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Kurtuluş vapuru geldi 

YONANiSTANDA GECEDE 60 
KiŞi A~LIKTAN ÖLÜYOR 

7 - a· yaşrr da . çocukların sokaklarda 
çöp tenekeıer ini eşeledikleri . görülü yor 
Kızılay tara.fmdan Yunanislana 1 Va.ı;ur, pazar günü Pire limamn· 

ikinci yal'dmı cşyasmı göt.tiren Kur dan harekete~, ~~l~ de~ 
lullıs vapuru dün limannnıza a.v • de nadir tesadilf edılir ~iddettc hır 
det ~Un.iştir.' fırtına.ya tutulın~,, bfr iki gün 

dalga.Iar içinde bocalamışttr, Mü • 
rette-bat, bütün klm!anyasmı Yu • 
n.a.nista.nd&ki açlara dağrttığl için 
vapur Çana.kkaleye gelince telsizle 
elTAk istenm~tir. Gemi, bundan 
SOill'a normal şeraitte seyrederek 
limanı:mrza gelmiştir. 

Kırımda bazı 
tepelerı 

geri ahr ~ mış 
Londra, ~O (A.A.) - Reı:ımi '!as 

ajall5ı blldiriyor: . 
Rustur Stormovik layyarelennln 

kesif ha~eketıerinin him.ayesile Kı. 
rımdaki sevkulceyşi ehemmiyeti ha. 
iZ tepeleri geri almışlardır. Almanlar 
zaptettikleri mevzileri terke ve daha 
gerilerde yeni hatlar tesisine icb:ır 

edilmi~lerdir. 

Kurtulu§ vapuru ile bu defa Yu. 
nanistana gidip gelenlerden biri, 
"Vatan" refikimiziıı yazdtğma gö
re, dün dostlarına şunları anlat • 
tnışbr; 

- Geçen defa Yunanista.nda.n 
ayrıldığım .zama.n, ~ ay sonra. bu. 
rası ı;öyle ve böyle olacak diye zili. 
nimdc blT tahmin çizmiştim. Yirmi 

(Devamı 4 üncüde) 

· Feci bir cinayet 

VAKiT YURDU: tST.uiBUL 

l Persembe i 
i ı 9 4 l 
t • y ' 

l Sayı: 3499 i 
t- 6 ~ 

Yazı işleri Tel. 23872 l•'iyatı 5 KURUŞ 

Gangsıecvaci bir 
sovgunculuk 

Kadıköyünde elektrik memuruvum 
diye eve giren bir adam 

Kadının boğazını sıkarak 
bayılttı ve sonra yukarı k ta 
çıkarak evi sovdu 

Jaoon 
Diyet 

mecl .,sin-

1800 lira ıle 6 altın biLezık 
ve kıymetli saati çalıp kaçtı 

• 

Amerikada 

Grevler 
vahim 

bir şeki 
alıyor 

---0-

137 maden 
kapandı 

-0--

Ruzvelt madenciler birliği 
reisile kumpanya müdürle. 
rine gönderdiği mektupta 
diyor ki: 

M 4dalaa istlbsaJi .. 
nl devam ettirme 

için sürat l bir 
anlaşmaya varıl

mak IAzımdır 

(Ya.zL-.ı 4 üncüde) 

de iki • 

hidıse 
--o-

8ütce encamenı .. 
mazbata muharrir. 

mebus "anço 
Mlyazava 

Hükumetin 
siyasetinz 
şıddetle 

tenkit ettı 
--0-

M ebus istilaya ve resmen 
tarziye verümeye davet 

edildi 
--0-

Balfiseden müte-
essir o a Kabul 
Divanı azaları 

.. istUa e~tiler 

Tokyo, 20 ( A ... 1.) - Japon 
diyet meclisinin fevkalade top -
lantısmrn ü~cü gününde bir 
hadise c;ıkmıştır. Beyelmilel va. 
ziyet jkinei planda kalıyor ve 
haşlıca mevzu muhtelif bütçe 
kanunlarında mazbata muhar-

d e d I• rirlerinin meclis umumi heyeti ev anı yor 1 h~zurunda söyleyeceği nutka 
-o- aıt bulunuyordu. 

k ta1 ~ebus Tanoo Miyazava, sal. Alman ı al'ı 1 tanat makamına müzaheret te. 

K . . d •d .şekkülü ~afmdan mazbata mu-ahnlfl e venı en harrirl!ğine ~il.mişti. .. . 
. 

1 

Meclıs çok ıhtıyatla soylenmış 

f·ıerledı*ıer bir nutuk ~inle~e~e ~azı:Iam. 
yordu. Hatıp hukumetın sıyase. 

-o- tini tenkide başlayınea meclisi 
l ··d f ·ı · büyük bir hayret kaplamrntır. Sivastopo mu a ı erınin k Salt:;ı.nat makamına müzaheret 

İ vaziyeti gitti . çe güçletiyor te~kkülüne mensup mebuslar a-
cı: azı<.;ı 4 ünrüde) 1 ~ (Devamı 4 iincüde) 

B r Dcüncü ka 
ba konu uçtu 

Bir gerıç kızda balkon~a beraber 
kaldırımlara Ciüşerek öldü 

Bu s .• lıah Taksimde f cd bir 1 nan balkona. çıkarmıı:ı. silkeleme 
V~ingt.on, 20 (A.A.> - Hels Huz- k:v~ ()lmu::ı. bir aparlman-n u. ı:Te <Yiri~miştir. Bu sırada balko. 

velt, ınadcncilcr birliğı reı.sı_ Jon .Le. I c:iincil katındaki .balkon parmr,k- l ~un"" kö°Şe ?emiri olduğu gibi isti. 
vislc çelik kumpanyaları mtidtırtuı:;-u.. ıığı u~muş ve lıır "enC' kızı da nat yerlerınden kopmuş ve Coya 
ne aynr mealde birer melitup gön • beraber siirükleycrclc öiümiinc balkon parmaklığiyle birlikte on 
dcrmiştir. sebebiyet vermiştir iki metreden a.şaihya u~muştur. 

Bu mektupta bilhassa şunlar söy Ölen genç kız Cvv::ı. ismind:.:- Coyanın vücudu hurdahaş bir 
ıenmektedl.r~ , 25 yaşlarında kadardır •ralim I hale gelmiş, başından ve muhte-
"Müşterek menfaati korumak ıre hane meydanında J~amartin , lif yerlerinden tehlikeli surette 

müdafaa istl..bsal!.nl idame için sürat • ca.dde:;inde, Bircl apartmanının 1 yaralanarak baygı~ bir halde 
ıe bir anlaşmaya varılmak ıa.zıındır. ı 3 ncü katında hizmetı:ilik yapan Beyoğlu hastahanesı.ne kaldırıl. 
Her ık! tarafta da blribirine karşı Coya bu sabah saat 8 sıraların. mıştır. Aneak ~en<; kız hastaha. 
dargınlık hwl ne kadar bUyük olur- da temizliğe başlamış ve halıla. ı nede f~a .. v.:~yamamış. biı-at 

(De\."8DU 4 üncüde) nn apartmanın köşesinde bulu. sonra clmuştür. 





