lmuı kan.rl.aıtınlmlftıı, Barb&- Ttlrt altını 
yunlannı kasarak... layacalu lan eğlendirmeğe çalııan bir takım Kem.al Nuray ro.run lbldesl, tabii bllyiltllttte ola- Klllçe altın bir ırrama '!·: 
==F=ak=a=t=b=ü='tün="==b=ay=a=tl=an==bu==.="==A=bn=========··=·========~(V==l=·=N=u~)====m=u=d=h=~==~=•=m==uk=a=l=lit=le=r=ln===m=e=vc=u=d=i·========~~~;;;::~;;;::~;;::::::==ca=ktır==~·=====================M==.,ecJ~~~ye~==============:::=:~· 

- iki Hnlkevi arasında rekabet 1 . .. Mesela E.minönU Halkevi 
var diyorlar bay Amca .. • konser 1ıerse .• , 

Bay Amcaya göre ... 

bir 1 ... Beyoilu Halkevl 
konferıına verirm(ff,., 

lıenıen 
oyun tertiple1111. •• i:füterlrmi, 1 ... 

birj ... sırı rardını kolu eıkarına bi(l ... Öhürll halka bedava o~ 1 B. A. - Eğer rekabet dedıklorl 
buysa damı bUtün Halkevlerimi.z:f4 
başına dıntumt .. 



Serseri çocuklar 
Bunları kurtarmak ve cemiyete faydalı bir hale 

getirmek için ne yapmalıdır? 

PERDE VE 8ADNE 

d1ERDE ve SAHNE11 n1n temmuz 
ea?W b!rçıok kıJmetll ynzıiu n mn
gtn !'C31mlerle çıkmıştır. Tavsl~ ede-· I 
rlz. 

1 

LOKMAN HEKİM j 

Yakında açılıyor! 

PARK 
PANSiYONU 

scrserl. soknk çocuklp.n son ~- 1 IDen.dllerlnl ~ce derecesinde 10- Lokman Heldmın <S7) c1 myı:;ı (İstiraliat ve Rejimevi) 
Jl21Ullarda gerek hllltüm.etln, gerek ranlar da çok ıôı1ilm11.ştll. Çl'ktı. Bın<Uba, oocuk dQştlrme:ntn ~- - • 

Bebekte .Mısır aefaretbana<Ji 

karşısındaki Güzel Parkta -
Yerlerinizi tutunuz! 

llıeledlyenln nazarı dlkkaUnı ~- PJA.muı.n ~r mulU tı1J heyet rarları, ıı6o mevalıni, ebeg~. kuş
tzr. Bu oocuklnn, bugünkü durumla- t.a.rafmda.n, m.eıııold Qocuk Esirgeme konmnz, kfil'k mantoları ııakla.mıı.k, 
nndn.n kurtamrnk cemlyet için fay- KUnımu g!:>t bir ~ tarafından içleniş, bıı.ngi tarafta uyumah, beda
dn.lı blr uzuv haline getirmek üzere çocuklann vaztyetterı gayri muayyen va ııel:rf,eler, b1ro.nın za.ra.rln.rı, her r:a
bazı t~bbllsler vardır. Çocuk Esir- l'.:ftJIICnln.rdn "r.>rterlnde sık &Ik kon- t'a.l'la.n, her mm&n hamsi )'emek, 
geme Kurumu d3. bu mesele 1le ya- U'Ol edllmetc mıretile peUJA tabU1 zerde pll!v, kuvveti e.rttı.rmak, ço
tmdn.n altı.kadar olmaktadır. İçt1m:ü tıblktlr ve ınemlekettmızde taam- cuklara Te gençlere ORütıerlm gibi 
meseleler hııkkınd.a. blrçot tetkikler m11mil ve propagandam uzu ed.lllr. ~etll ınaknleler Tn~. TATSl.ye 
1?'-PDllŞ olan Çocuk EBh'geme Kurumu Nihayet umaml çare ve Jı::urta.l'Jna ederiz ELHAMRA 
btanbul merken idare heyet\ lznsın- u.sıtalannm lldnclstne Te en esas- · , ,_ 
dan doktor İbrahim Zatı Öget bu hmıa gelttb t1 o da ı&ııh mll~e- DİŞİ KUŞ 1 Sinemasında BUGt1N 
Dl-asebetle Kurumun mert~ h-- ._. __ .. m•A--ı-.ı ....... ~ 

..... v3v ........ Y"~........ ll~n .....,..., .. .,_ 1tocanm ıı.asıı muhafaza edcblllrlslntz ALİ .... n. ve ~o_ ............. _.. 
Une bazı notlar nrmişt4r. MOhim mettır an.an. .. ~~ 
sarouğtlmüz bu noUa.n qağıda M~eket.1mizde; b1lha&a 'I'ilrkl--- Uzun bir ~t ve tavalyedcn ziya- Tdrkçe s&lil ve f8l'kılı lrllyWc fllm 
n-··"·u~...-: J~ de, genç kız Te kadınla ha.sbUuıJ için 

..,, .... .....,,.,..... nhı en talabe.lık şehrt bulunan 1s- ._ ... 1e.n bu kftM\k kitap, ev t:adınmın OJruyanlat: Nevzat Altmok - , sersen. sokak çocuklan birkaç ıı:ı- tanbuld.a. loJt..I b1 AA---·- J<W>U ...... .. .... _ ""'J'e r m~u.11 ku- koca muha.faznsı '""'- alm"- l~zım Suzan Gftven - Semtba. - o~ 
Jllfn aynlırlar. Blrhıcl kısım: Ana J111mamı ofddetl +1...... _. ~ 
T8 bn.balan mevcut olmakla beraber a 6 -J~ vtı.roır. gelen tedbirlen gastermektedlr. Genç Arkın - Numan İçllses. 

Mtıhtel1t r:mnanlarda yazı Ue, bdro- muharrtr ar'k"""--•w Kem.nletttn +u •~ c--'-·",a 
lçtbnal ve ahlfıJd Til.Z1yetıerı dQşklln ~ ııe bu 1 yt dnlnı ll a1l ._..,ı.u.. ~~""' .. : ~ r. 
olan bu tnmnıann yavrulanna karşı m!3e e a. ert - ~cmıun bu kilçtik eserl, Ar1f Bolat ~=::=====::;;;;; tııyıtmzlıklan ve hıı.ttA belki aııla- ttnlerdenJm. Böyle bir müessesenin K1tnbev1 taıııfındo.n güzel blr kap!tk E!! 
n .sokağa ııcvketmetıe ısttsmıı.r etmek muh1te, memlekete çok :rııydalı ola- 1çer1.stnde Ç'lkarılmı.ot,ır. Bt\t.tm ok.u-
tstemelert net1ce:ı1dtr. catına tanllm. :rucularımıza tavsiye ederlz. 

Bu ml\essesenln esac blrdlr. i'akat 
İkinci tısını: Ana Ve yahut 1>aba.- 19!ndek1 1qk0At 1Ubarlle muhtellf BALK ZİRAATI 

elan blrlst vefat etmiş vo yahut bo- tı.,,mıan bası farklara te.b1 tutulur Yazan: Şl\krl\ Aker 
pıımıştır, Bunlardan ana ve yahut MeselA ._....,._ -"rUn fi-"- · S>A4A.ı.u. oll e ı ıwıe her M'"""" ç'"e" k..~ •• ,....._, ~es va baba lkincl bir 1zdlva.o yapnll§lar ve UlrUl hIAkmzlıkl 1 1 -, ·... ~ ~ woe -'•uN z;.uıu 
birinci 1zd1vaçtan dilııynya gelen ço- a ata bu~. 51garn k~ yetl..1t1r11me:si ve ba.kılmasın
cuklar evde Qvey vaztıetlne dQşmüş. hattA alkole alışmış olan tıplerln dan bahseden bu faydalı ve pra.t1k 
lerd r. Yabancı ve fazla blr mevcu- m1lessesenln ba~ b1r klsmmda. az eserin lld.ncl clldl Hllml Kitıı.bevl ta.
diyet haline gelen bu ya.vru.Iaı için Teya eı<>k bl! ulah devtesl geçınnest rafından neşre~t.ır. İçinde aylık 
burada. ıutılt esaslı bl.r alft.ka. le şet- §arttır. mevsim zira.atı hıı.kkında bilgiler de 

Fena hu.1'annda.n, ltlyntlarınd.a.n; --"·r. Eser bol -"'-11 ve -ld.llerle kat. mevcut deetıdlr. Bu nltıkasıihk te• ... - nMu. •"""'"' v-
-.w, O(ltkatll bir dJsfplln ve sıkı bir ..n.1ndOr. Her Jd•-.....,da btılunur. Fl-

çocuğu otomatikman "den uzaklaş- ..,,,,,_ u _.,.._ ... ,,,....._ 0 ....,. .... ..,,.. 

tı k -..,.., e ouıu.uuı.A...-ıı ronra diğer atı 1~ kuruştur. 
rma t.ıl ve evdekiler de bunu Ade- namını ~ul:larla. b!rteştlrllerek tah-

ta teşvik etmektedirler. ıı1l ıe..a.ı...... n 
Oçüncn kwm: .Ana ve babaları sa- Te •uyv e pratik bll~ller elde 

etttrnmeğe ~lır. 
bahtan akşama kadar çalışmak mec- Şetknt ve ıslah müesseselerinde 
burlyetınde olan kimselerdir. Bunla-~ ııersort ve sciUı.k çocukları 

MEVLID 
El.Aziz umum na.kllyat ~rteti h\s

sednr ve mildfirlertnden: tın evden gaybubetlerı esnna:ında 1--4- ta 
evde btiyük anne ve yahut Irom.şu ~edtr~P edilecek program dn1ma REMZi ERGÜDER'in 
teyzeye emanet edllen bu çocuklar Sabahtan ~eye kadar ders ve bll
bütlln günlerini b1maycs1z ve sefil gl; ~leden 90nra so.na.t Te ntelye ha
ıeçırmekte ve blnnetıce sokağa düş- yatı. 
mektcd.lrler. Akşam zaten yorgun ve Tedrisat mn.artf progJ"8.Dl]armdan 
b\tkln bir halde eve gelen ana ve truruı.men ayn ve husmd mahiyette 
babanın da. bunln.rm günlük hayat olmalıdır. Bu ~ esası 1lk ve 
tanlnrlle lAyıklle meşgul olmaRa, hal orta tahsUln atası vazıyetınde olma
n vaklUcri olamnmaktn.dır. lıdır. AblM: dersleri, yurt bllglsl. ta-

Dördüncl\ kısım: Bu Imtego:rlde rfh gibi 
hilkaten mütereddi, geri ~"'onnt deıııl~re çok ehemmiyet ver-

~ ....- mek JAzımdır. 

ölllmünftn yıldönümllne tesadüf eden 
517/1942 pazar gtınü Erenköytlndc 
Bağdat cnddesi ürerlndeki CaddeboS
tanı camllnde l\IDe namazını mUte
akip ruhuna ithaf edllmek Uzcre 
mevlldl §erif okunacaktır. 

Merhumun ailesi, kendtsinl ıııeven 
dost ve akrabnlan Ue 8.nll edenlerin 
teşrlllertnı >:lca ederler. 

TİYATROSU 
Bu gece Tak-

lmde <Altın-
.. epe) de 717 salı 
Kadıköy (Sl\
r eyya} da, 9/1 
çal1Amba Bn.ğ
larbaşı (Hate)

dc ı r ,embe {BOStancıl da 

İPEKÇİ MERHUM 
Vodvil S perde 

lzalei şüyu sure
tile arsa satışı 

'Ö'sküdarda Alt.un! zade mahallesin
de SelD.msıroa TophaneUof;lu cadde
s1nde ve tramvay gllzergO.hında 
(111700) arşın m1ktannda bilyl\k ve 
denıze nazır bir arsa, 'Oskildnr ırulh 
hukuk mn.hlt'Cmest ba.şkAtıpliğtne :tza
leı §UY\l suret'ile s:ı.tılacnğuıdan ve 
ı;on satışın e Temmuz 942 pazartesi 
ıünü saat 14 de ıcrası muknrrcr bu
lunmWJ olduğundan tnllp olmak ve 
fazla. maIOmat almnk ıstıycnlertn 942/ 
5 No. lı dosyasına ve ba.şktıtlpllğe 
mnracııat eylemeleri. 

samlı ve buna benur ıınorınruttr ve ö~eden eonr& her çocuğa kablli-
lınst.alar vardır. Bunlnnn \çUmal ve ...,.,_ 
ailevi btç bir eJaııklerl olmamakla J"wue ve ıatıdadına ~ sanat Oğret- İstanbul Fiat Mürakebe Komisyonundan: 

Beton arme köprü inşaatı 
Nafia VekAletinden: 

ilanı 

ı - Konya vllAyctl dnhlllnde Akşehir - Afyon yolunun 15 t-000 kllo
:metre.sınde betonarme olaI1l.k inşa. edilecek Yassıyan köprllsil ln§antı 
cB850(b lli'O. ve İspnrtn. vtıAyetl dıı.hlllnde Uluborlu - Keçiborlu yolunun 
G+ooo mel kilometresinde ylne betonarme olnrak inşa edilecek Pnpaderes1 
tOprtlsO. in§aatı c85500• lira ki ceınnn 1172000» lira keşif bedeli tızerlnden 
tapalı zarf usullle ek.51ltmeye çıknrılml§tır. 

2 - Eksiltme lS/7/942 tarihine müsadlf p:ı.zartesl günü saat 15 te Na
fia VekAletı Şose ve Köprüler rclsllği odasında. yapılncaktır. 

21 _ Eksiltmeye milte:ılllk evrak 3 Ura. 80 ku~ mukab1linde Şose ve 
KOprtUer Re1sllğlnden ahnablllr. 

f - isteklllerln tatll günleri hai"lç oıınak üzere eksiltme tarlhlnden en 
u Cç gtın evvel bir 1.!tidn 1le Nafta VakAtetıııe müracnatlı:ı. bu gtbl inşaatı 
J'ftP3.btleceklertne clalr ehllyet veslkrun alma.lan IAzımdtr. 

ı - Ek:s1Itımeye ~1.rü: edecekler dördünctı maddede yazılı veslkn ile 
H2 yılına a.ıt Tlcaret oda.sı ve .f850 lfralık muvakkat teminatlarını havı 
olt.rak 2490 ısayüı kanunun tarUatı dattesınde hazırlıyncıı.kla.n kapalı 
ıa ncı mn.ddede JaZlh vakitten bir saat evveline kadar komisyon relsllğlne 
makbuz mulaı.bllinde nrmeıerı lAzımdır. 

il - Bu kOprülertn 29/111942 güntlnde ihale cd.lleceğl hakkında. evvelce 
yapılan 11A.nlaı: hilkümden knldınlmı§tır. (6867) 

Nişantaş Kiz Enstitüsü Müdürlüğünden 
1 - Okul bina.sında yaptınlaeak bazı tamJrat ve to.d11At işleri açık 

ek.Giltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 9003 l1ra. 29 kı.ır.ış muvakkat tıeminntı 742 llrıı. 75 

kuruştur. 
ı - Eksiltme 1942 tommuzunun 1ı lncl cuma gUnU akşamı saat 14 to 

Yo.k:sek mektepler muhaslpllğt binasında. toplanncak komisyon tarnfın
dan yapılacaktır. 

4 - Mukavele genel, hu.!usi ve tcnnı §arlnıı.meleri proje ve keşlf 
htilAsaSlle buna. mütefen1 evnık paza.rtcs1 ve perşembe günleri saba..1ı 
9 dan 12 yo ta.dar 1da.rem1zde görille'blllr • 

o - İsteklllerln en az bır taahhütte 6000 llnılık bu ı..cıc benzer bit 
ı., ya.pt~a dair idarelerinden nlm ış olduklan vesik.'nlarıı. dnynnnrnk 
İstanbul vtırı~e mtmı&aıı.tııı. eksiltme tarlblnden S gün evvel t>.lınmış 
ehliyet ve 1942 mali yılma alt Tlcıı.ret odası ve.s\kalarlle komisyona gel-
meleri. (7000) 

Sıvas Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 _ Ekslltmeye konulnn iş: Bıvas - Erzincan yolunun 122+000 -

128+500 kilometreleri arı:ı.sında yapılacak esaslı f()Se tamıratıdır. Bu 1şln 
keşif bedell 18768 llnı. 75 kuru~.tur. 

2 _ Eksiltme 9/7/942 tarihine te.sadfif eden perşembe günü snnt 15 de 
VllAyet naınıı enctımentnde kapalı zat! usullle yapılncaktı'r'. 

3 _ Bu Lşe alt evrak şunlardır: Keşif hilltı.sası, metrnl dctvell, tin.t sll
sllesı, grafik te.!Viyel tOrıı.blyc, §Ose ve köprüler ve tft.rgı'r 1nşnnt fenni şnrt
ruımes\, Bayındırlık ışıerı genel şartnamesi, Eksiltme şartnamesi ve muka-
vele suretidir. 

4 _ Eksiltmeye glrebUmek 1çln taUplcrln 1408 liralık muvnkknt temi-
nat vermelert ve v1Ul.yet makamından alınmış ehliyet vcslimsı ne Tlc:ırct 
oda.sına kayıtlı olduklarına dalr tesclll hllv1yet varak.ası ibraz etmeleri lfı.-

zım~:__ Talipler teklll mektuplarını eksiltme yapı1 en~ saatten bir saat 
evvel encümen rlyasetıne TCrm1ş muknbıtlnde mak'buz almış olmnlan la-

zımdır 
Po6tada vaki gecl.kmeler muteber deltildlr. 
e _ tsteklllerln ehliyet vesllmsı nla.bllmelerl için eksiltme gilnündeıı en 

nz tıç gün evvel istida. ne vtldyet makamına milrac:ıat etmeler\ Uızımdır. 
(6807) 

tlrillr. <)ocak kmıdumcılık, rnnran
benı.ber evden. dersten ve mektepten g<Ylluk, demtrcıt1k. dokumacılık gibi 
kaçarak ve yahut sınıfta gOOterd\ğ\ 
gayri tabllllklerln tekrriirü dolayısi- sanatlarla ~ olmağa ve nilınyet 

İlAn No. 172 
Ticaret vekft.letlnln 15/4/ 942 tarih ve 16/ 11071 sayılı tamimlerine ek ~Deniz Gedikli Erbat Orta okulu Müdürlüğünden: 

2!/6/942 tarih ve 16/19334 snyılı emirleri muclbtnce 30/5/942 tarihinde 1 _ Bu yıl doğrudan do~ruya. Donanmaya acvk edilmek ilzere orta okul bunları btr ftd acne içinde öğrenme
le mektepten atılarak sokağa düşen ge muvaffalı: olur. Vo.sntl olarak mü
~ı·klardır. 

