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Piyasayı kontrol BU S.A.BARK.İ TELGBAPLAB 

Almanlar 
Ticaret odasında valinin reisliği Kafkasya'da 

altında bir toplantı yapıldı durmadan 
------· - ilerliyorlar 

Tüccarın kendi kendini kontrol usulü iyi netice vermezse 
ihtikara sapanlara çok ağır ceza verilecek 

Tüccann kendi kendhtl kontrol kararla serbes bırakılan madd~ nin yükseldiğinden Ticaret oda
etmesl için tüccar arasmdan t~- lerin satış işlerini memurlan va- sı haberdar edllmlştlr. F1at kon
kll edilen ı·ontrol heyetleri dün sıtaslle kontol ettirmektedir Şim- trola memur edilen tüccarlar ay
Ticaret odasında Vali ve Beledi- diye kadar yapılan kontrollara nca bu işlerle de meşgul olacak
ye reist doktor LO.tfi Kırdann re- göre bir çôk maddelerde flatler lardır. 
lsliği altında toplanmışlardır. eskisine nazaran düşmemiş, bl· Ticaret odası, satışı serbes bı
Toplnntıda fiat yükseltenlerle, Iılkls artmış ve kara borsa flatle- rakılan bütün maddelerin flat}e-
elindeki mallan satmayarak tu- rine kl t :rl?l inceleyecek, lüzumsuz fıat 

. ya aşmış ır. yüksekllğtne meydan verenlerin 
tanlarla, ellerındekl mallan fahiş Zeytinyağı satıştan tçln resm! cezalandınlmalan c!hetlne gldl-
flatle satanlarla, hakiki alış ve- !iat en iyi zeytinyağlarda kilo ba- ıecektlr. 

Manifatura ve kumaş 
fiatleri 

rtşleti snldıyanlarla mücadele şına 122,5 kuruştu. Satışlar ser
edllmesine karar verilmiştir. ko- bes bırakılınca bu clns zeytln
ttıisycmculnr ticaret odasında sık yağların kilosu 128 kuruşa çık
sık toplanarak mesailerinden tl- rnıştır. Ticaret odası dUnden ltl
C'.aret odasını haberdar edecekler- baren zeytinyağı tüccarlarlle te- Manifatura ve kuma.ş llatıerl 
dtr. masa geçerek f1at yüksekliğ'lne yilkselınektedlr. Yapılan tetktkle-

Ticaret odası kontrol işinin ve· sebep olanla."1 araştınnaktadır. re göre :tlatl yükseltenler kara 
receği neticeden Ticaret Veka.Ie- İyi ptrlnçin kilosu 120 ve 12!5 borsacılardır. Ticaret odası ma
tini bir raporla haberdar edecek· kuru~a çıkmıştır. Kara borsada nlfatura eşyası üzertndekl satışla
tir. Bu şekHdt>ki kontrol matlup rıatıer ancak bu kadardı. AIA.ka- ra da fatura şeklinin tamamen 
neti::eyi vermezse lhtikfıra sapan· lılar fiat yüksekllğinl lüzumsuz kalkmış oldu~nu tespit etmtş
lara çok ağır ceza verilecektir. bulmakta ve tüccann yok yere tir. Faturasıı satış yapanlar 
Murakabe şeklin1 değiştirebilmek elindeki p!rinc!n kıymetini artır- ar~tınlmaktadır. 
lçln tüccarın kendi kendini kon- makta olduğunu ileri sürmekte- l Dl~er ta~rktanldterzllıer panta-
t iti · ~ı netice d 1 on yapma.,,, a ırnıış ar hazır 
rol usu nun vereceı:. ir. P rlnç fiatlertnln de tahkiki- elbiseciler hazırcılığı b~akarak 
bekle?iy~r. ne geçilmiştir. ısmarlamacılığa başlamışlardır. 

Fıatı artan maddeler Satışlar serbes btrakılınca pey. Ticaret odası kumaş meselesini 

Kafkaı dağlarina 
girdiler, Vladikafkaa' a 

ilerliyorlar 

Lond.ra 12 (A.A.l - Kaflmsya'da 
Alınan llerl hareketi yeniden gellı
mlştlr. Gece yansı Mookova'da neşre
dilen Rus tebliği şudur: 

«.4\ğustosun on b1r1ncl günn ıruv
vetıerlmlz Kotellnkovo'nun şlmal 
doğusundıı. KJet.skaya, Çerkask, Mal. 
kop bölgelerinde muharebe etmlştır ... 

Tebllğde llk defa fsm.ı geçen Çer
kask Kaf'ka.s tepeleri içinde, Arma· 
vlr'ln 120 kilometre cenup doğusun
da, orozny petrol yolu ve Hazer -.. 
htl ana dem!ryolu cenubundadır. 
TebU~e yapılan tı!vede de Krasno

dar clvarmda SoV}'et kuvvetlerln1n 
geriledikleri, :Malkop clvannda çar
pıı;malar o:duğu bl!dlrlllyor. 

Don dlrseğtnde çok şiddetli tank 
ve hava muharebcierl oluyor. Bura
da Almıınlar yeni kuvvetler geUrmif
lerdir. 

Vladikafkaı'a doğru 
\'!chy 12 (A.A.) - Şimali Kafkas· 

ya'dıı Alman mot.5rlze kuvvetleri ııe-ı 
rt hareke•J!1e devam ed!yor. Ne ta
bll mdnlıı. ne de glttlkC9 aza'makta 
o:an Rus mukavemeti bunu durdura
mamaktadır. Almanlar Novoro;tsk 
limanına ıoo kl!ometre mesared,. b·ı-

Salomon 
adalarında 

• 
Göğüs göğüse ıiddetli 

çarpiımalar oluyor --·--Londra 12 (A.A.) - Salo· 
mon adalanna çıkanlmıt olan 
Amerikan ve Avustralya asker
i erile Japon kuvvatleri arasında 
müharebeler devam ediyor. 
Avustralya Başvekili dün bu hu· 
susfi demiştir kiı a:DÜfmanın 
tiddetli mı&abil taarnnlanna 
rağmen kuvvetlerimiz karada 
mukavemet ediyor. Vatington· 
da netredilen bir teblifde de 
göğüa göğüse çarplfmalar oldu
fu bildirilmektedir. 

Hava kuvvetleri A vuıtralya
run •İnlalinde geniş bir sahada 
Japon üslerir.e taamu: etm{ftir. 
Ye:ıl Cine'nin cenubunda bir 
hava muharcbeai olmuştur. 

Müttefikler 1 uçak lcaybetmiJler· 
dk. Japonların 2 uçağı muhak
kak olarak dti§ürülmü,, üçü 
muhtemel olarak tılhribedilmit· 
tir. Bir Ja:po::ı yük vapuru batı· 
nlmJltır. 

Japonya 
ne yapacak? 

Tv·nret odası, satış fiatlerl yeni nir ve kaşar peyn.lrl flatıerl- araştırmaktadır. lunuyor. Malkop't!ln Herllyen bir kol , , 
do. Tuap:;e 1 1manına yaklaşıyor. Bır Çın gazetesine göre 

Muhtarlıkların yerini 
tutacak teşekkül 

Bu hususta bir layiha hazırlanarak 
Meclise verilmesi kararlaştırıldı 

Ankara 11 - C.H.P. MecUs gurupu 
umumi heyeti bugün aeyhan mebu
IU Hllml Uran'ın reisliğinde top
landı. 

Rurnamede, Fs.Jtlşehlr mebusu Emln 
Sazak tarafından verilen vlllyet ve 
kaza idare meclislerindeki müntehap 
lza ile tehlr ve kasabalardaki muh
tarlıkların ihyası talebine dair o!an 
takririn tetkiki için daha evvel te§
kl! edilmiş bulunan parti komlsyo
nunun gunıp umum! beye~1ne hita
ben hazırlam~ bulundu.ğu mazbata 
vardı. 

Mazbata~. müntehap idare mec. 
llsı i\zalıklarının ihyasına komisyon 
taraftar görllnmekte, şehir ve kasa
balarda kaldmlmlf bulunan muh
tarlıklardan açık kalan blr vazl!e bu-

lunduh. halkın lhtlyacı bakımından 
bu bQflultun her hangi blr teşekkülle 
doldurulması do~ olacağı ifade 
edilmekte idi, 

Dahlllye Veklll Dr. F1krl Tüzer. 
bazı 1btlrazl kayıtlar dermeyeanly!e 
birlikte komisyonun nokta! nazarına 
1ştlrAk ettıt1nl ve bu bapta blr Ia.yiha 
tanzimi vazifesi Vekllete tevdi edi
lecek o!ursa şehir ve kasabalardald 
muhtarlıklardan kalan vazlte boş
Jutunu doldura()alc blr lAylhanm 
Meclise takdim edlleeeğtnl blldirmlş
tlr. 

Gurup umumi heyeti, Dahlllye ve. 
kllln1n beyanaıtını tasvip etmlf ve 
ruznamede ba§ka madde olmad~ 
lçln toplantıya son verilmiştir. .. 

Dil kurultayı Haztr denlzl t.r;tu-..e.raetlnde 2 kol- Ruıya'ya kar§ı harekete 
dan ilerl hareket devam edl1W Blr • b J 
k.:ıl Terek vadisini ve etmendl!er.hat- azır anıyor 
tını tnklbetmekted!r, İklncl btr kol 

ikinci genel toplantı 
yarın yapılocak 

şlmdl lsml OrdJonllddze olan esk1 Çwlking 12 (A.A.) - Çang Tin 
VlA.dlkafkas'a doRnı llerllemektedlr, Pang yazıyor: Japonya Sibiryada 
Bu kol G:"Ozny petrol haw.asınn yak- R h ı k · · 
Inşıyor. • us~ayı ançer eme . ıçın zamanını 

. staıtngrat etrafında 120 kl!omet- beklı!or. ~imanlar bır nolı:taya ka· 
Ankara 11 - Relslcliınhur ı.smet relfk bir cepheılt §lddeUı muhare. dar ılerleyınce Japonya harekete 

İnönU bug{ln dll - tartb • cografya ı be1er oluyor. Don nehrinin cenup geçecektir. Bu noktanın Stalingrad 
!akü1telerlnl ~renendlrm.iş ve dil do~usunda Almanlar bazı Ru.s mev- olduğu tahmin ediliyor. Japonya 
kurultayı komLı;yonlannın ç:ı.1ışm:ıla- zllerlnl ele geçlrml.şle::"dlr. ıhücum için hazırlıklarını bitirince 
rını tnklh"tml.ştır. , belki diplomatik yollarla ıantaj ya· 

Ankara 11 (A,A,) - TuTk dil kuru- Stalıngrad etrafında pacak. belki de hemen harekete ge· 
mu ge1*l sekreterlltinden blldlrll- Moskova 12 (A.A.) - Stalin- .çecektir. 
mlştlr: 1 - Dördüncü Türk dil ku· grad etrafında muharebe tiddetlen- --------
rultayının ikinci genel toplantısı 13 miştir. Almanlar yeni kuvvetlerle Fransa'da yenı· 
ağustoıı 1942 pe~embe gUnU saat hücumlar yapıyorlar. En oiddetli 
10 da dil - tarlh - cografya fakUlte- muharebe Don kavsinde Kletskaya'-
slnlıı konferans m.~onunda yapıla- da olmaktadır. Aynı zamanda ha" dı•seler 
caktır. • b d K 1 

2 - Bu toplantıda blllm koml9- Don un cenu un a ote nikovo'da 
~onlannın raporlan okunarak Uzer~ Stalingrad ıimendifer hatb boyunca 
!erinde konuşulup karara bağlana- Almanlar ilerlemeğo çalıııyorlar. 
caktır. Kızıl Yıldız gazetai burada Sovyet 

3 - Kurultay genel toplo.nt.ısına hatlarında gedik açan Alman tank 
geleceklerin blrlncl gllnoo o'du~ birliğinin Sovyet tankları tarafından 
glb1 sayl11vlılt b&lgelerlnl veya gir- geri atıldığını, fakat muharebenin 
me :alğıt.ıannı khpıda. glktenne,:erl devam etmekte olduğunu bildiriyor. 
IAz.ımdır. 

Cümhurreisi delege ve 
azalara ziyafet verecek 

Macar Batvekili gaz~te
cilerimizi .kabul etti 

Bir müddet durmuı olan 
isyan hareketi yeniden 

batladı 

Londra 12 (A.A.) - Para rad
yosunun dün gece bildirdiiine g6re, 
Fransada isyan hareketi yeniden ıilr
atle genişlemektırdir. Birkaç hafta 
durmu' olan bu hareketler yeniden, 
ıanki bir emre itaat eder ııibl baıla-

Yeni Delhi'de 
belediye, 

birçok binalar 
yakıldı 

Bir çok şehirlerde 
çarpışmalar oldu, öHl 

ve yaralı var 

Londra 12 (A.A.) - Birçok Hlnt 
fehlrlerlnde yen1den kıınşıklıklar ol
muştur. Bu sabah Yeni Delhl'de iş
çiler belediye dairesine ve diğer b\
nalaca at~ vcmı.tşler, h!d.Jse1er,ln 
tatsız şeklide inkişafına se~p ot
muflardır. Müc:lilman bir polis öldtı
rillmOştür, Polis at~ nçnı~ askert 
devrtreler sok:ıkt..a gmne~e b:ışla
mıştır. 

Bı:ımb:ıy'da d!l nUmaytşler yapıl
mış nfünaylş~1ler sokakfarn mft.nlıı
lar koyarak gidi' geıtşl durdurma~-ı 
ça!~ışlrdır. Nümayl~l'er f brlkl\ 
v~ atelye!e:-de cılı.şmalam mini ol
mak istiyorlar. Birkaç de!a çarpışma
lar olmuştur. 

Mad::as, Patna. Kompo ş !1!r1edn
de de hfui' :.-'er o'mu1tu::. 

Yeni hadise er 
l.ondra 11 CA.A,) - Dü ı rrece ge

len lıab r:ere gbı:e, Htnd • .. j L:! son 
h5.d!.c;"l"r şunludır: 

Da::lar'da pofüı ta :ı. t!lt "m ış ve 
buna ktırşı!ık p~l m"m r'1n tıl"' 
ç:ılışm·şb.rdır. Nfima ~ll"r Lbrlla 
de ıkl büyük att?.ş yakılmı tır O Uo 
ge~enlerln kravat , " şapk'.\'~ c yır
tı'!.m~ ve yollt\r ar:cu; kütuk'h ly~ 
ve telgraf dlt-ekleriy!e kap:ı.tılnqtır. 

Kav:npore'da p:ılls lkl /Crd:ı nll
m!lyf.o yapan ve hş at;ın hn1 a~e, 
nç:nıştır. B 11141 "'ltist.:ı.n~·e l!ıı.'d ııl
mıştlr. Kn.!kilta'da a•um!nyum fabrl· 
kalan tşlerlnl bıral:nu~tır. D"'ht'de 
ikl mensu:::ıt fa ... rtl:a ı,ı tntU et
miştir. 

Karaş!'de po:is hall:a at ş açmu: ve 
müslümanlar harlç olmak ü·v•re ünt
ver:·ıte talebe.:l ders1erı b:r:l.'~m·.şt•r. 

Bombay 12 CA.A. l - &.Jmhay'da 
diln sabah yeniden şiddetli nnmaylf. 
ler başlamış, kan~ıklıklar o'muş.tur, 
13 ö!il, 30 yaralı vardı:-. Pazardan. 
bert ölenler 38 kişidir. Yar:ı.lılann 

miktarı iki b1nl bulmuştur. 
Hükumet şehirde karg&.§ahklara 

manı olmak içln yeni tedbirler aı
m14tır. Dış bölgelerden şehre yenl 
Polls mürrezelerl getırllmlıtır. 

Bombay vali.al radyoda bir nutut 
söyUyerek dem!.ştlr ki: cKargaşalık· 
lann devamına müsaade edemem. 
3 gündenberi olan hAdlselerl blllyor
sunuz. Bazı b5lgelerde §lddet devam 
ediyor. Bunları bazı unsurlar yapı· 
yor. Olanlar meydandadır: Yangln. 
dayak, soygunculuk. baltalama. sıı... 
kftnu her ne paha~nna olursa o1SU1l 

muhafaza edeceRtm. Polla ve e.sker 
en liddetll mlldafaa tedbirleri almak· 
tadır •• 

Almanya'da yiyecek 
tayini azalblacak mı? .Zafer bayramı Ak denizde 

Ankara 11 - RelsJcilmhur hmet 
İnönü, önümüzdeki cuma günü Rk· 
şamı Dll Kurultayı delege ve Azala
rına, Çankayada bir ztyaret verecek
tir. 

!'udapeşte 11 (A.A.> - Mac11r hll- mııtır. 
kumetintn davetl tiılf'ıine Macarls- s k 
tanda mlsa!lreten bulunan Türk ga.- to holm'a gelecı haberlere göre, Lond.ra 12 (A.A.) - Berlin'dtı 
zetccllerlnden mil.rekJc.ep heyet bu· Vichy' de ihtiyat tedbirleri alınmır Coerinıı'in reiallif altında toplanaıa 
gün Başvekil B Kaııa1 tarafından tır. komisyon yiyecek meaeletinl tetkili ~u sene büyük törenle 

kutlanacak 
Bir denizaltı bir İngiliz 

uçak gemisini batırdı ı kabul edUml§tlr,' Londra 12 (A.A.) - Vichy hll· etmiıtir, Tayının azaltılmua ibtfmaU 
cra Vekilleri heyeti Bu ko.bul resımmden sonra Prop:ı- kılmctinin Vaşington elçisi, iki hükn- olmakla beraber buna meydan -v.-

dün toplandı ganda Nazırı B. Antal, Tllrk mlşaflr. meti alakadar eden bazı meaeleler rilmemeie çalıtdacaiı blldlrUmekt .. 
Ankara ıı _ B:ışkum.andanlıt rı... Berlin 11 CA.AJ - Alınan orduları Arı kara 11 (A.A. ı _ Bugün İcra ~~; şerenne btr Öğle yeme~ venniJ- h~~kında 

8
düWn 

1
A
1 
m~1ri~. UHaUrlc.?• 1aır. ö~l~ıo1nyat'!:d~dahaud'lle -~~t adr' \'er~ 

nıeydan muharebeain1ıı 20 net yıidö· ıu:ı.Şk:umanda~.n huswd tllebllğl: Vekıllerı HeyeU öğleden evvel saat • musteşarı . e es ı e gor ım ıtür. er um e cm ı e ı m~ e ır. 
llUmü 30 ağustosta kutlanacaktır. Blugtı ünb~tleAvkadktllz blr Alman d~t:"- 10,30 da Başvekdlette ve öıı.leden ı1111111111H111H1111111111111111Hı1111111111111111111111111111111111111111111111H11••1111n11 ..... ıHHHu11ıu• 
Bu münasebetle şimdiden hazırjıkla- a sı a ı en de kuvvetle hım~- .. .. 
ta başlanmıştır. O gün Dumlupınar- ye edilen bir kafile arru:ında yol ~nra saat 17 de BuyUk Millet Mec-
da yapılacak merasime MecUs namı- alan cEagı~.. İngiliz uçak g&mlslnl sJnde Başvekil SnraÇ<>ğlunun baş-
lla blr heyet, muhteUt' teşekk:üRer dört torpil atlfl Ue batırmıştır. kanlığmda iki toplantı yapmıştır. 
rnümcsslllerl iştlrfık edecek. 28 vl- CEagle 1914 te yapılmış, 22,600 ton 
lA.yet te ikişer delege gönderecektir. hacminde idi. Süratl 24 mUdl,J 11.Jt I. .k k H • I e .rı 
l'üksek okullar, gençlik kulüplerı na
mına heyetler de törene 1ştlrAk ede
cektir. Halkın 1ştlrfıklnl kolayl~
tırmak Jç1n Afyon ile izmlrden 30 
•~ustosta ucuz tarifeli trenler hare
ket edecektir. 

Aynı gün yurdun her k*sinde 
&akerı garnizonlarda yapılması mufad olan merasimden başka Ho.lkev
ertyıe odalarında ve bunlann bu
lunmadıkları verlerde Paı:tı kurağlıı.
tında toplııntılar yapılacaktır. 

Kış harbi Dil inkılabının iki büyük 
Budapette 11 CA.A,) - Madam 

Hoı-thy pazartesi gUnü Macar mille- anıtı 
tine radyoda hitapta buluna- --
rak dotu cephesinde dövüşen Maarif Vek'li B .ı • .. 
Macar askerleri için kışlık elbise ver- . .. .. .~ . • Hasan Ah Yu· 
nıe~e halkı davet etmiştir celm dorduncu Dil Kurultayını açar· 

· ken söylediği nutuktan: 
Laval'in bir nutku «Bugün Türk milletine herhangi 

Vichy 11 (AA.) - Başvekil B. bir düıünceyi anlatmak İçin, ancak 
Laval bugün Almanyadan gelen esir on~ dili ile konu~mayı bilmek ge· 
kafile.sini Compigne'de karıılamıı ve rektir ... Onun İçin Türk dil buinesi 
bu münasebetle bir nutuk söyleffiiş· olacak büyük bir aözlük ve dil kural
tir. Nutukta Fransanın kurtuluşu, lannı gösteren bir gramer yapmayı 
Almanya muharebeyi kazandığı za· Kurum~ vazifelerinden sayıyorum.» 
man tahakkuk edeceğinden b~hset- lfte Dıl Kurumundan yazanın da, 
mı': cAlınıınlar bizden 150 bin işçi 1 ~yanan da, öğrenenin de, öirete• 
istiyorlar, Bunlcır gidince 50 bin n.~ .~e beklediği budur: Büyük bir 
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Kitapçılığımızda kımıldanış 
Geçen gün do tum Cemal Nadir'le gaz.etedtm çıkmış, Jdtap-

çılıırnı öniincten nşnğı do~ırnı iniyorduk. O, bir ~ için yeni 
açılan ((fnsclı> kltapi!vJne uğradı. Burndn şimdi renkli «Amca 
bey» blblolan dn satılıyor. İçeri ben de girdim: Temiz, ferah, 
rnnan ıc\•kJe tanzim e<lilmiş, duvarlan boyalı) cnmJan pırıl pınJ, 
bUhassn tozsuz bir ltltapcvi. 

Bf:r.de kitapçılık daha yeni eni cıınJaruyor. BabıAilde ldtap
çıfor vitrin tanzimine. eni çıknu~ bir kitabı okuyucuya ım-arla 
g8sterme 'l\ muharririni tanıtmaya yeni yeni heves ediyorlar. Son 
E:ım.:mlnrcln kitnp okuyucuJannın artm11sına Jdtapçılanmınn bu 
~ it lmnılclanmalrm muhnkkalc Jd tesir etmJştlr. GUzel klt.ap 
lJ:ısmayn g~v.ret edivorlar. İçi nekadnr gilzel o1Ul'Sa olsun kitabın 
dıs-ı ifa giizel oJmnhdır. 

Sonrn h"r memlekette kitapçı fikir h:ıyatımn belli başlı er
Jifımndandır. Dahilerin çoğ·unu milne.kkitlerdcn eVTel kitapçılar 
tanımıştır. l\filS"\·cddelerlni onlar okur, Saheserlerf onlar okuyu
cumm eline verirler. Bi7.<le şimdiye kndnr aksı olmuştur. l\Ju
hnrrirln kitapçı "" tema~n geçmesi gru:etclerde, mecmualarda ta
nındıktan sonra kabildir. Onun için memlekete yeni bir mu
harrir, yeni bir şair tanıtmış mecmua, gnzet~ vardır an l ttapcl 
yoktur. Anıa lmmlnn sonra olncnk gibi g(Jrfinüy<>r. Gnrlun mii~
fe:risl çek faJtat Jnym,,.tsiz muluırrirlerfnden ziyade bir kıymeti 

olan muharriri seçiyor, onun kltnbını bas:ıyorlar. Bu gnyret 
ldtapcılannuzı şfınhcsiz btzJmkillerl de aramaya götürecektir. 