H A E E & - Akeem postası ... 
i!Jf~~IBBHZ~~~··~ •• ' ~~ 

Yazan: Mahmul Saim Altundağ NO: 6 ID. a • G ··ıg si Hakemlerle bölqe direktörü ar sında 
,.~ ~e . . N . . ıgananın o e Bir 11.a.1ıse 

Ce yarısından sonra gı ziıce ahıde Pier veri'den ~: MUZAFFER ESEN ill! •• 
Sullantn dairesine geçtım - DtinTrü nıisha<fun cıevam - bil;i;!~· fakat cahildi. tarih 

Yağmur gittikçe artıyor, oda • • • 

1 
'1!oca bana eaylemi§t.i, dlyo~ ra o kö.~kte na!a.:kala.rı kı:ı.lma.m.r§. gittik<cc k~ranlıklaşıyordu. Avu· 

; ~ Söy~cdi~'İ:n de yapt·. Bu ndam Bana k~zdtklan kuyuyn kendileıi 1 kut _ hafiye elektrik düğmesini 
, ~' dcgiI, bir dalın do!runmasın- aü~tüler Ve sabahleyin ~afaltla be- <:evirdi. Madam Mulinenin güzel 

• ·.. rnber ildi .de yataklarını :ı.laro;k d(· ı' ve ağır yllzU ış•k içerisinde gö-
L. folup glttıler. • ründü. Löjik oturdu ve uzun ~ 

~"Sttt~ kurtardılrtan tonı-a cen • E:tltıru:: nasıl ~ldu · zun 8000 inci bruıkanotn Muline. 
'ıtt &0 \"deye muhteşem bir zi • Bit, hatunu dı_ln~ ba.'ba{.a nin yakmadığr, yakmaya kıya-

. \? ~elunek fa.rzııa.yn değU mi • c(!fe l!;indey:iz. Bırdenb .re oda. kn. madığı bankanota bakb 
''k_ pISl yunıldu. Derhal nnladnn: ı "" • • · 

-ı;;:ıc<ılarrn kamı ~ir, attmc;. - Kudret ı:ı.ğa! -ded- Kadmca.I 
't'~a boştur." derle?". Şamltnın ğrzm benzi sapsarı oldu: Löpik kahvede müfettişin ya_ 
' bi nefiscsinden eklcylccl kten - Sus .. dedi, defolup gidel'! GL. n~ ıı;ittiği vakit Kamar U.çUncü 

r ·'· ld' eler mi? Kapıyı dnha luzln vurma· kadehini çoktan bitirmisti. Par. tı.ı1• §al'AI nk }muı ge 1 • d •• •• 1t d b • ak t +.,., 
askın oeş,·eı;ahı kü,,o:-I ga başla<lı. esı,ısu a rn a ır p e ~ıyan 

&;..._ meyhanetllr. - Sarayı ayağa kaldıracak! Da a.vuk_~t sı.rsıklamdt. 
~~~ ~işe biro içtikten son:a hn fena oltıcak!.. -dcdlır. Sen şu Müfettı§ sordu: 

'I' ,, •da ba§lm bir 1 r yüke sa.ldan .. ben. kapıyı ıı.çaymı. o - Çok ısJanmışsm. nereden 
~ m:sra ıııya ı- vUke girdi. ben lu..."llba.yı yn:ktnn: geliyorsun? f ~ t eyledi: J 

'iJ h u"'akı dilsad eyleyen - Kim o ya.hu .. gcceya.rrsı -diye - Bir dükkanda ufak bir talı-
fil !!...... • flCymnnedir! k:ıpıyı açtmı. itikat yaptım, ve Mulinenin pa. 
~~ baklava.sı enfes ... Bu I"'udret a.ğn ile iki haremağası rayı Gal.;ı..rken intihar etmeye ka_ 

-,_ , ~ -aı, bu buzlu biranın nstu. ellcr.ntle munılar: rar vermL41 olduğuna kanaat g~ 
·ti' ~ de kaymaklı raho.Uokum - Hocnfendi, sizi SClı1nılı:kta tirdim. 

\ h~neti müı:kkide değil mı. aradıit .. Böyle ku;3 gibi oradan o Elli franklık SOOO inci baıika-
'ij '"'CLObi? raya uçmo.k? notu gcsteriyordu: 

\ l!~. sultan sa.rnylarmm ye- Oda.ya girdiler. -Azizim Kamar, bilmem be.n· 
~"ll.lllJJuık lh.znn. .. Hem en en. Kudret nğa. kedi gibi burnunu kanatlan ışığa tutarak bakmak. 
~· tn Yillmeğine, en muhtcşe. ovnatıırak: tan h~lanır mısınız? 

' 'tıi~ft~akat kime?. A'klnna Nah!• • - Kııd-n kokı.ıSU va.r! dedi. Te Banka memur· _... bankanotla.. 
s;:ı Celdi ! vekkcli değil.. hoc::un bizden cvve1 ra lbu tarzda b~ıaya ~k al!§-
~>11. llluyum nmk .. doğru E bu kokuyu alınlŞ. kındtrlar. Buda Y.cvkli bir iştir, 

8'ıı ll.e!. Kat"yolanın altına baktı. Üstünü Çünkü bankanotlann fil~n re-
\ı.ı~ı beni sevinçle karşıladı. yokladı. Sonra bird~bir~ gözleri simleri bi:iyük sanatkfitlar tara.. 
~ lldaırn intikamına maruz yüke ilşU. Gül~. !~c doğru fmdan yapılmış şahaserlerdir, 
~ • bu sabo.h Yıldız mahke • gitti. üç barcnır.ı.gası yilkün kal'§I • Fakat ibankanotla.ra böyle bak. 

~ 'dı._ le\.ite;fid"ğimi ve (vakva- smda.. ellerinde mumlar.. Kudret mak uğursuzdur. Çünkü birinde 
~ ~) !le hepeinln ağzmı diH· nğn vUkün ml:ıiıninl topuzunu Çe • bir ba.nka memunı bir banka.. 
~ ~~üste de Uç yUz Ura virdi:. k&pıyı ı:.çtı.. fakat 'i'~Un nnoU\lbutarzdauzun.uzun'baktl, 

·~~ne nlıp çtkageldiğimi birden ellerindelti mumlar Yere bu baklS onun ölümüne sebep 
~ \ ~llUltan hazretlerine anln.t • dUs.tn Geri geri çekildiler. Rilkü ~ oldu. 

~. lraı...,~CS bademezmesi, beni, d~ gİbı yerlere eğildiler. Oünku Kamar alay etti~ 
-" ~ gibl bllyilk bir hayran• yUkteki kadm: Na.hlde Suhn.n aley. - Ben i~tim sen sarhoş oı. 
' t~i.. Burada arlınmda bir hüşşade hazretleri! •. icli. dun 

~\'al-: - s - Bu sil"8da avukatın ayağa 
~ enıağnsı Kudret ağa! GÜZEL MARGÖR1T, Ft.:H1M: kalkmış olduğunu görerek sord!l: 
~-ı.~~ adama neler yapma.d;m.. PAŞA.. - Ne o nereye gidiyorsun? 
.~t illi götUrmcdJm. •• Olmadr. - içkini çabuk iç, beraber gl 

la~~iın.; kultıJt nsan khıı?. Fa Gördünüz mil ba6DJUl. geleni?.. diyoruz. 
. ·~ Beul Fehim paşa ara.tz;rorınuş. N , 
.\tı · Hem de na&l? Dört. tarafa kırk - ereye • ...., anı Yok bcltliyccek nişana - Mösyö l\fark <nüstin Veri. 

."il ko ..:ıı..ı.......... oort adam saJıd.rrmJa .. Fcsllpha - Q Ynunıa girecek w.,. ....... - yenin evine. thj nallnh! .• Efendisini a.tlııtabildik a. 
\...~~"'IQ:t, ağı:ı. Nahfde 5Ultanm 003 ma onun Jçln: - Bu adamda kimmiş? 
~"' . ...... __ - Gayet hs.,ınctir sözU. bile in· - Bank dö Frans hesabına 

· ~~mda Nem ve Sü• sa.nm yilzUnde enmnr flC3i çlkar • basılacak ba.n:kanotlann resim
\~~~ da vardı. Bu üç fe'• t.Ir. Wm Uclincllsiinde kamçıyı lerini yapan bUyük sanatkar. 
~. takip eden tazı gibi 

> ~ lta PC§imi bırakmıyorlardı. in1irlr, diyorbr. • •• 

Paside ressam Mark Ogüstin 
Veriyenin konağında. kibar bir 
uşaktan başka kimseyi bulama
dılar. Bu Uı.~kta san'atkarın 
cumartesi ve pazar günlerini 
Servandoni sokağındaki atölye.. 
sinde geçirdiğini öJ?rendiler. 
Sa.n'atkir yalmz bu iş için at.öl_ 
yesinde çalışırdı, baRka günler 
misafir kabul eder ve eğlenirdi. 

Löpik uşağa Mulinenin bir fo .• 
toğr.;\fını gösterdi ve son günler 
ıçeriside efen<lisinin bu zatı ka
bul eöip etmemiş olduğuu sor. 
du: 

- Evet bayım, çok iyi hatırlı. 
yorum, bu bay iki hafta evvel 
bize geldi, mUHlkat ç<>k tuhaf ol 
du, düşününüz bir kere efendim
lc ~örllşmek isteyen bu adnm bi
zim bayın odasına çıktığı vakit 
ağzını açıp bir tek kelime bile 
söylemedi. 

- Hiçbir §eY söylemedi mi? 
- Hiçbir şey söylemedi. Dal. 

gm dal~ bizim !00.ya. baktı. 
Bir şeyler söylemek istiyor, fa. 
knt a..,"zından tek kelime çıkmı. 
Yordu, adem titriyordu. Bu h&
yecanından olacak. Demek alela.. 
de insanlar büyük san'atkArlar 
karşısıda bu kadar heyecan du.. 
yuyorlar, lbu adamda GaŞirdı, 
bekledi, sonra kQŞar gibi k~. 
Çok tuhaf değil mi? 

Avukat düşünceli dÜfjÜneeli 
tekrarladı: 

- Tuhaf, hakikaten ttihaf. 
••• 

Yirmi ®kı"lra sonra Kamar ve 
Löpik Servandni eokağmdaki 
atölyesinin kapmm.ı çaldıklan 
vakit hlçbir cevap nlamadılar. 

Avukat: 
- Korkuyorum dedi. Galiba 

Mark Ogüstin V eriyeyi ölmils 
bul~ğız, 
Kapıyı açmak için bir çilingi_ 

re başvurmak icabetti. Ressamı 
başı bir resim masasına dayalı 

buldular. Sol sakağı bir kurşunla 
delinmişti, Ölüm çalı§Irkcn bir
denbire atılan !bir kurşund~n ile-
ri ı;relmi~ olacal..-tı. Şakağından 
akan kan resim kağıdı ii7.erindc t, btı gece son gccelerly • Söz neyse ne .. Ya kamçı? Ben 

"'it " dayıınabiLr mlyiın öyle §CYe? Şöy_ 
~bir aöz vattirr: ''Her şeye le müşfik kalpli banmılnnn ısa.çın.. 

Takside avukat müfettiı;e bi-
raz tafsilat verdi: . geniş ]eke bı~~ . ve yeni bir 

Avukata göre Muline yeni ha. ~ank~~ pro]eSının yansını 
il 111->'---' " d ' H l b riylc örd1kleri aşk kamçısından ~ .... --..uıa... crıer. e e u fil" k 

~;at meselelerinde insan başka §eye tahamm um Y<> tur. 
b.:'ll <>lıır olmaz l'cı·e so.kmnmn• Sultan .Ha.ntldc hakkımdnati jur .. 
1~nin hoe sohbetine, me3vn· nalı veren o! .. Beni Yıldrz lnahke
~ ">reb"ne krır:1j1llrunnlı!. mesine scvkedetı yine o!.: . Hasnıt 
' .tdt. ağn, liJbülhUdn Efendinin biamnnnn EblilhUda efendinin :mu. 

1• ~in<ı beni takibe bnfiln• hibbi hası yine o!.. Hele NaJı:.-:ıc 
sufüınl:ı vuslat gecemizde b!ti a • 
dotA ciinnilroefihut halinde Yakah .. 
ynn ve bilınecburİYe ertesi sa.ban 
ı.-ııltnn sarayından lroğulan hare • 
mağnla.rmm Fehim pnşa.ya getir • 
diltleri ve konnğıno. kapıhlndtkları 

ne. 'egiilu küşci 
me:rhane<llr 

ll~tkt dilı:ııd eyleyen 
t ~ peym.anec]lr '. 
! ~alnrının ecelleri gelmie 
~"1<, o sa.a.tten SOl'• 

~lilll Şimdilik hakikati gizli· 
~tl '··~~di, gerçi Zühre Ta· 
"be0.1..tınünü duyduğu gün 
~ i~ Pek ımıztaripmİf. Fa 

t \cı anlar gün geçtikçe 
1lı ~ .. Yı Unuturlar. Zühre 
'\ "O . 
tıl\d nu bu suretle unuta· 

s;n eminim. 
~ bir " nrada Zühre sulta· 
'l'a\ ;e hayırlı kısmet çı 

'lıtıı.' ahiri do.ha cabuk u· ,, . . ~ 

Y ~ • a.:-ııyorum. 
\l ·~ıı· ,,, b f"k . d 
"\ıı l\.asımın u ı rı e 
)!~ ~h atılamazdı. La.kin 

•ı. ., 
;•. ç1k ... yırlı bir kısnıe'&: ne,.. 
v '-ld '4~nktı? 
ıı "el~ suitamn bulduğu 1 
' le 'ahdini Zühre kati 
"d c=ıı:niyoı· ve istemi · 
,~~ ~~ 1'utbettin ise kendi 
~~~i:fnnt olarak lıiç kimse 
q' "11e k . . d 

