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Kabinede yeni vekiiletler 

~~~~~~~ 

Milli iktisat ve iaşe vekô.letleri 
teşkil edil Jceği ısrarla sögleniqor 

---~·-.~--- --<>--

~cıAf~ . 
~erikan Gemileri
~e Silah l(onu ~or 
;,.,.~ .. ~.~ 
~ı hen.en tsmamen İngiliz 

Bir Başvekalet Muavinliği ihdas edileceği 
ve Milli iktısat Vekilinin ayni zamanda 

Başvekil muavini olacağı da bu 
rivayetler cümlesindendir 

Ankarada.n verilen bir habere gö- 1 sin~ veı;i:l~~ektir. ~Ylece me.mie - 1 

1 
re, kabinede bir Başvekillet mua - k~tın bu.tun ikt~. işlerini tcd - l 

. vinHği ihda.°'t bahis m~vzuu ~lmak. vır edecek olan mıllı lktısa.t vekili · 
' ta ve bu yolda tetlı:iltler yapılmak· aynı zamanda Başvekil muavini va i 
tadır. zjfe ve sa.18.hiyetini haiz buluna M I 

Bugünkü dlinya vaziyeti iktısadi cakf:t1': • 

tıt . Crine yüklenen nakliye va• 
ltıi~ .bundan sonra Amerikan ge
~ erine kalacakUr. Bu işten kur. 
~ "'-~z gemiler.inin ise ba-5· 
~ -.Yal'Ia:ra malzeme, siUı.h ve 
~ ~:nakletmeleri kabıl olacak
~~ Senedenbcri Alınan den • 
ile . larınrn İngillz deniz ticaret!
~ ~~diği darbeler bir an için· 
ttJı .~ı edi~ oldu ve İngiltere 
df>:! bı:- ncies aldr. Ne denirse 
~~ bu, muvaffakıyet ve zafe. 

:,;ark <',Ci>hcslnıkn N'-Hiı11ler: Alman mo torlıi lrnll:ırı ~n.nan. bir Ruş l'aıtııM.>:ı.sı
nn. glriyor. Alman topço5U fanllyrlte .. 

meselelere ön ss.ft.a yer vcrmi5 bu- Milli ~~~.Y~leti ve Başve -
lunuyor. Bu vaziyet karşısmda kil ~uavınligı ıçın muhtelif isim ~ 
memleket iktı.sadiyatmın bir elden !er bı.~e dolaşmakta ~akat kati bir 
idaresi daha muvafık olacağı yo .. ~ey soylenmemektedir. 

-vı:oru mühim bir adımdı:r. ı 

"-eJln Y~tYalçınİ 

Uzakşatkta 

Vaziyet 
vahim 
Ruzvelt 

• 
~ ~l~ her taralmda büyük 
~~ Ve alika ile bekJenen 
' .... ~ geldi: Birleşik Ame-
llı!L "'°liınentosu Amerikan ı;e -
~ slli.hlandınlmıwna 'e 
~ ...._takalarma sefer edebilme. Vehameti kavramakla 
ettJ lbilsaade ooen kanonu kabul beraber 

~ lcaoun mcbusan meclisinde f ıaponya He bir 
~~~~y !!:. = barblD 6al~e geçi. 
~~~ısı RuZ\cıtin ımuın.rnya lecellnl lmtt 
1ıı ~ <it gelmetieydi Ye Cümhurre 
~,~ntuı kabuıu ıcııinde hararern ettlftlDI slyllyor Si tela bolurunnsaydı bu kadar 
~ l'et hile belki temin edil~ 
~'rcbusan mecli inde kanun 
._~ larırun alcyhtarlara. nfs $!: kadar kiiçilk bir nlsbette 
~ları i~in ehemmiyetini a. 
~ .. •. Bilakis bu eheınmlyeti 
~ t~~ ünUndc llnluı. iyi teccs. 
• :"'lll~r Ye Amerikanın attığı 
~~ . İmdiye kadar dalına 
ı~t liıı olnn tereddütleri izaha 
~- Amerika. mebusları 
~~: • reyin m&na.smı, alma .. 
"~Oil'in Amerikayı ne gibi ih
t~ı·~ısmda bırnka.bile<"eğt · 
~~ li. bıllyorlnrdı. Arlık bugün 
~1 k kanunu fiilen ortadan 
> ~enllcbilir. ~imdi Ameri. 
~ "e ı.:_urrei,si milletlerin hürri. 
~et-~ Amcrllmnm mllli hi· 
~ ~·._tej~inf müdn.fn.a hu osun-

• '"4lialnı daha serbest bulacak. 

~~m karıırsrzbğmı sabır .. 
'"' -~ıhyanlar Birleşik Ame-
t llt\.ı:Ukndderatmdan mesul o
~ 'tiıtııı t adamlannm neden dola. 
\ il M-~·e kati bir lıatt ı fıarekct 
~ ~~;ıı1e<Uklerini arhlc anlıya • 
~ 1u,_· AınerUmda Anupa fıar. 
-~ ~ lüzumunu talıdit e-
~ ~1 erin sayısı onları tesci 
\ili· ~ ~e edecek kadar fazla de. 
~ak~.,. umumiyeyi hesaba 
~ ~ar e onun muva.fakat. ,.c 
~ lcı~tini ı.~.aıımak mecburiye. 

'~"ı~ler. 
~ t·· t~n hiir memleketlerde 
' l'oo i'u hüki'ımct ::.ilrmeğe im~ 
~i'lisi=~r. Onun için, mebosan 
~~~-Ok ka7.aıulan 18 rey ekse -
~beli d kıymetlidir. Ve iki senr. 
~- \·el'tl·~~anı eden tenvir ''e irşa. 
ııı...-_'~ Semcl'C<lir. Yoksa, har· 
~~ıı~ ~f<'ın(la böyle bir tedbir 

f!'l g s olsal dı kaba değil nıec· 
~~llı~i. 
~~ Ji Aınerikn harbe ~irccek 
~.~~l ~•ltuı ~ünabı imki.nsız bir 
it~ ~o <lu~nu i<lclia edenler nr. 
~~~t~rıkada hıırpten içtinn11 
~ tıı.:.:-tının l<olay kolay sili.hla. 
S ~~lanna "<! mücadele -
~l'tı 0,klerine in~r etmek 
'IJ.l:~let • _Bonlan dahn ziyade 
\' llıaglüp edecektir. Çünkü 
~I~ '<-r,~k ''e hıırp mıntskalıırt
~ t\'deeck Amerikan ı:emil-e
~ ~ıft ~ denizaltıları ar.ısınd.ı 

llh..;::ıı1'ınnlar 'u':ma gelecc • 
~•tır. nuuun neticesin-

( De, nmı 4 iindidc) J 

Londra.. lu (~.A.) - CB.B.C.) 
Birlc§ik Amerika reisi Ruzvelt ga • 

zetecllere Uzak§ark vaziyeti hakkın.. 
da beyanatta. bulunmaktan inıtina. et. 
mi§ ve demiştir ki: 

- Vaziyetin vehameUnı ta.ma.me.n 
kavramakla beraber Japonya. ile A 
merika arasında bir hıırbln önüne ge.. 
çileceğlni bAIA tıınıt ediyorum. 

JArOXYADA IIAZIRLIK 
Londnl. U (A.A.) - (B.B.O.) 
Uzıık§arkta Japonyanm hazırlıklan 

devam ctm~kt.edir. Blrlc~lk Amerika 
ilç Çin l:manmda. bulunan beJıriye 

(~ı 4- üncüde) ------
Lovyetler 

Kafkasyada 
yeni cephe 

tuttular 
Moskova 'a takviye 

kavvetferı 
gönderiliyor 

(Yaw.ı 4 üncüde) 

. ..-

En kanii 
muharebeler 
ş·ma~ e Tdıvbu~e 
cereyan ad yor 

Moskova 
önlerinde 

lunda müt&lcalar Serdetmektedir. ?iğ~r taraftan iaşe işlerinin al· f 
Ötedcnbcri mevcut bir sayia son diğl vüsa.t ve ehemmiyet .karşısın- ı 
günlerde yeniden tazelenmiştir. da iaşe ~~eşarlığmın da gen.işle· 
Bu rivayetlere göre Ticaret ve lk· tilerek bir ıaşe vakfileti teşkili ba- 1 
Ulat Vekaletleri ··imu tktmat Ve- his. me~u. ~lın~t.a ve ~ vekA · 
kil.Jeti" adı alt.m.da birleştirilecek !etine §1~1 Tıcaret Vekili Milm. 1 
ve Ba.şvekiılet muavinliği de Mil!\ taz Ökmemn tayin edileceği riva
lktmat Vekili olacak zatm uhde • yet olunmaktadır. 

ha--aret 
f!ılırıa allıııda ıs 

lll•ell ıııade 
yeaı tedbirler 

1ato ~'ekili oJac&tı rivayet ıodileıı 
'11cıaret VckUlmlz MUmtaz Ökmen 

.----------------------ır 
BAŞVEKiL. 

Y n veya pazar- J 

tesiye Mersine 
gidiyor 

Londra, 15 (A.A.) - (B.B.C.) 
Moakova radyoemı.a göre en kanlı 

muharebeler Tikvinde cereyan etmek 
tedir. Almanlar, Leningradm muha. 
aarasmı ta.maml&m&k için hiçbir gay,. 
retl esirgemiyorlar. Moekovanm gar. 
bmda vaziyette pek az değl§lkllk var .. 
drr. Bu mmtakada hararet a:ı:!mian 

~ 18 dereceye dllşmU§tUr • 

Her fırın 
mıntakal}a 

muayyen bir 
ekmek verecek 

Geoo Moskova rady08Wl& göre Roe... 
tof keaiminde on be§ gündenbcrl vazı. 
~t durgun göriln.Uyor. Almanlar bu 
kesimde taanuza devam etmekten 
var.geçmeğc mecbur edllmiıılerdir. 

Un sullıt mail izer1Dde millettltıer 
tabklkata başladılar. Ofiste dlrt 

memur vaz .. lesladen ayrddı 
Başv0 k 1 limize 
Hariciye Vekili 

Stlkrft Saracoııa 
ekA'"et edecek 

Doneçto de Alman hUcumlan dur 
durulmU§tur. Don nehrini ı;ıimalden 

(Devamı 4 Unciide) -----

HUktllnet, ba§ta. Ankara, İstanbul, 
ve tzmlr olmak Uzcre bUyük aeJılrler. 
de un sarfiyatı ~ ekmek istihllldnln 
tnnz.l.mi için aldığı kararlan, diln, ls.. 
tanbul vilA.yetine de bildirmiştir. 

Cinaqet mi, kaza ?ll 

ihtiyar bir kadın geceleyin atllan bir 
kurşunla yaralcınd1. :lastananede öldü 

Büyükdere müddeiurnumiliği ' kurşunla yaralanmış yere yıkıl 
Ramazarun son günlerinde cere. mıştır. Kurşun Hacerin belkerni
yan eden ve bir kadının ölüınüy- ğine girmiş, hemen baygın bir 
le neticelenen esrarlı bir vakanın halde Beyoğlu hastahanesine 
tahkikatına elkoymuş bulunmak_ kaldı~mış ise de aldığı yaradan 
tadır. Va!{a şudur: müteessiren dün hastahanede öl-

Sarıyerde oturan 55 yn..5ların- müştür. 
da Hacer adm<la bir kadın, ge. Hacerin herhangi bir şekilde 
çenlcrde bir gece birkaç k~ın bir cinayete kurban gittiği ihti
arkadaşiylc cnmiye giderken bir- mali varsa da, bir kazaya uğra. 
denbire nereden ve kimin tara- dığr da sanılmaktadır. Zir'1. H~ 
fmdan atıldığı anlaşılamaya bir (De,·am1 4 üncüde) 

... 

Verilen karara göre An.karada oldu 
ğU gibi ~brimizdo de evlere cetveller 
d&ğrlllarak her evde kaç kişi bulun • 
duğU, bUDl&rm Yl'§ları ve iş nevleri j Uzun ve yorucu bir çalışmn devre. 
tesblt edilecek, un ve ekmek tevztatı sinden sonra bir ay mezuniyet alnn 
bU cetvellere göre tanzim olunacaktır. 1:>e4veklllmlz Dr. Refik Saydam, yarm 
Yeni tedbirlerin esasını her ftrmın veya pazartesi günil Mersine gitmek 
muayyen bir mmtakaya ekmek ver üzere Ankaradan ayrılacaktır, Ba§ve. 
mesl ve fırınlara da mı.ntakalarınm kfiimlz Mersinde istirahat edeeek ve 
nllfuS kesafetine göre un tcvzıi teşkil kc.ndiaine Ankara numune hastanesi 
etmektedir. Bu tedbirle her fırının dahiliye mUtelıa.ssısı: Dr. İlu!an reta
mUşterlsi muayyen Olacağı için fırın. kat edecektir. 
cıl:ırın (halkı ekmek dnrlıığna sebcb!- 1 Ba§vekll, Ankarada bulunmaclığı 
yet veriyor) yolundaki bahanelerine müddet zarfında elAn kıdemli vekil ol. 
set çckUeccktir. Mahallelerde her a mak stfaWc kendisine hariciye vckL 
ilenin nillus mlktarmm lesblUne der., 11 ŞUkrü Saraçoğlunun vckAlet etme • 
hal b:ı.§lanacakbr. sini tensip ebnlştir. 

UN suU:sT1MALt TAHKtli 
ımtı.tl.'()R Lltvlnol n tayyaresi 

Ticaret vck!ılotı , lstanbuıda şehrin Bakide yer indi 
eıun~kllk unu üzerinde yapılan ııu • Londra, ıı; (A.A.) - (BJJ.U) 
istimallerin mahiyetini tahltik ve bun Rusyanm Vaşington sefıri Litvinu: 
ıarı meydana ~ıkartmak Uztıro Uç ıa İngiliz istihbarat nezareti erkA • 
mllt'ettl§tcn mUrckkcp bir heyeti bu I nmdan sir Valtcr Mantonun bindlğ 
i~e memur etml§tlr. MU!ett.ışıer, top tayyarenin BakQda yere indiği dUr 

<Devanu 4 Uncüde) resmen Londrada UAn edilmiştir. " 

Saraylılar Arasında 

Ebülhüda ile 
Mahmut Saim 
Karsı Karşıya 

Maruf dolandırıcı Mahmut Saimin bizzat yazdığı bu 
miithis mücadele. ask ve entrika hatıralarında 

Sultan Saraylarında cerey~n ... e~en kin, aşk 
ve ihtıras sa ~ne .. :ını bütl91 ' çıplakhk ve 

' ' . . ... 
-...: 'iğr.ençiikler.ie okuyacaksmız 

... f .. ,,,,, .. 
I • • 

JUGQ~ BEŞiNCİ SAYFAMIZD.~, BAŞLADI 
·---=-----=-lll:Sıı=-_________ " __________________ _ 

i 



GOMROKLERDE LOZUMSUZ 
FORMALiTELER KALDIRILIYOR 
. . . . . . üç avhklar av Odun stokları 

sUratle eriyor ınh;sarlar Vekdı. yenı Gomruk Kanun:le başında oağılıhyor 
yapalan değişiklikleri anlatıyor Emlik .......... yeni ciisdan 

Vatman ve Biıatçi 
buhram 

başgösterrH 
---0--

A~ 14 ( A.A) - GU.. 
rük ve lnhisarlar ve.km Raif Ka 
radeni.z yeni gümrük kanunu et
rafında bir muharririmize ~ğı 
daki beyanatta bulunm\l§tur: 
B~ünkU gümrük rejimini il

gılendimı httkUmler başlıca1'98 
sayıh gümrük tarife kanunu ile 
1331 sayılı gümrük kanununda 
toplanmış bulnnmak)a beraber 
bir kısnn muafiyetlere triptik 
muamelitma ve gfimrOk komis
voncularma ait hükümlerde ol
duf,u gibi gümrük kanunu ic;in -
de yer alması icap eden bir 4;C>k 
hükUmler dahi ayrJ kanunlar ba 
lınde ve dağınık bi.r 19kilde ol -
du armdan ve ayrıca bu kanun 
lar ~anlo. bir c;ok tadillere da 
uğ ?.DUŞ bulunduk1armdan. bu 
h 1 tatbikatçılan büyük :zorluk
la a ve tereddütlere düaümıekte 
dir. Yeni liyıha bu menaatı bir 
nrava toplanmış olup alAkaJd.arı 
böyle bir m1ifk\llttan kıırtarmıe 
olacaktır. 

Bundan be.ika gQmrllklere ait 
bu mevzuat eklik olup budnk'1 
ıhtiyaçlarmıısı temin etmemekte 
dir. Bllhaua yab&ncl meınlket -
lerle memleketimiz arumda ee
Y'<l tqJyan deniz, hava. demiryo 
ıu mUesıeee ve tefekkWlerinib 
ve posta idarelerinin~ i
le olan mtinlaebetlerl ~k ve aa 
rih ~OkDmlerle belirtil~ ol
dufundan gUmrUıkle bunlar ara· 
sın<Ja kaerlya anlqamamuhk-
1.. "' maktadır. Kualik milli 
eko rmiziıl bi;M~i ve dm 
'". 1 

--------- -

.., 
- ,. -44-444 - r=o -

V&kıt 
Aam U• ''Cumhuri)"et -~ 

hudut.SQS ltil:ıan .. baflıklı Y•SIJda, 
maUy~ lı&§ardltı ~ 
it 1.§leri anlatarak f6Yl• dl,_: 

Sonra iN tlefül uunal 1'NP 
hhruu başlaJrmaa milletlenn
• işlerde -~ ı.-. qpau
.. s1,...~ ......,. .....,. nr-
llifeain hak ve meafaatlerinl ao
._. lıadar ....... edeeeil 
llüJmada efk&n a1..tyeye kana· 
M vermlftir ,. .• •u hal clbnlluriyet 
._pndae brp ftrk mllletlDia ru· 
hnda tmu tlereoesial Mlaa lllr 
~ yaratnuttır. 

Onunlfla•aai ..... ~ 
olan dalllli lstibu tahvllleri J'&I· 
... maddl ....ı.tleıllll tıt .... , 
•n iş adamları ve aennaye sa. 
ltlpleri ara11mda deifl, a1111 zaman,. 
.. bUytik halk kalaMhlı kbuleki 
afak tuarraf qlaiplerl anaıada aa 
me' • seve mtı,ıeri balabllmekttıdir 
-.e aneak "8 vu!Jet 4DWe ala\· 
dıf,c taluBrc1edlr ld bet mDJ• n
ralrk demtrJola ~ Ulavillt
dııf !l bt>t gfta ~ Mtdlp bitaı.lt 
oirl1:.81DM asıl hiJnn~ u'-Jda-
lıi' .•. 
Yeni SalHıla 

il ytn Çablt Yalçua ''6'1»ı ~ 
la mllnaaebetlle,, yudıtı ına~aıe~. 
de, mihver~. 4ıman~ 
ıun ,.11 .... bir ..ua teeeblJlll.--. 
hmaeatı haklandaJtl pyl&l&n sm~ 
'buld.,.._, bullaa 1-.u~ Jdal. 
'llWll1ldan aonra dllfU~WebUeoettnı 
81Sylediklertnt yazarak §U netlıeeye 

ftrlJOI': 
"Abmaylııılm yeal bir AYl'UPI' ....... 

- Rımak ftl tepıldE8I ..... ,_ı 
... ,. ........ lclıuslıd ele .... 