Nitekim evveJre ınulıonir ve mütcrclm olarak yalnız ismini 
biJcli~m B. Avni tı sel ile yeni kltaphnnec,inde t.:ınıştık. Müte
cıebbiis, ~:ılışknn bir genç ndom. Bize nmharrlrlerden ve bas.ıcnğı 
Jdtnplnnlan hnhc;etti. Diinya edeblyntında isimleri az duyuünuş 
fnl at kıymeti olan bazı muhnrrlrlerln eserlerlnl tercllme edJyor 
vevn ettirlvonnuc:. Bunlnn 'kendi eçlyor. Çıkardığı 1dtnp1ardnn 
lnrdan zevki 0Jcluı11ı da belli. Aynca bf:rile ekserlrn dudak bil· 
Jtiilen gene nmhamr!c de meşgul Onlnnn getirdikleri müsved
deleri ol·uyor. IlazıJ.annı r-0k şnynnı dikl·at bulduğunu, bnsııca
fım ~öylüyor. 

KASIL YAŞA.BLAB? r 

General Tojo dünyanm en 
muntazam adamlarından biridir 

cSoıyaHıt generah adı verilen bu bükfunet 
adami çok mütevazi bir hayat geçirir 

Rusya'da harbin aoırllk merkezi 
Stalingrad'ı geçmek üzeredir 

Tokyo'da sarayın parkml, dış .tle dolu g~ hendek, aynı za
bahçelerden au ne dolu geniş manda da bir aemboldür. Uhrev! 
bir hendek ayırmaktadır. Uzun dumanlar, imparatoru sakla.
bir otomobtu taklbeden polisler, maktadır. Hiç bir zaman hiç bir 
bu geniş hendeğin l5nflnde durur- gazete bu insanlığın fevktnde 
lnr. Hendek faniler için aşılmaz sayılan §ah81yet1n hususi ve dün
bir m~nla teşkil eder. Hende~ln yev! hayatından bahsetmez. llal-

Ruslar, Anapa, Novorosisk ve T uapse 
limanlarındaki kuvvetlerini deniz 

yoliyle çekmeğe çalışıyorlar 
Doğu cephesinde ı 

lıtesl mukaddestir. Otomobil, bu kın bildiği bir şey varsa hnpara. Rusyamn cenubunda harbin 
yerden itibaren sa.rayın muha- torun dördü kız, fk1s1 erkek ol- ağırlık merkezi Knfkaııyadan 
fızlan tarafından taklbedilmek· mak üzere aJtı çocuğu bulundu- Stalingrada geçmek üzeredir. 
te, ~p evlerden, ta., saraylar- ğudur. Son haberler bu ıehrin etrafın· 
dan mürekkep bu ~n i!Okak- MülAkat bitince, Başvekil im· daki muharebelerin çok ıiddet-
lan nrasından geçmektedir. Bu- para torun lıuzurunda üç defa lendiğini bildiriyor. Almıınlnr bir 
rası, Mikado unvanını taşıyan eğildikten 80lll'8. gerls1n geriye taraftan Stalingradın vimalindekl 
Japan imparatorunun sarayı ve yürüyerek çıkmaktadır. Kletskaya' da, diğer taraftan ee-
ona hizmet cc1enlcrln lknmetg~h- Başvekil Tojo'nun mesaisi bir { nubunda bulumın Kotelinkovo'-
lnndır. saat intlzamUe tanzim edllmiş- da devamlı Wırruzlar ynpıyor-

Allahln oğlu diye tan1lan ve tt.r. Kendisi Alrnanya'da tahsll lar ve ge'hrl iki taraftan ku~ı.ltma-
saıtanat sürmek lcln bundan . ~ ğa çalıgıyorlar. Alman taarruzu 
2500 1 t) ökl den inen im- görmüştür. Teşvik ve teşci için ' jkl noktada da bazı muvaffokı· 

Yl nce g er • yanında fazlaca alıkovduğu 

burada fazla faaliyet gösterme· 
la ba§ladıklannı bildirmektedir. 

Londra radyosu, mareşal Tı· 
moçenko'nun hareketini tetkik 
ederek diyor ki: cMareşal, nra
zi kayıbı pahasına da olsa, ordu
ıunun büyük kısmını korumak 11 

.için çalışmı§tır V<~ el'an bu u~ıılc 
andık kalmaktadır. Mareşal, Sın· 
lincrada se.ldın~ın Kafkaslardan 
daha tehlikeli olacağını tn!;diı 
ettiği için kuvvetini daha ziyada 
hu mıntakndn toplnmaktndır. 
Bund dn hnlı:lıdır.~ 

Mısırda: 

parator bütün halk tarafından gençler müstesna, hiç blr ziya- yetler temin etmiştir. Londrn ve 
mukaddes Tcnno unvanile anılıp retçiyi uzun müddet yanında Moııkovadan gelen haberler Al- Yeni hadire yoktur. Arnsıra 
<!el"'mlanmaktadır man baııkmnın artmakta olduğu· topçu atrc::i olmnktn ve hava 
~ tt • r tutmaz. Bu zatın istırnha.tt, SC- nu, Almanların uğradıklan ka- akınlan y;pılmaktadır. 

Sarayın methallnde P ens vinme hareketi, dudaklarında yıplara bakmıyarak yeni 1rnvvet· Uzak Doğuda: 
Sango z.f yaretçJy1 beklemektedir. tebessüm, yüzünde yumuşaklık Ierle tanrruzlanna devam ettik· 

:~~~'l:-;dg: :~ü~~~f1:Ui~~: ~!~görünmez. Tojo modern tek- lerini bildiriyor. AlmMı tebliğine Salomon adalannda muhnre· 

; 

Aynlırken şöyle konuşuyoıduk: Bnbılllye bunun glbi Uç 
beş kitapçı gelse fikir haynt1m1z birdenbire canlnnıverlr. 

Şevket·RadO 
k bul ft•-ı rln1 küçük t.e- .u.ı~ı hazmetmiş, bir eski r.nman göre Kalnç'ın garbında sanlmıo be devıım ediyor. Alınnn haber-

a re.mu e en adamına benzer ı d k J h l l f erıilatına kadar o, tayin ve tan- · o an üşman uvvet eri im a ere göre, müttefik donnnnır.51-
zlm eder. Askert Japon ananesini, sıkı edilmek Uzeredir. Almanlnnn nın himayesi altında Amerikan 

Otomobilden inen kısn boylu, disiplini tevarlls etmiştir. Yedi burada kati bir netice elde etmek ve Avsutralyn kuvvetleri cuına ı\ 
kuru, çıplak başlı, kalın kaşlı, çocuğunu da aynı akide ve aynı istcdıkleri anlagılmaktadır günü Tulnci odasına çıbmlmı1'· \ 
ince bıyıklı , kalın gözlükleri ar- 1matn lle yetıştlnntştlr. Madam Kafkasynya gelince, Alman· lardır. Japonlar ~iddetli mul~n- ~ 
kaı::ıncla gfü:lerl hiç görülmeyen Tojo ev işlerlnJ kendi.si görOr. lar iki koldan ileri hareketine vemet göstermişlerdir, O gtin-
adam, Japon ' Başvekili ge!neral 10zumı:uz yere bir para sarfedll- devam ediyorlar. Kollardan biri dcnbcri knrada ve denizde eicl-
Hldcki Tojodur. Cerbezesi yU· r;.•emes1nl kontrol eder. Bugün Kraıınodnr ve Maikop'u aldık· detle harbecliliyor. Avustralyn 
zilnden usturanın bıçağı diye elliye yakın olma.t;JJla rağmen tan ıonra Anapa, Novorosi~"k ve Başvekili dün şimdiye kadar el-

Mahkemelerde: 

sabıka ı yankesici ŞI 
içinde 153 lira bulunan para cüzdanı 

nasıl ortadan kaybolma§ ! 

t d 1 ğl Tuap5e limanlarına doğru ilerle- de edilen neticelerin iyi oldu"u-
framvayda tesmiye edilen Tojo imparatora 0 .uz yaşın a 0 an ° unun ve mektcdir. ikinci kol Baku'ya gi- nu eöylemi~tir. Diğer taraftan 

mutat raporunu venneke gel- evlenmek üzere bulunan büyük den clemiryolunu takibederck Japonlar denizde büyük bir mu-
mfsUr. kızının vanım'la genç görünmek- G 1 h k ff k k d ki 'dd 

Tojo Japonyanın tarthtnde ilk tedir. rosny petro avzasına ya ın va n ıyet azan ı :ırını ı in ------ Prokladnajıı'ya varmıştır. Bura· ediyorlar. 
Tramıveyda Kemal adında birinin itil. Ben kimııeye göıtermeden al· defa olarak 22 eyltll 1931 tarihin- Söylendiğine göre madam To- 11 Karadenizle Hazer deruzinin Müttefikler Yeni Cine'c!c de 

cebinden cü:zdanilc paraşını çalan dım; cüzdanı da, lb:erimde yakalan- de meydnna çıknu~tır. fcı ha.şrnda fon'un koca._cıı üzerinde fazla nü- tamam orta5ındadır. Stokholm·- taarruza geçmişler. japonlım 
aabıknlı yonkcııicilerden on yedi yn· ma.sınden korkarak denize attım. Bu Vlakatasukt kabtnesl bulunuyor- tuzu vardır. Tojo, refikaS'llUn dan glcn bir telgrafa göre Al- Kokodn' da işg&l etıiklcti mevz.i-
ıında T evfik'in muhakemeııine aııli· paralarla kırk iki lin:ya bir takım el- du. O gün kahine toplanmış. ımetlanna karşı gelmek istediği menlann kısa bir istirahatten ve !erden çıknrmışlnrdır. Kokndn, 
ye yedinci ceza mahkemesinde btı· bue, 16 liraya iki gömlt'k, on beo.li- Man~uko'da harekdta haşlanma~ ?:nmnn kendi gençll!tfne alt bir dağ kıtale.n geldikten ııonm Kaf- adanın şimal kıyısında Jııponln-
Jnlmıştır. Yapılnn tahk'kata göre, raya bir çift ıakarpin aldım. Elbise· ı:ım isteyen ordunun talebi mü- hlkAyeyl anlatır. Tojo mektepte kas dnulımna karşı harekete rın naker çıkardıklnrı Buna Jimn-
Mdise şöyle olm~tur: Kemal adın- mi değişince, polislerin beni tnnıya- nnkasa ediJlyordu. Harbt e Nn- 1ken sınıfının en tenbel ve ,kav- bn~lamalan muhtemeldir. nı ile cenup kıyısında müttcf:k-
dn biri Tramvay içindf' Tophane mıyacaklarım ve henden ~üphe et- ıırı general Mlnnmf Başvek1Iden gacı talebesi fdi Annesi blr gün Dünkü Alman tebliği Maikop lerin üsse olan Moresby ııranndn 
caddesinden geçerken pımtalonunun miyeceklerhıf •anıyordum. Poronın hmnf!f bfr müIAkat fsternf.şti. Bu kendfc:inl bk k~narn çekerek şu bavalislndc Rus kuvvetlerinin yarı yoldadır. 
arka cebine koydu\;u cüzdanı ile ı S3 kırk beş lirasını da sinemalarda. ga· mülakattan nz blr zaman sonra nac:ihati vermiş: bir kısmının da~lara atıldığını, Londra radyosu J~ponlnrın 
Jirn~ının çnlındı~ını farkederek po- zinolardn harcadım. Vakndan sonra vOzü sarannıs ol~nık naZ'!rlan~ _ Oğlum Derslerine çalışma- bir kısmının imha edildiğini bil· büyiik kuvvetler topladıklarını 
lise haber vermiştir. Zabıta memur- Tophane 1emtine uğramıyordum. toplantı yerine dönen Ba~v~kıl makln ve yalnız yumruklarına dlrmektedir. Anapa. Novoros!sk eöyliyerek şu mütalaada bulunu-
l n meçhul yanke~iciyi ararlarken Fakat bugün nasılsa unutup buraya titrek bir Sı>sle: güvenmekle hata ediyorsım. ve Tuapse' deki Rus kuvvetleri yor: cBu kuvvetler için 3 hedef 
birkaç gün evveline kadar eski pan- geldim ve yakalandım. «- Baylar, · ordu, bu sabnh Cilnkü bu yumruklannla ancak deniz yolile acele çekilmeğe çn- vardır: 1 - Hindiştan, 2 -
talon ve yırtık gömlekle 0 civarda Dem~tir. Davacı Kemsi mahk~ hllkılmetJn emirlerini beklemek- 1J..1 hasma karşı koyabilirsin Fn- lııyorlar, Alman uçakları 12 700 Amerikayn darbe indirmek, 
<!olaşıın sabıkalılaıdan Tevfik'in bir mede dfivasını anlntarnk cebinde sJzin llt!ancuko'da hnrekAta baş· kat şayet karsına birden on. kişi ton hacrnindcı 11 nakliye gemisi 3 - Rusya. Bunlardan hangi i-
gün bnştnrı aşdğı yeni elbise, gömlek. 1 ~ ~ lira ile İnbiııarlar i~arctıiıiı". ~itti- lamıştır. İstifa ediyorum.» Söz- cıkarı:a onl:ın yenebilmek için bnhrmı~. 9 cemi hasara uğratıl- ne kalkışacnklnrı hnkkındn bir 
boyunbağı ve bir çi!t de yeni iskar- ğını ve orada trıu~ıvj .. nn in ığı za· lcrJ•nJ söylemfştL Ja.ponyada bu kafanın mnlOmatla iyi dolm~ mı~tır. ıey söylemek şimdilik knbil de-
pln giyerek sinemalnrn girip çıktığı- mbn paralıı._nn ça ı~ ı~~.ı .anlnyınca re1lm1 deviren bu harekcUn mü- olma(!ı Ia.zımdır. Küçük Tojo, ' Moııkovamn §imalinde Rzev'. ğildir. Her halde müttefikler 
nı görmüşlerdir. Bundnn şüp\ıelenen T l~i-~ mliric:a~~\~dıgın~. m~znun rettebl o zaman albay rOtbesin- annesinin bu 'Ilasihattndekl de- ı\ da Rusların yeni hilcumları tar- Aleoutienne ve Salomon adnln-
memurlnr Tevfik'i yakalnyıp kam- ,c,.; ~ en'e ce .. ıç ~.r yer. e .görme- de bulunan Tojo idi. rln m~nayı kavramış yumrukla- j dedilml,ıir. Voronez mıntakası- Tınd~ .8on taarruzlarile ihtiyat 
llola 1tôtürmüşlt'r, bu elbi!eyi ner~ ~ıgını, tıınımadıgını soylem:ştır. Tcv- O tarthtenberi eski Ispartalı- rmn güvenmekten vazgeı-erek na gelince, Londra Almanların tedbırı almı~ bulunuyorlar.:» • 
den ald~ı sorulunca· fık lııe yakalandığı zaman suçunu 1 mb d t "' l i d' lı' &.. -- m mı -- .-.. - - ..... ... · · · f .... b ld hk d 'f d ar ı:.• 1 gayet sa e ve mü evaz.ı uers er ne ört elle $tılmıştır. -.!-- ~=- .-- -~- •..: = - .,..._ ;-?-,. ±-·*!'.-" • _ .--._ 

. - Akrabamdan biri öldü, b~n.a :~:~ d:~~~in:ek~· ma eme e 
1 

n e- bir hnynt süren bu fakir zabite 

ımikıras kaldı, ~en ~e artık yankesıcı- - Polisin yazdığı ifade yanlı~tır. büyük sennayednrlaT, servet sa- Benzı·n ı·stı.hkakı' sı·rkecı· cı·nayetı·nı·n 
yapmamnga, ~ bulup çalı~rak Ben kimııcnln parasını çalmadım ve bipleri •Sosyalist general» unvn-

parn kaznnmeğa karar verdim. Şim- b l d K d' ı b ı 1 ruru vermişlerdi. O da onlara d' . u ma ım. en ım ş u up ça 13- --- _ 
ı ı~ arıyorum. hm, kaznndıfım paradan seksen beD karşı bir imha harbf RCmRğn and f e ı· d .. k 1 d 
Demiştir. Tevfik'in cebi aranınca !ita arttırdun. Bununla da elbise ve lçmtstl. • Hususi otomobillere de aı ı un ya a an 1 

:koynunda Baldı otuz b~· lira bulun· ayakkabı aldım. Ü:.t.erimde bulunan Servetin ve iJtim::ı.srn dUşmam J k ' . ~ yarım o arak verilece 
muştur. Miras hikayesine inanmıynn otuz beş lira da benimdir. Sabıkalı olan bu klralcı, militarist ve sos-
polisler, Tevfik'i biraz sıkı~hnnca, olduğum için bana iftira ediyorlar. yallst zabit, yerli sanaylln harl-
nihayeı suçunu itiraf etmiş ve: Demiştir. Halbuki harcadığı ve cln sermayesine muhtaç olmak- İstanbul vilAyetınden: 1 - Suçlu Rıdvan adında 20 yaşlarında 

boşta gezen bir gençtir 
- Bir gün Tophane civarından üzerinde bulunan paranın miktan, .sızın lnktcaf edebileceği yerlerde Seyrüsefer f!den bilumum takst

kalnbalık bir tramvay geçiyordu. çalı§ıp biriktirdiğini iddia ettiği pa- bir çok tecrübelerde bulundu. Ierle 2 tandan yukarı kamyonla
Arka sahanlığa atladım. O sırada rndan daha fazladır. Tevfik bu cihe- Fakat bu tecrübeleri ancak ya- m ve '15 sayılı koordinasyon he-
aynı tramvaydan inmeğe l!ğrnşon te cevap verememi~tir. n nlsbette muvaffak o1du. Fakat yeti ke.rarnamesJnde yazılı tah- .. 
bir yol<'unun pantolonunun .nrka cc- Şahitlerin dinlenmesi için muha· '6ütUn bu zorluklar Alrnanyn'dn dldattan istisna edilen hususi Evvelki aece Sirkecide ıoflSr Emin ruk vurdu. Yumruğu yiyen adanı 
binden pııra cüzdanı kayıp yere düş- keme başka güne bmıkılmıştır. mare~al Göring'in idare ettiği otomobillere ait günlük benzin adında birinin ölümil ile rıetlcelenen tramvaya atlayıp kaçtı. Diğer ıırka• 

totaliter ve dlrije ekonomi gibi jst1hkaklan yarıya tndlrllmlştir cinayet tizerindeki earar perdesi da~ı orada kaldı ve kavgnyı büyiittü. 
btr sistemi Japonya'da da tatbik 2 _ İki tona kndar (2. ton dahtt) lrnldırılmıı 'Ve ~~til dün yakalan~ıt- Rıdvan bu defa bıçağını çekip onıi 
etmek fikrinden caydırmadı 17 k tI it gü Ulk b z1 tır. Ölen Emirun arkadaşı Klzım ıfa- kalbinden vurdu. Rıdvan burada 
ilkteşrlnde gazete müvczzİleri. 

1 
atmihronkel ere ad. lnit ü enrt n desinde, yolda aiderlerken bir ka.. boşta gezmektedir. Kendisinin Ana• 
s .m an ye ışer re ze n- d 1 'kl ı_, • 1 d ki b d 1 k 'h . ı· d 

Kömür işi Kadın yüzünden 
Tojo'nun prens Konoye'ye hal('f . ın a ı ıuşıye ras a ı arını ve un- o uya açması ı tıma ı var ır. 

Tevzi müessesesi müdürü Bir genç dayısını bıçakla olduğunu bağıra bağıra llAn et- den verilecektir, 3 - Otobüslere, lara eöz atmak yüzlinden kavga et~ Zabıta derhal tertibat almış vo 
B Zekeriya ı· •tif tt" 1 d tikleri ?.aman bankerler· kordiplomatiğe ait otomobillerin tiklerini ıöylemişti. Kôzım bu kadı- polis cinayet masası komiseri B. · ., a e ı yara a 1 · benzin istihkakı tam verilecektir. nın e•kalini tarif etmiı ve zabıta s i " AlifAD Rıdvanı Karadenize hareket - osyal st general lş ba.şına tarafından yapıla~ tahkikat ıonunda d k l C h • 
Eti Bnnk l<ömür tevzi mücsscııcııi 

latanbul ıube5i müdürü B. Zekeriya
nın istifa ettiği haber verilmektedir. 
B. Zekeriya çalı~kanlığı ve dürüııtlü· 
fii ile kendisini muhitine sevdirmiş
d. B. Zekeriyanın istifası kabul edil· 
miş, yerine Ankar.- T evz.i ve sntıı 
miiesesesi müdür muavini B. Eyüp 
Sabri Konuk tayin edilmiştir. 

Kôfi derecede kömür nakledile· 
memeııi yüzünden, İstanbulun kömür 
itleri dü:ıelememiştir. Elinde beyan
name olanlar kömür alamamaktadır
lar. Beyanname alıp parasını verenle· 
~e ancak iki ay eonra kömür verile· 
eeği bildirilmektedir. 

Yugoslav tebaasından Yaşa geldi. Borsa düşecek diye ba~r- * Bayezit dersamlanndan bunun bir hafta kadar evvel Bur- e kcf o an Ru~ urıye~ va~urund-. 
adında biri dün dayısı Nikoyu dılar. Borsa tabfl altüst oldu. İki Kartal müftüsü B AU Rı7.a bir sedan 

1

latanbula gelen ve Sirkecide ya ~ .~ı~t~. ~ van kz.a ıtaOaa suçu: 
Bahçekapı'da bıçakla yaralamış- ny sonra harb başladı. Bu gene- . ' bir otelde misafir bulunan Sabriye nu tır~ ... e ere va ayı manın: 
tır. Ci'nayete sebep dayı ne yeğe- ral Tojonun ruhu mesabesinde kaza nctıcestnde bacağı kırılarak adında bir kadın olduğu teabit ı8yledıgı ıe~flde anlatmı~tır. Rıdvaı\'. 
nın Fifl adında bir km sevınele- bulunduğu askeı1 harbin bir za- 6 ay }lasta yattıktan sonra rah- edilerek kendisi yakalanmıştır. ve Osman yırml ya~lannda genç ço-
r1dir. B~o dayısının Fifi 1Je faz- feri Mi. mett rahmana kavuşmuştur. Sabriye ifadesinde 0 gece Rıdvan c~klardır. Osman da bu kavgaya 1r 
la düşüp kalkmasına kızmış, dün İmparator ile Başvekil rnükem- ,. ve Osman adlarında iki gençle Sir- tırak suçund~n ma~nun t;>ulu.nmak .. 
kendisini bıçakla ağır surette ya- melen anlaşıyorlar. İntizam, ın,. wre kecide konl.4ııurlerken arkadan gelen tadır. Evvelkı gec.e fuph: üzerıne ya .. 
ralamıştır. celemek hususundaki zevklexl R demeli ? 2 ki inin kendilerine söz attıklarını ve lı::alanan Me~medın bu cınayetle alA. .. 

_.. ---- ı dl - k k 11 d 1 d Rıd kası olmadıgı anlaoılmaktadır. Maı• Aiti kl •Jel b r r. BaşvekH, mure kep ho - yanın a bulunan ar an vanın 1 b .. dl' 1' d"I 
çocu u at ere kası yerinden bir kıl kadar ay- cSon Tclgrab gazetesinin dün- kavga çıkarması üzerine kendisinin nukl ard. ugun a ıyeye tes ım e 1 o-

yardım nlmaması IAzımgelen lmparato- kü ba,makaleııinden bir cümle: kaçtığını, Rıdvanın arkadaşının da ce er ır, 
Ankara 10 (Akşam) - Sıhhiye run mesai masası karşısında çan· cAlman ordularının Kafltasyaya yine Sirkecide bir lokantada garson 

Vekftlett v11A.yetıere yaptığı bir tasından raporları, vesikaları, inmesi her halde içinde bulun- olduğunu söylemiıtir. Bunun üzerine Bir köylü harman 
tamimde altı çocuklu ailelere bir rakamları birer birer izah et- duğumuz oartları değiştirecek Sirkecide Lezzet loltantasncla garııon· yerinde öldürüldü 
defaya mahsus olmak fu:ere ya- mektedir. Ara sıra, imparatora olmamalıdır.> luk yapan Osman yakalanmııtır. 
pılmakta olan otuzar liralık yar- yaptığı bu ziyaretler general To- Galiba ıaywı başmuharrir ede Sorguya çekilen Osman §Unları an· Kandıra 11 (A~am) - Kırk .. 
dım tevziatının 942 ~enesı birin- jo tçln hayatının en büyük ve en ~iştirmiyecektir> demek istiyor. latmıııtır: armut köyünde bir cinayet· işJen .. 