\ it ll:l'· estırcmıyor u. 
1ıı~llaUddct Te.hirin hayat 
~il~,. Un-.ı Zühreye bildil"' 
q\ı • 

\>e. • 
~1Yetten harema.ğası 

da söyleniyor. . . , 
Ne yapayım ben §i:mdı ... 
AY5C sult:ınm bir oofra.cıbanISI 

var: ., 
_ Matmazel Marı ·· 
Bununla d& nraın çok ?yi, Fa • 

kat ne söylesem: . 
- Yok hoca efendi, bwooa ol .. 

maz .. sarayda? .. Pa pn pa ?. Serıl 
asarlar beni lrescder hoc~ efen .. 
di? •• 

(Devamı var) 

Cafer de memnundu 
Artık her §ey unutulmu~ 

demekti. . 
Cafer şimdi ye~ıde~ •:v 

gilisinin peşine d~ş.nıuş"ı:u. 
Hergün Karanfılı sıkıştı 

rarak: . . ... 
_ Bugün Züh~?ın yuzu· 

nü bana neden gosterme • 
<lin? . . 

Diyor ve zavallı carıyeyı 
d · ·· ku"'l vaziyette bı aıma muş 

rakıyordu. 
Karanfilin elinde ne var • 

dı? 
Zühre kendine dünyayı 

haram etmişti .. ne güneşi gö· 
rüyor, ne hasbahçeyc çıkı 
yordu. Böyle olunca, Cafer 
ağa elbette sık sık omm yü 
zünü göremezdi. 

• • 

MAR.DlN K.ALESINDE 
AGtIY AN MAHKUM 
Ziihre eaı ayında ağlaya 

sılan ellilik bankanotlardn.n iğ. ortmu.~U. 
(MnU )arın) reniYordu. Alış veriş ederken ya. 

hut kahvede hesap görmek için 
daima yüz franklık banknnot ve
riyor, satıcı yahut kahveci par~
nın üstünU verirken yeni !basıl_ 
ınt3 elli franklık verirse almıyor. I 
du. Hatta. bir defamnda mutlaka 
kendisine yeni bir ellilik vermek 
i'5teyen bir satıcıya öfkelenmiş, 

ılgmnlar 
Kumübü 

Parayı yırtmak istem.iş, sonra A k h 
vazgeçerek onu bir dilenciye ver- ş ' eyeca n 
mi~i. ve macera 

Kamd.r: 
- Tuhaf ş...<>y dedi. Faknt Mu- r 0m8n1 

linenin bu paraları onlan ynk- ---... ·-· ....... w, ....... __. __ _ 
l_!lak zevkini duymak icin ~ldı. 1 Yazan: 
gynı iddia edeml'7.siniz ya. 1 ISKENDER F. SERTELLi 

Avukat ağır ağır cevop vcr.

1 
di: ~ -;ı-;;ı;;--G_ON_E_ ... ~~{""''" 

- BfüUds bumı iddia ediyo- Eıı.ı SON DAKIKA'da 
runı. Muline bu paraları sırf ~ 
bunlan yakmak zevkıni tat.mal olm~·ncnksınız. 
i<;in çalmıştır. !._ ___________ _. 

- Bu adam dcli miydi? 