Beşinci kısım: Bunlar tamrunen essesede blma mQddetl tiç senedir. 
t.lmsPcJz, hakikaten yatacııt ve ban- Mamafih bu mtiddetı hal ve vaziyete 
nacak yerleri bulunmıunn veUm ye göre uzryablllr ve yahut kısaltıln-

,,_ ' blllr, 
l>lrnüz ynvrulardır. ••• ••• Böyle b1r mtıessesenın kurulmasına 

Tababette me$ıutı bir premtp ve şiddetle lhtıyao vardır. Hıı.tt.tı biraz 
ta1de vardır. Umumiyetle hastaların KeQ blle kalınmlştU", Avnıparun bü~ 
tedav~ lkl büyük kısma. aynlır. Bl- J11k ,ehlrlerlnde, hattı\ bazı milhlm 
ı1s1 hast.nnın Azarını tedavi. dlğerl Balkan memleD!tlert '""'yitnhUannda 
d hastnlığın sebebinin tedavıstdlr. -

Burada. da bu esası ele alarak yü- bOyle mtlf!3Se8eler mevcuttur. 
rihnek çok muvafık olacaktır mnııe- Nlltusu İstaııbuldan çok fazla ol-
derlm. • mıyan Budapqtcde erlcek ve kız 

~ırincl kısunda bulunanları lıkı bir çocuklar 1ç1n ayn ayn çok mükem
tehdlt lle nnıı. ve babalarına ıesum mel ıslah mOesseseleri mevcuttur. 
eı.ır.tk lı\zımdır. Ve bu gibi mtin.nse- Tesis masraflarından tırkmemell
bet 1z aile reltler1n1; çocuklnn dlr. Şehir beledlyes1nhı yn.n!ımlle 
acr.; rlll(;c devam ettlğ\ takdirde ~td- bera.ber şehı1mlz1n muteber r.englnle
detle m<'sul etmek 1cabeder rtnt:ıen mnre~ep blr heyeti htımlye 

lillncı kısımda. bulunanl~r cidden teot11 etmeli ve bu mtıessesenln 1da
bahıtsız ynvrulardır. Bunlann üveyi tesini böylece n1m:resm1 bir şekle 
ana ve ynhut ilveyl babadan göre- koJBrnk :ytlriltmeğe, lnk1şaf ettırme~e 
cekl('ıi muamele çok haşindir. Bun çalışmalıdır. 
lar er geç evden atılmnğa mahkt\m Açılacıık mtıessescntn asgari mcv-
s:ıvallılıırdır. cudu a,lmdlllk yt\z elli olmalıdır. 

Grnt bu kısım ~uklnn ve ıerek- -lllllWlllAllllllH-•nnmm11nnnnnnn111>1 

ee ltçüncn kı:ı.tc~oı1ye dahll bulunnn 
yavmlan b1rnz aşa~da tafs1l edece- Acı bir kayıp 
Qim z umumi çartler ve nctnlar ııe Haber aldıR:ımız:ı göre Afyon me-
kurt. ıınnk mCımkthıdllr busu AU Çetinlacyıı.'run kayınb1rade-

Dôrdur.ctl kmmdak1İer tamamen rt ve Hasan KAnm paşa ve Mustafa 
hn...<1.ane çoeuklandır. Bunlar için paşa torunu yıut>a.y All'nln oğlu Mu

tntışnr eden 4320 aııyılı kanm1un 13 üncll mn.ddeslle munmelc vergileri % mezunlanndnn talebe kayıt edilecektir. . 
2~ nl.<tıettnde art.tıntmış bulunduğundan zeytlnyrı.tı ve sabun fiyatlarına 2 _İstanbul ve clvannd::ı.n müracnat edecekler İstanbul Deni.& koınutnn
bu artış !nlkns etttr11erck mullteıır tip zeytlnyağlnn !le blr1nc1 nevi ko· lığına Mersin ve clvnnndnn mllracaat edecekler de Merslndeki okul mü<liir
:tulu çnm~ır sabununun İstanbul şehri da.hlllndekl toptan ve perakende lfığüne. 
azamı satış flyatlnn İstanbul Flynt Mllrakabe Komlsyon\lllca o.şa~ıdakl 3 - İstanbul ve Mersin mıntnkn.sı barlclndc bulunanlann bulundukları 
1tkllde tesbit edlhnlşt.\r. B\l flyaUardan tazlaylı. satış yapanlar hakkında askerlik şubele.rtnc d.llekçe Uo bildirecekler ve bu dlletçen1n blr nüsha.~nı da 
Mllll Korunma Kanununa göre takibat yapılacağı 110.n olunur. (7228) İstanbul Deniz komutanlıR'ına veya Mersindeki okula göndereceklerdir. 

İstihsal ,.;, 1 toptancı Pe:raken- 4 - KayıUar 1/11/942 tarihinden 30/9/942 t:a.rlhlne kadar devam edecE:k-
ınmtaka- tln lllvesUe de tstan- tır. <657611 

sındakl İsta.nbulda bul •hş 
fiyatı eki- toptan sa. fiyatı 

1o IUbarile11 ~ flyntı 
l - istihsal mmtaknlarmdan teneke •ktlo 

he gelen )'emeklik :ıeytlnyağlan: ltibari•e• 

Azami % 1,15 asıtu etstrn ekstra 103,30 122,64 
> "1 2,5 ııs1t11 ekstra 99,20 118,34 
> % 3,& rudtll I. nevi 95,10 114,03 

yemeklik 
% 4,15 asitli II. nevi 

yemeklik 
> % 15, asltıı sıra mnlı 

2 - Ra.llne yağlan: 
Teneke11 
Tcnekestz 

S - Varllle gelen s:ıbunluk ve prlne 
Jattan: 
Sabunluk yal? 
Prlnıı. ynğı 

f - Sabun 
Birlncl nevı kokulu çamaşır sa
bW1u tÇUvt\1.sızB 

91.-

87.-

102,SO 
102,30 

84,40 
87,50 

69,10 

109,7! 

105,53 

121,59 
112,4-0 

93,48 
"15.86 

79,38 

dltn:ı iti-
ba.rlleı> 

123 
118,50 
114 

110 

105.~0 

121,50 

87,60 
klloou 

latanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden ı · 

1 - Keşlf bedeli 21 886,40 llnı. tutan Kazlıçeşm.ede 156 numnrnlı 
muhavvile merkezi tnşası lf1 açık ekslltme wrullle ihale edllccektlr. 

2 - Eksiltme 917/942 perşembe günü saat 10 da MetrQ hanının 5 ıncı 
katında yapılı:.cnktır. 

1 - Muvakknt temtnat 11103.98 Ura.dır. 
4 - Asgari 20000 liralık bu nevi bfnıı. inşaatı yapmış oldu~umı. dnl~ 

TeS!.k:a B>rnzı lô.zımdır. 
il - İııteklUertn panısız olarak verilmekte olan §artnamclerl ıevn

zımdan almaları Te kanunt vesikaları ve muvakkat temlnatlarlle ıırm edi-
len glln ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. ~70621 

Toprak mahaülleri Ofisi latanbul Şubesinden: 
Oflslmlz emrinde çDJışnn çeltik fabrlkalannclan Mehmet Bekir Knra. 

fabrikasında mevcut tahmhıen 1k1 ton mlkdanndn çeltik dansı lle Mus
tafa ÖZkanlı fahri.kasında bulunan 265 kilo mikdnnndaki pirinç kepe~ 
açık arttırma Ue s:ıtılncağmdan ısteyenlertn temmuzun 6 ncı pazartesi 
gl\ntl saat 15 de MOdllrlyeUmlz hububat satış servisine müracnnt etmeleri 

llA.n olunur. ,711511 

.,ehlr emrazı akliye ve asabiye hasta- zafter Okkuran llsttc~enllğe kadat Belediye sular idaresinden: 
D<'Slndr ayn bir pnvıron tefı1k et- orduya h1;ınıet ederek Çanakkale 
mck cabeder. Böyle hilkaten geri, harbinden malfll olarak çıkmış ve 1 - Osmanbey - MO.çka arasında Rumeli ve Tcşvlk1ye caddeleri ım-
ps!kopat olan çocu'klann o pa.vlyon- bunu mllt.eaktp birçok mtllkJ vaztle- t!dadmcıı. takrtben S200 metre mık.tıp tranşe hıı.fredllecektir. 

Devlet Demiryolları ve Limanl'7rı İşletme -ı-ı· 
Umum idaresi ilanları 

dn mutehnssıs bir ta.bip tarufmdan lcrdo bulurunu., ve BOn Tıı.zl!cs1 olan 2 - Bu ı.:e ıı.It prtn:une idaremiz ı.evazım dairesinden alınabllli, 
takip ve tcdnvllerl ve ıslahtan baznn Devlet Dcn.leyollan daire ml\dtırlll- ı - Hafriyat tetnı 1lzer1ne ıılma.k lstlyenlerln ll/Tem.muZ/042 cu
mümkün olur. Hallerinde saIMı gl>- ~de vn1Jtesı başında 29161042 pa- martesi gfintl saat 12 ye kadar bir mektupla flyntlannı Talaıim Sıraservl
rOlenler allelerl nezdlne inde edlllr- r.artesı güntı lı:alb sektesinden Tiıfnt _1erdekt idare merkezine göstermeleri. <7232) 
ler. etın4tlr. KCderdlde allestnc tnztyetJer y k k b" t Brşıncı kntegorldeld :tımsıcsı.z yer- ve sabırlar cınerız. Ü se Mühendis Mekte ı sa ın 
atz olanlan da kurtammk için umu- alma komisyonundan: 
mı tnrelerden ve vasıtnlardnn lsUfa-
de edilir. Açık tefekkür Mektet>ımıze pe.znrlık ıuullle ve 4artnames1 muclbtnce yq setne alı-

Dll';rr blr takım l!IOkM ~ukla.n 2/VII/942 ta.rfh:1nde kam.vayda dil- nacaktır. İlk tcınınntı 795 llradır. pazarlık 817/942 eaat 11,15 dıe mek-
nt kl bunlar sersen ve sokak çocultu ftlrdllgilm 1çtnde bulunan elli sekiz tepte yapılacaktır. Fazln malOmat 1ç1ıı müdüriyete mllracıı.at. (7215) 

:::ıır1:~ın!'1~1:::1 h:ı~: ~ n;ıı.: b~~::1 b~t:::: Yalova Kaplıcalan İ§letme müdürlüğünden: 
de ve tntU gtinlertnde hep aokaktn., zamanlarında blle aynı günde bulup '10()..1)00 ton ahı.mnda muhtellf ctns maden l:ömilrü Zonguldaktan Ya
caır 1 avlulnnnda, yangın yer'k!rtnde yine aynı gthıde eksiksiz olarak tes- lov& ünleslne Te iskeleden on kilometre mesafede'kl mnttnıa nakliyesi 
top zıımp oynnrlar. Bunlat evlerin- ltm etmeklo vazifesinin ftstünde bir pazarlıkla talUJin& 1lıale ~dlleceğtnden aIAkadarla.nn tck.llflerlnt 10 Tem
de ağlebl 1hl!mnl vat.ıt geçirecek blr bqatı göstermiş olan İstanbul Em- ııraz H2 tarihine kadar Kaplıca 1.şletme idaresine blldirmeleri llt'ı.n olu-
v:Y bulamıyıın çocuklardır k1 kendl- niyet mUdllrll\t{l 1k1ncl 3ube memm- mn". (7212) 
lerlne mahalle çocu~ dlyeblllrtz. lanndan Haydar Silrmellye ve yine ---....... ------------------------
Bunlnr t.chllkell d~d1rler. bu 14le YO.kındnn alll:adar olan ikin- Doktor, Eczacı Hemşire, Eczacı 

••• c1 ~enin temiz yilzlü temız ynrckll 
Umumi çareler ve baş vurulncak memurlarına dolayıslle Türk polls!ne kalfası af3lllY0f 

vasıtalar nelerdir? açıkça tcşelck11rU bir borç Te vnzUe 
Bunlar ııtı büytııc kısma ayrılır: bUtr bu hU3tUJta EaZctentztn tavasını- Ereg"'li Ko"mur·· Havzası- •ag"'lılc te•kilati 

Birinci kısmı pll\sman fnmilyerdlr. tunu r1ca. ederim. z E 0 :v 
Yani böyle çocukla.n \"akttı ıını1ert komisyonu reisliğinden: 
yerinde zengin evlft.tsız olan alleler - M EVL Q D - ı _ zonguldakta saıtıııc teşkllft.tı hastahanesinde ~k llzere 
nezdlne ycrte~tlrmck usulQdllr. Bu (IOO) ıırn tıcrew b1r kulıık. boğaz, burun müte'hnssısı, 
usul baz::ı.n çok parlak neticeler ver- Avukat merhum Basan ~ ı - Aynı fer81t ve tıeretıe bir bıı.kterlyoloğ mütehııs:sm ııe blr rönt.-
mı,ur. Böylece evlAtlık olarak mer- Tan'ın nlhımn. tthıı.f olunacak sen mote:hassw, 
hamctll ve ~c!katlı afieler ta.rafından mevlOdtt f8rl.f temmUZUn & lnc1 ı - ~ık ~tı hastnlıanesl. ı.çın (100) 11nı. 11.cretıe bir baş hem-
terbtyc ~e tah<ıll ettlr1len çocuklar- pazar gQ.ntı ~le namnzını nın- 12p ne ('10) şer :ıırn 1lctetıı <•> hem(1rc, 
d:m b .. zan hntt-ı\ memleketlerin 1f- reaıdp ~taşında T~e ' - Baltlılt tqlılll\tı d.tspaxıseTlerl için (150) oer Ura Qcrtell (6) eczncı 
Uhnr ettiği büyilk §a.hsiyetıer ye. eamll teriftnd~ QlWnacağınd.an ı - Keza te§kllt'ı.t dispanserleri 1ç1n so ftlr J11'n ilcl'etll yetişken 1k1 
t1şmlsUr. Fnknt buna. mukab!l bu tanıy_an vo seven ıevatm ve ar- eczacı talfaaı a.Jmacaktır 
çocukları esir pazarından almtnı§ bir su edenlerln bulunmalan rlca 1 - Ucreuer 11zer1ne

0 

&JnCıı. ıevltnl.A.de mm eklenmektedır. 
mahlük gibi kullananlar, Jıayat ve olunur. MC'rhumun allesı 'l"allpler1n 20/'r/942 pazartesı gCbı.Q.ne kadar Zonguldıı.kta Havza baş 
ıst!kbnl hnklnrını tnnımıy:ınlar, hatt.0. hek1mJ1ıttne mftracaatıan. ('1230) 

D.D. F,s!dşehlr İ!)letmc:.l Satın Alına Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 23 120 llrn. olan aşağıda clns ve eb'adı yazılı 1kl ka

lem malzeme 1317/942 ~rtes1 günü saat IS de kapalı zarf ususllyle Es
ldşehlrde, Eskişehir ışıetme Müdürlü~ blnasındn t<>plnnan kQmtsyon ta
rafından satın almacnktır. 

Muvakkat temınat 173'1 llnıdır. Tallplerın kanunun tayin etliği vesl
t:a.lıu1yle tekltflertnl aynı g1ln snat 14,00 e kndnr komisyon re!sllğlnc 
Tennelert lAzımdır 

Şartnameler ~z olarak E.5~ehlrde komisyondan, Anknr:ı, llny
d.a.rpa.p ve Sirkeci İdare veznelerinden almab1Ur. 
Chıs1 Mlkdnn Eb'adı 

Azman 200 Adet 0,30 X 0,30 X 8,30 UA 4.00 
> 200 ın 0.10 ne 0.20 x 0.20 ıırı 0,40 ıırı 6,00 

(6899) 

Teknik okulu satınalma 
başkanlığından: komisyonu 

rnruı1 Miktarı Tahmin B. Tahmin B. İlk T<\ 
fiyatı tutan 
Kuruş L!ra Kuruş Lira Kunış 

Çamaşır yıtmm:ı 100,000 parça 13 13000 00 795 00 
Odun 120 çeki ıı Ura 1320 00 99 00 

Yıldızda bulurum Teknik okulunun 1942 mali yılı ihtiyacı olup 31!k -
nda. clns ve mlktarlle tahmin bedelleri yazaılı iki ayn şartnameler ııc 
göre 2017/942 pazartesi günü, çnm:uıır yıkama sn.at 14 de, odun s~a t l ı ~o 
da Yüksek Mühendis mektebi m•ıhasebesmdc toplanacak komi ycr!l ~ 
ihalesi. yttpılmak üzere çamaşır yıkı>ma knpalı zarf, dun :ıçık Lk. ıtr ") C 
konulmuştur. 

Çamaşır yıkamnnuı llk te:mlnntı <975l , odunun (!.19) liradır. 
İsteltlllerln §artnamelert görmek ve llk teminatı yntırmrk üz.r r b r 

gün e~llne kadar Yıldızdakı okulumuza ve eksıltm" gtlnu Gunıq'll \ n 
dakl Yuksek Mühendis mekte-bi muhıısebe 'ne grlmrlPri. 

Teklif mektuplan cks1ltmedcn bir snal evvclınc kadar mnkbut ı: ıılm-
blllnde veı1Jmesı mzımdır . 
• Postada vaki gccikmc1e1· im.bul cdılmcz. t'l222> 



Tenle federasyonunun daveti üze- da a:eııç tıenlsçllerinı.lzden Buat. Nean
llne AV%Upımın en yüksek ~e- 11, Boes, Dotau, BtJZan 1"8 A. 'l'lberlus 
ırhıden B. Kooh ne Dr. F.gert Alman ıwıan dlkka.tı celbedecek ~ı oYUn
'8nlıl ~onu tarafından Türkl- lar çıb.rdıla.r, Bu gençlerlıı tenıse 
reye gönderilmJ4 buiuııma.ktadJrlar. eiddl ola.rak ~an~ ya.-

Bu kı;ym.etll aymıculnr Ankara, 1s- km bir zamanda birlncl '1Dlf oyun. 
an.bul ye tmıır ten.lsı;llermJn lotir&- cuıanmız m11yanına ta.tllmamalaıın& 
tile A.nk:ar.ı dJ\ teıttbedl.len Ank:al'9. hlçbir .ebep göremJJıorum. 
tıe:nJa kupası ma.çiarına 1ştln.k ede- HAlen An.karada oynan.maktıa olan Kar d · deki R d 
•tıer ve avdette §l!'hrinılıde ~ Ankara kupası maçlarma. ~ ... a ~ enız • ua onanmasının 
eaklardJr. den ıt1 m~ur Alman tenlsç.Wnln ana U..u olan Sıvaatopolun Alman 

Harbden evvel fırsat düştükçe RO- btzlm.klleroen çok ilstün olduklarını or<lulan tarafından zaptı bu donan
lllanya.nın, YunanJst:anın, Bulprts- :tat>ul etmekle beraber sen9 eleman- manın bllUınum ikmal ve tamir !§ini 
tanın ve en aon olatak da Bı:rplann 1arnnızı ta.zanm&k ıc:ın ful& enerji mU~kül 'bir vaziyete aokmugtur. Si-
tn meşhur oYIJ!lCulannı aramızda. sarfedeceklerl muhakkaktır nstopol harb limanı daha Çarlık 
ıörmek ye kendllerlle milsa.ba.k:a yap.. M." KİBAR devrinde esaslı ıurette »lab edilerek 
mak bnkAnı hasıl olmuştu, Yapılan müstahkem bir ils haline eokulmu§ 
bu temaslar nettoesınde o vakit daha l~ürkiye bisiklet •e Sovyet hükumeti bu üssü her 
1'11.keti d~ tutmasını bllmiyen nevi harb gemisi inta edecek ter.sane 
tilçük Fedıml ile Ntşa.n bu oyuncula- . birinciliği ve fabrikalarla takviye etmiştir. 
tın maçlarını ae~ekten ~ ~ 'l'Qrıtıye bls1klet mukavemet. btrln- Donanmanın havuzlanması için sabit 
~ ettll~e rı:n derşıl~bun- csWltne lştll'ak edecek İstanbul b.lsik- doklara malik olan Sivastopol lima· 
lar ıc:d de~e bile bunlara rakın let et1bt dtın eski bl.slklet aamp1yon- nı Nikolayef ve Odesanm düpnan 
bir o ar östereblleceklerlni akılla- la.rından Mlge sıcn şefi B. Ha11t Tüc- İ§gali altına girmesi üzerine Rus do
tına ~d:ıa.r. carbafımn r1yasetlnde Balıkesire ha- nanması için daha büyük bir ehem-