Meclisin tatili cikanununun sonuna kadar bebe- kıymetli bir zevkidir. imparator Oyle ise manaııız bir söz kullan- - Rıdvan, ben ve Sabriye adın· mlştır. Bu köyden 34 yaşlarında 
.. .. . mchal bitirllmesl blldlrilmiştlr. Hiroh1to 41 yaşındadır ve yük- mamak için: dnk! ~adı~ gec.e S!r~ecide Şahinpaşa Rffat Aslan, harman zamanı ol• 

Ankara 11 - Buyuk Mıllet Bu yardıma haketmiş ve mükA.fat .sek bir kültür sahibidir. Çince, < ... Değiştirecek olmamalıdır> otelının bıraz ılermnde kaldınmdn duğundan geceler! on yaşındakl 
Meclisi, ellndcki knnun lft.yihala- lan tahakkuk etmiş 47ooo aile ingllizce. almancıı ve fransızcayı dememeli; kon~ş~yorduk. O sırada ıukadan ge· çocuği1e harmanda yatmaktadır. 
rını çıkardıktan ronra cuma veya vardır kl bunların yüzde scksenl kolaylıkla konuşmakta, ata bin- cDeğiştirmiyecektir.> l~n ık~. ı~rhoş yanımıza yak~aşarak E~velki gece meçhul blr şah.ıs 
pazartesi günU toplantısını ı köylü :ıilelerdir. Bunlara tevzi mekte, golf ve tenis oynamakta- demeli! bıze Boz ıle sarkıntılık yapmııga kal- R.ıfatı. b~~ına keserle vure.ra~ öl-
fı,.ı,.,..,H : .... ı- ... rı., +~+·1 ,.,1.,,.,,ı,. ,.,n1,, .. ,,1, T'>,, .. ,,..,,.,.. """·ı,..+ ...... 1-.h• ...... ıı "'" uaıv hnnn hllmh'"" t"""'~· * kıştılar. Arkadaşım Rıdvan bunlarla J!ürmilştur. Jı:ındanna tahkıkata 
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AKŞAMDAN A.KŞAMA 

"istemem ben latili.a 
1ek çalmasinlaı: taşim'i,, (-----~~~~,,,.,~ 

Bütün mezar l8fları üzerinde, d· 
ym-etçiden «Fatiha• rica edilir. Şair 
F.1refse, başı ucuna ı3yle yazdırmıtı 

btemem ben fatiru.. tek çalmaamlar 
taoımı 

Gene Allah rıllımet eylesin cfur• 
lian, gene arkasmdAI\ fatiha okuya• 
Lm. Yattığı yer nur ot.un! Ne do~ 
söz aöylemit. Adeta keramet gibll 

Memurlara 
· ayakkabı 

Beykoz f abrikaıi liazirli
ğa baıladi 

Kendi arkasından ne ruhta insanla· Memurlarla eılerine birer çift pa• 
nn türeyeceğini ~>:& ~etfetmİI. raaız kundura daA-ıtılaca§ını yazmı§-
F~da mıyız ki, hır hususta çok tık. Dlin Silmerbank umum mUcHir

Derlemıt olmamıza rağmen. batka lUflinden gelen bir telgrafla bu hu
~~ h~suıta da adeta .Vandal'lara susta Beykoz kundura fabrikası mll
döndiik .• G~bi Roma amparatorl~ dürlüğiine lazım gelen emir ve direk~ 
iunun ınhitata eınasmda cenu~ tif ver ilmi§ tir. T elgraltan anla§ıldı~ 
inen bu Cermen kavmi. önline &"elen ğına göre fabrika mi.idürlli~li paruız 
her abideyi nasıl yakıp yıkmak ve kunduraların derilerini ve malzeme
parçalamakla ün almqsa. bb de me- lerlnl derhal tedarik ederek en kısa 
~ t41lanna musallat olmakta onlar• zamanda imal fı:ılne geçecektir. Sey
elan aşağı kalmıyoruz mapllah... koz kundura fabrikası mildiirlliğü 

Eski nesillerimizde korkuyla kan· dünclen itibaren parasız kundur~ 
tık bir h~~t. h~di. ~ lBfla_r imali l:ıazırlıklarına başlamıgtır. 
mukaddes bılmır; kimse el ıürmezdL İmalata geçildiği esnada vilayet 
Çorak bir vadinin ortasında koskoca de §ehrimizdekl mcmurlann sayısını 
bir konıluk Röriirdlinü:z. Mucize l ve eşlerinin adedini tesbit edecek ve 
Nasıl olmu, da bu bura~a k~.? Sümerbank Yerli mallar pazarlan 
iY~mca ~ız ka. mege~ · ~ır şehrimiz müdürlüğiine bildirecektir. 
kabrutanın ıervilen, çınarları ımıf• Bu hususta Siimerhank umum mu .. 
Civar köylüler soğuktan kakırdadak- dürlilfilnden ayrıca talimat beklen 
lan halde dibine nur inen bu ağaç- mektedir. 
lara balta vurmak cesaretini göslere-
tnemiş. Onun İçin: cAnadolunun en 
güzel yerleri mezar1ann bulunduğu 
ıahadır.,. diye bir söz vardı. 

Şayet Üç asırlık, beş asırlık kabir
leri atalardan sapsağlam devrü tes• 
lim aldıysak, ,ayet onlann yazılann· 
elan bazı hakikatler çıkardıyaak, mu
hakkak ki, eskilerin bu takdire layık 

Kız kulesi 
Çökme tehlikesi olduğu 

doğru değil 

lıürmetine ve maneviyata riayetine Dünkil gazetelerden biri Kızkule-
pek çok şeyler borçluyuz. sinin çökmeğo yliz tuttuğunu, denize 

Korkulur ki, neslimiz, çok iyi ba· Cıdirilen dalgı~ların kulenin alhnda 
f&nian yanmda pek kötü bir ad da büyük mağaralar teşekkül ettiğini 
kau.nacaktır: Bizlere «Mezar latı gördüklerini yazmıştır. Keyfiyeti Li

barabediciıt diyecekler... man işletmesi ve riyasetinden sor-
Tarih İçin en mükemmel 'Vesika· duk. Böyle bir çökme tehlikesi mev• 

lan teşkil edecek mennerleri neler cut olmadığını öğrendik, Liman 
yapmadık: Kübik apartımanımızın relSl: 
merdiven basamağı mı? İmla hata· c:Kule Liman i~letmeleri müdür
larile dolu Latin harfli kitabe mi? lüğünün emri altındadır. Orada bi· 
Hatti. gazoz mu? (Kimyevi bir ter- zim de bir depomuz vardır. Çökme 
kibe yaradığı için, mezar mermerle- tehlikesi yoktur. Arasıra ufak tefek 
rinden gazoz ıanayiind& istifade sıva tamirleri falan yapılır, Her hal· 
edildiğini başka bir yazımda birkaç de gazetenin (Kule çöküyor) diye 
sene evvel anlatmıştım.) yazması bundan galattır~ demiştir. 

lııtanbulda olıun, tatrada olsun, 
4u on on beş ıene içinde mabvetti
ğimiz yazdı mermerin haddi hesabı 
yoktur. Onlarla birlikte birçok haki
katler• birçok esrar il erki nesillere 
kapalı kalacak. Unutmamalı ki, me· 
zarlar, binlerce ıene evvelki millet
lerin mahiyetlerini bize anlatrnıı bu· 
lunan ekseriya biricik vasıtalar ha
lindedir. 

Dün gene bir araba kırık taı gör· 
düm. Hele birinin üzerinde ne gÜz:el 
bir sülüsle cElfatibaıt yazdıydı. 

Derhal E,refe hak verdim ve onun 
mlSl'amı mınldanırdım: 

{3temem b•n fatih~ tek çalmasınlar 
taşımı 

Büyük adam! 
Tehlikeyi ne mükemmel busetmif. 
Fakat cidden meseledirı Ne yap• 

malı, nuıl yapmalı da ecdadın ka
birlere hürmet terbiyesini nesilden 
nesle ebediyete kadar devam ettir· 
meli? 

(Va - Nu) 
....................................... 

IRADYOI 

Dokumacılar pamuk 
ipliği satışının serbes 

bırakılmasını istiyorlar 
Dokumacılara gilnde iki paket pa

muk ipliği tevzi edilmektedir. Resmi 
fiat dört buçuk kiloluk pl'.ketlerdı
on liradır. lhti,yacım resmi makam
lardan temin edemiyen dokumacılar 
kara borsaya müracaat ederek ipli
ğin paketine 40 lira vererek almakta 
ve imal ettiği mallan da o niııbette 
fiatlandırmaktadır. 

Dokumacılar Ticaret Vekaletine 
müracaat ederek diğer maddeler gibi 
pamuk ipliği aatışlannın da serbes 
bırakılmasını İstiyeceklerdir. 

Limon ihtikarı 
iki limon tüccarı sandığı 23 liraya 

satılması lazım gelen limonu 40 lira
ya sattıklarından haklarında takiba
ta başlanmıştır. 

FESTİVAL BULMACASININ HALLt 
Eminönü Halkevinden: Bulmaca

nın halledilmiş şekli: Zeybek - Ho
ron - Bar. 
Doğru halledenler arasında çekilen 

kura neticesinde kazananlara hedl
yelerl adreslerine gönderilecektir. 

Buı:ünkü program 

1 
l'.? 30 Program, 12,33 Şarkılar, 12,45 Gu·· nıu··k B 1 

Ajans haberleri, 13,00 Şarkı ve türkü- Orsa . 
ler. 18,03 Radyo dans orkeı,irası, 18,4ı> ,------------
Şarkı ve tlirküıer, 19,30 Ajans ha-
berler!, 19,45 Serbes ıo dakika, 19,55 
Fa.,11 heyeti. 20,15 Radyo Gazetesi, 
20,45 Bir marş öı;reulyoruz, 21.00 Zi
raat Takvimi, 21,10 Fasıl heyett prog
ramının lklncl kısmı, 21,30 Konuş.. 
m:ı (Av ve spora dair), 21,45 MtizLk, 
22,30 Ajans haberleri ve borsalar. 

Yarın sabahki program 
7 ,30 Program, 7 ,32 Vücudumuzu ça· 

lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri. 7.65 
Müzik, 8,20 Evin saatl. 

11/8/912 fiatıerl 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 
İsviçre frangı 
Mndrld lizer!ne 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

Eslum ve tahvilat 

~.24 
130,70 

30,03 
12.93'15 

31.16 

Ta.hvll~t üzerine muamele olmamış
tır, 

Zamanın modası .. s Başsız bir __.,l 
Kara gözlük mühim bir 

uzuv haline girdi.. 
cesed bulundu 

Boğaz haricinde boğul
muş olduğu zannediliyor 

Bir edebiyat üstadı geçen gün 
yazdığı bir makalede insanların 
eskiden «Havası hamse» dedikleri 
beş hissi pek az buluyor ve d!yor 
ki: 

<ıBeş his kafi gelmiyor. İnsan 
duygu bakımından, hele duyduk· 
lanndan kim almak hususunda, 
hakikaten eksik yaratılnuştır. Bu 

_. . .-
Evvelki gün Sanyarde Kumköyii sebeptendir kl dünya güzellikle-K. Hasan ve gözlük .• 

HiKMET FERiDUN ES 

cfvannda den~zde bir ceset bulun· rine doymadan, duygusuzluk ile
~ muştur. Cesedın ba§ı ve: kollan kop- mine göçüp gitmektedir. 

P!!!!!!!!!!!'!!!!!!'~!!!!!!~ n:ı;u~: •.,uda fazla kaldıgı lçln etleri Beş his dediğimiz, nihayet göz-
çur~ege haşlamı~tır. Z~bıta ceıedi le, kulakla burunla, sürünUşle 

rünürdü. Hayatımın hlo blr devrinde decuzden çıkarmış, tahkikata bqla- ve danıakb aldığımız ve dlmağı
yeryüzUnü bu 20 paralık gözlüJc ar- mıştır. Bunun, Boğaz dı,amında d bil .. tt.'" .. Ü2' t s· ferdir 
kasından olduıtu kadar zevlrtle ve vukubulan deniz kazalarından birin- ~ 8 lk 0 1u;:1 .:a~A b.; 

İki geno adam bana ~ hlUyeyl 
anlattı: 

- Şu kara gözlüklerin bu derece 
ha.yatımıza girmelerine ne buyuru
lur? •• Dün 1k:lm.1z taıııdJA'unız bir 
geno kadını evinden aldık. He-p bir
likte dolaştık, Sokakta bir hayli ller1-
led1kten sonra yanımızde.kl genç ka
dın birdenbire teIAşla durdu: 

Eyvah... dedt, gözliiğümü unutmu
şum! .. 

o yalnız siyah güneş gözlüğü kul
lanırdı. Bunun için: 

- Artık bugün de gözH1ksüz ge. 
zerslnlz... dedik. Faka dln11yen ktm?. 
Genç kadın: 

- İmkA.nı var mı? .. Gözlüksüz blr 
yere gidemem ... Eve dönüp onu al
malıyım!.. dedi. 

Ve söylediğini de yaptı. O kadar 
yolu geri döndü, o kadar merdiveni 
çıktı. Nefes nefese geldl. Fa.kat mem~ 
nundu. Camlan son derecede irl 
siyah gözlükleri küçük burnunun Us
tUne yerleştlrml.ştl .. • 

Bu vakayı anlatanlar bana blr k"· 
re daha sordular: 

- Ne dersiniz bu t.şe? 
Ne d!yeceğlın, Buglln bakl.katen 

renkli gözlük blrçoklan ve bilhassa 
kadınlar için ağ'ız. burun, yanak, 
çene, kaş, göz, kulak gibi Adeta bir 
çehre uzvu haline girdi, Evet öyle 
blr uzuv k1 yalnız sokakta kullanılı
yor, 

Hele şehlrden biraz şöyle sayfiye. 
lere doğru çıktınız ml? •• Çehresinin 
tist kısmını siyah, mavl, koyu mavı, 
portakal rengi bit gözHikle örtmemi~ 
insana Petc nadir rasgellyorsunuz, 

Ve arlık pla.jda kara gözlük mayo 
glbl deniz levazımatı arasına. g1r
ml.}tlr. 
Bazı sofralarda balık çatalı, et ça

talı nasıl ayn ayn tse bu güneş göz-
1ükler1nJn de garip blr tasnifi oldu· 
ğunu ö~rendlm ... 
Meğer onların şehre, sayfiyeye ve 

p!J.Ja gö~e çeşltlerl varın~ .•• Beyoıt
lunda uasgeldlğ'iniz genç kadının 
gözünde alelide siyah gözlük var. 
Aynı kıı.dma Bostancıda rasgellyor
sunuz k1 ayağında IAclvert pantalon 
ve gözünde etrafı yani çerçevesi 
pembe bergamot şekeri renginde bir 
gözlük... Plajda ise daha. göz alıcı 
olanlar, mesel~ çer~evesl kırmızı, ca
mı nıavı gözlükler ..• 

Bu renklt gözlükleri dünyanın ba
şına bu derece mus:ıllat eden slnema 
artıstlerldir. 

LAkin onlar fazla şöhretten buna 
baş vurmağa. mecbur olmuşlardı, 
Her glttlklerl yerde tanınma.nıak ve 
daha rahat, daha serbes hareket et
mek için böyle yapıyorlardı. 

Sonra bu 1JI aldı, yilr!idü. Ve bu
günkü hal.ine girdi. Yalnız kadınlar 
değll. erkekler de buna çok rağbet 
gösteriyorlar, Gözilnden kara gözlü
ğü eksik etm1yen bir zat: 

- Bu, diyor, eski kadınların pe. 
çesı gibi blr şey ... Siyah camların aı.... 
tından etrafı ıstedlğin gibi rahat ra· 
hat seyredersin... Kimse senin ne 
tarata baktığını fıırk bile etmez. 

Böyle söyllyen za, bllhassa zevcesl
le beraber sokağa çıktığı zaman ka· 
ra gözllikler1nl burnunun üstüne yer
ie.jtlrmeğl katıyen ihmal etmez .. 

Bayram gözlüğü •• 
Gözlüklerin birçok çeşitleri var

dır. Fakat bunların en güzeli eskt 
·bayram yerlrlnde ylrmt paraya satı
lan alela.da mavı camdan. kam. kor
donlu gözlüklerdt .. 

30 paraya kıyıp onlardan bır tane 
alarak burnunuzun tepesine taktınız 
mı? .. Hele blr de üzert teneke11 ara
baya da kuruldunuz mu?.. Arlık 
cbey. de slz ıı>a~, da sızı •• O ne ca· 
ka tdll.. O ne etrafa yüksekten ba· 
kışı,. O n• keyif! •. 

Ve bu gözlüğiln renkli camlarından 
dünya insanın gözlerine ne §lirli gö-

ümitle seyretmem1şlmdtr, de boğularak suların akıntısile siirük- ann ~ er e er, 
Eskl çocukların gBzlüb bu kadar lendiği tahmin edilmektedir, Tahki- ğınıarayadgeldiklelıriw zamant h:.azğinllı· 

ehemmiyet vermelerlnln husus! b1r kat devam ediyor • evamsız gım, ye er 1 

sebebi vardı. Çünkt1 bir zamanlar · çok defa farkederlz, Uzülilril7::.» 

gözlük llmln, kemale erl.şmenln, cld- Osküdarda Yardım Ve iistat gayet sanatkarane bir 
diyetin, kelll!elll olmanın ve şıklığın anlatışla insanlar için beşten faz-
alA.metl tdi... Sevenlerin hayırli la bir çok hisler daha istiyor. 

Meselft. b!.zbn semtte oturan vapul1 
dumanı gözlüklü ve slvrt sa.kaJ.h bir faaliyeti 
zat vardı. Başta. blz fent yettşmeğe O küd y d l · ·• il 
başlıyan çocuklar olmak üzere bütün .. ds k" ar ar ~m kseven enSalon_ '~ 

halle halkı ona karşı husust bir muz e ·ı cumartesı a şamı aca.; 
~;rmet gösterlrd1. Ben bug!ln anlı- Kızkuleai parkında tertibettiklerl 
yorum kl bütiin o saygı ~e hususi zengin müsamareye, Münir Nurettin 
ehemmiyet hep o vapur dumanı göz- ve arkada,ları büyük bir aaz heyeti 
lük iç!ndl... S!vrt saka.Uı ve vapur halinde ve f evlcalade bir programla 
dumanı gözlükltl komşu uzaktan ge- i,tirak edeceklerdir. Cemiyet bu kır 
çerken fısıltılar olurdu: eğlence3.i'nİn daha zevkli ııeçmeiİ için 

- Klmblllr ne Alim adam, ktmbl· tanınmış bir caz heyetinin de J§tira
llr ne okumuş, .. ne m!lrekkep yala- kini temin etmiştir. 
mış insanı .• Y\iz~nden beUi canımı.. Kadıköy, Kısıklı ve İstanbul için 

Halbuki ne alimdi, ne de ha.yatın- gece yansından sonra vesaiti nakliye 
da. bir damlacık olsun mürekkep ya- t · d"l · t' 
lamış de~lld1. Sadece gözlüklü btr emın e 1

• mış 1~· 
vatandaştı. İşte hepst bu kadar!,. Çevre~ınde~ı yatdımıı muhtaç 

Mamafih senelerce 0 en büyük olanlara ı~ ve ızdırapalanna çare bul
hürmet ve ehemmiyet havası içinde mak yolunda mümkiln olan her te-
yaşadı. şebbüsü yapan Üsküdar Yardım ae-

Ç otoi!rafhanelerde venlerinin mütevazı, fakat verimli 
-

0 
•• ı··k çalışması muhitinde çok iyi karşılan-

goz U •• maktadır. Tertip edilen milııamerenin 
Gö:ı:lük uzun yıLlar yııl:ı::nz ~k başarılı olacağına ve iyi bir gece ge

lçln takıldı, Bit vaktin gençlert göz· çirileceğine §Üpherniz yoktur. 
!erinde h\ç btr şey olmadı~ halde 
burunları üzerlnde kelebek gmlük ta
şırlardı. Hattı\ lhtlyar bir fotografçı KÜÇÜK HABERLER 
bana demşlti kl: 

- Evvelce her totografhanede bir- * Erzurum vilayetine bağla İspir, 
kaç çe~lt gözlük bulunurdu, Hiç göz- Tortum Oltu mahkemeleri ile Bile
Iük takmıyanla.r, hatı\ gözlil~ü bUe cik uli;e ve Cölpazan ıulh mahke
olmıyanlar fotografhcneye gelirler... melerinde münhal bulunan on bı~~er 
Burunlarının üzerine, kendilerine ya. lira maaşlı zabıt katipliklerine birer 
kıştırdıkarı bir g5zlUğü takarlar. İşa· kA • .. h l · "l 
ret p:ırmaklannı şakaklarına koyar- atıp v mun a olan Kırtehıre bag ı 

Bunu okuyunca itiraf ederim 
ki tüylerim ürperdi ve kendimi 
beş his yerine 15 - 20 hisli farz. 
edince Adeta korktum. 

Bu topu topu b~ tanecik hu 
blle insanlan az nu ihtiraslara 
sevkediyor? .• Bu beş hissin. beş 
zevk meşalcsinl birden alabildiği· 
ne yakmak için az mı boğazlaşı
yorlar? Az mı cinayetler? •. Az mJ 
ihtikarlar? .. Az mı vurgunlar? •. 
Az nu muharebeler? .. Hırsızlıklar, 
dolandıncılıklar ... 

Bir de bugünkü beş hissin on 
beş, yf.nniye çıkttğını tasavvur 
ediniz. Beş hissi bile çekilmez, 
egoist bir mahlUk olan insana on 
beş, yirmi his, on beş yirmi zevk, 
on beş yirmi ihtiras verilirse OT· 

taya korkunç bir varlık çıkacait· 
nı kolayhkla tahmin edebilirsinb. 
Ve bu on beş yirmi çesit ihtiraslı 
lnsanlann dünyasını şöyle l!ir gös 
önüne getiriniz! ..• Dehşet!:· 

Sonra şu bizim ellerinde oyım· 
cak olduğumuz beş hisslmlz Mle 
ne kadar tuzluya otunıyor7 •• 

On beş yinnl hissi, dolaytsile on 
beş yirmi zevki birden idare et
mek, onlann isteklerini yt>rfne 
getirmek ise değme babayiğitin 
k~n ınıdır? .. tar. Dirseklerinin altında. kalın clltU A'!/a.nos mahkemesinin 20 lira ma• 

bir kitap; saçlar ıslatılmış ve düm- aşlı başkatipliğine bir başkatip alına· 
düz bir çlzgl He ortadan ayrılmış cağından memurin kanunundaki Hele bu yenl ve ~enç hisler es
böylece reslm çıkartırlardı. Ve esa- şartlan haiz bulunan iıtekliler evrak- kilerin adına <ızaikaıı dedikleri 
sen miitefekkir, ş1k bir gencin de larile birlikte mezkur vilayetlerin ad- ağabeylerine benzerlerse yandık 
resmi ancak böyle olabll\rdl. Gözlük !iye encümenlerine müracaat ede- gitti. 
gözde, parm.:ık, şakaka, kalın ciltli ceklerdir. lnsanlann milyonlarcası bütün 
kitap dirseğin altında ı .. şlllk fesin 
püskUlü dalma biraz yanda.... * Fatihte Sofular civarında :· - alınterlerinl ve bütün dldhunele-

Sonra evlenmek tçin kız evine gön- rüye adında bir genç kadın H~:..:.:d rinJ şu «ağız tadtıı denilen zevk 
derl!en namzetlerin res1mlertn1n hastanesine giderelc. hasta olduğunu uğrunda saçıp dökmüyorlar mı? .. 
yüzde doksanı attın zincirli, kelebek söylemi~ ve tedaıvi altına e.lınmıştır. Onlara boğaz derdine benziycn 
gözlüklü re.~lmlerdl... Bu suretle gı;.. Şükrüye gece hastanede ölmUştür. yenl hisler ilbe edlldiğinl biran 
zünde gÖ'Zlllk olan damat namzedinin 1. k '- tu 
daha clddt olduğuna hU.kınedlllrdl Ad ıye do toru tarafından yapı- için dilşünmek bile kor~unç r ..• 
sanırırn •• la.n muayenede kadının ölilmii oUp- Bl!ha<;sa şu ha'l'b yıllarında ... 