YAZAN: iSKEN DER f". SERTELLi 

• 41. 
dursun .. biz gelelim Mo.rdin 
kalesine. Tahir bu kaleye 
geldiği gündeııberi ağlıyor 
du. Zindancılardan biri ona 
acıyarak: 

- Boş yere ağlamııktan 
ne çıkar, oğul? günlerini ko 
l~yca doldurmak istersen e 
ime kazmayı küreği al ça 
lış ! ' 

Demişti. Zindanın iç av -
hısundaki yollar asırlardan 
beri bozuktu. Zindan muha.· 
fızı, mahkumlara bu yolu 
yopi:rrıyordu. Tahir de gel• 
diği gündenberi kazma kü · 

rek sallıyarak yol yapıyordu. 
Zindanda bir ölüm malı · 

kiimu daha vardı: Kara 
Mahmut. Bu adam boş yere 
zindana atılmamıştı. Kara 
Mahmut eli kanlı bir haydut 
lu, dağlarda birçok kimsenin 
canını yaknufü nihayet yn· 
kayı ele vererek, asılacağı 
yerde nas Isa buraya .sürül• 
mütü. 

Kara Mahmudun gozu 
kaçmaktaydı. O, hercün Ta· 
hire: 

- Budala! neden ağlıyor
sun? Yarın öbitrgün benimle 

:OO)gcımis baohnı Feridnıı Di
rimtokinin (Bed~n Terbiyesi) Wm. 
1i mecmneda çıkan ~ hakemlerin 
ehllyetmznğinden bahsederek bir 
beyana~ incinen şehrimiz ha. 
kcmlcn, hakenı ko.mitesilc beraber 
cvvdki akşam içtinuı. cdct'ek bıı 
tRrı.dak.l bir ynznun kendileri içi.n 

hakaret addedileecğini ileri süre. 
rek kcnilisinden bu bcya.na.tı hak• 
kında imhat almağa karar vennhıl.. 
ler ve bu yazı hakemlerin rcnö:ie 
oluşunu trunir edecek şekilde tek • 
zip edilmediği tal•dirde, maçlardn 
hakem durmamnğa ittifnkla karar 
v~i.şlerdir. 

Hakem komitesi bu akşam altr. 
da teia'M' toplanaıU bu bcyana.t 
bakrnda bölge başknnmann izahat 
istiyeeektir. İza.bı:ı.un ınetiee#lnegö. 
re de brar verilecektir. 

Hakemlerin dilşUncclcn; nıUsbct 
blr ne~cre varılmadıkça kat! ,.. 
rette m:ıçlıı.n idare etzncme'ktir. 

Bölgede bu iı; eğer bu akfam 
lıallecHlmez.:se. zavallı futboJilnrll • 

Erkek mel ' pleri 
Vole bol ma 

b şal dı 

arı 

Erkek mektepleri voleybol ~ 
lamın dün Beyoğlu Halkevinde 
başlandı. 

Günün birinci knrştl.ı:Lsması Ti • 
caret. • ŞI~ Terı:ı.kki arasmdaydr. 
Şi"li Ter lkki m~bakayı i sette 
15.4. ı .... '3 ka:z.andı. 

!kinci m:ıç Vefa ile letV<l ıl am
Mldayd.I. 

Bu mü.sclıa."ınyı da ır.12, 15-7 
v efalılı:ır kazandı. 

Üçfincli me.ç Galatasaray ile Da. 
rtl <>efnlln tnknnhn a.rasmda yn. • 
plldı. .Mlisaba.!myı Galatasaray fk, 
sette 15.S. lE·S knamdı. 

Son müsa.ba:ka. Boğnz çl ılc Ka -
bata.s arnsmda yapıldı. ı-... 2, 10:.r, 
B<r....uiçi t..akuru ha.zandı. 

Saray 
hayatı 

ı.e.s tanılı 3 üııe?udc 
Hasalri1er: ,. 
Hn-o.eldler de atlı ve ya.ya yllı: 

neferden ziyadedir. Bunlardan o:ı 
ilmi ~ yarunda bir ne' i 
nuı.bc~ind gibi buhmup "tebdili hn 
selci un'la.nını taşirlnr. 

Jfuseki ocağı snhildc Top]uı.pısı 
yanında ''bosta.ncrba.şr yeri,. dcni • 
len me)~dadir. 

Hasekiler büyük zabiti bostancı 
başıdır. Diğer ~ltlori derccclcl'l 
srrasile ,b.aSeki nga, baştebdll, kam 
kulakağaı vezir karüulağt, bos. 
tnncıJar kethüdası ve boetancılnr 
odı:ı.be.ıpsıdI:r· . 

Bu za.bi:tlerden sonra, diğer et'-' 
rattan da}ıa itibarlı olarak tebdJl 
bascicilcrl gelir. Padi.~, schtr için 
de drı;ında resmi meras..nı yapılın. 
yn.'rak - aıelfi.de bir kıyafetle efradı· 
n-Jlletten biri gibi dolnştığında bu 
tebdil h:ısekilen maiyetinde bulu 
nurlar. 

Hasekiler bir suç iRlediğinde 
~tnncıbaffl dairesinde hnp.s "~ 
terbiye ed!lirlcr. Kendilerine v.eı 1• 
len cezn boStanctlsr odabatıısınm 
emri ile• ".ku§ÇU,, tnbir olunan bir 

1 haseki tarafından. Yerine getirilir. 
Hoste.ncrbaşt hnpsıne \•eriJen sair 
ınücriıninl de bu odabaşı ile ku cı. 
terbiye ve Wkd r ederler. 

Hasekileri b112~1n pndisahm gir.li 
lıizm,.tıeıinde knllantrlar, valılere 
617.Ji emirler ı;ötürllrler. Yani padi. 
tıalım hususi tatarlan hiT.111<.'t'inl 

gdrilrler. 
IJ~kilcr. umumiyetle lstaııbul 

nlıalisinden ynbut Arnnvut knvmın 
cicn seçilip nlmırlnr. HascJd olmak 
:cin okur yazıır bulımınak, uz.un 
boylu vUcut yapısı yaıu ılı ve vUzU 
glizel ı;özil düzgfuı, zeki ve ~l·· 
göz olmak şarttır. Hasekiler nnı • 
eından n;h!.vcr l :ışn gibi, saumzam 
Jı:~a kacfaı j u-ksclenler olmu tu'r. 

kaçarsın! Bu işkenceden kur 
tulunun! 

Der ve kaçmak için yol 
gösterirdi. ,!n~ir kaçmak ni· 
yetinde clegıld1. Kaçsa bile 
nereye gidecekt:i? Tekrar Di· 
yarbakıra dönse hükümda • 
rm baltacıları tarafından 
yakalanacak değil miydi? 

Fakat, günler geçtikçe. 
Tahirde sevgilisini görmek 
arzus.ı o clerc.;:e derinleşiyor, 
o kadar kökleşi:,rordu ki ... ar 
tık Ma. dinde kalmasına im 
kan yckl"1. Gardiyanlann~ 

- Burada hayat böyle ge· 
çer, oğul! senin icin en ra · 
hat yer bnrasıdır. • Zindanın 
dışı senin icin daha iskencc· 
lidir. • • 

Gibi sözleri TP.fıirin kul ·• 
ğına girmiyordu. 

Onun en çok korktuğu şey 
zincirdi. Diyarbalardan ge • 
lirken bac.akle.rme z:nt.ir 
vurd'Jkları zaman Tabirin 

Padişah filika ile bir gezintiye 
çıktxğmda bostancıbaşı dümen kul 
lnrur, hnseki ağalar d:ı kayığın b:ış 
tarafmdn. otururlar. Hasekilerin 
yemekleri saray mutfağından çt • 
kar, her yıJ birer kat esvap parem 
alırlal", Haseki ocağı fırmmda pi . • 
rilen ekmeğe "bostancı somunu" 
derler. Ziyndc lezzctll<ilr. Bir de 
bu ocakta gayet alil. tavukgöğsl'i 
pişer. Sarayda meşhurdur • 

HIUJekllcr ala.:;;la.rda bnı lamın 
iki karış kadar uzunca sivri mabru 
ti kWAh, nrknlanna kırmızı {:uha 
dolama giyerler, bellerine çuha kc. 
ıncr ku.5llJllrlar. Sair günlerde m:ı. 
kı:ı.vva üzerine tut.kalla kırmızı çu
ha yapıştırılmış katmerli baratı:ı 
denilen bir nevl külfıh, :u~n.larm 
ci.lbbc, bimiliı giyerler, 1'11 ku.s;ınır
Jnr. Bellerine gümU.c; yn.ldızlı han • 
çer takınttla.r. 