Zamanla. ve spor seven e.ğabeylerl.- r&ket etmiştir, Kafile Hamza, Muzaf- miyet almış olduğundan bura.sının 
ilin teşvlklle tenisteki k:ablllyetıerini ter, Alft.eddı;:.,~ Mustafa olmak 1lze- elden çıkarılmamasına azami dere· 

re dOrt tı..,..,..et;çtden mtırekk:eptır ed f d'l · · D k 
inkişaf ettirdiler. Bugün için J'ehm1 Ya.rış Balıkeslrde 120 kiloma~ c e gayret sar e ı mıştir. o uz ay 
teu1ste ba.şta gelmekte ve onu NLşan te"'- ~hada 1 k d tte Alman ordusunun muhasarası alhn-
ta~~bet.m ,..~dtr Fehmlnlıı -' ........_ yapı aca ve av e d kal b ·· ·· "d f l'" 

A.l eıı.vc . mev ... ~ Bur.saya gidilerek ı;ürat mtlsa.baka.la- a an u us.sun mu a aasına u· 
1111n seçme oyunlarında bilhassa İs- rma 1ştirak edilecektir zumlu kuvvet ve malzeme, Rus do-
tanhul blrlnc1llğt lle Ankara Ulus ku- · ııanmasının himayesinJe Kafk~ li-
Paaı ~larmın_ tek erkek brşılaş.. manlarından ta§ınmış ve müdafaa 
.tna1annda rakiplerine tek blr set Yelken teşviJC ıavaşlanında donanmanın ağır topları 
=c~~c::~~cııas: müsabakalari A1ma~ ordusunu hayli hı;'"Palamış-
Jspata kAfid1r, Bu sporlan ajanlığı tara.tından ter- hr. Sıvastopol .R~ların elınde kal-
Nişana gelince: bir müddet ten.ıs tibedllen mevslm1n llk yelken ~ dıkç~ Kırımın .. ıstıl~sı. taınamlanamı

lalıasında.n uzaklaşması ve bu yüz- ya.nn Moda koyunda Yll'Pılacakt:ır. yacagı ve bu u.se ıstınaden Sovyet
den antrenman k11'ayetsizl1ğt onu bu Saat U de başlayacak olan bu mtl- lerin Kınında işgal edilen ıahillere 
.rene ıç:tn ikinci pl~dıı bırakmıştır. mı.bakalar bfttün amat.örl~ açık ol- zamao zaman ihraç teşebbüsleri yap
Önümtlzdekl sene antrenmanlarına. dufun<lan h-er nevJ yelken takneslnln malan mümkün olacağı. gibi Kırım
ınuntazaman devam ederse J'e~ 1şttralt1 serbesttır. daki Alman ordusunun ikmal i~leri-
en bilyilk raklp olacağı mtıha.kk.ak- Fede~ tarafından kabul ed1- nin kestirme olan deniz yolundan 
tı.r. len ~1 sınıfı yan§lan bu .seneden istifade edilemiyerek uzun kara yo-

Bu senenin ~üncll oyuncusu da ittbaren kıdemll ve kıdemsiz olmak lundan yapılmasına mecbur kalını· 
h19 §ilpheslz BambJno nam.lle maruf ~ 1k1 sınıf yelkenci arasında 1cra ırordu. Bundan başka Almanların 
fUtbolcu Mr. Holmslılr. Seçmelerde ~~~ ~hrtmlz yellcenclleri t.ek- Rusyada batlayaca.klan umumi ta
lat:lbl Basana uzun bir çekişmeden n A.uııu -rafından tıasnıt edll~ arru:z Jçin Kınındaki kuvvetlerini 
aonra. her ne k.adaı' ma~lil.p olm"'" .... Te en 2Y1. yelkencilerimiz t:ıdemtı m- d h .. ı_,~~~ 1 d"w h 1 

e; ...,,..,.... nı!ına tem e....,t..Je dl a a mu= o an ıger cep e ere 
da İstanbul blrlncillklerinde bu mağ. ·--ı r r. çekebilmeleri için Sivastopolun be-
IObtyetln acısını kolaylıkla çıkarmış hemehnl zaptı lazımdı. Ak.si takdirde 
1'9 rakibi Ha.sanı sıcağın tes1r1 altında Alman tenisçilerile Ruslann Kırımdaki işgal kuvvetleri-
aa.'ha.yı terketmek mecburlyetlııde bı- yapı]acak müsabakalar nin zaafından istifade ederek kay-

~~ dördtlnctl oyuncusu Ha.san Tenis aJanblmdan: 10, 11 ve 12 bettiği yerleri istirdada kalkışmalan 
ırelınekted.ir. Bu arltadaş.n oyımu temmuzda T~dekl bölge ten1s muhtemeldi. Bu ıebeplerledir ki Al
koınpJe olnıa.tıa berabeıı nefes kifa- kortlarmda Alman terilil ekibi ne ya... man başkomutanlığı Sivastopolu 
Jet.mUğl iyi netice almasına mA.n.1 pılaca.k mtısabakalann blletlert Dağ'- kendiliğindetl teslim olmasını belde· 
olmaktadır. c:ılık - Eskrim - Tenis kuHlbimde 15J8.8.t miyerek ceıbren zaptetmeğe karar 

Bu oyunculan Km, Jatre, Melih 9 dan 12 ye ft 13,30 dan 20 ~ kadar vermiştir. 

IST ANBUL HAY A.TI 

Garip bir merak 

Geçenlerde gazeteler. bir katil 
hakkındaki idam k2rarınuı tasdik 
edildiğini. hükmün yakında infaz 
edileceğini yazdılar. Bu haber dal· 
galana dalgalana d erhal memleketin 
dört tarafuıa yayıldı, kenar mahal· 
lelerdeki tenekıa kulübelerde bile ko· 
nuşma mevzuu oldu. Ertesi gÜn öğ· 
rendik ki, havadisi gazetelerde oku· 
yan veya kulaktan kulağa duyan bir 
çok meraklılar Sultan~et meyda· 
nında toplanmı,lar, mahkfunun ida· 
mmı seyretmek üzere geceyi orada 
geçirm41er ve bekledikleri olmayın-

lazladır. Her bıılde Rus <Ion&Jlması- A.tıl bir vaziyete girmesini lntacede- ca sabahleyin yorgun argın, bir 112 da 
nın Karadenbdekl faaliyeti lıarbin eektir. dargın bir halde uykusuzluktan şişen 
lcabettirdiği kadar aemereli olma- HüJasa; Karadenizdeki Rus do- r?.zle~.ni oğuştura oğuştura evlerine 
mışhr. nanmasıııın akil:ietini Şark cephesin· donrnuşler. • . 