K. Hasan ve gözlük .• heli görüldüğünden ce3edi Morga Antenleri burun, göz, damak. 
kaldırılmış ve müddeiumumi mua- kulak, dert olan bu beş duygWlUO 

Yalnız renklt duman gözlllk.lU. de- vin!erinden B. Orhan Karaköse tah- zevkleri gibl kötülüklerini de dll• 
ğll, son seneler içinde alelMe beyaz kikata ba,lamı,hr. şilnellm... Qok defa komşw11m 
gözlükler de pek bollaştı. Ş1ındl Uk- "bi 
mektep talebesini blle göz doktoruna * Balıkçılar cemiyetine dün pa· radyosu slzl kulaldanntzı dı n-
sıkı sıkıya muayene ettlrlp lcabeder· keti dört buçuk liradan ü9 hin paket den kesip atacak derecede sinir· 
se hemen göZlük almıyor... Benim pamuk ipliği tevzi edilmlotlr. Bu çe- lendlrir ve ~özleriniz size bazali 
llk.mekepte iki reğenlm vardı Bir tit ipliklerin paketi kara borsada ylr- hJç istemediğiniz şeyleri, kimse. 
gün ikl lfüçü.k gözlerllnde k~anıan mi beş liraya kadar satılmaktadır. lerl gösterir. Hattl sonradan k3% 
bağa gözlükle ciddl ciddi eve döndü- ....................................... olan büvük bir sanatkh uzuıı 
ıer. Halbuki bizim zıı.manımızda ço- çok güze'.dtr: zaman bu halinden şikayet etmiş, 
cuk ve gözlilk .. Ne mUna...ı:ebet?.. Komik K, Hasan. Abdal Refet dl- intiharlara kalkışmış ..• Ltlldn se
Gözl!.lk Adeta sigara içmek gibi bil- ye meşhur gayet üstat bir tuh\at neler geçince kendisine bir ame
yüklere mahsus bir şeydl .. , Hem ds aktörl\ ile karşılıklı oynuyorm.Uf. K, Iiyatla gözlerinin açılaca~nı söy• 
hürmete şayan olan büyüklere! .. 
Hatta. hazan heve:ı ederek: Hasan sahnede herkes& p:ı.ra. dağıt- Iemlşler ... 

m~... Paralan nl3.n1ar §Öyle dualar 
- Kuzum büyük aneclğlml.. ca- etml.şler... •Allah seni namerde muh· - Mersi... demis, anladım ki 

nım büyük a.nneclğ"lm... Blr saniye aç etmesin•. ooAllah sent eı kapısına dünya görmeğe değmez... Ben 
ver ... diye onun bllmem kaç numara muhtaQ etmcsin • .,ıı sıra. abdal Refete körli.iğümden memnunum ... 
gözlü~ilnü bin bir rica ve şaklaban- gelince 0 d:ı: 
!ıkla alır, burnumuza takardık ki et- Beş duygunun, beş anteni hile 
raf duman içinde görünürdü. - Aman her şeyden evvel Allah insanın sinirlerini harap ediyor~ 

HattA bu b:ı.ğa. gözliikler yen! yenl seni gözlU~e muhtaç etmesini •. de- Bu antehlerln 15 • 20 ye çıktığı 
çoğa1mağa başladığı zamanlarda. şu mlş, gil.niln haftasına kalmaz tlmar-
tarzda sözler· ışttt1ğimtz olurdu: K. Hasan boş bulunup sormU§ı haneler tıklıın tııdım dolar sanı-

- Aman fil11.ncayı gördün mü?.. - Neden? B Ud k hlss t ~ b 
Kalın balta gözll\klerl takıp tıpkı ko- - Gözlüğİinü hangt bumuna ta.- nm. c ço e meE>e mec ur 
mik Harold Lutye ben2l8miş... kacaksın kl?.. olan sanatkArlar Jçln böyle btı 

Evet, her gözlüklü erkek blr zaman Yeni nesli belkl bllmez Meşhur çok duygu antenlerine lilzu.m var-
Harodl Lu1ye benzetlllrdl. komiğin b1r 1sın1 de «B~sıız Ha.. dır... Fakat tabit insanlar Jçhl 
Gözlüğe dair birçok hlUyeloer var· san. cıı. beş his ki.fi, hatti çok bile •.• 

dır. Fakat bunlart\1n blrl, bllhassa Hikmet Ferlaun Es Hikmet Feridun Es 

Bay Amcaya göre ... 

- Milli oyunlar festivalinde] ... lktis~dl durumu 
bir de mühim müsabaka var bay alan komıte ... 
Amca .•• 

gö~önünel ... Bayanları 
mak için... k4.tat verecek!.... bayanı bütün milletçe tebrik et- degll, kocasını tebrik etmek daha 

iktisada ~tır-1 ... En ucuz giyinen baya~ mü-ı ... Böyle bir mükıUatı kazanan 1 ~· A. - Bana kalırsa bayanı 

melidir!.. uygun olurl ... 
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~-Sürprizler haftasıL. · Veda haft~sıl .. ~ 

ÇARŞIKAPI A~A~'( Lı ·-:·zstNDE 

211=------ı-L 1 TEŞEKKÜR l _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sevgili zevcim, bRbamız Ali l Iay-
3 1 dar Aktay' ın vefatı dolayısile bizzat ! 

Eski zamanlarda duası yapılmış ınak ananeııınm hicri onuncu asnn 
4 

--------- gelerek veya telgraf ve mektupla! 

Sakal n1.eselesi 
lstanhul'un her aemtinden akın halinde ko~uşan 10.000 Jerce aayın 

müşterilerine bir cemile olmak'. tize re: 

Bu akşamdan itibaren Profesör 

z A T i s u N G u R'un 
sakalın kesilmesi caiz görülmez, ke- ikinci yarısında - on altıncı aaır - _ _ _ • IJ!!l!!!l taziyette bulunan dostlarımıza ayrı 
ıcn ayıp ve günah işlemiş sayılırdı. 1 İkinci Selimin ıaltımata geçm~ilo 5 -,- -ı· 1 ayrı teşekküre imkan bulamadığı-

l:İugüne kadar büyük heyecanla. takiı> ettiğiniz üç büyük programının 
en şayanı hayret numaralarından mürekkep 

Muhitinde, en az, hafif miuçlı ol- ı kati aurette tekarrUr eylemi§ bulun• ( ,- - - - - - - - - mızdan gazetenizin tavassutunu rica 
makla itham edilirdi. 

1 

duğu kabul olunabilir. 
7 

- - - - - -.
1
- ederiz. 

Hele aakalın baıkı\Sl tarafından Küçük bir çocuk iken, yahut on ___ I_ _ _ _ _ Remziye, Necdet ve 

Dördüncü ve son veda programı 
Son hafta münnst:betile her gece tenzil.8.tlı ucuz be.lk ı;cans~arı. 

Ehemmiyetle nazan dikkate: İzdihamı önlemt:k &ınksadile gişe 
saat 7 de açıhıcaktır. Herkesin ayakta kalmaması ve yer bulabil
mesi için bahçeye hariçten 500 iskemle daha ilave edilmiştir. 

kesilmesi sahibine en büyük blr ha- dört. on &ekiz yaşlarında tahta otu- Çf!• 1--.• __ •-_ _ Emel Aktay 
knret idi. raq padi~hların kaçar ya;ıında sakal _ ı 

Aşik Paşazade tarihinde denili- bıraktıkları mazbut olmamakla be- l 1--ı·-•. 
1

---- ÖLÜM 
yor ki: raber, bunların da daha genç aayıla- E.ki Urfa Mebusu Muhittin Dinç-

( Zamanı evvelde taraklı ve hür- ea.k ya;ılarda iken bu ananeyi yerine ıoyun anneıi ve doktor Mehmet AH 

Oyun aonunda her yere tramvay temin edilmiştir. çwıı 

metli sakallar vardı. Kaçan bir kişiye getirdikleri şilpheaiz görünür... Soldan uta ve yukanda naşatı: Oma'nın kainvalidesi salihatı nisvan-
pa~i;ıah. ~ı?m~yles.e ~a~alın keaip ikinci Sultan Abdülhamit ya;ıı iler- 1 - Tütün kullana.n. dan Bayan 1 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaleti yapı ve ımar işlerı reisliğinden: e~ge bındırırdı. Şımdıkı zamanda leyince ıakalında peyda olan beyaz 1 - MA'bet. HA TİCE T AZENDER 

- dokuzuncu asır sonlarında - ıa-,kıllara tahammül edemezdi. Sakalını 8 - Aca.y1pllk.ler. Vefat etrni§tİr. Cenazcıi Kadıköy 
kallarını kendi ellerile keserler ve boyamak onun iç.in en mühim ~eı- 4 - Sinirli etleri var. Kilçük Moda Şair Nefi sokak 20 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çankayadakl Riyasetlcümhur köşkü giriş 
kapısı ve karakol bJna.sı tn~aatıdır. 

eşeğe binmek hod adetleridir. Bu galelerden biri idi. İyi boyamadığı 5 - Muharebenin sonu - Başına No. lu haneden 12/6/942 bugünkü 
aakal kırkmak adeti kadimi frenk- için de boyası - foyası da diyebi- ~ gelirse çok 1~ kullanır. Çar~amba gUnU Bğleyin kaldırılarak 

Keşif bedeli: 43994,86 liradır. 

ten kalmıştır. Frenktco cenubi ııık- liriz! - pek belli olurdu. 8 - Küçük fabrika. k~t eden. namazı Osmanağa camlinde lalın-
lar da almışlar. Şimdiki zamanda saç Genç görürunek emelile •akalı bo- '1 - Genç de~] - Tersi beyazdır. dıktan sonra Üsküda.r'da aile mak-

2 - Eksiltme 20/8/942 per~mbe günü sant 15 te Türkiye B. M. M. !dar& 
heyetinde kapalı zari' usulile yapılacaktır. 

8 - Eksiltme şartnamesi ve buna müte!errl evrak 220 lkl yüz yirmi ku
ruş bedel mukabll1nde yapı ve imar işleri re1sl1ğln•ien e.lınablllr. gibi oldu, ki a'\-·retler bile ıaçlann yamalı: adeti ve arzusu pek eskidir. BL SirkRt et - Tok de~U - Donmu., berine d&fnedilecektir. 

keserler ve erler sakalların keser- NUkteli sözlerin pek makbul olduğu BU. 
4 - Eksiltmeye glrebUmek 1ç1n isteklilerin ıısulü d:ı.lreslnde ı320!l,61t 

liç bin 1k1 yüz doksan dokuz 11ra altmış bir kuruş muvakkat teminat verme
ler! n Nafia VekAietı yapı ve lmar Jş!eri relsll~nden bu eksiltmeye iştirak 
edebtlec~lne dair vesika almı~ olma lan §arttır. 

Jer.) devirde, İkinci Sultan Bayezit zama- 9 - Başma bir harf konursa yıl 
1 

Yıldırım oğlu Emir Süleyman nmda kul cinsinden olduğu için Çl- ol~ -:__0!;:~ '"vasıl olandır _ Temlz. 
-BU GECE-~ 
Harbiye'dc BEL VÜ Edirnede hamamda kafayı iyice du- kert tahalHu eden Umcradan bir zat 

mnnlandırmı§ olduğu 11rada kardeşi 
1
daha genç iken ağaran ıakahnı bo

Emir Musa.ya karşı lazım gelen ted- yarmıo. 
birlerin ittihaz: lüzumunu kendisine ! Sultan Bayezit bir gün Çakeri be
a?lat?1a! emeliyle y~nına gir~. Y:ı

1

yin beyaz olduğunu bildiği sakalını 
nıçen agası Hasan aganın bu cureti- siyah boyanm11 görmüş. 
ne gazap ederek sakalını hamam - Bu nuru niçin zulmete tebdil 
içinde tıraş ettirmiş idi. edip rengini tağyir ediyorsun~ Niçin 
Ağa Emir tarafından «ırzı blde ak ıakalın yUzilne kara çalıp mUc

•crilmiş:& olduğu kanaatile askerin rimler gibi teşhir ediyorsun} 
lıir kısmını alarak Musa çelebi tara- Oijre aormuş. Ç!kert bey de: 
hna ~cçmiş, bu da Emir Süleymanıa - Devletli padi§ahıml Bu Çakcrt 
tahtından mahrumiyeti sebeplerin- kulun ılipheıılz ki ya,ımı bilirim. Sa
den biri olmuştu. kahm gerçi sadık görünUr amma açık 

K_rınuni Sultan Süleyman zamanın- bir yalan ihtiyar ediyor! Bu ıebepten 
da içe! sancak beyi Heraek oğlu Ah- ben de onun yüzüne kara çaldım! 
met paşazade Mustafa bey tarafın- Tahkir ve teşhir ile lntikarnımi alıyo• 
dnn yapılan tahrirde memurlar hak- ruml 
ıızlıklar irtikap eylem.işlerdi. Halk Cevabını vcrmi§. 
bucıdan şikayetle; ediyordu. Sultan Bayezit bu nükteden ho§-

Bu arada Süglün Koca isminde bir lanmış; çakert beye Ihaanlar ve tc
Türkmen de mezraasından aranı- rakki vermiş. 
!a~ iki yüz akçeni~. yüze indilri~~ai Sakal boyamak ola ol.a böyle 
ıçın ?'"emurlara muracaat etmıştır. latifelere meydar. verirdi. Fakat kes
Tahnr memurları adamcağızın tale- mek zaruri dahi olaa inıana zarar 
bini i!!'a.f etmedikten ba~ka uzun aa- getirdi~ meşhur edip Şlnui Efendi
kalını da tıraş f"tmişlerdi! nln Tanzimattan aonraki macerasile 

Bu h~karetten pelc müteessir olan aabittir. 
Süglün -~oca tcda~ik tt~ğ.i arkadar- Koca Reşit Paoa Şinası Efendiye 
!arla Turkmen aşıretler1111 ayaklan- tevcccUh gösterlrdj. Bu da l.atirkabı 
dın~ııştı ( 15 25) · ~siler üzerine g~n- davet ediyordu. Ali ve Fuat Paşalar 
cler~l~n sancabeyıler, bcyleıibeyi)~r bile Reıit Pqanın bu yeni mahml
~?~.lubolmu~, kumandanlardan öl- sinde kendilerine ra~en meydana 
durulenler bıl olmuş, başka taraflara çıkanlmak iııtenllen genç ve kuvvetli 
da ~irayet etmiş olan bu kıyamı bas- bir ıahıiyet ıı8rmeie ba,lamıglardı. 
hrmak için devletçe hayli uğraoıl- Reıit Paıanın ıadaretten infisali tize
mışlı. Bir sakal tıraş etmekten iı bu rine Şinası Efendiyi çekcmiyenler 
kadar büyümüştü 1 ortaya bir sakal meselesi attılar. 

Osmanlı hanedanında ~chzadele- Şina.ai Efendinin aakalına aaçlruan 
rin kaç yaşında olurlaraa olıunJar, ve ütmilftü. Bunun aaçlara airayetini 
canları istesin İstemesin, ıakal bı- mC11, için Efendi doktorlann tavıiye
rakamamalan bir saltanat ananesi aile aakalını tıraı etmek mecburiye
idi. Padişahlar ise cüluslan gilnün- tinde kalmııb. 
den itibaren artık aakallannı tıraş Bu hal Şinaaı Efendi hakkında bir 
edtmezlerdi. Ancak bu kaideye ilk itham vesilesi oldu. 
pat!!~ah ve şehzadelerin ne dereceye Madridde elçi iken {ıapka giydi) 
hdar itina eyledikleri kati olarak diye az daha idamına gidilecek iken 
malum değildir. bundan güç bell Jrurtulmu~ olan 

Fatih Sultan Mchmedin orijinal Fuat paıanın b8yle birıeye ehemml
re~mi ~akallıdır. Ondan sonra Sultan yet venneai tAşılacak ıeydi. 
Cem·~. Ya~·~7 Su2t~n Selimin aakal- Amma ne denildiyıe denildi ve 
aız resım~_erını goruyoruz. ~nunt ne yapıldıyııa yapıldı. Şinası Efendi
Sultan Suleymanın da padışahlık nin memuriyetinden azline irade ı.-
devrinde sakalsız resimleri vardır. tı"lual olundu ı 

Kanuni' nin Viyana müzesindeki 
Şinuı Efen dinin bu aakal kesmek 

resmi sakalsız olduğu gibi, Topkapı 
11a rayı Müze kütüphanesinde ( Hü- dinnUnün unutulması ( 1) için Re;ıit 

P&f8nın tekrar 1adarcte aıeçmesi lA-
ncrnııme) eserindeki resmi de ıakal- ] . ın· J .. .. .. A __ ,_ .1 l . zım aıe mış 
IJZ gonıırıuyor. n.ca.ıt yaoı ı er e~~n- T..wmat Ue Abdül&ziz ve Ab-
ce sakal salıvermış olacaktır. Çun- dillb •d· · uibd t d · ] · d bli 
L•• H ·· d s· f • d amı ın 18 • evır enn e -
&u unemame e ıgctvar se erın c- -'•L a_r 1 • h tta kal .. 
L• • ak , .... auur cnn, a cm mumey-
u resmı 11 allıdır. ..:_1 • ı_ _ d k~t' 1 • ,u.aenne IUl ar memur ve o ıp erın 

Babası Yavuz Sultan Selim ise bil- aakalh olmaları vakar ve ciddiyet 
tün !altanah müddetince eakal bırak- icabı sayılırdL 
man:ııştı.r .. Tahta cülUıunda bazı dev- Mefrutiyet devrinin temin etti~ 
Jet rıcalının: . • aerbeati bile liu tellkkiyi birden or-

- Babası gıbı bunun da elbette tadan kaldıramamıotı. 
ır.ıkalını elimize alınzl 3 J • 

D d'kl · • d .. · b Mart vakuıle aynı zamanda 

h 
'

. e 1 
•• eıkı~ı u1yması uzğerın~-, u Adanada h!diıı olan Ermeni vakası 

a ın mum un o amıyaca mı aıuat- - · Ü lc.üd ••t fı Ce l 
k k d·ı k 1 . d·ğ' uzerme s ar mu caam ma ma ma sa ı e sa a ını braı ettır ı ı B Ce al p Ad 

• · 1 A d ey - m aşa - anaya 
ııvayetı ma um ur. )' k"l ' a • d•J · Ü k'b 

ık. · G S it O dah va ı ve ı ı tııyın e ı mış, m tea ı en 
·ıncı enç u an smnnın a "- __ k k k 

k 1 b·ı d h t ih QC!ll de Manaıhr mer ez ayma am-
sa a ı ı me en ayn ına nı ayet ve- 1 d lib k f1 
·ı · L ı d .. · • b n t ı~tn an Cf:be ı ere et mutasarrı ı-n mış u un ugu ıçın, u m s esna J lt.. , d 'l • 

• dd d·ı k .. O 1 h d ılıPna gön en miıtım. e ı me uzere sman ı ane a-
nında padişah olunc8 sakal bırak- (Devamı sahife 5, sütun 1 de) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Hasek1, Cerrahp:ışa, Beyoğlu ve Ztihrevl hastalıklar hastanelerlyle Zfly

cep Kllmll dcğumevl. Edlrnekapı Sıhhat merkezi ve "OskUdar Çocuk ba
tıınevinin yıllık ihtiyacı için alınacak 11265 k.llo patates ve 3275 kilo so
lan kr,paJı zıırr usullle eksiltmeye konulmuştur. Patatesin beher kUosunun 
muhammen bedell (40) kurul} ve .soğanın beher kilosunun muhammen be
deli (22) kuı uş oiup mecıırnunun 1lk tell\lnatı (391) lira (99) kuruştur. İha
le 19/B/942 çarşamba günü eaat 15 te Dalrnt encümende yapılacaktır. Ta
llp!erln :ljk tcmln:ıt makbuz veya mektuplan ve kammen ibrazı l!zım gelen 
d!lter ves!kaJnrile 2490 No. lu kanunun tarırat çevre.sinde hazırlıyacaklan 
tekllf mcktuplannı ihale gfinü saat 14 e kadar Daimi encümene vermeleri 
IAznndır. (8348) 

* :Belediye Matbı-a~n lçln alınncnk bir adet Ped:ıl makJnesl açık eksl!tme-
ye konulmuştur. Tahmin bede11 1500 lira ve ilk teınJn:ıtı 112 J~ra 50 kuruş
tur. 

Şort.name Zabıt ve Muaınellı.t müdürlü~ü kaleminde göni!eblllr İhale 
24/8/942 pazartesi günü saat 14 tc Dalml enciimende yapılacaktır. · 

Tallpl!.'rln ille teminat makbuz veya mektupları ve .y.ı.rtııame mucibince 
l>razı lazım gelen veslkalaciyle ihale gün11 muayyen .saatte DalmJ encümen-

Geçen bulmacamız 

Boldan safa ve yukarıda naşa.tı: BAHÇESiNDE 

lf AŞiT 1 - İnanmak, 2 - Yeni, Nalıne, 
~ - İnanmak, AI. 4 - Minder, Nne. 
il - Meleke, 6 - Enaet!kse, '1 
R&k, Klrplk, 8 - LJ, Nekpec, 9 
İman, Slclm, 10 - Kelebelt, MI. 

MiLLi 
oyunlar 

Festivali 
14 - 22 

SA.Fi YE 
BAŞi'l'BiZA 

BALiDE Pişkin 
İsmail Dümbüllü 

ve bütün ıan'etkirlann .fttirakile 

Ağustos 
Biletler Milli Piyango gişelerlle 
Festival yapılacak gazinolarda 

satılmaktadır. 'Her türlü izahat 
Tel: 23340 

NAŞiT Müsam~esi 
Bu gece 

Harbiyede BELVÜ 
BAHÇESİNDE 

~ .... ._ __ Saat 3 e kadarı 
, 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi As
keri kısmının kayıt ve kabul §artları: 

ı - Ankara Yilltsek Ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi .Askert Jasmı
na bu yıl alvll tam devrelll Jlselerden iyi ve pek tyl derecede mezun olan ve 
olgunluk 1mt1hanlarını vermiş olmak şartlle ta1ebe kabul edilecektir. 