~ ~ Mı&Ga 18fllll 
fedalWlddana bop ıttmesl "9DıelrUr. 
x.v-& rwpal'&n ...., 
1ılP parti lıl1e lla de.rece plllııall)'a ...... 
~bir~._. 
1ıuıa verllllWi pı. ... _. AJamQa 
..... RmyaBm ..... ..,...... ft) 

RuQaya JııAJdm.. •• ... ..... 
Jlt elde .... glrleıı11111 ........ 
.. ,_arak hıtıtenı ile .... ,..,..,. 
l'lrfıtmek ümlılbll ..... ,......,. .... iPii. 
clin tablıklmk ""' 'ı .. • ...... ... 
fltolldlr. HaHA .............. 1 ... 

u. pre, tıagtHerealıa k"'l1' = ldo-.. 
... ~bir .ı ~ Ulııl1 
efıaNble lılle ._.... J9ktıar. A-. • , .. N_,,... ....,...... _...,. 
Mr ..... ,..,.. ....., kımil ~ 

tat " .-.. .. ı 5 h-. ellrr. ıır..I 
..... A.mma .... ,.._ •~ mu .. 
~ ... •aWı ı ... 'ftdJ. Phn~ 
., ..... •z7 Pi, lıan I' ve ne ka. ._. * il __. lir 41!wre e91lıt

~ 
7 im ı ' ı• .._ tıeıınek...,.. 

..... ... .... • .. 91Mtkçe --f :-:.0. __ .. ,.,.. -
lılr lıol z h allla,yetf' 

..... ..._.. wt? 21 ı ı1ıırır. JIO. 
... • ........... dlldleıı ................. 

- --·-

ticaretlmisin geli§lnesi bakımın -
dMl ehemmiyetli bır mevki itgal 
eden antrepo, transit, muv~k -
kat kabul ve muvakkat muaflık 
gi1:>i usullere ait hükümlerde ek
sik olup bu eksiklik yüzünden 
den bunlardan beklediiimiz fay
c:taıarz tamamen istihsalde muvaf 
fak ol:unam.Q.ktayız. 

Yeni li.yıhcıda bu eksiklerin 
ikmaline ve bu hususa ait mcv
suatın daha miikemmel olması -
na çalı§ılmıştır. Mesela: Bugün 
bizde antrepo rejimi tamamen 
tatbik edilememektedir. Halen 
antrepo muamelatunızın Q.nbar 
muame!atmdan farkı yoktur. 
Halbuki antrepo rejimi daha it
hal muamelesi yapllmadan eşya 
nm mötterilere Pterilme•ıne, 
1ca.bmda eflYa iU.erinde bazı ma
ni püla&yonlllor yapılmasına im , 
kln vnen bir sistem okluğu i~in 
onu bu yolda tatbik edı.;.;bilecek 
kanun! müsaAdelcrin verilmiş ol 
maıı lllftllle-ket ekonomisi bakı -
mmdan zarW'i bulunmaktadır. 
~n gümriik anbs.rlarına ge -
len e§Yanın. mal sahibi bunlan 
ithal etmek için rnür~aat ede -

. rek beyannamesini bize verince
ye kadar nelerden ;baret olduğu 
nu bilemiyo.-uz. Hariçten mem -
lekete ithal edilmek fizer.e gUm -
ııUt anllarıanmuıaa yı~ıan eşya 
nın cine, mikdar ve menşelerini 
oralara giııdifl andan itibaren 
bilm&k memleketteki stok mikda 
nnın nelerden ibaret oldu~nu 
bise öireteceği gtbi bu esyanın 
nezaretimiz altında bulunduğu 
müddetçe nevileri 1e ~re icap e
den muhafaza tedbirleri alınarak 
hüsnühalde bultındurulmasını da 
hi temin eyliyece.ktir. Liyıha 
ile tesis ettiğimiz antrepo af ste
mi bu imkinları bize verecektir 

Sureti umwniyecle 1(ilinrttkcü-' 
Jük, gUmrtpt Vf!!Jdısi Wllt~rJJ
tı olup bu taıtıml.t yapı trken 
mükelleflerle devlet arasında bir 
münasebet vukua gelmekte ve 
bu münasebetin mükf"tlefi mağ -
dur etmeyecek, devlet hakkım 
da siyaa u~tmıyacak şekilde 
tanılmi icap etmektedir. 

LU.ıuıxııuı formaliteler mükel· 
lef i Yoracaiı gibi memurlftnmızı 
da beY'bude yere m*'11 edip 
duracaktır. L~yıhada geçmiş se
nelerin verdiği tecrübelerden ve 
ileri memleketlerin mevzuatın · 
dan istifade edilerek bu lüzum
suz .formalitelt-rin kaldmlmrısma 
ve bu münasebetlerjo bu esaslar 
dahilinde da.Qa iyi tapzim ~il -
mesi:ıe de çalijiılmı~tır. 
~te yeni Iayıbanın umwni hat 

ları bunlardır. 170 mııdde tuta.'1 
hilki.imleıi içinde şimd sJ.ze iza
hı uzwı sürecek lı" r çok faideli 
kısımlar da vardır 
Yakında B~iyük Mill~t meclisi 

encümenlerinde .müzakeresine 
bqlanacak olan li.yJha bu t'ncU
menlerin tetkikleri nctices'nde 
1Jtiphesiz daha mükunmel şeklini 
alacak '\'C memleket1 ihtiyaçları
na u~n yeni bir k:.rıun kazan
mış olacaktır. 

almıyanlara 111.&af 
vermiyecek 

Emlak ve Eytam Bankası, ma 
aşlannı bankaya temlik ctl'l'WJ olan 
liç ayl!k maq sahibi mütekaitler • 
le dul ve yetimlere lllUflar:mln 1 
birinclkbun sababmd&ıı itibaren 
tevzüne ba!ilamağa karne vermJt • 
tir. ~t lWUUjlarnu benkaya 
temlik ettJrcnlnln hcuıen Mpıııkıin 
cilzdanmdül kuponlar bitmi§ bu • 
lunmaktadır. ÇUnkU banka ay b:ı1 
sll)dan rnart, nisan. mayi& ma:ıeıe .. 
ruu tevcih edecektir. Bunun için 
bu ma.a.5 salıiplcrinln malmüdürlllk 
lerinoe.n yeni ctbdan alma.lan ve 
bunları bankaya kay\iettlftneleri 
icap eUılektedir. 

EmWc Bankaa, bu aaba.htan i· 
tibaren bu ctızdıı.nJarı k.a.yde ~la
ınıştır. Bu muamele ayrn 28 ine 
kl\(lar Mva.m edecekUr. Maaş sa • 
hiplet-i bu yeni cll7.c:la.nlarla bera • 
ber mUhtlr, fotojraf ve Dlifua U -
ğıtlanm, meıuı olaııl&r1.n ile ma • 
rniye teni oUsıdanlanru benbya 
ihru etmeleri lblqtgdınektediı'. 

Yeni cüzdanlannı alıp mu~le
lerinl ScnMU eQrd.yenlere bankaea 
D1MI veril,J1liyece«tlr • 

!ıılalmUd\lrlUkleMden maq alan 
lana lae mua cUmaıtıınnda dlıGa 
üç aylık kupoaları vardır. 

Tünel ka11tlan Bura ve 
lıveçten yola çıkarıhmt 
Elektrik, tramvay ve tODe1 it • 

letmelert umum mtlıdtırlilfü.nıden 
verilen mal!lmata göre, ~rlka • 
ya ıııipariş edilen bir çift tilnel ka· 
yışı, ilç gün evvel Mmirdan latan p 

bula doğru yola çıkanlauttır. h • 
v~ten liparit ~ blr tek ka.yie 
§Dl da lataabula doiru ;yola çıka • 
rıldığı dün haber alınmıştır. hveçc 
ı-.ynca bir cilt, Amerika)'& da bir 
ı;ift .tilncl ~ *&rit ed11rrıi§tir. 
~yaya g6Ddertien. Wr me • 

mur, evvelce bu memlekete sipa • 
l'if edil&ıı Quda;Jlanl&A 120 &inin 
ydtnda R.ehrimke getirileceğini 
bildirmiştir. BUDUıDla yeniden 30 
tramvay arabMı *tıaeye ~•an• 
labilecektir. 
,Ameri~ yapılmüta <>iM 23 

otobUs de yakında meınleketimi&e 
getirileffkt.ir. 

---c>-
Tramvaylann bupnkü ka. 
labahjında vazife göremi. 

yen bir çok tecrübeli 
va'anan n biletçi iıtifa 

ebDİ! 

HHi!I 
• SatQı a1Dr4"1 tvllıtcbeıt caulı 

bir tamlr ,ermemı, QJaıı 'N .. ntwr.
dakl Vall kon"1nm tfmlrl tanrr:Ur 
etmlJUr. 

M ·ı -LA• • l ·ı • Balı~rınU& 1-e ~taQClbll aan Vcaaaell ımaı yapan Yıı.ııl, Bulhanede 233 teneke 
Gencerin biyografiıini Tramon yr.ğı oldufu halde -~tan 

neıredecek tmUna. ettttı lçlıl katanıp \'erildiği 

Fabt, mtwt m11eleli Wll 
o1~-•,.ı 
iatiDm& eokulacak 

Fiyat mtkılbbea1 menwrlan, 
dün, N topta.ncdarmdaı, aon 
snn1en:1c ıtr.rademz bavali&!ıinden 
Cetirıt.Ulleıi ':rr.a.. yağlannm 
!aturaı..rmı il'emjatir. Tqptuıcı • 
lar, Tramon yağı fiyatlarmm. nuı,.. 

bap.inde .dıe Y'Mrnkliiai, ııWiyet 
flyatınm iıltJbul IPJllıtlblannda 
ıaa kut'U§a çıktığım, buna. kilosu
na ı ~ kuruşluk ıuıldtye Ucretini de 
Ube ediltıwe, 147 ~ l,Jıulchığı.:. 
nıı .iddia etmi41enlir. 

BUro ıefliği, toptancılanMııı, idı. 
cl.ialannı tet.Huıal ınmtakalanndan 
ıetirtcceldm '~ iabllt et
mcler'.Mli tnemlıJt;i.r. 

Jlri bordinaqon karan 
!Mfrolunacak 

~o psctdi, ~ ıriiDe .. 
dar iti ~ bıvı lle!fl"O
l~ağmı haıber vermiftir. 

Bu karvlaıdan birSnclsi, geçen 
ağuatos &ym.da mılıltalıafJin elinde
ki ~vdar, arpa, but!ay Te mahl\ıt 
fiyatlanna illve edUmiş olan 1 ku
ruşu Ukk9.r.un aymm birinden iti. 
lıa ... n lnd~. 

İkioci karar l11e bu ayın l!IOllunda 
mıtteben>la caic ve gemilerle yaPl"' 
lan ıtöml.ir nakliyat navlunlarmı 
ıız h1r mikt&rda ~cctltiı' . 

Yeni hakem kurm 

Ma.aril V eWcU, l;ıüyük Beyazıt aallye ikinci c~ mahkemea}nde, dtln, 
kütüpha.neshıin kuruhıt ve tckem- ııo~q~unu mtıtea1dp tevkil edllml§tır. 
mülünde ~agbc& -emeği lcÇell Be • * İnblıarl. r idaresinde levo.zım şc
yazzt kiltilphancshıin eski mUdilrü besinde maranıozluk yapan Kerumt, 
ve kıymetli alim lsmoil Gencer'in levazım !JUbeai lmılrl Bu:ıtıc UYU?JU§· 

vefat.!run yıl<löniimü münanebeH!c cVinden topladığı bir yığrn p:ılllt çlv!. 
hatıraama hllrmctcn eser 11azır - yl depoya gftlrerck yerm,. ıısp kilo 
lamnRsını mUnaeip gönnU~t.lir. Ma· yeni çM ıa.lmt!. 11ohor adındn bir nR'· F\ıt.bol llakenı KomlteMaden: 
arif Vekilcti adına bu biyoğr:ıfinin bur:ı s:ıtmil'ttr. Hmıı-ıar yak:ılan'lın' Yeniden ar.ıJmuı ıııukan-er fut-
haırtla.nmasına Universltc tıp tar:. Boborla birlikte adl!y~ye vcrllml~tır. 1ıol h'l~<'m ku'rSl:ırı tedıisatma yn
bi eMtJtUs\l memur edilmiftlr. Dlln ~l)'e lkl:ıci cezıı. mahkı:ııulnde kında ı :ışlaJ)ııoağı.uda.n he\•eskar 

Jsnıail Gencer'in biyografisine yaptlan muhıtkemel~rl sonunda Suat, ı:ıı kadıı~lann TaJu~ım Snuerviıler • 
herkes ve bilb..._ ınerhuına •laka l ıe Mehmet birer "ne, Bohor bir ay 1 cıeki ~!kn Teı bive.~ l&tanbul Böl 
gösterip tanıyanlar yazı yaza.bile • 28 gtın hapse. s:: llrı. para ve bir ay da S"e~indc ~por ScıvJeine JMlracaa.t • 
cektir. Aynı zamanda ilini mahi - dUkklı.nmın k:\p!l.tıl.llll&t ceı:o.ınnn çar. m j,s'rnlezini kavdct~irmelen teb M 

ret~ yazılar d• bulunacaktır, pılmlflardır. . liğ ohuıur. 

E D EBi ve HiSSi ROMAN 
__ ,_, - rm ao s-v ,.., rmz • r. -

_ .AnlJDUD kara yuaı! .'\iye 
Fatuıa tuçtmyordc- Köyümde n.'. 
f31llım var benim ... Ne ytm&e köyü
me d6Deceitml .• 

psynn, güç it bu .. dOfQn itiue ge
line. Heın kuzum -diye illve etti1 

dört. .senedir ~hşıyol"SQll.. qçıdan 
on ilti l>uıı;1* papel ayl* alıyorsun. 
boğazın da belettea ~r. BaJı.. 
!fitler de caba .. Madam Kaıtioa ~ 
lo yutar ..-ıT !taç paıu oıııtalumı 
bltiyo~ X,O.,Ver. 

17 Yazan: NEZiHE IUHıDOıN 
B&bam bu Alicenap teklife der, 

laal ruı alda. EliJilden tutan ebe 
Katlaıa, gece yansı bcnl evine alıp 
gMtlrdll. 

Ebe Katiıvınm oda8I rahat ve t...... IC&rDDILI atız.lee doyurduk 
tan llOIU'& beni kendi yatağma ya. 
brdı.. İzbede donmU§ ~ vtlcu -
d1a Katiaanm Mıman vtıcuduna 
811bla.rak -.ndr. Güsel bir uyku 
çeldim. 

lkl üç ge.cc böyle geçti, Ta1ilm. • 
den memnundum. Otıncl11zlerl eski 
ıuıbau...ildekl \"iranede hepe& a • 
facan erltek ~lar olan nrka -
dlflanmla biıiteerek, bUyU~ • 
den gördUğUm ve işittiğim şeyleri. 
oyun halinde qıUkemıulen temııil 
ediyordwn! .. Blz, Madam Katin:ı 
ile gllul güzel Y~cn babam d 
öğle ycmC'klerini bizimle beraber 
yedikten sonra cık.tp gidiyordu. El-: 
serlya kö e ba!'iınj:ıkt a ı C:lk tü • 
nmdan ftt' tane !tocanınn tlnna p ı· 
~ur alıp getiriyor, bol hol \ e obur 

bk iltlba ile tlluiqwM. -"P • 
kinDldal'atmatm'M*ltc*.-. 
bR' yuuk im 1ılle ttMUl lca 7.
mc:k .,--.. taık olllDelt dMıa • 
nriı. J'atma, MW. JraUııı•w o. 
tvdulu vSruae •• MI' ........... 
gecelerial lttlrtrdL Bill 4e wktile 
&7DJ ~ 11 ........ lgla l'at 
naa pllba k9maalm b..ma ri& • 
yet edi)'or411. B1ı' ~ T'8*111r 
nm:dakl dar "' bna1* a.ndlk o • 
dumdan blNbn ...ı.r ~ 
c;ı.lmank u)'IDdD. blce IAlllls W 
rincc aecı yunalı ~ ,...,_Jn 
s.-lni taıudlln. kvalh b ~ 
yordu. 

- K6r oı.. doJnum• lis.tı! ... 
:re lnliyordtt- beni Dad da k&Mır • 
dı! Nuıl ela kuldmlı! .. 

?da.dut Katkıa pipin ve hiiUc 
~caile onu tacllf ye QalJlıyonlu: 

- E ağlama art* .. bun1ar cMa
.~an "c:ı lerd1r. Bu.nıın buruma O.· 

n t:ı det ler kale yavrum. tnsanı:t 
brn nı bo bırakmazlar ... 

- o bd&r tnce cM"8nmı!. 
-A.h,ıpatam IWIMairnl Ne 

olUNa aenden olur! Belıi " J>ell
dan .tart.ar ... len D •11ea Dltim
yayı da ... ~ JMmWıl KeT 
ymıtcı.~ı .. ................... 
Mile: . 
_y .... ~ı ..... ...,. 

ilatu' Mıli- ,,...._ 1'rs SJ ._. 
lan! Kath•=-..... ..,... --. fa•- h J .. .... ..... ................... ...,. 
Ben dl ...... > ... e.t. -- • 
ta: 

- Alt M •r •sı'lr J .. .............. -...... . 
'laf LJW:I W' J: _.._ ______ __ 
~ ..._ Dlla • 1w n ı :ı111ht ,.,_ .... ,.....: 

- O*. il ' 1 
.... 1 lı .. -...... -0.-w.1 ..• _._ .. 

~ ................ ,_ .. 
Jıiıra dall& •s • 1111 &eni wııian aıt 
Jll& .. ,.,..,.. .. _.._.._iP,ne.-.. flliııir 

bb' m--.. ........ bilJllk ..... 
Bb- an .......... Telav lfa.!Hı 

Katifta bqladı: 
- Btr ptra aNt olmeı: .. Ne ,.._ 

Birden htlRamıı katarlı aelli mı
yul4u: 

- ~ ift.e!.. 1atedfl1ııl 
... ,,,_ ....... KtMn ....... .. 
-.ı ....... .,. ...... . 
... Xllt.taa .. bıwa ....... 

........_ ~· ot •..ta1Pa: 
- o a...ı ........ l&J .. 

.. Y_.. ,._ wr mı! 'f•I .. 
oa ,....,. ıe*. a. de ,..ana .. 
il MlflllD .....,... Jlea oooak.............. .......... ...... 
.... .... ıllıs sldı, 

l'llılllt,..dılllstt ......... T 
O*llıılllllrwr .. M..-. ....... -· ........... ,. ... ," 

• .. ... _ ........ b. 
ııvı 1 • ... • ... .... lglri .,....._.__ .,._.n 

7 .... ....... K&tiDa beai p. 
:ıe..: 

- DM& )"elUfe vllbt var ~e. 
di- ... lit, ~!. 

&eıı 4udlk tmıaa: 
- Qcık JWQlıılum Titi, uykum nr. 
lıhdMn ıra.~ ben Tlti der • 

dim. Bu teyze demekti. Kad?Jt ie
ter illtemes: 

Dan:markada 
hiş bir hrtlllt 
Rüzgir ... tte tel 
kilometre ~i7of 

Kop-.., it (4.A.) - • 
~ Dudm&a•· 
bir fırtma hükba 
Cenvp rikCiı'ı u.Mıt.e 100 
re sU.rat1e em*1'ellr, B ,,.. 
himdir. 

