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Reisiciimhur Orta Anadolu 
seyahatinden Ankaraya döndü 

BU SABAHKİ TELGBA.l'LAB 

Reisicümhur birçok yerleri ziyaret etti, 
halkın dileklerini dinledi 

Hindistan' da 
hAdiseler 

bekleniyor 
Dünldl kariıiklıkta halli 

ve p01iıten 7 ölU, 37 
yarali var 

Ankara 9 (A.A.) - 1 ağustoa edenlerin ıahat dilek.lor~ do cilnle- rak tekrar Orattp"e aelmitler ve bir . 
ı:/4 l ~uma akş:ımı Kayseri, Niğde, mlşler, aldı.klan lyl neticeden mem- mUddet balk ve te,ek.kUllerle temae- Lond 1 O (A A.) _ Hindla-

ırşeh r vilayetlerinin bazı kazala- nun olmuılardır, ta .bulunarak Oraüp"te •anat. ziraat. d ~dh'lni ·ve Konar• a ti-
r~~d_ı t ·tkik y h tine çıkan Reisi- ReiaicUmhurumuz l:S~lo yemeğin[ kUltUr aahalannda alSrdUk!eri çaltı- t~i a kOllıllteıl diier lulanm: t:•
cumhur lıımet lnônü.. 8 ağustos cu- Nevtehir bclecllyealnin tortlbettiil lcanlılmın ve clSsterllen bailılıktan k.a:a; ra Bombay ve Abmed
Jnatt~ıı sab:.ıhı aat 6,30 dan itiha- ziyafette yedikten sonra Damat Jb- dolayı memnunlulı:lannı beyan bu• tb d e\:i

0 
mde kamıklıklar çık

Uen (( Y&"rt Ylld.yetine bağlı lnceıu, rahim paJ!l kütapbanalnl tqrlf bu;yu- yurmuılardır. 1 tı ıePol~ ağlatıcı ~az kullanmış 
h~up, 'Nığd~ vtl~yetine bağlı Nev- rnrak eserleri tetkik etmlıler ve bun• RelslcUmhurumuz. lncCJu'ya dö- mıı ;· ~iatir Halktan .5 zsln, 20 

ıc }r, ar.ıpsun ve Kırş:hir v.ilayetine dan aonra yeni yapılmakta olan nerek. orada da halkın <Jlleklerfnl ;:r:lı ~ardır. ı 9 poli. yaralanmıştır. 
.bag[ı AvaMz it zat nnı teşrıf buyur- Halle.evini gez.erek ayrılırken cNo.,.. dinle.mitler ve allk.alılara lcaheden B 

1 
d ildti ölmUotUr. 

lllU;)l r~ır. şehirlilerin gösterdikleri candan say- emir T• dlrektlfled verdikten ıonra uT ark;nedilea Candhl huıuai bir 
w R"ıJıcumbur, hu kaz larda ve yol ğı ve tezahürattan çok memnun vo saat 20 de hu.mi treni erile hareket t f v p 'ya naldedilmf,tir B ra· 

kgra~ıındaki koylcrde binlerce bal- miltcbassiı olduklannı ve Nevoehh- vo 9 aiuatoa pazar allnU aaat 9 da Je~ etim u?a uiyetina ve yaıı~ :ıs.-

hın pek candan, eo~kun sevgi teza- iileri ncıeli, çalıokan, okumqa oo- A'nkaraya muvasalat buyurmutlar- t a.jç h~~ tten istifade d ktlr 
lirl.!rİ ile karşılanmıştır. Reisieüm- ver birer vatandaı olarak l:iuldukla- dır, en e.n . u e B A e ece • ' 

hur, dı g":;en kaın .. b!llarm ve köy- nnı, Nevıtlıirl memleketimizin ff- Reisicilmhurumut, Ankara gann- Hındıatan n~~n • k ~ef dün 
~rin hepsinde b:!lşte. mensup bulun- kirde ve çalı~mada en Uerl blr mu- da BUyUk. MUlet Mecllıl relsl Abdül- ~ece. r~~da H~r t nKtu • Y ıyer~~ 
le: ukhrı villly ~ valisi olduğu halde hitl oldu~nu görerek ço1' ıevindik- halik Rende, Baıvekd .ŞUkrll Sa- emııtır ı ~ db" olgro pa~tıs 

aymak mlar ve askeri ve mülkt lerinl, Nevıehlrln lleriıinln buıUndan raco~lu, Cenalkurmay baıkanı ma- h~ınt;ıxe~ ~et hıra ınmıy:ca~ını 
;emurlar, oğr tmenler, Parti, bele- daha iyi olacağını Umit ile bekled~- reıal Fevzi Çakmak. Vekl1lor, C. H. hörkem rıİ le a a kıt:-... ecana k a~ı b~ 

l.Ye, H.:ılkevi ve odaları ve diğer !erini, Nev11ehlrin memleketin 90~ P. genel ıekreterl ye idare heyeti a ıra nas • ;n a K gım va a~. t 
;ah.ı!li te~ekkuller ve btlhıı.na. ka- sevgili ve her zaman görmek iatiye- Uyelerl, mdiuslar. A.ılcara valiıL ~o ı:•~enD~ r. • i! on~• t ~~rtıll~ ~ 
ın, erk~k biıtı.in halk ile yakından ccği btr yer olacağını .. beyan buyur- Garnizon komutani, Emniyet mUdU- /~~I • L ~ nız eıvti • :t d ar~~ 

tem 19 ederek k ba ve köylerin zl- 'muşlardır. rll, aıkert ve mllUd orkln ve kalaba- ~ı : na ıayre ~~ l b~ll uraD hır, 
r~ııdt, iktiıl t, kültı.ir. durumlan üze- Reiaicümhurumuz yollanna de- lık l>lr halk kUtleal tarafından Kal'ft'" bHı~~11~ Ja:ıkt eaır ko a r,b ~la 
rın " :ı u mu;ıl ·r ve b zı müra::a!!lt vamla Arapsun ve Avanoz'a uğnya- lanmı,laTdı"· ao1~1• an1td 1 Fark çtı Hmlud~ e hc-U-

nıeıı: cı.ztm ır. a a n ııtao 

ucuzlayacak 
Ticaret Vekaleti hu işi eline 

aUarak tetkiklere başladı 

Dil Kurultayı 
• 

Bugün Ankarada 
toplanıyor ---

kOmetI mahal!! kuvvetle bunun 5nO
nU alabilir.:. 

Hindistan hükdmeti nüfu•u 100 
milyona eıi,en muhtar mahaller 
halkınnı, 9 milyon mU.Ulmanın ve 
40 milyon KongTeye muanz müte
ferrik halkın yardımından iatifadıs 
edebilir. Bunlar Kongte partlsl cere
yanına lttirlk etmiyor. l,,;Uer birtiil 
dün ıreee bir beyanname neırederek: 

Dördtincll Tı.irk Dil kurultayı İKİieri Larb 1'ıa1isalltını çoialtmaia 

Pasifikte'ki 
muharebe 

• 
Salomon adalanndaki 

hareketin neticeıl 
belli değil ---1..ondra 10 (A.A.) - Ana-

ralyanm ,.rlanda Japon ifplf 
altmda bulanan Salomon edala
nndaJd bedeftere kU"tı hareket 
devam ediyor. VAfİallon. t ...... 
nmm inkifaf etmekte o1duiu· 
nu, Avustraly&. ukerlerinin de 
harekete İştirak ettiklerini bildi
riyor. Netice belli defildir. Ge
neral Mac Arthur bu .abahkl 
teblifinde deniz hareketinden 
baluebniyor, yalnız bava akınla
rı hakkında molUınat veriyor. 
J Japon avcı tayyaresi düşürül
mliştü". 

Aleouti.enne adatanndan Ja· 
ponlann elinde bulunan IWka' -
ya kartı hücumlar -nihayet bul
muştur. Gemiler üılerine dönlia
ce etraflı tarıilat verilec~tir. 

Vichy 1 O ( A A.) - Salo-
mon adalan a~ıklarmda muha· 
rebe devam ediyor. Japon1arm 
birçok Amerikan gemial batır· 
dıklan bakkmdaki haberler Ja
ponlar aramda büylik IH't~ 
uyandd'm1'tır. 

Moskova 
konferansı 
Görüşmelerin bittiği 

haber veriliyor m:oıı ayl.ır .. rf nd1, mevsimin diğtnl sormuştur. Diğer taraftan bugün aaat on b\lçu\.ta Ankara- dnet etmfttlr. MU.laman blrlllf re
ler aıt olm~sına rağmen. et fiat- konserve imalft.thanelerfle tuzla- da Dil, Tarih, Co}rafya fakülte- iti da mOalOmanlara btndu KongTe 
h 1 çok yuk~Iml Ur. Knsaplık ma yerlerl de arttırılacaktır. sinde toplanacaktır. Kurultay partisinin hareketine kan,me.m !'ln- ı 

ayvan gelmeoı nzaldığmdan fıat- y ~ • ilyelerl bundan evvel Maarif nı blldirmt,tir. Vichy 1 O (~.A.) - Moskovada 
leri ucuzlatmak kabil olamıyaca- . ag ve peynır I VekiH ile birlikte A~atUrk'Un Sovyet ricali ile İngiltere ve Ameri-
~· hatta k~ın koyun etl tedarf- Pıyasa~a süt, Yal ve Pfyıılr kabrine çelenk koyacaklardır. Tevkif edilenler ka bUyük tlçileri, Amerikanın An-
kınde gilçliik çekileceği anlaşıl- fiatlerf yükselmlşttr. Yüksel.ş blr Kurultayda, lıtanbul On,verıita- Bombay t CA.A.> - Oandhl. Neh- kara büyük elçisi B. Steinhard. 
makta.dır. Halk et ihttyacrru gl- hafb. lç~de kllo başına lO ku- si namına 2S pro'fes!Srden mU- ru, Azat ile b:t-11.k:te kongre 1cta ko- Amerikan generAII Bradley araıında 
dermek için b:ı.lık yemeyi tcr..::ih ruştur. Silt 40-45, yo~rt 55-60, rekkep bir heyet buluııaeaktır. mlteslnln diğer Azası, Bombay komi- yapılan görüfmeler bitmiı. konfe-
edıyor. Fakat balık fiatlerl de çok peynir l 4S-lSO, Urfa yağı 54o - H k 8 C 'l s·t l'l te.st rel.s11le eyalet komlteleı1ntn sek- ranıı meMisin.i tamamlamı,ttr. 
Yüks~ktir. 550 kuru.şadır. İstihsal mıntaka- isl~r:1~enJa~ır. emı t ıe n re- reterlert, madam Oandht tevkif eı:tll-

lar:ında Trabzon yağının kllosu L J mtşlerdir. Allababat tongrı blna..~-
at Tıcaret Vekı\leti bunu gozönüne 100-120; Urfa 150-160 kur~ ara· da ~r ya.pılmıt. blna tşga.l 

ar l~ balık fiatıerlnl ucuzlat- sında toplanmaktadır. Trakya'- y • b J altına alınmıftır oandhl'nln tevklrt 
~ak tçln teşebbüslere girişmiş- da Malkara ve Keşan piyasala- eDJ MC US ar dolayullt matem llln edllmlşttr. 
1 r. VekA.Iet şehrimizdeki balıkçı- nnda sadeya~ 200 peynir 60 Bombay'da. aeyrQ.serer durmtl4tur. 
;ra tebligat yapmış, avlanma ve kuruşa toplanmaıcta'dır. tstanbu- Kongre binasına konulan n~tçı po-
n ağıtma işlerini intizam dahlll- la getirilen bu peynir ve yağlar Parti namzetleri usıer ha.lıkı datıt.mak lçln eopalannt 

lngiltere'ye hava ak1ni 
Londra 10 (A.A,) - Dlln gece dO.,.. 

man tayyareleri !ngutere ür.erlnde 
ucmUf1ar. bombalar atmışlndır. 
b.>mbalar atlll.L'Jlardır. Bombalar ekl
n1 blçllmtf tarlalara dilşml1fttlr. Ha.
sar hıtıttır, nUCusçıı kayıp yoktur. 

tne k?vabilmek, fiatıeri ucuzlat- blrdenblre ortadan yok olarak kullanmak zorunda kalmıııardır. 
ak ıçln neler yapmak lAzım~l- yüksek flatıe satılmaktadır. ittifakla ıeçildiler Bef yerde halk kaflftklık çıkardı- İsviçre altın 

tından Polta ateş ebnlf, H klfl ya-

Sirkeci' de kadın 
yüzünden· bir cinayet 

Dün gece bir genç, rakibi olan 
bir şoförü bıçakla öldürdü 

Ankara 9 (A.A.) -Attk olan Erzin
can mebusluklanna Ticaret Veklletl 
iaşe miL"teşan Şlkkrft ~lunensOier 

Ue Alaşehir merke.s okulu b~ret
menl san Erdem, İstanbul mebuslu
(tuna. Harlclye Veklletl umumt k.Atl
bl Numan Menemencloğlu ve Sam
sun mebusluğıına. da eski Balıkesir 
ml"busu Erenköy kız llse3l müdürft 

:Sabtha Gökçül, 9/8/942 p:ızar gtınti 

yapılan lntlhapta ParU namzedl o1a
rak ttttrakla seçllmtşlerdir. Dun gece Sirkecide kadın yü- ğını şoförün kalbi hizasına. sap

zUnden bir cmayet işlenmlştlr. Ianuş.tır. Emin ölmilştilr. K!zım 
kAzmı adında. bir genç. Emin is- vakadan sonra. kaçmışsa da ya- Ankarada fiat mürakabe 
~lnd2 bir şofôrü ko.lbl hizasın- kalanmıştır. Tahkikata devam • • 

an bıçakltyarak öldürmüstür. ediliyor. ıtlerı 
.Oğrendiğımizc gore Kazım bir ============= 

tnuddet evvel genç ve güzel bir 
kadınla tanışmıştır. İki ·sevgili .. :1. k k .. ~. e rı 
sık sık buluşur ve gezerlermiş. 
İCılzım. son günlerde kadında ta- Kadınlarımız o kadar 
bii telakki edemlyece~i bazı hal
ler görmeğe başlamıştır. Araya 
başka bir erkcğ'in karıştığını hl.s-

ucuz giyinmeli ki .• 

~~en Kazım kadını glzllce taki- c eni rd b' balod k duı.lar 
~erek şoför Emin ile konuştu- eç e e n . ~ • a .. 
~unu ''ğ . . tlr aruında ucuz ve zarif gıyınme mu-
~ 0 

t enmış · sabakaaı yapılrn11 ı bu müsabakaya 
:FJ,;§..zıın bir yolunu bularak şoför pek az kiti iıtirak etmif. Sonunda, 

13 
ın ile tanışmış ve kendisine: baloya dalla basmadan yapılmq pek 

; u kadını bırak, onu ben sevi- ::arif bir tuvaletle gelen bir bayan 
.. ~ru~~ı demiştir. Emin, Kazımın birincil~ lcanllmlf, 
·~zunu d' ı "bl .. .. .. ka · dını9. m er gı gorumuş, . - Zarif giyinen bayanlanrnız çoktur. 
tir konuşm:ığ'a. devam etmış- Fakat bazılannm müsabaka dı,uıda 

b kaldıklanna bakılırsa, demek hata 

Ankara 10 {Akşam) - Belediye 
meclisi, flat murakabe lştertnln yil
rütülmesı etrafında. tt'dblrler al
maktacıır. Meclis, belediye lşçUerlnln 
ücretıerlnln ıırttınlması hakkında 
vuku bulan tekllflerl de tedklt et
mektedlr. Belediye mecıısı buglln 
saat lCJ da toplanacaktır. 

Ankarada Gençlik parkı 
havuzu 

Ankara ıo (Akşam) - Ankaranın 

bUyük bir Jhtlyacını karşılamak üze
re yapılan Gençlik parkı havuzu ve 
plaJ te.;!s!erl bu ayın 15 inde tamam
lanacaktır. Ayın ylrml!.tne kad:ır da 
havuzun yfizmelere, kürek ve yelken 
gezmelerine açllmn.ın muhtemeldir. 

sev ~r. pazar Olduğundan Kazım pahalı giyinen bayanlarmuz var. 
tıın fJl ı.,,ne gezmek istemiş, kadı- Halbuki y&$adığımız devir bryan- - -

rata,nnııftır. Htıktlmete aıt ı zahire çıkarılmasını yasak etti 
matazası yağma, ed.llmlt. otoblls1•r Bern 9 CA.A.) - lcıvtore hUtdmett, 
yakılmlftır. Bu yerlerde Orft 1dııre memleketten altın oıtcanlmasını ya-
llfln edllmlştlr. sak ebnlştlr, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanlar 
Novorosisk'e 

ilerliyorlar 
, Şimali Kafkaıya'da 
takip hareketi ıilratle 

devam ediyor 

Vicby 10 (AA.) - Ksfkaqa
nın ıimaHnda Ruılann takibi sUratle 
devam ediyo!. Almanlar Krunodar 
ve Maikop'u zaptettiktcn aonra No
vorofük'e doğru ilerliyorlar. Rcuter 
muhabiri tarafından Mo:ıkovadaa 
çelcilen bir telgrafta durumun daha 
:r.iyade fen:ılaşbğı bildirilmktedlr. 

Londra 10 CA,A. l - Rusya.'da. şı
ma.U K&fkasya'da Alman hareketi in• 
ki.şat edlrt>r. Stallngrnd'ın cenup 
do~sunda. Almanlar blr gedlk 89-
mı.ş!arsa d3. Sovyet t!ınklan taarruza 
durdurmuşlardır. Don dlrscği:ıtıe 
Almanlar şidd.~tll hl\cunıll\rda bulıı

nuyorl.lr. 
Rus kuvvetJ;>rt Voront"Z'ln ccnu

bı.mda daha blr yerde Don nehr\nl 
geçmf..11.ı>rdlr. B1r nokta<h Eerlt,yor
Jar. 

Sovyet tebliği 
L11ndm 10 CA.A.l - Gecd yan.sa 

M08kova'da neşrecll'en SovYet tebrt.. 
ğt: ,9 a~us+.o;t:ı Kletsknya, ıcoteı
ntkovo·oun ştmal doğusunda, Arma• 
vır ve Krop:>tkln kesJmlertnde şlddet.U 
nıuharebe!er olmuştur, Diğer ıresı.m.. 
!erde rt~~ikllk yoktur. 
Teb!lğe y'lpıbn ekte denlllyor ki: 

aArm;ıvfr ve Kropotkln ke,lru.lerlnd• 
dlişman taeyıkı blly11mtlşLUr. Eııu 
hamle M'.'1.lkop ve Kra,nooa.r•a <tot
rudur ~ 

Rusya' da 
rejim deği
şiyor mu? 

Meıruti bir hükiımet 
kurulması 

düşünülüyormuş 

Stokholm 9 CA,A.) - Sveusk& 
oagb!Met gazet.eslnln Ber1ln mulıa• 
blrlne gl:ire bazı mütte:lk mahfıller 
Ruayada. Stallh reJlmt yertne m94ru
tlyet idaresi kurulma$ını du.ş!knüyor• 
Iar. Bu idare Almanyaya. kal'fl mil. 
cadeJaye devam edecektlr. 

Rua tahtına namzetler. 28 yaşmdil.• 
kt Ora.ndük vasevolod, Orandl\k İvq 
Konstantlnovtç ve Sırp· prcn3Cq Rıt

l<?na'dır. 
Bem 9 (A.A,) - Almıın reı:ml 

mahtlllerl ayn bir Rus &Jlhu halt• 
kında hlı; bir ~ey söylemıyorlar. YG. 
gine kayd dilen nokta, Sovyet or
dusu kayıtsız ve şartınz te3llm olma. 
drkça. htç blr sulhun yapı ~m1yac&-
~dır. 

Amerikadan Japonyaya 
dönenler 

... Vicby 10 (A.A.) -T)ky,,Jaıa 
bildirildiiine g3rc Amerikad.ı bulu .. 
nan Japon sefaret erkam ile Japo11 
gazetecileri ve tebaadan bir kmma 
Asamamaru vo Kontc di Vcrdı va
purları ile Japonyaya gelmişlerdır. 
Bunlann arasmd.l J aponynnın V -
şington elçisi Nomura ve Am,.rika 
ile müzakerede bulunmu' olan Kır 
ruau vardır. 

Himler Finlandiya' da 
Londra 1 O (A.A.) - Atman t .. 

tihbarat bürosunun bildirdiğine gö
re, Alman polis şefi Himler, geçea 
hafta Finlandiya.ya gitmi~. Reiııicüm
hur ile mareıal Mannerheim'i ziyaree 
etmi~•ir 

Hitler Quisaling'i kabul 
etti 

... Londra tO (A.A.) - Alman t ... 
tihbarat bürosunun bildirdiğirıe g&
re, Qui~llng. Hitler tarafından kabul 
edilmiştir. 

Malta'ya hava akıni 
lı.aıct ~elmedıt?lni gorünce fena lanmızın bilhusa ucuz giyimde biri- Bu senenin bisiklet yarışı 
tecct" S hiddetıenmiı::tir. Nihavet birlerinden 143ğı kalmarna.lannı Bu senenin bfiyük bisiklet yar14ı 30 taıı: ka~kecide şof6r Emini buln! emre

0

diyor. Hatta her bayan o kadar ağustosta Ankara.da b:ışlıyacak ve 
l'Ortıtıı tnt S0t'n1U , O Öl'l Ctbilml- UCU:! giyinmiş olmalı ki bir baloda 1 9 eylfllde Izrnlrdc nthayet l>Ulıtcaktır. 

bil '1' cevabını vermi.ştır. Kav- acı;:ak zarafet mü.sabakası yapmak Bisikletçiler Ankarııda.n iımtr9 ke.
e ba lamı ve Kazım bı -

Londra 1 O (A.A.) - Diin Matta 
üzerinde genİ'J mikyasta hava har&
katı olmuştur. ·Ada üzerinde uçan 
~üyiık bir hava teşkili bazı yerler• 

- Ah, bilsen, içimde neler var Avniciğlml.. bo""ı,a1ar atmı,tu. tki dütmaıa tar 
- Bilmez olur muyum Mehpıetçti14k...AQl_,.IAll"""" .. ..-.ı.-~_..-------il&:... ....... 



' 

Sahife 2 

--MIDlMl~fölfefn ... •• o • 1 
Garip bir yolculuk 

D fln akşam uyumndan evvel, Ankaracla tüan koea bir ede
biyat mecmuasının esld nUshalanndan blrlnl bnştınr· 

len, ~bğmdan dil tş1erlnl lnceledJft anlaŞJlan bd buçuk sahi
felik bf:r makale gözihne illftt. Olmyaynn cte4hn. Şöyle bqlı-
7ordu: 

•Nereden gellyonım7 Neredeyim? Bu iki malt her yolcu her 
lonak bqında kendi kendine &0racaktır. Sormaaa olmu. Q<lnk1l 
tekrar yola dilsUlttrken sarurl olan •Nereye ptıyorum» suallle 
larşıl•caktır. Buna cevap verebflınek fçln eneDdlerfn cevabını 
almıııı olmalıdır •..• 

Gelmek ihere olan uykum blrdmbf:re b9b. Muharrirtn ap.
lıd:ı, dil bahsfntt dalınca ne dlyecelfnt merak etmeden mecmua. 
yı elimden bıraktnn. Şu tıulf edilen ne blçfm bir yolculuktu! He
piniz yola çıkmışmızdır. Hiç yolda giderken, efer bir baygmhk· 
tan yeni uynnmamışsaruz, lkf<le lbfr durup kendi kendtnfzo «Ne
reden gelfyorum?,,, .ııNeredeylm?ı> diye ımrdu~uz oldu muT 

!Uuharrfrln ciddi ciddi ıııöyledllfne babnanıa yolculukta 
ınfltemadlym bu Od suali sonıp cevaplandmnak yola de.am 
edebilment-ı için zaruridir: Aksi takdirde nereye gittiğinizi tm
l'Anı yok bilemez!fnlz. Allah Allah! 1 Bu ne bl~lm yolculuk, ne 
biçim makale başlangıcı idi? 

Tekrar uyumaya çalışırken dilşUnüyordum: Demek bir mec· 
mua<la kendisine iki buçuk snhffe yer aynJdıfım, bu sahlfelcrl 
dol<lurdu~.,ı takdirde cebine bir mJktar da para ıtrecetlnl öğre
nen adam yazıyı hemen yazmaya karar vererek kalemtnl yon
tar. bir masa ba~na geçer ve Unilndekl beyu kAğıdı knralama
ya başlarsa bir makaleye başlamış ııayılmaz. Mutlaka sUyllyeceğl 
bir kaç sUzii de olmalıdır. Yoksn? O zaman bunca masrafia çı
lan mecmuaya yazıdan evvel yazılan mecmuaya girmeden oku· 
yacak bir yazı işleri mfülilrii bulmak 1.aruret1 hasıl olur ... 

Uzun müddet uyuyamadığımı tttraf ederlm. 
Şevket Rado 

izdivaç tamirhanesi! 
Amerikada bu isimde bir müessese 
bir çok boşanmaların önüne geçiyor 

Amerika mahkemeleri senede va- beplerden ıiyade aathi meıelelerden 
uti ol rak 25C bin bopnma karan ileri ıeldiainl a8ylemektedir. Parker 
veriyor. Yani iki yüz elli bin itan lco- ıu vakayı anlatıyor: 

Yüzme şampiyonlu 
ğunu Beykoz kazandı, 

Milsabakalar çok heyecanlı oldu. 
Topta birinciliği G. Saray kazandı 

lu 1pOrları aJanblı t&raflından 
ıertip tdu.n T9 cnmwte.s1 rthıi1 ba+ 
b:7an ı.tanbul ~ ft.JDPlyonlutu 
mtbabataıanna dCn d• Moda J1lzme 
havuzunda bQytlk bir blabalık ~ün
de devam· edllmlftlr. 