Bundan ıonra Ruıı donanmasının deki harbin gidişi tayin edecektir. .!3u ~cayıp ıeyır mer.aklılarmm 
Batum, Novoroııiski ve Tuapse li- Sivastopolda ve Kırımın diğer ke· muteakip gecelerde a~ı hevesle 
manlanndan ikmal lılerlni pek müş- ııimlerinde kara harbine i,tirak etti- or~da ~0!>~~ıp ~ekl~ege devam 
külatla temin etmeğe çalışarali düş- rilen Rus bahriyelilerinin verdikleri ettiklennı ogrenınce hır gece uyku
man ifgali altındaki ıahillerde nak- zayiat da donanmanın harb kifayeti mu feda edip ben de bu seyircileri 
liyata mani olmağa uğra~ması ve üzerinde müessir olmuştur. Muhte· seyretmek merakına düştüm. 
fırııat bulduğu takdirde geçen kış meldir kf: bu donanmanın Karade
aylannda yaptığı gibi Kının ıahille- nizde oynıyacağı. rolün kıymeti 
rine asker çıkarma hareketini hima- olmıyacağı mülahazasile bir kısım 
yeye memur edilmesi umulur. Ma- personeli kara ordusunun bilhassa 
mah1ı üsleneceği Kafkas limanların- makineli kuv.vetlerini takviye için 
da tamir atelyelerinin ve havuzların cepheye alınacakbr, 
mefkudiyeti bu donanmanın gittikçe A. B. 

~~~~~~~~~ 
Gene ikinci cephe 

lsviçreli bir mütahassıs böyle bir 
cephe açmanın güçlüklerini anlatıyor 

Gece yansını bir saat ııeçİyor. Ha· 
va açık, mehtap etrafı iyiden iyiye 
~dmlatıyor. Ahırkapı kıyılarından 

gelen yosun kokulu, slak rüzgar el
biseyi nemlendiriyor. vücuda çarpan 
serinlik hafifçe .tüyleri ürpertiyor. 
Ayasofya camiinin :t·anmdaki mey
danlığa doğru ilerliyorum. Öltc;de· 
rim kaldırım taşlarına çarptıkça ca· 
mi duvarlarından kof sesler aksedi
yor. ileride bir golge kümesi kımıl· 
danıyor, yclclaşhkça başların hare
ketlerini. yavaş sesle konUŞulanları 
duyuyorum. Biri eliJc beni İşaret 
edeTek: 

- İtte, diyOt'. Gel:yorlar. Ben 
sana, bu akı,:am mutlaka bu iş clur 
demedim mi? Bu gelen her halde 
hakimdir • 

Ben ilerlerken güya hissettirme
den takibe başlıyorlar. Bir kaç adım 
sonra benim de etrafa bakınarak 

Bir lsviçre gazetesi ikinci cephe Müttefiklerin ıimdi böyle bir üstün- durakladığımı görünce omuz silkip 
hakkında bir mütehassısın makale• lüğe malik olup olmadıklanru 8 öy· yine bqbaşa veriyorlar: 
ıini neşretmektedir. Bu maW-tlede lemek güç bir ıeydir. lngiltereye en - Bırak canım. O da bizim gibi 
deniliyor ki: yakın bir memlekette bir köprübaııı enayinin biri. Galiba bu gece de boş 

Sovyet Hariciye Komiseri B. Mo- kurmak için asker taşunağa yetecek yere burada sabahlıyacağız ... 
lotof'un Londra ve Vaşington'a kadar vapurları bulunup bulunmadı- - Oğlum! Topkapıdan buraya 
yaptığı ıon ıeyahatte garbi Avru- ğı da bilinmiyor. Bir tümeni taşımak kadar taban tepip geldik. Şimdi ge
pada ikinci bir ceptte kurulmasını, için ne kadar çok vapura ihtiyaç 0 )- riye dönülmez ya. Baksana, bu ka
bu suretle 11 O Alman tümeni tara- duğu göz önüne getirilirse, bunları dar adam bekliyor. Biz de sabaha 
fmdan Sovyet cephesinde yapılan himaye edecek gemiler bir tarafa bı- kadar bekleriz. sonra buradan doğ· 
devamlı tazqikin azaltılmasını bir rakılsın, igin ne kadar güç olduğu . ruca işimize gideriz. 

..,. Bemlh ta.k.t'betmektedlrler. Meşhur her gftn satlhna1ttadır. 
ve kıymetıı t.enlsçlm.1z Suadı bu ar-
kadaşların a~ kaYdetmedll1'fm.ln 
sebebi. kend1s1ntn artık tıe][ erlrek Yelken teşvik mfumbakası 

kere daha istediği muhakkakbr. Fa- anlaşılır. Şurasını da unutmamalıdır Sağda solda, ay ı~iının yaprak
kat Müttefiklerin, bu sene de AI~ ki B. Ohurchill geçen harbde mey- lardan süzülen ıoı;ümüş serpintileri 
manian Şark cephesinden kuvvetler simsiz ve netice vermiyecek taarruz- altında da bi:. çok gölge!er kunıl
çekmeğe mecbur edecek büyük öl· !arın daima aleyhinde bulunmuştu. danıyor. Ağaç altlarmdaki l~Juğa 
çilde bir taarruz hareketinde bulun- Sir Cripps de vatandaşlarını Mütte- gözlerim alıştıkça etrafı daha iyi 
malan mümkün görünmüyor. Al- filelere zarar verecek, sırf gösteriş farkediyorum. Çinarlann etrafı, park 

Siva.stopolun Singapurda olduğu manlara karşı taarruz için yüz tümen mahiyetinde bir hareketten aakmma• parmaklıklannm önleri, cami duva
gibi denize kaı-şı müdafaası zayıf asker lazımdır. Bu askerin nakli, ğa davet etmiştir. nnın dipleri kadın, erkek. çocuk kü-
değildir. Burada en modern kara iaşesi şimdilik halli kabil o1mıyan Bu çok karışık meselenin bütün melerile dol111U4. Araı11ra ağaçlarm 

maçlarına Lştırak etm€nlestnden do- Lt. Su Sporlan A,ianhğından: 
!ayıdır. 1 - Bölgemiz yelken tqvik mlisa-
Yaşınm ilerlemiş, v11cudunun atır- bal.alannın birincisi S temmuz pa

la§mı~ olmasına mtmen hlll oyuna zar gilnü saat 1.f de Moda koyunda 
devam edlp klas oyuncularımız me- yapuacakhr. 
Yllnında yer almasını her zaman tak. 2 _ Bu müaabak.ala bütü • 
dlr edenlerdenim l k ld " r n ama. 

Tek bayanlard~ aenelerdenıbert ra- tarlkere açkı _o . ugub.l~dan her nevı 
kip.siz olarak L Gr'odetzki b1r1ncll1~l ye en te nesı gıre ı ır . . 
Dluhafaza etme°k:tedlr. mus kupası 3 - Y anılara iştirak edeceklerin 
galibi bayan Bahtlye ne Ankara maç.. aaat 13 de Hakem Heyetine mUra
la.rında alacağı netıceyi bütihı tenis caatle kaydını yaphrarak tekneleri
nıeraklıJan sabll'81Z]ıkJa beklemekte. ni kontrol ettirmeleri mecburidir. 
dlrler. 4 - Y art.f rotası mfisabaka ma-

Mevstm bidayetinde yapılan maçlar hallinde tesbit edilecektir. 

tahkimat sistemini arazinin müdafa· meselelerdir. mahimlan tetkik edilirse ıu netic~·e yaprakln bı.şıldıyor, maymun çevik-
80'4 fevkalade elverişli durumu tak- Amerika bugün elindeki gemi to- varılır lci lngilizlerle Amerikalılar, l;ği ile daldan dala sıçrayan çocuk· 
viye etmektedir. najı ile Avrupaıya ayni zamanda iki ellerinde kafi derecede ıvasıta olma- ların kahkahaları çınlıyor. Dört yol 

Sivastopolu ele geçirmeğe karar tümen gönderebilir. Atlantik'in ge- dığından, Avrupanın her hangi bi! ağzından mütemadiyen gelen elleri 
vemıiıı olan Alman _ Rumen müt- çilmesi vasati olarak 8 gün müdde- noktasına cephe kuracak kadar bü- paketli gruplar da duraklayıp etrafı 
tefik kuvvetlerinin buraya denizden te lüzum gösteriyor. Bu nokta göz tyük mikyasta asker çıkarabilecek gözden geçirerek ağac; gölgelerine 
bir tazyik yapmalar. mezvuubahis önüne alınırsa Atlantik'in beri tara- durumda değillerdir. Buna mukabil dalıyorlar. Herkes heyecan içinde. 
olmadığından bu müstahkem üssün fında mühim bir kuvvet toplanması bava taarruzlannı geliştirebilirler. Bir ayak sesi duyulunca merakla baş
denize müteveccih uzun çaplı ağır için çok zamana ihtiyaç olduğu an- Çünkü Greenlandın cenubuna, İrlan- lar uzanıyor, gözle• o tarafa dönüp 
toplarından b1r kısmı müdafaada işe !aşılır. daya ve hatta lngiltereye binlerce karanlıklan delmek istiyor, c;ocuk)ar 
yaramamıştır. Her ne kadaT müte- Şimdiye kadar 6 tümen Atlan- Amerikalı tayyareci gelmiştir. Bun- kotuşuyor. ak§am üzeri gezinti ye
arnzm elinde Sivastopolu denizden tik'i geçmiş, İrlanda. İskoçya, Cebe- lar henüz Avrupa kıtası üzerinde uç- rinde tramvay bekliyen eğlence me· 
de zorlıyacak bir donanma mevcut lüttarık, Basra ve İrak'a gelmiştir. mamışlardır. Hiç ıüphesiı. uçacak· ralı:lılan telaşile yiyecek paketleri 
değilse de hava kuvvetinin donan· İngilizlerin, İngilterede alıkoymağa lardır. toplanıp hareket hazırlıkları yapılı-
ma yokluğunu nispeten telan ettiğ' mecbur oldukları lruvvetten başka, Bu hava taarruzlarına ilave ola· yor: 
muhakkaktır. arzu edilen noktaya gönderilebile- rak, garpta Alman k.ıtalannı tut· - Geliyorlar galiba ••• Hadi, ko· 

ur; cek 40 kadar tümenleri vardır. Bun- ınak için Saint Nazaire' deki gibi bas- JAlım da ileride yer kapalım. 
• O ~ !~~~ ~~~tml Siva.stopol düşer düşmez Rus do- ların nakli bir kaç aya mütevakkıf- kın hareketleri yapılması mümkün· Yorgunluğa. uykusuzluğa katla· 

~ ~ 4 nanması bu limanı terkederek tır. Bunun içindir ki İngilizler güç- dür. Fakat bugünkü durum ıöz narak bu kadar telaşla beklenen pe· 
~ D ~ O O 0 ~ar~denizin şark aa~ilindeki Nev~ro- tükleri göz önüne ~madan hemen önüqıe alınırsa daha umumi mahi- dir? ... Bir insanın işlediği snc;un ke

aıskı veya Ba.tum lunanlanne. Ilgın· bir cephe açılmasını istedikleri hal- yette bir harekete ihtimal verilemez. faretini ha)'ntı ile ödemesi değil mi?. 
Gezici an kovanlan r . ~nıışbr. Kerç bo~azı Alman kontrolu de lngiliz hükfuneti ihtiyatlı davran- Müttefikler, zaman geçtikçe, geni~ Cerahatlı bir ynrndan koparılıruş 

altında bulundugundan artık bu do- maktadır. • ka,ynaklan sayesinde, Mihvere üs- pis bir bez parçası İğt'enc;l:ği ile sal-
Birkaç gün evvel Almanyada Ko- toplıyacaklar ve hem de ağaçlarda narunanın Azak denizine girerek Bir fırkA askerin nakli bir çok ge- tün kuvvetler toplayacaklannı zan- 1anan bir cruıavru· cese<linin korkunç 

-..ııcılıu cemiyetinin bir .koTı~esi Lı_ _u _ı_, kendi ordusunun ıol cenahına yar· miye ihtiyaç gösterdig"i g~bi bu kı- nediyorlar. Almanlara gelince, Af- manzaraııını ııe""ebnek bu kadar fe· 
topl B ..... er.ıuz çiçe&ıerle dişi çiçe1u.erin birlC§· dnnda bulunmMına imkan kalma~ k d · ff k' ., . 

<ınmııbr, u kongreye Alman- melerine eel:iebolacaklardır. taların araya çıkanlma111 da mühim rika ve Alvrupa a yenı muva a ı- dakarlığn değer mi? ... 
16nın her tarafından 21ncılar İ§tirak mıştır. bir meseledir. Bu iş 191 7 de olduğu yetlerle haamın vasıtalarını kullan- Acaba, o kanlı ölüm mikrobunun 
etmiştir. Kongrede, aynı zamanda Yazın ise kovanlar, akasya ve ıh- Sivaatopo] limanında gimdiye ka· gibi yapılamaz. Karaya · çıkarılacak ınalarına imkan bırakmıyacak bir cemiyet bünyesinden sökülüp tepe· 
lllJ k - _, d b lamur ııg~ a,.L ... erlere •vkedilecek- d R J d 1 b I · al 1 l . OVq,ıuarmın aima ir yerde " " ar us aonanmasına ver iri en za- un ar lfg kuvvetlerinin müthiş durum yapacaklarını umuyor ar. ııte lenmesini görerek ferahlamak ihtiya• 
~ıt l k k ) d lerdir. Yaz sonunda T• -ıı- İptida- • h~ ,_.,_. "k k 1 o aya a mayıp yer eğiııtir- &\.U. yıatın a.ıu.ıu mı tan tamamen ma· arşı anması mümkündür. Fakat muharebenin bugüiıkü safhası budur. cile mi hareket ediyoruz; yoksa, bu· 
melen de gö~]müştür. Mesel!. 91nda kestane ağaçlı ormanlara, çi- l<lm değilse de Alman kaynaklann· bunlann işgal kuvvetlerinin müthiş gÜnkÜ dünya olaylarının tesiri ile 
~kbaharda kovanlar meyva bıılıçele- çeklerin daha çok dayandık.lan yük. dan bildirildiğine göre bu limanda mukavemetüe karşılaş:ıcaklardır. * Sarıyer Halkevlnden: Evimiz değişen zevk1cr bu korkunç manza
-:;ıe gÖtüriiJmelidir. Bu ıuretlo bura- 5ek yerl~re götfirüleceklerdir. Böıyle- bir kruvazör hava taarruzu netice- Hollandadaıt Gaskonya körfezine dershaneler ve kurslar ıubesı (ilk ralardan hoşlanıyor mu? 
d~ .a;tar faydalı iki iıı görecekler• likle bal iat:ihaalatının çoğalacalı be- einde batmıştır, Kezalik iki muhrip kadar uzanan sahildeki kıtalar 35 okul ikmalleri, orta okula. hazırlama, Cemal Refik 

r · em ağaçlann çiçeklerinden bal saplanmışhr. do Alman tayyareleri taraf.ıdan Kı· da"ttikada Nol'Veçin ıimaliıı.den la- orta okul 1k:rruı.ller1) lçl.n kurslar ha.-
mn sahHinde batınlmıtbr, Bu takdir- panya hududuna kadar olan aahil- zırlanmıştır. Kurslar, riY.azlye, tarih, Beyoğlıı yerll askerlik §Ubeslnden: 

V •• de üsten mahrum k.aJan Sovyet do· deki kıtalarda iki aaat içinde ayak- tabtlye, Türkçe, Fransızca ve İngl- 339 doğumlula.r ve bu doğumlularla 
ucut ile zihin arasında münasebet :nanmaaı bir dritnot ile 3 kruvazör, lJı.ndınlabilir. 11.zce derslerinl iht!va. etmeırt.cdlr. muameleye tabi olanlnnn ilk ve son 

P . Eti:bb bir tayyare gemisi, 3 torpito kru'Va· Uzağı gören bir kurmay heyeti her Kurslara. 9 tem.muz perşıemDe gllnü yoklamaları beraber olamk 617/942 
dil ana. a ınecmuaaarıda neıre- yarlıyan bir iman, kan devezanı in- zör, 4 muhrip, 2 torpitobat ve tah· ihtimali göz önüne ıı,lır. Alman ge- başlanacaktır Tallp Qlanlann idare pazartesi gtlnünden itibaren ayın çUt 

en bır .makalede. vücut ile zı1ıin tizıunaızlıklanndan m .. -.ri-. deX.:'- -, minen 30 denizaltı ile 5 mayn gemi.si nel kurmayı sahillere bir taarruz im- memurlu~a müracaat ederek ıs- günlerlnde yapılacak ve a~ıstosun 
uasındali nıünaııcbet h ı· tilnı-'- -~·.t' ıı.•usc 30 k d mini yazdırması ve kurs gilntl ve nihayetine kada de ed ktli' 
dir B _,_ l e ır CJLte- biltün :ı.ihnt kuvvetlerlnl tam olarak ve .a ar hUcumh. otundan mil- k&nını heeap dışı tutmamış, bilakis _,.,tı,....-ı ö-enm"'•l l",~ mdı"". r vam ece • . u ma.ıı;a ede ileri .tiriUen _ kk Kar d d h U k ~ .,~..... e;• ...., •\.U• • Nüfus cUzda.nlarlle ve ikamet kfı!P.t-
riyeye ıı!lre, ih_tı'yarlık ınsan' lığınn.azean ınuhafaza _ı:..·or. re eptır. a enız e are t yap· buna argı tedbirler almııtır. Fran- 1d e larll bl llk:te •~ .. ll u cuq _ ,_ • • h d uk * 'D'--"nllada .... ,.,. ... •~T"'()'omu ar - e r şu..,.,ye mtıracan an. 
b Bu makalenin sonunda, fizik kuv- ma& ıçın u onanmanaı old ça aa ve Belçikada iıgal kuvvetleri art- ;g.""

3
"" ..-ı«vv• .. 

Uyük dertlerinden biri aaY1lmam.ak lihim bi k kil k sinden: 28/ 6/942 pazar ıtınll çok (36441 
lb:ıınd İ llı . I d vetlerln azalnuun, zihni klıvvetlmiıı m r uvvet teıı ' ettiğini a• tınlmııı ve istlhkA.mlar yapılmıştır. zengin bir proıgramln. hastala.mnıza -- -
hrvv jr •• ~an zaı!:1 aziİıkça fizik tekAm.Ul ıve inklıafına da ırardıın et- bul etmek lazımdır. Bu kuvvetin Fransada 3 Alman ordusu vardır. neşe dolu unutulmaz bir giln yaşatan Taksim Askerlik Şubesinden 
tbıf et enı:,ın a lea~ . in lmii:"e- tiii nazariyeai ileri .nruhnekte- harb harekA.tı bakunından bir vazi- Bunlar general Dollman, Blascovitz Beyağlu Halkcvl temsll ~besi ve caz 339 doğumlu 'Ve bu doğumlularla 

n aza asıını ttınnez. ti- dir. lesi de dilaman aahiJlerini ve liman· ve von Haaa'm kumandası albnda• heyet1nln kı.ymetu gcnçleı;ne "fe ka- muameleye tabi olanların (338 do
lanın bombardıman etmeli olduğu dırlar. 30 tilmenden mürekkep olan dirşlnas Halkevı be.şkaruna teşekkür- ğwnlularla muameleye tabi olarak 
halde bilhaasa zeceleyin buna tet- bu ordular iyi askerlerden mürek• lerlmlzi sunanz. her ne suretle olursa olsun tecilini 
ıe'bhlla etmediğine hayret edilmek· keptir, hepsine general von Witzle- * O, H. P. Beykoz ocatı idare he~ jyapbranlar, tehiri ıev'K kararı alan· 
tedir. Her halde KlSstence Te Sulina ben kumanda etmektedir. Bu 30 tli• yeti rel.sllğindcn: Oca.ğmuzın 942 se- lar ve ıeneıyiatiye terkedilenler da· 
ile Rum.en işgali alhndaki Odeaa menden ba .. ka zırhlı TO motörlli tü- nesi altıncı aylık toplantısı mUnasc- hiI) ·ık kl 1 6/ 7 ı 

Bir insan 70 senede ne yer ? 
Frll.rı8ız müteh1W11lan, normal bir 

~ette çahtan bir hıaanın gihıdelik 
~ecellerini §Öyle tesbit edf;yorlar: 

"-P O~O IP'a:m ekmek, ıvtırım lltre p· 

1~ l'O grnm ııebze, 250 gram et, er.:: :::: •Ut, 80 gram yemif ve J 8 

Bir in.san 70 eene ~lf oluna 
bu müddet rarhnda ,.edDr.leırlnin tu

tan tudurı 1277S kilo ekmek. 
10220 lrilo -J)ze. 1277': litre .-rap, 
6387 l:Uo et, '11 O lıtnı t4t. 2050 
kilo yemif q ~90 kilo.., - .. 

da " betlle 6 te 942 ü Ü t ı ı ve son yo ama arına 1, 
arasın yapılmakta olan aeyrliaefe- menler de vardır, Norv..,...e, bllhaıı· mm uz pa.zar g n san 1942 ·· ·· b 1 k Al" k d 

R d ~.... ıı de muhterem doktor Ahmet Sa- gunu . . a.ş ana.ca tır.. a. a. ar 
re ili onanma.sının ıık sik mani aa bu memleketin fimalinde ayni lh- l 1 l 1 k ] 1 b 1 k o!maaı beklenebilirdi. Hele Rus de- ti-t t- -ıb'ırlerl ahnmı•br. Um Çalışkan tarafından (Gençlik ve o an ann ı gı ı vesı ·a arıy e u ı te 

, al k .. - 00 " Spor) mevzulu blr de konferans veri- her gün saat 9 da şubede bulunmn-bi:r .!.h ~eti Karadeniz gı"bl dar Bir karaya uker çık.arma hareke· leceğlnden sayın Azanın muayyen lan ve yoklamalarını zamaırıında 
T a çiı:. çok it ırörecek Tfl dUt- tinin derhal durdurulmamasi için ta- saatte C.H.P. Beykoz kaza. merkezini yaptırmayanlar hakkında kanuni ta-
~ aahJ.Uerhıde değil vapur, hattl arrm: eden tarafın havada büyük bir teşrlflcrt ):lca. olunur. Herkes gele- kibat yapılacağı ehemmiyetle il;in 

lrlle gezdlrmfyecek Ctereced~ BatünlDie malili olmuı lbımdır. blltr. olunur. . 
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HER AKŞAM 
BiR HİKAYE Doktorun hikayesi Türk Tiyatrosu tarihi 

SiNGAPUR KORSANLARI (8- tarafı 3 üncü sahifede) 1 taklit olduğu anlaşılır. 
• w İ - cBu komedi muhtelif defa-

l 1 r~. da. orta oyunUDun çok yena oldugunu lar temsil edilmiı ve hatta ayakların-d it ııerlye gltmif met- - Iyl,,, A,yağının mor uı;;.... yavaş d 
Meslegın e çob a şu bi.kfı.yeyl an- yavq geçlyort.. yaz ım. . dan rahatsız olan imparatora hare- Yazan: ISKENDER F. SER'fEL Tefrika No. 132. 

hur _bU' doktor an Tabat -ı.. Orta oyunu tıyatroya rakındır. kete getirecek bdar büyük bir si-
lalltı r-ı S •-.L d :ı.. k Blı- taJwn meçhul hüvlycUI şahsi- Tl - Pinin me~hur mektubu n - Mekt,.pten .-n.1 ,. • ..._ .... ım. O Halbuki ben hastanın gıt~ 19- cl<i...,. sarayın a oynanan ·ou ta - yasi tesir yapmıştır.> 

1 
n.. ... ,._ft_,_~- Urmın~• .. 

"' ,,_ .~ litl' · · d ı: _ı_ yetlertn Oıtlra.slarlle kola.y kO ay yı- Yama ..... .,. •14u..,...,.,..., ge ~. amanalr Tıbbiyede ameliyata, tec- nalaşacağmı tabmln edlyord1JDl. ı oyun ıae tiyatro an ÇOll. uzıu.ttr. - Bu hükümle yine İsmail Hami kılıı.mıyacak kadar k~ anane- çifçlnln sözleri de Ti - Plyl uyand 
rübeye pek az yer verillrdl. Nerede Ertesi günü gene eordum: Madem ki İsmail Hami Danif- Danişmend'in Alexia İçin cÜsküdara lere bağlı olarak yaşıyan Japon mil- mıştı. Osakarun yeni h:ikıml, an 
ıpmdHtl gtbl herkeSin önunde blr - Biraz daha iyi!., dediler. ment bunun, cenim gibi, orta oyu- geçtiği halde daha ileri gidemedi.> letı 1868 hareketlle kalkınabUcliti o gilı} gideceği yolu keşfedebUdl. F 
mUtroskop, nerede o bizlm mahruml- Ve bir batta sonra AtU ağa ayata nuna bir batlangıç olamıyacağım k.a- sözü ara1111da bir tezat vardır Elv- kadar da, bir daha kalkmamak we- kat, işe nereden b~lıyacağını, ne ;1 
!Jetler. yokluklar içlnde yetiştiğimiz kollop, tıpJIJ tıPIŞ kahveye geldU,, tial ediTor. bir komedi olaıruyacağı- nli Alexis barhe Çıkabilseydi· gü- re düşebilir ve 1stiklllln1 ka.ybedebl- pacağını bilmlyordu. _ 
-.ımıerl Onun tyt oluşuna muhakıt* ti d '--L-f • 0-y1 d l"l • 'd ı- d.. ı-ı· d"l d" O ll""' Çünkü 0 tarihlerde Amerika Çan Fonun n - Pi uzerlndekl •-·· .. ı t ı Anadoluda bir memnundum Fakat koydu""'~ +-... nı a 11U1uu etıneaı. o e e ı SlZ ı - unç uımez ve tall. ıt e a mez L •""'"· • -IlJı: memur ye tm ç · &........ ""'il'""" d" 1 k-"-- ı~- d bir '- b · d'" .. ld ve +--"terenin Japonya üzerindeki 6irl. inkAr edilemezdi. 
kasa doktorluğu olmuştu. Gönderil- hl8ln yanlıflığı laı.l'Ş131nda dehşete ıa ara ~şmaması azı~ ı.. . w ıtere u .vazıyet.e u~u.ı 0 • u- .,ty~ıt>~eUert de bir yandan tabak- İhtiyar çitçi yu!knndaki sö 
elitim yer hakıkaten Cenn~ ~I idi. dü.fmü.ştihn, Halbuki sayın muhamrm ıddıası gandan tüüt edildı. Teklıdm s~a: kuk sahasına girmiş bulunuyordu. boş yere söylememişti .. Tl - Pl sa 
Ba.vası. suyu fevkalide ... Deniz ke- Vata bundan 37 sene enıet geçt- gözlemi hürümüı. tezine alakadar si tesiri hile ona Üsküdardan ılen Slngapur nasıl İngilizlere geçınışse; ya girince, eöz<Iesinln yanından san 
napnda, manzarası busbutun netıs... yor... Bunu da unutmıyalmı. Ve gördüğü hueuslan sekize ayırarak götüremedi. Demek onunla pek ye- Çin sahillerindeki fU veya bu ndalar ıerce, günerce ayrılamıyordu. 
Artadaşlanm bana yazdıklan ınek- mektepten çıkalı henüs pelc u za- sıralaRUf. Bunlan da birer birer göz- rinde olarak alay edilnıif oldu. nasıl İspan~Uann ve Felemenklile- Osakanuı yangınlardan yeni k 
tuplarda: cO kadar gwıel bir ye119 man oldutumı gos önünde bulundıa- den geçirelim: 8 - cTemsilde dekor ve kıyafet rin idareSlnde bınmuyorsa, Japon tulduğu o tehlittell günlerde b 
dü.ttun ki dotnısu sana gıpta ediJO- ralım ... Şimdiki gibi, \ııabetll teşbtsler 1 _ On ,-edinci asırda calılikt hususlanna itina edildiği imparato- sahillerinin de böyle bir &kı~te ut- Ti - Pi yeni gözdesinin koynun 
ruz. diyol'lardı 0 

zaman nerede? .. » b" :L d' d" •- ·f _ _ı,ı run gu"lünr bir araba içinde eahneye ıamas:ında hemen ~en hiç bir en- veya dizinin dibinde vakit ~iri .. _,_,__ d n..s...- -m - ır ıtome •> ıye uaVll eauen oyu- 11' Yalnız bil' .tef' pe ... me.-....ua (). ............ r Bll8tu MJLL_nın üst.fiııd~ T .. k d- 1 ~ 1 k' · · çıkmasından anlaıılmakta<lar.> gel yok gibiydi, du. 
kwımuşlıu. Buranın balla ken<HstnJ kalın elitleri düzelt.erek 81i&lertne şöy.. na dur '-~~hanl\:ıgıky a 

0d~ .ac dızı~clı _ Anna Comnene ba arahayı vaziyet böyle olunca.. Ti - Pinin Yerliler arasında: 
btlyen doktora fılln muayene ettir- le devam etti: asar a Cıtaua a ome 181• enı - .. .. 

1 
_:L ._ d -'-t me ... •ubu _..,,.._ ..,.... ki, J.,..,.,,.,anm •- Böyle kadın dilşkiinü bir ko 

mete iuzum gönnuoyrdu Kasabaya - Bunun uzerıne Avrupa.dan ti- m1Ştir. b f ta Cl.arl Lebeau vermekte- lstikW tarlht balammdan büyük blr sana boyun eğmek aptallıktır.• • • gulunç o araA ıı;ay etmemqo. e. ona .. ~ Y"'lt"•- 3u• _......,, 

geleli şöyle böyle yedi ay oldutu hal- t&.plar getirttim. Okudum, okudum. -Şu nokta oyunun bugünkü tek· d; 11ş\r .. 
1 
.. ea lsun lmuuı bu mln& ifade edlyord.u. Ti _ Pl. lstlklAt Diyenler de vardı. Bu sözleri Ti * bır tek hasta kapımın eşlğlnt at- okudınn; teı,hlsimdekl hatayı anıa.- l~ ~ir komedi olduğuna dair bir r.bane ıdgut::~d 0 il" 0

• ukallit- davasında mutlaka. blr milletin, bir Pi duymuyordu, Fa~t ken~i al lamış değlldı Acaba hepsl sıhhatte dım Bu hastalık benim zannettitJ,m dda1 d v·ıd· ara ın a e &Yem m b&f& sahip olmasmı ileri süırliyorou. hinde birçok şeylPr sovlendi~ıni t11 
m..&nlar mı İdi? .. Buna emin olsam şey 

0

değlldl ve amelıyatsJs da iyi edl- egı ır: _ lerin taklitlerine bir ren.k ".enn~\: ar- Yamada. elbette bu mektup karşı- mln ediyordu. Buna ra~en Ti - ~ 
htç u&iilmlyecek, bllAkıs se-vinecek- lebillrdl. Fakat gel gelellm blr kere 

2 
-. cEaki Turkler.de m~avere- zusunu göstermekten ılen gıtme~. sında harekete geçecekti, nin kimseden korkusu yokt.n O, h 

tim Aralannda blrçıok hastalar ol- yanılmıştım; hem de ne reel şekll- ler tertip etme~ suretile. pıycs .. tar: Hele bu sözden dekor ve kıy~fetl~~an ••• 1cı hlQe .'Jayıyordu. 
~utunu gayet iyi blllyordum. Lakin de... zında eserler vucuda getırmek adetı hususiyetlerine itina olun~ugu ~~- y • b l b• d t ••• 
doktora ltlmatıan yoktu.. Beni ltl- Bulundul:;'umuz kasaba yazın çok !Yardır.> mü çakanlamaL Mademki Ale:ue m etmıt at 1 ır ev • Bir ateş gecesi 
zumsuz blr adam g bl goruunrlardı, sıcak oluyordu. Butun memurlar, -.. - .Muhavere piyes olamaz.. Ma_ - taklı'di yapılırken .... 1ıu teıhia edili- Şurada burada yabancı propegan- k d b var 

I"' vy- d '- ı_ d b ""' dalan ba .. g6ıs1ıe--' ... 1. Yollrohamada o gece Osa n !\ ayram T ..... tuhafı tek nabız tu•madan ge- raf Çardaklı hah-.- gidiyo~ emıtı ·ou eserler muhavere en ' a- yonnu• kafi ... Tafsilat olmadıkça bu .,, ·~" Ti Pi 