Dan1ımarim. l8Gillerinde 
kaç köyll taJıliY• etmek~ 
na mllnaıkalAQ durm,..-r. 
balıkçı gemjleri UaumJarda 
Jaaıltlenüt. Bir ~ Bil ~ 
vardn'. Bit çak evler 

rma,. 



lgarların 
endişesı 

rkiye ı 

37 

RADYO ve 
RADYOFONiK bir sene r.için ıöyletmiıler?,, 

diye •or:.ıyor. 

1lallaM mpor kula ta:'°'daa terttp olOIUlll .,...1e11 ıreoe kOftlSUJlwı bqla ngıcından eY'ftl Habt-r obj('ktlflınln 
ikaı; rnv1ıa atletlr.r - wk&dar balkerinm tıemııU kolu laııUyl"tlertnden: (\'aba lçla!) plyeılllldeo blr eebDe 

ı Bir aea sanatltcirına 11 se 
ne radyoda farkı •Öyletildik· 
ten •onra son zamanlarda : 
''Sain radyofonik deöil di· • • •1 D" il 
ye ızın uerı mİf. Bu •e• sanat-

Suin r:dyolonill olup ol · 
mamaaı daha yeni yeni ele,. 
lınan bir mesele.. Yeni yeni 
bir ilim ... Radyo ile radyo/o· 
nik arasınclaki mii~abihine 
bakarak ikisinin de mazi•ini 
aynı tarihe getirmek biz kcr 
bul etıek bile rad;•o idaresi 
kabul edebilir mi? ıanmı)'G· 

ŞEHRiN iÇ iNDEN 
lıôrile konuıan, konuıtakla 
nnı gazetesine yazan muhar 
rir arkada! merak içinde: 

Üsküdar halkevi 
nasıl çalışıyor ? 

"Ba nasıl olur? mademki 
•uİ radyofonik değildi, on ruz. 

Htlcum clevun ediyor. Slııema menldılaro11n akmnu 

;...-.-----.._.._du•nnadan----•M•r•.el--•gl•M~ak.ıtıy __ o_r ________ _.,.~ .. 

TAKSiM Sineması 
Kendi tevazu haleei içinde aeıı. 

siz, fa.kat verimli ça.lşnaalle, yo • 
!undaki sayılı örnekler &raeında 
bulunan Osk.Udar Halkevi, son iki 
yıllık faaliyet bWıço8unda mmta
ka gençlerinin çalıpna ve ça}I§b • 
rı1malarıDa dair mi.ihim rakamlar 
veriyor. 

Dil ve edebiyat kolunun ele gc. 
Çen bir konferans seri.si bültenin 
den sonra, ayak baatığun bu halk 
mUesaeeeelnde gördWtlerimi yaz • 
maıtta, duyduğum hayret ve ifti • 
ban okuyuculanma da duyurma.k 
jçin acele ediyorum. 

Doğancılar parkı karfısında, M:. 
mar Sin.anin küçük, fa.kat tarihin 
göbeğine çakılı 8,bidelerinden bir 
metıektin miltenazm olan ev, be
ya.s boyam. her zaman ac;tk duran 
kap1'll ve bu kapı ile koridorlarm • 
da, salonlarmda kaynqan gilrbUz 
gençlerin faa.llyetile ilk ha.kışta 
nıazan dikkati cefüediyor. 

Evin direktör odasmda, açıldığı 
gtlndenberi reie}iğini yapan Şefik 
Baiman ile kartı karşıya kahvele
rimiai içerken evin faaliyeti hak • 
kında verdiği jzahat.ı dinliyorum, 

Ev 1935 yılmda açılml!I. Üllkü . 
dum• daha ziyade fakir ve ieçi ka
Jahahp g&tteren halkına muılı • 
telif veallelerie ve devamlı tekilde 
faydalı olmut bir mUereae .. Darr. 
dt büıt.çdl•e n-1 sığdınldıiına 
~ olUD&D 11POr, temllil, dil •e 
e~ebiyat, tarih cotrafYa, mllr.e ve 
mtbik lr.ollaımm faaliyeti, mUteva
sı bir IDC8at Çerçeveelnde g&teri
lıf!cek en yoru1mas ve durmaz bir 
çaiışma eeeri halinde •.. 

Evin muhtelif kollanndan en bü 
yUk faaliyeti pteren kol köycü. 
lllk ve 808)'&1 yaronn kolodur. Ka. 
sayı IW'BD civar köylere yu ve 
lef muhtelif gesiler tertip eden bu 
kol, bilhaM& köylülerin otuına ih
tiyacı ~ bllyUk bir faa • 
liyet gaetermektedb'. Ev Uyeleri • 
Din topladığı mecmualar. P&ete • 
Ier kitaplar, ders okumak lıı:in ın
~u ktrlMıiYe malsemesi bu auı 
lerde gidilen köylerin okuma çağm 
daltl yavrulanDA dağıtılıyor. oku • 
ma lıhtiyacmı yemek ~ek giymek 
ihtiyacmdan U.tiln tutan İManbul 
köylUlerinln eın tiddetll bir arzuaıu. 
na böylece cevap veriliyor. 

Şimdiye tadar Umraniye, Önıer 
u, Bulgurlu, Dudullu, Kmkh köy 
ve nahiyelerinde bu kabil tevziat. 
la taJıall .,.Anını bulan yavrula • 
rm sayısı l.8e yedi yils seben ra
kamına yükıleliYor. 

Kısır bir Jr.apnın mütevazı bir 
halk evinden alınacak randmann, 
yüksekliğine jpret eden bu~ 
mm karpında duyduğum hayreti 
ic;ime gömerken Reiein venliji ize. 
hatla. ön6mbdeki yıl bu rakamın 
bir misli aıtınlmMl lc;in nel~r ha
%ll'landığmı da öğr~ oluyorum, 
Yeni gezilerde ııosyal ~ ko • 
lunun köylüye kitap ve tednıı mal 
semesinden başka dağıttığı illc;la. 

derecede muhtasar olarak hidi. 
sevi izah etti. daha yapılacak 
baZı itlerin bulunduğunu bildir. 
di 

:..._ Vakit olmadığından < Franz 
Haber) ve &rkadaşlannm ~lle. 
r inde bulunan kağıtları tetk~k e. 
demedik Fakat Gayet eminız ki 
yakal~anmn çok ani olması 
sayesinde Uzerlerinde ne ~ 
elimim geçti. Bunlarda~ ~üthu, 
istifade edecei:fmi.ze emınım. 

Biraz sonra (Sam) m deöikle. 
rini getirdiler. Detektif .mem~un 
oldu zira bir yığm vesıka ehne 
geçmi§ti. Ortadaki masaya hep. 
sini koydurdu. ()dada ibul~!ir 
merak içinde masayı ~vınnı~· 
!erdi, fakat kimse eliııl 8iirmedı ; 
herşeyi (Sam) a ~t~ar. 
(Sam Coys) a bunlan bırer birer 
eline alıyor, eşyalann kıymetle. 
rini izah eden bir mOze memuru 
gibi herbirini J>ir yandan tetkik 
ederken, diler taraftan izaıh e. 
di,mdu: 

ıım Yaal -ıouu alklf ıutamndan bravıa -ıerln~ çmlıyor 
·•DEMlRHANE MODURO" NeriadM fevkalAde auretıe adapte 
f'IClilftl ~ &fkm. ıtevctnln kudtliyet ve WvJyethll ihmal e:lt"P"k yal.an 
asalet we tenıf ı>ethade kOf&l'&k nl&&larana --.ilet arayan es:d zlla. 
nly«Wkl ebeveynin acı batalamtı inceden luaeyf' ta.11111 edftl 

Ullküdar balkevl _,..ı yardım kola~ köymllllk koDanaın köylerdeki 
fa&IJyMJerindeD: Alemdar köyünde bir sezi lntıbıu. .. 

rm da miltdan ı9.rtacaktır. Her köy 
de halkevi tarafmdan yaptırılıp 
köy konaklarına ihda edi.Jıni§ olan 
ceza doJa.plarından ne kadar ietifa. 
de edil\iiğini köylülerin ağzından 
dinledim. "Köyde eczane" siatemi
ni ilk defa kendi iniaiyativi Ue tat. 
bik mevkiine koyan Üsküdar Hal . 
kevi, bu sandıklardaki biten veya 
azalan Uiçlan da her zaman ta. 
nıaınlamakta.n geri kalmıyor. 

Spor kolunun meea.isi beden ter 
biyesi mükellefiyetine en mtıılbet 
cevabı ve~ek aekilde organlse e
liiJ~ .• mevaimlne göre ytlmıe ve 
k firek mil.9a.bakafan, meç, eskirim, 
nörtt. ve epe talimleri, tutbol an
trenmanlan, atletik konturlar, ali
rat ve mukavemet koşulan hatta 
uzun kooecootrylerle gece meple. 
li kotula.n llpOr ko111D.llll p nal • 
bet gören faaliyetlerinden aayıb • 
Yor. 

llemisetimWe buıııdan dört 
yıl evvel ilk metaleıt gece totuau
nu tatbik eden Vatüdar Haltevi, 
Yeni bir spor çetidini halka tanıt • 
manın verdiği nuuıe'ri sürur ve hu 
içinde meeai8ine devam ediyor. 

Temsil koluna gelince; fa.aliye -
tini yalms evin kilçOık ..ıonuna iıı
bJBar ettlrmediii için 90k tak.dft 
değer mahiyette. Temsil koluna 
dahil azalar, köylere yapılan seya. 
hatlenie, açık havada ve halk ab
nelerlnde temaşa zevk ve eenatmı 
Şehir Tiyatroeunun illm1ni blle 
dörtte tıçUniln bilmediği keaif bir 
vata.ndq ldltleelne tanıtıyor. Tem
silin bugUn bir aanat olduğu mua • 
sır medeni cemiyetler gibi takdir 
ecSen haAnjnıza güzel ~eeleri ma
hir birer arUat titizliğile U!m8ıU e
derek temap zevk:iııl körU.klemeyi 
bu kolun köylerde vUcude getirdiği 
temsil ıe.,ıdlltı g1lnıden gilne ge • 
n!şleme.ktedir. Hatt.l diyebilirlm 
ki: Şehir Tiya.troeanmı ana.t kad
roama yamı veya 6bllr gtın Alem
da!- köyünden, Dmlulludan, Umra• 
hlye ve Çamlııcadan yeni aaııe.tlllr
lann iıtilıalt ettliini. buıılarm bl -
rer aa.nat ti8tadl halinde parlıaıdık • 
1annı görmemiz mllmktlndllr. 

- Bunlann çıotu eifre anah
tarian .• Bu kırmızı defter ordu
da kullandır. 1U beyama, Alınan 
bahriyesinin tifresldir beyler! 
~u harita, nerenin? tft;e pto, 
ı~ (Fort) körfezi, demek şato 
cıvannm b&ritası Dunm baka-
yım.. .• 

CSam> m eline büyük ve kalm 
ca bir F.arf geçmitü, iberinde 
kmnm mumdan kocaman bir 
damga vardı 'ft bu damga im. 
paratorun hwnıai mesajlanna 
vurulabilirdi. Zarfın aai kman 
keallmişti. <Sam> elini eo«ıu 
içindeki kalmca bir kAfıdı dJean 
oektl okudu: 

Temail, en maaraflı b:.r faaliyet 
kolu teıkil eder. Halbuki Halke 
vi, Şehir Tiyatroeundan ltlzumunöa 
dekor ve gardrop alabilmek kom • 
blnezonunu da elde ettiği için bll. 
yük masraflardan kurtularak faa. 
liyetJni inldp.fla l!IUrdUrmektedir. 

Yalnız ev reisinin ptd.yet eltiğ: 
bir nokta ·var: Temsiller için kD -
larmıızın sahneye allka göeterme
yiflerinden ibaret olan bu ptlyeti 
de ramanla sanat teJAttisirıi dün. 
kil ''oyunca malı:uleel" fikrine te~ 
cih eden. ~beveynin fulal•flDMile 
kaybolm°' görebileceğiz. 

• • • 
VU:Udar Halkevinin en mtıhlm 

ve faydalı teeialerlnden birlat, bi
rincisi de hiç §ilphe yok ki klltüp -
hanedir. Bu kütüphane bizim bild • 
ğimia mnuml ldltüphaneler teklin
de gazete, mecmua, roman ve di 
ğer eserlerden tetkil edilmemlı; 
burada ilk mektebin ilk mmfmdan 
Un.lvcrsite fakültelerinin notlanna 
tadar tekmil tahail orduaunun en 
mllhim atWılarmı bir araya toplan 
mllJ görtlyonız. 

Bizde bu tctebbüB 90k yerinde. 
Falrat ilk defa tatbik edilen blr 
fikrin mahsulndtır. Mektep kitap• 
larile ders levUllllDUn çok pahalı 
olması yüztlnden kitap tedarik e • 
dem.iyen fakir talebelerin. burada 
gündelik den hlwrlıklarnu birkaç 
aa&t 88.rfile bafardıklarmı, imtihan 
samanlarında halkevinin tekmll 
heyetile bu maksada dar bile gel 

uÇUBUllLAJU BlR OLUM YUVASI... DEBUzuı:aı BiN cı. 
NAYBT YATAGJ .•• ZINDANIAaı EN BUYOK AIŞIU •• um~ 

ın10AO• OLAN T O R K Ç E 

VENEDiK ZiNDANLARINDA 

Tiit'-. .özlii oc 
llaüili nüalaaı 

iPEK 
Frauazca aözlii 

Na.ltaı 

SA 

BEYAZ TABUR 

diğbıi öğrendim. Denilebllı"r ki; her • 
Halkevi bu çetit Jdlttlpbaneyi, Ü• 

:JÇ~~1:§t~~ ~ı.Bıalss•s••:•A•a•••••.•••111ascm11111111KMı•J1•11•11-~, I ı~··~u1 ...... ~Uım: .~·;~~ u 

muhitindeki vatandqlara dil kan 8111..,,....... ~~ J r E p E B , ~ ı 
lan, lisan dersleri, konefranalar, ERK ES nK • ' ' ı.. ı~~ır~ "" 
mUDk dersleri. tarih tetkikleri, H ~ GOndtıa ıe,ao da 
müze ~eri, spor, temsil aosyal yar TCBK TiYATRO TAatllt 

dım gibi sistemlerle altı asırlık a I • o .. 18. A.. ~ llA'l1Nl:LEBI 
bir fayda temin eden Olkildar Hal- Alqaaı aı.30 d& 

llevinbı muvaffak mM&laine gıpta Filminde L r 1 ( ) 
ederken bu çe1it çallf"'anm bUtlln WILLY BIRGBL VE HAii '"' S Derde 
HalkevlerJnde eeaa tutulmaamu te- n tQ/TTB - o--
menni etmemek elden gebntyor... Bıw RORNEY'e KOMf;DI l<ISMINDA 

Havran olmak~1r. 
RAMi YAVUZ Kör Dövütü 

Hıcatıai imparatorlM 
kararıtfM 

(Huıuai enair ftf: 76) 
&J majeste "'9.JHJFatonc" asri. 

dİf': 
Bitabafı ( Franz HelJflr) .. Auu· 

n bir waifı" U6 tawif edawdf
tif'. Bu va.rife "°1c mfUıimdir t1f 
tamanwn i/11 ıdilmeaf bUiM ~ 
J&ayotl Wr elBMMiyefs Uüdtr. 
B""4an dolayı aitıil f1f'l1/0 uteri 
rütbe dertl't8i ne olur• olautt, 
bs1di3tüna Jıerkts (Fn1nz BGbl'r J 
e hti bir Uaata tMCbaınltlr. 
VtJreceği emif'ln ~ 

... canı. bat• ,.,.,.,.,... Bu 

ıe1dldlJ 'ltor•ktt etnatye,n1er rüf• 
bt1fJ1İ bilyadükçe daha büvfık ct1. 
zaya ~,,;.lacaklardtr. 

4 Mflrl 1918 Meziyer 
•:/mJHJNtor """;, 

a....ı w güı; aervu Jefi: 
Mahnaztl Doktor 

J.Uiıclın en Blaiı sol k6eeainde 
iklncİ bir ima daha vardı: 

f'ufli~ olutmMı§tıcT 
0rm. t.•Wıbtırat tei•: 

Bt?tba§t Bikolatl 
Odada bulunanlar deiıfet için. 

de Ulımlb. biriblrlerlnin yQzle
rtne bakıyorlardı. nk 8ÖZil ami 
ra1 (Rltti) söyledi: . 

- Vay canına! Fakat bu adam 
elinde ne büyük bir kuvvet ~ 
şıyormuş, hemen hemen ııeıu. 
sin ona itaat etmesi lbmı 

"Skotland Yard" m ileri ıelen 
simaJanndan biri l&Je karrfb: 

- Anl!yl.DUyonım! Bu kadar 
m1llıim bir atma olan (~ H. 
ber) elinde ba kadar ..U. bir 

aaJAhiyetle ntc;in ikinci derece 
blrialnin de görebileceği bir va
r.ifeyi Oserine alarak buraya geli 
yor_ 

(Sam) da içindeki aynı ttl~ 
yi dafrtmaya 'muvaffak olamı. 
··"·ordu, mırıldanarak cevım V"r
dt: 

- ihtimal (Madam Vilyam) 1 
mutlaka kaçırmak istiyorlardı' 
Aynı adam gene !Ordu: 
- Bu hanımın bu kadar ~em

mlyeti var mı! 
- Var! Bir kere (Htlda 1'ıl1 

Şpls) yani (Madam Vilyam) ge_ 
neral (Fon Şpis) in kındır. Ge. 
neraI (ll'on Şpis) ise Kayarlrı 
en yakm ve en sevdfii harp ar. 
kadqlarından biridir 

Sonra .• 
(Sam Coys) durdu, arada bir 

aeatzllk oldu. ''Skotlan4 Yanf' 
m adamJ 90rdu: 

-Sonra? 