IJu IJ)Orlannd& -1•l•rdenber1 m 
batta. il.den tulüplertmbden olan Ga
latasaray Jl• BeylrOI bu mıeJd ~mıe 
şamptyonumda da e!ddl bir retabt 
altında ç•ldfl1'ıialer Te htr mtı!abaka. 
ba.ştan nDıa~e tadar bu iti lftzide 
Jruıtıbüm.tı.11n )'117.&:merl aruında çe
tin bir m1!ıe&deleye eebep olmuştur. 
hl g1ln dttvam eden m09'.baka1ar 

ook a!AtAiı reçm.lf. havuzu dolduran 
h&llt tarafından heyecanla aeyredil
ml§t1r. Bilha.ssa. tntıı:amın t.emlntnde 
Kadıköy emniyet lmtrlJğlnln bQy1lk 
roıtı olm\lftıır. MtlııabalcnJar neil'-e
s1nde Be1kozlu yttzftcıft1er b\eyük blr 
varlık ı&ıerml~ler ve bnytlklerde 184, 
k1lçtıklerde 210 puvaıı tazanarnk İs
tanbul yilmıe ıamplyonu olmuşlar
dır. Oalatuam:r bftyüklerde 142, kft
çük1erde n puyanla ltirıcldlr. Dünkü 
Y&rt§larda alınan netıce!et tuııiar-
dır: . 

Bayanlar 
100 serbes: 1 - Desine <Gala.ta.Sa

ray) U8. 2 - KlAra (Beyk~>. 
ıoo 11rt il.stil: ı - Fll.ruzan (Bey. 

koz) 2.41, 2 - Selma <Beyk<tt). 
100 k.urbaAalama: 1 - Füruzan 

(Beytos) t.c. 2 -KlAra <Beykoz). 

KilçUkJer 
ıoo tetbe.s: ı - Leon (Beyt<nl s.02, 

2 - Gugu (Beykoz). 
100 11rt tıstıı: ı - Rasim (Beyko21) 

ı.n. 2 - Behiç (Beykoz). 
800 s~es: ı - LA20 <Beykoz> ıı.n. 

ı - ıterlm (Oalata.ııara:r>. 
TOrk bayrak: 1 - B~oz takımı 

4.41, 2 - Oalata.~aray takımı. 

BUyükler 
200 eerbes: ı - İbmhlm (Beykoz) 

1.11. t - Muıtara <Galatuaray). 
100 sırt asttı: 1 - Kema.i (Oai&ta

.saray) 1.26, 2 - Fuat (Beykoz). 
ınoo aerbea: ı - Vedat. (Boykos) 

H.M. 2 - Kemal (Gala.tasıı.ra.y). 
Türk bayrak: ı - Kemal, Yusuf. 

Rauf COnlatasntay takımı) 1.4~. 2 -
Fuat, Tevnk, İbrahim (Beylt'O'Z t&
kıını>. 

Kule atlamalan: ı - Muzaffer 
<Beykoz) ~o.ıo. t - Fuat (Beykoz). 

eon olruıık: yapılan au topu m.llçın
da Oa.Tatanrar. Beykora htllan.en 
galip gelerek 111 topu tampiyonu ol· 
muştur. 

MüsabakaJardan sonra ajanlık ta
ra.tından de~e kazananlara madalra 
Yt kupa mülı:Uatıan meruhnl• tevzi 
edllmtqtır. Be~ostu ytlz6ctuerl ta
sahdı'ltlan pmplycmluktan dolayı 

tebrik ederiz. 

At yarışları 
Koşular sürprizli geçti, 

bahis dolgun para 
müşterek 

verdi 

10 Ağw:tos 19~2 

..... 
Almanlar Krasnodar ve 

Maikop'u zaptettiler 
Stalingrad mıntakasında, Don kav
sinde şiddetli muharebeler oluyor 

Dola cepbeainde ı 

Şimali Kafkuyada Almanlar 
muhtelif kollar halinde llerl ha
reketine devam ediyorlar. Bir 
kol Krunodar

0

1n 15nUne ıelmlı 
ve huwıl bir Alman teblialne 18-
re bu ,dırl zaptetmlıtir. Diler 
bir kol Armavir mıııtııka11na var
mış, Kuban nehrine d8ltUlen U· 
pa wyunu reçerek Malkop pe'° 
rol bavzaıma doiru ilerlemft T• 
bu havzanın merken olan M.l
kop tehrir.i zaplebn~tlr. Alman-
lar ılmdl Novoroılalt Uzerine 11er
Iiyorlar. Almanların bu mıntak.a· 
dakl hueketlerl henUz Azak de
nb:i sahillerinde bulunan Rua 
kuvvetlerini müokill bir duruma 
ıokmuttur. Bu kuvvetler tama
men çember içine a1ınmalt te!.ll
kesl karaısındadır. 

kotlere gelince, Cymliamk'ta 
Don nehrini geçeıh Alman kuv
Tetleri iki kola ayrılmıılardır. 
Bir kol ıimalde Stalingrad, ikin· 
.ı kol cenupta Aatrakan lıtilta
metinde hareket etmektedir. Bu
ralarda oiddeıli muharebeler 
oluyor. Almanlar Don kavsin· 
fJe Kalaç mıntakaııındaki Rus 
kuvvetlerine tııarruzlanna de
vam ecliyorlu. Moıkova, ıon 
gUnlerde Rue kuvvetlerinin bir 
rniktar geri çekildiklerini bildir· 
mi~tir. 

Rzev mıntakasırıda Ruslar ta· 
arruza devam ediyorlar. Alman
}ftr müdaf anda bulnmaktadırlar. 
Burada ve daha 9imıı.1dc Rolkof 
m.ıntakasında deği,iklik yoktur. 

MuU"da: 

Durgunluk devam ediyor. 
Yalnız topçu düeJloııu ve hava 
~rpı~maJan olmu~tur. Eski ln
ıJliz Harbiye Nazın Hore Be
Usha yn;rdığı bir makalede her 
geçen giinün Almanlar için fny
dnlı olduğundan bahsile hareke
te gec;ilmeııini istemi~tir. 

Uzak doğQda: 

Vlchy radyoaunun bUditdi~ine 
göre diğer bir Alman kolu. Ba
kd'ya giden oimendiler batbnı 
taklbederelr. Ceorıievsk mmta
kuına varmııtır Ceorıi.vık, 
Terek kaz.aklannın oturdultlan 
eski Terek villyetinln merkezi
dir. 1 77 7 de mU.tahkem bir 
mevki haline aetirilmlıti. Nüfusu 
30 hin kadardır. Tıcatetglh hlr 
oehlrdir. Bu ıehrin cenubunda Müttefik deniz ,-e hava Jmv-
Cro~ny petrol hıı.vzaaı, garbında vetleri Avustraly:ının oarkında 
Kalk&1ı1anın meıhur kaplıca ,.. Salomon takım adalarwıda ]a-
hirleri l>ulunma'ktadır. Bunların pon işgali alımdaki yerlere VI'! 

ara11nda blltün dünyada tanın- Aleoutienne ndıılanndnn Japon· 
mıo Narıan mad~ suyunun bu- ]arın elinCle bulunan Kiska·ya ta-
lunduiu Oiatigor1'k da vardır. arruz etmişlerdir. BuralardA eid-

DilnkU Alman tebliğine g8re, detli muharebeler oluyor. Japon· 

ca biribirinden aynlıyor... İçtimai cBlr gün büromuza ıenç bir ka
m~elelcr hakkında tetkikler yap~n dm ıcldi, ıunlan ı8yledi: cKocam
Dr. Parker ile karıaı bu kadar c;ok dan aynlmak lıtlyorum. Çünkil artık 
boıanmıının n :den ileri geldiğini heni ıevmiyor. Ceç Vft)ı:itlere kadar 
araştırmışlar, neticede talaklann ya· LUroııunda kahyor. Uzun müddet
nsının ciddi bir ıebcbc dayuımadı- tcnberl birlikte aokağa bile c;ıkma
iını ve bu gibi v11kalarda kan koca- dık. Bu hayata tahammül f'dilc
nın nrnsını bulmak. pek kolay oldu- mcz.> Bunun Ozerfne kocasını davet 
ğunu görmüılerdir. Dr. Parkcr ve •ttim. Adamcaiız. kansının booan· 
ltarı"t bunun üzerine; •İzdivaç tamir· mak için milracaat ettiwini öğrenince 
hanesi> ad1 altındıı. bir mÜe!!ese a:r kalsın bayıJacakb. Kansını çok 
kurmıışlardır. Bu müessese, kendisi- seviyordu, izdivaç hayatından ınem• 
ne bıış vuran kan veya kocalara tav- nundu. Gerçi ıeç vakitlere kadar ça
siyelerde bulunmaktadır. 20 haf ta lı11yordu, fakat bu, ailenin ıaadetl 
içinde buraya mürftcaat eden 4000 içindi. 

At ran§lannm beşinci hafta koou
lann& dtın Vellefendl k°"'1 yertnde 
btıyilk bir tala.balık &ıtınde devam 
edllm1t\lr. 

Şimal! Knlkasyada Alman kuv- lar Salomon adaları önünde bir 
Arap at n kı.srnklannın strd1Rt bu vetlerl her tarafta ilerlemiıler v• Amerikan zırhlm, 5 kruvazör 
lro§Uda San btrlncl, Tomurcuk lltln- .ıJOO kilometrelik bir cephe Uı:e· ve 4 muhrip, 1 O taşıt gemisi ha- . 

Geçen hattanın ıraııtıl öademtr bu 
serer dt Romans n diğer raldpler1-
nl ıeçeret aflrprbı yaımuş l'e tahmln
ıerı aı• G!t ederek m~terek bahsin 
dolgun para vermesine aebep o'!mut

cı, Tuna tıçQncQ ıe~tfltrdlr. Bu rinde Kafkas dajtlımnın etekleri- brdıklarını bildiriyorlar. Ameri- 1 
koşunnn ra.nyanı 17&, plAı!ıelert 100, ne varmı,hırdır. Daha ttmalde ka tebliği eadece muharebl!'nİın 
110 kuruş verml.itlr. Sıallngrda mıntakaııındakl hare- devam ettİKİni lcayclctıncktedir. 

Dördüncü koşu ı'-"....,...-..~ ........ !l!!!!'.'~'!'!"!!'~~!ll!!!!!!l!!!!!'!!!!!!"!ll!"_ ~-~-~~ .. -~-~~=!"°"~J' 
İki yaŞJnda n hfQ kOfU kıı.zanma. .. ____ -,.-_ - - - --- - -

mış yerll .sat un tngıııı tBek ve dlşl M ahkemel~rde: 
taylarmın rtrdttt bu kotu net1ce.strı-

çiftten 2600 Ü banımıı ve tekrar Kadının da kocasını ıevdiğini an· 
mesut bir hııyat kurmuştur. Bunun lamııtık. Haftada bir gece biılikto 
üzerine clzdivaç tamirhanesi> Ame- çıkıp gezmeleri c;ok iyi olacağını mU
rikadıı büyük bir oöhret kaz.anmıı- nulp tekilde töyledik. İki taraf da 
tu. kabul etti, bu ıuretle bir botanmanın 

Dr. Park~rin uıulü çok basittir. önil alındı.> 
Bunu bir misalle anlatalım: Mary İzdivaç tamirhane.inin mU'Vaffa
adında genç bir kadın bir ııün ta- kıyetli bir tamJrl de rudur: CünUn 
mirhaneye geliyor. (Tutulan btatia- birinde genr bir kadın geliyor: cKo· 
tikler onda altı kadınların müracaat eamla biribirimlzi görilnce beğendik, 
ettiğini göııtermiştir.) Koca.sile arası· uzun tetkiklere lü%Um görmeden ev
nın açıldığını söylüyor. Dr. Parker, lendilc. Hn:bu.ld aimdi hislerimizin, 
başından F.CÇenleri. eski bir dostuna dü~ilncelerimfzfn blrlblrine uymadı· 
anlatır gibi nakletmeııini isliyor. Ka· ğını görüyoruz. Ben ıesimden, musi
dın anlatıyor: !tiden, kitap okumaktftn zevk alının. 

cKüçük ya!jta yetim lcaldım. Ak- Kocam ıpor ve sinema ıever. Kcn· 
rnbamdan iki yaşlı kadın beni bü-, dlsine ııanatın inceliğinden uzun u:r.a
yüttii. Bir gun Bili adında bir genç dıya bahsettim, bir türlü ilcna 
benimle evlenmek için müracaat et· edemedim.> diyor. Dr. Parker ka
ti. iki ya~lı kadın izdivaca tnraf tar dının el' an kocaaını sevdiğini anlıyor. 
olmndı. Buna rağmen evlendim. Fa- Kocayı davet ediyor, onun da kan
luıt çok geçmeden hata eUiiimi aıı- ıımı ıevdiğini g8rüncc şu kararı veri
ladım. Kocam iyi adam, evinden yorı Kadın sanat hakkında konfc· 
bnşka bir aeyi dilıünmcz. fakat beni ranslannı keııecektir, koca da bok
çok ihmal ediyor.> ııörlerin hayatını anlatmaktan va.zge-

Dr. Parker bir parça daha görü· çeeelr.tir~ Haftada bir akşam ainema
ıüncc ortada ihmal diye bir fey ol- ya, bJr gün ma~ gidilecektir. Bir 
madığını görüyor. Bir parça ıımarıı- gece evde kitap okumakla vııkit ge
larak büyütülmüş olan kadın daima c;irl1ccek, bit akşam da müz.ik dinle
okşanmağa, her hareketinin beğenil- necektir. 
mes.ine alışmıştır. Her gün: cBu el- Dr. Parker, 8nUne gcçilemiyecek 
bise ııana ne kadar yaraetı.> Yahut boaatımalann az olduğunu söylüyor 
C.Şu tatlıyı nefiıı yapmışsın. Bahse ıve cBiitün mesele iki tarafın i7.zeti 
sirişirim ki başka kimse bu kadar nefsini koruyarak mahirane hal çare
uıuvnffnk olnmau tarzıında ııözler lerl bulmaktadır:> diyor. İzdivaç ta
dinliyen kadın, koc~ından bu yolda mirhanesl her mllracaat edenden 5 
komplimanlar duymayınca araları- dolar ücret almaktadır. 

tur. 
Birinci ko•u de N1lt\fer b1rlnci, Varadtn 1klncl, vı-

s do tıçtlncü oldular. Ganyan 400, 
Bu koşu atı., kOfU.'UydU. ttq ye pel.'leler 150, 200, tl.UI bahta 875 kuru' 

daha JUbn Yt.Gtakl ar llan İnglllz nrdl. bel ft dôrd11ncl\ ~ 
at Ye lr:ı.vaklannm lftlrllr. ettiği bu arasmdaJd çitte bahis te (400) turu: 
k~unun neUcesindt Davalaclro bl- kazandırdı. 
tlncl Alemdar lklnol. Eıteb tlçtbıcü 
o:du. Ganyan 125, lk1ll bahta de ıeo Beıinci kotu 
ku~ verdi. Üç ve daha JU}tnn yqtatı 7erll aaf 

ikinci kotu kan İng1llz at ve kımı.klannm IOOO 
tt9 ya.omda hlq lrOfU kıızannınmış metre herlnde yaptıRı bu ~u ~ 

saf n.n Amp erketr: ve di§l taylannın heyecanlı oldu ve geçen h&ftn Ro
glrdlği bu koşuda Rtnt blrlncı, cey- mansı geçen Ö'zıdemlr bu sefer de gfl.
han lldncl, Bchadır t1çllnci\ oldular. 7.el bir ko.şu !le btrlncl oldu. :tklnclllğt 
Ganyan ııo, pl~er 100. 200, 800 ku- Buket llçünclilllğü de Romt\ns aldı-
ru~ iklll bıüı.<ıl de 21 lira verdi Jar. Bu koşunun ganyanı 13 lira, 

· Ü •• il k · pllıselert 100, 12:5, 200 lr.unıf, iklU bahııl 
çunc Of U 4S llrn. 50 ır.uru~. çifte balul do (33 

Dört n daha yukıın ya.(.akl saf kan Ura 60j kuruş kazandırdı. 

Sirkeci istasyonu kaldırılacak 
Eşya istasyonu Y edikule, Yolcu 

istasyonu Kumkapı olacak 

Küçükçekmece ile tehir arasında elektrikli 
tramvay hattı teıis edilecek .... 

verilecektir. Planın tatbiki ve !.atim· 

lak masrafları için alakalı V ek&.letler 
mali yardımda bulunacıılc:lardır. Bu 

takdirde plilnın yakın bir zamanda 

Oavutpaşa cinayeti muhakemesi 
Suçlu: «Kendimi kaybettim, ~e yaptığımı bilmiyo

rum. Fakat Vasfiye açtıgım yaralardan 
ölmemiıtir :e diyor 

Davutpqada beraber yaşadığı vas- - Vasfiye lle sc"kl:t. sene btrnber ya
tıye adındakl kadını kıskançlık yü- oadık. Kendisini çok 5evlyord111n. 
r;Qnden bıçnk1a öldürmekten mamun Fnkat 11on zamıınlarda benden [;iz.ll 
Hakkının muhakemtslne 1!dDcl ağlr başka. erkeklerle k.onu.ştıığunü · oğ
ceza mahkemesinde bakJlmlŞtır. Cl- rendim. Bent de 1hmnl ediyor, sık sık 

mahk kavgalar çıkarıyordu. Vakadan l!d 
nayct kend1 evinde l.şlenen ve e- giln evvel de benimle kavga ederek 
medc p.hlt olarak dinlenen Ayşe l ti 
e.dındaltl kadın vak.ayı oöyle anlat- cşynsını il ıp Ayşcnln evine git • Er-

tesi gece kendl~nl alıp eve götunnek 
mıştır : tızere gittim. Vns11ye benimle gl'l-

- Vasfiyeyi eskiden tanının. Ken· meğe razı olmadı ve beni haknrctJe 
disl scidz senedenbert Hakkı Ue be- reddeLt.l. Bu muame!e k:ırpsmda 
raber yafl)'ordu. NIUhlı olup olma- kendimi kaybet.llm. Ne yaptı~ınıı bıl
dıklarını bllmtyorum. Son zamanlar- mlyorum. Fakat Vnsfiye benim bı· 
da k:ıskançlık yüıUnden Hakkı ile ara- çnkla açtığım ynral:ı.rclan olmemlştlr. 
lan aç1lmu,tı. Vak.adan 1k1 ıün tv- Kendisinde zührevi ha::t.-ılık vnrdı. 
veı Vasfiye Iı:oca..ımıdan ayrılnuş Yt' , Onda.n ölmüştür. Bu dn )'apoı J:ı rla. 
eşyasını alıp bize gelmlıjtl. nentm sabittir. 
ev1mln tıat tatındn.k! kiracı çıkınca 
oraya yerıe·şecektı. Ertesi gece lkl
mlz beraber benlın odamda otururken 
Hakkı geldl ye doğrucn odayo. gire
rek Vasfiyeyi kolundan tutup: cHadt, 
bernber rtdece~zıı diye gttrilklemeğe 
ba.şln.dı. Vasflye gitmek istemiyordu. 
Onlar kavgaya tutuşunca ben kork
tum, odadan çılnp üst knttakl kiracı
ya ve sokağa çıkan ,oğluma seslen
dim. Merdivende cUrültüler oldu ve 
bir aralık Vastlyenln t'!e; •Bent Tilr-

Demiştir. Dlğer şahitlerin dinlen
mesi için muhakeme bnşka güne bı
raJı'..ıl:nışır. 

Emniyet umum müdürü 
lstanbula geldi 

IUn açıldığını, kocasının artık ltendi
ıini sevmediğini zannediyor. Amerika'da yeni bir 

Sirkeci • Yedikule aıaııında, hat 
boyunun iki tarafında ahıap, eski 
binalar vardır. Bunlan kaldırmak ve 
hat boyuna yeni bir btikamet ver
mek ic;in Belediye imar müdürlüğü 
tarafından bir proje hazırlanmıotır. 
Proje, yakırıda mütalaası alınmak 
Uzere Nafia Vekaletine gönderile-

tatbiki ihtimali vardır. du, öıttyorumı diye bağırdığını duy
dum. Hemen oraya. koştum. Menilve-

A 'J - 1 nln alt ba.c;amağında soku.k kapısının 

Emniyet umum mi\dürft B. Sabri 
Adalı, Ankarndan ~chrlınlzc gelmiş
tir. Umum müdür, ln~e ve mürnka.b! 
l~l(!rfnin bfledlyeye devri üıcılne, 
belediye zabıt;asmı.n nğlrlaşnn Ya71-
fes1 karşısındn, kadronun tokvlye 
edUeceğlnl ıöylcmlştlr. Dr. Parker, kadının kocasını tt:IV• 

diğini, ortada yanlış bir düaünce ol
duğunu. yaılı kadınların da genç ka
Cfının diifilnceainl körüklediklerini 
anlıyor. Derhal kan kocayı bir araya 
feUrİyor ve fU anlaamayı kabul et• 
thlyor: ikisi kısa bir seyahate çıka· 
,.klardır. Dönüıt• bir müddet ihti· 
7ar ltadınlardan uzak yaııyncaklar
Clır. 

Kan koca 2 haftalık bir seyahatten 
• kadar mesut dönmüalerdir ki, ita• 
4ın izdivaç tamlrhaneaine heden 
tnUracaat ettiilnl ılmdi bir türlU an
lıyamamaktadır. 

Dr. Parker'in tetkiklerine ıöıe b~ 
pnmalarda para baı tolü oynamak· 
tadır. Talaklann çoğu fazla para ve· 
79 parasızlık yüzünden oluyor. Bun• 
dan ıonra uzlaşamamak, diloüncele
rin uymanıuı, blribirine itimadın 

gibi ıeyler gelir, Or. Par· 

madalya cektir. Nafia Vekaleti de, ıimendifer 
Londra 10 <A.A.> - Amerlka C11m- münakalatına taalluk etmesi itibarile, 

hurrelsl B. Rooseveıt dttn radyoda. plan etrafında Münakalat Velr.aleti
blr nutuk sOyllyerelr. lstlhsalln müm- nin de düşünceııini soracaktır 
ktln o!dutu tadar Ç-OtaltılmMını lSI- Yeni plana göre lıtanbul~n mar-
t.emiştir. Stvll :tımseler lçln de bir d' bil "k • y d''- l d 
h b d ı lhd edllm''"tlr B tan ız yu ıııtasyonu e ı.ıı:u e e 

ar ma a yuı as Mi • u 1 k y · b .. k" · d'E · madalya istllual sahasında mi\hlm o aca tır. anı uguıı u aımen ı erın 
lf görenlere nrtlecektır marıand1z trenleri Y ediltuleye, yol-

---·- _ cuları da Yenikapıya çıkarılacaktır. 
Rhur havzasına son akın Bu suretle Sirkeci İstasyonu kaldırı-

LonClra 10 (AA.) - Tayyare ııe lacaktır. Banliyö yolcuları ic;in Kü
ahnın realmler, Rhur havzasına son c;ükçekmec:e ile ıehir arasında bir 
akınlarda Dul.sbuı:g lle diğer S şehrin elektrikli tramvay teııis edilecektir. 
ağır ha!ara uğradı~mı rösterlyor, Bu Yenikapıda ıimendifer hattı bugün· 
tehlrde il bQyUk çelik fabr1kası, ktm- kU mevkiinde bırakılmıyacak, SO ve 
yevl fabrlkalar, Uman, bir kömUr ya'hut ı 00 metre içeriye do~ru alına
madeni, bu mad<!n civanndakl bina· calc, .,ki, k!Shne evlerden temizlene• 
lar tnhrtbedıımı,ıır. cek sahada büyük ve ıeniı bir sahil 

Islanda'da manevralar yolu yapılacalrtır. Bu yol, ye~illikler 
Londra 10 (A.A.) - 1sınnda'dak1 arasından geçecektir. 

Amer1kan kuvvetleri büyük manevra- Nafia ~e Münakalat VeUletleri 
tanibederlene Dlln Umumi meclise 

Kagıt alım ıatımı aerbeı arkasında vastlyeyl yere çamelm~ Umum müdi\r, vllflyet ve belediye 
erklı.ntıe görüşmeğc başlamıştır. lft 

tedbir olarak İstanbul emniyet teş

k1lltmde bulunan butüıı mhnhaller 

bı kıl k ? bir vnDyette &ördüm. YüzUnden ve 
ra aca mı göğsünden kanlar ftfkınyordu. Bon-

Vatan arkad~mızın Anlr.atn'dan ra polisler geldiler, kendisini alıp 
aldıi;!ı bir ha.bere göre yiyecek mad- götürdüler. Bu esnada benim elimdeki 
delerinden başka el konnıu~ ajan 41. l~mba. söndUğU 1çln Halr.:k.ıyı göreme- do1durulacaktır. 
ıter maddelerin de ııerbes bırakılma. d!m. -----
sı hakkındaki kararname yakındn Ve- Ayşentn otlu Muammer de: İaap itleri için 

- Akşam yemekten ııc:mm evin kar- y-
lt1ller heyetine verllecek.Ur. Bu mad- ~sındakl berbere gitmiştim. Biraz müracaatlar 
delerin IJMında U~ıtıar da. vardır. aonrn annemin bana aeslendlğlnl laoe i~lcri Belediyeye geçtikten 
Kll.ğıt alını ve satımı da ııerbes bıra.· duydum. Derhal eve ır~,ıuRum zaman aonra Belediye Teftiş müdüılüğıino 
kılacaktır. Va~tıyenln; ..Benı Yuraular11 diye ba- birçok müracaatlar yapılarak mcmu-

tırara.lr. yere yuvarlandığını gördUm. . 1 b' d ı . ı !maktadır 

İngiltere' de liarb 
işlerinde çalışan kadınlar 

Londra 'ıo CA.A,) - İnglltere'de 
1899 do~mlu kadınlar da harb işle
rine 1ştı~k etmeğe çaAırılmışlardır. 
Bu suretle harb işlerinde çalı~ln kn
dınlann yekwiu 8 mUyonu bulm111-
tur. 

rıyet ta e ın e uu unu • 
Vuflye kendisini kimin TUrduAımu Mülga iaae teşkilatından bir kısım 
eöylemed1 o sırada biraz Sleddeı de k 1 .. d • 
H kk ... dlim Blrır.... delllcanlı memurlıır •çıkta a acagın a:ı•. y~nı 

a lYl ııur • ......,.. k d b 1 d en ıyılerıle 
kendlslnl tutmuşlar. k.açmnna bırnk- a ro u '?~mur a! an a· 
mıyorlardı. Yaralıyı polisler abp vücuda getırılccektır. Bu l!ebcplc h 
hastanaye ıötürdl\.ler. fiçten memur alınınıyacak~ır. :·~~ı.-

m1.,..1 M H kkı hltle- laa miirftcaatlara cumi\Ttcsı gunu?9 
De ~" r. nznun a • fa d . "b b lda cevap vcnl-

l'ln bu lfauelerlne karşı bir dlyec~l en ıtı .aren u yo 
olmadığını aöylemlı 1e; mektedıt. 