İsteklller1n aşa~ıda.kl şartlan haiz olması lfazırndır: 
A - Tllrklye Ciimhuriyetı tebaasından bulunmak, 
B - Yaşı 18 - 22 olmak. (22 dahl1d1r.) 
C - Beden te§ekkillleri ve sıhhati orduda ve her Uc11mdc faal hizmete 

mllsalt olmak. (Dil rek!keti olanlar alınmaz). 
D - Tavır ve hareket!, ahlakı kusursuz ve .seclyes1 sağlam olmak, 
E - Al.lesinin hiçbir fena hal ve ~öhret! olmamak. (Bunun tçln de za

bıta. vesikası ibraz etmek). 
2 - İsteklilerin müracaat 1stıdalanna ışu vcs1k.ıı.lan ba~lamalan lA

z.ımdır: 
E - Nü!u.s cüz.danı veya musı:ıd dak 8UI"etl, ' 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hast:!.hane raporu ve aşı 

Uğıdı, 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya t:ı.silikll sureti, 
D - Okula. alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve tallınatlan kabu1 

etti~l hakkında vells1n1n ve kendlslnln noterlikten ta.'Ktlkli taahhüt aenedl. 
Talebe okuldan istifa etmek isterse okulca tahakkuk ettlrllecck masra!lan 
birden verlr ve bu da taahhilt senedine kaydedmr, 

E - Sar'alı, uyurken gezme. ııld1kl1, bayılma ve çırpmmaY"& "müpt.ell oı
ıudığı hakkında velllerlnln noterlikten tasdlklt taahhütnameleri. 
~ gibi hastalıklardan blrt ile okula girmezden evvel maltı oldukları 

aonradan anl~ılanlar okult1Dn çık.ar. ılır ve okul mnsraf1an velilerine öde
twr.-. 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki As. Ş, lerlne istida lle nıl\ra
oaat edecelker ve şubelerince lklnct maddede bildlrtlen evrakı ikmal ettikten 
801lra Ankarııda Yük.sek Zirıınt Enstitüsü Veterlm!r fakültesi Asker1 talebe 
Amirll.ğlne gönöertlecektır. Müracaat müddtl eylftlün 25 tne kadardır. Bu 
tarihten sonra müracaat kabul edllm ez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname derecelerine ve m~caat sıra
sına. göredlr. İstekli aded! tamam olunca kayıt işleri k&panır ·ve kabul edL. 
lenlere müracaat ettikleri askerlik ,ubelerUe tebltgat yapılır. (8598) 

Beden Terbiyesi latanbulbölgesi başkanlığından: 
l - (5981) Ura. (20) kur~ keşır bedelll Fatih Gü~ KulUbft tamiratı ışı 

kap&lı sarf u.sulll& ve on beş gün müddetle ihaleye vazedUml.şttr. 
2 - Eksiltme 26/8/1942 tarihine rastlayan çarşamba güntı saat 11 de 

TaksJm Sırasenller 57 numarada Beden terbiyesi İstanbul bölgesi binası da
hllinde müteşekkil hususi komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu lf(! ait hususı şartname ve keşif evrakı her gün (50) kuruş mu
kabilinde Bölge Muhasebe servisinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mıktan 448 llr:ı 64 kuruştur. 
ıs - İsteklilerin teklif mektuplarını ve şimdiye kadar en az bir taah

hütte İstruıbulda 4000 llralık. resmi bir bina taahhüdü işini muvaffakıyetle 
başardık:la.nna dair re.sm1 bir daireden alınmış veslkalarlle 942 yılına a.1t 
Ticaret odası vesikası ve muvakkat temlnatıannı havı zarflarını muayyen 
saatten btr saat evveenl1e kadar Muhasebe servisine tevdi etmeleri lüzumu 
llAn olunur. <8629) ---

Belediye Sular İdaresinden: 
1 - Fe11eryolunda Mustara Mazhar sokağında döşenecek boru lçln tak

rtbe:ı 1600 metre mlkdp tranşe hatredllecektlr. 
2 - Bu işe alt şartname ldr.reınlz Levazım dairesinden alınab!llr, 
3 - natrlyat l~i 'Uzeılne alm:ık tstlycnlerln 10 Ağustos 942 çan-şamba 

günü saat 12 ye kadar bir mektupln fiyatlarını Taksim Sıraservilcrdek\ ida-
re merkezine· gönclermelcrl. <8654) 

İstanbul ..Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Nümunes!ne uygun olmak şart!le .300D kutu çlzgl taşı 14.8.042 cuma günü 

saat 15 de İstanbul Taksimde J, Sa. Al. Ko, mımuzun bulundu1tı.ı mahalde 
p:ızarlık]a alınncak ve tekarrilr edecek bedel l\zerlnclcn kr.t"i tenılnat lı;tenlle
cektir. Nümune ve şartname hergilıi kcımlsyonuır.u:ı:cln görülür. İstekJllerln 
veslkalarile pazarlık saatlndc komisyonumuza gelmeleri. •8437» 

İşbu vesikayı almak için isteklilerin tatll günleri hariç eksiltme günün
den en az üç gün evvel bir istida 11e Nafia, Vekaleti yapı ve imar işleri rcls
ll~ne müracaat etmelerl muktazldir. 

il - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 20/8/942 perşembe 
günü saat 14 de kadar Nat!a Vekiletı yapı ve imar işleri reisliğine makbuz 
mukr.bllind::: vermeleri IAzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6175) (8306} 

Devlet Demiryollari ve limanlari işletme 
Umum idaresi ilanları il 

D. D. Yolları 10 uncu işletme ~müdürlüğünden: 
Kumaş, astarlık saten ve knzallni İdareye, teld. alfımetı :t'arika masrnf

lan da müteahhide alt olmak üzere 9 00 takım elbise, 400 adet palto ve 900 
adet kasketln lmallyesı kapalı zart usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 21/8/1942 cuma günü sa.at 15 de Erzurum 10 İşletme Müdür
lü~ü binasında yapılacaktır. 

Muhammen beclcll 19350 Hın olıırı muvakkat teminat mlktE'rı 1452 lım 
dır. 

İsteklilerin muvakkat temlıınt!arile beraber kanunun tayin ettik! vc
saikl, tekll; mektuplarını belli günde saat a e kadar Erzurum 10 İşletme 
komisyonu Başkanlığına. vermeleri l~zımdir. Posta gecikmeleri kabul eclllmez. 
Ş:utnameler parasız olarak Erzurum 10 İşletme Müdürlüğünden alınabilir. 

(8414) 

. * İdaremiz ihtiyacı için kapalı zarf usullle 350 bln adet kerpiç tuğlası 
.satın alınacaktır. 

Eksiltme 24/ 8/ 942 tarlhinc nıüsndlr pazartesi günü saat 15 de H:ıydar
paşada blrlncı lşletme kom1syonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1312 lirn. 50 kuruştur. 
Eksiltmeye g1receklerlıı teklif mektuplarını havi zarflan eksl!tmeden 

blr saat evveline kadar komisyona ve teklif edecekleri tuğ!adan ııı:ı n.decllni 
eksiltmeden üç gün evvel işletmeye vermiş olmaları IAzımclır. 

nıı>Ja izahat ve şartname almak için işletmeye miiracant olunmalıdır. 
(8195) 

* Muhammen bedeli 2711 O.ki blıı yedi y1lz on yedi) llra. olan 13 (on üç) 
adet muhtelit tlp muzayy1k1 hava perçin çeklcl (28 Ağustos 1942) Cuma gü
nü saat. (14,30) on dört otuzda. Haydarpaşada Gar bainası dahllln<lekl ko
misyon ta.rafından açık eksiltme usu111e stın alınacaktır. 

Bu 1.şe girmek 1stıyen1erln 203 (1k1 yüz ttç) Ura 78 (yetmiş ısekiz) kur114-
luk muvakkat temınat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona mtlracaatlan lttzınıdır. 

Bu !şe a1t şartnameler komtıryondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8661) 

Şose ve köprüler lat. mm takası müdürlüğünden: 
Nafia VeUletı tarafından emaneten Jn~a edilmekte olan yollar lhtlyncı 

için (16,053) llra muhammen bedelli (97) ton (290) kUo kereste o.lmaına>:ı 
kıı.pah zarf usulllc eksiltmeye konulmuştur 

Ekstltme 21/8/942 cuma günü saat 15,30 da Galatada Karaköyde Per
çemll sokak Cemaat hanında. Şose ve Köprüler İst, Mıntak:ı. müdürlü~rü ek
siltme komisyonunda yapı1acaktır. 

İstekli firmaların (1204) l!ralık muvakkat t.eminatıa beraber kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekl1flerln1 aynı gün muayyen saatten bic .saat ev
vel 1dıtrem1ze Malzeme müdürlü~ne vermeleri. 

Şartnamesi parasız olarak dairesinde görülebllir. (8431) 

iki Fen Memuru alınacak 
Çanakkale belediye reisliğinden: 
Beledlyemlz1n 100 lira. aylık tıcretıe Fen bürosu memurluAu ne ıuo lira 

aylık tıcretll Elektrik fen memurluğu açıktır. Kanuni eh1lyct ve vasıflan 

halz olanların evrakı mftsbltelerlle müracaatlan lilzumu IJ~n oh;uur. 
. 
Sıvaa Vilayet Daimi Encüıneninden: 

1 - Kapalı zarf usuUle ekSlltmeye konulan lş: 

(85a9) 

Sıva.<ı merkezinde vıııı:rct Matbaası binasının üst kısmına yapılacak o1an 
Hususi idare bJnası tnşantıdır. 

Bu işin keı,ıif bedel! 14675 lira 68 kuruştur. 
2 - Eksiltme 2'1/8/942 tarihlne müsadlt perşembe günft saat 15 te Bıvas 

Hüırümet binası 1çlnde Vll{ıyet Dalm1 encümeninde yapılacaktır. 
3 - Bu l~e alt evrak: ~unlardır: Keşif hu:l!lsası, flat bordurosu, proje, 

yapı ışlert unıumt fennt şartnamesi, ekslltme şartnamesi, BayındırJık ı.~erı 
genel şartı1an::es1 ve mukavele projes1d!r, İsteyenler bu evrakı her gün Na
fia. müdürlüğünde tetkik edeblllrler. 

4 - Eksiltmeye g1rebllmek. için taliplerin 1101 Jiralık muvakkat tam1-
natını Sıvas Hususi muhasebe veznemne yatırdıklarına dair makbuzunu 
veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubunu ve 942 yılma ait Ticaret 
vesikaste eksntnıe günündC'n en az üç gün evvel Sıvas vallliğ!•ıc mümn.e!l' 
1.ş:erı muv:ı.ffakıyetıe başa::dıklarına dair referanslarlle birlikle müracar.tla. 
alacakları ehliyet vesikasını teklif m ektubu zarfı ile bJrMktc dış zarfa koy
maları ve ke~ir c!osyalannı tetk.lk ve imza etmı., bulunmalrı lazımdır, 

5 - Tek!tf mtktuplarına ait iç ve dış zarfların ve 'tCsalkln dördüncü 
m::ı.dae llliküm:erlne ve kamını tarl!eleı·e uygun bulunması lftzımdır. Pust:ı
da vaki geclkmeler kabul c-dlJmez. 

6 - İst.eklilerln teklif mektuplarını ikinci maddEde yazılı tarihte t::ı.::..t 
14 e kadar Encllmrn relsli{::lne mnkbuz mukabilinde tevdi etmclel'i 1Hi.n olu-
nur. (8618) 

Şose ve köprüler İst. Mıntaka· müdürlüğünden: 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları Mües- 200 - 300 lltr~tklcr 60 ıırndıı.n, soo - 400 ııtrcUkler 76.90 llradnn olm:ıı;: 

faere !çJ, ~ı galvanize ve çcnberli 130 adet müstamel saç blclon pazarl ı' .ıı 
sesesi Nazilli B~zma Fabrikası müdürlüğünden: eksııtmeye konulmuştur. 

Fabrikamız sahasınd:ı. mevcut ye mahzenlerlle çın:ır dairesinden çıka- Bidonlarda ezik. dellk. çürük ve yassı eserleri olmıyo.caıt ve yalnız bcn-
cak pamuk teız ve döküntüler! bir sene rnücldet:e açık arttırma. Jle rntıl:ı- . zln için kullanılnn~ olacakt1r. 

3/81942 tnrıhlndekl kati lhale l/9/!J42 tarihine müsadif salı günü saat 1 Pazarlık 14/8/!l42 cuma günü saat 15,30 d:ı. Galatada Karaköy Pcrı:emll 
caktır. sokak Cam:ı.:ıt hanında Soşc ve Köprüler ist. Mıntaka müdürlüğü Eksıltnıe 
15 c bırnkılmıştır. Tallplerın mukarrer gündA fabrikamızd:ı hazır bulunma- komlsyonundn y:ıpılrıraktıı-. · 
lan. İsteklilerin (750) lirnlık muvaklrnt teminatla kanunun tayin ettiği vesl-

Satış şartnamesi Muame!M servisimizden tedarik edilebilir, Posta pulu kalan lıfımJlen muayyen gün ve saatte komisyona. gelmeleri. 
de bulunmaları. (852f) gönderildi~! takdlrde tallplerln adreslerJne de göndeı1llr. (8026) Şartname parasız olarak 1dnrenılzden verilecektir, (8658) 
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llEB TELDER 

Şair ve kundura .• 

Birinin elinde bir edebiyat mecmu:ı~ ,·ar. İki"i de genç n 
11'".cc'i in~r.nJ~r... Vapur l{adıl<öyiinc ynkfa~rken mecmu

ayı <ıl U""n arı a "n"lna döm1ii: 
- Bn t dedi, ir sc\·gilisfoin derisini nasıl anlatıyor. Nesre 

tnlnil ederek s:ına okuyayım ... 
Ve biraz fonra öniim1 eki ıo:fri nesre çevirerek ~öylece okudu: 
aSenin dcrfnin yanında Tunus kndifesl bile çnlol tnşlan ]·a

dar sert r alır. Bu lıarlkulUdc cildin altına ateş böcekleri ml serp
tin ki bu katlar parlıyor. Yer yüzilndeld derilerin en kıyınetlisinJ, 
en na<lideslnl, o güzel vücuc1mıa sarmış oldu!un halde doln§ıyor-
sun ... » 

Genç adam bu deri ta.5\irinl okuduktan soııra arkadaşına 
sordu: 

- Nasıl? ... 
Öteki gülerek cevap verdi: 
- Bu şair ayakkabı yaptırmak için hiç kunduracı dilkkAnına 

girmem~ galiba .•• Eğer Hyle olsaydı yer yüıünUn en kıymetli, en 
pahab derisinin hangi deri olduğunu kolayhkla anlardı. Ve o 
uman scvgflisinifi, altına ateş böcekleri serpllrnl~ parlak ve 
bditelerden yummıak derisini §Öyle bir tarafa btralar, fiatlerl 
hergün biraz daha yüselen manda derilerine, tnek derilerine, keçi 
derilerine mcdhtyeler yazardı ... Zira günün en gözde, en değerli, 
en rağbette dcrlsl onlnnnldler... - H. 

Gelin, semiz bir domuzmust 
fsviçre'run Berne şehrinde çı- ihtimalini düşünmüş, otomobilin 

kan Bund gazetesi yazıyor: Macar kapısını ~mış, gelinin el!ni tut
~ehlrlertndcn birinde garip bir muştur. Fakat bu mrada beyaz 
vaka olmuştur: Çiçeklerle süslen- eldivenin düşerek altından bir do
mlş, içinde gelin kıyafetli bir ka- muz bacağı gfüilnmüştür. 
run bulunan bir otomobil bir ote- Polis, 11k ~nşlnnbğı geçince, 
~n önünde durmustur. Otomobil- tetkiklere başlamış ve gelinin giz
den iki kişi inmiş, gelini arabanın ıtce kesilmiş blr domuz olduğunu 
tçfnde bırakarak otele girmiştir. . 

Bu sırndn geçmekte olan bir görm~ştür. ~unun füı:erine otele 
polis süı::lü otomobile bakmış, ge- glrm~ olan iki kişi yakalanmış-
llni göıi\nce yaklaşarak tebrik et- lardır. 
miştir. Fakat gelln cevap venne- Bunlar kaçakçılıktan başka 1z
diği gibi. seH\mına qa mukabele- divaç müessesesini tezyif etmek 
de de bulunmamıştır. Polis buna cürmiyle de muhakeme edllccek
~şarak gelinin bayılmış olması lerdir. 

Fransanın nüfusu 

Şark cephesinde şimale 
• 

lSTANBUL HAYATI 

Kerestecilerden 
Eyübe kadar 

Bataklıktan çıkıp bostan ken:ırla· 
nnda güneşleyen çamurlu kamlwn· 
bağalar gibi sebze hnlinin önüne di· 

doğ u hareket b şla iŞ 1 r :r.ilmio otobüslere yaklnştılr. Birinin 
nrknsında, tepeden tırnağa kadar 
yağlara, çamurlara bulanmış çöp bo· 
ywılu, kirpi saçlı delikanlı haykırı• 

Şimdiki Sovyet cephesini yıkabilecek 
çevirme manevrası Voronez'den değil, 

Volga boyundan yapllacaktır 

yor: 
- Haydi, bayanlar, baylnnnr, 

Eyübe knlkıyoruuuuzzz ... 
Teneke basamağa ayağımı koyun

ea otobüs, kuyruk sokumuna !ivrİ 
ıopa dürtülmüş bir kabr hırçınhğile 
ki§niyerek ziplaınağa baı}adı. DCrl 
kat bükülüp kapıdan geçmeğe çaba-

• }arken biletçinin mtuna yerl~tirdiği 
Kafkasyaya karşı yapılan ller- r y . J İngillzlertn tutuşu ve duruşu yumruk yardmu ile bir hamam bob· 

feyişin bir hadde kadar götürüle- azan. gibi, şurası da var ki Mısırdaki çası halinde içeriye tıkıldım. Delik 
rek Alman zırhlı ordusunun şl- M. Şevki Yazman cepheye Almanlar istedikleri za- deıilc döıemelerinden pamuk yu· 
male döneceğinde '\'e Stallngradı l ma:n kdfi derecede kuvvet yığa- nıaldan, kanaviçe parçalan, kırlk 
düşürme~e çalışacağında herkes .. ·f d k AA madıkları halde stalingrad ce- yay demirleri fırlamış kanapckre 
müttefikti. Bu hareket bir kaç ki kırk ~n zaı ın a pe 1"" hal- nubunda btına muktedirdirler. fa§kın faşkın bakınırken, baıabaia 
gUndenberl başlanışı bulunuyor. Jolunabilır. Hele Azak denizi sahlllerlnin ve ntlayL'..n ıişman bir yolcunun s..,rsın· 
Sal ve Don nehlrleıi arasınchm Sovyetıer hesabına nıühlm Krasnodra'dan Stallngradn g1- tısı ile kapı ardındal:i köşeye cök-
şarka doğru harekP-t eden Alman olan bi: cihet vardır: Don ve Vol- den demiryolunun olduğu gibi tilin. 
Zlrhlı kuvveUeıi mühim bir de- ga nehırl~rl arasındaki 60 - 70 Almanlann eline geçmiş bulun· Ayni sarsıntı debelenmeleri ile az 
miryo1u istasyonu olan Katelnl- kllometrelık saha cenuba karşı ması kuvvet kaydınnası bakı- za.-nanda kanapeler doldu, yuku· 
koYo'yu aldıktan sonra cenuptan pek a.ıa. ve oldukça. kolaylıkla mından Almanlara mühim ko-ı lardan bir kısmı da t:ralar arn~mda· 
Stalingrada yaklaşmaya başla-' ~ü~.afaa edileb1llr. Bır şartla ki; laylıklar bahşetmiş oluyor. ki dar boşlukta ba~nnnı tavana 
mışlardır. Yaıriız şurası ·da var ki büyuk Don kavsinde il~rliyen Al- Fransız ordusunun yıkılması çarpamamak için boyun büküp ayak 
.Almanlar bu harekete geçerken man . kuV>·ctıcrtni durdurmak artık bir hakikat olduğu zaman 1 mtü istif oldular. Kapı şangırtısmı 
henüz Kafkasya istikametinde mümkün olsun ve bilhassa daha Almanlar Paıisin clvannn bile müteakip biletçinin sc!i duycldu: 
yaptıkları hareketi de durdur- §imald~ ve Stallngradı şimalden gelmemişlerdi. Fakat Dunkerque - Hnydi, tamaaam .•. 
muc:; değillerdir. Ya bu istika- de çevırmek 1Jste~e~ Klctzkayn mağlObiyetl bu f1kibet1 mühürl~- Korkunç homurtular, tii}I ri di-
metteki Sovyet kuvvetleri cok köprübaşı e e u undurulsun. miştl. Sovyetıer için de Stalin- kenlendiren paslı denı:r gncırtılan 
zayıft1r, az lılr kuvvetle henüz O vakit dediğimiz gibi bu dar grad, daha doğrusu Volga boyu lanuında bir ileriye, bir geriye savu· 
hareketlerini devam ettırtyorlar. saha belki cenuba karşı muhafa- böyle bir rudbet doğurabilir. rulduktan sonra yola koyulduk. Şiın· 
yahut da Almanlar cenuptan za rdilebIIlr. Yahu~ buraya yeni Şimdi Kafkasya'ya doğru ala- di boğuk bof.ru:k horlıyan tekerlekle
pek az kuvvet ayırarak şimalde kuvvetler çckilmesı, Kafkasya ıs- bildiğine koşan Alman zırhlı or- rin her dönüşünde otobüsün içi nlt 
işlerini göreceklerini ümit etmek- tikametindeki Alman ilerleyişi- dusu bir defa Stallngradı ·alıp üst oluyor. Teneke kapln.mnlnrdnn, 
tedirler. nin durdurulmasına, kuvvetler Volga boyunca şimale koşmaya kırık camla."EI çarpışmasından inceli 

Han isi olursa olc:un Kafkas gelinclye kadar Sovyetlerin tah- başlarsa Amerikalı gazeteciye kalınlı perde perde sesler çıkıyor. 
harekeft bütnn 'ııızil; devam edi- kiınat için tekrar zamaı:ı k~zan- hak vermek 1cabedeçektlr. Voro- Biz, b!1 garip müzik yaygarn~ı:.rr arn· 
voı He de Rosto! ile Baku _ masına sebep olabilir. Şımdı Mı· neze değil, mantvelfuıın tatbik aında ıbadet dansı )&pan Afrika vah· 
~ndakim demirvolunu ke::~ sırda ve Elftlemeyn mevkilnde edildiği Stallngrad'a bakalrm. ,ileri gib! .çı~gın?'. tepiniyonız.. Otu· 

· ranlar bmbırlenıun omuzlanll1'1 da-

Fransa'da vertlen ekmek kart
Janna bakarak nüfus mtktan he
mp edilmiştir. Bu he.saba göre 
Fransanın nOfusu 39,302,511 dir. 
Bu miktarda esirler ve çalışmak 
için AJmanya'ya gidenler dahil 
değildir. Fransız büyük şehlrlerl
nfn nüfusu şudur: 

828 bin 980 Toulouse 259 bin 200, l\lŞlp .alan kuvve lenn şarka te ~ n::::a ~IS\ ta Da r!b .b. kama dek.ilerin üzerine yıkılı· 
~rptekve Karadenizt s~ımnde r-:ı-

11 11 

yanıyor, ayaktakı1er iskambil kncıdı 

Bordeaux 257 bin 948, Nantes \!oğnı cekilmelerini önlemek sar- i;?J '9' U ~ '9' ~ ~ ~ {b l\J) fri'l eı i s!:O. kumanda ile jinmas-
209 bin 666, Saint Etienne 202 ti!e .... Bu çeşltll hareketin nasıl ~;:~an birer sporcu c;evikliğile hep 
bin 927, Lille 166 bin 89, Toulon bfr sü:t>ıiz hazırlıynbfleceğini bir birden zıplayıp baılanmızı tavana 
146 bin 644, Havrc 140 bin 886, knç gün evvelki yaZlmızda 11.ah Beledı·yenı·n ve halkın vazı·felerı· vurduktan sonra altımızdan lastikle 
Clenncmt Ferrand 119 bin 939, etmiştik. bağlanını~ gibi hı7.la gene yerlerimi· 
Limoges 117 bin 430. Rouen 114 Simdi bu yazı 11P. Stallngrncfa ze çöküyoruz. Bazan yana yatıyoruz:, 

Paris 2,295,355, Marsilya 
bin 467, Lyon 451 bin 645, 

bin 620, Rennes 107 bin 476, karsı çcvı11en Alman taarruzu- . . .. .. .. solda oturanlar yerlerinden fırlıyor· 
729 Montpelller 103 bin 592, Grenoble nun Sovyetler için gizlediği teh- Araplar - Kullu şeyin, yer-ı günlerde dukkftııJann.ııı onle- lar balıklam~ denize atlıyım birer 
Nis 102 bin, Relms 101btn148. UkeJeri izaha uğraşacağız. Ciin- ~i - u - i - l~. - aslihi ·derler. Her,rlnd~ çuval Ç,';!va~ pirinç vesaire yü~e ~t:mpiyonu muvaffakıyeti if0 

kü bizce Stalingrada çevrilen -::ey aslına don~r demektir. . . d1zdıklerini gordükten sonra bir sağdakilerin Üzerlerine uıanayorlar. 