(Saml devam etti: 
- Sonra ba daha ziyade ruht 

bir meeele oldu. (l>et"tlmt , .,.,.. > 
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m<lolu a;ansını;;=t trdı;;i hrıhf'ı lerc oore dim)•a oo;:ıuetmc ~ıt1krıı 

-stanaara istiab ha.cm1 22.000 • E • d •k • · Sivastopol 
tonalitoolanbu~emitamhamu. rzıncan al ıgen ıl 
le ile 27.000 tonilatova baliğ' olu- . • .. ateş yag!W/ rn· .,.., t 

ir ulh 
teşebbüsüne 

vordu Saatt~ azamı sür'ati 32 Ag"" ır bı·r hava d ld "' 
mildi.· MUtcarrı.ı: tnyyareler ge. 1 t h 
~li~l~~;~~:tŞi~~i~:r;J::~f; hücumuna sarsın l a a o 1 altında 
~i~ :~~fa~~;ma~~;:~arc:;~ daha ug""r adı ilk zelzelede Erzin cana tabi 11 Kafkasyaya 
noval'i, sonunda denizaltı kor· 

~~ı~"~ı~~.~~~ ~~~~~~~tır- stasyon ve ı ~ı a. 11 1 öy tamamen ytkılmış ilk Aımon 
• 

gır şm;ş 

meriharı mecmuasına Ark Roy.;ı.l'ın harp kudreti 1 fddetti 8 ab akl 8 tÖ eU h ıJl1 
göre reicicumhur müthişti. Diğer 1n~iliz tayyare ar a Ş ı . r C:8D m ara ID Ç D D OVQ taaTY 

" ~.. f{emiterinin hepsinden tazıa tay. in~Uikf r ol u istinat davarları a kay ı ·ıı ~ve 
d a al 
blrleşu r a, e 

au r::.ı~ ta~ab~Jyo~~~o:~~d~: . ' Aııkıuııdan blldlrildltiııe ıuı,,~.aran, la Kemah ııra8l?ld:ıld Uç tUneıtn isti• /arı başıadl Mürettebatı, İn~ilfa bahriycsin. BlI glD ar ÇI ti Erzlncnn vo Tercanda. dUn saat 11,115 no.t duvarları kısmen kaymış, zlrııal ,,, 
deki harp p;emiferinin en !azlala. J(afıirc, 15 (.11..A.) - Ortaşark tc oldukça §lddeUl fkf yer sarsıntısı vekA!etinln mücadele nnbo.n tamamen a an ve AD 
rma. 1600 e yükseliyordu. lnglliz hava kuvvetleri uumi ka· da.ha oımu§tur. DUnkU zelzelelerden yıkıımiştır. limanları 

Af nanları suJhg icJ)ar 
ıdeb.lecaği kaııaıtin e 

Ark Roy~I batır!an üçüncU ra.rgahınm tebliği: zarar ve ln43nca kayıp olup olmadığı KANDlLLl nA ATllA1'"ES1 
tavvare ~emisidir. Courageous, 11 · 12 sonte~rin gecesi, ağır hakkında geç vak~ kııadr bir haber NE DİYOR' bom aındclJ 
Manş denizinde tom:Hcnerck, bomba tayyareleri, ltaly~nm Na.. almamnml§br. tnc zelzelede Eı'%1ncana Emncan hnvnlLlindcld yen! zcızeıe. AP 
Glorious \"C refnlmtir.icki iki poli şehrini yeniden muvaffakt- tııbi Esesi, Hanzcr, Fcniıtc, Ekrek, ıer hakkında Kandlııı ra.ıro.thaneslnden 
muhrip 1940 senesi haziranında yetlc bombalamış}ardrr. Vnr:on Hazını, Sub:ıb. Fcll18, Kurdkcndi, gu maıomatı aldık: Ark oy 1 Norv~ sahilleri a~ıklarmda Sc. aytrmo. garlarında demiryollan Handofl, Hacıb~ı. ı·ıwylt köyıert ta. ?.elr.cle, aym u inci ça~mb& glinl1 
hnrnhorst ve Gneisenau Alman boyunca bUvük yangm!nr çıka. mo.mcn yıktlml§tır. eu.t ı2,01 de, merkez llDtt, lstanbul. 
muharebe knıvru;ôrleriyle yaptı. nlm~trr. T~yyare fFl.SJl~ri fab. şıra~lye kadAr aUikadar m kaırı _ dan 923 k11oaıetro ::neaatedo vukub'JI. 
{?t muharebe ~nundoı. batmışlar. rikası üzerine de boınQalar düş· tanı. bildirilen ölll miktarı '25, yanıtı mut ve Kand!llldckt atıımognt bu r .. 
dır. tüiü ızörülmüş, elektrik sa~tra. sayısı oo dır. tık zelzelede Erzincan,. smtryı ltaydetmııur. gem s a rı Alman - SoıJyet harbi h olduğu tahmin edilen bir ~ına-
Şark cephesinde çarpLŞIJlalnr ya bomba isabet ettiği, pek §İd. 

Yine bir sulh teşebbüsü harbi devam ediyor, Alman ba.c;kuman. detıı infilaklar olmuştur. Sicil. 
ortaya atıldı. Bu defa d~ Boston danlığ'ı dUn ak~am şu tebliği neş.. yada, SirakUz:ı deniz tayyareleri 
dan şu haber "·eriliyor: :retmiştir: fü;sU ile f?İrncndifer ganP:ı da ge. 

Ma.ssachssetta demokrat aya. Kınmdn, kıt'a.tanınız J{erc'in ce hUcum edilmiştir. 130 kilo. 
ur. ve ~şan meclisi b!l.hriye enci!. metre mesa.f eden ~örillebilen yan 

· · · \' . . pek yakınına• ge!miştir. Şehir ve r.aıenı rcısı alsh. cümhurTeısı rnnJar c,ıkanlmıctır. liman Alman t~usunnn ateşi r-• "' 
Rmveltin. bu günkü Avrupa altmdadır. Salı • c:affiamba gecesi, Libya. 
har.bine nihayet vermek üzere, Alman hava kuvvetleri, Sivas. daki hedeflere hUcurn edllmiş
Papa, diğer dinf rüesası v! bf· tapol clvanndaki dilŞman sahil tir .Bir V<l,.,IYOTI ayırma garmda 
taraf memleketlerle müştereken bataryalarını ~ isabetlerle is- rratla.ynn bir bomba Uç proj~ktö. 
'bir harekete te§ebbUı ttt1-Jini kat, limanın ehemmiyetli askeri re isnbet etmiştir. Bemc'dc mal. 
aöy!emiştir. mevzilerini tahrip etmiş ve orta zemc depoları ve motörlü nakli. 

Ark 
nası l 

Gemide 
Kurtulan 
bir zabit 

o ıu eve 

ce 
n naııı 

an e'ü l 
atı1or 

Valsh, radYQda yaptıiı neşri. büvüklükte iki nnkHyc t?emi ini ye \'CSaiti bombabnm·5ttr. 
.Yatta. Ruzveltin mlhv~ devlet. haSara uğratmıştır Cenubi Afrika hava kuvvetle. '-:! h8.i-p gemileriyle ateş teati Kerç'tcn kacan düşman lcuv.. rinc mensup 'Maryl:ınd tayyare
e ek ÜU!re bahrive~ \·erdiği vetlerine havtıdan t.P.amızlar ya. leri. pcrşenb~ ,günü, Benina tay. 
~.irleri de geri nlmııs:nı :istcmit• ı>ılmıştır. Savaş tayyarelerimiz yare meydanında d~~nık bir 
r.ı.- 5500 tonilato hacminde iki gemi. halde duran tayyarelere hücum Londra, ıs (A.ı\.) - B"ır İngi· 
Diğer t.aı--Ut:ın Avrupa harl>i yi bomba isabetleriyle batırmış. etmişlerdir. Toz bulutları, görme tiz muhrib5, ronuna kadar An Ro

hakkında A..'"tlerika hükUınetinin tır. hnkunını azalttığından Qc>:-nbala.. yalln yanında kabntıjtır. Aıılt Ro .. 
!'J8 dil§ündüğünil News Weck adın. Doı?u cephesinin di;{cı· kesim- rın tay\·areelr arasma düştüğü ynl sUva.rlsl, geminin kurta.rllanu • 
:datf Amerikan mecmUMt şôyte Jcrinde malmlli muharebelerle förülmesinc rağmen, hu4-rat yacağını anlnm.L' ve t.ahli.ı:ye cm • 
--

1-••v,np· d · ta · ecı·ı · ı· rlni vennl§tir. İki ı;-an.t sonrtı At'k -"'""". • yeni muvaffaklyetJl!r elde edil. ereccsı yın ı ernemış ır. 
•"Ruzvdt deu!z harbini gcJÜ4· mi_.ir. Aynı gün. daha b~ka Mary!and Ho}':!l, mezarına dal~t:r. Ark 

1-ek ... e İngı"J'-~r"' e Am :ı.-- ;s~ t 1 · Be k 1 P~·alln mulır?be sıg"ınan subayl::, • ..,....., • ~ ~Y eruuw Diğer taraftan Maco.r aiansı. ayyarc crı, rna ııı a~ına ve "'"'J' -

hava kuvvetleri göndermek fit. nın Budape.ştcden bildirdi~ne tayyare meydanında dağınık bir rmcian b!t: demi-:;':lr ki: 
.riııdedir. Bazı iş nrhadnaları tn. göre, Ukrayna ce-phesinde Do.. halde dur::ı.n to.yyarelere hücum ··-Ttı.m batacnğı srracüı, Arlc 
WJizJere yardım için :notörlU bir.. netz ve Don böl,geJennôe çaıpı. etm~lerdir. Kışlaya tnm bir u a- Roynl s:ı.ncek tnrofm:ı doğru 35 d• 
kaç Amerikan Uimeninin §İmal şan müttefik kuvvetler, dü§manı het olmuştur. l rc.ce ya.trnı3tr. Bu nrtı:k sondu. Ge-
,\frikasma gönd~rilebi!eceğini inatla mildn.f aa edilen bir çok Habeşistan& cenubi Afrika mı, yorgun blr çocult gf:bi ya.."la ya.·. 
k.ilrul .. ttikleri halde rei• f!limdi ~ tı. Pupa bir an d'kitcll. Sonra Ark 

" .. 'la .. kcslmlerden n.tmı tardır. Mütte· hava kuvvetlenne mensup ta~ 
ı•onyaveAVl"'l•naya birordu • - ~ Ro··al yıı.vaşyn.vasdalgalırmanıı-•• ..._ tik kuvvetler Voroşilovın-ad'a yareler l'eroaber duşman mevzı. " •6 fil u · • · 
~n.k niyetinde değildir. ya.'<laşmışlardtr. terini bomba. ve mitralyöz ateşi. ~~ g m el.· .-A-. v 

1 
,,..,_ 

.lıUlter nuzvelt sadece Amerikan o· w ta afta d'" ed"Jpn tulm lard Tuna. ölü u uen, çay 1cın ......... ev e • A ...... a -
- l ·ı· ..J~ • k eti · · ıger r n un neşr 1 

• ~ U.<? ır. ~ n n romda tuvıııc't ''anmakla m""""ıl .. 
.,.., ngı ız ~ruz uvv ennm Sovvet tebliği şudur: ~ımnl doğu kıyısında mperlerc d.. ki t 't • ·min·n ~m 
~kte hareket etmeleri bkdi· 13 aonteşrindc kıt'alaı muz, isabetler vaki olmuş ve mitral. um ' orp. ' gc 1 0 41 

rinde, Alm~ milletini, artık za.. dü~anla bütün ccph<.'lcrde çar. }'ÖZ mevzii sus!urulmuştur. çarptı. ~1. b~ sa.rsmtı ~ldu. ve bir 
fw beklememesi l~m gtldiği hu. pı§mtşlardtr. BUtiln bu ha...-r<ekat netioesinde ç:ı.tırdı ış.ıtıldı. l!}lklar söndU. Sar • 

Sovveı Tebliği ---------
Mosl•o\a, 15 

gece te~'i: 
14 Scnıtcgrin günü, krtalaroruz 

bUtUn cepbelcrdz dilfmnnla. çar .. 
pl§tl1ı~laNir. 13 Sontefjrindc 3$ .AJ 
man ta.yya.rc5i tahrip cd'lmiştir. 
mz 16 tayynre kaybettik. 10 Son 
t~rinden 12 :;onteşrlne kada'r na: 
tık denizinde gemilerlmlz ceman 
36,000 tonluk 4 düşman gemisi ba· 
tmnı11lardır. Dlr dUçnıa.n denizaltı 
gcmi&i, Finlfuıda körfez"nde mayn 
lerlmizden birine çnrpamk bcrlı .. 
vn -01.ınu,'j ve bıtroıştır. 
MOSI<OVAYA JIA\'A AlilNLAJU 

Londrn, 1~ CA.A.) - B.B.C, 
D.Iin Yos'kovayıı. hucuma kalkı • 

fi&h Alman ıe.yyarclcrindcn 31 i av 
er tayya.rclcrmfü; ve hnv defl toPo 
lanmız tanııından dilşllrülmütjtUr. 
B.w dll.,nt'ln tayyarelerl f.nf.ilak 
bombalan n~lardır. Be.' tayye • 
re kaybcıt.tik. 

Uzakşarl<ta 
va2 ivet vahim 

na yavaş yavaş inandırac<?.. S:ırih malürnata göre, 11 son. 2 tnyyaremiz noksandır mntr bcnı d~vara ~oSnı !fl"lattı ~~ 
itm zannetmektedir. Reis, bu ----o---- · gemi tn.m bır d::ılrı:tn, b,.r musı:ıt: <B:ış tarafı 1 incldeJ 
~n..·· 1 . Al ·ıı . te~rindc evvelce haber verildif.i • 1 ti . k. . . lb' titr d' d rd ruAhendo.zlann:ı "'erl cekilmek emıi-
~unce erın mnn mı ehni na. gibi 25 değil. 33 Alman tayyare. al llıs~ atı arı CI e ~ın ı.r:?ı .g. ı c ı u ~· CI ~ 
'teri ba.şında.n ntmağa sevl~cde· si düşilrülmüşt.ür. 12 sont~rin. • 'l.'o11}ıllcndıgımızı anlamışton. Bir rıl vcrml§Ur. Jııponya blt4rııtıı1t kııı. 

eeğini ve iş b.;.ş:na, kendisiyle de 20 Almnn tayyvesi talırip eD r if cankurtaran .l:cmerl ynkalayrp ko- nununun tııdlllni, A.merlkanm tecavUz 
'ID&kw bir ba.rrş yapılabilecek ye.. edilmiştir. Biz 5 tayy:ıre ka~ct. ridar boyunca koştum. Koridortb Mr bir hnrekctl diye talJVfr içtn elin.. 
.iti bir hükfunct g-etirmesine se. tik. 13 sonteşrinde. Moskova Y<'• MlUn, 16 (A.A.) _ :Mlltwo, lln!. zayıf bir UJ:k vardı. licrdivtnler - den geleni yapıyor. 
1bep olacağım ıiimit eylenıektb krmnda 2 Alman tayyareai dti.~ii. vc.rslteaı, Dr. Gluacppc Fach!.nlni.?ı u. acn üst &ilvertelere doğru 6Uro)"• Jııp:ın Iublnl'al, ijnü.ıuUztıeki ııeıtı:ı<k 
6-.,, nı··ımn .. w·· 5 sontean·nı 10 son. •un t"'tebbUlerdcn eonra, bazı hn"''an.. lnnn ve nefcrlcrln ç~tJh'Illt gör • askeri mıı..ııra.nann Uç mtall ıırttml 

Ameri1roda. bitaraflık kanunıı. l" •. - ~ e .. "' "· düm. Bahriy~ ncfetlcrlnrz'.n tehli • muı lçlu p:ırllml.!ntoda:ı ~l~hl:ret if. teşrin arn.smda aemilerimi7. Ba. lann yüreğinden, kalbine muntazam 
..ıı kabulilnden sonra bnhriye ventz denizinde, ceman 9000 ton- daraban kııbWyetlnl tade etmek gibi ke antndıilii :l!oğ\:kknnlılıklrtrmı çok temc.ı;e ttars.r vcrm~tlr. Bu:ıdau 'tur· 
-.ı1 albay Knoka nzetecilere lnk 2 dli~an ·•ıaklı'.._,,, uemı·01·, I dd OCfa iş!Un14t.l'ın. Filhnıt;ka bun':ır, luı ç!lrU{!'c ~ıbnlmqı o!rın qbıls, )'C ,.___ ~·· • ., .. ,.,, ., garip bir hassnsı bulunan b r mn c ,..""- 1 ·~ ki: n-ltılt denı·zın· de de ceman 13 .,anki '-"'UC Utta~Kla l:n:nıyn <;ıkı • ntdcn bir mhbı m:'layenc:1en geçiril" 

ınu l:ıtlhsnllnc muYıı.f'fak olmuştur. Mub-o gib' .. .ı.. ..,, .. _ Bu karar Brit&nya impa- b·ın tonltik 3 d"---"'"" nnklı"·"' '"'C. yorlcrrruş ı U:unwler. Bu nradt ce1:tır. u.-,..,_, ..... *"' telif seb::blcrlc normal c~ k:ıbiliye • •.t1 1 ~uğuııun, Çin ve Rusyamn misi batırmı lardır. Ark Royal, ısze e tnrafınn doğru .JAPON DttUCHE ı. !" 
>~-• --c .. -l-'- ..... A. ,_ tJnl kaybetmiş olan b:u:ı b3yvnn yU k _. .. ,.,. k ...... 1d A,.. ~- ..... t::fS".COl'."' '''"'"Dl ·-IA& i14ACrını U<W1a zıJ'"'"""" :ı:HıY. Sovyet hava kuvv~Ueri. l2 0J1m ,.e .... ~c -:G-. e y-.ryor vP. •«•"'1-i•- ,.. ,,.... 
. endirınektedir. Bu ııuret.le "nd 47 k 11 kü . k reltlertne nz mlktnrôa. zerkc:füen bu geminin iç'ndc dol~'\n beynz bu • 

sonte!)n c, tan , ÇÜ maddenin, ytırcğe, cıı1tt dar:ıban ~ek .. k ,.
1 

• 
. ere karşı mUcadele edenlerin tnnk ve zı:-hh otomobil, asker ve linl !ade ctt•gt g5rUtmU~tUr. hnrln.,., oyu rcnı. i m:ı.ıot dumar. 

ı.ruini temin edece!<: miktarlar. yiyecek yüklü ~00 kamyon, ll'.rilc ltanşıyor, enı!lşe uyaı:dm -
müdafaa malzemesinin isten:. muhtelif çapta toplar ve bir pi. yordu. Utıldne dairesbıdcıki nıah • 
n<>ktay.a ~öt.ürillmesi için ge_ yadc alayı imha ctmislerdir B UG LJ N l'Uk, blzi henUz flcri doğru göt.Ur • 

eler ve insan artık mevcuttur. Karadeniz Cilosur.a men un mekteydi. Fa.kat güvertenin meyli, 
:&merika ~imdi i~a edilmekte 1r denJz tayyareleri. Hti gün ıctntte. Fener lıer an artıyordu. Ayakta durmak 
:tan gayet !büyük gemileri için 4g tayvare. asker ve yiyecek zordu. Bird.cnb'.re, maltin~lerin ı8 -

ıtiıl:yfa verebilecek yegane mcmle- ytıklU 20 kamyon ve birkaç tay. S t Ô d I n d ak j ynklarımızm altmda.ki iht:izıozı dur 
1'-l!ttir, lngiltercde bilhassa de. yare meydMı tesWeri tahrip et. öu, bir Uı.hza. sonra tekrar- ba~ln. 
*4ds çal:şan etrad :flktanı hisse. m.işlerdir. e "te ıe dt. Sonra bir da.ha durdu, 
dıihnektedir. Sonrn, yt!mrdan bir oparUSrtlıı 

lngilizlerin mc~ur Ark Royal her Q kşam r sesi gcldı. Herltes sancak tnrafmg 
~are gemisi Akdznizdc Cebe. .Qi~"OTdll. K."mıld:ım.ağu valrrt. bul • 

nk doğusund1* ıaarruz.a uit· - Mekteplilerin l9!U.42 ders senesi madnn ı:cs devam ettı: "Gcmiy• 
n;mı 1'"C bir deniz.altı tar:ıf:ndan (Bnş tara.fi J incldo, spo.r mevaiminin a~tııı Ulren1 bu:;ilD terketmeğe hazırlanın." 

illenmiştir. Geminin ew~lfL de ltıız\dtln .ı.merilö:lntn ~ref ''C l<adık!SyUnde Fenerbahçe taamc11l "GUvertenln açt:c kısmına geç • 
ana kadar yedcklenebilace-~ ha~·,dycU \'e m~ntaallerini müct~ ynpı!cıcaktı. Fakat havanın bozuklu. tik. Fclaıt, fazla meyil yüzünden. 

mınedil.mişse de yana yatmağa faa 1çlo !ııırp tlanmıı Jüıom giir. t?1J dolnyısHe USren gelecek cumarte r motörlU tekneleri dC'l:ize bıdirmc-
nmIŞ ve birnz sonra \o;ı.zi}·ct mcsJ pek lbUmaı dahllinde-cllr. Bu lliı:ıo bmıkılmıJt.ır. tün 'mkiı.nstz o1dui;'11Ilu gördük. Gi'. 