Kelepir yemek odası takımı 
Mavun k.:ıplama, bll!c drc.;v r, ~ 

sa, 6 iskemleden mUrekkcp P<' t nz ve 
gayet tem!?. lrnll<ınılmış n<'cl s:ı.tuık. 

tır. 

Şlsl!, HalA.skargazı caddesi, Sırma.. 
' ' npnrtımnn No. G. Tc'cfon: SOllfl 

ZAY1 - Em!nönU maımUdllrlU • 
,Undcn aldtğ'Im 352696 serili mlllkly 
093 knı-.a numarasını zııyl cuı.m. Ye. 
nlslnl olncnğımdan c.ııkLcıinin hU'lan 
yoı.tur. 

sulcymanl.) ~· ?YUma.n>inıuı oıulde6i . 
14 rıumamıb T·eklrd.'lıı. \il:'lyotl mek
ttıpçı hıf;-tıııd:tn MllCkll Ş.'lklr Knrodağ 

------------
Be:yoğlu Halk Sineması 

Bu:;Un 11 dcıı ltib:ırcn S b iytllt film 
hlrden: 

1 - HÜ.) UI. Om:.. 
;: - Alllnba Jilııdl.stand ı (Tur},rıı) 

3 - S1IfıJıtjjr l Ot'bo~ l:ır. 

Son Zaferi. 

çok gücüne gitmiş\.i. Yolda: 
- Ben katil miyim .. cani· 

miyim .. yoksa birinin yolu 
nu mu kestim? 

Diye söylenip durmuıtu. 

Tahir zindana atılınca, ha • 
cağından zincirleri çıkar· , 
mıslardr. Kale içinde herkes 
gibi o da serbest ge~iyordu. 
Fnlmt, kalede kusur işliyen • 
lere zindan cezası vardı. Bir 
gün Kara Mnhrnut kendi 
kendine: 

- Bu i~kcncc yetişir ar 

tıh. Ben dl:nyayı göreceğim. 
Dediği için, onun kaçma

ğa nİl'eti olduğunu anlamış· 

lar ve bacaklanna zincir vu 
rup zindana &tmışlfl.!'th. 

T alıir bun'.1 duyunca hem 
korkmu~, lıem de pek müte • 
essir olmuştu. 

(Deıxmn ı 



. ı 

,~mu ......... .,.!1!!!9!!!!,_l!!m .............................. !!11!!!!!!!!!m!~11!!!!!!1~B~~A~B~E~R!!!!!!!:""~t~·~----~ - ·~-· -~~- ~~~- ~~ 

_:;./:..,:~I ı~~---Q· .- - ::__.)~l!Art"! j' ı· •stanbuı Levazım amirliğinden var.ı::-ı 
r .... ........ ır....mlttılık• · '-. '1 '•A" • • - f ~ narıcı askerı kıtaab ııanıar. , 
c;'t~ 'l'DQ.tl'T.EIU. tş "~ l ~ 

1,. 
1 

13.30 hıı.rı ık program. ıs.o:.: 1 d hkla ekailt.meleri 8 12 Hl ~....-. 
llA. tf \"!Zllr.. ALlıL S.\ ·, • Ka.dmlard;;ı.."l tasıl farkıl!l.rı, 19.00 Ko- ı A§ağıda. yazı 1 mevad m pazar · • .. -A 

c9ıı1 &ad _, a;,• tııa1ıı elmty;rn ıru. ; _ rında ya7.ılı saatlerde Ç',orumda. ukeıt satmaıma komisyonww& 
.- Olllllır ~ Wiii!Ntoırıır. i ••r -~nç. berbnngi blr mties...-esede bQrolaıd& çallpna.k istemektedir. (Mu nuşma. (derUcı;;mr suali). 10"15 Miizik Lrr. TaHplerin belli vakitte komt.syooa. gelmelcrL (14.29.10130) 
~- Hafif sololar, l!l.3v Mcml•~kct saat ___ ..t 

"<:'ün mantar::amu S aaatçalıpbl!1r . ba.!ebG Ş.Ş) Nmzlne mUrnca.at. Cinsi MJkta.n Tutan 'l'lmnatı lbale -
!~·v!cnm11 tclti.ifi.,-i 

1 
lASAl) nmzlııe mttr&Qlat, • Usedeıı pek iyi derece lle mezun apn ve Aj::ı.ns hal>crl ... ri, JO.ifi Ser· kilo 11ra Ura 

llııılı3t 10 dal.l''!l, 19.~5 ıımzlk: I>Unya 
4 Jı&.a ~ ~Ur. Ctra 'ı 9 :ıts y&§mda., ıuıkullklo ilişlf;l ol • bir genç, m~sclerde ehven f yatla Kuru ot 160.000 11.200 8'" 10 ,_., şarkıları, 20.15 Hadyo gc.zctcsl, 20.4::.i 

:ıetJlJ * erltef'a. :FIM" ~de ...,... auyan, orta.moktebl.n iklDcJ amıfma çalı[jmak iat.emekt.ediı". (Bctıllt~ ,,..,. Saman 108.000 2.700 200 U 

..... atı~ --. -, H.-- -.. 1 kadar okum"•, eski wıocrnn bilen, aerl Y'i!:1 İlhan aokak U numarada İsken, Kemençe, Tnnbur ve Neyden saz eser- 111 
- ..- --•- ~ ,,_.,. ıeri, 21.00 Zimat taltvımı, 21. O MU- lf. "° * 11 9'1 r 

1 f:lll.-ar 1ııt! &!Jedıla tıer b&yull& • . da."ktuo y&%3.Il illr bay l§ aramaktadır. der Erkmene mUnı.caat. 50.000 kilo sığır eti pazarlıkla satm a\ma.C&ktrr. thaleırl 24. · .. pı1' 
J 

:z;ik: U§Ş3k ve Mu' ayycr m:ıkamlnrm· und• )'» 
....- - u.,..ı. .sllm«k 1SU1cııırmn. (C.U. 8$2) re.mzine mnraca.a.t. Al ınnız: dan aarkıl:ı.r, 21•30 (Konu~ma (Şlir zartesi günü saat 10 da Konyada askeri aatmalına komisyon 81 ~ -........- - .a:n:- baM1 ... n:ms d.e • ..,.üka'· t.abl!llli bir genç Uae \'e • ıır..t.. t-•-r1 l o'-n ...._ .,.,.. caktır. T"hmln bedeli 23.H37 llra "0 ltu,.,, .. ilk um.inalı 17:57 ura •- - ,,_ • ... n ' n.,a ....... rem~ ) "al.1 1 "" ... saati), 21.45 Mllzlk: Rndyo senfoni ... v ·-:; 
..... ...,_ıtıdn (Jfl\lı: 5'0) ""11},r,. 1 orta.mektep talebeteTlne he.!ap, ceblT, ~cruarmuuu oamlanna ı;eleo orkestrnsı, 22_30 Ajans, 22_45 DBIIB. Lur. Taliplerin belli vakitte komiayona gelmeleri, (H31.101S!?) 
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mekteıtir. (M.B.) remzine müracaat. tan dahil) be.rg1hı aababtaa öğle,-e müziği. • Aşağıdıı. yazılı mevaddın pazarlıl<la eksiltmesi. hi.zalamıda ~':; • .,,, 
( ı '1e İ.f<r'f arıyanlar: • Alle'1 nzlycU dolayıaUe !akili kadar n saat l'7 den 11011ra aldn'ma. ISTANBUL BELEDiYESi I ve saatıcrde ÇaMkkalcdc a.skeı1 aatmalma. kom.Lsyonunda ypııac--

• u..a e.. •o!t!Ddsn pek iyi de tuine devam cdcmiyezı bir tinhermte.. tan. ~'llıı·ı ıılı ŞEllJR \ liplcnn belli \"nkıtlcrdc komisyona ı;-elmeleri, (lilS-10000) •• tt 
..- • a.-ı1 cı1nmo. o1,gmıll:1t iml1 u genı;, l!J aramaktadır. Her tllrltl ya. '(H.99) (Ka.rde.,ıcr) (lngel 27) (Sa!J r TiYATROSU Cinsi Miktarı Kilo F. Teminatı ibalıe gQn ve ...-