ıo Ağustos 1942 AıR!ŞAM Sahl!e 3 

Bundan bir müddet enet ga- ş h. d l Perdes·ız pencere 1.. "'~---c:A Sular neden 
r;eteye crDünyarun en mesut lnsa- e lf e yapı :~ , Bi:r l\lotla mecmuımnda ftl.U• 
nı Türldyededlrn serlAvhaslle bir ları okudum: 

rın:;~ış;:- :::ı::sı fti~ azaldı lstanbulluları heyecana kesiliyor? «A\TUpada kadınlar O dereot 
bizim topraklardan çıktı; en zayıflamışlardır ki çoğu Meta 
uzun ömürlil Zaro ağa bizdendi; • • • _ birer kürdan halini alnuştu. 

güzellik, zeki ..• ilh rekorlJm hep En fazla ınıaat Anadolu du"şu"ren pencereler,, Terkoı ıle ıehır arasında Şimdi bunı.:mn e1cseııs1 berbet'-
b~c1e kmlmışu... • diyordum. - liatti boyunda yeni bir boru hatti lazim Jerlne: 
ş_ım.df de ~aber vereyim ki, şeh- - Aman saçlanmı Uyle bir 
rımızde bır izdivacın 25 inci . . tarzda yapınız ki çehrem blnuı 
yıldöniimü şu tarzda kutlanıyor. Malzeme azlıaın• ve pahalıltifna 4C f d . Ş.ehrın ek,er semtler~~· ıaat yJr- daha toplu görilnsUn .•• diye rlca 
Diinyarun bu halinde '-!.iyi'"" bir rafmen ıehlrdc insaat devanı edl- Bu ev kiralık mı e en im,, nu üçten ıonra ıular keaılıyor ve bu. ediyorlar 

uu " 1 l şikayetler• aebeboluyor. Suyun ke- . ' 
tören nncak Tükiyede yapllabl- yor,o Be ediyeye yapılan m!lracaa~ a- ~ silme.ıi aebebinl ara,tırdılc ıu mal~· Ve güzellik enstitU'.lert şhndJ, 
lir ... Bunu bütün mflletim.fz için nn yüzde doksanı Kadıköy. Beledıy• ~ HiKMET FER/DUN ES matı aldık: ' kadınlan olduldanndan blım 
de saadet timsali telakki edem ıube.1ine,.1:ani Anadolu ıunend.Jfer Tcrkos şebekesi Belediyeye geo- daha etll canlı göstermek fçfn 
ilh ... ıı ' hattın~ ikı tarafındaki ıabaya ta.ıı!• Vaktile cPerdeaiz pencereler> manııştır. Bu kiracdar keındi tanıdık- tiiii zaman abone aayı11 16 bindi. t.- tedbirler düşünüyorlar.o 

Ga t 1 _,_ tc kJd IQk edıyor, Hat boyunda yapılan bl.. d d b" k hikf! • k tu l a a'-rabalarına fil"- bur tut b 1 b" k ze e er Yllll•IZ acı n ı ı ı ··k .,,ı· ·1 d" B · a ın !l tı' a3 ı:ıye91 0 umu, m. ann • K; can ayı • tan u un ırço ıemtlerinde Halkalı, Muhakkak ki yeryittil; 1939 
Y 1 . to 'Il . in na ar, u • sa.rılfe er ır. eton ınş:ı- A "' uk •. 1 'd" t racaklardır Bu zamand b"'·.1 blr Kı ı_ 1 d B la mz gemı rpı enmesı, ya iZ • • d • buk b 1 le gU 1 ~agı 1 arı mevzuu şoy e ı ı: u . . · . a. uy•O r .. çe,me ıu arı var ı. u ıu nn danberl son derecede zayıllıya.n 
yangın haberleri dercedilme.ı. at ıçın emır çu u ma ç 

0 
• Bir gen~ adam sokaktan geçer- kelepırın baikıuına gıtmesına razı kelilmesi üzerine abone sayısı artmıı, insanlarla koskocaman bir ki.i.rı-

Bi . duğundan, in,aat aahiplerf demir '- b • d il ı ı ~ 
z. Y<~ra habercı. değiliz: Cemi· çubuk yerine eıkl raylar kullanmak• ıı.:en, it evlıı. pencereıın e oturan g - o ur ar mı.•···. . . şehrin birçok aemtlerinc de ıu veril- dan kutusu hallne geldi. 

Yetın ıçinde bahtıy rlık tezahllr • zel bir kadına &şık olur, Artık o gün- Bunun ıçin ıüphelıler b.emeo aiza •ne,ine bula.nmı•tır Bu yllzden abo- B kürd nl dlln f 
1 .. •. - tadır. Vaktile fıe yaramadı~ için pı· I • • " . u (( a ar yasııı D• 
en olursa. onlar da sutunlara yasada ıatılan bu raylar, inşntta. den ıonra her zaman evin önilnden soruyor ar: ne ssym bugün 36 bini geçmİDtİr. sanlan da artık - esldslnln aır,. 
- ve bu eler memnuniyetle - kullanılıyor. Bununla beraher, yapı geçer durur. Tıpkı mukaddes bir yeri - Acaba ev sahihi nerede) .. Ad- Kağıthanedeki süzme havuzlan ve sine _ 0 müthiş uyıfiığı perde-
g çer ... Norm.ıl zamanlarda, garp miktarı geçen ıeneye nauran ylizde ziyaret eder ı;tibl her gün birkaç k~re resini hillyonunuı: değU mn Birke- ıehirdeki tesisat daha bir misli •u temek lçln çareler düşünüyorlar. 
basınında tlmondanlteı> muhar- kırk nİ•petinde azdtr. Bevdiğinin içinde !.a~adığı dört du- re de ona ıonak... vermeğe yeter. Fakat Terkoı ııöllln• 937 yılında, kadın zevkleri üze. 
drleri bile vardır: Balohırn, dil- varın etrafmda donup dolıı~madan Diyorlar ve aizden ev sahibinin den ,ehre kadar olan kablo daha lnd ·· tebit hl 1 to ..,.._ 
ğ . d . . l 1 f zl k l 1 ı· d ""l r e mın r mpara r s• (inlere, dllvetlere gider, orada M J yapam~~· .. .. sıırih a reıını a ıyor ar, Evet, bir ke- a a ıu a ıtı maıına e veriş ı egı - bl hüküm süren yeryüzünün en 
gördüklerini, işittiklerinl, - ka· e ffi Ur ar Sevgılı de p.?ncer~d~n 0ına gulum· re de ona gidecekler ve doiru ı1Sy· dir. Sular idareıi ikinci bir hat döıe- m ·hur ve en fistat berberi Mu 
dmlann tuvaleti. şunun bunun •-er. Uzaktıın uzağa ıltıfatlar yollar ... leyip ıöylemediğinizi tahkik ede- meği dilşünmüı harb buna mlni ol- eş 
dedı"kodusu dabll _ tuzile, bibe- k fi hte ·bu sıralarda aıık birdenbire ki ' ş h b r A k d muştur. ' Factor bir azayıfhk makyajt» 

Ooperatı• e fena halde hıutalanır birkaç gün ya- eke er.t·I: · .up e u ... ş tan a lcadetmlştf. rile yazarlar. Kimi: «Aman ya- • uvve ı ımıı... Sular idareıi ktılık kömllr tedariki 
rabbi '· Bu esrarı nereden o"X..en· taktan çıkamaz. Ateıl düıer düşmez , !!k" b 'tt ki J d d ile me.aı•ldür. Ax.uıto• a.,.. Karade- Kadınlann sürme uçlanna ka-

5• h k d [n k LAi ın u çeıı en racı ar an a- •o- il J• dar kanşan bu z'-lil berber ••· • ed f kın _ _, dl emen genç a ının ev e o~r · • • h b 1 ri d cL d nlzde kömür nakliyatmt giiçleştlrdi~i un ,,_ nuş, ner en a a vamış.,. • Nı·zamnama. gelın" c• s· d ·· U "' t a etere •var. ~0 erece me- yıfiık makyajı ile, bazı boyal"•, ye aşar... Kfml. giller, yahut .. "" . .,. ır. e na gora ·n r ... p~ncere er per- raklı olanlar,.. için eylillde, deniz.in sakin bulundu- -· 
gülümser, geçer. Ve bütün bu aza kaydına batlanacak desı:ı: Ae ev bo~bo, .••. ~aşın~ış- lıte bunlardan biri lle aynen ara- ğu zaman bekleniyor. Eyk>.lde hav.- renklerle elmacık kemiklerini ta-
neşriyatm akisleri latif olan b!r lar!... tı~ ~akttle kendmne dıın- mtzda geçen bir konuıımaı la.r bozarsa Zonguldaktan lıtanbula mamlle tebarüz ettiriyor, yas 

' U · l' a d · ti Y ntn en buyuk heyecanını veren bu B b t" ·ı k kv u b d '- derl.ı,ini tıpla sfnama yıldı .... Mar lltıfe hududunu aşmaz... mumı mec ıa ı:ızaıun an tıcare e . .• .. _ 02 mu u apsrtıman efen- ge ırı ece um r, ura an .:amyon- · ... ... • 
Ben de, yazımdan böyle bir me,gul ban zevatın teşebbüslerile ~er~esız pencereler karşı•ında du,up dim) la Terkosa nakledilecektir. Bu, gllç len Ditrih gibi kemiğin üstilne 

netice çıkaca~mı ummuştum. kurulan yeni Memurlar kooperatifi a~ tr •. .> • _ Tutuldu... olmakla beraber, kışın ıehrln ıusus yapışmış gibi gösteriyordu. 
Y • ı b • ı ld··num·· U kutla nizamnameıi Ticar•t Vekaletine Şımdi cperdeaız pencereler .. yal- Y ah h '- K kalmaması için mümkün olan her ça- o zamanlar bu w:ayıflık nıak-ınn eşme yı o • "' 11 A x.. d X.'l hl k İ - a. v va vau... aça ver- ~. 
nrşında bulunanlnnn bu gazete g5nderilmiştir. Nizamname, Anka- b~ı° za:; ~ ~.,, e.,ı i rç~ tan- diler acaba) • :reye baş rvunılacaktır. yajına karşı 0 derece büyük bir 
yazısından i3tisna3ız memnun r•da bir zat tarafından taldbedil- u p u7 ı e~ın, eyecab' ara ura ıyor. - Bilmiyoruz efendim... Bir boru patladı rağbet olmuştu ki pek çok res-
olacaklannı sanmıştım. Zira bu mektedir. Nizamnlftnenin bugimler- er ~er 0 

•• mtyah ır ev, . ır a.Xald - Yazıklar olaun . .• Bi.z de tam Terkoı ile K&ğıthane aruındald samlar hem de meşhur hak.Od 
Olsa Olsa Olen' bı'r tebrı'ktl. tts"-' de tasdik edilerek geri gönderileceğik tıman I atı gohren,b eml en cıvh~r la. buralarda ittiyorduk ..• v __ oda"'... b ı d ı..ı •-( dil ı tkArla ı işleri ı bı kı 

ı -.ç- •• "d d"I" N' 1· l omıu ara. ya ut UI\ ann ııa ıp en- 0- d bl h l~ r ana ıu oru ann an v ruı n pat a- ~na r, run n ra P 
lik ne nd zikrediliyordu ne ~va· umı e ı ıyor. ızamnam3 ge ır ge - b l Kl lık > - ort 0 a, r o... mıştır. Bu münasebetle ıehre diln berberlerin yanlanna glnnlşlerı 
dı ' • mez kooperatifin kurulmasına ve llza ne .?'vurur ar: ra mı ." ' t - Vah van va~ ... Tam da bize pek az ııu verilmlıtir. Sular idareal s' .. man, toplu, wr:ı .. ü etli kadın· 

· k d b t k Boy le perdeaız pencerelerın ıstım- •• D . f'I" . • ~ J.,... 
F kat tees~ürte oğrendim ki• ay ına aş anaca tır. b l h lk d h dU gore... enız ı an da g!SrUr delil tamiratı bitmek ilzeredir, Bugiln ıu lan bu yenl makyaj slstemile da· 

<ıV y bizim mahremiyctlmlzl nl: Aza yaı:ılırken, kıştan evvel te- .? d"'~~ 1~1 ~· ereke • ı°ye.canb" ; ml?.. verilmMİno başlanmı!JH da bonıla- ha süzgün simalı gö3ll!'mtep 
çin f~ etmiı::,.,, diye kızanlar bu- mtn edilmek üzere, memleketin b,ur ugdun gostelrm.e lÇI n IJı'[~ ı:r.ı:a - Görür efendim!... nn dolması ve her tarafa bol ıu ve- b 1 l rdı 

"· h l"f l · ''b h"' ti a,ım an geçen erı an atacagım: 1 y _1_ Dah a amış a • 
ltınmus Kutlama m rasimine mu te ı yer enne mu ayas ~re e- . • - azım....... a .önce davra- rilmC3İ ancak bugün üçten ıonra ka- Halbuki 939 dan onra sanki 
bi ~ki k girmiş il ttt\ - ri gönderilerek erzal.. ve s;sire alına· .. Be~ altı gı.indenhen aokıık kapımtz namadık işte ... Ne zaml'ln tutuldu) .. bil olabile~ktir. 

r do t u 'f hlssM"I-~., 0Y~ caktır Getirilecek erzak \cin eehrin gund~ belki 70 - 80 defa ç.alın1.1or. Üq dört gün oluyor --- meçhul ve kuvvetll bir el mil· 
zım a b. ezl yı b" hı •1·....: 

51
;. okı.;· muht~lif noktal rın~, sa;ı~ yerleri Evet, hiç müb:tlAğ,uız bu kadıır. Zi- - Vah vah vah o~;~k biraz Bir gardifren trenden yonlarca çehreyi Max Factor'un 

rusu oy e ır şey ç ,.e a - ı k d k" d · L d - •• • ky )il b d 
lı l • t• 0 imi ku- açılacaktır. ra a t atımız a ~ aırc QO,an l vo daha evvel gelm!o ofe;ıydık ..• Kim düıı::tü ma a c oya ı. 

ma ge nıenuş :ı... n. 0 boşanmadıın da kıreılandı. l.tikin ye- t b > ~ Öyle znnne.diyorum ki bugil'n 
yuculnnm da hakemdırler: Ben· Ankaraya giden ticaret ni kiracıla:- henüz gelmediler ve pen- tutu aÜ ~ f d' Dtln D-:ıvıe~ demlryollan işletme bir «şlşınanlılc makyajı·ı lcadedll-
de böyle bir ka t olamaz; asla h t• d•• d"" cereier şimdilik perd •gizdir 111to \' ~ıyoruz be enl ım... • kısmı gardltrenlerlnden 43 yaşlarında se nek ziyade rngvbet "'Öreceldlr. 
Ad tim de'Hldir Hep biiyle bir eye 1 on U .. d 70 80 d f le - "i: b e munavere öy ecct uıaytp gıt- Murat Tezcan Ya.itacıktakl kardeşi.- r ... 
mevzud n: mü~a ebet' Gocu- Ticaret Vekaletinin daveti üzerine gut e ·d . e a apmi° ~1 ın~ .~- ti ... Ahlar, vahlar, yaıık olsunlar nln evlne gltm'?k ilzere ştmen- Eti kemiğine yapışan 942 Av:ru-
nanlara haber vereyim ki'·hi\dise· Ankaraya giden f·!nrimiz ve lzmtr ~han ilr p~rdUealz 1 Ped~cere er g rup raıınd" bir •Urü ı•Jat.. . dl!erle Kartala glderıksn Maltepe pasının kadını, ayna kar:-;ısmda 

.. l ı · c1·· d""k eyecan'\ şen er ır. 11 Ka .... - 1 A t hin olına"'"' .. b"ır"• t-elll bul den cidden müte ... --ifim UCendi tuccar an yer erıne on u ten e::>nrll p .ı 1 "''-''ld"' e ·- arasın..ıtl ren sa- - Y .. ._ "" = • 
k · • y· V k.l • d ·ı d" k er~e er oıı;u utcn tam Y•'nm Hı

0

ddetlı
0 

kiracılar.. h:ınh"" .. dnn d"-11•, kolund11 " b&- mak için bu ~cmarılık nt•••-<'ndım şu n1 hur beyitle ta'n- ıcaret e a etm en verı en ıre • k I d Ik· e.u• ...,.,...,..., --. - sı•:.- .. "' • ...,,, ·n d k d t l '- d t •aat sonra apınu~ ..... ın ı. ı genç .,ından aıı.ır surette ""t"ll.lan""' ........ yajına <lö- eJla sarılacaktır ~ıo duruyorum• tı er en ar a a~ annı laQer ar e - k d A ki d....... k Ukin ... eten kiracıların arasında a ,,_ ... uq....... •" "' • • ·a ın ya ann a mıwıtar y - 0 YaralJ, Hııydatpaşll hast..anes1ne kal-
Kalem olsun eli ol kAtfbi mişlerdir. Ticaret Vekaleti, ticaret k b-' .•• .. l d ı -L ••, ı··k- dıldı:letli• olanlar berbat ldmıeler... Bi k d 1 k l'P. 

a • l . . •. 1 .. • 1 l 11 uar ve goz er e ı y~ g.>z u A d L - b ._ d b 
1 

k 
1 

hl dınlmışttr. r zamanın 8 m an, so a 6 ... 
bed. tahririn 1§ erını tuccar a muı.ere <en ça ışa- l B k H il 'tl z ana unusr an iri e U &. ıı.n ,.._ __________ ,...... çıkarken daha şişman görünmek 

Kı sevadı k rak yUrütmek iatediğind~ tüccar er... af a<;t ... eyeCAn ve mı 0 değişecektik ..• Kapıyı çalmca ı-:>rduı için vUcul1anna küçük kür{lk ra a.rru surunuzu fı d 1 . 1 '. a:>ruyorlar· :ı 
tara n an a ıtyerış. ma gettrme, ve ' - Kiralık değil mi hu kat) Q k pamuk yashklar koyarlardı. 

B d şu reyler sevk iglerinde yapacaklan tekliflerin -Affe.ierıtiniz efendim .•• Bu kat UYUCU B 1 rd bl k 1 
en e « urııu c:qurıı mu et- . ti tk.lk d'l .... b'l k" 1 k ? - Hayır efendim. una an r lamını a çalan 

tni im? V h vah' lfer halde bu memnunıye e tet e t ecegım 1
• tra 

1 
T mı td f d" _ (Gözlerini açarak) l~te boı mektupları etrafına bağlarlar, göKüslerJn .. de 

hata h d a "'İa· 01' ı dirmi,tir. - utu u e en ım . .• ' koskocaman bezler doldururlar-, en e egı ır. sa o sa, ş h · · ta • l · k d" ·· le- Müthiı bir bayal yıktmı ya ... Perdeleri yok ..• Rica edorlm. -o----bir k h 1_..;1 • 11 tç e rımız ctr erı en ı z~ımre · ·• ... • dı 
c;o ~ a ınua. ~1 e e ara· rine ait işlerin ıslah oı.:killerini tesbit - Vah 'Vah vah. . . B~ dtt iki Biz de lstedigınız parayı verebiliriz... · 

rnızda ;'l1uşterek bır ıfade tees'iil'.1 ederek bir rap~r halinde Vekalete hemıireydik. Ne çoluğumuz var, ne Eğer bo2 lael... Böyle temizlik Bana öyle geliyor ki bir gUn 
etrn~mış olmasındadır. arzedecekleridir. lthal&t va ihracat çocuğumu'l: ... Acaba bir ıe.r yap- Adam, apartımaııı 1Tccemiyece,ii- olur mu? zavalh Avnıpah kadın aynı USU• 

E ki . ••• birliltlerinin ne yolda yUrilm~jinin m\\k imk&m yok: mud1Jr) •• N~ güzel ni anlayınca, hiddetle, ılddetle ve le baş vunnağa kalkacaktır. 
• bır maceramı nl taca- d h u · 1 .. d • h kom,uluk ederdik dıı kapıyı hızla kapat le ktı V -<>-- Şayet evinde bir pamuk ya.._ 

ğım, Vaktile ga-zetecilik hay tım- a a mk na•up o acl\gvınak"laır a?:ır- B" • tı ··_·L "bt ~tmiı b .. 1 ._._ .. arAa çı . • B'"'ledi""'nln temı-11._ ......... _ ... _ tık ve go'•gsV iln• dolduracak ·--d • lanma ta o!an rapor e a ete arze- ızı apar m!ln aı:uıı ~nn- no yapsa egen l'lh~r partımanın .,, J"' ~ ':1'-1;1u.u......... .. Auı-

bir , antt.~ : .• .. ,. dilerek tetkik olunduktan aoc:ıra bu olacaklardu önünde yanındakine bızlı hızlı ı•Jnla- şlkAyet edeceğim. sabahlan er- ~ partası bulabilirse .•• 
- Niçin oldurd.un. - diy sor- hususta bir karara varılabilecelı:tir. - Vallahi bilmem ld, efendim ... n ıöylemez: mi) ken lf\ne glden. btr adamun, 81r- Biçare «kürdanlar dünya:m•-

muştum.. ihracat ve it'halat işleri ilo fiat mil· !iterseniz bir kere da apartıman sa• - Allah kahret.in inıallah ••• Ya- nağı, Ankara caddesi. VllAyet ko-
ha - A bırader, anlatayım da sen vazene ve kontrolunda lıtanbul ta- hibinl görünUz. fakat bir şey yap!\• lanl ... Tutulduğu filln yok ... Cez- naat elvan, temizlik ameleslnln 

k ver.· - ceva~ını v~rdl. - cirlerl ile İzmir tacirlerinin mii,tere- bileceğini zannetmiyorum... dirmiyorlar ... Buruıılan K•f da~ın- kaldırdığı tozdan Adet& cbU btr 
~rknd~ımdı, ke~d_ı. ini dııvet et. ken hareket imk&nlan aranacaktır. Dışarı çıktılar. Ukin tutulduğun.u da ... Ah bir kere o ta.btl ıullı ~nlerl hal altvor. Bu mikroplu tozlan 
tım. Yanımıza ikı de har • lnzı • • bildiklerl halde bir türlil perdesız gelse de Dunların ıüngillerl dUpel... yutara~ geçmek: mecburlyettnd• 
al ık. Sofrn fa otururken pıronu Ah,ap hınaları ıtgoırta penc~relerin kapıaından uzakla,smt· Bunca. ıenelik klractyun. Fakat k.alıyonı•. Böyle tem.lzll.k dl1n-
mez b t ' d' k *d ki yanın nereslnde görfilmll.ştnr? _eye a ınp: cc.Buyrun.ıı ıye ettirenler arttİ yorlar. Baı,ları kalkık bot ata a e- "racılann d!l bu lceıdar çeşitli oldu-
bı>nam y nımdakıne ikram et- s· k t h ta hanetle bakıyorlar... ğunu bilmiyordum 
ntC'l mi? ... E, sen "'Öyla Allah n· b" •1gor.t~ IIJd~~lanya. armın ~ P-

1 
P
1 

Bu vakad'ln sonra kapının zili hiç Şimdi kapımız ~ kadar çok çalı-
za ıvçU i d t d ta ına ar ıçın a ~ an sıgorta prım er d ,.. [ l 1 1 . d ka· . k . ı_ 1 J n, yer m e O • Y ın • , .. k k ld .. d hri . d urmuyor, ..... e en er n çın e nı:t nıyor 1 z:ıli ıoez e ıarma~a mecbur 
bancam çekerek gu-ıv gır v vur· kp;ı< hyu ae 0

1 
.ugun ... an, ~e tamtz de· dar çe,,itll inMnl4r göze ç rpıy~r. olduk ... Fakat onlar gene limitten 

m z d ., ı a şap ev cnn ço •u sıgor sız ı. l l ( il b nuy uı ·•• B' k d b 'b" b' ı Şu'"phelı• k" cıla"" a,yrı mıyor ar, ça mıyan :t e aııyor-" 1 ır yangın vu uun n u gı ı ına a· ıra ~ l d-'L 1 k 1 kl 
- • • h" l • k • ı l d ar, cuıa o mııua apı an yumru u-
Kendini bu ı;ureU son derece s·n ~ ıp.ekı tf°. phrışan b~a ıyohl•J, İçlerinde cTutuldu efendim• de- yorlar ... loto bugllnle"rde latanbulda 

ha?ttı gÖru)ordu. Söyledim ya: 1
1~0: ~· cıl e en: a ::P~/"!\ ~rta t p- yince boynunu bülUp gideııler, cPo- perdeıdz p~ncereler insana hu kadar 

Telakkiler ayn .•. Bir çok saha· e.knı t ın~ ~~mı aıg::>r t e. ır:n~ge. et ki rahatsız ettim efendimi• diye özilr heyecan veriyor ... Vltrlnlerde bazı 
larda mHşterek ölçü.Jerimfz he- ~~ .. ~k ~e ~~~re sıgort a xrımBerı; e dileyenler oldu~u gibi. ıözlerinizden eıyanın UıtUne caatılmııtıu dlye lev-
niız teşekkül etmemiş bulunu- ./1 ;tut enzı ~apmt 1~ adr . 1ır. u, ~n- şüpho edenler de var. Meaelıi ai?:i ha koyarlar ... 
Yo M . l ... ı • an ıonra aıgor a e ı en a11,ap • • • P 

r.. . amafih yeni b r mesele binaların aaym çok artm tt r dınleyıp dınleylpı erdelerl olmıyan, fakat kirala-
çıknıasın akın: Bu teşbihte ki· ........................... ! .. '.;....... - Ya demek tutuldu ha... Der• nan evlerin Uı:erlne de ctutulmur 

' n~Y_e yoktur haşa... V rsa blle. edip mAnevt bir cinayet işlemiş, kcn onlann içlertnden g1Syl• bir fikir tuu diye bir k&ltt mı yapııhrmalı 
kotil tarafı derhal hisseme ahyo- gönill kımıış olan benim. .• özür geçtiğini &deta ıözlerinden okumak acaba) ••• 

Sôkııklnr ya sulandıktan sonra 
sllptırülmell, yahut ortalıkta ht9 
kimse yokken. saat Ud Ue ilç ata
sı. Blr tarthts Hamburg'ta bu
lun muştum. So1ca.klann, bol su Ut 
yıkandığı. as!altın evde tahta
lar uıtuıur glbl bezlerte slllndl~ 
ti halde, bu te.m.lzleme ıştnın 
saat ikide yapıld.ığuu gördQ.m, 

B!Zıde yalnıs sabahleJ1n detll, 
ıtın arası da te.Ql1zl.lk am6les1nJn 
çalasllpQrge tozu duman& kattı.. 
ğmı her gün görilr!lz. Onbaşılan. 
bu l§e kemali vakarla sadece -.. 
ylrcl olurlar. Buna behemehal blr 
çare bulmak lbımdır, T, 

Hikmet Feridun ru 
-nrırtı11tt1Httnmının1ttcntııctırtn•1rnnıırnııınttnını.-

Sebze ve meyva iti 
yeniden tetkik edilecek 

Meyva n ııebze fıatlerini ucuzlat
mak Uzero satıcıların fatura göstero 
me~e mecbur olmalan beklenen fay• 
dayı vermemiştir. Seyyar satıcılar
dan bir kıamı ya .ahte fatura, ya'1ut 
geçmft günlerin faturalarını gösteri
yorlar. 