~t ke:rood~rek sn:babm ~crnit altmd:ı tah'bP.dilecek mii ,_ DaveU_ye!er 0 glln ıçm mutcb<.T oıa. \'erteye birl:.ı:ıç yUz rolu·iyeli dol • 
• saatlerinde batmı~tır. 1ngiliz nılenin parUl.~ntoda.n e-.~r~enml • caktır muştu. Klmlnin Ustünde gc~i~ • 
c.irall.tk d:ıirc1;;i geminin battı. y~i;ine imrlldeu hllf•molunııb!llr. zcl bir esvap VD.rdı. fümlsi ynn u .. 
- §U tebliğle bildirmckt~ir; F'nlmt ibn ne1focnln ne L'UT!M Ekmek . . yunmııştu. Uuı.:'ttan muhribin b:zc 
Amirallık dairesi, Lelı M:ıund. rnlıakktıli cde<'ei,oi clmdldcn k~11 • f ŞI rJoğru y~laşt.ığmı görilllli. Bir SU• 

• kusJıQndasındalti Ark Royal rllcıncz. Onıı intir.:ı..rea, Jngll'der b:ıy, clrnda, <'Iörder, dörder diz·l -
._.ınrıı,..,.. gemfoinin battığıOl te. btifUn Amerr.ıaa ficarcL enıllc.ri • (U .. 'l~ le.rtı.JJ il ineidc.ı meleri emrine verdi ve torpillcnet' 

Abildiı'ir. ı nin mUznh&r tterinl kau.nınrs olu. ralt mr.h!mllcrı ofls!ndc tahkikata baş gc:ninin her nn ynnı:ı. d :vrilip ba •• 
.1n: Rc>yal ta.:'Y • • • tor. yorlru-. ~imtli h,. ""l tamamen ıu. lı.mı t•r. Şchrlmtuıeld rmncılnıın el . ?ll!l!ll ihllınnli bulunduğunu bild".:; • 
~ikten sonra "~ alın- ı.,rı1iz gc:tt.J".erlı.ıo ,\ÜL~n~n nıı!ıli~c r rtsı. fırmcıtar cem!yeU ldsre heynl lerl h:ı.lde, o:ılnr, bu em.re dcrhnl 
sırada bnt:mu"!,tr. ~ jde ö. 1

1 
yıı.z.ifcsl tr.ı"!,,:uı sonl"a mt?rfT:uı. ı l llznlnn, mUfctt~1.ır tnrnfından davet ite.at etliler, B"nı.z sonra nıullrip 

in sayı"J h:nilz m:ılCm de. ~cm"l.!l ine lmfncalttrr. Bn ı,..tcn crlilerk ıtad eri alınmıştır. j Ark Roynlm )'nlltbıu;-ma geldi. ili • 
ldlr. Fakat ilk):,,..._ 'rler müret :nrtu~::.n lm;iliıı ge:milcrlnlu j:.cı llÖRT 'IEMtm \ 'AZlFEDR:"i 

1 
ze halatlar clttlar. Subay, illt s:tt. 

tt.'\n ~le! olanı:aı ' ı!J,Z}:ı ol. 1;~,,:w r.:~-ıırinra u:ınlzcmc, sil:Ah , AYnILDı dııki neferlc:tn ~en ç:fmınları 
~ı. m~·ıniyc e bildi:- nsltcr rultıctmc)cri 1cftbtJ olacak t'opr k mahsulleri oflsıncıc, mı te,·- emrim verdi. Balırlyelller, balıı.ta 
~ir. 'T~-' gemisiyle h!.. trr. lkJ &enedenberl .ı\lmıuı ilcni • ı:iaUyıe allı.kadar memur1nrdıı.n d.Jr"IU. tu un:ıra.'t muhribin OOş ta-raftna 

r t>~YJ'E!\..'t,.n di~er cüzfitrur.!ar x:ıltılarrnrn lngflb dcnb lkarctln.: vazifelerinden nynlmıştır. ı .mci;'e b=ıt'ad'!fa.r. Bil" Yet' buldum, 
tcb:ıtın büyük kıranını kur.. lnilirdiğt dar~kr bir :w ltlnt!e t!'. Yııpılnn tetU~erde, bir fırı'"' mın ben de halata tutwnıp bynmk 

~~!ardır. Ölenlerin nkrabnln. ran ~ı1ilmi oldu \:e tngtltere ~cniş ı aYJık tııtlhltakmdnn 78 c;:uvnı tazın un mulır'bin ~\rC'f'tesine bıdim. He • 
üıte.;Un o!du~111 kadar süratle hir ncf~ ldı. Ne denlrse dcıasln. aldığı. tı!r fnınco.ıa fmnma verlkn nll% g{l:vertede bulunanlar ellerl:ıi 
rtl3r edile~lderdir. f.Hı, mu\'afrn!uyet e fere •'fo&ru un'ardan ı~ r;uvaJm :bir börekçiye ıınlltyoT1ar. enmlyet oltma glre11 .. 

Ark l'ın evsaf~-uaut.: mUhJm l>fr admıl'lıT. geçtiği Mnnnmışt.ır. lerle şa.luı.laşzyorbrdı. Gemin:"n l5n 
r 37 denir,c lndjrllen ve lrCSEVIN CAHİT YAIA;J?\ Tahkikata devnm oıunmıı.ktadır. tamf mn doğru. dcırlzde, knu~ fi 

ı.:ııı!lra. lG CA.A ,) - (ll.B.0.1 
Birleşik Amorfüayn hur;u&i bir mc 

murly~t ile gönderilen Kurusu dün 
Sl\II Frnnslskoya. varmıştır. Pazarte~ 
gUnO Amerika h rtclyo JlllZtrı lle dk 
mUl!k:ıtını yap cnktır. J{urusu Uza'k.. 
.ş:ı.rkta bir Uıtıl!!m ôntıne geçflc~ğiıı 
den U:ııltvar olup ol3msdı~ soran 
tıızctecUe:-e demiotir ki· 

-13ut)d:ın Om!U!. oıa.mruıyüıro, bu 
kadar uı:u:ı yolu katetmekle ne mana 
vat"dt? Vazttemln r.ortur,unu tııkdlr e
ıi!>•orum. r.a•~:ıt Qmitvl\nm. 

likolnrn binmic; efrad gördiim. Yü. 
zc:ıler de \'ardı. Ge.nldcrı atılan 
flikala.r hınl n hii"cr birer toph 
yordu, n:r saate yalan. hala.ta. tu -
tuıını-.J!; iniş devam elti. Sonra 
kcekin blr ıslık zrutt • Ylliı:ardn 
ha~mruı gu\.·~rtcsin".lc, &ıvlU"dtiı 
aıpğı dtr"Jnı iği~erck, muhriptck! 
l'frad3 gemiden ine<:ek daha blş
ka aı:kwfaşmr için yer ~y:rm.alan 
em:rlıa v~rdiğ..ni gördük. Ar.it Ro .. 
yal, bir parça muvazene ~ / glliiydi. SUv.ııı .. hır.kaç yüksek rilt·• 
b<:li subay ve mühendisler, kaln -
balık ~.r mW:rczc ile bertibc>r gc .. 
mide kaldılnr." 

Al\llRALIN BEl.'ANATI 
Londra, 115 (A.A.) - Amirallik b. 

rlncl lordu Alekaandr, dün e.kşam 

Londrnd:ı şu beyanatta butumnuştur. 
:tngntcre bnhrl:rcsi, ağır bir darbcr 

ıığmm~. Ark RoynU kaybettik. n. 
nunl& berab~r. ln5&JlC& telcfntm pek 
as olduğwıu Qi:-re:ımele se.lli b'.ıl • 
dom, Ark Royal, btzmette bulundu ru 
seneler zarfında, tayyareleri, ıoo den 
fll.%1ıı. dU'1IW\ tayya.res1 d~llrmttş]n. 
dlr. Ark RoyaJ, millete mcb:ııııl 1.7: 
mette butunmw;:tur, 

Vl 1, 15 (A.1\.) - ()fldctl
1 r,ıtl' 

Rus cephesinden geıen ~~ 
tere cörc muharebe fldde !JDI"~ 
Hava taallyeU co artıııı;US'• ~ 
Kırımda, Alman tnyyıırcıeri tı• !: 
uvvctıerllo tqrikl uı l e4' p-?. 

vastopoldnn kaçrnnlt lı;in :~ 
trk4p edilen Rus kuvwtletf , 
dıınan lyorlar. ~ , 

M'.oskova. cephesinde ve [)O~ 
za.mıda bUtUn Rus muıuıbfl ~ 
lan tardedllaılşUr. Kınn:ı46 jjf'~ 
vaziyeti vablnı ol dutunu 1 ff d~ kabul ediyorlar. 8lvast0~-~ 
dalmt bir bombardmıtın& "2 rl. ~,I· 
nuyorıar. Alman tnyynrele~; 
yaya llk taarruz! mı.. b ~· 
Kerçin ırnromnda butıınaıı ırP"J), 
ve Ana.peyi lx>mbnrdıman e~,. 
Şimalde ]{olkof vo 'Murıııa dl'J°'' 
man ileri hareketi dcvıı.tıl edD~ 

Donoçto Vo~Uotgnıd ~, 
de ın llttdlldn ri ha.tn IJI 
Jtndcd!r. __./' 

Kalkasyada
0

fe~i ~~ 
Lon~ lli (A.A.) - U> ;,..ı; 

ıeu Ru.I b.Aberl~rlne göre, ~td".J 
tıılan Kcıı; boğazını s;cçıne~ 
mı <"ıms.smd< Almanlar ~ 
yapıtıuaauıa 1.nUur ol~~ 
ktıtJllıımalç Uzcro KafltGS o~I'. 
nwVZllerinl tutın111 ınııunu>'° ~/. 

"l°i:::lOÇCJlkO ordularDU1l ~/ 
Oon v ııainden g~rck • ~ 
yaklqınnktan men~tt!kJerl o91~ 
bl51gcalndo nıcvcut o.sker ~ 1' 
rmdsn takviye kuvv ucrl • 

En kanlı ·muhaıt 
beler Tikvin~ 

( 8nş taraf• j "' ~k için d~mnnm yı.Pı:::ıt / 
G.ddlt te bbtl.Sler tarclcdil~ l 

Lnndl'Q, 115 (A.A.) - J;{ rft,J'; 
)'Ck!Una göre, Moekovanın fi t;ıif~' 
mmdakl Sovyet mevzilerine ~.J 
dan glrmcğe ~alı o Alrıtıı.fl ·l' 
nndım rnUrekkep bir kol ıcıı 
tahrip ecl!I~ ~ 

C ·na yat mi, uat~ 
(Bru t~,·~ 

oerin outrdu.2u zc;n~ -~ f 
ğundan sık sık avcUll-'~ 
dır. Herhangi bir 3V sı" 
serseri bir kur§Unun ocrl

6 bet ettiği kuvvetle 
mektedir. 
Tahkikatı idare ccle? f1 

m üddeium unıi:.i ii' aııı:ı; t~ 
il z c :r i n d c chefl\fl)~ı;;r~ 
maktadır. .Ha.cerin uıJ rt 
de.n ç:ıkarılan k~ 
bir ı;iliı.ha ait olduğl1 
maktadır. ___, 

- ev 

Parası~~e~ 
kurban gı ~1 
zeng·n R~ 

rdorg,cesettef~~ 
ettiğinden nşı• 

öldürüldüğünü ıanl 11111 ~ 
Cinayet böylece k .

116 esrar perdesı ~ 
büriinmü ~ bulu~~ 
BUXcıc gün ~~·tjtUltf'~ı 

yindeki yruumıda öld .Jt:ıJı Z, 
:niIQ.l'ı ~alınan .ıuxıerıdııD ~;,,. 
Yo-ıı;ini morga knl~pSi .. fi 
C~r·nar.> ~:aptlan . ıxıııttı" 

skiidar .ırnd"111 ~ 
gôndcril:n· ' ı. ıı; el~ 

('~ + "I' ~ !)!~' 
dn·1 ıf· ~..el 
ğü tc .. ::)t ~ e • J'.P. 
vaka k m tir e.>tat 

bfiıiinmli,.rrtür. , _ .. 1.1ı:-stJ :~' 
Maa.mnfih ıawo...-. ?:: 

den Usküd~r müddd: ~ 
han. :ızı ipuçlorı . i ı 
tahkikat derinJeştirılJll 



le aer. lı balığa zıbkın 
türlü saplanmıyordu 

-9-
mek de para etmedi. 

Alfred'le Jörg'c c;.navarm an.. 
cak ağzından yaralanabileceğini 
nöyledim. Hayvan nasıl olsa ara. 
da sırada. ağzını a~rp kapıyordu. 
Hemen daldık Ye oa.navann ağ. 
zmı açmasmı bekledik. Mağaza. 
ya bemeyen ağzını tam açarken 
Jörg 'bütün kuvvetiyle ZIJ>kmı 
yahudi balığınm boğazına nişan,, 
ladı Can::w:.r hayatına kast.et. 
mek· istediğimizi nihayet ı.nla. 
mış olacaktı. Zrp~m boğazında. 
olarak yukarıya ınip çıktı; kuy. 
ruk darb:;)Sinin husule getirdiği 
su tazyiki bizi ctraf a savurdu. 
c~navar homurdanarak kaybol 
du Hemen suyun üstilne çı'ktrk. 
vıiımrda müthiş bir çığlık kop.. 
mı.mtu. Zıpkın ipir.in bağlı bu. 
lunduğu sandal denize doğru a.. 
~.ıldI. Yerli bal.ık~lar sandalla.. 
riyle peş.inden gıttıler. Tam sa.n. 
dala gireceğimiz srrada zıpkın 
ipi koptu. 

Yahudi balığın:;ı. gelince~ <1 
2'iinden sonra koyda bir daha 
;örünmedi, Keyifli bir halde 
Kralendik limanma y~lkenle var_ 
<lığımız zaman h~rbin patlak 
verdiğini öğrendık. Balıkları 
den; zi derhal unuttuk. Eve, ıneırn 
lekctimiı.e dÖnmelc istiyord~! 

VATANIMIZA NASIL 

DONEOEI<.TIK' 

\~dan aylar geçti. mıa Cu. 
raca.o adasındayız. Adanın ko
yunda demir ati~ bir ~~~n 
şilebinde, ~aşmıızı cllenmızın 
içine alınış düşünüyoruz. Av~et 
seyahatimizi peşinen ödemi§tik. 
Fakat hiç bir geninin Alm~ya. 
ya gitmek için denizi aşm.;..ga ce. 
ıw-et etmiyeceğini !biliyorduk, 
Amerika.dan Japony:aya ve ora· 
dan Sibirya. yo!urla .Almanyaya 
dönebilirdik fakat bunun iC}in 
para 13.zrmdz; para, para. ve yine 
para! ~yahatimize IA.zım olan 
parayı Curaçao adasında kazan. 
mak mümkün değildi. Hiç ~!rı;:az. 
sa bizi Amerik~ya kadar goture.. 
cek para biriktirm.eğe ~~ ver
dik. Amerikada, çcktıgımız ~
simleri satacak, tetkikatımız u. 
zerinde konferaıınlar verecek ve 
mütebaki yol parasını elde ede-
bilecektik. 

Curaçao'da n3Stl para ka? ... 'lnı. 
lır? Balık satmakla! Balı~ tut. 
m!l.ğa karar verdik. Tu~tu~uz 
balıkları "Amerikano' otelınc 
satıvorduk Kafi mih-tarda para 
biriktirinceye k~ar balıkçıhk 
ctmeğe karar vcrdilc. 

Balıkçılık yaptığımız ndarun 
şimal sahilini kolay kolay unut
mıyacağun. Bir gün dal~ 
arasında ilerlerken tarpon ~ık-k 
!arma rastladık. Amatör ,._ı • 
çıların yakalama.kt&n f!?D dere. 
ce zevk duydukları lbu büyük ba· 
lık oltar~ takıldığ'J zaınan, olta. 
yı bütün şiddetiyle çeker; bal~. 
çıyı abp götürürdüğü bile vakı.. 
dir. Evet, ne diyordum, ta.~n 
balıklarını görünce hemen uzer. 
lerine gittik. Alfred onlara. yak
laşmağa muvaffak olarak ~a.. 
rıcsını sırtından zıpkınla.dl. 

(Devamı var) 

ne gönder. Tabiri zehirleyip 
öldürsünler. 

- Ali. Ben bunu yapabi
l irim. Fakat, Mardine gidip 
gelmek uzun zaman mesele · 
sidir. Benim aklıma bir çare 
geldi: Tabirin bir gömleği· 
ni h'.llup kana batıralım ve 
Zühreye gönderelim .. kendi· 
sini Mardinde kurtlar para · 
lamış diyelim ... 

- Acaba Zühre buna ina· 
nır mı? 

- Elbette inanır .. 
- Ya vezir •. oğlunun ba§ı-

na böyle bir felaket gelip gel
mediğini bilmez mi? 

- l~i anlayıncaya kadar 
Z:.ihre inanır ve T nhiri unut
mağa, ondan ümidini kes • 
meğe ba,lar. 

- Fena bir tedbir değil. 
Hemen bunu yapalım. 

TAHlRIN KANLI 
GOMLEGI 

Cafer. şe}h Rızanın ya • 

Ben boca ...... ~..: 
Hoca olclam: lb ••-- m., 
~ en gidi Dllllıc<t:Atms ,,.,,,. 
lettim.. 

Şeytı-. aldım.: lft.e-. bMt\rı 
bu Pili f.eblolan acll'.fOfüiU ! 

Can. .. Çu_ Qm.. .. 
Seat GD. k. lr' ' ı P* • b1-

dı.. 
Pwitli ~bal ...... ._.!. 
a.~ ... ~~ 

GnUPCmiftL 
. Abdillhanı.Wbı DJiiJhMw :ııeı.r

m gocenia ka.ran1*1aı-w.na g6Jndil! 
Aklnna, ya.c o emeli nıiıtitn ge-

liy~: J!J>tilb.tiıd&! 
Çan. •• Ç411 .. gıuL. 
E\•ct.. sut on J1ııit 
Fa.kat g&'lmıe dah:ı. uır.ktl girme

di! 
Bu ıztırapla nasıl uyuyayım? 
Bu gece, m~ethn!n ilk 

gecesi. .. Umumi ~ede, bl . 
riııci ~~lrl ika~ ya.uyo -
nım .. Diişünccden, mtırıı.pto.n geç 
vıı.kte kadar uyuyr.ı.ınadığım iı; 'n, 
8a.bahn kar§ı fı.de'ta gaflet UYkU6U• 
ııa dahn.IŞIIl' .. 

Birdenb'rc Jca.r;rola ısaraıklı •. he
Yecan ve lkorku ile g~ ~ -
tnn.. ~mır.n ucuııda beyazlara 
hürnnm~ O.'ti dW"UYor ve gözleri· 
Di ilurpmedan be.na ~: 

- Ne var? Sel' 1timein ? -<:!iye 
80l'dum!. 

- Ben azrallim! .. ~ 
Serde hocaldr wr.. kitaplarda. 

okumaftU.5 mrydJm 7 • .Azra.il Aley 
hi9Belim baza.n inaaa telklinde de 
kabzı ervaha. geJamio.. 