b ğ • taarruz artık ne Volp;anm kesil- Memleketin ıaşesi işl de döndü kat daha Israrla söyleriz; müfet- Boyunlnr çarpıldıkça gırtlaklardan 
Zam ora o a güreşçisi oldu mesl, ne de her htıngi bir sanavl dolaştı ~eled.iyelPrC avdet etti. tişler bu gibi yerleıi dahi nefes türlü r;esler çıkıyor. Kab arkadan 
fspanya'nın m1lll futbol takı- z b öh Un1 1 şehrinin ele geçirilmesidir. Doğ- Bir süru füzuli masraflardan aldırmaksızın kontrol etmelidir- kuvvetli bir tekme yemİ4 gibi ye· 

amora, u ş re rene er- nıdan doğmva şima1deki Sovyct kurtulduk. ler. rimden fırlayıp karşımda tut futü 
mının meşhur kalecisi Zamora ~=k~::!'::ı ettirmiş, :fakat lspaıyoı cepheşinin çökertilmesi 1çln ter- A - Teşekkürle söze başlıya- F - SebzcnJn pahalılığı akıl-j uzanan yeldirmeli ninenin dizlerine 
§imdi boğa güreşçisi olmuştur. t İngiıter~:_ye tYRP1 tıiğı Ube<li miş lıfr çevirme hareketi- Iım. Belediyenin zabıtasını takvl- lan durduracak derecededir. Aca- kapanıyorum. elindeki lutpalmz ş.iıe· 
Zamora bundan on beş yirml sene ~eyabat ;n ~n~: .r.u~be m ş r dJr ye etmesi çok doğru bir hareket- ba bir bostancının !stıhlA.k ettıği den gavunıJan zeytinyajjım yüz:üme, 
evvel dünyanın en iyi kaleclsl t:morn 7 '°~1 r~m~ l~ı an maç a ı:.ondra'ıun Moskovn'mn ve tir. Belediyenin (eskiden Beledi- her ne ise geçen seneden bu se- saçlarıma sıvadıktan sonra y~na yu-
d1ye meşhurdu. Senelerce blr tek T;,"::nya~da ~ahift ~uharebeler Amerika'nın l)lr kar. gündür işa- ye c~vuslan namını taşıya·n ~o- neye kadar yüzde altı yilz mlk- varlanıp kapı ardında hiletçi ile kıı· 
gol yememişti. Top nereden gelir- esnasında futboldan ekilen Za- ret ettiği büyük tehlike buradan lislerı ~bi) elbette ayrı ve mus- dannda yükseldi mi ki bugün uklnşıyo~. Kah. yolu!.1 keınann.a 
ııe gelsin şaşılacak bir isabetle ya- mora, yaşının da neiıemesı tize- geliyor. Ne gariptir ki bizde bu takil bır kadrosu olmalı ve bun- maydanozun den~etı yüz paraya, sapı~oruz, ~ek bır duvar tepemı· 
talar, gol yapmasına meydan ver- rtne artık futbolu tamamen bı- tehİlkenin ehemmiyetini nnlamı-1 lar yalmz Beledly~ işlerlle uğr~ş- domates kırk kuruşa. patlıcan z~. ~?~ecek gıbı çarpl~y.or, korkudan 
mezdl. Bu yüzden 1spanya'da adı rakmış, boğa gUreşçlliğlne bnşln- van. bir çok kimseler bu haberleri , malıdır. Olsa olsa. Bazı nlıva.de ktlo tıe satılıyor?.. Maydanozu huzulurken yanımdiki ~e .. ka~a. knfn
.001 yemez Zamornı> diye meş- mıştır Zamora şimdi 42 yaşın- İngiliz ve Amnlknhları tklncl başa ÇJknmadıkl.an ıamaı; poU- kiloya vursak kilosu bu hesapla 3•a çarpışıyoru·~· .. O~~busuı:ı ıçındekl 

. burdu. dadır.. cepheyi nçmnya icbar için bir sin nrn.avcnet.inı i~lcmelıd!r ki on beş lirayı bulacak! Nakliye yolcular, mo;orun ıçınde~ ('~rhlar· 
korkutma manC\Tast olarak ~ör- bu: Tabıi bir talep 'e haktır. Ni- masrafları da dahil olduğu halde dan d-!ıa faz;a ':e d.a~a.s!17atlı hare
rnektcdirler. Halbuki iş bundan tekim: Polisin de başı sıkıştığı tereffüün bu mikdan ihtlk~rdan ket edıyorlar. Bınômmızı lcovalıyo-

Tarihten sahifeler 
(Bat tarafı 4 Uncil aabifecle) Ruıya Çan meıhur Büyük Petro-

0 zaman liva merkezi olan Erzine nun ıakal diiımanlığı pek ıiddetli ol
YUaulUmün UçUncli ıünU devre çık- duğu malumdur. Bizde mqrutiyet 
llUfbm. Oamaniyeye vardım. HUkG· tel&kkneri biraz kökleımeie baola
met konağında kaza kaymakamı ile ymca memur ıınıfında, hususile 
sörüttlim. Babı&li ocaiında bu aalı:a) bırakma 

Kaymakam ihtiyar ve ıakallı bir ananeıi hli.lıtimetin tedbirile değil, 
zattı. Beni görünce dikkatli, dikkatli kendi kendine y1kılmı1tır, 

7Uzüme bakmağa baıladı. Birlikte Albncı Mehmet Vahidettin ıa· 
'yemek yerken kaymakamın ıürekli kaldan ho~lanmazdı. Tahta cülusun· 

naz.arlan tevali ediyordu, Nihayet dan ıonra da aakal bırakmamı~tı. 
ıtordurn: Bu husuıta aüya Yavuz Sultan Se

- Beni birine mi benzctiyorau- lime imtiaal eylemiıtil Aralannda 
nuz} hiç bir hususta zerrece mÜ§lerek ve 

- Hayır cf endiın 1 müşabih bir vasıf yokken 1 
- Öyle ise neden daima yüzüme Onl.Wl sakal bırakmamaaı ıırf genç 

böyle bakıyorsunuz} görünmek hevesinden ileri gelmişti. 
- Söylcrıcm belki h~ görmez· Vahidettin Harbiye Naz.ın Mnh-

ainizl mut Şevket Paşadan hem hoşlan-
- Söyleyiniz. maz, hem çekinirdi. Emniyetini cclb-
- Efendim. Şimdiye kadar aa- etmio olanlnra Paladan bahsettikçe: 

kalınz mutasarrıf pa~:ı. ( 1) görmedim - Ah, o çatnl ıaknllı Arap 1 
del Sizi böyle sakalsız görünce hay- Diye didinirdi. 
retten kendimi nlamıyoruml Bir gün müsahabct esnnsındn Dao-

- Öyleyse hayretinizi arttıracak mabeyinci L\ıtfi Simavi beye ıaknlın 
daha birşey söyliyeyim: Vali Cemal muhtelif ockillerini tasvir eclip sayar
Bey de ~akalsızdır 1 ken saray erk&nından birinin ıaka

- Öyle mi efendim) Vali Pa~a lını da (helve.cı ınknlı!) diye tarif 
Ha:.:ıelleri de mi) etmi:ti, 

- Ben Puşıı mutıısamflnrdan ol- Li'ıtfi Simavi beyin (Sarayda gör· 
m<ldığım gibi Cemni Bey de Paşa düklerim) eserinde anlattığına göre: 
valilerden değildir. Şunu da haber (Vnhidettin bir defa kendisine hı· 
vereyim ki yalnız Vali Bey değil, yıklarının dik durmasının sebebini 
Dahiliye Nazırı Talnt bey de saknl· ~oı:nuştu, Bıyık bağı kullnndığnı öğ
ıızdırl renınce emri üzerine Lutfi bey Va-

- Dcseni:r.e efendim, ki uıkallıla- hidettine bir bıyık bağı getirerek na-
ra artık iş knlmnmış 1 sıl kullnnncağını da tiılim etmi§tİ.) 

Zavallı aaknilı ka.ymnk~m kendi Vnhidettinin işte hnyntınclıı en 
heubınn neticeyi iyi keşfetmişti. ehemmi; et verdiği şey: 
Ermeni hudise:ıinJ,., gösterdiği aciz Kendisini hareminde ikide, birde 
ve ihmal tahkikat neticesinde tahnk- bir yenisini bulmak arı:u ettiği ka
kuk ettiği için bir knç gün ıonra dınlnra beğendirmek. 
•z:ledildi. Süleyman Kani lrt~ 

k ldd'd. zaman Belediye çavuşımdan b~ka bir kelime ile tarif oluna- nı:ı, atlıyoruz. zıplıyoruz, kucakla~ıp 
ço c 

1 ır. muavenet istemesinin tabU olu· mıyacaktır. kafa toslamaJ::.n yapıyoruz, düşüyo· 
Manivelamn, kuvvet tran.<ıf or- şu gibi ı B' i 

1 
dalı d im I ruz, kalkıyonız, fakat bir liirlü otura· 

rnasyonundakl rolünü h~rkes bl- ır m ~a a arıe ey : s- mıyonız. Bütün bu hareketlerimiz· 
Ur. El Ue beş on kişinin kaldıra- B - Fakat bu kadan kafi de- Uhsal mas;rarı daha ç~ok olduğu de otobüsün tıngırtılı, gmrtJlı rnüzi-
mrracağı bir şevi bir tek adam ğildlr. ~elediye nizamnamesinin halde bugün zeytinyn.gırun kilo- :r.:-e ayak uyduruyoruz Bir yandan 

.ı • h h fıni ezbere blld'kt ·· irmi '-'L "' ku t ""' • manivela sayesinde vapılabilir. er ar 1 en son· su yuz Y .... usur nış ur. da. her tarafı ıunsıkl kapalı bu itken· 
Harpte de buna benzer tesirler ra iş alması lcabeden çavuşlar; Halbuki zeytin 70 - 90 kuruşadır. ee kutusunun içinde göğsümüz tıka· 
elde edilebilir. Çok uzaklardan aynı zamanda kendi kendllertne Üç ktlodan bir kilo zeytinyağı na tıkana ter döL:üyoı-u:ı. 
dolaşarak dUşman gerisine clüş- bir karar nlabilecek kabiHyette· çıktığını farzetsek zeytinin ne Nihayet, fne<:eğimi:ı: du.":tğa gt'I· 
mek böylece man1velfi. tefsiri ya- ki adamlardan seçilmelidir.: . kadar pahalıya ~atıldJğım a'nla- dik. Fakat hiçbirimizde knnıldana· 
par. Ancak bu çok u1..akJara git· C - HattA bu da kAfi deglldır. nz. cak taLat yok. Biletçinjn acı haykır· 
mek de mütearnz için tehlikeli- Bu adamlar da teftlş ve mUraka- Bir nokta dalın vardır: Lokan- malan üzerine. manivelalı kRmyon 
dir. Fakat mütearnz bir kere bu be edilmelidir. Bu işl yap~eak talarda - mahallebicilerde - hoşalır gibi sokağa döküldük. 
tehlikeyi göze alır ve ~imdi Al- adamlar gizli tutulmalı ve sözle- Uh satılan ne varsa hacmen ufal- Teker!ek!erden savurulan toz bu· 
manların yaptığı gibi Çok uzak- rf yıldırım kararile mesmu .ola- mıştır. On .kuruşluk pllAv yirmi- lutJarı arasında sendelerken dü;,iln· 
lara sarka~ gelen mukabil taar- rak icabı derhal icra edtlmclıdir. ye çıkmıştır. Fakat tabak fideta dürn; bu çarpık çurpuk yollarda, Be· 
nızıan da Önlerse o vakit bu sar- D - Teftiş fmnda ekmek say- çay bardakları tabaklan kadar lediye-nin Amerikadan getirteceği 
kan kuvvetin tesiri de tıpkı ma- J?akla, pn.zarlarrn bir başından küçülmüştür. Yirmi kuruşa iki ot~~üslerle de böyle mi aeyıılıat ede· 
nlveJMa oldu~u gibi müthiş ve öbür başına kadar yürümekle, kaş.ık pUb yemek naslbolmak- cegı:ı: acaba? .. 
bir kac kere büyUmUş olur. Şim- dükk~ların önünde görünmek- tadır .... Bunları da gönnek lçln 
di şimaldekl Sovyet ordusunu le, yapılmaz. Müfettiş: Evvel!\. o (Dlyojen) in feneri istemez ya. 
tehdit eden böyle bir tehlikedir. günkü halin fiatinl ve dükkan-! (Belediye) bunlnrıa dn meşgul 

Cemııl Refik 

So~·etıer ve f ngillzler stalin- 137ln - pazarlara vertlen kar olmalıdır. AKŞAM 

Abone bedeli 
Ecnchı 

grad ccnubuna karşı ba,sJıyan mıktan:ıı, ~erecesin1 ve ma- G - Halkın Saraçoğlu hüku
hareketin şimdilik gelişmekte ol- lın iyisınl, ~ö~~sünü farketmell metinin muvnffakıyetine, yanı 
duğunn saklamıyorlar. Alman ve bllrne~~ çuruk ne bulursa der- kendi hayıına karşı ifa edeceği 
tebliğleri de bunu pellrtıyor. Eğer h~~ dökt.urerek, yahut top1atarnk bir takım hizmetler de vardır: 
bu hal böylece dcvnm eder de ~n tec~sırt mahkemeye vennell, Malın üzerine koşmamak; mc-
Rostcf'un ve Kafkasya'nm başı- ülantin sonuna kadar <'..s:nnf selfl yetmis kuru~a kavun alma- Senelik 1400 kuruş 
na gelen Stali'ngrad'ın ve Volga tezkeresini stirdad etrı;cll, ve mak gibi. Fakirler bunu almnz.. 6 Aylık 750 • 

2700 kuruş 
1450 • 

yolunun başına gelirse şhnal..ieki hntu\ bu tezkereye ~Urınün ma- lar, zenginler de Oç beş gün di- ; ~;~kk too • 
Sovyet ordusunun hali cidden hfyetin! knydetmclidır ve milhür- şini sıkar kavun almazsa nçlık- 1------15-0--·----·--ı 

800 • 

feci olur. Bütün cephe olduğu lemelfdır. (TekeITUrll üzeıinde tan 6lmezler. Pirinçte de, sebze- Posta ıttlhndına dahli oımıynn 
gibi çözillüp Volganın şarkına tes'lrt olacağı için. .. Partste böy- de do bu böyledir. Talepde ma- ecnebl memlekeUer: Seneliği: 
çekilmeye yahut da arkasını şl- le yaparlar)· kul ve mü teenni bir tarz gösteri- 8600, altı aylığı ıııoo, lic aylığı 

1000 kuruştur. 
malin buz steplerine verıneğle E - Biberlik dolmanın içine lirse, arıolunan mal terbiyesile 1---------------1 
mecbur kalır. Her iki halde de su knta'n; portakalın içindeki su· meydana çıkar armzlık edemez. Telefonlıınmız Başmuharrir: 20565 
kuvvet ve kudret ıtibarlle Al- yu çalan bazı esnaflar türedJği İhtlkA.rdan yalnız esna! değil, Wuı işleri: 20765 - idare: 2.0GSl 
manJar 1çin korkunç ve tehlikeli için meselft. fııınlan ekmeği tmal onları şlmartanlar da mesuldür- 1------"'-ü-dü_r_: _2_04_9_7 ----1 
olmaktan cıkar. Tasfiyesi bir za- ederlerken teftiş etmek; ve aynı ler. Esnafı ş1martanlann müpte
man rn~eJesi olur. 1943 kışı fırını üstüme bir kaç defa ara- lft oldukları (fakrüddernı ahl~
debr11 de 1953 kışına da kalsa mak; sebze ve yemlşçilerin satr ki) ye karşı muhterem Beledfye
ehcmmlyetı yok. Mesele bu ka- tıklan malı mütemadiyen gözle- mizin bulacağı bir deva yoktur.

1 
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dar mühimdir ve bir Amerikan mek ve &k sık faturalarını gör- Bunu biz bulmalı ve kendimiz İdarehane Batıı!ıll elvan 
gazetesi muhablrin1n haklı ola- mek IAzmıd.ır. •Yok, yokl:t diyen kullanmalıyız. Vatan hizmeti Acımuıılnk :ıoknk No. 13. 
rak dedJ~l gibi bu 1§ anümüzde- bakka.Jl ve tmSali emafın bu- böyle 9lur. - Semih l\lünıtaz s j•amıiiiiiiiiiiiiiiıııiiimiıliıııimimlllli 

8. İm. Oü. Ö~. İkl. Alt. Vnt. 
E. '1,58 9,51 M6 8,57 12.00 1,4-t 
va. -t,13 6.07 13,19 11,10 20,12 2ı.sa 



eahl!e s 

HER AKŞAlll l 
BiR nlK.AYE 

HEKW? 

KU 
Fıskıyeli havuzun ba§ında nagile· ıduvarlan Adeta minare boyu kadar 

lerini tokurdntıyorlardı. Üzerlerinde yük.ek olan ev~ c.F.ıdık kur.d~• nu 
asmadan ve iri koruk ıalkımlanndan kimseler görmesın dıye ıeçmııti ya •.• 
bir tavan -vardı. Ukin çardaklı kah- Vakıa bizim pencerelerden bir kısmı 
venin 8nU o kadar tozlu idi ki bu ko- onun bahçesine bakıyordu amma ar· 
~uk salkımları daha g{mdiden koyu tık bu kadarına cevaz vardı, 
esmer bir hale gelml§tl lhtiyarlardan Benim odam bahçe üstUndeydi ve 
biri kahvenin önündeki güneıll yola ekseriya penceremi açıyordum. Bir 
ve daha ilerilere baktı: gün ne bakayım). .• Yandaki bahçe-

- Sıcak da dehşet, dedi, lstan· de genç bir kadın dekolte gömlekle 
bul cayır cayır yanıyor... çama~ır asmıyor mu} ... Bugün yer• 

_ Etraf 0 derece nğaç~ız, çıplak. yilzilnün her tarafında plajlarda en 
güneşli ve tozlu ki bu gölgell kahve güzel vücutlan görmek mümkün
tıdeta çöl ortasında bir vahayı andı- dür. Ukin o zamanlar böyle bahc;e
nyor ... Hele şu fıskıyeli havuz yok de dekolte gömeleldi bir kadınl ... 
mu} Değme keyfine, cana can katı- Hafif bir rüzgar da vardı. lpekli 
yor veuelam 1... gömleğin fışırtısını adeta işitiyor-

Bu aırada güneşli yolun üstünde dum. 
büyük bir toz bulutu yükseldi ve ar- Çamaşırcııı olduğu halde, hem de 
kası arkasına birkaç otomobil geçti. böyle gömlekle, bahçede çamaşır 
Em öndeki otomobilin motör kısmı. asmasına pek mana veremedim. Vü
kapısının ve pencerelerinin kenarla- cudu hakikaten çok güzeldi. Acaba 
n beyaz çiçeklerle donatılmııtı. lhti· pencereden benim olduğumu görme
yarlar bunun içinde beyazlı bir kadın miş miydi) ... Yahut görmemezliğe 
hayaleti farketmişlerdi. Biri sordu: mi geliyordu} A,a~ı yukarı tam pen-

- Gelini gördün mü, gelinn... ceremin önünde gerili iplere bir şey
Öteki çok güç işitirdi. Ve her ıcyi ler asıyordu. Bunlar o zamanın mo

de ekseriya yanlış anlardı. Ukin bu dasına göre yapılmııt tenteneli, füto
ıefer çok iyi anladığı için cevap lu bir takım kadın çamaşırlan idi. 
verdi: işte orıları iplere asıp, üzerlerini 

_ Gördüm ya ... Hem de aklıma mandallarken birdenbire göz göze 
ııe geldi biliyor musun~ ... Başımdan geldik. Ve o gülerek, bir ceylan çe
geçen bir gençlik hadisesi!... vikliği ile İçeri kaçtı. O devirde bir 

ihtiyar bunu söyledikten sonra kadının - hem de bu kıyafette -
nargilenin yeşil kadifesi solmuş mar• bir erkeğe gülmesi çok mühim mA· 
pucu elinde olduğu halde, kahveci nalar ifade eden bir hareketti azj. 
çırağına seslendi: zim ... Bir kadın g!.ilü7ünün içinde 

- Ulan Haydar ... Gel gunun ate- hazan bütün arzulanr cevabını, bü-
ıini tazele... tün bir teslimiyeti bulabilirdiniz. 

Haydar minimini bir mangalı an- Netekim benim de, bu gülüşten 
dır an pirinç ateşlikle geldi ... İhtiyar sonra., aklım ba,ımdan gitti. Açık 
bir müddet nıugilesile meHul olduk- pencerenin önünden artık ayrılamaz 
tan sonra kendi gibi yaşlı arkadnşına oldum. 
şu hikayeyi anlatmağa başladı ı G da 11lc 11k bahçeyo çıkıyordu. 

Ordu Hastabakicı ve Hemşireler Okuluna ait bazı 
izahat ve okula kayit ve kabul ıartlari 

ı - Okulumuza. hastabakıcı ve hemşire yetlştlrmek üzere Ankarada 
M. M. v. tarafından 1939 senesinde açılmış olan hastab:ıkıcı ve heın.ştre 
olı.."'Ulwına bu sene de 45 talebe alınacaktır. o~ula gtnnek .arz\\ edenler 
bulundukları mahallin vnllll~lne ve kaymako.mlıltına veya askerlik şu~ 
Ierlne dllekoe ne müracaat edeceklerdir. 

2 - 343S sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olo.caklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklntdır. 

3 - Mezun olnnlaraltı seneme mecburi hlzmetlerlnl ordu hastaha.
ne:ertp.de yapacaklnr ondan sonra arzu ederlerse memleketteld blltlln 
sıhhi teş&kk.llller kendllertne açık olacaktır. 

4 - TahsU müddeti il9 sene olup bu müddet içinde okurlara ayda bet 
Ura harçlık vei'llecek, iaşe ve llbaslan tamamen okula att olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar barem kanununa g!h-e 20 Ura ull maaş
tan başlamak üzre maaş nlacaklat, ve bu mlkdar gittikçe çoğalacaktır. 
Bu zaman dahi iaşe giydirme, ve bannma orduya alt olacaktır, 

e - Okul 15 Eylul 942 de tedrls::ı.ta başlayacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
A - Türkiye Cilmhuriyetı tebsasından olmak, ve Türk ırkından bu-

lunmak. · 
B - Sıhhati yerinde o:mnk ve durumu her lkllmde vazife g6rmeğe 

mil.>att bulunmak. cbunu her hanğt bir hastane sıhht heyeti raportle 
tesblt ettınnek ve evraka ba~l:ımak l~nmdır;t 

c _ Okurun talebe yaşı 16 dan nşagı 22 den yuknn olmayacaktır. 
o - Kendlst ana ve baba met ehllnden olmak, cbu vazıyet polisçe 

tevsik ettirllerelc evraka hağlanacakbr.-. 
E - ~ az orta okul tnhslllnl bltlrmlf olmak, celemc lmtlhnnlannda 

muvartak olmak şarttır.> veya bu derecede tahsil gördilğünll 1sbat et
me:u tasdikname veya bunun tasdlkU blr sureti. Muameıetı evrakına ek
lenecektir.• 

F - Evli veya niş3nlı bulunmamak, evvelce evlenip boşananlal'la ko
cası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna alt medeni hall blldlrlr müsblt ev
rak keza eklenecektir. 

G - Okur sıhhi sebepler dışında okulu kendlllğlnden terkettlğt. ev
lenme suretile veya diğer inzibatı sebeplerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecburt hizmetini yapmadığı veya tamamlamadı~ veyahut sıhht 
sebepler dışında çıkarıldığı taktirde tahakkuk ettlrllecek mektep masraf
larını tamamen 6deyeceg1ne ve gÖ3terctıgı veslkalann tamn.men doğru 
oldu~una dair noterlikten tasdikli ve kefilli blr taahhlltname verecektlı'. 

8 - Yukarıdaki şeraltl haiz olanokur okula lmtlhanstz olarak kabul 
edtıecektır. 

9 - Yukarıdaki maddeler mucibince evrakının muameleslnt bitiren
lerden vll~yet veya kaza merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya as
kerlik şubeleri vll81taslle evraklarını doğrudan doğruya Ankara ordu hu
tabakıcı hemşireler okulu müdilrlüğilne göndereceklerdir. 

10 - MüracanUarın a~tutos 1942nlhayetL'le kadar sona erdlrllmesl 
1§.zımdır. 

ıı - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri 
aynı makamlar taratından kendllerlne blldlrllecektlr. 