Belediye, bu ıebz:e 'Ve meyva l;sl .. 
rlnf yeniden ele almağa karar vel"' 
mistir. Fatura uıulU. eski Fiat mura
kabe komlısyonu tarafından acele 
olarak konulmu,tu. Belediye, fa· 
turanın tatbikJ gfiınUndcn ltibare• 
aı.,.an neticeler hakkındaki tecrtlh9'" 
ler Uzerlne ıebze ve meyvanın ucua-

rum: Nad nca gırav gırav ateş dilerim... (VA.-N'ft) hblldlrı cMuhakkak henüz tutul· Hikmet F-'dun Et l 
latılmuı lçln ne gibi kararlar veril• 

~------------- mest icabettiğl tetkik edecektir, 

- Şu binayı goruy0t 
bay Amca şu küblklcr 
binayır .. 

Bay Amcaya göre_ 

' 
ki.ibiği dir. Zeynep hanım konağı yan- gece tçtndct yarup kül oldulttan." yaptlma8l kara.rl8ftıktan sonra. .. btna.nm 
musun! ... t~te o blzlm maliye şubesi-ı ... Zeynep ltarum konağt blrl ... Va yerine yeni blr fakülte] ... PlA.n 

madan önce yapılmıştt.... mUf ... 

muciblnca bu kUblkl B. A. - Bu blnaıun yıkılma.sa 
}'lkılması. tc&bedlyor.. da kadın yüzünden olacak d&

senel ... 
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f ~-;o Y O f I ! B u 1 m a c a 1 
Bugünkü program 1 1 Z 3 4 5 6 1 1 9 10 , 

12,!0 Program, 12,33 Ş:U"kılar, 12,45 
Ajana haberleı1, ıs,oo Saz e.!erlerı ve 
prkıla:r, 18,03 Rad;o do.na orkestra
•. 18.50 .Fasll heyetı, ıa.ao AJn.ns h:ı.
berterı, 19,45 Konuşınıı. 19,55 Şarkı 
n tllrkfiler, 20,lll Radyo Ga.zeıe..,ı, 

I0,4.5 Bir marş l'>ğrenlyof'\lZ 21,00 Z!
raat Tl'!.kvlml, 21,10 Ka~lk ~rlciıır, 
Jl,30 Kon~me. (Posta kut.ıuu), 21 ,45 
Senfonik P?"Oir&m (Pl,), 22,30 J.j:ın" 
!laberlert ve borsalar. 

Yam> ı;ababkl proıram 

7,30 Prosram, 1 ,32 ·vncudumuzu çr .... 
llf*ıralım, '1,40 Ajana haberleri, 7,.1!5 

Ktızlk, 8.20 ı:vtn sa&tı. 

Büyük sünnet düğünü 
O. B. K. Alemdar n Kumb.pı toı

Jannda.n: 29/8/~ de Y~llat.pı da 
p.pı1acak stınnet dütonil.nde 111nnet 
cılacak 7&vrulann velileri pu&rdan 
bqka her rQn aa&t D-H ı kadar 
(>a?'Şlk!a.pı D1spe.naerlne mtlracu.t 
ederek kaydettl.rmelert rica olunur. 

İs1, C. mfiddelumunıllll'fnc!en: 
Keskin adUyesmde 1k1 adet lG 11-

nJrk zabıt Ut!b1 muav1nl111 1ç1n ta
ltpler aruında Kestın adllye incn
mm1nde 17/8/942 tarihinde lmtlban 
,apılacağmdnn orta mektep mezunu 
memurin tanununmı evsafmı hatz 
taltplcrln Keskin adliye encftmenlne 
mnrnc:ıaUan ll!r. olunur. 

......................... ~Ollm!~' 
1 

=-.--! - -_ -_.--- ı 

loldan sefa Te 711karıclan qatı: 
1 - Nlkblnllk. 
1 - ı:st1 dttU - B1r kadın Lcn1. 
1 - İman etmek • Kırmızı. 
t - Küçil.k plte • Bl!.§llla •A• rellr-

.. ana olur. 
a - El allfDW1. 
1 - Tem btr ııamank1 nalmedlr. 
T - Ttrısl hl allm9"dlr - OÖll Jı:a-

p&klanr..uı dd. 
ı - 81tat edatı - Tera1 körltl 79le

lfd1r. 
1 - İnanç - hıce ip, 

10 - Kanatlı tırtıl • Nota. 

Gttm balma•mn 
lolbn .... .,.. Jllbndan qatıı 
1 - Slvaftopol. 2 - İllin, Atate, 

~V!raj. tJ'San. f - .Amara. Zarlf, 1-
Jandarma, • - Ta, Dll, Av, '1 -
Otusaltı. 8 - Paar, ın. ı - Oturma, 
Kum, 10 - Lenfa'rl, Ma. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari İ§letme 
Umum idaresi ili.nlari n 

D. D. Yolları 10 uncu işletme müdürlüğünden: 
Kumaş, astarlık saten ve kual!nl İdareye, tell, &llmetı farika murıı.f

Jan dn mftteııhhlde alt olmalı: tı.ıere 900 takım elbı.e, 400 adet palto n 000 
adet wtetın lmallyesi Jı:npsh zart 1LIU11le ekallbnlJt tonulmuttur. 

Eksiltme 21/8/11K2 cuma gthıü saat 111 de Emırum ıo ltletmc M~dtır
Hiğü binasında yapılacaktır. 

Muhammen bedcll 193!10 lira olup munkltat temınat mlk.ta.rı 14!12 lira 
dır. 

İstetlUerln muvakkat temlnatlarlle beraber kanunun ta.,.ın ett.lk.1 T•
la.lkl, tekfü' mektuplarmı belli rtınde saat 14 • Jı:adar Emırum 10 ltletme 
tomlsyonu B~kanlıtma yermelert llzımdır. Posta pcıtkmelert bbul ldilmez. 
Şartnameler param olarak Emırom 10 İfletme MftdGrlt\Rtmden almt.blllr. 

(1414) 

* Muhammen bedell 037000) llrn olan lçl, dışı p..hanall tlft ı;embeı11 200 
litrelik 2000 adet. ıao urll 19/8/942 çarpmba stbıtl aat 15,SO da tapalı 
art usullle Anknrnda İdare Binasında toplanan mmes il uncu koımL!yonca 
mıtın alınııcakttr. 

Bıı işe girmek L!teyenlerin (8100) liralık muvUD.t tem.inat Ue kanunun 
tayin ettllU veslkalan ve tekllflertnı aynı ~ ıaat lf,.10 & tadar adı ıeı;m 
komisyon relsl!Rln• vermelerl llzımdır. 

şartnameler 2 Ura mukablllnde .Ankara. n Bayd&rpt\Ga Tt'Zllelertnden 
temin olunur. (8308) 

* Muhammen bedeli (33000) lira olan 300 M3 çam dilme lD/8/042 ~rpm-
ba gUnO snat ı~ de kapalı zarf usullle .Ankara.da tdare Blnuııu1& toplanan 
mcrker. 9 uncu tomlsyoncn rotın alınacaktır. 

Bu ~e girmek isteyenlerin (2475) lltalık muvatk&' temınat ne tanunun 
tayin ct.UIU vcslknlan ve t.eklıtıerlnı aynı rUn saat H • tadar adı seçen to
•Jsyon reisliğine vermererl ltızımdır. 

Şnrtnamelcr paruız olarak Ankarada Malzeme Da1ı'eslnden. Hayd&r-
paşnda Tesellüm ve sevk şenı~nden temln olunur. (128'1) 

* ı k mektep §ehadetnrune derece.si lyiden qa~ ,.. J&ll Cll dörtten ktlçfık 
~e on beşten bQytlk olmamak tlzere sanat çırak mlktebtno ldaremb men
ıuplan yakınlanndan ve hariçten e25• talebe almaeattır. Taliplerin 18/8/ 
H2 tarihine k.ndnı:ı Umum MMürlüğilmtlıe dilekçe 'term~lerl Ti praitı ôl-
rrnm~ 13ıeycnlerbt 1"m Hey'ettmlz Mftdtırlllğüne mft.r&cutıan. cl423• 

L A N 
Ordu hıı.st: bakıcılar ve hcmoıreıer okuluna 18Jll n meccanl tal6be alı

nacaktır. 1stclı:lllertn en g~ 30/8/&42 rtmtme b.da.r .A.,lı:arad& Cebeci ordu 
hastat.ınlucı okul mtıdtlrltlğllıle. okul k&Jlt Jı:abul prt.lannı b&Tl Teıdt&l.a.rla 
birlikte mUrncaatıan. Kayıt n kabul pıtıah Ankara LT. lmM1l1 ve tatan-
bul Lv. rımlrllğl satın alma komı.,yonlannda (Otmtr, ıl18 - Tl°'• 

1 İstanbul Belediyesi ilinlari 1 
Zlnclrllkuyudald AMl Mezarllğın kap\llU Cın1yle dahili JOllaımın tıı.patı 

tapalı ıart usultıe elı:z1luneye konulm\Jftur. Kefil bedeli (1081'1) Ura ve tlk 
&e'nılnat.ı (811) Ura (27) kuruştur. 

Mukavele, Eblltme, Nafi& İfltrl Umum1, HUIUll n fennl p.rtnameled 
proje rqlt hul&aulJle bun& mtlteterrı dller evrak (14) kurut ınukabllmde 
Bel~dlye Fen İflert Müdllrl\lltınden alınaeattır. 

İhale 21/8/942 cuma dntl .aat 111 de DtJm1 mDcllmende J&pılaeakbr, 
Taliplerin tlk te'mlnat. maıwus veya mftıupları, 1ba1e ıaıthlnden (8) sin 
eTVel BeJtdlye Fen İf}ert Mtıdtırl1lğllne ıatlraca&Ua aJaetı>r"'n l"ennS tbllJet 
brzalı prtnnme n aalre n kanunen ibrazı llBUD. .. ıen. dlflr ftllblarlle 
1490 No. Ju ununun ta'rlfatı ~resinde buırlaJtaekl•n tnllt mttıap&a
nnı ihale gilnl .. , 14 e kadar DaJnı1 Bnelmene Tumeler11Amndır. CMlt) 

TahmlD İlt 
bedeli teminatı 

* 
42,90 S,22 Fat.ıhte Hllsam bey ınaballestnln tuatye caddesinde 118 in

ci adada. 21. 45 metre murabba arsa. 
436,40 32,73 P'atıhte Hasan Haille mahnlleslnln Balı Pa.aa aok.ağu:dn 

128 mel adada 87,28 met.re murabbaı •balı ana. 
93,00 87.SO Ak.sarayda inebey mahallesinin Koçu bey .gk~mda 

849 uncu adada 49 parsel No, lu n 17,50 metre murabbaı 
Ahalı ana. 

1'12,20 12,92 Fnt.ıhte Hoca Uveya mahalleslntn Şemseddin 8amJ - Hncı 
Fidan soka~da IH il.net\ adada 12,92 metre mumbbaı 
uhnlı arsa. 

Tnhmln bedelleri ile ilk teminat. mlktnrlnn yukandıı yazıJi ef.t parça 
ana satılmak üzere ayn ayrı açık e'l:8lltmeye kcmulmuştur, Şartnameleri 
Zll.bıt. ve MunmelAt Mildfirlll~ll kalem.inde rörfileb1llr, İhale 20/8/942 per
tembo günU ı::ı.nt 14 ôe Daimi Encümende yapılııcattır. Tallplertn Uk temi
nat makbuz veya mektupları ve kanunro 1brnzı llzım gelen diğer veatka.'an 
He lhn.le günü muayyen ~atto Daimi Encümende buhmmalan. tp77> 

Mahrukat Qfigi Umum Müdürlüğünden: 
OflsJmizln Ycdlkuıe, Yenlkapı .• Küçük Davutııa~•. Kuınlapı n Ka.

mmpaşı: depolarına vnrronl!ırla ve motörlerlc gelecek odunlann vagonlardan 
ve motorlcrdrn tahllye::.I, Jı:nmyoıılarn tnhmll ve depolnra nnkll ve 16t.l11 
tortname'll mt"•lblnce ck:ıl!lmeye konulmuitur. Şartnamesi ofis muha~ebe
alnde göriileblllr, Bu işin 12/8/942 tarihinde sant 10 da. Ofisin Yenlcaml 
Mı'iırçnr-;ı 1 bit~~lğınde M, ~·ulynn hanındaki idnrchnncslnde 1hales! yapll&-
cağıml, n talip o unlaıın Jdafcde bulunmalan lcabeder. •8H4• 

• 

f PEBAŞI Belediye BAHÇESil 
BUy(ik muvnffakıyet1cr kazanıınvc her ıece binlerce ld~I t~rafından 
allu,Ianan EKREM REŞtrin yazdıiJ ve Cemal RE.Şl"(in beatclediii: 

SAFiTE 
ve MUAMMER'in 

.lftlrlkleriy le 

ALABANDA 
ahneye konuşunun 50nci günU olan bugece 

Mutat prOtTama ı6rprfz mahfyetinde daha birçok eilenceler 

llln eClilmeli auetfle BiR GALA tertJ~ edilmiftlr. 

BeeteUr Tanburl Selahaddin Pınar'ın ittirlklle 

Bahçemizin 14 kişilik aaz heyeti 
••••• Fiyatlarda ı.am yoktur. Telcfonı 42690 

Devlet Deniz Y oltan İ§letme 
Müdürlü2-ü llanlari 

Umum 

10/8/942 - 16/8/942 tarihlerine kadar muhtelif 
liatlarımiza kalkacak vapurlarin isimleri ve 

Kalkiı gÜn ve saatleri ve kalkacaklari nbtimlar 
Kara4enh battı 

Bal'tm ha&tı 

hmıt hattı 

lloda.nya battı 

Bıuıdmna battı 

imros hattı 
.A)"falık battl 

hmlı ılrat 

salı 4.00 .c~urlyet. cuma 4.00 de eTaru 
Galata rıhtımından. 
cumartesi 18,00 de eKadeoı Slrltecl nhtımmdnn 
Pe11embc aut B,00 de <KEMAL> Tophane nh
tmıındn11. 
Pazartesi, çar§amba. ve cuma 9,GO de •Bu.sı cu
martesi 14.00 de cTrab pazar 9,50 de ıSus• Ga-
lata. nhtımındnn. 
Pazartesl, çar~mba n cuma 8.00 de cTrab 
Galata. nhtımında.n Aynca çarpmba 20,00 de 
..U1genı cumartesi 20.00 de •Anafartaı Tophıı
ne rıhtunmdan. 
&lı ve cuma 19,00 da !!artın Tophane nhtı
mmdan. 
Pazar D.00 da KemAl Tophane ntıbmmdan. 
ÇaJ'G3Dlba. 12.00 de cBursa• eumart.al 12.00 de 
ı'Olgenı Slrkecl nbtımmdan. 
Pazar l!,00 de .Ege. peqembe 11,00 de •Tır
han Galata tıbtımından. 

NOT: Vapur eeterlert hakkında her türlü mnlOmat ~l:ıd& telefon nu
ınaraları JUllı acentelertmJzdcn (iğrcnlleblllr. 
Bq aoente G&lata - Oa1atn rıhtımı Ltmanlar Umum 

M1ldUrlüAl1 binası altında 
fube aoent.el1i1 Gal&tıı. - Galata rıhtımı Mıntata liman 

Relsl111 binam altında 
Oube acenteııcı aırket1 - eırtecı yolcu t:alonu. 

* 
!tıttmemızm tehir hallan vııpurln.nndaki mtınballere rtıvmı Tt ma.

tbıe mtırettebatı alınacaktır. 
İatetlllerln Znt İf}ert mlldllrlOAünı mtıtacaat.ıan ll1n Olunur, (8G48) 

JO Ağlll!tos J~ı12 

Maarif Vekilliğinden 
Muhteil,C yfü'ı.yctlerdeld ticaret. lkclcrlle oı1a ticarrt. okullarının nıe::.

lek dersleri için ülıretmenc ihtiyaç vardır. Bu öğretmenliklere Yüksek Ikt: .. at 
ve Ticaret okullarından me?.un bulun:ı.nlnr tayin edılccckUr. Bu clbl!ere 
3656 sayılı kanun hükümlerine göre ma:ış verilecektir. Memurin knnomınun 
4 tınctl mr.ddeshıde yazılı şartlan haiz buiunan!ann aşağıda yazılı bclı;cler. 
ıe blrl!kte 20/VIIl/1942 tarihine kndar Vekilliğe müracaaUnrı lAzımdır. 

A - Tahsil vesikasının nslı veya. tnsdık.11 sureti, 
b - Nüfus hllvlyet cilzdanının tasdit.'I .sureti, 
c - Maarif mildürlıiğunden tasdikli ve fotoğrarıı fi§, 
d - Ö~retmenllğc mfml ınhh1 bir h&U olm:ıdıi'un:ı. dair bir hükumet 

dottonından a 'ınmış rapor, 
e - Şlmd!~ c k. dnr bn~ka yerlerde çalışruş olanlr rın çalı§tıklnn yer· 

letden aldıktan ves1kalar, 
t - İki tane 3,ıl x 4,5 ebadında ince ktığıdn çıluı.nlmış fotoğraf, 
ı - Pollsçe tasdlkll d~rulu'k kA~ıdı, 

• h - Askcrllğlnl yapmış olanların terbls tezkeresi, 
Aranılan tarUnn haiz bulunanların be1ge!crl ve durumlan tıetklk edll-

dllcten IOlll'a tayinler! yapılab!lecettır. e827h ı81'fD 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaleti yapi ve imar itleri reisliğinden: 
1 - Ekslltmeye konulan lf: Cankayadakl JUyasetıc\lınhur köşkft rtr1f 

kapısı ve karakol binası ln§aatıdır. 
Kqlf bedeli: 43994,86 liradır. 
2 - Eksiltme 20/8/942 perıembe rünü saat 111 te Tllrklye B. M, M. idare 

heyetinde kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
3 - Eksutme fartnamesı ve buna. müteterrl evrak 220 lk1 yüz ylnnl ku

ru§ bedel mukııb1llnde yapı ve 1mat. !flerl relsllğln'4en alınablllr. 
4 - Eks!ltmeye glrebllmek 1çln t.steklUerln mulll dntrestnde •3299,6b 

110 bin iki yüz doksan dokuz lira altmış bir kuruş muvakknt temlnııt verme
leri ve Natıa VekAletı yapı ve !mar ~lert rcl.sllğinden bu eksUtmcye iştirnlc 
edeblleeeğine dair ye,,!ka almış olına lan ~rttır. 

İşbu vesikayı almak için ısteklllertn tatil gün~rt hııriç eksiltme gfinfin
den en az üç g{ln evvel blr istida lle Nana VE;kfUetı ynpı ve ımar işler! reJs
IJğlne m1lraca.at etmeleri muktazldlr. 

fi - fstekUler tekUt mek.tuplannı ihale gtinü olan 20/8/942 perşembe 
~nü saat 14 de kndar Nafln Vektılet.1 yapı ve imar ~lerl rclslJğlne makbuz 
mukr..b!Undc vermelerl llzımdır. 

Postada olneak s;eclkmeler kabul edllmez. (6175) (8306) 

r\/laliye Vekaletinden: 
Mevcut şartnamesı mucıbince 1hnlc t:ırlhinden 2 inci teşrin 042 nlha· 

yetlne tadar Be~lktaftn Maliye Kırlnalye deposunda tcıplnnncnk fersude 
tnbalaJ Utıtıan açık arttırmo.ya konulmuştur. 

1stet11lerln 120 l!m teminat parnstle blrllJı:te ihale günü olan 24 Mwtos 
042 pazartesi 811nft ae.at 14 de depoda h:ızır bulunmaJ:ı.n. e8273• 

OZOM SATIŞI 
Asma Fidanlığı 'alım sabm komisyonundan: 

Kıymeti Temlnntı 

Lira Lira İhale tarihi 
G&ıepe tldanlıtı 12/8/942 çarşamba. anat U de 
tolebıYoD baR"t 10!1 10 mnhalllnde 
Oetne tıdıınhğı 14/8/942 cuma saat 14 de 
koleksiyon bağı eo ıa mahnJUnde 

Bu yılki üzQm mahsulleri pazarlıkla aatılacağından 1stcklllerln yukarda 
)'azılı cnıı ve aanUerde mahallerindeki lı:omlsyona müracaatları. e843?.) 

Yüksek mühendis mektebi 
· Satinalma komisyonundan: 

Mehteblmlzln 80000 parça eamn.şır yıkama işi tapalı f' • .ırt usııJlle eksilt
meye konulmuıtur. Beher parçanın muhammen bedeli 13 kuruş ve ilk te
minatı 1185 liradır. Jl:ksl.ltme 13/8/19-12 saat 11 de ynpılacnlı:hr. Fnzla mnlfı-
mnt lç!n müdüriyete miiracaat, ı800h 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: i ______ , 
. ı - Müteahhit nam n beaa.bına olmak 1lzere şartnamesi mucibince 

Yilklek müliendia mektebi müdlirlüğünden: .ııoo.000» adet kestane çubuıtu puarlıkla. aatın ahnncaktır. 
aı u llse deMceslnde tah&ll gönn~ n tercihan mekteplerde Otretmen- 2 - Pazarlık H/8/942 tarihine rastlayan cum!L gfinü sa.at 10.50 de Ka-

lık n be.f otret.m.enlllt 7apm1ş olanlarla ıubaylıktnn mU.teb1t olanlar ara- bata§t& Levazım 1Ubeshıc1etı Alım kom!syonunda ynpılnco.ktır. 
IUld&n ao n 4-0 lira &&ll maqlı Oç idare memuru tntuıap edi!ectktlr. Yaşlan 1 - şartnameler her l11n IOı1l geçen §Ubede görfıleblllr. 
10 - &o uuında bulunma& llzım relen lsteklU~rln bal terclhntlerlle mektep 4 - 1steklUer1n pımı.rWı: loln tayin edilen gün ve .s:ı.nttc % 7,ıl güvrıııne 
mCdtrlQthıe mtıracaat eylemeleri. (8473) paralarlle birlikte adı gec;en komisyona gelmeleri 110.n olunur. •8410• 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Askerlik İ§leri 
Şehrcınlnl As. §Ubesl b~knıılı~ın

dan: ı - 839 doğumlu ve bunlarla 
muameleye tA.bl mükellerıerln yok
lamalarına 28/Ağus./942 günilnc kn· 
dar devam edlleceğl evvelce gru-.cte
lerle 11~ ecillmlştl. Görülen !uzum 
Qzerlne yoklamalara 25/Ağus,1942 
aa1ı glinll nihayet verllccekt.lr. (Yok
lamalara baltanın pazartesı. çar
falllb3. ve cuma gilnlerl ~leden ımnra. 
devam edilecektir.) Bu müddet zar
fında tubeye gelerek yokl:ımn:a.nnı 
7aptırmayanlar hakkında askeri mil
keletlyet kanununun cezaı ahflkmı
ıun tatbik edileceği, 2 - Askert te
ta tıt, yetim, dul, maHH maaş~nrının 
ta.hs!Bt lflerlnde dr'at. ve ııhhaU 
te'min için alAkadarlara rehberlik 
edecek Vl'kAlet emrı ıubcyc gelmiş
tir. Bu !§le alAkası olan utandaşfa
ra fubece leap eden izahat lle matbu 
-1rlerden birer nüsha.sının Terlle
tell Din olunur. 

••• * Tablm askerlik tubeslnden: 839 
n bu dotumlularla muameleye tAb1 
olla1ann ilk Te IOn Jot1Mıalaruıın 
bltmeame oot kısa bir zaman W· 
llU§tır. AJA.kadarlann dört adet fo
tograf Ye evrakı mtısbıtelerlyle bir
likte hemen tubeYe m'1racaat ederek 
Joklama. taçaıt tatmama.lan tekrar 
DAn olunur. 

MiLLi 
oyunlar 

Festivali 
14. 22 
Ağustos 

Biletler Milli Piyango glşclerilc 
l'estlvaı yapılacak gazlnolanh 

atılmaktadır. Her türlü izahat 
Tel: 23340 

Apartıman sahipleri! 
Bot dauelerinize iyi kirucı 

bulmak için cA K Ş A M> ın 
KÜÇÜK 11.ANLARI ndan ia
tif ade edinİ7.. 