Yazan: ~'lahmut Saim Altundağ No: 1 

Rus Çarının Raspotini 
. ve Ebülhüda 

"Azrail, n1uhakkak Marı<o namında 
birini arıvordu. Acaba ecelden 

kurlulu vormivoim ? ~, 
Artık uyumak; gö.zilmil kırpmak 

kabil mi? Düşünmeğe daldım .. ilk 
nuı.hkümiyetime sebep ve beni ha
p.'sh:ınede birdenbire çıldıran bk 
mahkümun hücumuna. bu da.ıiilc .. 
7.aba sokan kimdi? Ebülhüda! .. 
Yıld:z sarayının ve bUtUn sultan 
saraylarının raspotfni EbülhUda 
değıl miydi? 

Umumi haplshaneye giri§jme se
bebiyet veren hiid~"'e gö&ilınlln ö • 
nünde perde perde açılnmya baı; -
!adı: 

Kflrkçü ha.nmdaki ya.zthanemde 
betli!t aimit gibi kurulmuş otunı -
l'Ol'dum. Han müsteciri Agop E • 

K82.ml oturdu. Halinde b1r fcv.ka 
Hdelik ı;czntlşti.m. 

_ K:lzmıc1ğnn .. dedinı. Böyle 
ncele acele gcll~ine bııktlrrsa yine 
Fende bir iş vıır? 

- Elbette İ IJ var: l\:DJkulesini. 
satıı.'!ağrz. 

_ Kızkuleslni mi sa.taca.j;rtz? o 
mmtakaya Yedisekiz Hasan PB.fl\ 
kanpr .. vallahi herif .bizi ömrümn 
~11.n aonuna Jcadar Beşiktaş karako
lunun mahzeninden çıkarnıaz.. 

ç.r~? .BeR [jİIDdİ dıııjaı Uaicü
d--. dSJ\1 -- ........ ~ 
~ '91' ı 

1 

•ıi M161ırv ~ b·r 
t~ gııı:lu uıjim. 

-JlıiıBıl.tc\;:t:JmV§iıılt? 
- Yaz&ymı da g&-, <hiii. ~ 

\'ll geçt.i, kiğıdı '.k3lcmi atrıt -ro ~ 
ıc bir teigmf kara!ad1. 

Zaptiye BMkomi!ıerlifaine; 
Fe«M ,.e Abba nammdaiki de

li heoıt dill gece bimarJwwniPl• 
firar efmltlerdi. İldsl de heetaljk. 

lan csoa81lldıı wKu.kulesi bizim • 
demekte oldukl:ınndan lro)eJe geL 
ıne1erl maht~eld&r. Derde"fllerlle 
';ramları ıioo. olunıır. 

Topta..o:ı lıimnrluıne<oi müdürü 
Söylemeğe hacet var mı? 
Ertetıi s:ıbn.lı kuleye ikJ Uç zab -

·irc konulmtı§. Hocalar Do1ırnabah
<.;Olİ<3n bir sandala binip Kızkuletıi
oe gitmişler \'e orada yalaılantnıi
:<U". Doğru e~ki ::apUye ba.~tom9e
ri Y...ü lfikar Be~ · n kll.l'f}ısma: 

- Mori tizin i.sminiz nedir? 
- Fct.truı ya ahi. . .A bb:ı.s ya .ıbi. 
- Tmnıı.m ' ·· Peki, Kırlrnlee.tnde 

ne iF:aı.z Yar ? 
- Biz J{ızkulef>i sa.hib ya ahi L. 

· - Şimdi tastamam mm-i valla-
hi ... Bre Hasan'.. Ba~ln .ınlan, 
cioğru Topta.şına ! . 

Kclimci plıadet getirdim. 
- Ne ~benden? 

• fendi geldi: 

- Yahudi gibi korkaltlı!';'l bı • 
ra.k! dedi. Din)e ... Dün vapurla Us
klidara gidiyordum. Yanana :iki 
Mmrlt .Aa.rap hoca tesadüf etti. 
Krzkul~ine )}a.ka.raJt b!"r §CYler ika. 
nU(JUyorla.rdı. BiraZ acapga ibili:ıim. 
Kuln.k knbartbm: 

Hocalar n e ye uğra.dıkla.rnu 16 -
HrmL~lar.. kJm dinler. Dogru Top. 
la§r.. eski zaptiyeden geldiği iç ıı 
orada d& derhal içeri n.t:ıı:mJl)ar_ 
~ anla§llmeaya kadar .zavallı: bo
calar delilerin içinde tam bir halta 
kalmışlar •. en sonra lbqlamıa ge
len fehiıketin "Kızkulesi imim" 
sözUnden 'geldiğ'ni anl~lrı.r. Bir 
gün \kendilerini bas doiktor ~r· 
:nıııı: - Canını aimaP. geklim !. 

Alnızndaa:ı. lıOğuık tel' dam~ 
S"~.. eordıu: 

- Muhammed ümmeti JDi!liD !.. 
İaadan mı.sın? •• Mueadan mmn ? •• 
Boğa.an~: 
- lıltblUmsnnn 3 ... mdik! ... 

Yeblktim. 
Elini ur&&bp cammı alacak ~ 

bekliyordam.. ~t. .meğeme ne 
l aı:lar ta:t.lıym.J!j Y a.rabbt ! .. Be§ da
klıka fasla. ~imek Jhtlyacilc 
krvraaıyorum. 

O, )'ine ...,, 'ftl dik tir sesle 
SOrdu: 

- y aıhndi de8il miıııiııı ııen ! 
- Hayır .. mU8liımanıın .• 
- Ben ~ Yahudi Ma~ 

beiı.zetttın ! . 
Azrail mnb#,u •'Yahudi Xiu'

ko" niLıiımda :biıini ~ . .Aca. 
ba ecelden ku'rtult,ıym- nıuydum ı 

ld
Birdenbire sofada 'bir ,ıüı:Wtn 

o u. 

1 
- 'Oç nunııa.ra.Jı odaya girdi i'&· 

ib:ı. 

Sesleri işitildi. Birdenbire kapı 
nçıldr. İçeriye ellerlnde iplerle B. 
~rdiyan girdi.. ıDıı- anda a::..~c 
ilırtUne a.1.tldıl&r ve onu iplel'le sar
ı..lılar, En kilçük ihlr mukavemet 
göstermedi. Taılıtadan bir heykel 
Er.bi duruyordn .. yine iba.na. bakıyor 
ve göde.ıini g&jcrirnden &ym11t -
Yordu 
ıdni ~ekti: 

. - Ah bcnHiJlııem !klyaletli he -
rıf .. dedi .. aaa:tm. ge~ .. Ceb
rruı ile Mika.lıl ç.ahuıtt ~ma ye. 
ti§:l: Ya.nn a.kpm ~ .• ls
ı:arııı de ya.ıuma alacaimı; suru 
Ufü.rOCclt; camnı ~nuenıe görı -
dereceğiırn... . 

Gardiyanlar ~ ııürtiltllye 
götllrdü.Ier •• 

K~ritudaıı clillm tutulmuş hal -
~Ydim .. boğazmıa. bir şey tlb.n 
nı11tı .. kendi kendime: 
'ki- Deli! .. <KyebYdkn.. gWimden 
~-damla N alı:tr .• eonm glllmeğe 
""'91adnn. Bir delinin bir aıla:1hy.r 
kan..:ı·-- - ~"--bö '604~ e......_w,. aten hep 
)'le değJ ınj.yiz; güledcen ağlar, 
ng~cn ..,.;:ı-- - _ _, .. _ '-- t 
h e.\.UIUICge ~-·· •u.ya 

ep böyle değil mi?. 

- Mnhmut Beyciğim, dedi. 8-
cizlerl tarafından nıin gayri haddln 
Cens.bt Hfttt.a 9Qk "1kUr ki; bir ay 
da.nberi artık U81u otuiııoraun .. 
Harun !kap:mma eaki bir pabaeta, 
beş tane sarımsak asacağım.. ae;. 
di o ahbar: Sahnlı1eytn bir polie ~ 
ra.r. öğle Uuri iki ja.ndaıma sorar; 
akşama doğnı mübaşir kapıya ya 
hacizna.rne, ya celbname ~. 
Hsnın kapım mahkemel şer'tye du. 
v'lrtna dönmli§icli. Şunun ııuraamr 
iklrk dördüncü 3ube zaaned.fordum, 
ta'banmın altını 6peyim !. Bak ar • 
tık Dıtiyarlaorsun ahbar. Hani bi -
zlDı hanende Oseb ile Orlk ağamr. 
bir şaa4o\a.rı vardır: 

U&lan ey dit, uslan artık ihtiyar 
olmaktasm !.. 

Sen de a.r.tıık ıkendin,e b~raz çeki 
düun ~·er, mOQ1er! Bizlm M.adanı 
Sataniite dün ak~ ağna.t.tım: 
Mahmut Bey art.rk uslu uslu otu. 
ruor dedimiı;e tak diye kerte&nde 
bir lal etmi§tir: ''Ka .. Agop, dedi, 
Onun öyle oturduğuna. bakmay.ı -
sm ... §wışanorti kimhilir neler dü· 
"°11Uor. Dikkat et, .Agop dedi .. pa,t. 
J.ariııe karayel fırtmasr gibi birden 
pstlıynca.k! 

O anda kapı açıldı. Bizim Med
dah KAzmı çıka gclıneı mi? Ago;ı 
Efondi. beni Meddah Xlzmun iğfal 
ettiğine ikanldi. KAzımı iöıiincc 
ı"Cngi awemor oklu: 

- Ah Sata.nik, ~edi. Biaına.cl.: 
eibl karıdır. Bir laf edense mu • 
hakkak zuhuratı hıp deye mey$· 
na. çıkar. Bcı:ırlen:zc all:ıhaısmar -
ladrlc. 

- Güle glile Agop Efendi.. dııı
~iuı. 

l{i.ıım gülerek: 
- Beni görUnce Agop ahbarm 

beti bcn.z:i kül oldu, dedi. Geçen 
gün merdivenleri çıkarken TMgel· 
dinı. Kahveciye arkamdan ben! 
göstcrerdt: 

- İşte Mahmut Salım denile., 
şeytanın hace~ bu herif •• de· 
dl Bu ipi <:ckeor o biçare sakallı 
da kukla gibi oynuor. Bunlann yU. 
zilnden benim de b:ışmım be1Ar:
g~ yakındır. Acep ne yapa • 
ynn? Ham kökUndsı B&bp aoluğu 

KudilsD §erif~ alaymı Ahbtu'!. 
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nından sa.raya döner dönmez 
ite ba§ladı. He.men T ahirin 
gömleğine benzer bir göm• 
lek buldu .. bir güvercin kese
rek, aömleji kana buladı. 

Cafer h.. iti çok iyi hazır 
Jamqtı. Gömleji Zühreye ge
tirmek için bir köylü kadını 
bularak para ile kandırdı. 

- Sultanın kızına Mardin 
den geldiğini ve Tabirin dağ 
da kurtlar tarafından para· 
!andığım söyliyeceluin. E -
ğer Tahir kalede mahpustur, 
onu kuı',lar nasıl paral-~a • 
bilir? derse, Zühreye, Tahi-

ri odun kesmek üzere dijer 
mahkUmlarla beraber dağa 
götürdüklerini, orada k&J'fı • 
sına bir kurt çıktığım ilave c· 
denin! 

Dedi. Köylü kadın para · 
ları alınca, bir değil, bin ya• 
lan aöylemeğe hazırdı. Bu 
bir Anadolu köylü&ii deiildi. 
Soyıuz çingenenin biriydi. 
Çinıene kar111 bir gün 

kanlı aömleii koynuna koya 
rak ıaraya ıeldi. Onu kapı • 
daki nöbetçiler bırakmak iı· 
temedil!r• F&kaı.,İ_».!eJM ka• 
ntı: 

- Şurada dört beş ıka.tlı dacı 
bir gazino obıl nıe büyük it~ 
nz!" diyorlar v~: ."A~ buraaı 
irimin?,, diye bir;_bırlerıne sonıyo1 • 

lardı. 
Derhal s&o karJiUm .. eakl ma. 

be7nci FaJık Paf& ~ M~ıtrt. ~ 
im Beyin olduğunu 11öyleclim. 

- lyi halt ettin. 
- Aca.be. satar mı; yahut kil'a-

ya verir mi ? .iediler... derhal 
"Hem atar. heın kiraya verir . .'' 
dedim. 

- Ey aonra? 
_ Sonrası ne? Araplarla canci • 

ğer kuzu earınaaı ahbab oldUlr. Ya. 
nn akpm üatU beni Valde mmt. 
hanesinde bekliYecek1er ... Akp bu. 
l"aya getiıeceğial oıılan. Sen şimdi 
hemen kapı:Ja bir t8lbol& Y&Ptmr: 
(Kızlatleai aahibi ınertıuna .FaMf Pa 
~azade lbhaWt SMm ~)diye, 

- Tevekkeli AtPP ~ ge.u 
senden yı1mMnlf.. K..,..... ba ı.. 
belayı da görül'9C ~ adamea .. 
ğwn yüreğine iner; ölilmnne -. 
bcp oiuruz. 

- Fettah .. Abbas .. söyleyin ;ı.. 
kalım. K17.kulesi kimin? Hlli ._ 
ıhı mi? 

Arapların ikfııi birden ellerini 
beş k&n§ yukarı kaldmp, nğızla'l'nlt 
da dön elıf mlactan açarak: 

- U, vallahi ya şeyh.. demiç
Ier .. U vall&hi bizim değil .. Alla• 
hm hediyesi... Peygamberin mira. 
::ı .. ümmeti Muhammedin malı ya 
f>eYh .. lA vallahi bi21inı değil ya 

ey'h! .. Bi:aim değil ya §Cyt\ .. 

Giioün birinde yolunu bulup, ib&o 
ni ENAlhlida.ya §iti.yet eden Aıap
lar, aeneleree saraylarda. ~virdi • 
ğim entrikalardan dolayı mten be.. 
na diş bi.liyen Wühildayı bir b t 
dalba a.leyJıiGıde çalı:pnasma scbc
b iyet vermişti. 

lete Ji.~ bugünden itibaren lı.'.ı· 
yat kitabımın bu sa.yf alanndan o
~ sabrbı.r Ebülhüda 1lc 
aramızda g~ hi.diselcri percle 
r>enie anlataoek ve umanm ki o~ 
k~ eğlenıoeli daütnlar 
)~. 

(Devam11Jt1r) 

15.11.1941 

Hocalar ertesi gün .Kiumla gel
diler .. Fettah Efendi j]e Ab1-.s F.. 
fc.ndi.. • Cıdden :;aL adalnlar, Hele 
~·azıhancnin kapıswda.. (KI&kuleai 
sa.bibi) levha.sull da go~e ba.n:1 
kalbde.u bağlandılar. Aylığı yu.z li
radan ve seneliği peşin vel'il.mek 
Uıere bci senelik bir kunlra.t Ya.pa 
nı.1t K.ır.kulec>ini FeUah ve Ahbas 
Efendilere ,kiraya verdlc. Ecrmu • 
cibi kuntra.t bir seneliği olan bin 14.00 Türkçe pll~klnr programına 
jkj yUz lirayı da petln ~~· Ho : ~vamı, H.30 Anlı·.a Sonballar at 
c:alarnı elin .. dört tane büyuk c:.un~ Ytı.rJ§laannm tahminleri, H.o&O !Uya· 

anahtarı v;rcrek: cUcUmbur ba.ndoau, 18.03 Çitte tuıl, 
- Bu ka.pııarınm a.na.lıtandır. 18.(0 Radyo caz ve tango orkutrası. 

Bu dn kuntra.tınız. Allah hayırlı 19.00 Kon~a (Knhramanlar saati), 
t>ylcsin Artık bu a!cşam va.kıt 10.15 Radyo caz ve Tango orkestrası 
g~tir. 

0

Siz yarın sabah eritenden 
sandalla kuleye gider ve bekçiden 10.80 Ajans, 19.45 Konu§ma (İqe a 
teslim alınmuz, dedim. il atı ). 19.55 Mubtellt makamlardan 

Ara.plarm memnuniyetten n,ğız. Jiarlu lnr, 20.lfS Radyo gazetcsl, 20.'5 
:a.rı kulaJdn.rma varıyordu. Her i . 1 Keman, Ylyoln, Kemençe ve Alto kc 
ki&l de ellerimden öperek hayır ) mençcden .ııaz eserleri, 21.00 Ziraat 
dua.mı alıp çrkrp gittiler. takvimi, 21.10 Dinleyici istekler 

Yaln.ız kalmca K&zıma sordurn : 1 21.45 R'onugma (Gllnlln me.ııeıelerl) . 
- Şimdi ikaç&ealc mıyız? l 22.00 Radyo salon orl<eat.ram, 22.3 
- Biz niçln kaçalım? Onla"n ka. Ajans, 22.~5 Radyo saıon orkeıt.rası. 

- Ben Mardinden geliyo
rum •. Zühre sultana verile • 
cek bir emanetim var. 

Deyince, bu sırada kapıya 
inmit olan iJJrem ağaların -
dan biriıi: 

- Bırakın ıu kadıncağızı , 
Mardinden buraya kadar 
ıelmit .. ben ıidip .Zühre aul 
tana lıaber vereyım; kabul 
ederse içeriye alırı?., dedi. 

Hareınaiatı, Zühreye gi · 
derek iti anlatınca, hüküm . 
darın kızı: 

- Mııtlaka Tabirim bana 
Mardinden mektup gönder • 
mi9tir. Hemen getirin o ka 
dını buraya. 

Diyerek sevinçle yerinden 
fırladı. Çingene karıaını ka· 
pıdan ikramla hareme cıkar 
ddar. 

Zührenin n~i yerinde 
idi. Çingene kar11ını göriin
ce 10rduı 

- Tabirin yanmdan nu 

geliyorsun? 
- Eve'( ... 
- Na11l Talair .. sıhhati' i· 

yi mi? Beni dü~ünüyor mu? 
- Sıhhati çok iyi di .. her 

zaman ıizi de düıünürdü. 
Fakat, bir gün odun keıınel( 
için onu dağa götürdüler 
Dağda kurtlar paraladı. 

Dedi ve elini koynuna gö· 
türdli. Bir küçük bohça çı · 
'.:ardı. 

Zühre bu sözleri duyunca 
mütee11ir c)du ama, içinden 
ağlamak ve inanmak gel -
miyordu. 

Çingene karısı bohçayı 
açtı: 

- itte, kanlı gömleti .• O" 

nu ben dajda buldum. Mar 
dinden Diyarbakıra geliyor 
dum. Eğer siz kab-.ıl etmezıe 
niz, ann~ine aıötürüp teılim 
edece§im. 

( DMırCımı t'lar) 
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(~ btrl•cı •.)t
... blt 1annadıLld tarU. ~rı:~nel ini. 
~a7l11 blrtlkt.<: J: ao1J0r!l~l"t't: ı 

E\'l,E~~YE '!'J;IH~ll· ı.m~t. t";' ,\R.\ 

MA, tı;; \ 'Emn:. ı\LT:'.1 . S..\.TDJ 
ıibi tlcnri nı:ıhf~ eti lınl1. ol:nıy:rn L.'il. 
ı;ıik il'inlar ıııımc11 ne"rol•ınur. 

ı::.vt~r..rn.e c!..;lrfltın 
* \"'aş 23, uıunc:ı. bo~ lu, l:umra I, 

mesut bir yu\·n kur •• bıtcc"k vaziyette 
lise t:ıhB:!l:. k.L'!lr ''c hisli bir bayan. 
iyi tnlııı!l ı;vrınU? bır bayla evlenme~: 
fst'!m"klc~tr. (l:i IŞIX) remzine f0-

Lo~r.ıföı mıl:-ac'\'lt. 