...,... "lvıv y bir İngiliz alimi btrdoenblre ortaya - : çlrcU~m bu yedi ay i nde ben de Zaten bundan baş'lra da gidilecek yer ret ve cpiyes tarzında> imit tama- teşhisin dekor veya kıyafet taklidiyle çıkınış ve: _ Herkes e(ılensln .• sa.b:ıha kad 
kendımı oyle gorm e başlamıştım yoktu. mile piyes sıfatına layık değiller de: yapıldığını öne sürmek bilmedesı hü- •- Japonya, yet.ın~ ba§lı bll' dev gülüp oynasın. 

GÖ'll rim yolda; b~l hastaya ç:ı.- Blr akşam, ko.hvcnln en dolu oldu- rnek. Çünkü ctarzmdu tabiri hır küm vermdt olur. gibi. uzaktaıı 
0 

kadar korkunç cörü- Demişti. Sara.yda bu~iı.k bir at 
~rac.ı.kları me ut Anı bekliyordum. ~u bir ~~anda Akit ap bahçeye benzetiş ifade eder. Benzetilen her f te mevzu ile alakadar gösterilen nür ki.. Fakat içine girince, bu de- yanıyor. saray mensuplan bu atr 
F • e g r? Yalnız bir kere. ka- girdi. Butun gozler bana çevrlldl, şey tabiidir ki aslı gibi olamaz. Tak- no~talann, mevzuu ispata yarama- vln çok ihtlyaT'ladığına, b!\4lanndan etrafında do1aşıyordu. 
aab ın cenubundalc •Yleşilvk::uı. Muzip lhtıyar, biraz ileriye, h:ıvuzun lit mahiyetinde kalır d v d d '-b 1 ·ı Hami hiç birinin 

1
_ ""'"""'adı.ıı..-. şahit «Ateş gecesi .. yılda. blı" kere ku 

"" ,.;ı~d bl in t l l a trurd Ay kl dakl · ıgı a mey ana çı" · snu ""' ,, __ .. &.,,.. ı "lk k f d ld 1\-I bu " .. o,,. ... , e r c aye o muştu. Cesed y nına o u. a ann pa- Fazla olarak ceski Türklerin mu• D . d" h lat adım olursunuz!• lanırdı. Ate. n ı e,ş e ı ı:. .., 
muayeneye gltm tim. Bir defasında b~lan çıkardı. Çorabı yoktu... SaR haverc tarzında eserler vücuda getir- anışmlr.~' ın.1 kmj t~·w· •_ okta Demekten ""'kinmıeml.şt.I. İngiliz cede fakir zennfa herkes evinde n 
da ortağından d yak yl n bir gebe ayağını şoyle blro.z yutm.nn doğru -'- • . "k uh- verere ıtım 1 e ay e ıgı ~ n . . v- yakar ve nlevının ustwıden uç ke 
kadını getlrml lerdl, işte ba kadar,., kıvıraro.k" mc,ır; ~de~> _de ~ynca tevsı a m daha var ki bunlar da evvelkıler gıbı t'ılimlnln bu sözll hiç te yanlı~ veya atlardı. Hlntlllerin ateşe topanlan 
Likın işte tam bu sıralarda bir ak- - Hey babam be;... Ne de güzel ta~ bar huku'?d~r. Bu yazıda buna Selçukilerde tiyatronun mevcut oı.- mii.balfı.ğ'alı değildi. Yetmişe yakın da da böyle bir ıAteş gcceı;t. vn 

şam u tu kapmı çalındı. Baktım bir ayaklanın varmış .. Allah klmsıey1 daır her bangı .b~r ~ayıt Y?ktur. duğurnı değil, meçhul olduğunu is- derebeyinin hlç b1rl (Büyük Nippon amına, Japonlar bunu nteşe tapt•kl 
atlı . HııyVanının u-rerlnden şoyle ıı.yaktan ayırmasın ... AyaklanmJ.a. bln 3 - cBu gihı pıyesleruı mı:vzuu pat etmektedir: c 1 - Eıhas ara- devleti) nl kurmak istidadını t:ı,.şımı· n içln drğıl. nteşin in~uılara ç 

,s ndı yaşıyayım ... Fakat pek de b~li ca- hayattan da alınabilir. Aleksıoeun da k dın var mıydı) 2 -Temsil yordu. faydalı olduğuna inanclıkt:ln ıç 
- Beni Akif ağa gonderdi; zaJune~ nım .. «Ak kumru. gibi !Slr ayak,,, nastalığı i~te böylo bir piyes mev- k:pah ;erde mi. açıkta mı verilmiı- cıYet.miş bafl,l dev• o günltil bunye- testt ederlerdi. 

olma?.Sa doktor bey bira~ gelsınt .. d1- De~l mı doktor bey?, . zuu olmu,t~.r.> . . . ti) 3 -Sahne nasıldı>> sile hiç bir işe yaramıyordu, Her evin bah~slnde, ak.qam cu•ı 
tor. Ihtiyarın bu halnllti karşwnda. - 811 hukme, pıyeeın mevcuda- G" ·-ı-· k" n muharrir de Siyogonle.r bile: d>erıebeylerl bize battıktan biraz sonra ateş yanma 

Akit atanın şohreUnı lşitml.ştlm - Evet.. dedım, gü?Jel aya.klarmız yeti ispat edilemediğine göre. Alexia' . troruduydo~. ~ aat~yıatro oldug·una baMıdır amma. bls onlant. ballı de- ve kızıl alevlen yWE!lmeğe lıa~ ----b il . v • • 1 t11Ya o e ıgının ı &• , ..... fad edemiyo- t ..__ anın en ert gelenlerindendi, var... ın bastalıgırun hır talr.lıt mevzuu o - ek k . d w ild" Mak da. yazısının lillz Onlardan hiç ..... ı e mış ı. 
Btrartan, zengin blr adamdı. Üstelik O gunden sonra Akif ap adet ~un sarahati kafi cevap teıkil P ·--~m . ~~~ ır. ·v· ;:. lnız bu ruz · Eğer başımıza zorlu blrt geçe- Ateş gecesi en çok genç kızla 
onun ÇOlt takacı, çok muzip blr tnsan edlnml~I. Ildde btr Çardaklı bahçede d son"'°°a ıtıru- ettigı gı 1• Y~ .• • cek' olursa, lkUdar mevkilnt kolayca sevdiği ve beklediği bir geceydi. 
oldu~u da lfltm(ftim Son zama.n- aya.tını şöyle havaya dotru yü.ksel- e 4er. A K . • • · t rf chüyük rr.eaele hakkında küçuk bar eUmlzden alat>lllr.• gecede genç kızlar semt semt. b 
larda Akif a{tanın at bacatında blr ttr: b' .- c nna T o~nıru P.?'es;:ıekt;= fikir vermekten ibaret> tir. Dl)'Ol'du. İlk hamlede Kava. _ Mtt- araya wplanarak, çabuk evienıneıe takını çl>anlar çıktıtmı söylüyortar- - Ayağa ba:t, ayata. .. Ayale derim ?'' .,.._ tern

91 ını ayn goate Ben ba :vazıya rağmen. yolr., bu ranm bir avuç akıncı lle <>sakayı ele için, at~ karşısında dua edeıler v 
dı. Belki de beni bunun için çatın- lfte ben buna ... Allah sahibine ba.- dır.> An.na • .. d yazıya da dayanarak, büyük mese- geçirmesi Ye Osalca vallsl lle oradaki tam gece yansı olunca yataktan 
JOrtardı lbflasın•.. Yoksa kuman gidiyordu • -. • Comnen~ ~. yazısm .. a leyi. Türk tiyatr09Unun baflaıngaca styogonlann idamı hadlse.81 de bu çekilip yatarlardı. ~e rüyasın 

Glyindlm. Dışan çıktııun zaman zavallı!.. P~•n !ertıp rv~ temsıl~nın ayn go .. meselesini. olduğu gibi Tanzimat& kanaaU Jcuvvetleştlnnlş1.1. hangi erkeği görürse. e>nunla ve 
atlının yedetfnde blr hayvan daha Der ve bunu bir tkl kere telmlr- t~l"!.esa de hır teY ıspat e!1"'!ez. bırakmak lazım geldiğini, ayni za- onun benzerile evleneceğine inan 
olduğunu gordüm. Bunu benJm içın lar ... İ.şltmemezUte gellrlm., Halbu- Çunku bu pek al& vakayı hikaıve manda verilen cküçük fikir> in ti- Arlllc cyetmlf be4lı den den hiç genç ve bekıir Japon kızlan o ge 
Bettnniştl, Uzenne atladım. kl gencım, son derecede mahçup b\r tar~ndan da i~eri ,celeb~u. _Esaeea yatromuz tarihine yeni bir madde kimse korkmuyordu. de Osakanln her semtınde topln 

Son derecede memnundum, Niha- adamım... tertip ve temsil eaenlenn bı_r v~ ilave etmediğini ortaya koymacra bir Bu tablr ancak k.iiçü.lr: çocuklan mıştı. 
yet Şeytanın aya~ kırılmıştı, t,te Şakacı ihtıyar balnlıitfnl arttın:lıtc- ayn ayn olmalan da bu taklide bır "f 'b"ldim. korkutan bir heyüll hallnde lfade Şehnn zenginler muhıtı olan il 
kasaba halkına luzumsuz bir adam ça arttırdı. piyea mahiyeti vermez. Fazla olarak vazı e 

1 Selim Nmhet C~ edWJ'Oıdu. Ananelerine ook t>Aalı semtinde, büyük blr bahçenm ortası 
olmadılunı ispat edecelt, onlara sos- Beni görür gomı.ez her zaman ya.. taklit fikri gerek saraydaki adamla- ••• olan Japonlar J&Vaf yayq lstlklll da sütunları yükselen bll' ate.ş yan 
Jal hayattaki meykilml. rolümn tu. nmdald arkadaşlanna: ra. gerek oyunculara gelebilir. Sonra hattaJı1 da bir flk.rlne )'Ul&flJ'Or, intnı~ bir bat Yordu B ateşin başında. dort kız 
dik ettt~ektlm. - Matallah. mıpııatı. .. Ayatıma bu temail edilir. Bundan. yapılan No\: Geçen rdı Y:;:. Zade öntbıde boyun etmıenln ban«l m.nı- kola ~ennlf dolatıyonlu. 

Yola Oıktık. Kurtun gibi a&ır bir b&lcınız yahut .. Aala.n gtbl ayak dol- taklidin bir komedi olduğu manası =--~:Kil~ nln kıı- lretıeıyord~Si~~~ =:fan:! 
0 

geoe Tı _ Pının· emnle -hn t hava son derecede aıcaıc bir gece idi rwnı ... diyordu 1 k 
1 

bT ....,..1 le T - 1~,,_._AU .,,.,,. 

Fakat khn aldı114 eder? Ben ıı..: Geceleri rüyalarımda mütemadı.yen naaı çı ana 
1 .ır'> w . ruluşu 1669 değil, 1699 olaca tır. as- cı sözleri ve__tefviklert, gün geçtikçe t1§e çıkan saray muhafızı Sama 

taya gidiyordum · ayaklar görüyordum. Yüzlerce, bin.. • S - 1~~le~1?•.ur.1 bas('-talıgdı~)a aıkt hih ve 1t1ıar ederim. 8· !lıı, G. kıymetten düşüyor ve halk. bir kur- evin bahçeal onünden ge.,erken, 
Alnf apnın. kasabanın bit köşe- lerce. milyonlarca ayak,., ~ıyes es~ ma~ası. e. ıtome ı ıe - 1 1 tancı etrafında toplanmak ltıtiyecını kızlann .ııeMni duydu.. kimseye g 

sindeki evlne geldUc, Yanlaf tahmin Akif ağanın aya#ı benim hayatı- lınde tertl~ .~dılmııtır:> . R A D y Q duyuycmfu. rünmeden bir kenarda durdu. 
etmemlftlm. Atayı yatakta, ıztuap mın gidlşl merinde bilyiik blr rol ar- - Alexıs ın hastalıgını taJdıt eden Genç kızlar a~ etrarında doJ1\41 
içinde buldum. Ayaıtı kütük gibi flt- namı§tı. Bu tek ayak bütftn lstlttt>&- OIY\lnun bir komedi telakki edilebil· Bir gün Ti - Pb1. ~ gelen 'iten şöyle konuıuyorlardı: 
ml4 ve moemot kesllnılftl Muayene ilmi dtğl.ştlrebl.lirdl. HA.dlseden sonra mesi için metindeki bu kelime kifa- Bacünü Proınm ıht.lyu bir Japon çltçtsl bftyiik bir - Tann btae ne Takıı.konun t 
ettim ve: artık kasabada duramadım. Fevkall- yet etmeL Kelime aynen alındığı gi- cesaret göstererek: llhlnl versln ne de Çan - Fonun .. 

- Derhal ameliyat! .. dedim. de güzel bir yer olmasına ra~en. bi oyun mukabili olarak tercüme 13.30 Program, lS,SS Tüı1cıçe plfLk- - Ben buraya. e*1 vallnhı gözde- - ndslnd;n biri talihsizdir am: 
Aklf ata, hayretle JUZiıme baktı: kendlmI başka tarafa naklettirdim. edilebilir. O z.aman bu mana yerile- ıar, ıs,e Ajans haberlerl. H,00 Riya.. sile gootil ettendlrm~ mı.~ bu Çan • Fonun talitılnl isterim d 

- Naaıt ameliyat'.. Hatt.A bir a.ra doktorlu(tu bırakıp mez. Üsteaine bu taklidin eski mana- :!~=~ . .:'1:.~ =k~~~ aavallı millet& .!~l! " adalet rusu. Budala! O, eski ... ~ zamanın 
A - Maaleaet sat bacajtmızı ke&ece- ba.tta bir mesl~ glrrneğt bile dü- a~le komedi şeklinde tertip edildiği 1",30 .. ı ..... '-fts....r1.-.ı 19,55 F'a61l he- \l'eBumı~A~ • ..'~ 'n··-.:•. ve -·imli prensesler glb1 .,....,.rdı. Şimdi 
&'RI "1tldum. Fakat başıma gelen felAket h"'k - uh · · ·· r- .. nJ- ..... ..,., .,... ..........,,.. .,,.._ .... ....u -· ı-r-

- Ne'> .. Dünyada oknaz ... Ben in- benlm ff&.demt biW>ütün kamçıladı. u mu ~e. aayın m .arrırıa m~ce yeti, 20,15 Radyo gazeteal. 20,46 Şa.r- bir çehresl vardı. Tt - P1 blrdcnbtre korsanın cariyesi oldu. Her a~ 
ana bacak fllA.n kesttnnem... Tama.mile k~ndıml bu 1"' verdim; re! ~avlıdır. Yazıda ıapat edılme- ln ve ttirküler, 21,00 Konuşma, 21,15 taflrdı, Çlfçnln ne demek lstedtğ1ni eıne n - Pinin ~lzmeslnl çlkany 

- Evet amma ... Mettces.t çok va- çok okudum V"e muvaffak oldum mıştu, Dinleyici istekleri, 21.46 Konuşma. anlıyamadı. muş. 
hlm olur Akit aıta.. Şhndl her ameliyata glrerk~n tendİ 6 - cBu komedinin malum ?lan 22.00 Salon orkestra8l. 22.30 Ajane _ cYotmlf baflı dl'V• ı yıkmak iı&- - İnsan koeasuıa hızmet etm 

- Vız gelir bana... kendi~: ~Akif a~anm ayatını unut- cşhaat için<le Bizam imparatonyl~, haberleri ve borsalar, tlyorum. Bu ıatıedlıklerin, ancak on- mi? 
Ve dedi isem Akif atayı ameliyat ma. . • derim doktorları ve kendisine bakan mu- Yana sabahki prop-am lal' yıkıldıktan sonra tahakkuk ede- - Evlenince bu hıznıetten ~ 

lc:ln razı etmek imltlnını bula.madım. Daha tuhaf blr ~ soylıyeyim mi? yet adamlan vardır.:> cektir, alır amma. carlyellkte zevk yoktur. 
Ou1>anıyordum. Koyduturn tefblse Aradan uzun seneler geçti, Blr gün _ Bu hükümden de taklidin bir 8.30 Program, 8.3'2 Müzik (Pl.), 8.40 Cenbını verdi, Bu. &öz1er çifçlJi - Çe.n - Fo çok kurnaz bir kızd 
nazaran mutlaka ve mumkün olan o kasaba.ya yolum dlişttl. Tanıdıklar- piyca olduğu minMa çıkarılamaz. AjlULI ha.berleri, 8,65 ~ (Pt,) • 1.20 tatmin etmedi: Ben onun bir cariye gibi hizmet 
IClratle. bu ayatı kesmek lizımdı. Fa.- dan kimse kalmamıştı, Kasaba.ya ~ Biliıkia oyunun tam manisiyle bir ETln saati. - K:utt tildrlerin ,,..rlni eyı dQ.. tiğlnl sanmıyorum. O bence gene 
bt ihtiyar Nuh diyor peygamber rerken otomobllım~ büyüte blr tahta "" ıv klsl (dbl bir prenses hayatı yaşıyo 
llemı-.rdu • k -d ı ,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! * ""-k<>ft'I fakirlere yardım yur- şü.ooeler ahbnır. Zul~ trGnet da- - Bunu nereden bllıyorswı? .. ~ . apru en geç yor ... ıı Blr amhk fi>- ' .. "!" _.. tet )'aJDlır Sen 

Yapacat hiçbir şey U.lma.dıihnı töre. ayaklarına bız aAkif ağanın ayaiu dundan: Yurdumuzun kongresi 11 tıtır. Sotuta karfı a uJm1bı - Babam soyledl: oTi - Pi, g 
Bôrunce evime döndüm. Ertesi günü - Btı koprunım öte tarafta.ki ayn- deriz ... Çok sağlamdır .. dedi, temmus 942 cumartesl gtlnti saat bir if görmek istiyomm. z ye- sinin esiri olmuş, Gimlerce on ~~Yiik bir merak içinde Akif ağadan lı'l pek: sa~lama benZt'mlyor ... Bart t;A.. Görüyorsunuz ya, hata, yapılmasa 15.30 da Topka.pı tratnV&J' caddealnde rine adalet; Y~utun yerine re- koynunda yatıyormuş, Büyle ada~ 
bl ... ber bekl.,ordum, Adamlarından mir etseler dedim bıle unuty}muyor • 107 numaralı Yurt binasında topla- fah; ıstaa.bm yerme nete ve sa= dan memlekete hayır gelll' ml?• d ı rlne raslayıp sordum Bana ıu ga- Şotor guldu· Dıt1yar doktor ·~u... nacaktır Am:ıann gekneled rlca vermelisin! Bu milletin yQzt1nd (Arkası ı-ar: 
r P evabı Ve-rdl - Sa{tlamdır erendl:m.. .. KoprunOn Hikmet Feridun Es olunur. • ka türltı güldllremezsinl dedi, 

PERiLi KONAK . · · · · i ir kim olduğunu öğretmit olacaktı. anlatacağım: Doktor Mortimer· 
Stalpleton. talr.ma siyah sakalla ona alk tehlike aıare~ını v~rli~!nİ Bu tek fotinin otelden çaluunuı. yanında Sir Henry bulunduğu hal 

lbeni ve Sir Henry'yi takibederken. Şimdi Stapleton.~ e ibe 
1~ bana muammayı çözmeie yarayacak evime yaptığı ikinci ziyareti ta 

.genç kansıtı1 da oturduiu otelin oda- ortadan kaldırmak. ~·~ tertfı ~ l ilk ıp" ucısıu vermiıti. Otelden hatırlaraın. Stapleton, bun lan ar d L-- • • ld w . ~ proıeunan te enua..- o an k' 
Tefnka Na. 109 Çeviren• .a~ ..._ 1 l sın a • ...,.setmıtti. . . . . 0 

ugu. cana çalınan tekfotinin neye yarayacağını nın içinden evime kadar t~ 1~ ve 
• m&al•ıu:.... .:ua.AL - C~ k.adm. .ded~ ~ibi. ko- na geçıyorum. - w. • Sir uzun uzun düıünmiif ve 111 neticeye rusıut etmitti. Hay~ut, evımın. ad 

M... Laura' nan İ9e bu iki . t . w • l c:ak. T-L-. . - cuının canayetlerane ıttırakı olma- Ha;Jdudun, dn ~ k~anl varın• ...... • Tek fotin. biç bir ite ya- aini biliyor ve benı de şahsan ta 
L:_ 

1
1 en ogrenm11 ° • UU11llWDe gore saydı otelden kaçıp ta polise haber Hen ' e ealdırtmak IÇUl delik aya ., ..... ' madd' d 

-. malWnata yoktu. fakat sir O.ar- Stapleton Kanadadan gelea ba d- ' "") . 1! 1' • el • • lhımdı. ramaz. Bunu çalan adama da ı yor a. 
&..in beklenmedik ölümü, Stapleto- riai Londrada öldUrıneii tuarla- veremez m 

1 
ait bırte71 e 1~ .. et ile bir menfaat temin etmez. Olea ol,a. - Stapleton' un sizi pıhaan ta 

llUn tMvİ,ye ve telkini vetbUe ihti- ~tı. - Genç kadın. kocaaınm cin.ayet Stapleton ıacrana bayı Sir H cur • . ba fıotin. bafka bir mabat içia ça- dığma ftMll bümediyoraunuz} 
'l'U~ Vennİf oldaaiu ran~ev~ ~tine Fakat miae Benyl. ihtiyar aeilza- ~/_ele'!ı:~daL-~d ~~~ ~~-e~döpmb= ': lımmt olmak llzımdt. O zama~ S... _Acele etme Watson. Sözü ~ aınaa. • ııenç kadın uzennde de- deye karp kurmak i8tediii hızaim IJ'Or U&7 ut. _.. .. UT. P 0 • kenil muamm.uuıda, kanh bır rol kesme. ben evvela anlatayun, ao ~bir teeir 'bıraknuatı. Fakat ııerek tertibinde kendiaine yardua etmeli 

0 ~kork~ ki. otelden v ... ,..lıat pnon~ ~de ederek F~t oynııooan efeanm kara k~pek aklıma müphem gördüğün noktalan sor = Benyı, ııerek .~- Laura. bay- reddedınee, Stapleton 8CQÇ kadma ~ :01.~"!i: aö~ lr:anlıp ~:: r~ ~~ geldi. itte bu eayede muammanm am: Stapleton meslekten yetit ıan tamamen nüfuz ve tebaldtü- kup emniyet.idik beelemep ~ . • en . . , çalınaa otiD. ~ • Y_e ilk • ucuma elde etmif. Sir Henry')'i biT hayduttu rve cinayetleri yal 
mu albnda bulunuyorlarda. Ba iti- lanut. llZWl müddet kendİIİnden nnı ki kendi el~ Sir Henry,... 5ir ~ t.arafmUa biv si7ihnemat et.Zt ed ~ • 'bir köpek CJı 

1 
•· .. ld" kten yeğeni 

barla Stapletorıun. iki zavallı Q.. \lzalr.lqına nüfuz .,. tehakkümün- bir mektup yazarak keadİ9İnİ, tela- olduiu için haydudaa itin• yaramı- t rafı dan eagel ;::f'" 'ttim. H ar~~ 0 •• 1d~eğe ' teşebbüs dandan hiçbir lr.orlr.wıu ,-oktu. den tamamen Sl)'nlacaiuıdao. kork- dit eden tehlikeyi haber nrmeie yord11. ~ ba. yepyeni •• q ci- ta n ece eezına le . :kry ~ba o t ~ wad· 
Hateratçı, •ir Charleai ôldürmdr.le tuiu İçin genç karısını da beraberin- cesaret edemedi. Binaenate,lı kendi yilmemit fotine KeDÇ çjiflik eahl>inin Azizim Wat80a 1 B~ m~ d:: m ten 1 re eg a. k . 

1 sirııtiii itin yanaını baprmıttı. İti de Locıdr•a getirmifti. Kan koca. el yazıaiyle değil, eline seçen Tım• kokuau aİnınemifti. t<:tkikinde elıemmiyetaız. rve a - Stapleton'u.ı baş a cmayet 
tamamlamak için. sir Henry'yi de Londrada Mexborough otelinıe iD- g&zeteılİnden maka.la ke.tiii kelime- St letoa bu yelÜ fotini. wçortaiı gülünç görünen bir çok cihetler var- de mi var) 
ortadan kal~ırmak laı:ımdı • fakat mışleTdı. leri y~~~~ yaplfbraralr. Sir Henry- kad.:pveya erkek hizmetçi vasıta.ile, d .. ır. F~ ~ bai! görünen n'!,ktalar. _ Eve.t. Stapl~ton gibi >:arad 
bu, meselenın en guç ve en çetan k.. - Bunu nereden oğTeudinial ye nildıgınuz o ihbarnameyi gö~ delikanlının odasma iade etti •o bu tamik edilince. ınaanı ara~~ yola ftnda canı olan bır adam, hıç r 
n nı teşkil edıyordu _Küçük Sam'a Londra otellerin- melde ıktifa etti. defa Sir Henry•nİll bir çok delalar götüren ilk deliller elde edilir. . durur mu} 

B ika Stapleton, ih ı r asilzade- de ara tırmalar yapmağa memur et- - Fakat moktup tizerindeki ad- ııiymif olduğu, aiyab renkli fotini Çalıııan fotin m~eleeinde de aynı Son üç sene zarfında La~ in 
nın Amerılcada bır vamı bulunduğu- maş m Bo..Xır kaldığım zamao- rea el lle yazılmıı ıdi üatatl çaldırttı. BU eski f tin, . etini ba- bal tekerrür etti. Bina.eııaleyh .ana terede biri cinayetle netıcelen 
n~ bıdayette J;>ılmiyord~ .. Sir Hen- !arda ..>lduğ ibı. Lon~radaki arat- - Çok doğru ıöyliıyoraun Wal-- şarmak İçin Stapl~n·:·~ lcati tavsiyem ıudur: Bir m~ele~i İnc~e~- dört mühim hırsızlık vakası ol~ı 
ey cun mevcu~ıyelı ı ve ıh ıy nn w.u- umalanmda d ans buyülr. yardım- aont Fabt genç kadın, kendisi ta-- yede elzemdi. Çünkü bu eski fotinde ken. ne kadar ehemmqewz gorü- t\L o zaman Londra gazetelerı, 
az m erv ıne te a ua ed ını an dokunan zekı çocuk. Staple- rafından gönderildiii anlaşılmamak delikanlının kokusu ıinmiftl. Hay- nürae 8ÖriinaGn. hiç bil' noktayı. ih- cinayetlerle uzun uzadıya meşı 
doktor Mor · rden oğrenm· olsa ton il k rı bahsettiibn otelde \Çin ol yazısını tahrif ederek zarf dut. bu tek fotini cinayetlerinde alet mal etınemek lazımdır. olduklan için bunlan unutmar 
gerek Sir Henry' ın Londr bldıkl mu atı bır ıurette abit uzerine adreıei yazdı 1 Mektup. Sir olarak kallandıiı köpeie ltoklata H&clieenia geri kalaa tarallannı olmaklığ~ laumdır . 
.-a abt tar'h ni de gen doktor ~ Henri!Y· n.ir. eline aalimea varmıt ye kok.lata °°' mn.tekW ıik.lnnm kendin de az~ bildiiia ~ luaaoa l Arkası var) 
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u 
Bta rURK BAYAN ı&B.&.NIYOB-14 _ Kiralıli. Satılıli 1 SATILIK J'ABBİlUr- :W.denl J'al-ı SATILm ARSA - Kınaiıada.da 

M.eSlek aa:hlbi yalnız 1:11r be.ym n ıo- ıa.r hallta&ı n -.bun fal>rlka.n tam denize nazır, metres! 60 k\ıru.§tan 
Iertne bak.ace.Jr n icabıında aeyaha· olan b1itlln teterruatılle Atılıkt.ır. At· 8000 nıetre &r8& aatıııktır. Dosya 206. 

TAHSİLİM OllTA - 18 yaşın.. tinde refakat edebU~k 3()....MJ 11.fla.- 10000 LİRA - BeyQtlunda mer- p.mda r. B. K. rumuzuna mekt.uplıa Ta.blm f.b1de b.t'1Sl Emlo.k Yurduna 

1 - İŞ ARIY ANLAR ----
da blr bay husus1 müessese- rmda bit Tüik ooyan aranıyor. Arzu kezde ı"' Ura ceıırıı dörder odalı m11mcıı.a.t. - t tn1itac&at. Telef: ""39. - 1 
terde veya mağazalarda mftnasip edf.lllerln şışıı posta kutusu No. 15 • banyolu d~n Jr:atü dJ1kkAn1ı aoan- SARIYERDEN tSKEinE ı DA· !8000 LİRA ~ka e1 da 
bir ücretle çalışmak lstlyonım. tstı.. muvuzah adresini bUdlren ufak bir man Tablm AbdlllhakhA.m1t caddesi ıdKA ' katlı , - :rarm 
~lcr Aqam gazetesinde AK rtımu- ~~~1!a:::up '" b!r f4- 23 B~nrt EmlAk Telefon ~S532. - 1 det bir-o!8!:~tışı:1:U: c:::: a~ ,.!: b=:~ ~~ 
sunn mektupln mliracnatıan. !9000 LİRA _ Ş1ş11 tramvayına 2 ntim mlktannda arazı kGç{Uc bir bo9- 1radlı apartıman atılıktır, D. 353. 

TİCARETHANELERDE _ Muha- TESVİYECİ ARANIYOR - TecrO.- dnldka tS'J Ura gelltll tıçer oda ban- tan ma.ktuan CZOO) llnqa eıatılıldıır. Telef: "439. - 1 
lipllk, defter tutmnt eskl yeni yazı- bell tesviyeci ustasına 1htıl~ vardır. J'O e daire11 apartman, Talt.!lm Ab- Müracaat: Bftyillı:~ Piyasa caddeııi 
Jarla muha~rat, dnktılo, otel, lotan- İsteklllerln Oan Kurtftran Ahırkapı dtllhakhlmlt caddesi 23 Bozkurt Em- 159 No. ya, - ı 
ta kO.Ubl, l§leı1 anyoııım. Bonservt- caddesinde Temtz :tş boya fabrika._cn tlk telefon 42532 - ı ACELE SATILIK - Galata: Beya-
atm varclır. Milrncaat, tel 80T71. _ 1 ustaba§lSına mürncaatıan. - 2 -------·-------· 28300 LİRA _ Maçka Hacıemln ıo- aıı Ve11 mahallesi, Mandıra sokak No. 

SATILIK ARSA - N~taşuıda 
merkezi bir yerinde yQzQ 'l,'ID der1n-
1Dı: 26 iki arsa ayn ayn metreıd 40 li
radan satılıktır. Do.va 20'7, Telef: 
44439. - l 

EJ.Li YAŞINDA _ Muktedir, şaya- USULV MUZA.AF tJZERE - 'I'ica.r! kak 115 Ura geHrll beşer odalı 3 kattı 28, Gfilc GDle hanı scnec;te 900 Ura 
nı itimat ve namuslu blr Mkerl mü- defter tutacak bayan veya bay bir modem apartman To.lt61m Abdi.il- ırat: Sırt m1llk. Müracaat: Ca.ğalot- SATILIK ASRA - BabıAll oadde
tekalt zat ehven bir ücrcUe resim, kAUbe 1htlya9 n.rdır. Tam veya ya- hakMmlt caddesi 23 Bozkurt Emlflk lu No. 2112 • Telefon 20785• d!htten slnde yüz 11, derlnllk 14 apattunan 
kroki ve harita işlerinde mimar, ten nm gün çalışmıı.k üzere ıstenen Dcret telefon 43532. - l sonra. yaptırmaya mümlt arsa 7000 Ura.ya 
memuru veya ınşaat kalfaları yn- lle blr fotoğnı!ı havi mektuplann ----,,.-UN----Y----- tılıkt n... ....... 208 Eml• Y 
nmda, otel veya idarehane kf>.tlpllk- cKft.tlpı rummu ııe P. K. 1155 İstnn.. 10000 L1RA - Talaılmde Valde Çeş- BEYOuL DA - az 1ç1n kira.ilk .sa. ır. "-""'

3
.... • ak urduna. 

lerlndc, amb:ır veya depolarda veya bul adresine görıdcrllmes1. - 2 me aşa~'1ndn 87 lira gelirli tlç beton apartımnn: ttç oda mln>le, telefon. Telef: 
44439

· -
1 

hane maa dilkkAn. TnksSm Abdtuhnk- tıntün ko;nforlu. Her gün JO dan SATILIX BAÖ y U ö J'1 
~~~~~::=mçyaı:ı~r K~~~edk :MtlilİM BiR FİRMA - Yarım gün hl\mlt caddesi 23 Bozkurt EmU'lk te- 20 ye kadar mürncant Tel 40886 - ~ k Y - orya J~ "~ v..ı • 1.stlhdam edilmek üzere (Almanca- lefon 43532 - 1 . . - '3 arasında 14 dönftm bağ, 1 d&ıtlm 
No. 11 M AU adresine mektupla, 11- dan Tilrkçeye ve Türkçeden Alman- . ftzüm batı 25,000 liraya 88.tılıktır. 
fnhcn müracaat. ca.ya) bir mütercim anmmaktaclır. 8700 JJRA - Taks:l.me S dakika SATJUK - Anknrnda piyasanın Dosya 209. 'I'akınm Emtll.k YUrduna 