, 



BEB 'l'ELDEll IST ANBUL HAYA Ti 

Bütçe açığı ve tramvay lpel< hışırtısı yerine... ücretleri 

T~~r;~r. ~~; =~~.A:ıa~en~ ~:~~~ ;eJ;:::.~~~~ Şark'ta Alman harekaAtı daha İstanbul Beled.iyesinJn l>ütçe-
~pSJz ftyıtklannda. üU?i. renkU lruma~ 'ft pullarla atislenm~ ,.;.ııde üç buçuk milyon lira açık 
tahta ayakkabılar var. Öyle de lntlı bas:yorlar ld ası1 nalınlar, 

7 
vannq. Allah hepimize kolnyh-

asf~ltı Adeta hamam tokmağı ~öl d5vm~... k d d d b • ı • fını Jhsan etsin, bilirsiniz ki, 
Talarc!ılar uzaldam"kell nlil tma kndin yüriiyüf~ne dnir se- na a ar evam e e 1 ır. açık1ann en ııor Jcapannnı biit~e uımtenberl edebiyat dünyasında raslndığınuz bemetlşler geldi... m;D açığıdır. Bir çok şeylerin aç1ğı flmd.lye Jaadar kadının ayak ~ dünyanın en tatlı musikisi makbuldür. Sözün de açık Jco-

1°'1 cllnleyenle.r Tardı. Kadının yilrfiyüşüııfi ba{lı bit! ma hlr tiir nuşulanı ra~bettedir. Fakat, hüt-

a44edenler çoktu. Ş k h • d k• h k"t •k ı• b k d çenJn açı~ korkunç şeydir. Snn-
Ba«A ...,ıfJJsfnc «Yürü~Oz Adeta uçar gfbf, acaba seher l ar CCp eSID e 1 are 8 ID 1 ma J 8 JmJD 8D sıkı kapalı durması IAzımdır am-
~ mı yaratıldum? .. l> diye meşlmr mım\Jar yaun, fi ma, haspam. çeşme yalağı gibi 
.... bur pirlere raslıyorduk. Almanların ki . ıamani vardır kolayt'a tıkaç tutan soydan de-

ra1ıwı bu kadar mı!. Unyır ... Kadının JnrU)iiştl akan SU· fildir. Bir defa açılmaya başla-
lann leline bemetlllrdl. iki kQç11k taclııı ayalının 7ere basıp dı mı, kuru paçavraya dUşınüş 
tekrar blbşmı cllverclnlerfn haftlamp gibi '6ftlller phl. 8ovyetler olmc:Uye kadar kar- Yuan: hatta kadar muhafaza edllebllir- kıvılcım gibi dellğlnJ gittikçe bü-

Ve Wylece bdm ytlrllytlşfi, kadınlann ayak 1eS1 pek uzun f1hk taarruslarlle mühim bir be.- .se Bak1''ya giden geçJtıerln mü- yütür, iğne, yamA tu&mas hale 
_.elfıır'clenberl bir titr menuu b,allnde ele alın&. «Kiki bdın• şan gösteremed1kler11ç1n her ge- M. Şevki Yazman satt zamanda geçilerek Bovyet «elfr. Paçavra yanı~'l gibi onun 
aa yen o bc!ar halli, tanld ayaldannın altında kumru kanatla- çen günün Almanlann vaziyetini Ru!f9.'ya cenuptan gelen yar- da acı dumanlan çıkar, fakat 
n ftJ'.IDlf da onlan incitmekten korkuyorm~ glbt basardı. Bu dt\zeltt\f;\ni Te buna karşılık dımlann kesilmesi l'e hattA önü- kokusu geç duyulur. Farkına va-
lrllek yilrOyD.J yere basmaktan slyade 4efme!1 andınyor4u. s tlerln T8Ziyetln1 kötüleş- ve Le'rungradı n:ı':f1ataza etmesi müzdekl sonbaharda bu yol ne nnca cıa. alev bacayı sarcbkt.an 
flmcllld renp nesil - Alıjnet Jta!hnln ded.Jff tanda - yerle t1~lnl kabul etmek lbımgelir. ~Jeç~~ A~~~ar l~~ö~: lk:: sarkarak !nglllz ve Amerikalı- sonra p.şkınlıkla ateşe g&7. dö-
dlvn,,ür gfbt ayafını .._yor. Bu hal Wylece ne vakte kadar d İngl larla sonbaharda ve ltı§lll orta kenJer gibi insan ne yapacnğını 

Edebiyatı CedJde mmı seneler kadın yUrUyilşünti ipek lılfuil· C!evam edeb1Ur? Yanı Almanla- el cepheden, ne e lfz ve §arkta da karşılaşma 1m'k~ru ha- bilmez, açığı kapatayım derken 
ille tarif etti. Yuıdald blıramAn Mr ipek ~rtul lfltu mi? nn ilerlemesi Kızılorduca durdu- Amerikan hava akınlanndan mı olacaktır. Mareşal Rommel'in bir çok kapalılan da btisbütün 
Mutlaka yanından blr kaftımn geçtt~l anlaşılırdı. Bugün ipek nılamadığma göre Rusyamn korkarlar. Yani bunları emni- şimdllik beklemeğl tercih etmesi açtığının :farkına varamaz. Onu 
Jıqırtısının yerlnt tahta takırdısı aldı ••. - H meşhur kışı tarafından ne vakit yetıe karşılayabllfrler ve hattı de bununla alft.kadar olablltr. vaktile görüp drlik küçük ikr.n 

durdurulabilir? şu mahut general hava stratejisi bakımından haiz HülAsa Sovyet Rwıyadak1 Al· kapatmak ht>r baba)iğltin kan 
kış ne vakit ortaya çıkabtllr ve oldukları ilstünlükler dolayıs11e man :11erleyfşlntn durdurulması değildir. Doğrusu, rıı günlerde 
Sovyet.ıerl ne dereceye kadar İngilizleri tekrar güc duruma olsa olsa Sovyet ora.usu ve ma- kazmalarla, küreklerle parkeleri 
kurtnrab111r? Son zamanlarda .sokabUlrlcr. J'e§allerine kalmıştır. Yoksa ge- sö.külüp asfalilan par~lanarak 
zJhinlerl meşgul eden en mühim Keza Kaf,knsya istikametinde- neral kışa değfl. o gelinelye ka- köstebek yuva~na çevnlcn so
.mcsele budur. 1kl harek~tm olmdlki temposu bir dar daha çok §eyler yap1lablllr. kaklanmızın gokl~rc savı:ılan 

Amerika parlamentosu hava bombardıman• Bu sorunun en garip oe~apla- to7Jan •rasınd~ bh~c eçıgımn 
• rma galiba blshn gueteler aah- d ••ki farkın'! wrabılen gozlerc lmk ıanna karşı tedbır atıyor ne oluyor. Bazı tahminciler şöy- Gör u erim, duyduklanm bir bucuk maşaJJah ... 

Amerika parlAmento binası ha- ne kınlınaz camlar lronacakiır. le dtYQrlar: Mndemkt geçen 8'elle Bereket versin, Belediyenin bn 
n. bombardımanlanndan mil- Bu auretle parllmento bası, ha- harek!t llkktınunun orlalnnna 1 

1 
1 

km'VetU gözleri \•akHlc işin far-
teessfr olmıyacak şekle konacak· va bombardımanları emasmda kadar devam etti, o halde Al- stanbu semasında ılk tayyareler kına vardı da, açıkta ltnlan mil· tır. Bun\tJ'l fçtn bhınnın damına bile müzakereye devam edeblle- mnnlann ellnde dalla. beş aylık yonlarm 1inün-0 bir kaç rakam 
çok kalın bir beton tabakası ya.- eelderdir. saman vardır. Bazıları ise §U daha ek1enmcc:len dcliğl kapamak' 

ı ktır Cnmlar çıkarılıp yerl- m1UalAada bulunuyorlar: Rusya- (O . . . . carclrrlnl buldu. pı nr.n · ~ idd tlt :ya~urlann başladı- Elimde gazete. ofu eephealnde Dört ay evvel Manı denwm bır 
• a §Al e an resmt teb11ğleı1 bile ıu kadar Sovyet tayyareai düıürül- eolukta •tan mqhur Bl~rJot tchrimi· Allah l1lZI olsun şu trnnn:ıy-

l ng il terede k1 kedi V0 köpekler ~fl~h:1 n:. On beş gtın sonra kış dü ... JGSnigsbuge Rus tayyareleri- ze seliyor. Göklerimizde kut aibl lardan. En vefab kanı ~n dos-
yo · 0 akte k d nln tunuzu ... Mısırda mihvu ,... uçacak (unaı çcoit) mlrifetlerinl tudur. işte, bütçe darlığında yl-

fnglltere'de üç buçuk milyon kedilerin 1mha edlimes11çtn neş- gelm\ş demekt\r. v a Jı~ İnailiz tayyarelerinin aramnda]d nı.- eöeter~ckl ne Belediyenin yardnnına 'koş-
köpek ve kedi vardır. Dally He- rtyata ba.§18.llllfbrC. ~ ~gal yat Almanlar 80~ o~us~~~erl pet... Malta adasına •on akını ya- Hattl fU ılvayetler bile varı l.tan- muş. Birinci mevldd~ lkt lnın115-
raJd gazetesi bunları beslemek halle arasında bil eyan Tedem1yecek1 e .,vre İlh pan tayyarelerin aıı.yısı) nh .•. kab1- bul, Beyoğlu, Oıklldar yakaları ara- çuk, ikinci mevkide kırk p:ıracık 
tçJn mühim yiyecek maddesl sar- uyandınnıştır. gillzler b;at mahvobnu.ş demektir... . linden ber pnkU ktillü c&reklerl aında tayyare ae!eıleri yapmak lrntl· Dcret zammı Ue, milyonlarca 
fedl1di~den bahisle polla hlz. vanlan ook !e\'dlğtnden gaze Baldkat galiba bu l1d rakamın okurken, durdum. )'Ulnı da iatiyecekmiı. açık delikten bir kısmını kapa· 
metinde çalışan köpekler m0$tes- ne§liyatmı dun!amıağa mecbur vasatistnden yanl harek!t mevst- Harbe ait ajanı telıraflannın ~ Bu yaman adamı bekliyen bekli- nuığa hazırlanmıs. Hani. ıü,..eıe 
na olmak für.ere bO.UJn köpek Te obn~r. rot için Almanlann ~tnde 2 - ! men hemen hepsinde tayyare, uçıılc. yene; rnarifeı1erini aeyretmeie can gm ağrısı da yakışır kabilinden, 

aybk bir rnilddet kııldJğından Bu mübarek ıittikçe alıp )"~rüyo~ di- atan atana: ben ve fJd .Ut karde- bu yosmay:ı da ücret zammı pek 
60 d kikada dünyada neler oluyor? ibarettir. 7e aü,ünürkcn, altlıma trelıverdı: O tim de aralannd;ı. yaraşıyor. Onun, para ile pul ile 

8 . Vakla Almanlar taa.'TUilıın~ mübaretin •. 33 ecne eTYd 1.tan~u! Dünya bu, aç!kEÖZ ~ok. Baro~ ~e öJçiilemi ·ecele meziyetleri var(lır. 
80 dakikalık bir müddet zar- altında 17 ldşl can \eılr. geçen sene b1rlncl~.un. ortalc •emannda ilk defa uçan iki dedesını Caters admıdu bır Belçıkalı, Blcnot - J\tegelfi, son derece kanaatltanlır. 

trnda dUnynda 1,500,000 litre şa- Yine b1r saat r.arfında <Hlnya nruı kadar devam ett irdiler sım- (Ak~am) da anlatayım. yu atlatarıık ve daha e'\-ıvel davrnna· ller gün canımııı yalm ynka biz· 
rapla 500,000 000 litr e bira içlUr. postalarına 114 b1n telgrafla ma, bu kendileri için hiç de 1§.W Fakat lince, kanobrdığım bir k.i· rak çıkageldi. Gazeteler bu mühim den topladığı pnTaları t'lendisine 
Avcllar b\r s~at içerlslnde 350 ektu açık mektup bir şey olmadı. Çok :r.aylat verdi- tapta eakilerce unutulup gitmif, havadW, uçu§ gününU. .-atini derhal lerlrken. biraz ela kendime ba· 
bin baş av vururlar. Otomobil l,l4l,OOO m P 'Ve ler Te btrlnclte~ıfoden aonra b1r g.ençlerce henüz bilinmiyen bazı ma· okuyucularına bildirdilerı kayım, Jnnk bandajlanmı yeııi
fab 'knl bf saatte 700 otomo- veı111r. 60 dak1ka zarfında dün- şey elde edemediler. lwnah cok enteresan T• parmak Baron. 2 k.inunuen-el pertcmbe leyip eski :ravlarınu değişti~yim 
btl rı n. :~ar ~e yine bu bir saat yada 99,600 tan §eker 1sUhsal, 98 Diğer teze gelince; Ru.syada ağı?'da k~l.aeak d;rcccde taıı~ıcı bul- günü, alafr~ng~ eaatl~ tam l~ bu- d.-.mn. Yiirliycmiyecclc hale ge-
l(erl!l~dP o omobtı tekerlekleri bln ton da .saı1eC1111r. ymn da O)ddetll yağmurlar ek- dugum IÇln ap~ya yaxacag~m: • çukta HUmyetı ebedıye. t.epe11nden lincive kadar ç.alısır, sonra gnra-

slk olmaz ve bu hal kışın on beş ~r~~ı Hcrın ~arman, m~e~da uçacak. Üsküdar, Boğaz~çı, Adalar, jına ·çekilip sessiz sadası?. t'ile 
, , il . gdn, hattA b1r lld ay sonra baş- Voıaın ın tayyareaıle 1908 lk:inciU- Baknköy, lttanbul &tlennden dola- doldurur. Bl1i de lstasyonlarcla Çın de 25 yaşında bir genera byacağına del!let etmez. 1915 - nununun ~ında bin metre uçarak aıp döne~e'lt: .• . hasreti ile kasıp kavurur. 

. 'd ask _ 1918 senelerinde muharebelerine meaıfc muUfatım kazanmlf. O valcitkı Şchrcmandı nın hazır· 
Çin ordusunda 25 yaşın.de bır O zamana kadar Çin e er k lştırrut ettiğim garbt Rus- Bcı ya, küçük. hrdqi Maurice Far- JıkJannı da eormayın. Hürriyet tepe- Peri padişahının siblrH •~ca-

genernl vrırdır : L\u Lang Mo. Bu ler lç!n prla yoktu. Uu ~g ı.s;ıen ıru ayı en faaliyetli ta- man, kendi icadı çinko uhh1ı tayya· ıinde tcıyyareye •ondurma. ~yircile- desi ~bi buı marifetleri de 'ar
genernl, rütbesine rağmen asker- Mo'nun p.rkılan çok J'ağbet gor- ya a ey lannı teşkil eder teşri- reaile, ağabeyisinden on gijrı eonra, ro kerevetler yapbrmalar; intizamı dır. MeselA, Fatihten Bayezidc 
Ukten anlamaz. 'TE'.rfiln1, Ç1n'de m~. en küçük köylere kadar a~ ~~J d ha.rekM eksİk ol- llr:i bin dört metre)i 3 dakika '1 R- korumak için Belediye kavulan, po- ~elirken sizi denizden aşınr, köp
askcrlcr için şarkılar bulmasına yayıl.mı§, herkes farkı eöyl~eğe n "; ~a:'ekAtm tam mAnaslle nl~·ede alarak (Dcuteclı de la lislcr, Jandarmalar buırlamalar... riidcıı geçirir de farkına vmıı
borçludur. başlamıştır. Şnng-Kay..Şek un- ~ ı. ekseriya teşrtntsanl ayı- Mcurthe) mükafatını almıo. O fevkaJ&de gün, vaktinden evvel m~nız. Köprüden yüriiy.-nk 

Ltu Lang Mo bir gUn Şanghay dan Lrtlfade etme'k 1çln lJu La~t urm~ardı. Binaenaleyh zaman Gene Franıalı Dclagrange 11 ni- ıütkarc!e~lerim1e ~ardık tepeye. Cüz geçerken kimı:ıe slulen pars lste-
801mkJannda gezerken bir k1ltüp- .Mo')'li çağırarak kendisine r ~akımından Almanlann ellndc un 1908 de motörü SO beygirlik eonu, fırtınnla.r mevsimi amma bere· mecliğl halde trnmv:ıy, hu hayali 
hanenin CEmektmmda blr Ame- be vermlş, cepheye gitmeslni, r!ııat Tahat 2 _ S aylık müddet tayyaresile t..y - lct - Moullnenux'· ket verain hava müliyimce; kalaba- köprii geçJ,linc mnkabll ccbiniz-
r1kan şarkllnn k1tabı g6nnü~tür. oradaki askerlere de prkı öğret- ardı dan ltallcıp dört kilometre uçmU§; lıktan adım atılamıyor. den kırk parayı çeker. 
Kıtnbm nzeılnde t<MU..<dkt 1nsruı- mestnı 1stem1ştlr. ?ılo bunu kabul v r. at1h b ·~ı " .... :rfın iki ay M>nra ltalyada on kilometreyi BUtün ılSz.ler o aalq ıondurmanın E L ·r ti • d 

d etm•ritr )lam u .u.ı uÇ ay """ - · '- d _,_1 h d ile .şt uulunmaz man c erm en lan blrJe.ştirlr» cümlesi var ı. "9" • SoYyet ordumınun ortadan çırpıvennl§. upısın a, yürea er eyecan a en irJ d d 1 • den daha 
IJu Lang Mo derhal kitabı satın Ç1n &Skerl 4000 senedenberl .da ne d So et dlyan- Keza Fransız Latam, Manıı denizi- Karıarya .aneı renstinde ha111na bir :m de, ;şansın a, çı~ Ka .. 
almıs ve bir çok defalar okumuş- hlç şarkı aôylememlştl. Şimdi kalk~~ n~tı~A , 'J~yacağı- ni seçmeğe kalkm19. t 909 temmu- takke. ıırtına bol gömlekle bol pan- a J~ taşı.::sı ~kle-
tur Mo bundan 80llra b1r kısım öğrendiği prkılar askerin oengA nm k1 tirm j1~1 Bunu en :ıunun dolcuzunda, tek eatılih. küç6- talon, alYmi§, yani pilot kıyafetli, iri- :urma İsta 'tiulu ;edl ~si 
şarkıJa~ çJnceve ÇCVhın\ş, birkaç verllllnl arttırmıştır. Şang-Kay- ~~fna ~e:m:]m:~ dahi ftk. cük t~J~res~?e b~nerek yan yo)a U· yan bir ıinyor (arzı didar) etti. 8:: nl d:~r. r~lnc DgirebiJenl~rİ~ 
arltad~Ue birlikte şaT'kılan ~öy- Şek bunun tızerlne Mo'nun :rllt- tirem So t Rusyanın dar ~•P •. donmUı. Üç gUn ıonra te- ~urm~ın ~pılaruu a~brttı. ~ l • ~cutlannı dfneltip hepsini bir 
1Mnf'ıtf> bnslamıştır bestn\ generallıfa te.rfl etmişUT. lına ge ez. blrT)'e ihtimal oebbüaunu teltrarlıyarak lnıütereye ıı rengındelü tayyareaınl çektıre, ! d b d •. 

1 
fld 

. qrafyası Wyle oeye epeyce 7aklapbilmİ§, Takat ınotöre tire dıpnya çıkarttı. Yerine yerleıti. çnın 8 u anmıt gu anına 
B . Ü d d · · rt to n ~. Mesele Kızılordutıun uğrıyan 11&katlık yüzünden denize in- Pervane yakalanıp 7a1calanıp -çevirir. 

1 r g n e o ru klmllen ortadan ananası v~ı:- meğe mecbur ?lmuıtur. ccvriledunun. cl6nmez de dönme.z. Eh, bu kadar iyiliğe mukabil 
ayn b"yük 1kt §.eh1rde evlt bulu- sevinçli telgraf alımftu'. Kızla.. Stbtrya da dahli ~ kAt Bunun llzerıne, s-e Franaab Sinyorun orayı lN.rayı yoklamuı 'bıt- tramvaylara flımllye kadar v<'r· 
nan ~ kızından, bfr günde 1k1z nndan b1rlnln dolmdulu Ud2 lbı delfldlr. M~e; bu 8:" Al· Louia Blbiot bu bapr1laauyan .iti mi,.or da bitmiyor. Gene &ntine ar- dlğbnls nuç t!olmu paraya bir 

De 'd bfr fabrika unelesl çocuklar kız. dtferlnln dofurdu- safhası llOl1& erdlR\ mma tar gö~o alıyor. Tek utıhlı tayyareaıle kuma yap11tılar. Yilz elli, •t ,.Uz b~ lranlt Uha DA.e edmıek, 
ÇOC .;8~~. d ltlar hakkında Hd l'u. tlds çocuklar fthttilier. manlann kar§Jsında ne mlk t 22 t~muz 1909 da, d&rdG on ıec;e adım kadar yilrilttükten eonra bırak- hem 1ıılr bdirşinasbk 1'Ö5termiş 

u ·~ur u ve ne derece tuvvetll blr SOTJe Calala den havalanıyor w hemen blar. elam llenı ie Belealyenla Mit. 
,ordusunun kalacalJdır. Bu 1t1- tomİıltan ediyor. Dördil otuz J>eo ae- O eabahkl ~urdan toprak ça- çe ~ yanlım etmelde tna· 

Bütün dünyanın altınları harb bula da bu. ontunun nereıen: çc tu~ar kalkıyor. murıaotı1ı 1c1n ıcka1ekı.r1 t11tb1 s1- be rfruk! 
f a Yetlşmlyor kadar sürülüp hangi mıntaka Denızdcn 100 metre ,.ehekte al tutuyormuı: Biraa kuruması ll- Cemal Refik 

masra ın lvd& t».rmınaya icbar edllmlş uçar, hlr torpido da onu takıbeder- mnmı1- (Yanna, yan-1) bafırtılan 
Geçen UDlUmt barbde yeryfl- la.rdiln fUla aarfetmlfUr. Jl&rb Rhm~lr. Eler Almanlar bir ken biraz aaia YUrduiu, rtlqlr da üzerine herk.ea köa kS. daiı\dı. 

dndekf attın :mncudü altı bu- mur&fı ayda S mDJar dolan bul- kaç gün zaı1ında Kafka.OJYn isti- eoldan eat.iği lcln 1olunu PfJrıyor Allah altı1 yene ~at. •• Ertai e{jn 
~1t nıUJar dolardl Halbuk1 harb maktadır. Bu ftZiyet bqımnda kametindeki hareketlerlnt ikmal adamcaiız'> sene blraderleıle boyladık tepeyi. 
188 tnllJar dolara. m.alolmuştur bftt1hı dftnyanm aıtmıan Ame- Te !Olln. bu tempoc.!a şimale kar- Douvre yerine 14 kJlemetre lSte· Aman efendim o bıatçı motlh, .,. 
1918 denbttt dün nm. el~ rfb.'n:ın. b!r eenellk masrafına §1 da bareket ederek staltngradı sindeki Dcal ıehrine doiru llerledl- ref aaati gelerek bir iflemcle hatl•-
mevcudu artın11 2:5 ~ 2e mil yetişemez. ele geçirir Volga boyunca §imdi· ğfni ıl5rünce, denizdeki npınlann an ki. Dehıetli patır kfitUründen et-
bulmuştur. Faıt~t bugün ~ Altın bulunamayınca ktfıt ki Sovyet, Devlet merkezi olan gidi§lerlne bakarak nihayet Douvre raftaki araba, .UrficU 'beygirleri .çifte 
Amerika hnrb için 25 m\Jyar do-1 para Jrullanılmaktalbr. Kuybtşef htzalanna. mrablllrler· kıyamda karaya 1nlyor n 'O mllJik ata ata, phlana phlana alabildiiin.e 
11111111111111111111111111111 .... 1111111111111111111111111111111111111111111 .... ge _ kt bu harekAt bir ayda lk- ~esafeyi, yolu uzattıiı için, ~8 da· kaçıyor; çiğneneceiiz diye hnlk blr)'o Senellt HOO lnırut 2'100 kurut 

,. •• , mal edlleblUr - o takdtr&c ister kıkada aomıı oluyor. Fakat rU~l~ın birine ıirlyor. a Aylık 750 , H50 ı Bedenı yol mükellefleri Beden terbıyesl mUkelle- Volgarun p.rkmda Teya isterse ıiCJdetll eımesi lnfti s(lçleıtlrdıiın- o Kargaıahk aruında tayyare, te- s Aylık fOO 
1 

800 , 
İstanbul T11Ayetınden: "1 81nes! fi f nİn bfittin yurda Volganın garbında kalacak Kı- den, tayyarcsinln tekerle1tler1, per- kerlekleri 7erden keailere.k meaç!t t-1-Ay_...lık __ ı_~o __ , ----·-.. 

nıaıt yılı içinde çıı.l.ıştınlae&k olan Y~ •1 
'} k zı1ordunun Alınanlar için pek vaneal paramparça. mlnareai boyu kaaar 711kselcll Bul- h1l olm 

bedeni 701 mtikelletlertnın 1G eylfll te.pnilinden vazgeçı ece tehllkesl kalmaz. Bent başlı ga. Çayırda binlerce ld,i. ellnde Fran- pr haataneeini seçer ıeçme:r yanplri P°!:~ttı=~~e::r: BeneU~~n 
tU den itibaren han&I ıtınkrde Ye Anbn.d.an haber "ftrlldılkıe c&:e. nayt merke'.llerlnden ham mad- 11% bayragile (Matln) p.zeteainJn yanpJri haydi •eaiıya. MOO, altı aylıtı J&OO, ile; aylılı 
bana:ı 70llarda ~tın~ac= = Terta\ylıll llt1aare ~e!!n!: de kaynaklarından 'ziraat mm· muhabiri, (hourral) larla. (Tlvel) Bilmem hangi manivellaı eirilmio- 1000 kuruştur. 
:::: detterı:~nza ~uğtm{la.n 'POnbı ~-==r~ takalanndan mahnnn kalmı§, Jer1e kar11lı,-orlar. nılt. dtlzeltllmeai ıtlççe oldufundan 1-Tel-e_f_onJ_anm __ rı_Başm __ uh_urlr __ :_HS_G_S'I 

bedent Ck ~~~ U ~lAkadar olan rt1en raporlar berinde kon~ arkası buz steplerine dayanmış, Artık bOtiln dllnya pzetelerlnln IQ ,an IOiıra uçulacekmıe. Yuı ~eri: !1765 - 1dareı 10681 
btl m e .e ye e ol tadır. §SI'kta: Rus memleketlertle tek blrlnd eahlfelerlndo bu Ml7Gk elretl (Ziyade olaun) dedik ye artık Müdilr: 20497 
du~~n"°1 ~~eııen~~~:llıt!- Kul11plertn blkırun-. Jıobı elden bir demlryollle irtibat peyda et- n sidlpeklillii c&t•nn ...ıa kala- 1emtlne uAnroachk Gidenlerin anla· 1------------. 
-- he!aıl .. rlne m ,._eA""tla hA_,; gelen her eeyla '19-ınlı\caktır. lbndQe mlş, harlçle trtıbatı kesllen Sov· rarnana dair reabnla, yazdar. ti ..... 18re o -n· baron eenaplan Recep Z'J - Hasır f1 
"~ .,~ " e mu.......... ... ... tadlır nn n neticeye stıtt, Beden t rd un m11hlm btr kud- ••• nC~_L .J' Kl~ rtl L & tm. Otı. öt. tu Alc. Yn 
J'oida 'fi hllngl cftnde mUlteUenyetıe- Teı'btyes\ m~en:rettntn ~tin ye o usun dandadır . • . Dlkl,yemlze. a DU1UWOe •• thane 11 anna aa- •. , ,&3 1,49 D,M 8,115 12,00 1,45 
rint YllParnklnnnı anlayarak nOfas yurda teşmı.Un~ ~~lrtlr. reti oıamı~_:ı:ınız bareİcet ~":'.~=n ddnelt•ı;ln _,. dar nmuf. Kuyıuia batlı ~~or •. f,09 e,05 13,19 17,11 20,15 22 00 6GıdanJar!yle munyycn olnn günler- Kaldı ki .oy,,_.. I '-- ti tulunu tezer eezmez. yere '".. e 
de talışacaklnrı yolda nntla fen me- * Dlln snat 14 ıe Çavuıl:öytt ııe meydana gellr de Almanlar Vol- ıonlanydL O saman ar aa)'J'ı nay qnımı kurtarayrm deıken, koyun 1darehan:ı Babıfı.11 civan 
lllurıarına mUrneaat etmelerl 11An Kemerburgas &l'MlDdakl blr fmıdl.- ga boyunda bu hizalara kadar ber~~tll olan l.tubul ıazeteleri Acımuııluk ROkak No ıs. 
91tınur. lıkta yangın cıkınıf, kOylGntın J&l'dı- ilerlerse Kımlordunun Ma!kova hep J;lrllkte a1z:ı Jutturmuılardıı (Devamı uhlfe e. alituD 3 t o) 

mllt .-at ıa de 1Gndtlr0Jm1ıft,tr. • 

Abone bedeli 
T6rkJye Ecnebi 

AKŞAM 



ISnhıfe 6 ~EŞAM 

GUZEL 
Gördnklerim, duyduklarım 

SES ..1 (Bq tnrafı 5 inci sahifede) ide ateş pahasına: 
Dı?:ıı&Eı••••••ı~~~&!l!llll113•1:+mats•m:•BWEYZ!l•B•••l!IAAl'.J:IEili!ipwi!ID!Bddll sürüsünün üstüne inivermiı. Bir ko· Lo~ar J>cf san llrıtya; ö.o trihün-

yunla bir kanadı sizlere ömür. ler liraya; ortalan yarım lıraya; en 
cıSus. . . OöıJ.erini kapa... Ve dtn

lııl •• • 
Ahm"t Fazıl radyoyu açarken böy

le soyluyordu. Odadakilerin hepsi 
sustu. Biraz sonra yecyüzündeki bü
*ün kuşların ve musild dtetlerinln se
llUM.len daha güzel, daha tatil. daha 
ırumuşaJt ve daha teslrll bir kadın 
sesi odayı doldurdu. 
Şimdıye kn.dar güzel sesi tarif için 

onu mermer üstunde ktnl:ı..n bUl1lr 
şangırtısma, su şmltısuuı ve daha 
bunun gibi bir sürü şeye benzetenler 
vardı. Lıildn şimdl lşlttlklert şu sesi 
ne billürla ve ne de su şırıltısı ile an
ilatmağa lmkAn yoktu. D:ıha doğrusu 
bu ses dt-ğil, b:ı.mb:ışka blr şeydl. 