:;. DJy, l,C:i 1: 1 l G~. ~ ~ 29, c. ı ı 

rcnklı, elc!ctrlk ld.ırcs ndc 60 lirıı. :ır· ı 
lıklı bir clclttrH:r.t, ya 1iyle mUtena.sip I 
esmer, :ıcv!mU b r ltızla cvler.mek ı~. 1 

temclı:tcdır. D'raz gelin ohırs:ı. dnhn • 
/]i olur. {:.i.Ş. A) rem ~" :nürncnat. f 
~ Boy l,65, ldlo (i!>, esmer ortn 

halli bir ancyo mensup 19 y~md.• 1 
günde 3 Ji:''l ye' ııılyes! olan bir döl;_ I 
roecl, e,· i~ıcr.ndcn anlar, temiz nh
:lA.klı orta tahsilli, orta boylu, on sr. I 
klz yaşl~rmd:ı, pembe tıeyuz, güzel 
'blr klzla cvlenmel; lstcmclttedir. F ... • .. ! 
ıenecc~i kızın dışnrda ~s!:sıunm:ı.s1 1 
1&rltır. {Dökmeci) remzine müracııa~ I 

=l- o, tam{!htı::p m z·mu. açık kurr. .. 
ral saçlı, beyaz tenli, ı,6:3 hoyuacla, ıs , 
Y8!Jtnd~. şerefi! bl nıllc kızı. yaşı 3'j 
ten yukarı olmıya.n, şerefli blr mcclel' 
.ııa.hlbt b.r bnyı.ı evlenme!; istemek. 
iledir. ( Ocyer) rem7Jnc mllracant. 

tep talcbeleri.-ıc almanca ve riyaziye 
acr:ıler1 verme!: lııtemcktcdtr. < H.A) 
remzine r.ıfiracant. 

:;. Yfiksck fütls:ıt ve ticaret melctebı 
t\llol:a şulx'ııindcn mezun, l:,•i franst~ 
en, nrnpcn. es:<! yıızı, daktilo \C b1. I 
1 nz dtı tng!lizce bllcn bir sen,;. ber. 
ııan"'"I hususi bir ticaret mll•s-:ıescsın. ! 
de ~a:l§mnk i~temtktcdır <Beyoğlu J 
Alyon soltalt, KAmllbcy ar.::ırtımar. 

!'\o 2 de Ncc:m! Ara~a müraca:ıtı. 
ııı Yen! 'e e!ki yazıları bilen ksyrt 

\ f' daklılo lı;lerindc fc..,,·kalli.dc kabl 
ı.;yetll 333 oo[:ıımlu bir gc-n~ iş ımı
Mnl~tııt.lrr. H'!rtı:ı:ıgi bum:ı;1 bir mUcs. 
""'!<", u~ ıı cthnl'c veya resmi aıılrede 
~:ıtıııablllr. Kcf!l de gCisteroUlllr. (;,5.H. 
i <; ı remzine mUraca:ıt. 

"' Es~:I yazıyı mUkcm.n.ı bılcn, mu 
ı.a•.cbed"o e.nlııyar: dn~tlloyu iyi lrnlla 
:. n. hukuk fal:Ult~lndc okuyan blr 
ı;cnç, taballine devam edebllmelt ıc;ln 

c;.ılışnıak fhtiyacuıdadır. B.r a\'1.:kat 
\'eya bir tilccar ynn.nda öğle<! r. sor: 
rr...lon ç:ılıaş !lir. ( ,\.T. 23ı n:mz!ne 
mtıracnat. 

c Asker1lltle lliıJıtı oımı~ac Us<: 
mezunu bır genç, tıerban;rı resmi \'e. 
j ıı hususi bir mtiemıesede vnsnl bir 
Ucrcl multnbil! <;3.lııımak ıc;tetncktedlr 
ıŞ.E. ısı remz!nc mUr:ıcaat. 

'1 Kabataş lisesinin beşlncı ~ını!ın. 
da olnıynıı t.i?' !'.:ı!nç, rnaiı;eUni temin 
etnıck ıçln tığtcaen aonra çalışmak l 4 

:cmel:tcdir. Daktilo ve muhascbcde:ı 
ı:nlar, P.!yaziye'1 kU\"\'etlld!r. UJ. Pek 

Jt. Yag 21, boy 1,Gi. kumrnı dalgalı 
M.Çlı, Mil ve zengince, Unlvcr.slteyc 
davam eden bir genç, ı;U7..cl ''e nblflklı 
lıılr kızla e\·lc:ım"'k ıstceckted:r. Bi • 
ı;az geliı i olmruıt ve en n§ağı orta tah. 
&ili olmRSI mUrcccaht1r. :Mu:ıllım mek 
teb!nden mezun olanlar ise da.ha zlyıt 
d" tercih edlllr. ( t .t. l remzine mıirıı. 

ı cıın) remzine mllracaat. 

caat. 

* Ortnmelaebln seldz.ncl sınıfında 
okuyan bir ;;enç iş ammakt:ıdrr. Bl• 
lartaslyccı -;e kitapçı dükkll.nınôa 4 

PC'ne ı;alışnuş oldu~ ıçln tczglhtıır 
lığı tercih eder. IL.Ü.F) rcm:-: 11.c tııll· 

racaıı.t. 

* Ticaret ll•esl son smıfınanyım. 1 
,>:J rııubn~ebe. hesap ve muhıı.boral 

bH'ıinı. ö~ıcacn so:Jra bir mu "'""Se . 
cıe çıı.ıı;ımal< Uzcrc iş araı::ıın!ttayım 

rT.T.T. ıç:5) remzine mürncaat. 

• L!sen!n ıltincl sınıfına tlevam e 

:.~ Yaş 21. boy l,60. kilo 60 ayJrk 
kaz:ı:ıcı 75 Ura olan bir devlet memu. 
ru, yll{ı kendis!ndı;;n kUçillc okur, Yt• 
zar bir bayanın, t .. nışmalc ve nıhayet ı 

gtlzel bir ytı\"8. l:unnak istemel;ted!r. 
ı Menclı:şc 9) remzine nıUrııcaat. den bir genç. mail vaziyetinin bozul; 

ı ııı:tundan. tahsiline devam edebUmek 
için öğleden ııonrnları c;atışmaK iste • 
mekt,.dir. < Nurett:n) rem'Zin n: lırn , 

:;. Yaş 21. boy l,40, buğday tenli, 
t• enin son sıo:fına k:!!.dar okumuş ,.c , 
nlen bir husust ınUesse:;"dc ~lı,,an 

,.f'. 'i(I lira kaz.ancı olan bir bay, ba.«. 

~as ve duygulu, ıt-10 yaıılarmda en a .. 
~atı ilk t.ahsilıt lıız veya. dul bir bs. 
yıı..nla cvlenmelc istcmektcdtr. (1'.Kot. 
6) remzine müracnnt. 

iş t'e ısç1 ara;•anlar: 
• \"illuıek lktısat "'e Ticaret mek. 

tebinlx; birinci smıfmda okuyan btr 
~enç, çok eh,·en fiyatla tiğlcdcıı aorıra 
c;:all§Dlak üzere bir f!J aramaktadır 
(Y.T. 12) remzine mUracaaL 1 

'(. Yüksek iktisat ve ticaret roekte .. 
binin binnCi eııufındıı oltuyan bir gene 
ı.h\·cn bir UereUc ~ orıı.maktadrr. 

~lu!ıasebc ve fransl7.cayı iyi bilir. 
( A.B A. 25) remzine mllracaat. 
~ ı.ıs• talebesi bir genç; ~leden 

o"lr • hcrlınngi bir müeSBC:ıcde çatı~. 
r.ı ,:; t mcktcdir. istenirse pazar ve 
c martcl!I Gilnlerl de çıılqıab!ıtr. 1 
n.: hl rattlnl remzine mtınıcn:.ıt. 

:{· Hır gcrıc;:, ortamektep üçüncU 
ıııınınc nyaziye, rtzlk, kimya demle. 1 
r nl almak fst:yor. Ders vere<:ok olan 1 
ı::e,-azıta ynkm olması: ~rcib olucnr. 
ı N. M.askeıt )remzine müracaat. 

:ı;. ·rurkçc ve i'ransızca bilen bir ka. 
dın. l'hven bir Ciyntı:ıı, ımnfmda zayıf' 
oı.ı.n, ve derslerini }"ain.rz hazırlamak 
lçtn nıUşkU16.t çcltcn tfflebcye yardım 
,tmck istemektedir. B~yoğlu Tnrıaoo~ ı 
şı Turan sokak No. 'il2 de &ayan 
(N.N.)c mUracaat. 

caat. 
ııı Ortaokul bitirme ımtlhamnda 

bir derııten mU\·ııtfak oı;ı.mam"';I a.yn 
:r.amantb .nlle-Ti vııziyetl bozuk olao 
bir genç kız çalıgm.ık i .. tcnu.,a'1lr 
<U:rıınn t.) remzine mürac:ınt. 

"' ôrtamel;tep mezunu, :ıske:·i!lılc 
alil.kam olmıyan 831 do!!'umlu btr genç: 
~ aram:ıktadlr. DaktUo kullnnır. bt:. 
sap '~ yazı i~lerlnden anlar. {Edin l 

remzlı;.c ınUracant. 

• l9 yıı.,mda, olgunlu!: l01tlhanmı 
\'Crnılf, bir b'CDÇ i§ aramaktadır. ı Sa fl 
rcmzl:ıe m!ıracaa t. 

s 24 ya.,rod:ı. htıınl'>Uldıı bir :abr1. 
kanın c~ktrlk tamir l~lcrindc <:n.lı{lin 
bir genç, b.erhıuıgı bir müessesede 
tıerglln muntazaman 5 saat ç:ıl••nbillr 
(Ayal) reıx:zıııe müraceat, 

:;~ 25 yn~ındn, askerlikle ıu~ı~ ol • 
mıyan, ortamcl•teb!n H:lncl ıunıfuu:ı 

kt1dar okumu~. eski yazı~, bilen ııer! 

daktilo yıı.zan ı.ılr b3y ı-: nramal:tad:r. 
{C.U. 332> remzine ı.nUracaat. 

• El yazısı güzel, lise mezunu bit 
genç, tUccar, mütcabhıt, ı:rıühc:ıôl! n 
giln çaı~ak Uzcrc L' anım:ıkt:ı.a.: 
~yda asgnr1 35 Ura ne c:nlr~nbHlr 
(S.U. )rt-m<.1nc ı:r.Ur:ıcaat. 

- AH v1 ~azı~ tt ;:l:>Jayı.slle faklll 
U!.ıune ucvanı edemlycu bir üoi~ enite. 
U ı;enc. ı., aramaktaılır. Her lfırlli : .. ı. 
zı l~crl yapar, ders nrcblllr. ıor 
han) ı'Cmı:!ne :nüracaat. 

·-·· Nakliye işi Eksiltmesi 
SÜMER BANR 

İstanbul sa~ıoatma MfltlilrHllladea 
IL-ıttada ikl defa l.'cml,ıakl hmit ScllUloz. Sılnayll Mi!ıeaseMıslnln 

blırOtiU l lteıc .. indcn '\-erllec<!l• ~ya ve <':ntbyı nlara.k lzmlt.e, b.mltt.ea 
tlc d&ıüııtc olduğu t.nlcdlrd-' nuıl alarak getlrocck bir motörlo bir -
ne i•;lıı muk;n-clc y:ıı.:lıu:ıı!rtır. :;-r.ı\tlni öğl"Clll.IUCk l&U,,ealer m.rilı.I 
111\ııdnn a~"tn ~irııılc;lnc lmd:ır Grılat.ada. Sllmerbo.nk blruuımdııt. lkln<'I 
liıı.t!J' Tlc..'U"Ct ~rn isLn<' mUrac:ıut ctnıclcri 'l·e aym yirmi birinde sa. 
:ıt ond9. ~:tpılac• k olun t·l:.,iltmeye gelmeleri ilan olunur. 

. KADINLARöAVe lR K1ilERI 
BELSOGUKLUGU HASTALI' 

Bahkesir Valiliğinden: 
ı - Balıkesir • Sındırgı yolu Uzerindcl<l ah§aP kUçfik bostancı köprU .. 

sUnUn in.-natı Jrnpalı z.:ırf usulile eltsiltmcyc konmU§tur. 
ı - Keşif bedeli (1241:!) llrn !82) kuru~. muvnkltat teminatı 931 liradır. 

3 - Dosyası hergUn nafia nıUdilrlilğllnde görUloblJlr. 
'I - !halesi ı birinc!kQ.nun 941 pazartesi günU saat 16 da nana mUdUr. 

lJğilnde mtiU:§ekl:ll ltomlsyonda yapılacağından isteklilerin muvakkat te .. 
mlnatlannr Balıkesir malııandığum yat.ırdıklarmo. dair makbuz veya bu mlk 
tıır §nyı:.nı kabul banka. mektubu ne ihale tıırih!nden en az Uç gün evvel v:ı.. 
!~yete mUracaaUa. na!!adan alacakıarr ehliyet ..-esikası ve ticaret oda& ve
ı;tkıı.l:ırmr teklif mektubunu hııvl znrfa koyarak nıı>zlrur zart:arı 2490 ayılı 
kanun hUkUmlcri dalrcsınde taru;un ve imza ctml;ı olnrak Jhıılc glinU aaat 
ı;; c luıdnr ~omlsyon :!yıu:ctine vermeleri, postad:ı vul..."tl.bulıı.cak geclkmele .. 
rin kıı.bul cdilm!yeceğl !lı\n olunur. •(9iilS) 

ıarı bilen bir genç, ktıtlpllk \'eya bu. 1 
na milmıwll bir !ş aramaktadır. Her 1 Eiill!!•P•••~.~----::-=n 
yere sldcbllir. (Muz:ı.ffer HcpUnlU) is n Sen·, seuıuorum 
mine mUracnat. 1 J 

~ Y lil<sek t:ıhııilli bir genç, ilse ı·e 

ortnıncl<tep talc'bclerinc hc!ap, t·eblr. 
kimya, fizik dersleri vermek iste 
nıel<tcd!r. {.M.B.) remzine müracaat. 

:r. Lise son em:!' talebesi bır genç 
öğleden sonra ~lışmak Uzere ış o.ra. 
mnl:todır. (0.H.A.) remzine mllraaı. 
at .. 

• C>n .sekiZ y&ijtnda, orta n1clttep 
mczuou, dnlcUlo bilen bir senç, iş a.. 
raı::ııaktaclır. < tş arayan) remzine mu. 
rac-.aııt. 

ııı B<ırlın steno ve daktilo birliği bi. 
rinclhldcrini b:ı\•l, Alman tecim oku 
lundnn uıplomalı bir genç. e.ımo.nca 

',prelil: veya melodikJ, steno. dakU. 
ıo ve tıcarı dersler vermektcd'r. (Ye. 
reb:ıtan Neşe apıırtman kat G d'.l lrtan 
uıturga müracaat. 

* Sinemacılığın her tUrlU !~inden 

nnlııynn, ı~ ECne sinemncılık ynpmtş 
bir genç bcr:•:ını;i bir cinemııcılık I~ 
de c:aıı,mak fstemcJ{tcdir. <t~ıek) rem 
z:ne mDracaat. 

:..~ 17 ya,ındn. orta.mektep mezunu .• 
da rtlıo kullanmasını. bilen blr genç 
: e:ım! veya husust bir mUesstııcclo 1' 
araroa1,t'i'.lır. (l~anacıtkl\rl rcmzln~ 

ınUrnc:uı t. 
• Orta 'l <len ar.ıı:n· .u ya,ıııc• 

Ktnı•ef!l:- ı:ı~:- gene 6ğleJeı..ı: sonra oıı 

mUcsse~eae '.\' ~rsmalttJlıSır. Hn..,,....rd( 
(T.R.> :-emtL'le mnracaa.t.arı 

• Ortamcktebln 8 inci sırufın:ı ka. 
d:ır okumu;:. ecri dıı.ktUo lrullan~n. ya. 
zısı rlliz1iın riyaziyesi kuvv.>UI blr 
genç a.z bir ücretle lı; aramaktadır 

(Fl'!.hrl I'O.zımı remztnc müracaat, 
• A!ıkcr11ıııe a:Ri.uı.ıı ol.mıyan. rı. 

yazıyesi ıc·ıv~::ll, :L;a :c:cıUDu b1r ı:;en<. 
resmt veya 'l::tu!t t.tr mU~esedc 

kAtlplık ı;r.~ı • r l.ş a.r.ımaktada. ı N 
rDrk> rem.~'.ncı ml!rn~aat. 

* iükst•k tktıt:ıt ve Ticaret Mele 
teblnın birinci sınıtındnyım. rehsllc 
devanı cdcbilmerıı için bir l;ı nrıyo • 
runı. Ç.Ok ehven bh ilcrctıe ve ders 
ıaii tıeri b:ırlcinde tatil gUnlcrlnd 
çalışabilirim. ı t·,enlcrln (Y.T. 12) 
remzine mckturııa mUrncaııt etmcle. 
rı. 

* \ uksc1' ıkw.at 'l'c tıcareı mekte 
oınlıı blrıocı "rnı!:n.-ı lıı:ayıt.ll bir genç 
tıt;leden sunraııır: çaı:~uı,.:t t.stemekte. 
d1r. ~~ranaa:ca oillr. C:aıttilo Kullanu 
ve etanogra!lye Yakılur. muha."cıt"! 

Şaycd ~ı:ı: de bu cazip ı:uzelllk 
reçetcslnl kullanırsanız, sl.1 de bu 
ııtifata nail olııbıl!rsin!z Çunku 
bu reçete en sert •e çirkin bir cil
di kadife gibi yumu~atı? bcy.nıln· 
tı:-, snf ve taze cazibe ile siıslcr. 

Toke.ian kreminde mevcut. klY
metll cevherler slyııh nokta!..,, 
erıtır. ncı!t mcsarnclerl sıkl::ı~tınr, 
ve ciide bir gül yaprngı yıırrn-;a1':
lığı \'erir ve şayanı ~ristlş bir ten 
temin eder. Tokalon kremi llcr 
yerde sat!lır. 

bir ba.yıın, herhıı.ngi blr mU~..eu, l' • 
cnrct!ıe:ıe veya. mağu:::ada, kııs!ycrlllı: 
kktlplik Gibi işler nraınaktadır. Kefil ı 
ele gö~tcrcbt:lr. (P.t. 24) remzine 
m!lrncaııt. 

1 
• 18 ya1'lllda, ticaret mektebi me .. 

zunu, SU-no vo daktilod&n anlayan bir 
genç tahölile mnten:ıııip bir !§ aram::ık 
tadır. (Kltot) remzine mllrac:ıat. 

c: LUıcdcn JX!k iyi derece ile mezun 
bir gPnç, mUcsscselC'rde ehven fiyntia 

ça.lışmnk lstcmcktedlr. {Be,.cı1!tlB4 kfi .. 
ylçl İlhan &ekak 12 numa.r:ıda İskcıı. 
de:r Erkmcne mllrtı.c:ıat. 

ıe: mıb:ıtıı.§ 11.ı:c!Dnin ~lncl amtfmdn. 
okuyan bir g~. mn.lşctınl temin et. 
mek için lıcrgiln üğlC'den oonr:ı ç lı.