Oı\Hİl.İYr.DE Ç•T ''"AN _ '"e .... _ Alq:Lmda <MUT> rumuzuna mtlraca- mesafede 50 llm geUrll '1 oda mun- işlek mah:ılllnde çok gelirli b1r apar- telef: 
44439

· - l 
~ ,.. , 00 • tımarı ile Yeni Meclis bina.sına yakın 

kerllkle nişlğl olmıyan genç blr dok- at. - 2 tazam kurglr hane. Taksim Abdili- bir bağ, mutavassıt knbut edilmez. SATJLIX ARSA - Göztepede köşc-
tor her gfın o~leden sonra resmi ve- L~ORATUAR Al\IBALA.J İŞLERİ~. hakhft.mlt caddesi 23 Bozlmrt Emtn Saat 14 ten sonm Dördüncil Vakıf başı 4 J'Ol $ 918,11 metre d~ na-
ya hususi bir müessesede "a" .. mak telefon 43532. - 1 1 ... k t 35 N li zır arsa ııeoo liraya ııatılıktlr Dosya !stJ v ~ DE ÇAI.JŞACAK BAYAN ARANI- Han bir n.,,, a o. ya m mcaat. 210 T:ıb1m A.blde kn,..,,..., Emllk Yur-

y~rsln. Fa:zla mnlOmat için Akşam YOR - Her gün sn.at 12 den 13 e ka- 46'70 LİRA - Tnkslme S dakika me- ----------------2- duna telef: 44439. .,._ _ 1 
cııre " de <S. BJ rumuzuna milrn- dar Gala.ta Pe-"mbenn .... r caddesi sa!edıe Çaylak &akak 35 Ura gellr1l Cll"t cdllmes1 • ..,.. ,,........ AFYONKARAHiSARJ - Yukan 

•· . Bereketo~lu Hnn No. 12. - 4 4 oda munt.a7.nm kı\rglr hane. Tak- Pa-ıar. Millet hamamı sırasında (49) '10000 LİRAYA - Maçka Tefvlkiye 
Oıt'l'A iKİ TAHSİJ.iıu VJ\R _ Blrnz sim Abdülhnkhô.m1t cadd('si 23 Boz- elvannda senede 4040 llra ıradı bu-

da daktilo bilirim, miiessese yazıha- BAYAN ARA.Nll'Olt - Her türlü kurt Eml!\k telefon 43532. - 1 No. 1ı t!V elektrik, f: ~hlzatııe, pa- lunan apartıman aatılıktır. Dosya 

rind 
ır. konforu haiz bir apartımanda. tkt ki- zarlık ınırctlle sn ı ı 1r. Tallpterln •51. Ta ... ~•- ... lbe ,_.,.ısında -ı•k 

nele e veya ma6aınlarda kasiyer- t ld b ş-k üye ü tl " "''"""
1 

nu ....... ,, "'
111 

" 
llk yapmak üzere llJ anyoııım. Ak- §ilik bir atlenin ev işlerini yapacak 12000 T. RA - Zlnclrllkuyı.ı Tarab- racı ay u r m rncaa :ı.n._ 

2 
Yurdınıa mtıracaat. Telef: 44439. _ 1 

orta .. a.,_]ı temiz bir bayan arnnıyor ya llO. ııesl üzerinde a~rlı ve zerl"'ntn 
şnm'dn S.N rümuzuna müracaat. J_,, " • 

6
" " .._ Dol~n rnru\11 verilecektir. Taliplerin elverişli 70 dönfim çiftlik Takshn Ab- ÇAMUCADA _ Bulgurlun Llb 15000 Lut.AYA - Kurt.ııIUf Tepeüs-

ıs ARANIYOR - Tecrübeli blr ba- foto~flnrlle tercümelhalterlnl is- dü,lhakhrunlt t'Rddesl 23 B<YLkurt Em- d e od 1 2 un a- tilnde 4 kntlı apıartıman mbl.ıkt.ır. 
ynn, bir doktor muııyenehanestnde tanbul 42 posta kutusuna gönderme- 15.k tel"fon 43532 - 1 de caddesin e a 

1
' aofnlı, 2 

helft., Dosya 350 Taks1m fıblcle karşısında bir mutrağı, zemin katında lkt g00 Eınlfık y d tı t Tel r· 
çaluımnk lstıyor. Akşam'da M.E rü- lerl. - 5 3200 LiRA - Bost.'lncı Kılavuz ÇI\- kömür ve odunluğu ve bir arabalıkla 44439 ur una m racan · e İ 
mU2una mektupla müracaat. ı yın asfaltına 2 dakika mesnfede 20 bir ahır, 5 dönftm mcyva. bahçesi, bl.? · -
ASICERı.iKLE AIAKASI OLl\-IlYA • 3 - SATILIK EŞYA cephe 83 derlntlk lk1 yol üzerinde ae- miktar bağı, tatlı su kuyu.su, emsalslz 45000 LİRAYA - Şişllde ,.eni mn-

Bİl'İNCİ SINIF i\ıllTl.HA<iSIS BAK- nlze nazır 1667 metre arsa ncele sa- mnnznro.sı olan 13/15 No. lı köşk eh- ceddet 5 kn.Uı nşda 170 Ura iradı bu-
TRl!İYOLOG - Her türlü baktcrlyo- ANTİKA _ Tablo, halı. Biblo _ eş- tılıktır. Taksim Abdü1hakhi\mlt ca.d- ven flatle acele satılıktır. Üsküdnrda lıman apartıman 1;atılıkt1r. Dosya 
loJI tahlUatı yapar tş arnma.ttadır, ya _ husu&i olarak satın alınır. vasıta desı 23 Bozkurt Emltık telefon 43532. Bn~larbaşında Hrnntın knhvl'slnde 352. Taksim Abide karşısı Emllk Yur-
taşraya gidebilir. Akşam'da B.C rü- k.'\bul edilmez. Mektupla Beyot;tu pos- - 1 emekli binbaşı CUdl~ mllrncaat. dınıa telef: 44439. r- ı 
nmzunn müracaat. ta t t 2163 · -----.---------- 2 u usu . 150000 URA - Llı.lell tramvay - 50tıe LİRAYA - Abarayda meme-