12 - Kabul edlleceklerln okulun bulunduR-u Ankaraya kadar gelmek 
ve okulda tekrar yapılacak sıhhl muayene neticesi hastalıktan tebeyyün 
edenlertn memleketine gitmek için masraf edecekleri yol paralan kendl-
lsrlne alt olacaktır. (544 - 7802) - Tam 22 yaşında idim. Lakin Ve her zaman beni görmüyormu1 

sen o zamanın yirmi ikisi ile ıimdikl gibi davranıyor, ıerbes ıerbes dola-
22 yuı ölçme!. .. Benim dediğim de- şıyor, ıonra. göz göze gelince gülü- Universite Rektörlüğünden : 
virde erkekler otuz ya,ında artık yor ve içeri kaçıyordu. Fen Fakültesinde İspenı;lyan Botanik doçent.ılğl açıktır. Dil imtlhan-
gençliğini doldurmu,, kemale ermi, Nihayet bahçeye, tam benim pen- lan S/Xl/94l pllZ!lrtesı gilnil yapılacaktır. Namzetlerin bu tarihten bir 
addedilirdi. Otuz beşiınden aonra ceremin önüne bir sahncak kurdu. hatta ev:vel tezlerlnl vermiş olmaları lazımdır. isteklilerin Slhhat raporu, 
adeta ihtiyarlık ba,lardı. Bunun için Gündüzleri bu aalıncağın içine boylu nüruı kfiğıdı, örneiİı, iimt hllviyetlnl gösterir ft.ş cFtşer tedrll tşlert k.a.· 
22 yaşında olmama rağmen pek de boyuna uzanıyor, büyült dut ağact· ıemtnden ıstenecektlr.• Ve 5 fotoğrafla 26/Xl942 tarihine kadar rektör-
çocuk addedilmiyordum. Büyük, ko- nın dalları altında rehavetli saatler lilğe ba., vurmaları. (8518) 
caman kocaman kafesli bir evde otu- geçiriyordu. Artık karıılıldı gülüşme- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

ruyorduk. Bu konak yavrusunun sağ !erimize rağmen içeri kaçmıyordu. lıte biz 0 müthiı sıcak yaz geceli diıleri gibi .allanıyor ..• Eyvahlar ol
tarafınbdakhi p~ncebre~eri, ~itiı~ kb~- j Gayet ııcakd bir y~z me~ı!m~. idi: Ve serin taşlıkta otururken birdenbire sun ... Sonra tutunmaktan ellerim u• 
şunun a c;esıne a ·ıyor u. u a - onun bu ev e, sagır ve ıyı gormıyen ıokak ka ısının çalındığını duyunca yuşmuş, parmaklanmın uçları fena 
çbenin dduvarları gaye!. yük~ekti: ~~ç- ihti~a; kdadı~lal feada .. halde c~n 11kbı.7- dünyanın ~n büyük deh7etine dü,tük. halde karıncalanmağa başlamı~tı. 

ir yer en orayı gormege ım an tısı ıçın e ou un ugu uza tan ı o Şa t . Buna rağmen en küçük bir gürültü-
.yoktu. y~~ız bizim taraftaki pen- anla~ılıyordu: .. • ~ E~vah, dedi, z:ebelll geldi!.. den kaçınıyordum. Kuyu kapağı ara-
cereler mustesna... Nıhayet bır ııun ona bır mektup Deme! lık kalmıştı, Yukarıdan İçeriye üo 

Epey zaman boş kaldıkl:an sonra attım. Bu hiç zor bir ıey olmadı. Çü~ = Vnllahi
0

01.. Ne yapacağız).. köşeli hafif bir ı~ık ıüzülüyordu. 
nihayet ı· bu eve kiracı çıktı. Uki? ne kil bahçesi önü~d.e idi ve ctr~ftakı - Bit yere aaklansak... Ara ııra ayaklarımın ve parmak\arı-
kiracı I. .. Bu - o zamanın tabır!e: k~\ı~ duvarlar hızım ~.e yap.tıgımtz.ı Telaştan gözümüz: hiç bir yeri gör- mın arasından iri bir böceğin geçti-
'rile söyliyeyim - fındık kurdu gıbı gı~.ıyecek deret:ede yuksektı. B~na müyordu. Kapı bir kere dah;ı vuru- ğini hissediyordum, Ve küçük top-
bir taze idi. Komşulara kocasının da- ragmen mektubumu Adeta tela,la !unca genç kadın: rak parçaları mütemadiyen dü,üyor, 
ima yolc.uluklar ya~~ı.ğı.nı ... ~?rt beı aldı. . · . - Gir .. Şu kuyuınun içine gir... kuylinun dibine boğuk, tüyler ürper-
nünde hır eve geldıgını soyluyordu. Arkasından bır mektup, hır mek- E E d ı • 1 '- '- t 1 tı'cı' s••ler ,.ıkarıyor. 
.. .. • • . Ü d h 1 s· .. d d tra ın u:ı ta, ar ço-. çııun ı ı... ..... ... 
Hakikaten taşındıgının bedşmcı .g~~ tuldp a Ba .h.. ır gb~n °:". an akcet vap Oraya saldan .. T nşlara tutun ... Ben Yukarıda Şayestenin: 
zebella gibi son derece e çır-.ın, a ım. a çeye ır sıeun sar ı mt)· k .. .. .. .. S d k 

• . Ş k b · b onu yu an gotururum. en e çı ar, Hayd' ı ç '- d vat hatta korkunç suratlı bır adam eve tım. aycste me tu unu ıgte unun I k 'd . - ı as anım... ı-. a. ~ 
V •. S b "I B dili ta, ı tan geçer, gı euın... d' 1 D' l etı'rme-geldi. Bir gece kaldı. e gıttı. onra ucuna ag amıştı. ana ne er B' hl'k !' I .. ve ın en... ıye onu yo a g 

. d' d"k .. k d" l 1 .. d - ıraz te ı e ı o m::uına ragmen we çalı,tııc.ını 'a'tı'yo d m , "kı'n Ze-gene dört gün ortada göriınme ı. o muyor, en ı ya nız ı~ın an, gc• b fk' b d k 1 .. .. dü g ıs ı .. ı r u ' ı...u 
Mahallede bir dedikodudur dola- çirdiği haydın ıstıraplarından uzun Hu 1 ırk ana a. d~a u gkorun · bella dinler mi> Saatlarca kuyunun 

şıyordu. Adamın bu fındık kurdu gi- uzun bahsediyordu. l\lektuplar böy- k em;n kuyuya gır ım ve 0 uyunun başında içti. Ve artık ben ne olursa 
. • 1 d .. 1 'd' 1 " b 1 "h apagını apattı. 1 d' 11 ta b k .. bi taze ile, Şayeste ıle evlı o ma ıgt ece gı ıp ge mege a, ayınca nı a- . _ o sun ıye l!l anan şı ıra acagım 

" 1 • d K'm"ı d c.Hayır heri· yet ben bir gece dayanamadım ve Bır muddet sonra kapının açıldı- anda gönlU oldu ve yukarı.ya çıktı. soy enıyor u. ı e • b" k '- · · 
fin iki karısı daha varmı,, buna bu- pencereden bahçeye atladım. Bere- ğını ır er el{,. ıesının: . . . Tekrar taşlıia dönüp kuyunun ka-

d b' t t u• Nikahlısı imiş ket mehtap yoktu. Salıncağın üstün- - Şayeste ... Çakır keyfım .... Bı- pağını kaldıran Şayestenin a,ağıya 
ra a ır ev u m ,.. .. 1. . k' · · d I' b d F k 
amma ötekilerden korkusundan on- de yan yana oturduk. Ne saatler azi- ~raın ı ıçınce ayanamaz: sana ge ı- uzanan a2ını görüyor um. a at 
cak üç günde bir, dört günde bir bu- z!m ne saatleri... rım 1.. onun fısıltı halindeki çağırışına ce-
raya geliyormuş ... > diyorlardı. U- Lakin i~te bu eJnada birdenbire Dediğini ı~ıttım. vap veremiyordum. Kadın beni dil-
kin mahalle halkının ekserisi Şaye:t• mahalledeki dedikodu arttı. Herkea Tam kuyunun yanında ayak sesle- şüp boğuldu mu, zannetti, nedir) 
tenin bir cknpııtma>, bir cmantino- c.nıımuslu mahallede> bir c.kapat- ri durdu. Zebella: Sesini biraz yükseltti. Kuyudan peri
ta> olduğu kanaatinde idiler. mu nın bulunmasını İ3temiyordu. - Ben, dedi. Bu fırın gibi gecede şan bir halde çıktım. Fakat tutundu-

Cenç kııdın fıkırd k bir şeydi Şayesteler ba,ka bir yere ta,ındılar, yukarıya çıkamam. Hem tahtakuru· ğum ta,lar, karıncalanan parmakla
de... Mahalledeki dedıkodunun Mamafih bana yeni evinin adresini ıu vardır. Taşlıkta yataeağım. Ta,- rımın arasından böcekler geçerken 
böyle alıp yürümesi üzerine bütün 'Vermeği unutmadı. Jıkta, 9urada, kuyunun yanında bi- artık çılgın bekar hayatına nihayet 
komıularla münasebetini kesmeğe hte bu yeni evde ilk defa buluş- rıız da serin serin rakı içeceğim... vermeğe ve evlonmeğc yemin etmlıt· 
mecbur olmuştu. Küp gibi sağır ve tuğumuz bir gece idi. Yukarıya çıka- Bunları iıitincc sırtımdan birden- ti~ ... Biraz sonra da evlendim. De
göileri iyi görmez ihtiyar bir kadını mıyor, taşlıkta büyük kerevetin üze- bire bir ter boşandı. Ve tutunduğum mın gelinle güveyi görünce kendi cv
kendisine can yoldaşı yapmı~tı. Ze· rinde oturuyorduk. Çünkil cZebel- taşlar yavaş ya va, oynamağa başla-

1 
lenme hadiJemi hatırladım, l§te o 

befü\ gibi herifin son derecede kıs- lb nın nöbetçi olarak koyduğu ih- maz mıL Bir ta§ı bırakıp ötekini tu- kuyu sebep oldu. Şimdi 11 torunum 
kanç olduğu sörleniyordu. Zaten bu tiyar kadın yukarıda yatıyordu. tuyorum ki iskorpitli bir hastanın var, Hikmet Feridun Eı 
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Diye söylenirken. haf rahlhln ~ mil yerin• getlreoaaım. 
mezı b1r gece .siyasa~ meydanına. ırl- Ta.ka.ko taynundan haıı9&rlnl ~ 
derek. Hamdunun ytlzl1klQ parmaltı.. kantı. 
nı kökünden kesip mlb&de ııetırm.. 'n - P1 birdenbire taşaladı... aöy• 
~e muveJfalt oldu. Uyecek a8a bulamadı. 

Takako kocasının kesik parmaııı.nı - Bml .. bent mı öldQrecetaın. t 
ve m~ur kablle )'(lzUtllnü görtlnot, - ıı:vet, Seni ıeberteoeQ'tm.. Ham.· 
onun Tl - Pi tarafından idam edU. dunu öldüren sen deQ'U misin? 
di~lne lntın.dı: - Onu blr köyde öldüım{lşlerd.I. 

- Banl bırakınız .. g1d.lp T1 - Plden Takakol Onu ban &dümıed.tm. 
intikam alayım. - Kim öldllrürse öldllrslln .. derlaS.-

Dlye hcı.ykırma~a bQ.fla.dı. nl yilzdllren sen değil mlsln? 
aOnllti rablı>ler• de bunu istiyor- - Fakat o Osakayı yakmak istl-

lardı. yen bir canavardı. 
Taka.koyu o giln sert>es bırakmaRa - Hayır, o. hto klnuıeye fenalık 

karar verdiler, yapmak: ıstem~zdt. Osakaya gel-
Taka.ko, knpı.sını açmağa relen ra- dlyse, bent alma~a gelml.ştlr. Sen ne• 

hlplerden birine: den sazünde durmndm? Neden beni 
- Bu gece rüyamda Uç tere yeşU ona Iade etmedin? 

renk gördllm. Yeşil göf'mek bana - Senin günün birinde ellne My-
dalmn uğursuzluk getlrl.r. dedi. le bir sllAh geçireceğin! tahmin et.. 
Kapıda duran rahlp teseuı olstm medlğlm için.. haydi at şu hançerl 

diye şu sözleri söyledi: ellndenı Sen bir kadınsın! Senin ell-
- GUnde bir kere san rengi gOr- ne nakı§, gergef, oya yakışır. Taka

me:~. üç kere yeşil görmenin uıtursuz- kol 
luRunu karşılar. Hele bu san renk. Takako hanterlnl savurdu: 
gUne!lln rengi olursa - Ben, o çeşit kadınlardan delll-

nu" sırada güneş Ta.kakonun tepe- llm. e.Onlkller11 benl büyük ml'lbede 
sinde ışıldıyordu. kaçırtmışlardı, Kaç gllndür orada 

Kor.sanın km hlddetlnden ateış lnllyordum. Tannlnr huzurunda 
pilskilrüyordu. senden öç almağ:ı ant içtim.. sen-

MAbetten çıkar çıkmaz sarayın yo- den sonra sıra ıOn.lkllern indir. 
lunu tuttu Yamadanın kızı lnsafsı1.ca. bir h:ımle 

Hızlı hızlı yürümeğe başladı, ile Ti - Pinin göğsüne atıldı ve elin-
0.>akada Takakoyu tanıy.an pek deki hançer! korsanın can evlnı 

azdı. Fakat o yolda glderken, o.sa- sapladı. 
kalı kadınlara benzemedl~i için, her- Ti - Pinin bacaklannt uğuşturan 
kes ona hayretle bakıyordu. cariye korkudan yere dOştil.. blyıl· 

Takako kendi kendlne: dl .. odada başka klmseler yoktu. 
- Ah, şimdl Hamdun aat olsaydı, Takako ltldnllnl muhataz.a edl~ 

ne Jyl olacaktı Dilsma.nlanmdan öç yordu. 
almak fırsatını· bula~caktım Ti - Pl bir hançer dameslle yattıtı 

Diyordu, Takako, Hamdunun de- yerde lk:l ~Uklüm kaldı .• seslnt çık.a
rtsı yQıU!düğünll öğrenince, Ti-Piye ramadı .. goğsünden 5iclm gibi kan 
bir anda düşman olmuştu fışkırdı, Ve biraz sonra başı omuzla.-

• rının üstüne düştü. 
- Demek kl bu slnsl hcrtf benl Yerde yatan cariyenin benzi sap. 

aldattı. Aalacajlı o1sun onun.. sarıydı 
Diyerek s:ım va glrdl, Take:ko carİyeye seslen dl· 
Takakonun ı:teldl~lnl görenler kot- _ Haydi kalk •. kendine ğeıı 

mak ve Tl - Piye mlljdelemek WI- Sonra birden kendl kendin" cUM!l· 
yordu, Taka~:o bunların kolundan _ Baygın insan konuş:ıblllr ml? · 
tutuyor, kendinden önce gltmelerlne Kapıya k~tu. Tl _ Pl den sonra 
mlnl oluyordu. cOnlldler. e haddini blldlreceğlnl 
Korsanın kızı derhal kendi odıısma söyllyen Takalto şlmdl her şeyden ön• 

çıktı.. ce saraya .hiıklm olmak lstiyord•ı. 
Bir hançer o.lıp koynuna koydu. ••• 
Bundan sonra cartyelerden blrlne 

sordu: 
- Tl - Pi nerede? 
- Bacaklarını uiı"duruyor, s<ınl 

Fakat, siz nereden çıktınız? 
- Göğe çıkmıştım. Şlmdl gökten 

iniyorum. Sakın benm geldlğlm1 k.lm.
seye sByleme .. 

Takako bundan sonra Tl - Pinin 
odasına ıtlrdl. 

İtte mucize buna derler 
Takakonun Singapur sc!erlnde na

sıl döğ~çll bir kadın olduğunu he
piniz hatıriarsınız. 

Ti - Plyt öldüren ve cOnlkUer• ln 
esaretinden kurtulan korsanın kıza 
derhal sırtındaki cşehvet kadınlan
na malınıs elbLr.e. yl attı •. blr köylll 
kılı~ına girdi; eline mukaddes bir kı-

. lıç aldı ve sarayın alt katına lndl 
Tl - Pl yQzllstü yerde yatıyordu. Saray muhatız1an birdenbire • ş~-
Dentzde çok dolaşanların hemen şırdılar: 

hepsinde bellren d1z a{tnsı Tt- Plyi - Takako nereden çıktı? Hantya 
oldukça rahatsız ediyordu. Her ıtUn 0 kaybolmuştu?! 
onun dizlerini yatım saat kadar Takalto muhafızlan başına. t.op!a
uğnrlar ve Ti - Pl bu uıtueturmadıın dı.. Tl - Pinin öidUğünll ve şehre o 
pek haz duyardı. dnklkadıı. kendisinin hft.klm olduğuna 

Blleklerl kuvvet!! btr cariye, yerde söyllyerek: 
yüzllstQ yatan T1 - Pinin dizlerini - Bana yardım eillnlz dedl Mem
uguyordu. Takako lçcrlye glrdlltt zo.- leketi sa.hlpnz bıre.kınak doğru. olmas. 
mnn Ti - Pl bu girl.aln farkında bila Yabancılar bizi pe-k çabuk paı~aiJ.. 
olmadı. ya.bıtlrler, Yurdunu sev n pı>...flmdell 

- Kimdir o gelen? gcısın. 
Diye mırıldandı. T1 - Pinin dizleri- Muhatıilar hep birden Takakonun 

nı u~uşturan cıı.rlyenln dlU tutuldu.. peşlne takıldılar. 
cevap venn?.dl. Onu zat.en herke.i seviyordu. 'Bil· 

Takako ı:ur ve hı\ktm bir sesle ba- has.>a snray muhafızları •• 
ltırdı: Bunlardan blrl sordu: 

- Bent sesimden tanıyqmadın mı _ Tt _ Piyi klm öldürdü? 
Ynmadanın kızı geldi.. Takako çekinmedi: 

Tl - Pl birdenbire sersernl~i. ba- - Ben öldürdllm 
şını kaldırdı· Dlye bağırdı. .. 

- Vay Takako.. sen misin bE'nlm Mu.'1atız tekrar sonn:ık cllretlni 
sevgııı kancıg-ım? gösterdi: 

Dlzlerlnl toplıyarak oturd~u yer- - Niçin öldürdün 
de bağd~ kurdu: - Çünkil, beni elde etmek için, nl-

- Nere!erde idin, Takako? Gözle- kAhlı kocamı 6ldUrmüştü. Hamdun 
rim yolda, hep sı>nl bekliyordum... benim k<rwnmdı. 

Tnkako sert blr tavırla: _ Vay alçak vo.y.. Hamdun gib1. 
- Su:>I dedi, h~n henüz sının ka- bir adaının derisini yüzdürürken hiO 

rın o:mamı.ştım. Kocamı ö:ürilp de- te müteessir dcğUdl. B~:ı başı ucun• 
rlsln yüzdüren senln g!.bt bil'. batnı da duruyordum. 
gebertme~c ant içmtştlm. Şimdi s&il- (Atkıısı var) -_ , 

- Ö&ren ... - cmrını veriyor. metruk, münzevi bırakmanın elemi- hanede bu velvelen!ı,, ortasından bu 
.A. • Ve belki bu, daha derin, daha ni daima bir yara gibi kalbinde tıı- güzel nağmeler nasıl doğmuş olabi-

- Bıı.ri lst.anbula kadar gelmir 
ken, Beyoğlunun iyi bir lôkalinde 
hünerlerini gösterseydi... Burada 
dinleyen bile olmuyor ... Kim kime. 
tum turna Brahaha ... B I• L L u R ş 1 ş E kuvvetli, dah!l hakim bir sesti. Ve ııımı~tı. lirdi} 

belki Orhan Sami, onun emrino itaat - Acaba tevchhlimlim hakikat DeHkanlı başını çevirdi ve ıahne-
ederek şu kahveciye do~ru yürüye- mi>... Hakikataa, aman Allahım, de şaşılacak bir deği,me meydana 
cekti. Fakat hacet kalmadı. bana dair ne dilılindil) ... No fena geldiğini farketti: 

AŞK VE MACERA ROMANI Zira Bilal beyin konnğından bir hükümler verdi... Bir pencere dekorunu temsil eden 
keman ıesi aksetti: Hafızuını dalma yoklar, dururduı perdenin deliğinden biçare ve aakil 

Tefrika No. 33 Yazan: (Vi - Nft) Şubert'in serenadı... O gün ltulaPıda ölgilnleıen ıerenad bir kızıın ba,ı görünUyordu. O, ora· 
O zaman, delikanlı daha fazla acaba her zamankinden daha mı da, hio birşey yapmaksızın duruyor. 

Bohçacı kadının Atiyeye ıöyle-ıd~ine daima ıelfım verir, ve bir lk1 mukavemet edemedi. Oradan ldetl meyüıtüL.. ıözde bahçe halinde bulunan ııano-
dilc.leri, beynini bir kurt gibi yi!~r ... kelime konuıı.maiı ıeref sayar ... Ya- kaçtı, gitti. Henüz mahiyetini anla• Ve bunları dUıUnürken ııanonun da ise, saçları omuzlarına dökülen 
Ve ckapı kapa.adı•... Ye cUtınce kınınd~ .d~ bıç tanımadığı kom~ula: .yamadığı bir lntrikaya kurıban edil- masaya ıerdiğl mezelere dokunmu- bir artiat ona keman çalıyor. 
hocası•... -dan bmnın haylaz oğlanı yolwı hıı diiine dair ıüpbeleri artık aıait yu• yona da, Şadanın bin bir maıkara- Bir erkek de, inaanın gözüne, pen· 

Ab, ne olur, biraz daba cesaret konarına ~ömelmif, can sıkıntısı yil• kan bir kanaat halin! aldı. lıkla kadohlne ltarafaki' deıı doldur- ceredekl kadın derecesinde yilrekler 
sahibi olsa ... Ccaaretler türlü türlU zünden bır değneği çak11ile yontu~ B d' le. k · • d duğu ralulan blrlblri ardı ııra bo•al· acısı bı'r lntı'ba bır-,_ıyor. Fakat ke-

A l • 'b" .... .. B · 1 h · B'lAI b ·-'- u ıerena ı, aç ere evının o a~ • ıu; 
imi~... s .. an da aslan gı ! ~ögus. go- ykor. udu~san aır!n epsı. h;_'ad' 1 e.r'" sından, yıluk duvar kafesinin üzerin- tıyordu, Gözlerini lae locadaki bor- manı çalııtaki ilstadlık ııaşılacak de-
g"üse dövugmek mcrtliğı ıle ıcab ızına aır ma ı.ımat sa ıoı ır er ... d d · · · dl • d' Jıya Melahattan a,,,nnıyordu. recedeydı'. 

d • d b'I' H ,. 1 d hl b' · h en uymuı. ıçıne aın re sın ır• ,,. 
ettiği takk ır e or:;yaw atı~a .ı ırı ~taHn alınğ . a.1 

9 dırde ace~ dinlemiJlİ. Ve ş!mdl de, haaaaı ku· Bu kadın... Orhan Sami, zihninde bu adam 
Fakat ıu kapının to magını atıyen ~o .1 k~~ 1 ı .~yı eşe~ ~ ısına pe !aklarının yanılmasına imk!n yok... Bu kadın... hakkında bir macera ararken, Şadan 
çalamıBy'alca1 . :k • .1 .. .. k • asıt 'şe 1 

e mlur~C:~..8 e ~~: · t.i' Aynı ıol eltn parmaklan tellero do- O kadın 0 hauaa 0 !Jıce kadın, izahata girişti. 
- 1 a ın ·erımesı e goru§me 11- - u mese eyı ogrenm~ ıs yo- k !t ı· h" il b'l ıu • . • •• 

. d' · k . B'I" b • b" k d ' unuyor, aynı ıa• e 111 uner t e•• hu hale ıelmı, olmak ıçın, acaba ba- - Avrupa ~ehirlerinden hiç bi-tıyorum .... ıyemıyece ... rum. ı 41 eyın ır ızt var mı ırr b lfıt'f 'ht' l . k' I 
Şayet Türkiyede kaç göç, taasıup Ne tariftedir} - diye ağız arasa, yay,a u 1 ı ızaz an ven~or.... şından no va a ar geçti}... ~inde, serseriliği yüzünden dikiş tut-

olmastı, Avrupadaki gibi bir cmat- sonra bu i~i daha derinle~tirse, aradı· .. ~ulakların~a serenad ölg~nleıe Taılık gezintisi günü kulağında turamamı2 bir ltalyan ... Amma eı-
mazel• le kolayca görüşmek imkanı ğı malumatı sonuna kııdar elde ede- ol~~nleşa o gun oradan kaçıp gıtmlı, ölgünle§en o mağmum ıerenadı ça- kiden, operalarda birici kemancl 
bulunsa, yine de hayır, bu cür' eti ka- cek... ye sınd7n .. çıldırmamak l~ln, daha lan o kadın... imiş ... Çann huzurunda bile çalarak 
tiyen gösteremiyecek.:. İçinde bir hiı: fazl~ dü?u~mekten kendı kendini Ansızm kulaklanna lnanamadıı aJkışlanmıı ... Madalyalan var. Ca-

HattA iıte guradaıı bekçi geçiyor... - Sakın araştırma... - diyof. - men etmı~tı. $ubert'ln aynı eseri .. , Serenad ... zctelerden kesilmiş takdirlerle dolu 
Ona sormak mümkUn... Soramıya- Sakın kurcalama ... Bazı hakikatleri Fakat .ba11aı b!r kızı, kCJldiat' l Hem de ne mükemmel bir arşenln tenkit yazılarını gördüm. Sonradan 
cak ... Vo ta ötedeki köıede bir çar- ö~renmemek d~a bayu!ı.!iı!ı. a&ven ve \endlnln ~· 'ey<Jlil bir y • no m~tmınel bir ke~ temaıın• b!Syle olmuı ... E, hayat bu. Cistik ... 
daklı kahve var .. , Onun ıahlbl keıı- İkinci bir hltr eyi fçlnde~f ıt >'Yk:te~ ruhu. ora__ dan <loluyöt, p8yte 1'8t.!1 bit mar.- Fahrit 

- Ayın birinden itibaren Londra 
biranesile anlaşmış ... Fakat o güne 
kadar yiyecek ekmeği yok, kerata• 
nın ... İtalyan tayfalara takılmış, bu· 
raya ba,ını eokmu7... Yiyor, içiyor, 
tavan arasında da kıvrılıp yatıyor ... 
Buna rağmen kemanını elinden çt• 
karmıyor ... On bin fraınk edermiş .•• 

- Yine aferin meyhaneciye ki. 
böyle bir artisti takdir ederek barın
dırmıı... Fakat yazıklar olaun 111 
halka ... Bak, dinliyorlar mı} ... Yal• 
nız birkaç ecnebi bahriyeli d ört ku· 
lak kcııilmiı ... Öbürleri havasında .•• 
Senin borjiya Melahat da gözüm
den düştü: aldırmıyor, monşer ... 