Tnh.slllcrml o.ynı l'hlrde yapan 
bu üç nrkadaş oturduklan pansiyon 
otelıııde yedi aydan'berl akşamlan 
ıradyoda hep bu kndmı dinliyorl:ır

dı. Fazıl her znmankı gibi mınldandı: 
- Ne es' .. 
Ferdi ona hemen "Cevap verdi: 
- Bıındo.kl yalnız se güzelliği. de

ğil l: .• Aynı ?:amanda konuşma tar
zına dlkknt et.sen e .•. Fevkalfıdc bir 
konuşuş! •• Ben hayatımda bundan 
daha taUt konuş n kadına rMgelme
di~ .• 

- Acaba nasıl blr kıı.dw.? •• 
- Vallahl ~izim bu kadın !sterse 

dunyanın en çirkln insanı olsun, 
haf;üi. ı.,terse yru;tı ol.'>Un yalnız bu 
.sesl lç\n sevilebilir .•• Susun bizar dln
lıyehın •.. O konuşurken dinlememek 
clnayettır ••• 

G"rıe hep birden sustular. Güzel 
&e;; nucünkü QŞkh\rıo mevzuu etra
fında birçok dlkl:ate değer şeyler söy
Jüyord u. 

Bır .ı~lık Ferdi dayanamadı: 
- cDudak• kelimesini ne kad:ı.r 

tatlı ve ılık söyledl~lnl duydunuz 
mu? .. Bu söz şimdiye kadar hiç klm
seııln ~zından bu derece netis bir 
melodı halinde çıkmamıştır. Bu ka
dın aso:ı: sanatknn .. canım... Acaba 
onwı da hançeresı bizimki gtbl mi!., 
Kendısınl dlnllyen sesinin altın bir 
hançcreden çıktığını zannedecek •.. 

- Hayır •.• Iddia ed!'rlm ki onun 
hanc;eresi bıllürdandır. Sesin eski bir 
tıtbırle ne kadar tannan olduJ!unu 
duymuyor musunuz?. 

~l'tllt>r ve . şık. olm::ı.k için adeta 
veı:nıe arıyorlnrdı, Bu itibarla güzel 
sssh kadın onların üçunu de son de
recelle meşgul ediyordu. 

o cece rady()(lakı tatlı ses .:Allah 
rahatlık versin!• deyınce hep birden 
mukabelede bulundular: 

- Allııh rahatlık versin' .• 
Sonra rndyonnn dülfmeslni çevirdi

ler. Çunkü sevgllllerıııden başka bir 
şey dınlemlyorl:ırdı. 

Içlertnden blrl: 
- Tuhat değıl mi? •• Blr c::ece din

lemesem ddet..ı. kendimde blr eksik
lik duyuyorum. 

- Bir de bu kadınla nynı evde ya.
şamllğl düşün... Artık o ev değ'U, 
lıülbul kafesi gibi bir şey oiur... aı 
kadın ınsana kendı illi cıvıl cıvıl dill 
Ue, f;CSi ile sevdirir •• 

- .4.cnba evli mt? .... 
- Kimbillr'! •• 
Bu bahis son derece uzaya.bllirdt. 

Bunun için kitaplarını açtdar. Ve ça.
hşmaı;cı. koyuldular. Çunkü lmU
hanJara hiç bir şey kalmlınUJtı. 

Birkaç gün sonra içlerinden Ferdi 
mühim bir tavırla pansiyondaki ar
ı: ıd lıınna şu haberi verdi: 

- .Bızlm güzel sesli hak'ltında bir
çok maliımat topladım .•• 
Ötekıler ldtapl:ınndan b şl nnı kal

dlrırı sordular: 
- Anlat •.• Çirkin ve yaşlı mı?. 
- Brli\kls... Genç ve oldukça da 

gu~I. . Yalnız evu... Hem de sekiz 
aenl!ıleııberi •• 

- Yaaaaı ••. 
Adeti.\ genç k dının evll oluşuna 

canı 'n Slkılmıştı. Uıkln Ferdi: 

mecmua. çıkararak onlara ımıttı. Mizah gazetelerine sermaye lazım. gerileri Meciyeye. 
Hemen açtılar, ilk sahlfedekl rea- (K 1 ) .. 1 b. t k ı ecl b Cüç bela içeri girebildiL bir kenar· 

ki ten v a em şoy e ır e er em e u- ıı.. 
mc baktılar· Ha ka gen.ç e J • cıia aıkıştık. Barontinkinden daha 
epeyce glrael bir kadındı. un muştu. . .. • 

Fnzll: cErbabı Fenden hazılan uçmama- hUyükçe, gn ren~ :!)oyanmıı tayya• 
- KOC!l.Sl nasll blr insan nca.b& .•. hallinin iyi intiha'bolunmadığın.:ı ka- re orta~. .. 

dedi. ildirler. Hürriyet tepesinde uçmak Saat ik~ ~uçugu huklu. Hava b~ 
- Her ha.ide mesut bir adam ola.- kabil dc~ildir diyorlar; ebediyen mu buz, çıvı kese k.C9C bekle bre bek• 

cak... Bôy41e blr kadını cl.n.ima ya.. hürriyetin sabit kalacağı yerden çöp le; acmalar hakimi, gökyüzü kttab. 
nında. hissetmeot: ve ona dinlemek: az bile uçurulamaz iddiasında bulunu- Manı lı:ahramanı hala meydanda 
şey mı?.. ... yorlar. Eğer uc;mada muvaffakıyet yok. .. . . 

istiyorlarsa Yıldl% tepesinden uçma- Sa'bınıızlık bagırtılan, tepınmelen 
tiç arkadaşın lmtıhan.lah bitmlştl. lıdır. Çünkü orada, değil baronun kulak.lan uğuklatırkea alkıı tufanla· 

Artık memlekete donecekle.rdl. LA- • .b. h fifl d h . v rile hazret göründü. Cambaz gibj 
kin içlerinden Fazıl b!.1' flldr lleriye tayyaresı gı ı a er, a ~ nıce agır . . . . 

· . şeyler uçtu. Otuz üç senelık k6.busu hır çevılclıkle oturacak yenne sıçra-
surd,u. d d Kaf t kk · · d. k 

- .Mademki artııc bu jiya.rda.n gt- istibdadı millet oradan uçur u.> ~: .. a-~ı~a a C'Y1 gıy .1• • oc!" 
diyoruz. Şiiyle bir şey yapo.lun. Blr Aynı hafta içinde, gene gazeteleri- go.zlüklerını taktı. Pervaneyı çevırdı-
otomobll satın alalım ve her ta.rafı mizde tümen tümen yazılar; mec- ler. 
adım adım dolıışa.lım. Burada pto- mualanmızda kaytan bıyıklı bir Yakından görmeğe seğirtenleri po
mobll sudan ucuz... adamla tayyare fotoğraflan, duvar- lisler, jandarmalar dağıtmağa uğra.

Bu çok cuzeı bir !lkirdl. Hemen larda Turkçe Fransızca koca koca şırken tayyare havalandı. Gene öbli
ta.tblk ettiler. A'l. kul!cı.nılmış bir o"to- afişler: ' rü gibi bir minare boyu kadar yük· 
moblll ucuzc'.l satın n!dıkı.r. O gun- Semalar hilkimi. gökyüzü kıralı, sekten Pangaltı tarafına doğru süzü· 
den tezi yoldu. Yola çıktılar. M k h Bl. · t eh · • lüp kayboldu · h" biraz an§ a ramam eno § rımıze · 

Dk vardıklan yer, şe ırden ld. Gördün mü iıin ehlini. erbabını) 
uzakça. güzel bir sayfiye idi. Burası ge ı.... T kk ı· b k d k 
pek hoşlanna gitti ve bir ot.ele in- Ertesi günü sütunlar dol~su hava- eve e ' u a ar Clam ve ıan a-
4ıler. dis: FraOıBa sefirinin (Unıon Fran- zan~aı_-~ıış) . . 

Ertesi gunu de orada kalmnğ'ıı. ka- çaise) de ,erefine parlak bir ziyafet Donup tepemızde bırkaç çarhtan 
rar verdiler ••• Oda.lan otelln arka ta- çektiği: lstanbuldak.i Frıırunz koloni- sonra lst.anbula _çepeçevre dola,a: 
mrında ldl. Balkona çıkttklnn zaman sinin hazır bulunduğu; yenilip, içi- cakken gelmez do gelmez. Herkeea 
ücil birden hayrete düştüler. Çünkü lip nutuklar söylenip alabildiğine aldı mı merak) Baron efendi koyun 
hemen bitişik balkonda. genç bir k&- eğİanildigi... aürüaünün üzerine indiydi. Bu efendi 
dın ot~ruyord~. ~ mcmua.da res- Bende ve iki aütkatdeşimde de ıu de c&ddeye maddeye, insa.n aürüsü-
mlnl gordüklerı guzet sesu kadından k t· nün üstüne inmesin) 
başka kimse de~.ildi. . aC;ç~nlı::i Belçikalı, bar~n maron Meğenıe rüzgann kuvntli csiıiıı-

Blrblrlerlnl durtek.J.i.yod.ar ve ya.. d ""I d L b" . . . H k"k• den dümeni idare edemeyip Tatav-
vaş sesle soruyorla.rdı: egı , ıua ranazın ın ımış. a ı ı . . . . 

Gö ? tayy rec:.V. hakiki .... u.,u ıimdi aöre- lada, (şımdılu Kurtuluşta) hır Rum 
- ruyor musunu .,., - ... " .. d"l . d · · • s· ,_ 
_ Ta kendisi! .• o değil mi?. ceğiz... u ~enn amma mıvermış. ırııı;aç 
-Tabll o •.• Acaba yalnız mı?. Bu defa saha olarak, şimdi apar- yennden de hafifçe yara.lanmı~. • 

- Mam:ı.flh iblr kere otelciye so- tımanlarla pıtrak olan Taksimdeki Hamalbaşında Monmartre dakı-
ralım... Talimh ne meydanı münasip görül- lervari (Catacloum) diye bir kaba-

Aşağıya. indiler. Otelln kapıcısına müı; Şehremaneti daha sıvanarak re açan Pari~li ta~lcıcı Hcnri Yan, Ka-
sordular. . ecyirci locaları. tribiiınleri yaptırmUJ, lem. gazetesıne bır (Chamon-Roase) 

Evet o ldl. Gecel~ri. otomo?ılle rad- etrafını tahta havalelerle kapatmıştı. yanı alaylı ıarlu yaz:mıı. Franıızca 
yo ist.a.ı;ronuna gıdıyor. gün_dilzl&rl Kararla,tınhn uçuş zamanı, kiinu- hem çalmak. hem uçmak manuına 
burada sük.fınet içinde dinlenıyo'rda. 1• "k. • ı gelen (voler) kelimesinden nükteler 
Kocası d& beraberdl nuevve ın on ı ısıne raa ıyan pazar • . . 

Ü ..... A,. .... h • k.cı. fırla gününün alafranga saat on ikisiydi. yaprntf. Blerıot ile ÇakırcalıTt mu-
ç alc..u"""'l emen YU n.ya • k d• b" • c-1c.ı L 1. 

<fılar. Artık balkondan ayrılmıyor- Gittik. Beyoğlu caddeei. Taltsim .. a~e~.e e ıp v mne o. et' ıı;ıra.u. 
tardı, Bakalun güzel kadının sesi, meydanı ileriye akın edenlerle dolu. öburuno Dagla.r kıralı dıyerelc oku· 
radyodaki k:ıdar gilı:el mı idi? .• Bel- TalimhanenİJı içi, dışı ma.hıer; gişe• yanlan lcatıltmıştı. 
kl de ondan daha ahenkli V8 da.ha lere yaklaşabilirsen yaklat. Biletler Senned Muhtar Alus 
tntıı idi. Ne de Glsa maltlııe, .sesi •nıı11111ıın111ı•ffllıtnı1111111111uı111ıınıınMtllllllllllltllllllllllllRllllllllllltNflllllllllllllllltllm111111111m11111111m11ınmm• 

biraz bozabllirdi. Ukln üç genç bot 
yere bekliyorlardı, Çünkü kadın 
uzun bir iskemleye gömülmüştü ve 
katlyen ağzını açmıyordu. 
Kocası yanında. dolnşıyordu: 
Ferdi Türkçe olarak ıırkada.şlnnna 

Cısıld:ı.dı: 
- Tuhar şey ..• Gorfiyor m11sunu11?. 

Kadın kocnsına Lcr.ıretıe emirler V&
rıyor .•. Bir şey söylemiyor .. 

- Evet evet . . Dll.sız glbl lş'l.retı• 

anlatıyor. 

- Ksdının boğazı sıkı sıkı sanlı .•• 
Ac~bıı hasta mı?. 

- Yoooo... Daha dun gece dinle
dik ya .•• Belkl ~.slne Itına 1çln bo
(inzını sardmyordur. 

- .f{er halde öyle olaı:akt. 
Aqam kadın radyo istasyonuna. 

gidince koc.'\Slle otelin salonunda ah
bap oldular. Ona içki lltram etuıer. 
Zııten içmesini çok seven blr adamdı. 

Blrçotı: kadehleri bo.p.Ht.ıktan son
ra ~ arknd~a şunlan anlattı: 

- Bazılan zannederler kJ. karım 
yalnız sesi ve konuşm.aslle kendini 
evdlrebUir.. ne gezer azlzlru. ne ge.. 

zer? •. Evde onun sesint işiten kim? •• 
Radyoda konuşmaktan o kada.r bıkar 
ve usanır kl evde blr tek kelime söy
lemez ... Bütün dlnleyicllerl: ıBu ka
dın evinde cıvıl cıvıl öter .. • derler •.• 
Gelsinler de görslinlerı.. Hattt\ beni 
işaretle paylar, lşaret.ıe kilrfir eder .•• 
Çünkü atzında.n çıkacak het" kelime
yi bir ı., addeder. mı.klkt hayatında 
konu~m.'l81 blr Iştır de onun lç!n •.• 

Hikmet Feridun t:.. 
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1 SiNÔAPUR KORSANLARı l 
1efrika No. 15'1 Yazan: fSKEı.VDER F. SERTELLİ 

Tab.lr.c1Yu babıwnm yanına g6;)ir-ı llp, eski saltl!Oatı_ f!kıy_o~. BelJd. 
~ ba.hanesfle aldataıK bir ~ iarm. 6bftr g'ibı ıoil'Jidfeh 1D. salta-
mer döşehıell oda.ya !ı:a.patmıf}aıdl. ~t.tı da yıkılacak_. rahlplerlo. cillJC>&. 

Ta'tako trendtsını gMD:ren. ra.bB)e • sntıarmda.n alınacak, o saman. 
sordu: onlar da herkes gibi tarlada, bahçe-

- Babam nerede? a. toprak ailrmete. çalışmela ~· 
- Baş rah!bln yanmda.. bur OOıacak. Bu, cOn.tkllen ~ t,tne 
- O halde buraya geldiğim! t'en- gelir mi? Saltanatının yıkı1masına 

dislne çablllt haber verinlz.. klm razı olur? 
Takakoyu bu oda.ya cet.tren kısa Tak.akı> bir hayli sOylendlkten son· 

boylu rahip kapıyı kapadı. ve dış&n- ra başını kaJdırdı: 
ya. tıktı. - Şu duvarlıı.nn ~ulağı varsa, be-

Takato epeyce bekledi. n1 dinlesin.. bent duyswı •• ve rnhlı>-
Oei-en giden olmadı. ıer l>enl mmıen buradan serbe:s bıra~ 
Korsanın ~ ışilpheye d~; .iln. Zira. denizci JhtUı\!cller benim 
- Acaba rahipler bir tıızNt ım Mml bulmakta gccikmıyecekler. Be:a. 

kurdular? ı buraya gelmeden bir gün önce ba:-
Kapıyı kurca.tadı, açamadı. b~ma glzll bir mektup göndermtş ve 
Kapı dışarıdan kllltllydl.. Ti - Pi ile evlenmek istemediğlmi. 
Blcdenbire duvardan btr .~ı ~~- eğer zorla. evlenirsem, blr gece yatar-

setti: ken onu öldüreceğimi blldlmu~~im. 
•- Boş yere uğraşmt. 1'.anf'! evtn- Babamın en büyük rakıbi (\ıan ba 

de mahpus kalacaksın.• adamı benden başka kim öh.iürcblllr? 
Takako ea.şırdı.. etrafına bıı.kmdı, Tak:ıko neler söylüyordu 

k.1mseyl göremedi. O, gerçekten Ti - Piyl öldii.rmeğe 
- Babam nerede? Benl alda.ttınrv. karar mı verm14tl? 

mı Yok.<ı:ı.? ••• Yoksa bu söılerl baş rabibln hoşu-
Diye bağırdı. na git.sin diye mi söyliiyordu? 
Duvardan cevap verdller: Her ne maksatla .söylerse söyleeln. 
«- Evet. Memleketbl ıııellmeU a• bu s&ller derhal ha,, rahlbln kulntına 

mm& seni aldatmaR& meebft olduk. ertıptlrl!mlf ve •Oınlkile. toplantı 
ÖlQ.ncıeye ~ bux.da: t:alınala halinde iken, gözcllnün verdlğl bu 
m:ahk.t\msunl• haberler müstebit rahipleri bir hayll 

Takako klın3eyi göre.rnlyorda. düşUndürıailştil. 
• •• Demek k1, korsanın bzını ıuata 

dilşürmüış.lerdi. «Onikililer• in karari 
Takako yumrul:lannı sdtarak: 
_ Benim buradl\ blı.pm a1zıe ço1ı.: Takako mermer odada kendi ken-

pahalıya mal olur! dine söylenirken. bllyÜk mabedhı ra-
Dedl ve eşyası sadece bir sed.lt'don hlplıır toplantısına. mahsul olan ge

lbaret olan bu tq odanın ıçtnde 11_ nlf salonunda çolt heyeeanlı Jtonw,
mala.r yapıkyordu. 

nlrll adım1arla dolaşmata başladı. B8f rahtp, Talcakonun, n . Pi 1J.e * evlenmesi.ne razı olmadığı ıçfn, koı--
Ertesl sabah güneş doltarken ba.t sanın. tızmı dolapla. mlbede dtl4tk\

rablp gör:lerlni açtı '" JcaqlıSlllda mQ.f ve ölüme mahtfım etmJştt. 
duran kısa. boylu rahJıbe soldu: Oysa k1. aslan heykeli içinden Ta.-

- Korsıanm kızı ne J&Pl)'Or? ltakonun kendi kendine lronUfDULla.n-
- Duvardaki aslaıı bey'keUnln. tftz- nı dlnllyen rahip bu ha.bert .0nlk1-

lerlılden onu saatlerce g&ııeUedlm.. ıer. e verin<'e, l§1n şetli detifl.VV
Kızıl!, .söylendi ve nfha,.et aedlre mlşti. 
uzandı •. uyudu. Baş rahip: 

- Takakonun ölünceye tadar bu- _ T~o. n - PlJi öldürmek tçtn 
rada mahpus kaJacatuu kendı.tne onunla. eTlenm~ istiyormuş. Za.tıea 
söylemedin m.l? blz de Tak&kom.m. de~. Ti - Pln!a 

- Evet. Söyledim. efendlmlzl vüevdımu ortadan kaldı.mı.ak bıtl.-
- ÖIQ.nceye kadaı: buradsl. kala.- yorduk. şu ha.ide bu izdlvaem btr 

ca.ıc.. Fakat. Ta.rılar, m1bette d1şl an önce gerçekleşmesine biz de ça1J4t
mahlt1ktan hoşlanmaz.hır. Onun ca- malıyıZ, dedi. 
nını ça.buJt almlllı.. ölümünü çabuk cOnlldlen den blrt SÖ'Z aldı: 
temin etmeli. _ Ta.kakonun kocası H:ımdunun 

- Nasıl emrederseniz öyle hareket ölıdüğü.ntı n::ı.n edl.yorla.r. Halbuıd 
ederiz. bu adam Osnka. clva.rında. bl.r köyde 

- Diğer ra.b..lplere de haber ver. knl'lSlm beklemekted1r. Hnmduml 
Bira.z SOlll"& rB11yülı: mAbwh un hu- ıcı.,kırtmakla. Tl - IP1yt tuzağa: dflşftıl. 
zunınd& toplanalım. ,. ;;S"~ mümldlndüt. S1s Hamdnna ya.r-ı 

- Ba.şüstüne, erendl.ınbı.. dım vadedlnlz.. n - P1 kendJllltl.ı). * den ortadan kalknr. 
Ta.kako, kendi boyundan yii1c.sek 1k1 Ha.mdanun yaııadıiııu duyıau bat 

küçük pencereden odaya 8lZ&1l 1fıtı rahip: 
görünce: - PeldJA, dedi, Hamdunla teınM11 

- Sabah olm~. {]yuyup tabnııpm.,, senl memur ediyorum. Onunla h ... 
. Dlyerelı: ya.ttatı sed1tdell tırtayıp men gtt. anlat$ ve bu 1f1 blıitaç gila 

kalktı. lçlnde bttlrmejte çalıtl 
Duvardaki a.s1an heykeU:oe bak.ti: * 
- Benlm\e kontı.p.n b• cazım mah- İk1 gilndenberl Qsabda Ta.kAkOJ11 

lÜkUn ne dehGeW gödetl nr. Adeta anyorlardı. 
bir canlı cana.var gibi bakQor lnaa- TL - Pi hiddetinden çıldınyorda. 
na.. Tam dütftn demek sırasmda Taı-
Odanın ka.pıauıı kurcaladı.. kakonan oltadan ka.ybolmaa Tl • 
Açamadı. Pinin fena halde canını sıkmıştl. 
Yam.a.da.nm .tm hlddeUnden ~ «Onl.ldler. Ha.mdunun şehre akmU( 

ıertnı gıcırdatarak llÔJlen.IJordrn hakkmda kararlar verirken. Tl - Pl 
- Beni buraya get1reıl tıpk ta de korsanın kızım aramaJrl• met

demet ki r&hlplerle blrleomll. :a»- guldtı. 
bukl ba adam benim. ıtlırwfıml ıar.- Sarayda her PY yfts asttı kalnuib. 
l!l'.8.nmışıl:ı. Şlındt her tef arıtepldı_ Tak:a.konun k.a.Y1>0luşu. Çan - ro. 
dünyada hiç kimseye, hatt.I. rahiple- nun. ka.Jbo!uşuna. benzemiyordu. 
re bile güvcnllm.lyor. Babamı baha,- Çan - Fo, korsanın gözdeslydl. Bil 
ne edete'k beni bW'S.1'& attllar. Ra- gözde giderse, yerine bir ba.Şka.'1 ge. 
htpler, T1 - P1 ile evlendltlml iste- le'blllnll. P'a.kat, Ta.kako, Tl • P1n.bı 
mlyorlar. Haklan da var. ÇO.nıltıl, meşnı kansı olacaktı.. 
n - Pl o zaman babamla iyi~ an- T1 - Pl: 
!aşmış olacak . C>saltada m.evk.11 aatt- - Tak.altoyu bana teslim etmez.ler-
lamlaşaeak. Rahipler buna istemi- .se, Osa.kayı ba.ı,ta.n başa. yakac3.ğua_ 

- Resmini görm-k ister misiniz . S t J k k l 
Diye ceketinin iç cebine davranın- a J } amyODe 