EU:!<i BİH HAYAN - Doktor mua- RUZ DOJ,ABI, GAZ FffilNI _Lüks caddesi 6624 lira gellrll 4 der odnh 8 KUNDURACILARA - Vitrin mo- z1 htr yerde, 8 odalı, ibflhoell ahfap ev 
yenr.hruıelerlndc veya ynlnız bir ba- tezgtıhlar ve buzlıı. idarell husust daireli dütUnh apartman. L&lell b1lya telefonu yapıştırma saya ma- satılıktır. Dosy& 204. Tabım lb1de 
ym ev işlerini denıhte edebUlr ciddi yaptınımış ~erbet ve dondurma ka.bı tramvay durağı nmnara 247 Bozkurt klneıe.ri yeni zenne çocuk ve erkek karşısı Emak Yurduna mOrncaat. 
bir iş arıyor. Akşam'da «E.C.E• rü- (aynl buz dolabı gibidir.) Satılıktır. Enıltık. - 1 kalıpları bulunan tam teşklIAtlı Bey- Telef: 44439. - ı 
muzuna mektlıJ?la mürncant. - 1 41237 No. ya telefon edilmesi. - 1 95000 L1RA LA.l Jl t d ~ o~lunun en işlek yerinde k'Jrulm~ .... 00 t . - e _ ramvay ca ;, bir diikk1ln toptan ve yahut pcraken- 'r. o L RAYA - Ş1~1 tramvay cad-

GENÇ, OKUR YAZAR - Bir Türk SATILIK BUZ DOLABI - Frijider dcsı ~80 lira gelirli dorder odalı .ı de surette satılıktır Tel: 44097 desinde büyftk bir ,,., J1b 10 metre 
b:ıynnı bir ve yahut lkl klş!nin ev 8 ve D K. w. altı ayaklı 1k1 buz dola- katlı dukkh.nlnn havı apartman. Lll.-ı· · · derlntlk 46 metre acele satılıktır. Dos-
JdareslnJ deruhte eder ve ""hut yazı- b t leli trnmvay durnğı 247 Bo1..kurt Em- MÖBl.El.İ. KONFORl.U l\IVSTAKİL ya 205. Telef: 44439. - ı 

J.. ı sa ılıktır. C:ı{t:ılo~ıu Bi'SrekçJ rınnı hanelerd~ tcl~fon tşlerlle de meşgul N 14 lAk. - l DAİRE - Önü bnhçr.11, bir antre, L1 
olabilir. lşlne göre iyi bir ücret iste- o. . - 1 --------------,oda. Chnvaga:zı ve sıcak suyu havi) 4000 RAYA - YeşUki'Syde asfalt 
mektedlr. Akşam gazıetl's1nde ~NK• SATILlK BUZ DOI.ABI - 4 ayaklı 95000 ı,inA - LAlcJlde merkezde l livabo, duş, w.c. ve mutfnk yerinden yanında 6 odalı ba.lıteH ev satılıktır. 

ek 
Kelvlnatör 938 model sekiz ayaklı 5_040 lira gcllrll beşer odalı 6 Jmtlı ica-ı mfirf'kkep ,_.eni d"~enml• ve bnvn, nmı• Taksim Cümhurlyet meydanı. A.blde 

rumuzuna m tupla m ir1caat. -4 "' ·~ y ~J" " ka d Eml"' 'k y d ,._ Norç marka iki buz dolabı satılıktır. lorlferll apartman. Lfılel! tramvay Alman serarethanesı yanında Çifte- rşısın a "" ur una m ..... -

2 
l 1 Saraçhanebaşı Bahçeli mahallebicl. durağı numara 247 130-hkurt Emla~. vav sokak 11 Esen npartımanında caat .. Telef: 44430. - 1 

- ŞÇ ARIY ANLAR Tel. 21607. _ t ___________ -_ı kiralıktır. - ı ACELE ucuz SATILIK EV_ 4 

SATii.IK SO~UK DAVA \'İTRJ- oda, elektrlk, kuyu, snmıcı v~ balko
nu mevcut mcvkll gl\zeı. Akşam ga

Sahife 7 

5 - MÜTEFERRiK 

SERMAYE - E.saslı ciddi bir iş& 
olup ta .ermaye veya. dilrtl.st ortak 
ı.teyenlerln Akşam'da KBA rümuzu
na 1zahatlı mekt'upla milr:ıcnatıarı. 

İKMAIE KALANLARA MVJDE -
Fen ta.lı:1lltesınden mezun blrknç nr
t.ad.aş lkmalillerle derslerini kuvvet.
lendlreceklere \tersler veriyorlar. Mü
racaat: veznecıer Bozdoğnnkemerl 
soknğı No. 39. 

LİSE - Flzlk. klmya riyaziye 
dersler! almak ıstı.yen talebelere Fen 
fakfilteslnden biıı talebe ders vere
cektir. İsteklilerin Akşam gazetesin
de (Riyaziye) rl\ınuzuna milracaatıaı

n. - ı 

HAYVAN MERAKJ.ILARINA - Üç 
çlrt tavus ~ bir knrnca. acele sa
tılıktır. Suıtanallmet park karşısı No. 
c22D kebapçı 5er&Cettln Tezçakantı 

müracaat. 

Y. l\ItlHENDİS TALEBESİ - Mek
tebinin glrlş 1nıtlhruıla.n, olgunluğa. 
hazırlar. Türkçe veyn Frnnsızcn ola
rak matematik, fizik. kimya, pratik 
Fm.nsınca öğretir. Akşam'da A.L. ye 
müracaat. - S 

ORTA OKUL TALEBELERİNn -
Fizik. k1myn, tabliye ve İnglUzce 
dersleri evler!nde cSa.ntı 50 kuru:;tnn» 
~rilnr. Akşrun'da M.S.S mektupla 
müracaat. - 8 

FRANSIZCA OLARAK - Rlya1J
ye, fizik. ldqı~11;. tabliye ve Usan ders
leri verilir. Evlere gidilir. Flatıcr eh
vendir. Ak§am gazetesinde İ.'Ü'. rll
muzıma JP.Cktupla müracaat. 4 

e ADET İŞ\'İQRF. KIRll\11 jNE.K 
HAYVANI SA'l'IUKTJR' - Tnllplerl 
Bakırköy Osmaniye Çöreotu sokak 7 
numarada. Zebrayn mürncnnt. - l 

Btlt ALl\IAN BAYAN öt.R•::r
MEN - Talebe!ere, büyüklere gramer 
?e mubal>tte dersleri verir. Kolay 
metodla alb ay mrlmda Almanca: 
öğretir. Her yere gider. :Müe5.5e.;eler
de me~urlar ve maı.tnzntarda çalışan
lara stenografi ve m~ktup yazma 
~tir. Alt,amda P. B, K. - 3 

RİYAZİYE DERSLERİ - 6, 7. 8, 
9 uncu sınıf talebelerine 4 dersini bir 
liraya veriyorunı. Adres: Ortaköy, 
Aydınlık sokn'k No. 37/2 T:ıhsln. 

• 1 

SAATİ ıl LiRA - Felsefe, Edebiyat, 
Tarih, Co~a. derslerinden ikmale 
kalan talebe ; 1mtlluma yetiştirilir. 
M~caat: Kırıı~ı sok. Şahbaz Aprt, 
No. l. Osma.rıbey, Mchm~ Ali. 

ANAOUf,VJ>A - Blr lr.şaat 1ş1ndeı Nİ - 185 sa.ntlm boyunda liç ay kul
çalışmak üzere Ud ressama 1htlyaç !anılmış yeniden 'farksız, ehven flatle 
vardır. Galata As.sllrurazlonl Generali satılıktır. Müracaat Galat:ı Fenne-

ROOOO LİRA - Aksnrny merkezde 
5280 lira. gelirli dörder odalı çift dal
reıı apartman. uıeıı tramvay durnı:;rı 
numara 247 Boikurt Emlak. - ı 

·mRKAlSP.RiF - Zenbllcl sokak 
24. 1250 metre meyvn bahçeli, kuyulu 
sarnıçlı, 5 odalı kdrglr ev satılıktır 
Esk!Allpaşa karakolu yanında esklcİ 
B. Aliden sorulmaSJ. _ 1 

zetesinde cİH\n• memurluğuna Jlfa-
hen müracaat. _ l l\IF..KTUPLARINJZI ALJ>ffiJNJZ 

hnn No. 73 e müracaatlan. nccUer cad. No. 163. - 1 
sooon J,1RA - Aksnray tram'vny 

caddesi 2520 llra ~lirli dörder od:ı 
3 dalrell dükk5.nlı apartman. Ulloll 
tramvay durağı numara 247 Bozkurt 
Emlük, - 1 

SATJI.IK KÖŞK VE ARAZİ _ Top- GazeteJnlz idarehanesini adres 
k:ı.pı haricinde Glimüssuyu mevk1ln- olarak göstermiş o1an knr!lerl-

BEı-$ NUFUSLU HiR AİLE .NEZDİN- SATIUK - Buzla soğutma dolabı BiNA ARANIYOR - İst. Belediye
sinin n~Iye ynpmağa milsnadc ettiği 
mahalede ntelyeye elverlşll bir bina 
aranmaktndır. 206'17 nunıarayn tele-
1'onln mürncnat. 

• mlzden 
de ve asfalt yol ilzerlnde içinde taş 

DE - Dolgun maaşla muntazam ye- satılıktlr. Her gün saat 1-3 arasında 
mek ve ev hlzmeU yapmasını bUen Pangaltı Cümhurlyet caddesi 207 No. 
temız bir Türk bayan lfı.zundır Arzu eve mfiracaat olunması. - 4 
edenlerin Tahtakale caddesinde 9ti 
numaralı kundura boya 1mal1thane- SATILIK KONSER PİYANO - Al· 
atne şaı:ı.t 9 dan 12 ye kadar acele mll- man Hofmann marka k.nıaze quatr~-
rncantıan TC'lefon 2114'1 anrer. Beyoğlu, Tnkslm, F'Cridtye 

. . !şıklar No. G. Hancıyan, - 3 

45000 URA - .Aks.-ıray tramvay 
caddesi 1920 Ura gelirli beşer odal1 5 
katlı modem apartman. Utell trnm
vay durnıtı numara 247 Bozkurt Em
lA.k. - J 

ocağı, eski bir duvar metrtHd\t.ıle be- M.B - 'Radyo - S,U - Kiracı -
raber mü~vvl yemiş ataçlo.nnı Riynfye - 'P, - M.E - ı..:ı
muhtevı, fn.brlkn ın.,asınoa elven,ll 1 russe - MtJn - E.C.F. - K.B.A 
geniş bir arazı Ue gene Topçularda 

K • .\Z.<\NQLI Bİit ARSA tşi _ Bos- ahırla r.amnntık ve sair tertibatı haiz namlarına gelen mf'ktupları lda-
tancı yeni asfalt Ustünde ve kısmen bir kÖŞk satılıktır. Beyo~lu Balo so- rehanemlzdcn nldırmalan rica 
de asfalta amut sokakta, denıze hl- knk; 30 No. dıı. Gtıvenlş Emlft.k Bü- olunur. 
kim, her tfirlil lfra7.a müsait 30 dli- tosuna müracaat. Posta kutusu: ._ ____________ ...... 

RAl.'TADA BEŞ LiRA tJCRF.TLE - , 
Bir yazıhane odacısı ldzımdır. ıste
:venıcr her gfuı «mleye kadar Galata 
rıhtımı eskl Şnrnp 1.skelcsı caddesi 5 
numaralı Taceertü hanı blrlncl kata 
n":; • .,.,..,"",..+ l't,.An 

l"AZIN HEYBELİADADA - Kışın 
Utanbulda blrlsl iki yaşında, dlğerl 
bir yaşında iki çocu~a mfirebblye ve 
dadılık vazifesini deruhte edecek 
tlmselerJn cumartesi, pazar mtistes
na, her gfuı saat 14 ten 16 ya kadar 
Galata Karıı.mustafa paşa aokak Li
man Bahçe Han Udncl kata müracaat 
etmeıerı mercudur. - s 

Jşçt ARANIYOR - Gayet serı ola
rak Me mal dlzebllen birkaç ~ye 
ihtiyaç vardır. Çarşıkapı Bileyiciler 
aıotnt :n ııumnrayn mOrncaatlan. 

SATILIK BUZ DOLABI - General 
Elett.rlk markalı altı gözlil dondur
ma dolabı mlikemıpel lfler vaziyette 
satılıktır. Şlşll Hal§.skdr Gazi caddesi 
No. J29/l. - 2 

1500 L1RAYA SATILIK İHTİRA 
BERATI - Radyo makinelerinde ye
nilik, on sene İktisat Vek§.letlnce 
tescll edilmiştir. Beyazıt Sabuncu 
han çıkmazı No. 7. Ömer Talma.ç'a 
mtırncant. - ı 

SATILIK TORNA TEZGAHI -
2l metre boyunda. mWremmel ve 
1y1 loler bir halele Torna tezg~hı ııa
~. İstlyeınlerln Rlza Paşa yoku
ounda. Nasuh.iye soko.k No. 31 e mü-
:racaatıan. - 2 

42000 LİRA - Well rina caddede 
2160 lira gellrlı bC§er odalı 5 katlı 
10.k.<ı apartman. Lt\leli tramvay du
rağı numara 247 Bozkurt Emafık - 1 

25000 L1RA - W~U merke7.de 1740 
lira gellrll dörder odaJı 5 katlı apart
man. Ll\tell tramvay duraıtı numa
ra 247 B<r&kurt Emll'lk. - 1 

23000 LİRA - Aksaray tramvay 
caddesi 1680 Ura gellrll dörder odalı 
f kaUı modern apartman. Uleli 
tramvay duraıtı numara 247 Bozkurt 
Emldk. - 1 

nümliik büyük bir arsa uygun fiyat- 2270 - Beyo~lu. - 3 
la satılıktır. Telefon: 44097. --------------

DEVRF.N SATILIK BAKltALİl'E -
Teşvtkl:rc cnddesl No. 113; Teşvl.kl
ye Pazarı devren satılıktır Oörmek 
lsUyenlerln dükktina mfira~aatlan. 

BAKIRKÖY - Sakıza~acı Hürndam 
sokağında 6 odalı. bahçe1l ve sar
nıçlı 26 ~o lu ev satılıktır. Mfiracaat: 
Yeşllköy L~tanbnl yolu No. 61. - 2 

İKf KATI,J APARTll\fAN - Acele 
15 gün zar!ında satılacak 45 lira Jcar 
getirir. Vakfı yoktur. Kurtuluş: Hacı 

TO!\IRUK SUYU Mlde, böbrek 
kum hart.aııklanna :tatt ftfa bahşe
den Tomruk suyu erazlslle beraber 
k1raya verllecektJr. 10 gtln zarfında 
saat 9 dan 12 ye kadar Kadı)ri'Sy Mı
sırlıoğ'lu Yavrutiırk sokak ıe No. ya 
müracaat. 

l\IECİDİYEKÖl'.tJNDE KİRALIK 
GAZİNO - Mecldlyeköyilnde işlek ve 
mobllyesi tam blr gazino devren ııa
tllıktır. C&dde ilzetınde 40 numaralı 
tütfıncü Galib'e müracaat. - ı 

Ahmet mahallesi Ermeydanı No. 37. SA.TILIK ARSA - Kı:ı.sımpaşa Zin-
%0000 LiRA - Lllcll mcı-ke?.de 1440 • 2 clrllkuyu caddesinde cami ctvarmda 

lira gelirli tlçer ikişer odnlı 4 da!rell SAT1LIK KÖSK _ Çamlıcadn Bul- 65 numaralı ev1n bitlflğlnde (500) 

ELEKTRO Ö 
.sevimli apartman LAtell tr ay • metrelik btr arsanın nısıf h18sesi eh-

MOT R ARANIYOR ve · amv gurhıda geni• anızı .,e man-ralı ba S.im.ıroR " .. A.-....... 1101190 durağı numara 24'1 Bookurt Emlll. ,. ,... ven flatle satılıktır. Arsa ~ısında - • ""';r•........... 1'e meyvalık •""'~tıklı ba11..., -"'ft ç ı- volt u 1.1 bir tö ı n.. &• ......... ~ ıkrnaz sokakta 144 numarada bay 
ıa 8"' MUHASİP ABANIYOR - Uru- e -er mo .. r alınacalttar - suyu bulunan"'8 oda, &hır Te m11.fte- Tahsln'e müracaat. - 1 
•oa ınuhuet>eye 1'a.t:ıf blr muhasip 2160/1500 1'olt ile ıoıer BaUTier markaıi 9000 LİRA - WeU tramvay cad- ml!Atlı •Müftü KÖ§kib satılıktır 

_, 

.._nıYW. Manltaturacıd& _ 1,.,,.,,. 9 beyglrlllı: u kullanılJDJf HOO devirli desi İçindekilerden aonınuı:. _ 3 1R A1-nı _..,._.,, bir motör l&tılıkttr. o•-at. ..... _n ~l '120 llra gellrlt 15 odalı 3500 L AYA SATILIK - V1llt4 için 
~ ar tercih edlllr. 1 -'r Efendi cad- .nuı"' ""wJ v maa ---u•t _... ı -- kıw. ·~ d _. n.ıı• ve yahut satmak ~erin 2Sl8S .-wy .... uı • manzaralı kA.&~ IiRA araz .,,,en v;r ... ~a.~onuna dOrt :ı-
- 49 No. ya mtıracaat. nuınuaya telefon etmelerı UA.n olu- hane. We11 tramvay duraRı numara LIK KÖŞK - 0&ztepe tram- klka Kaptan Artf caddesi 11zerlndc 