,_ -...ı. ~ak üzere L, ara. • ...... .,~ """ .. ' okur Ye (Y.Alan) (27 F. 6) ·(Nil) (S Meral) Pntatcs 30 17 765 29 ,. • 11.SCI 

- ............. !il..1e al:Ab.8l Ol • u ı:ıerl yapar, den Vel'ebll\r. (Or • (N.ı.taakell) cıs 1'm) (Doolzcl) (Narin) il 'I ton kunıf lir& 

.......... :sn 4Drftıı~ v•~ ~. golı: ha~)E:~~ve :,ı:rai ~eri (Harilla) (8.A.) '(Maçka. - Teş) IJljlf 
1 

ı>m~P~~~~~lliDA K. mercimek 50 29 2175 28.11.Hl 10 

., • • (LR".Y..) NmZi'"1G mııracaat. yazar ve biraz da daktilo bilen bir (Teoman 26) (L.S.) (Çlğdcm 112) Bu Akşam 20.30 dn: Kuru soğan 30 10 ~ 29 • • ll 
• .., ı:eı,.-ı okuyup yazını, daktl. bayan, münasip bir fi arıyor. (M. (H.V.) o('.lıl.A.K.) (Muzaffer Ileptın- Merdivende Bir Işık Kuru faırulyt so 26 3120 29 • • 10.30 tı,:~ Ye • ._ '* C411PÇ, ıuwuat blr mUesac- A. K.) rcmz.Uıe mUracaat. lü) ('Z'l P'.G.) (Y.K. 79) (Detek) a:: • -s ~ Böğrüloo 30 20 900 29 ,. .. 11.30 ~ 

... 1 'o •lr ~ktedlr. (K.U.) :{o tstanbut UnivermtAsi fen fakülte. (Temel X) tsttı.lill <Jadôcı imle 

1

. Bulgur tOO 27 4000 29 .. • 10 14.: ~l 
•ı ' a9n.Ca&t. sinde okuyan bir tene, Bzlk dersi (Btllent) (25 Aydoğan) (UUlyalı la.dm) KOMEDi KISMINDA Pirinç 60 50 4t!OO Z8 .. • 10.30 .. ~ 

• ~~~b1n .,..ı..1z1nc1 auufmd&n verTueltt.edir. (4. A. Fen) remzl.ne (Leman Y.) (Gelincik) (Mcnok§e 9) Akşam 20,30 da: Zeytinyağı 20 100 :ıooo 28 .. ,. L5 ~ ltaı 
-. füat 4ııtT!.t lmWıs.nıarm.da mUracaa.L ("J. 40,, 'Çim.. ••subny,. remiz- Kör Döğüşü Sa.dcynğl 30 179 8055 28 .. • lf \t~torı 
•• CM cııt~ 01'1 yedi yaomda • Yüksek il;t!Ml vo ticaftlt mekte.. terine gelen mektuplar blldlrdlldtıri Sabun lfi 70 1575 .28 .. ,, 11.SO •."'it~ * ~. ıa.rlsaııel btr m~. tı. b!r.de okuya:ı bir sene;, ortaokul taııe. adre.se gönderilmifUr.) Nohut 30 17 1275 29 • .. U ~ nı: 
~ ..,... mağaada. ka.s1yerlik belerine ceb!r ,lıcnde:ee, fizik n tarih. A'8itdakl remiz-.blp}erl bir mücs. SAT LIK BAN Toz ~kcr 20 50 1500 2S •• • 11 A ~ 
•tr l'filııl ~er aramaktadır. KefiJ C()#ralYl'L dersleri wrmek istemekte· _. taratmd:m lda.rehanemlzden a. -:;.- ~ 
........ bilir. {P.t. 24> remzine dit', ( csanl>ay) reımfne mtırMaat. ramw.511Lrdır. Bhe ml\rac8&t ettUdt... Galata Osmanlı Bankası arimSI Selimlve satın alma il omlSJODI! ·~ \ lt .. 
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• • -- ten _, ••. _. .. _den mezun, ,__ n---t ~~ si aıtmcı Vakıf hanı 35 numara... saat 11 ue Sellmi,·ede kolllisyonda yapılacaktır. (9820) 
- ., .. ...-.. z ..... m..,._.... • (Kanstk&r} (N. 'l'Urk) "' 
~ ertamelrUpJerd• maalllm.. • GaJ'6t lyl ktUtOr f1zlk b8erı bir per§Cmbc ve cumııı·t<'slden ba~ka 

- J e L ıra.- titr ootc talebe y-. '.Nlrk ı:oçt, az zamanda, vfl..elSdn bı. bergün saat H,5.15,5 1 Ma ıı·ye Veli( a" let·ınden : 
... ~ alm•nea •• rl~ye lÜ!:IID1llUZ oJçman.llkları gidenltr. Derıı oPEBATOR .,....,.-.....,,....,-. ... .-_.-. • .-.•.-.•,,..;.:o 1 (1 k J ki t d lff'' 'w bir seç; a.. n ~k • ı çims1z ola.nlarm blçtm.sizllklertn! ve • ~ 

~ m .. !.811am~ktedir. (H.A.) te wrebtllr. (A.R. A.99) remzlrıe mü. Ha ıya onura p " il .. '' ~' • 

ııccsaııtm mANCa&l. raca.at. OUNct OERg.&.et DOÇENTi ~ Ueklm~ ~(f k 1 Ima bakaında 
lid Z. K ı ,~~ ... ~ ... _. ... ._. ... ._.~-·-... -....... .,,~, "m~ııış " ıoo ura~ u. arın e a• 

• ıa ~ ,md&. ticaret mekt:ebi me. ~ Fayam t.iıı1, ae.relıik Te moeayi!• aeyogtu tırtJklAJ Caddeıml Elbamra Ahmet Akkovunlu • a tı rı il ~ ~ 
....a, stao ~• daktlloda.n anlayan btr 1.~le.rlnde eene!ercs çab§m~, ~ Apartmanı 1 Numarada 1'akıdm raı.ıuıtıanc Palaııo No. l 4 , GlimU:j bir liralıkların darp ve piyasaya. ltiı.fi ın~tarda. çık.a.:"11 ~-
t-c tahırl'lllc mlUenMlp bir il a.ramslr: fillık etm13, boneervis1eri bulunan bir Her eh Gtlf!deD M9l'9 '2 >"e ~ ~ pazardan mn.adn berbrbıı e.aat 15 l·' zerine 1.2.941 tarihinden illbarcn tedavülden 1-tnldırı}tlll§ olan gnı:n~":.# 
t&dır. (Katxrt) remzine müracaat. sanatkAr q araoıaktadlr. Tafraya da 'l'el~oa: L.'"20.J ~ ıea sonru. fileton 401%7 ~~ 1 ruşluklarm 1.2.941 tarlhlndenberl yalnız malsnndıkıarllo Türkiye cu !JIY...ı 

• mı.be.ta§ liresin!n be,."1ncl sınıfında gidebilir. (A.K. t,) remzine mllraeaat. 1 ~~~ merkez bankasınca ve merkez bankası bulunmıyan yerlerde zlrnst fi' 
okuyan bir geı:ç, mai.fieUoi tem1n et. ~ Llae son 9tOl:t taıebMl blr genç, 1 ""' • ""' • • ·~ j §Ubelerlnce yapılmakta olan tebdil muamcl1tın:ı. 31.1,942 akşamı nlll ııil'., 
mek için hergUu V"lcdcn m ça.lrf. ögteden sonra çalı~mak Osere ... ara. ..,._. wu , fW r'..lccektir. Bu t.nrihtcn sonra mezkf.tr paralar nakit olarak hiçblr ,.eç 
rnak istemektedir. Daktilo vo ınuhase maktadIT. (0.H,.A..) remzllltl milraea. bul cdllmıy~ektir. ~ '-
beden anlar. (1{. Evveres) re~ne at.. Doktor Htlzı Bakım Birinci smd E linde gümu., yüz kunı§luk bulunanların 31.1.94.2 akşamına ıctf ~ 
milracaı:ıt,. "' Ka.ba.taş lieesiııiıl baıtiDCi amıın. DA.Htl.JYE MCTEIIASSISl mütehassıs doktor ıarı maleandıklarlle, Türki)·c cumhuriyet merlrnz b:ınka!:llld:ı \'C ~eti,,. 