2 .. 250 • 
14 • 100 • 

ca ötekiler adeta heyec:ına dü,.~ü!er. Şevrole mo.rlm 4 sUlndlrU iyi 
Bır tnrartan da: bir vaziyeıte bir kamyonet sa-
- Nereden buklun? •. diye soruyor- tllıktıl'. Mümca.at yeri: Galata 

blrdı. Necatı bey caddesi No. 238 
Ferdi cebindeıı yabancı dilde bir •ıiıııiılılııİlilllııiiiıııııiiıiiıiıiiıiiiıllııiiııııııriıllİI•-

BİLL0RŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 31 Yazan: (VA - Nil) 

10 • 50 • 
40 • 25 • 
GO )l 16 

1 n. ç.amaçar, arkada:ılannıa 
peşiıııra, süklüm püklüm yürüdü. 
Çok geçmeden de iç.i rahatladı. Zi
ra. hakikaten kendilcrile meıgul olan 
kimııe yok .•• Dumanlı bir meyhl:Vle
de bir oano kurulmuş.,, Müıteriler 
oturmUJ, kafayı çekiyorlar ... Loca
larda mlbut telli pullu kadınlarla. 
!nfır numara feali. kasketli. yahut 

Tophaneye doğru giden yolun ( Bedriyenin zavallı koeaei. hill: bahriye elbiaeli erkekler •.• Puadi
üzerınde fıçılan görünen sıra sıra - Bana müaaa.do edin. yapma- de, mütemadiyen Şam fıatıiı. kabak 
meyhaneler mi iaterainiz) Önünde ym .•• -.. diye ya.lnnyor. çekirdeji atııbranlar... Sahnenin 
M/bıre gürültülü bando, yahut davul Ötekiler, pmpanyanın verdiği ee- önünde gümbürtülil bir mu.siki .•• 
zurna çalan, çığırtkanlar haykıran ladetle eteğine yapıımıolar: Yahut mu.silcili bir gümbürtü. halkıa 
balo~lar mı) Yan sokaklardan dao - Bundan aonra elmizden kurtu- yükaelc eesle konııtmaeını. bir loca
göze batacak derecede re.ık renle. labilir miıin),.. Buraya kadar gol- dan öte~ine !1ayk.ınp plcalqmaatDI 
pullu pullu elbiseler giYtnit adi ka- mişken ..• Kabil mi> ••• Haydi yüri1 baa~rmaga u~r8!ıy~~··· He~e .ahne
<lınlar tramvay caddesine fışkırıyor- bakalım... dekı ktDD hali bU5butün fecı ... o da 
:clu. La.tama sesleri, Rumca, Klhtçe Zeyndabidin pa:J nın damadı. bel- berkeaten fazla bir gayret aarfederelt 
,arlul r, midya tavalannın duman- ki. daha da mukavemet gösterecek- sadasıoı üıt perdeden çıkarmAia, ba 
lan, «Hani ya~ Otuz iki di~c mızıka ti. Fakat arkadaşlan öyle bir aöz §&~ata w müaabak&.tUlda birinci gel-
çaldırıyorl• feryattan hiribirine ka- aöylediler ki, kolu kanadı lcınldı.: mege ugraşıyor. 
rı" lrdu. - Uzun etme, yürü canım .•. Bu- Yeni gelenlerin ayn bir tabak'.a-

Üç arkııda;ıın Beyoğlundan inen rada seni tanıy n olmaz. cisb"k... dan. kalantor mÜ§teri olduklannı an
erııb aı, kö;1ebaşlarından hirinde Hem tanı3alar bile paşa kayınpede- cak ihtiyar bir Rum garson farlcet
~urdu rine haber vem1eden evvel ıcni sız• ti. Onlara parterde dört sa.rlıo~ 

lndıler. Şad n. kendi .,atuıına dırmıık için yanına gelirler ••• Hakkı henüz terkettikleri mermer masaTt 
geldıği için ev ahibi rolünü takın- sükut için fazla bir ııey de istemez- alelacele aı1di. hazırladı. 
mıştı Hemen davr nar k araba pa- ler •.• Nasıl olsa çenelerini bka.rsnı. Oturdular, 
!ralını verdi. Artık haysiyet meselesi olmutıu. - Buraaı ıw, mon~ar ••• ~e de.ep-
• - Hıydi b;ık:ılım... Etkekliğüıi. gchtennek lizıınd.., s~y?ol ••• 

yorlar. tOnlkller. in maksadı Tl - Diyordu. 
pinin buradan uzaklaşılWll lml.f. 07- Sihlri>azlarda.n blı:l Ti - Piye: 
sa ki T1 - Pl C>sa.kAya gün geçtikçe - Takako eski kocaı;iyle blrleşm<* 
yerleşiyor. Ve hürriyetçiler yavat yaı- üzeredir. 
va11 Japony:ınm her tara.tma yayı- (Arkan vıır) 

Şadan, getirdiği yeri ille beğcndir- saçlannın ta§ılacalt dezecede IAtif - Öyleyse eski kom~um... İlk: 
mek aeıvdasına diifmüştü. renginden ıbatka bir giizelliği yoktu. sevgilim.. •• Eyvah .•• nerelere dü.r 

- Durun hel1t •.• Daha o yok ki •.• Ne kanarya sansı kötü blmdu o w- müş ..• Felek nasıl yürekler acısı bir 
Hele çıkaın da ..• O zaman aö,ylerai- tındaki) .•• Bu muyda tık kadın) .•• manzara ıeyrettinnek için meğer he-
niz... Yağlandınlan. balla.ndmlaa Borjiya ni bura.ya getirmit ..• > 

Ve alt ltat localannm sahneye ya- Melahat bu muydu)... Zihninde zaten ötedenberi lcarıst-
km olanlanndan birini işaret ede-; - Merveyyöz... Ek.seri kadınlar nın Esircizadelerill pencereaindcn gö-
rek: kedi deriaini maYİ tilki söetermek rüp sevdiği genç kız olmadıima dair 

- Halı.·· l~te ••• Orada ... OtUTU- İçİll çalııar ..• Ba. bilikia .•• Sntındaki bir 1üph.r "V"ardı. Zira evlendikten 
yor .•• Bakın fUDUD zariE haline ••• klymetli kumatlan. &di buma; mi- 80nra bir gün. yatak odasında öğle 
Halckun yok mu İmİf •.• Tam bir ba- ceYherlerini aalıte tat halin~ aokma- uykUMt keatirirltea. anaıZJn uya.nıvel""o 
t.aldılt nilüferi değil mi)... ğa çabalıyor gibi .•• Onu da becer.- mit. arabk kalan kapıdan kulağına 

Jön TiUk. yeleiinia üet cebinden mİyor ••• Ta.vna l\areketle~ i>a7aP- bir muba..-ere parça11 çalllllllltb. Ca
bir monokl çık.ardı. ~züne iliıtire- latt:ırma.ia uirq1yor... Nafile •.• 511'- rip bir ake aa.da, aa.nki ona muziplili 
rek bir mütehassıs ııa>i genç kadını tındaki fU tal. eminim. baltikl Ll· etmek için bir amı ona kadar uI..-
tetltilce koyul da. lııu... b.rmtftL 

- ~erveyyöz. •• El e.rreman e~ Oıhan ~c • . Bohçacı kadma ait olduğunu tabı-
traordıner... On nmtabl Parm- - Hangı tal. hangı Uhur) • eli- min ettiği bir aea. Ati.yeye cevap y .. 
yen r... - diye methüsena ediyordu. ye ulcll.l!na döndü. .riyorda: 

(Han1rulade biz kadın ..• Cidden Onun baktığı kadamı bu tarifte . • . .. . 
fevkalade .•• Hakiki bir Parisli) ml- OfYUl yoktu. İıt• banım üzerine an- - Es~c_ızade 

1 
Bilal beyuı . ~ 

nıuına... la.dı ki. meVor BorjlJa Mel&hat diy., mı>··· D~ güz~ , !'~.ut d~ ~k!n 
Oh .,, ::..L ı· --L ı· F b- kendisi b--1..--nı aevr-..11-oımnıL denenıez kı ••. Zıra ıkıs.r de bınôırının 

r an evıveıa , .. ..,..e ı ı1uı-ue ı a ....,.... ,, "'""'"" -r '- Am b. · k'• ,,L h 
· ba'-.. A ~ al d" Ditthtini biraz lStedeki 1---- .. -r- bpıu&ı •• · ma. lZlm uçua. a-nye &;u. caoa ay mı e ıyor. ıouaa..T• ..-·- f d' · d bul 

1·-- Şada ·· lünil al--L di ve donakaldı nune en ının on a unmıyan ne-
yoııo.IRl nın gon nuu.. onu · l · l · H-'- · 

ah '-•d ' ___ '- _ L • • ,,.. "zl · • ·- '- 1 .ı.ıc... L--·- en var, ne en... ...._ aşte ••• Aradı-m c;up mevıu o 01r11.ıı;mam~ ıçuı "UO ~ uuu ~ .. ~ bpe-- x.___ • L • · - ı- " zı ı d · b · 1 b. • di. K•uu. tenteflerun tJpıı;ın. Atıye ha-mı eoy uyorr ••• ra oca a .,aret bp enzon o 8Jl ı.ny Bunda ,,_, d l •-~ _ 
dil -Lı•ku d f __,_ •. F'-'--· "'-- 1_ •---- ,,. nıın... n~en azoaaanız .. a-e en muı u o a. arııı;etmııtı... &..- eıuctte &;Afla o-.. - a _J• Billl!l b • ,_ B d . 

D .. d x.:ı - h .. h ta H L- da '---- .:..__ gc:ıır... ı 11 eyın .. ızının e rıye ogruau e5 • cmerveyyon, atta u ... cm DDSta OUDll9a ~ b f di b · • 
iğrenç bile bulmuştu ... Ne adi kokot- da l>ullUUl)&a :ne mlln~ •name en ye enzeyışı .•• 

tu b"u böyleı ••• ~eJıçliğindeo. bir de ı)"j!reii az~ .(ArklUl ıvu) 
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1 - iŞ ARIY ANLAR 4 - Kiralık • Satılıli ...... _________________ ....... 
ARSA - Kadıtöyünde Q1fteb&TUS

tafraya pdebUtr. muhııaebeye vakıf larda. 9~2 metre a.rsa. ıneb'esl ! in... 
blr genç it anyor. Muhterem it aa.-· dan atılıktır, Doqa Hr. Tablm 
h1pler1nln Akşamda (A-Clm) rtım.u- C1bnhur1yet meydanı ErnlAk Han 
suna mtlracaatlan. _ 1 llm.Ilk Yurdu Tel, 44430. 

17 SENE - Banka vezned&r n 
aıuha.sebectııtını yapmış •llnd• bon
eent.sıert var. TO.rt~, Fransıııca iyi 
bllen mOna.stp 2f arıyor, mtıracaat 
tvtu 1575. 

ALMANCA VE FRANSIZCA -
llsanlannda her ıelrllde tercüme Sfle
tıne va.tıf ve uzun müddet recnt ı.
ıe1ı:ktlllerde. mtııı banka n tıram mll 
9Me.selertnde, ticari muhabere aha.. 
aında 1htıaaa tdJnm1f bir ata 1htlyacı 
olanlann Akşam'da N. B. rQm1lZUlla 
lllDracaatJan. " 

KAPICILJJ[ ARIYOR - Her Hrl11 
teminat ve teralett halz bir ltle blr 
&ı>artunan lı:apıcıblı &n10". Arzu 
edenlertn M. A. r11muzıma blld1rme
lert. - 1 

ı.ısE MEZUNUYUM - M11eeeese, 
l>üro ve atelyelerde it a.nyorum. 
Arap harflertnl okur ve yu&nm, tıı.. 
Uyacı olanlann Akşam pzeteal GD
?e!ı remzıne nıürncaat. 

MttrrvAZt BİR 1JCRETLE - Her 
ıtın saat 17 den 20 ye tadar blr tıca
rethanenbı heeaplannı geçmet, mtt
tuı>. faturalannı yazmak, d11ter mu
l>aberatını klare etmek 11zere Tilkuflu 
'e mtıstaıt btr zat !f anyor. Arsu 
•denlertn Akt:ım'da Ş. M ~ne 
lllftracaatıan. 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 

ON YAŞINDAKİ - bir •rlı:ek eocu
ta refakat etmek Dzere lyt lnıtıtzce 
b~ bir bayana lhtıyaç vatdır. tste
~r 8ultanhamam Emln bey han 
altında 22 No. :va müracaat emelert. 

-O 

DAKTtLO fKİ BAYAN AKANl
YOR - Qa.buk n dotru ~. 
İcabında akşamlan seç Takte kadar 
~oabUectttır. Sonradan makhıeye 
eUm allflllca ~bulı: yazanm tıtrlnde
'1 tecrübesizler mllracaat etmealnler. 
Tart yahut ecnebi ılr'ket H ml188Se
aelertn hesap lflerlnde bulunmuo 
olaııJar tercih tdlllr, B~a ~rt ve :;:..ep ram aranmu.. İlk aylarda 
.. ~ Tertlm~ hizmetine rô
oı J'a"8.f nva4 arttırılır '" tkdar 

unnr, V~er mftessesece nrtıtr 
:aa§tan kesilmez, ~klller, kısa haİ 

rcl\melertnı Te tstedlkleri maqı 
r&terlr eı Y8ZL!lyle <İstanbul - sa
bıfıl! caddesı Re.şlt Efendi han - MU
tenbhlt M. R. Ogan) adrestne blr 
nıettup rönderm.e11d1rler. Kabul oJu
~llcat:ıara nzı ııe cevap ttrtltr Ken. 
_ Releret mftracaat edt1meme1l'd1r .. 

.1 BAYAN BiR FizfK MUUALLbd 
RANIYoa - MUracaa.t: Erent~ 
~efendi sokaRı No. ıı. -

l!CZACJ KALFASI ARANIYOR -
btanbnlda l:al1'tllak Gzete bonser
;,,:11 lyt btr pratisyen kalfa lhımdır 
17 

leli 1 bıcı Tayyare apartunanı No: 
de Ş, Ahcıoıtluna mektupla mtıra-caat, __ 

1 

ARSA. - Heybel1adada dtnılı U
nan metrelll 10 liraya atıhktır. Dos
ya H8. Takıdm ctbnhur119t meydanı 
Emlllr Han l!:mllt Turdu. ır-.1. 4"39. 

ABSA - Baldat oaddeal Yenlyol 
nntral '" Yenlyol duralı UMınde 
2725 M. arsa metresi '1 liradan ıatı
lıktı!. Doırrt. 138. Tel, 44430. 

ARSA - Harbiye m~ktebi karşı
mıda aobJc Johıd• Ced1d1ye Sll met
re ana maktuan SIOO Uraya atııık
tır. Dosya 23'7, Tel. 44439, 

l50I LİRAYA - Jl'hıcancılarda ay
da 24 llra Jdra. getiren tızertnde ! 
odaa bulunan b1lyt\k blt düttln sa
tılıktır. Dosya 202. Tel. 44439, 

4!.tMlf LiRAYA - ın.t.ntqmda 
Otızelbflhı:e !Ob.fı 4 er B er odah 132 
lira aydn tradı bulunan apartnnan 
18.tılıktır. nq.;ya 3!18. Tel, 4443D -

S0.000 LfRAYA - Şlflt Etfal hAS
tanest civan 4 b.tlı manmra.~ gil
neşt bol ayda 170 Hra net Iradı bu
lunan apattıman ııatılıktır. Do.<;ya 
saı. Tel, 44439. 

U.HO LİRAYA vtl.LA - Yakacık
ta 2 lı:at ttzerlne 8 ear oda banyolu 
bftyiık bahçeli! bul\Dlan vlllA ıntıhl!:
tır. Dosya 213. Tel, 44439. 

35.000 LİRAYA - eı.şu BalA.skAr 
Ou1 caddesinde t odalı klglr bahı;eli 
ev atılıktlr. Do6ya 212. Tabim 
Cfunhur1yet meyelanı !:mlAk Han 
Em1lk Yurdu. Tel. 44439. 

l.IHHI ı.1RAYA - Maçka c!vannda 
13 odalı ayda 4'7 lira lradı bulunan 
ba.bçelt ev 8&tılıktır. Dosya ıı~. Em
lAk. Yurdu. Tel. 44439. 

..... LfRAYA - Beyoıtlu Tarlaba
ll cfTannda T oda apartıml\n ıek
llnde ayda 112 lira iradı bulunan ey 
atııılı:tır. Doeya 123. Tel. 44439 -

ARSA ıo.ooe - Şişli Ha.lA.~Ur Ga7.I 
caddesinde 1.000 metreye yakm arsn. 
11at11ıkt1r. Dosya 217, Tahlm Ctımhu
rtyet meydam Emltlk Han Emltlk 
Turdu Tel. 44439. 

ARSA - Mecidiyeköy Alrt mezar
ht kl.l'flsmda 918'7 metre arsa met
reli 1,a liradan atılıktır. Dosya 218. 
Tablm ct\mharlyet meydanı KmlAk 
Ban Eınllk Yurdu. TP.1. 44439. 

ARSA 11,HO - Btıytlkada Nizamla 
Maden atasında 1400 metre yftz 17.!5 
tıı:ı tarafı yal aatılıktır. Dosya ~1. 
Tel, 44439. 

40,IOO LİRAYA - Emtrglnda to 
bln metre lçlnde, 1000 mey,.a atacı 
GOO Jı:tıtük bat k0ç11k t6§k emllk. aa
tıhlı:.tır. Dosya 211. Tel. 44439. 

ARSA - Bolaz1çi Kand1llt Rıhtım 
oadde 02er1nde 1000 metr& arsa met.
rest 1.1 liradan satılıktır. Dosya 242 
Taksim Cl\mhuriyet meydanı Eml§.k 
Han EmlAk Yurdu. Tel. 44439, 

a lt - 11 YAŞLARINDA - Uboratu- SULTAHAJIMETJ'E - Tavuthane 
ftı~a çn!Jfacak sıhhatli bir 1ı:ız 1ş1:1ye 10lı:a1Jnda 12 numaralı ev acele sa
la Yaç Tardır. Galata 'Pel'feD'lbeJ>&- tıhttır. İçlnd~Uere mftracant. 
n r caddesi Bereketoflu han Kat 3 cnBANDA VATAN ECZA!\"ESt -
.!: 11

·12. - t Sa.hlb!ntn hastalıtı dolayı.,Ue satı-
fşçı ARANIYOR _ El tezgAhla- lıttır. Sahibi Rı~:ı Atasağuna ml\ra. 

:da ihtisası olan lyt ~llere ytıbek es.at. - il 
ret vert1ecektır. bttyenleı1n it:!/· ANKARA.DA - Keçe:önde (Ba-

=rayda Molla Atkı ma.hallestnde ıum yolu) mntilnde 13 parael numa
M cılar Hamamındaki atelye!erde rah Afy0n mebuau m~hum B. ce
- U&tafa Wftaya ml\racaatıan. - 1 mal Atçma aıt 1'7 tt\sur dekar bat 

fl[f SATIŞ MEMURU ARANUOR __ Te altı odalı bir salonlu kArglr k6§kü 
llallanınızı dışanda atmak: Gzere !Btılıktır. İçhıde kuyu ve şehır sula
tecrtıbell. Tahtakıtle Şeyh Dnut han n, elektrfll, hamamı Tardır. Teklif
~· 3 e mtlracant. tertn Afyon Haber gazetesi ldnreslne 

yazıbnası. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 
Re!ATIJ,JK. BETON MAKİNESİ -

ts Mllı:sors markalı mllkemmel 
:dedlı:, :Şlr bu~uJı: ton1uktur Oa1ata 

11embepezar Ha.zat han aaYı. il bay 
::r Akdağa mllracaat. Telefon 

BfR PV'ROU - 11 lbtllı: 10000 kll~ 
IDetrede • lJt blı halde IP01' oto
me>bUI tecrabe De •tılıktır Bettttq 
Xılıçalt bakkal zı:va•n ~tıracaat. 

BATILIK PAYTON - Çift bentrll 
J'llll vaziyette Galata Yenı Yolcu •
lanu karşısında ın No. ba.J veıı ..... 
~ında. 

ilOTOPOMP - Bemard marka. n 
'1ıhımba hortum De Latuple benzln 
me>tGrt atılıttu. O&Iat&: Mumhane 
raddesinde No. 21 1'1t Tek el • ere 
•Grcaat. 

8A'l'lLlll KOTL\ - Saat 12 den 
ıe 1a lı:adar Brenlı:öy Sağdat caddesi 
bO lfo, 1& mtlracaat. 

DER NEVt KARASDtAN - Yapa. 
ealr komple bir temsat satın alına
~tır. Müracaat tel: I0008. - ı 

84TJUK BAU VE şonn:N - Az 
bılınnılmı'f yeni bir IJ()fben ve hah 
18.tllıktır. MIM'acaat Osmanbe7 MIPr 

4000 LİRAYA SATJLIK KAGİR 
EV - Samatya Sulumanastır Ber
ber Şetlk sokak No. l:S ikt buçuk katlı 
4 oda kuyu sarnıç ve bahçesi vardır. 
İçlndettl~re milracaat. - 1 

SATILIK AÖAÇLI ARSA - Çifte. 
havuzlarda, Bağelat cadde.sinde, SelCı
mı Çeşme tramvay duraıtında 3683 
metre murabbaı &taçlı n denize 
mana.ralı btr ana sat.ılıktır. Fazla 
tafslllt ve ıezme1ı: 1ç1n W27 No. ya 
teldon edllme.st. _ ' 

SİRKECh>E - Sartetı Pala roka
lmda (30) lira Qlık ıellrl olan kAr· 
sır bir "' acele a'1lıktır. Görmek ve 
görtl§Dıek tızere her gtın 10 - 12 ara.
anda 14308 numarada J'er1t Clvaoğ
lu'na telefon ec:Ulmesı. 

IATILIK EV - Cerrahpqa has
t&neal ctvannda Qardaklı.hamam ao
b.tında aeklz oda bahçe kuyu elek
trik ve :vanmd& aynca yüz otuz ar
tın arsa. ne blrlltte 111 No. t.hfap blr 
ev 5000 ltrt.ya atılıktır, İçlndekUere 
mtıracaat. - 2 

ÇAMLJCADA. - l'evb.llde neza
ret! ve 4 dönüm bahçtalnde mebztıl 
meyva atacı motörlll tulumbuı Uıt 
tatlı auyu bulunan tlo dairen Mnellk 
eoo llra lrad ıetıren bir kftşk satılık
tır. Tallpltı1n Qambca Bulprlu Jolu 

AKŞAM Sah!!e 1 

KADIKÖY 
SlEN JOZIEF Lfi~~~ü 

Tam devreli Fransız Erkek Lisesi 
SATILIK ARSA - Kn.sımp:ıp Ztn- SATILIK EV - Bultanahmette beo Talebe kayıt ve kabulilnc b~lanmı§tır. Yeni aene derslerine t 1 ey 

c1rl.lkuyu caddesinde oam1 elvt.rında oda T• blr mutfaktan ibaret Ski tntıı ldl cuma ıUnU ba§lanacağından yatılı talebenin 1 O eyJQl ak§amı 
• numaralı evtn blt~lğtndt (11001 tT t.eele satılıktır. K~ etektrltı. mektepte hazır bulunmalan lazımdır. 
metrelik b1r arsanm nısıf h!&!eal th- semtn katında geni§ blr odunl'Uk ve 
Ttn ftatlt atıhktır, Arsa karvunnda kOmtırll\ltil vardır. Görmek ,.. .. raı- Talebe kayıt n kabulü hakkında izahat al.nalc için cPazar ve 
Qıtmu .->takta 1-H numarada baJ tini anlamak tızere 8lrüclde Mt- ealıdan baıka:. her ıiln 9 dan 11 T• 2 den ' • kadar mUra<'aat edi!· 
Tahsln'e ınllf'acaat. .serret oteli m~e'Clrt 1mıaU Candana melidir. HakklJe llıan 8frenmek için ilk okulu bitiren talc:.beler Oız.ııt 

mtıraeaat. eınıfa kabul edilerek orta nnıflara hazırlanır. O\ula kabule dair olan 
thdn:asm TAHstı.ı YAPAN - kartın ebeveyn tarahnclan 1 Dl 8 eylQ1e ltada alınması rica olunur. 

Temiz bir aileye mensup bir tene; ıyı ıooe LİRAYA 8ATILIJ[ EV - Ba- ••••••••••••••••••••••••-
bir aile neminde remetıı olmQ p.r- kırk~de ~endlfer ıoluna. na.zır 
tne pt.n&lyon tutmak ı.rtlyor. İstekli- ıenif bahçeli 1kt d.alrell ahfa.p. Mar
ler1n &Nıdatı adre1e prtıannı ad· puççular No. 40 Naim 9&mlı mata
resiert ne bildirmeleri rlca olunur. zamnda bay Sırtıya. 
Adres: Doktor Ralf Deınlralp Balıke- ------------*· -- 2 SATILIK - Beylerbeyt AbduJlahaRa 

SAÇINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
mahallesinin Frenk Tepelllnde Gtı-

TİCARt llVESSESE IABIBt BİR mftt Yol 10 numaralı 1 d&ıllm mey. -
BAY - Oetı Te temiz bir aile yanında nlılı:lı bahçeS1 Botu& ve Qamhcaya 

KUUANINIZ. n:slRINl DERHAL GöRORsONOz. -· 
bir oda aramalr:tadır. Akşam'da CT. nezareti bulunan 15 odalı ltÖ§'k satı- ••••••••••••••••• ••••••••• .. 
KB.) rtımuzuna mektupla. - 1 Iıktır. MEMUR ALINACAK 
KELEPİR APARTMAN - Maçka- 8 otıO LfRAYA - Kurtuluşt.'\ h&va. r·· k. 1 B k A ş 

nm gayetle muteber blr mevltllnde da; bir eemtt.f' töşebqı dtıtHnh :tl- Ul lye Ş 80 881 • 
tramny Te otobfta tevakkuf mahal- lir bina satılıktır. ıturtTıluş n.dde- J t b } Ş b • d 
llnde havadar gtlneşlt Ve nezareti bil- "1nde stnernköy 1sta.~yonundıt lı;undn- S an U U es,ın en: 
Tl modern tarzda lnta edllmJ.ş eene- racı xıe:mtlye mftracaat. 
de t bln lira ırat temin 8den bir Bankamızda çahftınlmalt 6.zere 24 aiutoa 1942 pazartal s{lnil 
apnrtman 3:S bin llraya acele ~tıhk- BOOO LİRAYA EV _ İstanbul ca- npılacak mllaabaka imtihanı lle on memur almacaktır. 
tır. İstlyenlerln B~ Ağa Camı A'aloAlunda Mollafe:nn.rt caddesinde Ta1Jplerln ıeraitf ıs~enmek n kayıt ohnunalc tlzere en ıeı; ?<> 
İatlkJAl caddesi No. 1~3/1 de bay Rı- 22 numnralı beş oda, sora. mutfak, afuıtoa 1942 akıamına kadaT Yeni camide it Bankaaı Memurin ıef- · 
fata mtıracaatları. Mmıçh hane 8000 ltraya acele ıstı- liiine müracaat etmeleri llln olunur. 
FATİR ATİKALİ'DE - Nureddin lıktır. i!teyenlerln Halk partisi btna- _____________ ___________ .. 