GBNO Bta 247 Bozkurt EmlA.t. _ l vay dura~ından istasyon caddesine tınıuslu tarladan müfrez n tetaayon-
l>lf dottıo BAYAN ARANIYOR - nur. - 2 aapınca soldan betine! klltlc <No. 15/3) dan gelen caddeye nazır enl 23 met-
btnıu ru maaJ'9Jlebane.s1nde ~- MEB.AKLILABA MVJDE _ Yenl 7to0 L1RA - AbaJ'ay ca.ddeel ıe- Kon!or nezaret tevkalAde. Bahçeme- re boy 106 ~tre Onünden elektrik 
ilin tlzıere Slrtecı Viyana o~ll ya. ,.. fevtallde cfizıel son .ı.ıem Te rad- nevi 1140 lira geUrll dört odalı m&& ratlılanr.a aylıkla da verlleblllr. 111 ve havaeazı geçer Ye denize hA-

da No. 28 2 el im.ta. Yo'f& benzlyen çift zember~ 8ab1- mtl~mılAt büyük bahçeli hane. LA- kimdir. Müracaat: Eski Al1 Pata 
ISbı GECE BASTABAKICI _ Blr blntn Besi blr salon gramofonu satı- leli •tramvay duratı numara 247 Boz- BATILIK KA.Ght HANE - Gedl.k- tramvay durak 1&7 No. bay İlha.mlye. 
~e tadın 1'6 bJr erkek hademe- lıktar. Akşam p.zetesi bAn memurl~ kut. EmlAk. - 1 paşa Barayiçl aokak H Ko. 11 oda - l 

e
h lhti-. vardıl', Her ..n~ ' de a.ı.u tuna fifaheıı mflracaat. _ ' ..,._ . hamamlı k* batı denize nazır ttadı etrahJ-v &..,,. Y"lü Dut.AAT - Saytly& ma.hallttı De 840 lira olan bina satılıktır. Mftracaat BEYOOLUNDA, 8İŞLiDE. BAKIR-
'-at. Kliniği mtıdnrtyetlne müra- SATILJK BUZ DOLABI _ Dört BeJ"Otlmıda yOzlerce aatılık arsalan- telefon 219'78 pe~ •• pazar ıtöYVNDE - Ev aparuman Bayez.lt-

ayatıı, az ve tıemlz kulla.nılm]ftır En mız t~ln Tat&imde Abdülha.thA.mlt 12 den 14 e :tadar. - 2 te Ortaköyde arsa Ac.ıbademde töşk 
~iıl TiCARETllANEDE _ yazı ış. yüksek markadır. 23468 No ya tele- caddesi 23 numaraya Bayezit, Well, Çamlıcada tarla satılıktır MQracant· 
ı. .... tıde çalı.,tırılmak: ilzere 1~20 ya"'- fonla müracaat. _ 2 Fatlh, Abarnyda 2000 liradan 10000 BİR SENELİK KİRA BEDELİ PE- şı.,u postn kutusu 47 . _ 3· 
~d ~ liraya kadar hane Te arsalanmız için ŞİN ÖDRNlYOR - istanbulun her · 
~ a bir çocuta ih~ wrdır. TmJAFim VE SAİRE \eYA TEŞDi- de Ulell tramvay dur~ı numara hangi bir semtinde, kalorlfetll, ban· GAYET EIWEN FiYATJ,A SAm.m: 
~~ ve salı fm.at 5 - '1 tstıuıbul Rt İÇİN - 220 X 1,65 ebadında lüks 247 ye milrncant BO'Zkurt EmeAk Te- Yolu ~ blr lmt aranıyor. Kira mlk- EV - Paşabn:hçcde, inclrklSy santral 
ıı:-ı :n ~utar San Oğlu Han ikinci b1ı: vitrin ucuz flatle ıatılıktır. oru- lefon 43532. _ ı tnn mevzuubahis değildir. Müracaat: karşısı No. 14 1k1 odn, blr sofa, b~-
~ 8 e müracaat. nlhn.l Bors.-ı karşısında mUmcnat. Müfit Rnmlz. Postn. kutusu 25. Baye- çell, kuyulu, Beşiktaş Asarlye cadde-
ıı..~Şct '1r.C""'LAR - 2 FATİH, LALELİ, CAÖALOGLU ..:. slt - İstanbul. Telefon: 21131. 8 ~ta vv un ARANIYOR - Semtlerinde asgari beş odalı ve kon- S1 No, 

4 
· 

tltteııtn hevesıı gençler iyl bir sanat !IUKAVVA KUTU ATÖLYESİNDE torlu bir npru1.ımnn anunakta.yım. _1'rnTtTEP YAPMAÖA ELVER1ŞL1 l _A_C_F._.L_E_J_i_R_A_L_IK--II_A_N_E _ __ ::3_f:.!i_lk--
.. ~et l eıc arzusunda. iseler nlitus hü- ÇAJJŞMAK tlZERE - 18 • 20 y~- Aylık 70 11~ 00 Ura. kira verllecekt.!r BiNA ARANIYOR - Ta.kslmden Şl.şll to.ş Kılıcalı lu :\'rl.}C c. dde 1 48 No. 4 
~~arıyla bcraberı Rıza.paşa nnda 2 - 3 kızn 1htfj'aç vardır. İste- Ber gün AnJmra caddesi No. 127 e~ ye kad:ı.r blrtnci veya 1k1ncl cadde- odalı, mnl S'...hıb nln n do' • 

l3uh[}oe sokak No 31 e mu- yenlerln postane da Erzurum Kitapba.nesine m11racaat .c1llmem. lcrde 10 • 18 ~ah Ve bahçcl1 olması cc 1ndt'Il klrııtıktır. J Dl .ll"r(' ır • 

İstanbul Asfiye 6 ncı Hukuk ~lalı. 
k~esinden ~ 942/200 

Müddet: OrJen. Müddeialeyh: Agop 
Acemyan; &ı.ma.tya Sulu Mann~ır 
Marmo.rn caddcslnde No. 142. 

Müddei Orj~ tarafından muddPi
aleyh Agop Acemyan nJeyhlnc nçılnn 
bıtar davasına alt anuhal sureti 
müddelaleyhe Wtıll~ edilmek iizere 
yazılı adresin<' gönderllmlRı:c de 
mumaUeyhtn mC'lkftr ikametgahını 

terk lle semtıı meçhule glttlğlnln bf'
yantıe iade kılınması üzerln<1 Hukuk 
Usulü muhakemeleri kanununun 141, 
142, 143 ve 183 'üncü maddelerine teıv
likan iade kılınan dav:ı anuhnli ne 
muhakeme gifnünu gö.sterfr dav<'tıye 
varaka.sının mıı.blı:cme dlvanhaıv'alnc 
nsılmasma ve 942 200 numarada ka
yıtlı işbu 'davaya müddl\lal"yiıın (l5) 

gün içinde ~vap vermesine karar 
verllmlş ve bermuclb! karar nr1.11hal 
ile davetiye varakası mnhkcme dl-
vanhaneslııe asılmış olmakla muma
lleyh A€op Acemyanın yukarıda ya-

zılı müddet zarfında. davaya cevap 
vererek tahkikat için tayin kılınan 
16/'7/1942 perşembe günü saat ıo da 
mahkememizde hazır bulunması VC· 
ya kanuni blr vekil göndemıesı lfrı.u .. 
mu tebliğ ,erine geçmek üııere illn 
oıunur. 

* Kadıköy Halk.evinden: Ll.!e ve 
orta mekteplerde ikmale knlaı1 tale
beden Halkevlnde açılan kurslara de
vam etmek tsteyenlertn tdare mü
dürlüğüne mürncP.atlan. 

SGydan siinnl'tçi 

Ahmed Temiz 
Adres : Ca ıl· pı 

Tramvay durak No. ~ 

Tel: 23860. Aync.'l. t -



Sahife 8 
'.A:KŞAM 

BU AKSAM •••••••••I! ıım••••••••••- ili•••••• Dilnyada hava v~ manz:aras'y[e c5İ bulunmayan İitanlJulun cenneti 

Büyükdere B E YA Z P A R K ' da Kad"'ok:~t~utlaka R 
E.şıia San'atkh 

MUZEYYEN SENAR 
Necati Tokyay ve arkadaıları İlk Konaerl 

Beyu Cu - Net'ell Varyete Trupu 
Müze er. Senar Makıim Yazlık bahçesindeki aeanslannda da 

bulunacaktır. 

Kızılay Hastabakıcı Hemsireler 
Okuluna Yatılı Talebe alınacaktır 
Tahsil müddeti üç ıenedir, 
Yemek ve giyim paraaızdır, aynca harçlık verilir, 

DiŞiKUŞ 
Kocanızınaıılmuh·a- PARK GAZiNQSUNDA 
faza edebilirsiniz? 
8qün çıkta. Fiab 35 kUl'Uf, 

Müvczzilerden ve kitapçılardan 
arayınız. İsteyenlere posta ile 

de gönderilir. 
ARiF BOL.AT KiTABEVİ 

Armutlu 
kaplıcalarına 
Yemetıertnı kendileri temtn 

edenler ge~blllrler. İkamet 1lc· 
reu 3 liradır. (Banyo dahildir). 
Alleleı11e Relenlere 2.5 llradlr 

FENJ'.i SltNNETÇI 

SAZ 

l'anburi SELAHADDlN PINAR ile Kemani 
NOBAR TEKY AY ve Kristal'in MUAZZAM 

SAZ HEY'ETl her pazar 
saat 15 • 19 • kadar 

içkis iz A ile M a tine si 
H E V ' E T 1 OKUYUCU 

Klarnet: SOKRO Kemani: HAYDAR FAİDE YILDIZ Okuyucu Baylar: 
Udi Seli.Dikli ABDI Tanburi: IHSAN MAHMURE SENSES Akaarayla H. YASAR ~ekte~i bitir~iği v.~it derhal Devlet Hutanelerinde ıerefU n

zıf el;r~ne tayın edıltrler ve aynca hemşireler yurduna lza olur· 
~ar, ıftız kaldıklan veya tekaUt olduktan zaman yurdda iaıe ve 
ıbateleri temin edUir Emin Fidan 

Kemençe· ALEKO il Kanuni: tsMAIL SUZAN YAKAR 11 FAiKA TANRIKUT 

Darbuka : Necdet Gesen Ney ı BURHAN AYDA SÖNMEZ HAMiT DiK.SES 
'3 Yer bulmak için lütfen erken teırif ediniz: K'>nsoma,yon 45 kuruıtur. 

Kabul ıartlannı baiz olanlann memleketlerinden fıtanbula kadar 
yol paralan Cemiyet tarafından ödenir. 
Kabul .artları z 
l - Turk tab'ası olmak 
l - Sıhhatı yerinde olmak. 
3 - Ya ı 18 den aıağı ve 25 den yukan olmamak 
4 - iffet ehli ve İyı ahlak sahibi olmak. • 
5 - En az orta veya ona muadıl tahsili bltirmiı olduğunu 
gosterır ve ıkas olmak. 
6 - Evli olmamak. 
7 -:-w Okul~ terlcettıği veya beı senelik mecburt hizmeti ifa et· 
medıgı takdırde, okulun tahsil masraflanm ödeyeceğine dair bir 
kefaletname vermek. 

lsteklıler luzumlu malumatı ve muracaat evrakını Anlcarada 
Yenişehirde Kızılay Umumt Merkezinden, lstanbuİda Aksaray• 
da Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebinden ve diğer vil&
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 

Kolonva; ivlP loı;vonlarını her ~erde arayınız 

Sarıyer 

-----ilk n _.....,._ 
açılmılf'tır. 

Her gün saat 17 den itibaren ORKESTRA 
Cumartesi ve Pazar gÜnleri MATİNE DANSAN 

İstanbul, Sirkeci. Viyana ot!!ll 
yanında No. 28. 

~-------· raab 15 "'""'-" 
Çaına,ırı, 

lpekllyi, 
Yıinlüyiı 

Elhasıl her nev'i kumaşlarınızı 
Ça.pa markah 

"K A L 
" 

Zayl - 1148 numaralı arabamın 
pl~kasını kaybettim, yenlsınl çıkara
cağımdan hükmü olmadığını ll~n 
ederim Anıbacı Bebar l\1enteş 

sabunu ile ya.kayına. Teerübe Zayi - Beyoğlu kaymakaınlığın-
etmlş olanlar artık başka marka dan almakta olduıtuın askeri yardım 
saban kullanmıyo tar maaş cüzdanını kaybettim. Yen~inl 

r • alacatımdan eskisinin hfikmll yoktur. 
Deposu: istanbulda Hasır ls- ı Flrden Yer,e 

keteoslnd~ Fırın ııokak !4 No. 

Bütün tık ve kibarlar, Aperitiflerini: 
İstiklal Caddesi 451, Stadyum üstü 

A 1 
de alırlar. Maestro Tiano idaresinde Orkestra., 
okuyucu Hristo Mnimatidis, Havaien kitarist 

H risto Kontis 
Saat 18 den itibaren açıktır. T elelon: 43848 

Har Pazartesi aktamı MASARİK ve arkad lannın i tirakile 
- Huausi Suare 

illllııı------- ~ ANAPIYOJEN ~I 
Pansiyo ıt aranıyor 1 or. tnsAN SAMt il lstreptokok Lıtafllokok. pnö-
senellk olarak mobilyalı 2 yatak mokok koli plyoıstyantklerln 

odası aranıYQr. Tal!plerln 751 nu- vaptııtı çıban. yara akıntı ve Iw L AA N 
maralı posta kutusuna mektupla clld hastalıklanna karşı eok ~--••••• ı••••••-ıı.. 
mıiracaat.lan. tesirli taze atıdır. ••• 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
ı - Ayda bir defa neşredilmekte olan Ayın Tarihi mecmuaa•nın 10 

nüshasının tab lşl kapalı zarf usuıııe münakasaya konmuştur. 
2 - Azamı 30 formadan ibaret oıan mecmuanın beher n!lslla anın 

:ıdedl tabı 0000) dlr. 
3 - Formıısının 25 Ura ltlbarlle tahmini bedeli (7500} muvakkat. te-

minatı (562,501 liradır. 
4 - MUnakasa 2017/942 tarihine mu.,adlf pazartesi günü saat 15 de . 

Bir adet V. 8 937 Model yeni veya kullanılm11 

Ford Otomobili Motörü veya 
Silindir Gövdesi Alınacakhr 

Piston eb' adı binde beştir Ankarada BaşveUiet Matbuat umum Müdürltiğfı Satınalmıi Komlsy J

nunda yapılacaktır. 
5 - Şartnameler An karada Başvefdilet Ma~uat Umum Müdürlu~u lsteklılerin fi t tekliflerini 1O.7. 94 2 tarihi.1e kadar po3ta kutusu 

Levazım Aynıyat şubesinden, Ist'lnbul Matbuat Burosundan para.,ız olarak '7 Galata ( 1046) atmaları ilan olunur. - •••tll' 
alınır. 

6 _ 'l'aliplerln teklıf mektuplarını şartnamede ve 2490 sayılt kanun. 
da yazılı vesalkle nerıı.ber 2017/942 pazartesi günü saat 14 de kM:.ı.r An· 
karada uıus meydanında Koç apnrtımanında BaşveklUct Matbuat Umum 
Mudıirlil!!ü satınalma Komisyonu Riyasetine tevdi etmeleri v~ya t.:ıah-
hutlll mektupla göndermeleri rica ol un ur. (7208l 

p 
BEKLENMEKTE OLAN 

T raf Bıçakları 
Gelmittir. 

Dikkat: İıtanbulda 1 adedi 5 

öNANDNIZ!aaa 
Üç aylık "yaı tatilinizde dahi lngiiuce öğrenmenizin n öit'endiitniai 

ilerletmenizin kabil olduğuna İnanınız. 

NASIL MI? 
DO YOU SPEAK ENGLİSH.in 

9 Temmuz Sayısında Baılayacak Olan Yaz 
Kurslarını Takip Etmek Suretile 

BiLHASSA 
kuruttur. Suin anltyac.s~ınız bir liıaııla yazılmış, haurlanmıı olan ma.kalelerL 

1stanbulda lC adetlik paket 45 fenni yazılan merakla bekleyiniz. 
kuruflur. DO YOU SPEAK E.NGLlSH"i her yerde bulabilırslniz. 

Tafrada 1 adediS. 10 adedi 50 
kunıgtur. ' •••••• ••• Fiatı 5 kuru~tur.•••••••••• 

Pirua1a Anedilmiftir. Bütün Eczane •• 
larmda Bul.....,, ı hergün saat 1 7 den sonra Galata Büyük Tünel hanında 6 No. ya 

~iiiiiiiiiiİllİİiİiİİiİıı••llilı•••••.. müracaatlan. 
BlrkAQ z:ımandanbert bazı sahtek.Arların zamanın darlığından is

tifade ederek gazoz yapılmasında kullanılan Ltmon tuzu veya asit tar-

Sü~i~EN LiTOPON -, 
Vernıklı Boyalar gelmiştir 

Calatada Kürekçiler 1 7 numaraya müracaat. Tele fon: 4 30 7 3 

ol müteahhitlerinin nazan dikkatin 
Şali Merdan, Marta Perforatör, kazma kürek 

tokmak, buji mevcuttur ' ' 
Karakov Palas o.ıtıncı kat 15-16 numara a mUraca Telefon: 40594 

İstanbul Lv. &mirliğindenı 
Ordu iç n seyyar mutbah Ve? fınn ysptınlaoaktır. Sanat müesseselerl

mızln tekllt, ]c.atalok, plln ve f turalarlle on beş gü zarfında Tophan _ 
de Ist. Lv. Amlrlltlnc murac atı ı (302) (8948) 

ilan taıhihi 
Akşam gazete lnln l/'l/942 tarthll nushasında lntl.şar eden fose ve 

koprüler Istanbul Mıntaka Müdürlülune alt 3000 adet ka a lmaU ha~ 
landakl nanda 3000 ad9' taama yazılacatı 7erı!e aehvea ~ otank,... 
lddalı ~ T&lbla 

Sıhhat ve l. M. Vekaletinden : 

t.n.rllt yerine asjt oksal11ı: ismindeki zehirli bir mad~yl nttıkları ve hattA 
!mnlan llınon tuzu etıkett altında milştertıere verdlklert anla.fıltw~ olup 
her tarafta bu glbl ?J&hirll maddelere eı konulmut ve yapanlar hakkın
da takibata glrtşllmlftlr. 

Gazoz yapanların halk sıhhatine son derecedıı zuar veren bu mad
deyi alm.a.mab dlkkab etmeleri ve sa.tın alacaktan limon tuzu ve buna 
benzer asitleri almadan evvel bulunduklan yerdeki hllk~et yeoya bele
diye kimya llboratuvarlarına tahlll ettirmeden kullanmam.alan tavsiye 
olunur. Bu ıı\bl mftesseselerln bu tahllllert parasız yapın.alan lçlı\ tcap 
eden tallıno.t verllmlftlr. 

Oksalik asıt Ue gazoz 1apanlar baklanda ceza kanununun 81K Uncfl 
ı:nadde31ne göre taklba.t yapılacalt ve bu maddeye g0119 ıuçlan tahatkuk 
edenlerin, llo seneden on .eneye kadar haplal• cezalandıntaoalt Uln olu-
nur. (7211> 

Gerek dotruda.n doğruya ve ııereu. dolayı.slle yenUen ve ıçuen mad
deleri her ne tekllde olursa ol&UD bilyilk ve kllçük h'USUlt ambal~jlara 
ta:m :deret piyasaya çıkartanlann bu gibl amballJlara flmıa veya 
P a " adreslerlnln Yazılması umumi hıfzıuıhba kanununun 190 
ıncı maddeslle mecburi kılınmı.t olduğundan 11.2ıerlerlnde bu gtbt ad ve 
~t~~eaıert yazılı olmıyan maddelerin alınıp satılmamuı n Uln tarlhlnden 

aren on bCf gthı zarfında bu şartlara unun olmıyan am~ııııı mA.d- ••••••••••••••••••••••••• .. 
delerin satı~ı men ve sahipleri hakkında kanuni takibat yapıl.aCağı ala-
kadarlann malO.mu olmak Uure UAn olunur. (7225) 

İstanbul gümrükleri batmüdürlüğündenı 
Murredat llstelert Gümrlik Batış Mlldürlütii 111n tahtaslle Beledi 

Mezat tşlerl Mlldurlülil nAn tahtasmda asılı sahipsiz eşya <kltıt demf 
bo7a, tıbbl müstahzar, mensucat " saire) glbl muhtelif cin• em t5t9 
sayılı kanun mucibince açık arttınna uauıtı lle 8, '1, a, 9, 10, 13 ve 14/'f/ 
942 günlerinde saa\ 13,30 da Slrkeclde Reşadiye caddealndetJ Olhnrilk 
8a:tıt MildlirUlğünde açık arttırma u uuı lle n ı>etln para ne aatllacak
tır. İsteJdllerla belirtilen gflnerde ıııo bir Yeelka aranmab1zuı sa.tıp •·
tiıM ed ilin ol ..-

OLID Ltd. 
hvicrecfe VebbOllite A. Ş. Umumi veklll 

Sudaki kirecl alan tasfiye cıhazlan için IU:r.umlu madddM ve yedek 
parçalan gelmiftir. Sayın müıterilerimize ve acentalanmıza ilan olunur. 

V EBO L ID Ltd. Ştl. 
Galata Billur aokak B ilk TUnel ban No. 14-1 5 osta kutUılU 1 09 4 