* Yllksck ticaret mektebinde oku. da. oku1&11 bir pttÇ, ınalMtLn1 temin 'l'almm: 'raJlmluulede Oftııgör NURİ BELLER lmsı·bulunmıyan )'erlerde ziraat bnnkası eubclerindc tebdil ettln.u· 
yan bir ~mail bir milea9eılede öğ. etmek 1...ın K~•eden wnra ra\ı--·ı~ is b . ··~ı,..., olunur. (S2G:?.f.1836) / ~ ~ ~ i''- apartanan ef'C1lD 0 6 """"'° eonre , ~_. 
1~ aoııralan çatıomak istemekted!r. temokt.edlr. Dal."tilo n muhasebeden 
(ôze.ner) ren:&Zlne müracaat:. anlar. Riya.d~asi l\tıvw:tU<llr. ,cıı . Pek 
~ Y11kııck Uca.ret mekt:eblDin eon· can) remzme mtıracaat. . · 

guuttna devam eden, tJl franm, • Orta.mektebin seJıtislnel lllimfmda 
daJ;tl\o ve csld hat1lerl blle.n, lıb'S@ okuyan brr ~ 1~ anı.ıııal..-tadrr. Blr 
ına.pça.(lan ~ bir g~. ~ ıurtu1reı ve kitapçı d11k1Wünda 1 
veya tieu? bir mQesı!ıeacnln mil1falıebe eme ı;&ıp~ "olduğu lc;iıı ~tar 
smde ç:ılı§mak f.ırtmnektetllr. ('ncarct lı~ tercih cdo\r, (L,'O.F) remzın~'f ·ı·. 
tale~si) reınzlnc mllracaat. racaat. 

* Yilkae'k iktisat \'O ticaret mekte. • Sln~macılr~ın her tDr.IQ ~inden 
hf:ntn fklnci smı:tnıda bulmıan, hoap 

IUllB.yıt~, 12 Bme {llnemactlık yn.pnır!} 
ve ri:ı.-ut,eai kuvvetli bir genç; ~. bir cenı; herhangi bir sinemacılık isin 
den sonra.lan çalı§mak istemektedir .. 

de ç.alışmak istemektedir. tl~lek) re~ 

Pazardan Da§ka. aeı gflD 

OGLEDF...." SO?IORA 

Taksım. Kamer Palas 
1 nci kat. 

l'elt"fon: 4Yal8 

lShe ve l<IDJ BAS'l'M.JKJ..AIO 
&nlnuıı Caddesi No. 7J 

l\lnayene aaatıert: 11' tcc \Ubar~ı 

wc A Tahmin B. 
25S.OO 

200.00 

14.0.00 

lıtanbul Belediyesi ilanları 

llk'l'cm. 
10.8:) A'kSaray& tııcbey maballuinin Tiryaki 

113- vo Keçibey c.okaklarında 63 Uncu adadJ 
metre murabbaı mı.halı arsa. 

15.00 lıntlhto Şeb.resmi mahallesinin Yusuf zıys 
b'mda 73 Uncll adada 54,38 metre murabtı&l ;J 
arsa. n 

10.50 Kumkapı ni§:ı.ncasında Kazs-nnl Sadi mab ~ 
HtıDl§erl ve İB:mail Sıı..fn soknklannda 17 ıncl 

c.A.R,S.) remzine müracaat. Etııe mllnıcaat. · ; · · 
• Ortamektebln birinci ımııfmda • Orta 2 den ayn.1~ ı& ,şa.ırıdıı Scllmlye satın alma komisyonantan 

43,12 metro murabbaı snhalı arsa. 
7.92 lt'aUbte Hoca Üveys nıa.halleslnln Sanguıel 1 .... ~ 

ğmda 114 Uncu ad:ıda 35,10 metre murabl>ll1 ~ 
103.5i 

okuyan 16 ya.:illd&. btr geoç, bergün ıtimseltz tıl:- :-enç öfilıdd aCmrA bil 
öğleden sonra huımst veya remnt ber.

1 

mlleıı~de ı.,, aramııktt m- Hııtıer~" • 
hııııg1 b!T mO~ae vcıyn Ue:ırethnnede ('T'.H .. J reı;ntl.ae mfirac4Ltıan. ! 
odşııak istemektedir. ·(S. Aydemir .., Ortanıektebin 8 l.nel mııfma ka. 
U) re!rııma mtıraca.ıtt. .

1 

uıır okumuf, ecri daktilo kull8.1Un, ya. 
• rmrıMk llctlsat ve Tüıa.ret mek. Zr!I dilzğını rlynzlyest kuvwtlı bir 

~bbdn bbi.Dcl amıtmds. ekayan li.r nen" az bir ücretle '" aramaktadır 1 
_..._ #>. tb. "..ııııeden sonra eo " 'J 

~ <:alr _..en uJa ve• ı lFnhrl Kt\ımn) re~ ine mUracaat. 
eıabtnM ftzere btr f: aramaktadır * YQksek ıı:trııı:ıt~VI! Ticaret Mek 
«Y.T. 12) relDZ!ne mUr&caat. teblnlıı_blrhıel amı!mdR:ı•ıı:rı • aııslle 
~ YiikBek Jktiaa.t n tlcuet mekte- devam ~dcb!Jıneın iı;ln btr 1;) ıı.rıyo • 

bbdn birinci mutmds ok-uyan bir gen~ rum. Çok et<ven bir DcretJe ~e oenı 
elıvoıı bir UcroUc JtJ ara.maktadır. l!atıtl-crl h.ıriclndn talı.l günlerinde 
llulıuebo ve tranmzcayı iyi bilir. çalı.,ab!lirlın. lı:ı:Uycnıcrtn tY.'1'. 1:?) 
(:.Ln.A. 2:5) remzine mlirac:aat. remzmc mektupla müracaat etme\~. 

rl. 

1 - Komisyonda mevcut evsa.f ve şartnamesi d=ı.hlllnde 300 ton kuru ot, 
250 ton .saman vo MO ton odun Anadolu yalmsmdıı l\lııltepc, au., mektebine 
teııllm ııartile ve ayn ayrı pazarlI1tla satın alıno.calttır. Otun teminatı 2475 
lira, samanm 1687 lira 50 kuru§ ve odunun ıso:-; llradır. 

~ - ru.arıığr 24.1 U141 ı>azarl<'sl günU sıı-ıt 11 tc &llmlycdc komisyon. 

dı.ı. yapılacaktır. (OSHJ) 

~00.00 

01.25 

ursn. ~ •~ 
2:::.150 Fatihte Şeb Resmi mahallesinin Hnfızp~ ;I ~ 

ğmda 83 üncll adada 68,16 metre murabb$1 
arsa. ~, •L.t. 

6.85 Aluıarayda .Mimar Kemal mnlıalleslnln ı.:ııı ";/ I:' j' 
1 ağında 28 inci adada 36.50 metre murabb&' ~ 

arsa. ' 

S 1 1 t alma kom~rın UllD~an Tahmin bedellcrlle llk teminat miktarlnn yukarda. yazılı 6 p:ırÇti . e m ye sa ın fil y satılmak üze.re ayrı ayrı açık arttırma.ya konulmuştur. Şnrtnıunrle ıı 
1 _ Komisyonda mevcut cvsnf ve şartnamesi da.hlliııde 700 ton tel bal- bıt ve muamelAt mildUrlUğU l~aleınlndc görGlebUir. İhale 2.12.941 ~ 

~. 

yalı saman Sellmlre civarmdaki L'Jkelel"rdcn gösterilecek mahalle tcSllm nü saat H t e datmt encümende yapılaca.ktır. Tallp!crln illi: temıııııt. ı1I ıJll 
;ı:ırtllc \'C paznrlıkla satuı almacalttır. Temln'ltı "4'32 Jlra olup pnzarhğı 24. ''cyn mcktuplarllc ihale gUnU muayyen snnttc dalmt cncUmendc t>U1 
11.941 paza.rt.e& günl\ caat ı:ı to Sclimiyt'de komı.s~·onda yapılacaktır. {9321) larr. (10030) 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 15-11- 9·11 v~ • Ayda on Jlra 1leNtle hş.ft.ada bir, 
aıkpmlın altıdan ukize kadar ça • 
•bilecek genç bir bayana ihUy~ 
-..rôır. Çocukhı wya ~uksuz fakat 
nttiyaı:ı c.lan terclb edillr. ''Mııhtaç,, 