Tekkesi caddesinde 39 numaralı iki g1 ltarşı~mda Zorlu apartımanı kapı-
Mınıı: 9 oda 1:am ataçlarile aUalt\ bü- cuıı olan mn.halle beltçtsı Mustafa.ya 
yftk bah1:e Te mllftemllAt aalreslle aormalan. - 1 
elektrik .suyu camı klrglr ev satılık
tır. Görmek lçtn lçtndeldlere, ıörtlt
met tçln Şehzadebaşında Asaf ecza-
nesine mtıracant edilme.si. - 3 

'SEBZADEBAŞINDA Caddeye 
nazır seklz oda bütün konfon~ cnmi 
tçı dışı yatlı boyalı ev satılıktır. Şeh
ta.debaşında Asaf eczanesine müra
caat eclllmcsı. 

SA'l'ILIK .KIYME'nJ ARSA -
Beyazıtta Soi!;anatada muhtUnln en 
mürtefi yerinde denize nazır köşe 
b~ında b1r apartımanlık arsa atı
lıktır. Tel: 20008 - 1 

RATILIK çtFTLİK - Bursa•ya, pek 
yakın mesafede genı.ş eamanııt, ahır 
n lkl böcekll~ haiz 250 d1\ntlmlftk 
mtlnb!t bir çlftnk satılıktır, Taliple
rin Bu~'da KO'la hanmda avukat 
Cemli ÖZ'e ml\rncıtntlaıı. - 1 

FIKSAT - t)'sküdarda KGçl\k Çam
lıeada 90 dOnfunlUk arsa "Ye lçerlstn-

BUttin tık ve kibarlar, Aperitifleriniı 
lıtildil Caddeıi 451, Stadyµm tiatü 

MAS A RIK 
de alırlar. Maestro Tiano idal"esinde Orkestra, 
okuyucu Hrlato Mnimatidiı, : Hiıvaien kitariıt 

Hriıto Kontiı .. 
Saat 18 den itibaren açıktır. Slpartf lserlne hususi aqam

yemeklert. Solralannm enelden temin e4lnlz. Telefon: .&3848 
Her =esi a:rnu MASARİK " ar Jannın Wle 

Huauai Suare 

l1CUZ SATIUK ERAZi - Kadı
köy Acıbadeın Nl~antaşı asfalt cad
dede 44 numaralı bir oda, bit' ahır, 
1kJ kuyu, 3.5 döntbn erazt, muhtelif 
çam ve mcyva ağaçlan ve Mannara
ya nezareti bulunan 34 metre yOzil 
olan köşk yerl 81ltılıktır. Oörmet lçln 
içindekilere pazarlık için 18 den 10 a 
tadnr Galata Ada han 35/1 numa
raya o :matten sonm telefon: 81449. 

de 7 odalı blr kö.'j'k 400 kök armut•••••••••• •••••• •••••••••• .. 
a~ ve saire ağa~ar da oolt. Akde-

KELEPtit BATILIK KÖŞK - Ka
dıköyilnde Ac:bademde Esat Paşa 
solı:ağında 19 numaralı ~fnlt cadde
ye Jkl dakltn mesafl'de merhum mı
cı Ahmet Kerlmzade kıişk\i demekle 
maruf tel dışı yağlı bQya 3 tat 'odn 
bilyilk baçhe çam ve meyva alnç.lan 
elektrik bahç~e ayn mutfak, ae
llmlı1ı: 3 oda bllyijk ahır lcıd>ında 
pra.J yapılır. MtıştemllAt ve fevkall
de nezareti olan yen! bir kllşl: acele 
satılıktır. Görmek için lçlnde1dlere 
görtlşmek için İstanbul Balıkpa?.ar 
Paşa aolı:ak No. ~ Telefon: 22931, 

Dil.AK Ml:RAKLILARINA BVYt!K 
l'IRSAT - Kadıköytbıtın en mutena 
yerinde altında dört dUkkAn tı.sti\ 
gazino veı ttru betonarme, temelt 
RadYQ Jeneral, tlzerlne, birkaç kat 
çıkılabllfr. Kirası ayda net 190 T. 11-
tası. Havagazı, elektrlk, su teıdsatl 
tamamdır. 150,000 liradır. Galata: 
Gümrük sokak Kürk1:übaşı han No. 8 
Tevbld Aslan'a mtırncaat. 

ACELE SATILIK KELEPiR EV· 
Ll:R - Edlrnekapı Aeıçeşme tramvay 
duratına yalın 3 odalı kAglr 1200 11-
ta 5 odalı denize etrafa fevkaJAde 
nezaretli 2000 D. N. 878 Galatasaray 
EmJl\klş tf.l: 49010. - 4 

12.0110 LİRAYA SATJLlK APARTI· 
MAN - Bakırköytinde Yeşllköye gi
den trene ve arkadan lstasyona naz:? 
Mamıaraya tamamen hAklm 3 katil 
lı:Argtr bina tenalMe. tstılı:lAl cadde 
Gll7 flrketJ karşısında Uyar Emldlı: 
.Btıroıru. Tel: 43376 <D. 110) 

!000 LİRAYA SATILIK EV. - Ba
lı:trköyünde istasyona ve trene naz1r 
Marmaraya hAldm 8 odalı kArglr bir 
bina fevkalftde. Tel: 433711 m. 115) 

niz ve Marmraaya bakar. İçerisinde 
çamlıklar Kad1köyftnden Btlytl1ı: 
Çamlıcay:ı yapıl:l.n yeni yat tenann
dadır. G~nnck ve görtlşmek lsUyPn
lerln: 'O'skndarda Atlamde,flnda ŞUe 
otelinin yanında bakkal Şcnet Bay
raktar'a mtln.caat. - O 

(32) P.fN t1RA'fA ACF.U~ SATILIK 
KÖŞK - Sultanhamamı clvannda 
450 metre tızertnde zemliı katından 
itibaren denfze nazır 10 odah Jı:Agtr 
köşkle buna merout dörder oda!ı 
lı:lgfr iki ev antılıktır. Dtvanyolu cad
desi ?iP. 9 Numan. Tel: 21807 -

İSTANBUL BELEDİYESİ CtvA
RINDA - Plytrlott t'addtslnde ee
nellk geUrl 872 Ura olan 6e datrelt 
kAg!r apartıman '1 bin liraya 1atı11t
tır. Divanyolu caddesi No. ıı NQl1l&l1. 
Tlf: 2111C'J, 

FATİH KtJMRULUMl:SÇhTE -
Dört odalı a.'tışap hanenin aahlbl taş
raya gideceğinden acele olarak 2200 
lira.ya sn.tılıktır, DlvMyoJu caddesi 
No. O Numan. Tlf: 21807. 

FATİH KIZTAŞINDA - Senelik 
geliri 960 lira olan iki daireli dörder 
odalı apartıman 14 bin l1rnya satılık
tır. Numan Tel: 21807, 

5 - MÜTEFERRiK 

FİKRt T. KARDEŞ OTO~OBtL ,.e 
MAKfNtST OKm,n - Yent devre 
'1 eylil.lde açılıtcaktır, Mtllı:lnlst toför 
yetlflnek 1stıyenlere Talimatname 
gönderilir. Bomontl tramvay duratı. 
Şişli, telefon 80259, - i 

l't.IKSEK MEKTEP TALEBESİ -
Ehven flatıe riyaziye, thJk, tımya 
ders1crı verir. Orta - lise bttlnr.e, ol
gunluk 1mtıhanlarına hazırlar. ~ 
IJQDl'da F.U. rllmuzuna müracaat. 

1%00 LiRAYA SATILIK ARS~ - ------------
Tarabyada Klreçburnu 1E.kclP.stııe tıç TUNA DERSEViNDE - Muktedir 
dakJkalık mesafede tepede Şirket lise muall!mlerı tarafından ortıa ve 
caddesinde Boğazın dlfllla btıe Mır.tın lise talebelerine riyaziye - fizik -
Tllllı ve meyvalık OllnaRa milsalt kimya ve lisan dersleri verilmektedir 
00,000 m2) arazı ac~le satılık okazl- Aksaray Atatilrk Bulvan No. 88 - 10 
yondur fırs:>h kaçırmayınız. Tel: 
43376 ID. 114) TUNA DERSEVfNDEN - 1"niver-

llte P. K. B talebesi içln mfttehassıs 
AYA7.PAŞADA 1!.000 LiRAYA SA- otret.menler ıarafından tecrtıbl flzlk 

TlllK % EV - Gümüşsuyu hastah:ı- Te U. kimya kursları a1:ılrnıştJr. Ak· 
nesi ka'lL'ındakl sokak içerisinde aray Atatürk Bulvan No. 88. - ı 

Marangoz Esnafına 
Mahmutpaoa XG.rtçQ ban dahilinde '7, ı. ı numaralı Maksut Slgın 

firmamı&~ JUmda, .&TI11P&dan aeiecek olan mqe bplamanm flJaU 
M.2 100 - 125 turno arumda atılacatından muhterem mıı~rlmlze 
11ln olunur. 

. . : : .. '· _ _...~ . PEK YAKIN DA 

MOD.ERN KIZLAR · 
Yozan : MAHMUD YE SARi · . . 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 
lstanbul ve BeyotJu Vatıflar ldare.stnde aeıt (111) Ura maatlı memurt

yet.Ierle (10-ar, onar) Ura ma&f]l Çetkeskl)y T• Omerll Vakıf Orman Ctıba-
1" memurluklan ~ln ll/l/M2 emna f1bıl aat 14-d• tahriri mtıaabak& 
tmıthanı yapılacaktır. 

İsteklllertn en az orta mektepten mezun l'e· memurtn kanununda nra
ııı.la::ı TUlflen habı o1malan lbıındır. 

Zabıtadan alınacak hftsııfihal klğıdlle mahk mlyeU mbıkası bulunma
dıtına dalr müddelumumUlk'ten musaddak veallı:a ve llhhl lrıznlan olına
dıttna dalr tam te§ekküllt1 Hastahane Bey'etl llhhlyesl raporu imtihanda 
muvaffak olanlardan aranılacaktır. tsteklllerln ~/8/942 akşamına kndar 
qa~da yazılı vestkalan dUekçelerlne bağhyara~ Çemberlltnşta Vnkıflar 
Bqml\dilrlllğüne mtıracaatlan. 

1 - Mektep tehndctnamcsl veya tasdikli sureti. 
2 - Nüfus cüzdanı veya tasdikli suret.ı. 
1-8XD eb'adında dört fotogr:ı.f. 
4 - Evvelce başka blr yerde 1:alışmış olanların ayrılma scbt'plerlnl gös-

terir veslka. (8512) 

Pendik Bakteriyoloji enstitüsü Müdürlüğünden 
1 - Müessese ıçın .250. bat tıvırcıt koyun tapalı :r.arf uaullle eksiltme-

ye tonulmUftur, 
t - Tahmin! Azaml ayakta lı:1lo e'1500ıı 
3 - Azamı tutarı tıymett •8.'15011 liradır. 
f - Muvalı:kat ~mlnat bedell c60eıı lira e28ı kuruştur • 
15 - Ekslltme 10 ARu,stos 1942 tarihine rastlayan çarşamba gt\nft saat 

14,30 da İatanbulda Catalotlunda Yl\ksek Mektepler Muhasebeclllğtnde ya
pılacaktır. 

8 - Bu eksiltmeye girmek 1.5teyenler her gün mficss"se Mildürliiğüne 
mtınıcaat ederek oartnamS1nl göreblllrler. 

7 - Ek.slltn1eye gtrmek ~teyenler yulı:rda yazılı olan gtıp ve saatte 2490 
numaralı kanunda yazılı putlar 1ç1nde tenttnatfle blrl!\:te yukarda söz1ı 
geçen Muhaseb,.cUlkt.e teşekktıl ed~ek Pendik Bakter!yoloJl Enstitüsü Sa
tınalma komisyonuna teklif meırtuplarlle beraber eblltme aaaUndcn bir 
saat evveline kadar mUrncaatları, •81.591 

11••············································•i•••··························· 
Y. MtlHENDİS TALEBESİ - --·REriic FENMEN'in __ _ 

Telcbelerı cebir, hendese, 11ılk, k.lm
ya derslertndcn ltmal, olgunluk ,.e 
mühendise gir1f, 1mtlhanlarına ha
mlamalttndır. :Müracaat Ak§llmda 
u. ö. - 3 

Yeni çıkan kttaplan 
1 - ŞOPÖRtlN KiTABI 

otom~ yi motosıkletm ~~ 
mest, bakımı, lnzası, tamiri 

80 K. 
! - YENt MAKINACILIK denize nazır ve hAktm 14 metre cep.. 

hesı olan ve apartıman lnpsma mtı
salt imar plAnmda yeoll sabaya kar
ii. Tel: 43378 CD. 107). 

ÇOK TECRtJBEIJ. - 1J.ae profesO- t1NiVERSİTE r. K. B. TAUBY.St. Clld D. Basit Maklnalar •. 80 K. 
rti, İngU!zce, Fransızca dersleri nrlr. NB - Tuna Deraevl.nde tecerrtıbt tt- clld 1: 30 Kr., clld Ill: 100 K. 
Mektep talebelerlni ikmal ımtlhanına sik n umuml tlmya turslan pek ya- 1 - DNİ ELEKTRiKçtı.iK 
hazırlar. Her yere gider, Şartlar mtl· tında açılacaktır. Btzı, en kısa sa- Ehllyetna.nıeye hazırlar, 1 clld FATiRTE - Horhor caddeslnln 

tevs.11 dolayısUe bit kat daha şerefle
nen sorular caddeelnde Sofular çeş
mesi yanındaki bostan n karşmnda 
(1200 m2) arsa acele satılıktır, t)'ç 
cephesı n.rdır. Mftracaat: İırtllı:lO.l 
cadde havagazı tlrketı Jrarşısmda 
No. 114 Uyar Eınlh BOrosu. Tel: 43378 
ro. 113> 

saltttr. Akşam'da R.R. rtımusuna. manda, yetlftlrmek iç.in, mtitehusıa 290 K. 
ötretmenlerlmlz beltUYor. Abaday t - PRAT lrtJKS, MATICMATiK 

1 ADET - tsviçre Kınnıı lnek Atatürk bulvarı No. 88 _ 3 130 K. 
haYTanı aatıııUır. Tal1plertn bergUn .------- -·-- ---• Ankarada Altba ve her kitapçıda 
saat ıı den 111 • tadar Balı:ırköy tfE5,TUPLARINIZI ALDIR.iNiZ .. - ----------

1

• 

08manl79 Çöreotu eotaıı: '1 numaradll Gazetemiz ldarehanesını adree 
Zebraya mtıracaatlan. .ı.. olarak göstermiş olan tar1lert

LİR DOKtJZUNCU IDIU'INDAN -
ACELE IATILIK HANE - Maçlca B1r talebenin 11JU11e ,.. rtslk uanaı 

'l'eovJkJye DıahalJelJl Kabpçı BOtak IS lmtthanlannı yetift1rmelı: Te laer gtln 
No ,lu 9 odalı ı katlı kısmen lı:Arglr muayyen aaatıerde ders Ttnnek i1zere 
lçlnde tert011 ve elektrllı: teslc:atı mev- bu deralel'l okutmakta olan bir ()1-
cut olan gayet tullan14h 100 metre retmene acele 1htıyac; vardır. Anu 
bahçeli hane ehnn tıatıe 11&tııae&k- edenlerin fstanbulda Aşir efendi cad
tır. Görmelı: tate,enlerln t1:lndelı:llerl- deatnde Dlls!z Zade hanında il No. Ju 
ne, pazarlık t~ de Mercan Uzunçar- yamhaneye her ılln saat 11 - 12 ara. 
il batı 19/1 Ro. da Ziya Te•ye muta Ja bmaı ıe.ntıert .,.,. met-

ınlzden 

M.8 - Rad]'e - 8,B - Klraeı -
P. - Mtle - B.8 - J'.A.0 -
F, B, K - MtJT - B. N -

MtlT - S.N - Belö - K.Y.K -
8,lt - c. Z9 B - r.u - AÖ -
T.lt.B - tJ,Ö - R,8 - EYllcl -

M. - A. Cim 
namlarına gelen mektuplan lda
rehruıemlzden aldırmaları rica 
cılnnur 

--DOKTOR--

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

[Cerrahplf& hatanesı batıerlJO· 
ıotuı Kan, idrar, ... ,..., me
Taddı calta tahlWerl H (idrar 
vasıtaslJe cebeutln Dk rtınıertn-
de kati teş1rlsl) yapılır. Beyotıu. 
Taksime ı!ılrrken l\leşt!ltlr ıokatı 

Ferah aparııaıa,n. TC'I: "53-1. 
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Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlar1 MDessesesinden: 
10 - 8 - 942 tarihinden itibaren yapılacak pamuklu tevzfabnın kupon numaralan ile miiracaat günü ve mahalleleri aşağıda gösterilmiştir 

1 - Numaralan Uln ecJUmlı olan kupon b4nl1ll.mıın nilful cilqlan!arlle 'l>e.ral:ier 7azftı adreslere mUracaaUus. 
2 - AynJ soyadım taşıyan blrkao nutus clltdanır, aile efra(!mOauı ·ldrW ~ lbrawetı &ponıan muliabllhı4e lsWıkaklanıun verllebilecelf. 
S - Birinci clevre pamukla mensucat tevziatı .. u altıncı ri iôft. 1lıt6 De"nlhayft tiulacaluldan kupon lıAmJlerhıhı haklanm vaktinde almatan rlca ve Udn olunur • 

.Altmoı ve Son ;Listedir maraoaat edilecek gtlnler 
~tUracaat olunaw mahal 

David Behar, Beykoz, Fempa.şa 
cad. No. 72 

Pertev Kondu: Beyk~ Yalıköy, 
Cavır caddesi No. 28 

10/8/&U 
Pazartesi 
Kupon No. 

1V8/9U 
8ah 

Kupon No. 

tı/8/9U 
Ça.qamtia 

Kupon No. 

13/8/942 
Peqembe 

Kupon No. 

14/8/9U 
Cuma 

Kupon No. 

15/8/942 
Cuma.rtesl 
Kupon No. 

1'7/8/942 
Pazartesi 
Kupon No. 

18/8/943 
Salı 

Kur-on No. 

19/8/9!2 
Çarşamba 
Kupon No. 

20/8/942 
Perşembe 

Kupon No. 

854001-854100 854101-SM200 354201-854800 S54801-3M400 354401-854500 854501-354600 354601-354700 354701-354800 354801-354900 354901-355000 

355001-355100 855101-355200 355201-3MSOO S51S801-335400 35M01-355500 355501-355600 355601-355700 355701-355!JO'l 355301-355900 355901-35'3000 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sıtkı Zorlu: B{.iyükada Çınar 
caddesi No. 30 

358801-3~9000 339001-359200 359201-859400 359401-359600 359601-359800 . 359801-360000 456001-456900 4513901-45'781)0 457801-453700 458'701-459620 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yerli Mallar Pazarları ttsküda.r 
mağazası 

Remzlye Ata1ay: Kasımpaşa. 
TJ7.unvol Turşucu sokak 6/1 

414191-414700 414701-413400 415401-418000 463400-464000 497201-497800 497801-4913'!00 493401-499000 499001-499500 499501-500000 56GOOl-566700 ,. 

440001-440100 440101-440200 440201-440300 440301-440400 440401-4!0500 440501-440600 440301-440700 440701·-440800 440801-440900 440001-441000 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fethı Bener: Kasımpaşa Bah- 441001-441400 441401-441800 441801-442200 442201-442600 442G01-44SOOO 143001-443400 443401-443800 443801~144200 444201-444600 444601-445000 
nve caddesi No. 66 

·----------------------------.....0.------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------B·ırhan Sunar ve Süleyman Ergenet 
Yenipostane Aşir •fendl cad. No. 58 

Ahmet Güvene: Mahmutpaş3. 
<"'ddesi No. 149 

Ece mağazası: Bahçekapı Sul
tfuıhamam caddesi. 

Ahmet Turan: Beykoz Fevztp~a 
caddesi No. 38 

S::ıkir Şş.tır: Sarıyer: Sarıyer 
rrıddesi No. 9/11 

Burhanettin Baştlmar S'.lnyer 
Ortacesme sokak No. 25 

Ahmet Ata Köseoğlu: Mahmut
n:-ısa bası 195/197 

Yerli Mallar Pazarları Kndıköy 
mağazası 

fhsan ve Hüseyin Öıer: Hacı
kocek camii No. 15 

Hayri Doğu ve şeriki: F!ncancı
lar. Mahmudlve Hnn No. 1 

Yerli Mallar Pazarları Bahçe
kaoı mağazası 

Kadri Özuvıımaz: Mahmutpa-?a 
Dnğu maı?azası No 91 

Mehmet Faruk. KaptUıçarşı St· 
wıhi sokak No. 20 

~ ... voğ1u Yerli Mallar Paıan 

7.Pki Zerln ve ortağı: Fincancılar 
Vıısufyan Han No. 8 

Abdulvehap;, Şehremini. Saray
ınevda'm caddesi No. 37 

Hüseyin Hilmi ve Süleyman 
Sırrı: Kaoalıcarşı A vnacılar No. !5 

Mehmet Nuri Popbaş: Fincancı
lnr, Mahmudive Han No. 3/4 

Yerli Mallar Pazarı Aksaray ma.
~azası 

Sermin mağazası: Sultanhama.m 
mcvdanı No. 1/2 

Hüseyin özsaraç: B~iktaş Orta
çesme caddesi No. 67 

Halil Hikmet Ergez: Mahmutpa.
şa, İrfaniye caddesi No. 16 

445001-445300 445301-445600 44'56·Jl-445900 445901-446203 446201-446500 416501-446600 4161301-447100 44'7101-447ı00 44 41}1-447'700 44770144SMO 

44BOD1-44s200 448201-448400 448401-448600 44860l-44asoo 448801-449000 4ı9oo1-449200 449201-440400 449401-449600 44()601-449800 4ıqso1...ır.0oflo 

459621-459820 459821-460000 559301-559650 559651-556000 562.401-562700 562701-5G3000 563001-563300 563301-ti63GOO 56~61) l-~63C)00 1)!;3C)Ol-r-34ono 

460001-460WO 460401-460800 460801-461200 461201-461500 461501-46180ll 4618fl1-462l0() 462101-462400 462401-642700 46~701-463000 4G~OOl-4 iHQ8 

483401-488600 483601-488800 488801-489000 489001-48920) 489201-433400 489401-439GOO 489601-489'lO·:'l 4998::>1-100000 4<='0001-490200 490201-4.9041Jfl 

490401-490600 490601-490300 490801-491000 491001-49120J 491201-491400 401401-491600 491601-4~)1800 491801-492000 

soooo ı-sooano soo8o 1-501600 50rno1-so2 ıoo so2ıG1-so:l200 503201-504000 so4oo 1-51)4800 ~o 4301-505600 505so ı -50EW)rı so G4o t-10·1200 'iOno ı r;osnoo 

533901-534600 534601-535300 535301-536000 624001-624600 624601-625200 625201-fi25800 625801-62 ,400 626401-62 700'l fl2700t-6275JO G2'75Ql-G2ROOO 

564001-554201) 564201-564400 564401-!564600 564601-564800 561801-51i5000 56'..JOO 1-165200 555201-565400 56540 l-565600 565601-565300 56\iROt-'iSGrıoıı 

55570 ı-567300 567301-sssooo 5Gsoo1-sss500 563501-569000 5sooo1-569soo 5r,1so L-'170000 n11Joo t-ll7o5oo 570'lo 1.5·11200 on20 t-572.000 5•1200 t-572aon 

572.801-574000 574001-575200 575201-576400 576401-577500 577501-578600 5'13ft01-579"00 579701-580800 51308Cl-5'H900 fı81001-5830DO G83001-'l84fJOO 

584001-584300 5S431H-58460il 584601-584900 584901-585200 595201-585500 585501-58'53rl0 '185801-586lf)J 58~t01-:J'::S4-00 5$54'll-586700 ')35'701-537000 

587001-587100 59710 -587200 587201-587300 537301-587 400 5P.740 - 8750 l 587501-5~'7600 5B 601-1)87700 fiR'770 l-'j\l7801) l\fl'78Q, 'i87'10() fiA7Qfl ı -'>9!Vl0il 

588001-588800 588801-589600 580601-590400 593401-591200 5°1 rıol-592000 592001-'l.'.)2300 5g280l-593630 593601-'i~44QO 534401-595!'00 5"1 i).f1 L -ı:i9GOOl'l 

596001 .. 596500 596501-597000 597001-597500 597501-SJSOOrJ 59800 -593500 "iJ~·ol-"QClQO'l !1')90() l-r:ll}9fi00 1i005'll-fllr}OM morı'll -'iWli()O G01 i'H-61100ll 
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Yentkapı Sandıkbumunda 

M. Ç A K I R' ın o~ziNosUNoA 

H MiYET YUCESE 
Sanatkar Tanburi Salahaddin Pınar 

Ve Ylrml klşllık Saz arkadaşları blrlıkte. 
•remiz h!ıva, O\izel servis. fevl< lıldt- uct.zluk. 

Tt?l"!On: 23757 , 

Lim na yakın bir yerde ımu:
but bir emtea dep:>3U uanm:ık
tadır. Galata - Pert:em!i sokak 
Se1li Handa: l9men Limited 

Şirketine müracaat. 

Öksürük ve Bro~şit 

TURAL 
Komprımeleri derhal keser. Her 
eczaned• kutusu 3 5 kuru,tur. 

r 