mıı.l~ ısteroel<tedir. D:ıkUlo ve muhaso j 
bndc-n anlıır. (K. Eı'Veres) rero::ine 
mUrııc.ruı.t. 1 

(Balnmı, ve tutulmamak çareleri) Müellili: O 
doktor Caler Tayyar Kanlr:at 

lnkdap Kitabevi fiyatı 1 firo 

1---:;lanbuı Levazım amıriiğinde" 
L ııarıcı asker kıtaatı . ıAnıar ~ 

5000 wn ınuhtellf nakliyat ve 5000 ton tıebir cl3.hll\ ad o ;l 
palr zarfla ek8iltmeye konmU§tur. llıalesı 28,ll.9U cuıııa ~ 
Çanak.kalede ııakert ııatmalma komlayonunda yapılacaldxr • .,ft) 
nı veıılkalarUe tekllf mektuplarrru lhaıo saatinden bir saat e ~ 
vermeleri. Ş&rtna.melcri komisyonda g6rUIUr. (HOt..sDS7) ı-ı1 .,. 

İtin cimi • lllkt&n 'J'U ~ 
toıı 

Motörden pta, ve kara.ya '\"ea&lr 

yerl~rc nnkil ve utit 5000 ~ 
Şehir d.'\hll1 araba nakliyatı 500G _. 

•~• ~rd 
A~clakt mcvaddtn p;u:arlıkla ekalJtmeli htzat.annda_,,ut. 

ve mahallerdeki ıukeri a:ı.tınalma kom!.syonl&rında ya.pıı.c-· ~ 
beW vakitte alt olduğu komisyonlara gellllA!lerl. (1403-9985.?,111, ~ 

Cinsi Miktarı Tutan Tem.tııstı ihale ı~ '-
kilo Ura Ura. "ti"'..ıJI 

Bul.;ur ıro.ooo 36.000 G400 26.11.9'1 14 Ç": 
Zeytlny11ğı 3.000 2.:150 :;s:ı 21 .. ,. lD ~J 
Kuru ot :00.000 15.600 lliO 20 ,. ., lD 1'1'A 

lD -JJf Koyun etl 16.000 1620 20 .. ,, ,,.. 
Zeytlı::ıya&"I G.000 18 ,. ,, ıı J 
Kalay 1.000) ~ 

ıe Nl§&dır 200) 17 ., " glY_Af 
Sı3'Jr et.1 16.000 363 17 .. ., 14 gV'. 
Kuru l'!Oğa.n 85.000 r.ıo 22 ,, ,. ıo __ r1"'1 
La.hana M.000 32·0 JJY 
Praq:ı. :14.000 J2J) 19 .. ,. 14 _ ; 
Ze)'llnyn15t 3.000) ~· 
Nohut 7.000) 19 ., .. 111 r ... ~ 

Beher kilosuna 24 lira ta.?ımln edilen 500 kilo saıtpl~= 6 pıt 9'1 
na 20 lira tahmin edfüın 100 lillo Ant1plrtn, ve beher kilOS-- '6-11-
edilcn ::oo kilo Fenn~ttn pazarlıkla l!<ltm ıılmncnktrr. :tlı•1~-oıı~ 
§amba gUnU ııaa t 11 ele Ankara.do. M,M.V. salınalnıa. korni•~oeıı~ 
caktır. 'raliı•!trin !?:no ıtra l{atf ttm1nallarile belli vakitte 
mel-eri. uaar .. '>956) ,.rı 

•• • I~~ 
Behenne 10 Ura tahmin edUen 10.000 ndet yU:ı b:J,ttıııl~ ,ı' 

trUnU sa.at 11 de Anltarad& M.ld.V. r,atınalmıı komlsyonundıt;,; 
ruınacaktır. Taliplerin 12.:;oo liralık katt temln!'iUarilc l~!.) 
Şartnamesi 5 ıtraya komisyondan alınır. (1393 .. :ı-· ~ 

:~:{o * 9"" r 
KaYMriclo& 78.811 lira 2S kuruş keşi! bedelli ~t ifl ~ ıft &Si"; 

siltmeye ı.onnıll§tur. İhalesi 24.11.041 'Jlazartcsl günU seat uı-ts ~ 
M.M.V. Havıı. satı:ıaıına l:oml:ryonunda yap1la.c&l<lır.Uk tcııı ıctil' ~ 
kurur;tur. Şartn:ınıc.si 39~ kuruşa komisyondan alınır. ıraılP 'P°"<JJ"l
f'.kal:uile telilit mekluplarmı ilıele Halinden bir :ınat c~1 

meler!. (1321. '!579> 
• .. • ı,ı.ı' 

13.000 kilo sıı.bun alınacaktır. Kapalı z:art1& ekaııtmesi ~dl ı~ 
tesi ı;-Unü saat 11 de Ermrumda e.ıııkerl Mtınalma. komı.syoıı tlSI ~j 
tır. Tahmin bedeli 8350 lira ilk teminatı GH liradır. TaliPıe;ı,s; 
l:ıılarite teklif mektuplarını ihale ı;ıaatindcn bir saat e.vel 1' 
len. (1299 .. ')513) 

İstanbul Belediyesi 

Tahmin B. İlk Tem. ıııı" ~ 
4~5.00 33.38 Bf!şll:t.ıışta Abbasağa mahallestnl11 ıP'r.t' 

461l.OO 

soka~ında 2 parsel nıımnraıı vo ''
2 

sahalı araa. ff..; '/ 
a:us Be.•ikta§ta Abb3.M.ğa mahsllesll!lıı 111et1' 

sokıı.ğmda 3 parsel numaralı ve 3&4 
sahalı arsa.. n,ıııı l 

Tahmin l:ıedelleril..ı ilk te:r.lnııt miktarlcın yul<Jırd:ı r tıı'" ~ 
1

,V 
ltzz Patılm"l~ üzere ayn o.yn :ıçık nrttırmııy~ konu1ınu§ ıe1 
za'bıt \'e mıuı.melA.t m!.ldUrlllğU l<a:emlnde ı;örlllebUlr. 111~~.:flll 'fl,J 
şa:nba gUaU sant H le daimi encUmcode yspılaca'·t.ır. Tal pl ,o, 
ı.ı."hbuz \"cyn mekbplnrlle ilıaic ,gi.l.nU munş'Yen e:ı-ottc d:ıilJl 
lun ınala rı. i !l"llH) 

~Taşralı bir genç. !intversiteye dt-. 
n.m edebilmek ıçin TUrk veya ecnl.'b1 
bir a~ yanında. pansiyon aramakta. 1 
dır. Beyoğlu bllyilk Bıı.yram wknl< N. ı 

2 de Taccltlne o.cclc mUracaa.t. ı 

• ÇalI!Jkan genç bir bayan m:ılb~e. 
Idmynlıana, yazıba&e, mu:ı.y ... neha.ne 
terzihane ,.c "1ınlar:ı mU;:n:ıs!l mUes 

1 !len de an:nr (S.I:. 7i, rtmzu:e n ıı 
raca .. t. 

$ Yüksek ticaret mekteblnde o:ı...-u • ı 
yan bir genç, maıı bir mUer:S<?scde ö;;. 
1€'-icn sonralan <;alışm:ık lıtlcmektedir. 
( zuncr) remzine mllracaat. İnlıisarlar U. 

ıı: On sekiz yruıındn. ortamektep me 1 
1.unu. daktilo bil •n. muhasebeden a.n. , 
uyan bir gene;: rE>.tımi veya husust ı 
miıesscselerin birlnae iş arnmaktlıdtr. 
<Şa~) remzl."lc mUrac3:ı.L. 

1 
• Ortamektcbin S inci sır..ıfın:ı ka. ı 

dıır okumuş b'r ı;enç Ucarcth:ıno. 1 

atsclerd-a nccıe \"e cıddl \i1r ~, arıyor. 

<'Mrıc;lm • TCJ) roı:nzinc roünıcaa.t. 

*' ı::ı~ı ve yeni hartıerı ol<uı H 

y ızar ve b!raz ıt ı cıaktno b~en t>;r 
beynrı, münasip bir ı~ rıyor ı M. 
A. K.) remzine muracaat 

:r. !stn!lbul Uni..-crsltc~ı ı n !nl:;llltc. 
s,nde "lrnyan blı· &enç, tlzll~ deTSl 
\"ermektedir. 14. A. Fe--:) rem::!ne !erin birinde ayıılt işleri yapmak !s ! 

temekt.cdlr. (I<.Z.U. ı remzlnr ınnra. mUnıca.at. 
cnat. ~ Lise mezunu ve e.sl•crllkle illşlğı 

• El yazısı gayet @acı, lise mezu. oımıyıın hır ~nç, eh\'e!l bir Ucretle 
nu b!r genç, bllQmum mUcsseselcrde tş aramaktadır. (İy1 nı·luıd"l~) rcmzim 
aııgnrt 3S ıır,ı Ucretle i~ aram~kt.a . 1 mUrncaat. 
dır. '(S.U.A.ı remzine müracaat. • 1Uklı<ı~ il:~\ çc ticaret nıcltte. 

• 19 ynşmda, l!ae mezunu bir genç, binde okuyan bir s-c:ıç, cırt.1okuı taJe. 
uı.h!!ill ile mUtena.slp b!.r ııı 11.ramnkta belerine ceb:r .!ıcndesc. fızll< ,.e tarlb 
dır. Be§llctaşta ÇtraC:ın caddesinde 13 co~ rıı!y:ı de • .!'lerl \'ermek istemekte 
numnrad:ı S:tfjer Hrnza mllrncnat, 1 ı.ilr. < l~:ınkayl remzine mUrac:ınt. 

• Kadın tcrzthnneslndc çnıışmak ı :(. nır &ene ortamı:htepte tııl)iiye ncı, 
Uzerc, kndm elbiseleri cllkl;llne vakıf l cuhı::t yııpmış, yükııelı tah&ll talebesi 
\ nyo. müstaıt b:ıynnlnr nr:ınmakta • bir tr nQ, f1zilf. klmyn, tntı:ı:;c dcre!t:'l 
wr. İstekıllerin. tt•rcDmeihall"rl •e ! ''ermek ist<>me;.td:r • M Sabıh ı nro 

rUı ndreqlcr!nl h:ıvi tr:"'ktu:ıı:ırmı zlne rnnnıennt. 
Şfj!I, o·:r.ıınboy, H.umell ~da(!&! 6~-? i ,.. Ga~·ct h"f kUıtur fi~ll< bilen tr.r 
dıe Saffet Koba.l: mfü•a.caat. flirlt gem:!. az ıı:ıuoınııda, \•uc-udu tf!,. 

ı;ı Lisenin i'tn l:olunıhın pek tyi de ç•msız olanların b.c;ııııs ıllktc:!ıı ve 
rece ne mezun olmu~. olgunluk fmtl 1 lü'Zumnuz Ş!l')n:r.nlıl:Ja;ı ı;idcrtlir. Dert! 
hanını vermiş, as:tcrltl:le :-:~..kası ol • : ti) w•n-IJ!l\r. (A.H. A.O!l) ı·cmz!ne ınU. 
m•ya.n, çattşkan, d!lrUtrt bir b'enc;. Co'k ı re.enet. 
thvon ücretle çall{lırutk ll~erc i.' ara. ~ Fııyarı.s c;lnı. M:roıı\k ,.c mozayllt 
.. ktada. (1.K.E.) reııain"' wUra.caat. 1 işlerinde eeııcleıce çatışmuı, uaınt-a.. 

• LbcıiD Fen kolundan ~zun \ şılık etru~. bon.'!'!!M'blcrl buJunıır. b'r 
rmıht.ellf ortnmekt6p!erde öğretn1en aarıatltlr l!J aramuktndır. Tnşrnya d3 
ilk yapını,, hu!tts5 b!r çok talebe ye gtdcbllir. tA.K. lş.i rc.mzino mUroca:ıt. 
11\Allllş bir genç, liee ..-e ortamek • • Orta taı.mı, eekl " yeni yazı • 

• Framıı!C"" .~:.lı:cc. alman(a 
ıt.alya:ıca •.? lllll~ı..r::ııyı mtikP:nm"I bl 
'"n b!r zat, ı. )ter dai:-elennde •e tcı 
cU.ne -:ıvlenı'.c!e ~a.l:.ş1,Ja!t L'ltcmektt 
".:!r. ı ~ ..; • "'"llZ n~ u.r.rnı:nat 

, SO :;aşıtır':"l. ~aı::~:uo cl.:ldl blı 
b3). r.usıı ı \ eya rel':lll ::nUes~"s.-'er. 

de ımlorllc:.;ı.lk er:ır:ıaktn.d:r Sultan. 
s.tımette ::cZbC\"l ı.. .. ı·p!!ında o:ıklta 

Hüt.cyin ell!•!e tK !:'ezctt) muracan.• 

' 29 y14:nda Gf!kAr. '!.• ll:'!rllk!e ıııl. 

~aııı oım:}'BD )'eni re c.-'t' ~azıı•n tı1. 
ıec t;Jr ~enç ne~ :>'! oı·ıru o~un 0!1 

~ ara'!lla.k~ndır ı B .S. l :-t"mT.tn- mn. 
·ıır.ı.ıı t 

• F(n <lnrflcrbıd" ö~rctmc:Jlık ~·np • 
mı:,ı. tUecrllb'!ll "'e yazı"'' r:Uzel bir 
Unlvercl!e ta.ı ... ı,ea~. pt:k ehven !iyıı.tla 
c.rta ve llrıc talebelerine ders vcrınek 
tul•r. ıO.';:.P. S6Gl rmzl~ mllracant. 

ç Mnhaberc ve doııya. tıısnlfl. mu
hzı bcr:ıt i tn,füitlk bibi, ticari bUgllerc 
v·\';ıf, tıcıı ,.ct Jlsesln!n sen smıfıo<la 
okuyan hır sc-ıc;, H ten 17 ye lmclar 
!o nra-ı.a'~tar:•r 11: 'I'.l,.3) rtmzine 
mUr cant. 

* Fı rnsız ıhıesindcn m :un. bir 
y 11,•c:k milllcndiı; mcktco: tatcocst. 
lise tr. ıcbelerine frııns:zea. rıyıı::ıyc, 

flzıl<. kimya dcrııl<ır! ·,-crmckt dit. 
MUhc·nüıs cı.mı \nıt.r .... :-ıııırınu s•ete. 

ma.Uk bir tŞe'idld hazırlnr. o.·.M.71 l 
i:lşttat . Git> Sabih) ndrc:;:n" :nUrnca. 
at. 
~ Ortnmektebin se:tizlncl sınıfından 

mezun, fııkııt üevlet lmtihıınınrm ı.ı 

muvarta'k olamamış on yedi y11.şmda 

:;. Yül<ııck Ucıırot mektebinin son 
sın·!mo. dcvnm <'~lı:n, iyi fı:uısız.·" 
daktl!o ve <'s:;ı hnrfk>n b.1P'1, b1rrı:r. do 
arapçndan anlayan bir genç, bani:a 1 
vcj u tıcr.r1 bir ml\eS:;('rnin muhaıscbe I 
.sın1 • <'nl ;ıra!lk l!t:C'-.ıck:ec.ir. (Ticaret 
tal' ~ ... i) rem?.lnc :nıirac:ıa.t. 

ıcı Yülmc!• iktisat \'C Ucarel rnekte .. 
bin n lkln~l sınrfmd~ buluna':!, 11 <;ap 
\'O riy3U\"CS1 Ku\'\"Ctıl bir genç: Öğle .. 
d n .S;Jnrnlan <'alt'}mnk !.ortcme'ktcd.lr. 
< .\.n !') ) remzine l!llirac.'lat. 

* Ortanıcktebln birinci etnı.frıdıı. 
1 

okuyan !C ytı!}md:ı. bir genç, hcrgt1n : 
öğleden m:ırıı hll!fU-,t veya resml ht-r
hangl bir müessese veya ticarethanede 
çaluımak istemektedir. ( S . .Aydemir 
Al) rm:..lne mOro.caat. 

ılldırrmz: 
A!i~tııln remb.lcrl ya~ılı ul.:-n o. 

ı.u~ ııcnLırırnıuıı r.:uniarmıı ~len 

mcktuplnn fdııreh3D~n (paz::ır • 
1'.ı.n d:L~il} lte:rı:tln "-"lxthtan lli:!t3 c 
ı,:ıdsr ve 
lsrı. 

at 17 den sour a!du 1?1:!-

l - L!stel~.1 mucibince (68) l•alem re, 
alınacaktır. • 

2 - .M11:1ıınımen bcJ!C'li 2~\j.43 ii ra. o:u; mU\., l!l<ttt 

llmılır'. ıc~ 
3 - EkEi!tme !!5.!1.!l-1 salı s;UnU E<aal ıo d:ı r.;::ob.l~t.ıı 

ınU~e.,c;..kıı al::n kı:ır.1lr:yonunda yapılocııktır. 
4 - L!.!te hc~:.:ı allı.kadar şubcic ı:;ö:'llleb·ıır. (Oill) 

' MrlH MOlf alaa weta etfa1'611 '~~ 
• ıcte ~~~ 

B11 scrıe B:ırsıı, Ak§eMr ,.c Konyıı<lak~ a":O:erl use &1 etd ~',. 
0 1up uıı her tnri!l §-'lrtlnrı ~ıya.n ve mmuncıeıerinl il•nt 9,ı ıı'~ 
tc-·~~e.-in ~M;ln" •"rulvlıın yapılmıı.lt Uzere 2.l tldnclteııri~ı.ıııJI!' 
alc.,,~mmn l•ach~ ı<:t"ltli ol<luklnrı Jtsricrı1n bulunmaıo.rı 1 

--,..-_-.:;_-______________ ·ı ,,tff" 
Devlet Demiryolları ve Lim~nları t 

Umum idaresi ilanları ~ 
·""----~ .... ------..... ıo::ı ıoıı IO"' 1'~:.ıhnmmcn bCMJI { ~5.000) ı:ır\.: beş btn lira oın!l 1.tlrıı3

8 

l 'll' fl.D' 1.12.ftH p:ıı:art.csl gflnU sa.at 1:5 te lt ır-aıı Z..'\rl usu ı · ıll 

ıııııda s.ıtJn alınacaktır. • te,\ 
Bu ı.,.oııc girmek btiycr:.'erln (31:75) liralık mU\'llk~lh de J(tJ~ 

tayin ettiği vesikaları ve te~:Uflcrlnt aynı gUıs saat 14 

rcüıiP;ina ,·crm_lcrl ltwmdır. 1~~· i'artnn::n:ıler p raMZ olnrak Anknrada mıı.ızeme d:t 
fndıı 'teı;c:ıum 't'C ~cvk şe!llglodcn ıJnğıblacalttır. (9~2) 

komfsyona 

(H.991 (Knrdcl!~r) (in;-el 27) (Saf) 

(X. Maskem (Bolkle) (B.U.A.) (Narin) 
(lltırlkıı) (3.A.) r'M1tçım • Te;ı) 

(Y.Akm)(2i J'.f;.)(H~ E.){S.Mcralı 
(Teoman 25) (L.e.ı (~rn l12) 
('r. 20) (Artta) (:.t.A.K) (lılu7.al!er 

HepUnlU) (T.K. Gilen) (Leman Y.) ı 
('•Medlç., "Sı.tba:J',. -r.mam) emıpa.pdn n8 
rcmll'lcrine aıet• m~r hfldlrdlk ' ıııca.l>t.rr.1stck'!lcrln belli glin çe santte m<?ZkQr .k0ft11.Y

0 

leri adfNe g?n n s ır ı4, ' olunur. (ft93S>. 

• 