• Yükak tktııat Yo tıcarct illek~ 
b1n1ıı bh1nci mu!ma ka11UJ bi: ıenc; 
ötteden eonraıan ~~ tat.emekte.. 
d1r. ırranmzca bilir, daktilo kU11ann 

A K 1 1 .P , ~ 1 t-. wı- _,,,, 
L~a f)fiO~ '-L..~ 

Senno• 1ıs. ~~ 

1"1191n2:5ne mektupla mUruae.t. 
•' u.e tabii.Um vardır. A.kşamla.rı .,. 1tanoırafi:,. ... nktftrr. mutıuebe 
~edan ıı e ]\adar bP.,.ş es.at mat. dm de anlar. (S.B. 77, remz!ce mB. 
hı&aJarda, husmıi tıca.ret?uınelerde, f. 
~elerde mu.sa.hhJhlilt, k!.tiplik 
w buna mlhnuil yazı i§lerinM ça. 
ı.m&k Jlltfyonım. Oldukca su.raw 
4akU1o yazanın, En Scın Dakikada 

racaat. 
• 29 yqmd& Eeklr. &!:ktrlllıl• aıa. 

ı.uı oJmıyaD ,..s H eR1 yuııan bL 
ıen bir &'OZlÇ tıe: ne oluna oımn blı 
l.t aramaktadır- (B.!!.) rerrıdno ::aa. 

(O. e.adet 7) remzine mOracaat. l':lC&at. 

• LbeDlD Fen kolundan mezun • Fen derslerinde öğretn1eı:illk yap 
mdbtalll fl'tamekteplerde öğretmaı ı mi§, tlleci1lbeli ve yazıaı gtlzel bir 
ltk yapauf, huaus'I bh' çok talebe ye QnlversltA t.alebe.Bt. pek ehven tıyatla 
Ucı*k'm'e btr genç. Use ve ortamek • orl.a ve lise talebelerine dem vermek 
1llp ~beJerlne almanca ?e riyaziye tedlr. (0.Ş.P. 866) rmzlnıe mUracaat. 
tılllllleft ftl'1Dek istamektedlr. (B.A.} • Mubabcre ve dosya tamifl, m~ 
!llillldlae mllracaat. babe!'at ı..tatJatlk gibi. Ucarl bilgilere 

• Y1lk.lek lktl.sat w ticaret maktebı v&ıat; ticaret 1Lselıin1n son smıfında 
'9nkn §tlbes!Mcn mezun. iyi !ranaız. okuyan blr genç, H ten 17 ye 1'adar 
-. arapça, eski yazı. daktilo "' b!. -1§ aramaktadır. . lK.T.R.3) remzine 
Nlll da tngilizce bilen bir ~nç, her- mUracaat. 
-.ı bUllUlll blr ticaret milCl!!Sel!e8ln. "' ırramm llae.alnden mezun, bir 
dıe ÇllJI§m&k istemektedir. (Beyoğlu vükaek mnhırodia mektebi tal~besl, 
Al10D ıııokak. KAmilbey apartmıaıı i~ taıebeler'.ne fI"8llSl2C:ı, rlymye, 
Met. :! de Necıml ~ m11nle&at). fizik. kimya d.eraleri vormcktedlr. 

• Ja11k! ~ 1118' ı r ıl tıtıaa. lll'- KUheod\a okul lmtlbanlıırtnl\ Biate. 
lııAeebed9a aal&yaa ~~na. l maWc bir §9ldlde hazrrlar. (Y.K.71) 
ua. huktık taıdll~ ......,_ bU , bp&t • 578 Sa.blh) aBres\ne mUraea. 
ll'DC. tabllWM ~ ~mu tcS» ! a.t. 
~J~ak fhtl:raomdadn~.. Br a.Us1 1 ~ A e.y mUdde•J.e bir :ic&Ath!Ul6e 
~ blr mccar yanınd& c:t~ aGll , de çal:§llllf. dakUlo .-e mua.mel<' t,ıc-
Nlan çalıqbllh". (.A..T. $3) LWMlfte rlA! iy~ bilen, Mr ~ ~ bir 
ı.aneeat tscarctbaııede 20:~5 lira tteretl• ~ 

o Ortamektep roezamı, ~ ...ııı !Jıten:~tedir. (H.K. Dine) 

~ ~ 3M doC'tJmlu 1*" suı~ i :-cm.zın. meram.at. 
!f -Jrtadm'. DaJE-..Do lNJluılr, .. , • Dni~ DJtıe:MıAıertndeın birinde 
•P.,. yam lflerlndell aıar. (Edill ~' 1 ~ bLı· muhaelııe memur.ı, her 
r....me ınGncMt.. aq.ı. aat G t.a ecwa.,.. oınart.Mi . • .... ,,.1"2"· ~ bit ıs .tea ltftlaree l H..... ............. .. ........ 

72.604-,628 

Ua.nlmot , • • 
Ut&klık , a • • • • 

Ot\ldldeld llalaaMrler s 
l'Urk ura. 

Bartoteaı MaJWı&ri« : 
AJtm: Saf! Klloıı-am S.782,361 
AJtma tab...W lt&btl ııerbUt "°" 
~w 

otıer cııs...ızıu n tıorcW &lirln& 
lıeklyeler1 • 

llMJH t'lıbYw-i ; 

o.wıı. M1leo eYr&lc aakd!~e 

llıU'flllll 
K.uUDWl 6 · 6 maddelerint r~yf1. 
k&D ilalflia• taratmd&D 'rll'lU 

• 

• 
....._ .,. tab'f"il&t eftzdanı : 
rleru.bt. edl1ea ....raıu oakdi· 

1eıı.bı 1tarfil!t1 ..ııam n 
t.UTillt ttlbar1 (UyaıeU. 
~ ...... .,. "hh'rillt ı 

AT&n• ·r ı 
IJtm .,. ~ nsertııe an.u , • 
:rah•U&t llarllle avaaa • 
~ın.nı:sa.._ • 
Ru:tn•Y• , • .,,., No. k3nuna (6re 
acııu aımı ksfwWklı a•au 
Blaaedarlu • 
alallt.elU • • 

• 
• 
• • • • 

• • • 
• 
' 

102.124.217,77 
16.844.152,-

577.1'i7S,75 

614,655.90 

l2.Sü3.092,l>.\ 
-,..--. 

53.367.118,48 

158.748.563,-

Zl..764.21)6,-

283.162.891,30 

41S.720.941,9ft 

8,02S.948,4G 1 
5.010,0i 

7.80S.G90,-

167 .500.000,-

ll!:J.515 0 13,52 

614,655,SC 

Gt.. 720.211,37 

136.9S4.297,-

283.162.801,89 

M.649.885,39 

1715.313.700,07 
4..500.000,-

12.521.867,62 

~.013.452,2R 

bati yat ak .... t I&." 
A.dı H tnkaJld• • • e e • 7.82.019,lt / 
Bu.awıf • • • • ı • 6.000.000,- 13.S,, 

aakd!yı 

Kanunun e · t md m.addel~rtnl 

terlllt&!ı RUllM taratmdu •llO 

ll •etu tc<J& Ytlle .raMd1ı. 

tteeakoat mUU.bOt U&•eter ted&. 

'raMCL • 
Haztney. yap ~n aı•- k&r,ılıkb 

a•aııa mukabOI Sto2 Mo.b k&ntm 

muclt>tnoe UHC. r.d&YUll ,. • 

.ıııedUeıı 

llS\'UU.l.'I 1 
• • • • • 

m,100 

l8IMl ıco. ununa ::'ere llua•1• 
açU1D a..- auuwt '9'ldl oltr 

Q&D &ltmıar. 

sa.n l'1loCtW"" M.Ml,930 
OITb ~il: 

' otıeı dO~ ft •'aO'lr" 0. 
ring lll&lr:!y.!ed • • • • • • 
aıtu.bteüı • • • • • • • • 

158.74.8.563,-

%1.76'.266,-

136.984..297,-

17.000.000,-

250.000.000,-

107.500.000,-

1..233. 782,0Z 

.. . 
'TS.124,187,9!" -------
L8 653.460,tif 

.J( 
sıı.48'· 