Sahiden de, dikkati celbetmiyo
ce!c gibi değildi. Yanındaki kırmızı 
ku~aklı, burma bıyıklı, yan pırı fesli 
hovardalar d cllerile kollarile mü
bal~ğalı işaretler yaparak bir şeyler 
tarif ediyor. O:ıları, sakil kahkaha· 
farla güldürüyor... Velvelenin eıı 
eunturluıu borjiyanın locasından fır 
kırmakta ... 

(Arkası var) 
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MEMUR ALINACAK 
Türkiye iş Bankası A. Ş. 

1 - JŞ ARJY ANı:AR 1 ~ ~ ~~~ -:~ ~ ı: ~:::: =t = ıre!: = ::ı:ı-;,::~ Banfamızi:la çalı~tmlmak ilzero 24 aiustos 1942 paznrtcsi ıünü 
Oo D.tl na.tamanı ~ W.11 ti rQltl, 1 'tt:O'N1. TlkaSm lfo J'd 1 Odalı t katlı kuı:men ktr;ir yapılacak mUeabaka imtihanı ile on memur alınacaktır. 

l~....... i Taliplerin •eralti öğrenmek ve kayıt olunmak Uzere en ıeç 20 IJSE SON SINIFTA - K'hpMJds, UamT&J duralı H'l Bomll:urttmltt. Jtrlata1 &l"kUt Mim kit. Ttlıfon !çtnde "11roa ve. V'A.WI& tes s:ıtı mev- " t 

Istanbul Şubesinden: 

tqraya &1deblllıı. muhasebeye Tll:ıf - ı tf27'1. -1 nt olan pyet lcullan11lı 100 metre aluıtoı 1942 akoamına kadar :Veni camide ı Bankası Memurin ıef-
ldr ıenç 1f anyor Muhterem lf 1&- ._ b&hçelt bani thvtn ft&tle satılacak- llilne müracaat etmeleri ll!n olunur. 
Jdplertnln Ak§Amda (A-O!m) rtimu- u Bbf LİRA - AkAl"a1 mmva.7 ıe BİN tınA - Bulpr l&l'fLSl eı.. tıJ oormet ııttyenlerbı lçhıd•kUer1- ..... ______________________ • 

IUJla mllracnatlıln Gllddtılb:ıt nkm TO l1n. ltliıtı d&'dtı ftn ıtı tath .,., odalı bttıolıann• ne puarlıt tçıtn dt Mercan Urunçar. Hozat sa.tın alma komisyonundan: 
------·------ odalı iti tatlı aparlma.n, Ulell tram- *11 tonforlu oa metr. babçell. TR· 11 'blLfl 10/1 Ko, da Z1ya Ttk~ye 

KAPICILlK ARIYOR _ Htr tarıtı '9o1 duralı ~ - l lfm Krlştal ubıı MUU Bmlf.tıf. ~ mtıraca.at edllmea! rica olunur. _ 1 1 - A.,ağıda mlktnr ve muhammen be&!llert Te llk temlnat.lan Ue lhalc 
Jeton• 422'7'7 1 &'On Tt saati ;yazılı mevat ayn ayn 2490 8llyılı kanunun kapalı zarf ve açık 

temlnat ve kefnletı haiz blr llle btr il BİN LfBA - L&lell mtıhtıdt ' • - LiRA İ.stan wlltme htıktınılerl dalre!ind~ lha.le tdlleceQlnden taliplerin mezldır ıün-
apertıman kapıcılı.#1 an7or. Arzu 1400 tın l1ra ıaltrll 1kifer lotr odt.lı 1' B1N LİRA - Oifll Hasat ılOkat 8000 YA ZV - bul O&- lerde Hozat satın alına tomlsyonunn. müracaatlan. 
tdenler1n M. A. rtlmuzuna bildirme- dört dalr,.11 aR&rtma.n ~11 tram- ftvkalAd• nezaNtll rr metrt murab- talotlunda Mollafenart caddesinde ı - Talfplerbı ihale aaatlııden l aaat evveline kadar kanuni teminnUıı· 
Jtrl. ny duractı Bo'ZltıırtemlAlr - 1 baı b&ho•ll dokus 7b lir& .enevt ,..... 12 numaralı bet oda, IOfa. mutfak, rlle teklt= ınektuplannı komlysona nrmelerl, 

---------·---- ridatlı a .. taUı •f\a.rt.ıman. Tlks1m sarnıolı hane 8000 liraya aoele atı- f ......... ı --"'ebl 1 
HUHAStP - Tilrkçe, ~. SS BİN LİRA _ L&lell mt?kezdt Kristal ritaSl MUU Eml~. Telefon: ılıktır. tsteyenıertn Halt pa.rt1.s1 bina.. 1 - Evla ve 'il""w.amc er satın alma komisyonunda 6 uHu 1 r. 

lnglUue muhaberat ve daktiloya n- 1740 lira reU.ı11 dörder odalı • tatlı 42277 • _ 
1 11 k&l'§lSUlda zorlu ap:ırt.ımanı ktı.pı- 4 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez (8359) 

bf bir muhasip ı1 anyor. Otlnde 2-3 apartmnn Ulell tramvay dura~ 147 • cım olan mahalle be~ Mustnfaya 01nm Mlktan Tutan Teminatı İhale gt\nti S:ıntl 
aat lc;ln de çalışır, Akşam muhasip Bozku~lt&k. _ 1 130 BİN LtRA _ vaıı ton~ cad- ıormalan. Plrlno 80000 18000 1350 2'7/8/942 aaat 15 de tapn.lı zarf ile 
ttlmuzuna müracaat. - ' desi denize nazır b.tlar eekiz odab Mercimek 80000 88!50 438,75 27/8/942 aaat 15 de kapalı zarf ııe 

._ 1 •j Tam'-ı 50 BİN LİRA - Lllell rı\na cadde- tam konforlu .ııımev! dört bin ııra. va- l!A'J'JLIK KIYME'n.t ARSA - Nohut aoooo &850 438,75 27/81942 saat 115 de kapalı zarf ne 
Bın. MAK N ST - .u.c .,.. IO- dt 2160 Ura gellrll befeıı odalı beo rldatlı apartunan. Taksim Krtsta.ı Beva7.ltta Bota.na~dn. muhitinin tn K. tuuıye 80000 '1200 MO 27/8/942 saat 15 de kapalı zarf lle 

er. tahsllı orta, yeni tsk1 Ttlrkçe, katlı caz!p a.partınan, LAlell b'amvaı arkaııı MIJJ! Emln.Jd§. Telefon: 42277, mtirtefl yertnde denize nazır köşe Patates sooo 2400 ıııo 27/8/942 -Baat 15 de kapnJı :r.nrt Ue 
Bulgarca. okur ya.zar konuşur dlğetl dura~ H7 BozkurtemlAk - 1 1 b .. ında bir apart.nnanlık arsa mtı- d ı _, il 
tee demıreı olup ziraat 4•,er1nden ı.,ı • - -. Pirinç UiOOO 9000 6'ı5 27/8/942 saat 15 e knpa. ı zau e 

..,. "J hktır. Tel: 20008 t ı• d k ksllt blllr. Kadıköy OsmanaC'a. Bekçi 1().. 151 BİN LtRA - Fatih ly1 blr mev- 4 BİN LİRA _ Tarln.bafl Keestecl Mercimek 15000 2925 219,38 2'7/8/942 saa u e açı· e mo 
lak No 12. İzzet Deltomıan'a mtıra- lcide 3080 Ura reıırıı dörder odalı 6 sokak dört odalı tArgtr temJz hane. . SATILIK çiFJ'LfK _ Bursa'ya pek Nohut 15000 29~ 11U8 t'l/8/942 ıaat 15 de açık eksiltme 
eaat. - ı katlı 400 metre bahçe ~pn.rt.man. LA- Taks1m Kristal artnsı M1111 EmlAkiş. yakın ın~fede geniş samanlık, ahu K. fuulyt 15000 3600 270 2'1/8/042 aaat 15 de açık eksiltme 

t RIYOR Ev •·ı r1n leli tramvay durıııtı 247 Bozkurtem- Telefon: 42~77. _ ı ve ıtı böcekliği haiz 250 d~nl\m.,l\t Patates 4000 1200 DO 27/8/042 aaat 15 de aç1k ekElltme 
ş A - il'i e i, rocuk lA.k. - ı mOnblt bir ~lttllk satılıktır. Tnl'ple- PJrlnç 15000 9000 675 27/8/942 aant 15 de kapalı zar! 

1ıakım.ını ve ne& yemek p!,."1rmes1nl 4 BİN 1.İRA - Tarla~ Keresteci rin Bursa'dn KO'la hanında e.vuknt Mercimek 15000 20~ 219,!8 2'1/8/942 aaat 15 de açık eksiltme 
bilen bir bayan 1ş any0r, Mllıacaat~ 62 niN J,tRA - Ak!aray tramvay aokak altı odalı kArglr hane, Tnk31m Cemıt Öz'e mür~aattan. Nohut 15000 2925 219.88 1'1/8/942 .saat 15 de açık ekslltme 
t-12, Tel: 24368 Şefik. - 2 caddesı 2520 lira ıollrll dörder oda Krlstal arkası Mllll EmlAkl§. Tele- K. fa.!Ulye 15000 !600 270 27/8/942 saat 15 de açık eksiltme 

119 drureıı ve dnkk~n havı apart- fon: 42277, - l FIRSAT - tt~tıdnrda Ktıçllk Çam- Prıtntes 4000 1200 90 27/8/042 saat 15 de açık ckstltm!' l\lUUHASİP -: Yabancı il.sanlara 
ftkıf çok tccrllbell b!r muhastp cthı· 
de blrkao ıınatte defterlerlnW kllnun
Janı uygun h:ız.ırlar. cKtl.tlp» rumu-

man, LA.leli tramvny dnnı.Rı 247 Boz~ .... t tıcada go d6ntlınl0k nrs:ı ve ıçcrlsln- ~--••••••ı::m••••••••••••ııiıııl•••Ef.1 
kurtemlt.k. - 1 25 Btn ı, RA - Tnr,nba~ı beş katlı de '1 odnlı b1r k~«k 4!10 köf nrmnl 'I • • • • 

14 otfalı vasi bahçeli npartımnna el. a''«"cı ve erure a~nç'nr da ""k. Akde- Til:rk Maarıf Cemıyetı Merkez İdare Heyeti ~5 BL'i LİRA - LA1ell merkt'Zde verfşU kArgir hane. Tnks1m Kristal 6 \V 

ıne Akşam'a mfirncnat. - D MıtO lira. rellrll belU odalı 5 katlı ka- arbsı MIU Ernldklş, Telefon: 42277. nlz ve Mnrmrarı.ya bako.r. İçerls1nde Başkanlığından: 
lorlf u uhte rtnun LO. enmJıkla.r Kaclıköyünden BllyUk ı 1n 
leli ::Smv~ du:ne: 1:,raBauurtenı= - 1 Çamlıca)'a ynpılnn yenı yol kenarın- ı cemlyetlmtze b:ığlı kız 11.selertnde <Türkçe, tarih, coğrafya, glll7-2 - f Ş"Çİ ARIY ANLAR ~O RtN LfRA _ Talimhane SUrp do.dır. 06rmck ve görl\mıek lstıyen. 

1 
ce, Almanc~) C:erslerl okutmak !\zere yüksek okul mezunu daimi 1 

la.k, -
1 

Ago2 cncldtye nazır dörder odalı, tam lerln · fiski\dardıı. Attamn~dıı. Şıle önretmen &ınacaktu. 
ON YAŞINDAKi - bir erkek çocu- SATILIX ARSALAR - Bayezttte konforlu dört katlı ıenevt 2400 ıırıı. ote1!~1n yanında bnkknl Ş~vl·et' Bny- İsteklllerlu mukı:wcıc ~:ırtlnrım nnl~ınak ~ere 20/8l942 ., t:ırlhlnc 

la refnknt etmek Qzero iyi İng111zce 163 metre GOOO, Ldlelldt l!70 metre varlclntlı apartıman. Takslın Kristal raktar'a mUmcnnt. - 8 k:ndar Cemiyet mcrke;ı;lne müracaotlnrı lüzumu 1.lô.n olunur. (58~6) (8010) 

b~n btr bayana lhtıyaç vardır. iste- nooo, IAlellde 100 metre 4000, La.le- ark::ıc;ı Mlııt Emlô.klş. Telefon: 42277. 

5 
_ MÜTEFı7RRtv 

Jmler Sultanhaınnın Emin bey han lide 213 metre- 9000, Aksarnydıı. 106 -1 
1 

.ıı.;. ıı-.. 
altında 22 No. ya mürncaıı.t emeıerı. metre 1500, Aksa.rayda 164 metre 9 BİN ı.inA Tarlnbnoı Yal\hıme 

_ 4 6000. LAleU tramvay dumğı 247 Bo7,.. ...... " 
kurtcmllı.k. _ 1 sokak beş k:ı.tlı dok.uz odalı 65 11.ra 

ECZACI KALFASI ARANIYOR -
İstanbulda çııJışmak tızere bonser
"'811 iyi blr prntısyen kalfa. Jhımdır. 
We.11 ı tncı Tayyare apartımanı No. 
Jf de Ş. Alıc1oğluna mektupla mtıra
taat. 

18 - 18 YAŞLARINDA - La.boratu
&Jda çal~eak .sıhhatli b!r kız işçiye 
Dıttyaç vardır. Galata Pe~embepa
ar caddesi Bcreketoaıu hnn Kat S 
Jfo. ıı-12. -- ı 

tşçt ARANIYOR - El tezgtıhla
rmda 1ht1snsı olan iyi ~llere yüksek 
IDrtt verilecektir, İ.stlyenler1n Ay
ftll.S&Hydn Molla ~kı mıı.hnlle!l.nde 
Anbacılar Hamamındaki at~lyelerde 
Jıh,stafa ustaya mllracnatlan. - 4 

ÇAlULICADA - Fevkruftde neza
reti ve 4 dönüm bahçesinde mebzül 
meyva ağacı n:otörlü tuluınb:ı. ıte 
tatlı 11:yu bulunan tıç dalrc!J ıenelik 
600 lira ltad aetıren blr kıişk satılıit
tır. Talıplcrln Camlıca Bulgurlu yolu 
Tuttk eokalı: 15 No. yn mllrncantıarı. 

-2 

TAŞRAYA - Fazla eşyasını götü. 
remlyen]er bırnkmnk ıstlyenler. iki 
1lQ odahk eçynsmı !y1 teminat ver1r 
bir aile nezdinde bıralunak 1st1yenle
rtn 80701 numarayn telefon otme
lerJ. - 2 

SATJLJK ttnıverslte Ch'tl.n Vez-
necller bahgcH 4 kat on altı Odnh 
kArg4.r bina acele sntılıktır. Mtlrac:ıat 
telefon e~2a. - 4 JIİZMETÇİ ARANIYOR - Bll ec

ntl>I alle ya.nmda çall§neak orta hlz
...U, 1ıt.ü. yemek. ~ bilecek. S.o\TlLIK - İ§lek bir yerde nay
Rtferaruı yennesı şarttır, EhU~e darp~ada Qayır caddesinde Snndet 
tınre mııq ver11ecekt1r. Mt1ra<!llat: apartımanı altındıı.kl e No. lı bak
J'Vdl selek Türk Eıtil!k n tıAn bil- kıı.Ilye ?e tntnncn dükkdnı rahatsız
roıu Ömer Abıt han 2 ne! ıcat !S No. lık dolayısile devren satılıkbr, _ ı 

mahiye 1rntlı kArglr hnne. Taksim 
Kristal arknsı Mlllt Eml!ıklş. Tele-
fon: 42277. 1 

27 BİN ı.fRA - Mackada Jhlamur 
caddectnde llç katlı dört, beş odnlı, 
b::ı.hçell modern apıırt.ımıın. Taksim 
KrlsUı.1 arkası :Milli Emlflldf. Tele-
fon : 42277. - ı 

12 BİN LiRA - İstanbul Zeyrek 
caddesinde on iki odalı vasi bahçeU 
çlft daireli apartıman yapmn~a eıve
r1ş!1 yarım kr\ru1r konak. Tnkstm 
Krlstal arknsı Milli Eml~ktt. Tele-
fon: 42277. ı 

r.o nlN LİRA - Tramvaya gayet 
yakın, nezareti fevkruMeye mnllk 
dörder odnlı altı katlı dört yüz metre 
bahçeyi havi ap:ı.rtımrm. Tak.~ 
Kristal arımın ıvnnı Em!Akiş. Tele-
fon: 42277. -1 

4ıoo J,f RA - Bey~ln Sakn:a~cı 
altı odalı, daratalı ktırgir hane, Tak
slm Kristal nrknsı Mllll Emlflltlş. Te-
lefon: 42277, - ı 

FiKRİ T. K !\RDEŞ OTOl\10HIL ~ 
?tJAK1NtST Oltt:ıl.'U - Yeni devre 
7 eylfüde açılacaktır. Ma.k.lnJst şotör 
yetişmek lr;Uyenlere Tallmntname 
cfuıder111r. Bomontı tramvay dnra~. 
Şlşll, telefon 8025!l. -- 4 

TUNA DF.RSF.VİNDE - Muktedir 
ııse mualltmleri taratındAn orta vı 
lise tnlebl"lerlne rlyazJye - ftzlk • 
kimya ve lisan dets!crt verllmelttedlr. 
Ak.."3ray Atatn."k Bulvan No. 83 - 9 

TflNA DF.RSEVİNDEN - 'tl'nlve;:, 
site F. K. B talebesi 1~1n mütehassıs 
6~tmcnler tnrnfından t~crübt 1'lz1k 
ve U, klmyn kutslnn açılmıştır, Ak
s:ırty Atatiirk Bu1vnn No. BS. 

Y, l\lUHEND'S TALE.UI:Si 
Telebeleri cebir, hendese, flzlk, klm
ya derslertnden ikmal, olgunluk ve 
mühendl.se gir~, lmtlhanlnrınn hn.
zırlamnktadır. Ml\racant Akşnmda 
u. ö. -2 

t.!NiVERSfTE F. K, Jı. TALF.Bt-;st. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
müdürlüğünden: 

müessesesi 

Müessezemlzde mllnhal bulunan ml\tcrcJmHklere gösterecekleri ehli:yete 
göre 170, 210 ve 2GO llrnya kadar aylık üeretıe İnglllzce ve Almanca. bllcn 
miltercbr.. almac:ıktJr. 

6ERAİT 

ı - Devlet Lisan imtihanında muvaffak olmu~ bulunmak, 
ı - l"W1 uterllk b~etını yapm11 olmak ve htılen a:;kerllkle 1lctst, 

bulunmamak, 
ı - Asgarl füe mezunu derecesinde tahsH görmüş bulunmnk o:ırttır. 
Tallplertn, Anknradakl SOmerbank umumt mtldürfüğfuıden, 1stanbulda. 

Sllmerbanlt İstanbul oube.!'Jnden, hmlrde Sllınel'bank Yel'li Mallar pazarın
dan n Knrabükte mllessese mUdilrlilğünden tedarik ~deblleccklerl I§ t:ılep
nomelerlne aşağıda. yazılı vesaik! ba~Iıyarak en geç 25/8/042 tarihine kadnr 
PQ.".ta tfa veyn bizzat Kambllkte mllesscse m\ldllıltlRi\ne mürncantları Han 
olunur. 

ARANILAN VESAİK: 
ı - Tahsil vesika. 
2 - Nftfus ktığıdı (Alilterl1k muamelUını n 942 ihtiyat yoklmna ını 

havi) 
a - Pollş ıyl hal kfı~dı, 
4 - <Vnrsa> hizmet vesikası. 
e - s boy 8 vesikalık foto~raf. (8323) 

Dizel l\totöriinü çalıştırmak için 

Makinist Aranıyor 
(]&lata, Telefon: 4.2368• - 2 SATILIK EV VE ARSA - Şlo~lde 

Bht DAblt HEKİM - (Asbtan) a Osnuı.nbeyde 12 odalı, kaloriferlt, par
~ vardır. Kadın ve-ya erkek kell dzel bir CvillA) .satılıktır. Tak
dottorlannuzdan S!teklllerln Takslm rlben 1700 arJJn iki sokağa. nazır bntı· 
llahÇQI k8l1J811lda Taksim Vakıf ot.il olup bu arsa apartmırı.n 1n~
buta.neslne mUracaatıan. - ı na pek elverl§Udlr. Mllracaat: Pll

3 RtN LiRA - Bakırköy 1kl bölük
lü seklz odnh elektrlk ve kuyuyu ha· 
vı yarım kr.rglr hane. Taksim Krls
tnl arkası Mlllt Emlfıktş. Telefon: 

NE - Tuna Dersev1nde tecerrüb1 fl
dk ve umum! kimya knrslan p~ yn.
klnda açılncnktır. Sizi, en kısıı. za
manda, yetiştirmek için mfitehassıs •••••• Beyoğlu Beler Oteline müracaat 

KADJN BASTABAKIOI VE ERKEK 
flotumı: fBTiYAÇ VARDIR- :bte-

zant. Tablm meydanı. EmJAk Han 
No. 18. Ttl: '9088. - 6 

Jllll}erln ~ bahçesi b.rfıaıilda IATIL1K A.PARTIMAN - Fatihte 
Tabtm Vakıf hastane&hıe mtlracaat- J'evzlpaşıa cadde.slnde 1 daireli bir 
lan. - 1 apartıman .satılıktır, Görmek L!tlyen-
tşçt AltANllOR - Ulta bir talı- ltr Fatih Altay Meymenet a>tat 18 

ta tornacı ile mob1l(yacılıkta oahf- numaraya mllracaat. _ ı 

a11 marangoz ve clllcılara. lhtlyllç . 
ftl'dır. Galatada Gftmtlo Halka 80- '150 LİRAYA - Unkapanı Bacıka.-
bk No. ı Marael Manı.nros Ateıyesl dın caddesi. tızertnde 43 No. lu 4 oda:
adttslne her ıün öğleden enel mtı- 1ı a.lı§np ev lle 4~ No. lu dllkkAnın ya
acaat edU:ınesı. - ı n hlsseaı acele satılıktır. Aylık kirası 

18,50 liradır. Görmek: Wıhat almak 
ORTA VE YA.BUT USE.- Tahllll1- için dilkkAndaki kunduracıya mtlra-

Dl bltlrmlf, mataaamıaa b1r kasiyer caat. _ l 
bl,yan llzundır. Marpuççuıar Çaroılı 
btın No. 28. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 

DER NEVi KARASİMAN - Y&pa
aü komple b1J' tea1aat satın ahna
oaktır. Milracnat tel: 20808, - f 

IADLIX BALI VE §OFBEN - Az 
bllanılmıı yenı bir tofben Te halı 
atılıktır. Mllracaat Olmanbey N1glr 
Apart. No. s. - 1 

ASTRAGAN KURK - Yepyenl
dlr, 1200 liraya aceıe •tılıktır. Eren
tey 112 den 35 numaraya nıllracaat. 

-1 

AZ ln.JLIANILMIŞ - Bir kadın 
bls1kletl atılmaktadır. Oalatuar.1 
Amıpa passajı lta1'fl!lllda. BiiYilk 
Parma. hanı D.pıaında Bllet baJ11 
bay Panayot'a oııeden sonra nıtıra
neaat, - ı 

4 - Kiralık • Sablık 

ı BİN IJRA - Aksaroyda 1.ş]ek bir 
caddede 6 oda Te her tefemıatı havi 
bahçeli oırın bir hane. Ulell tram
ny dura~ 247 Bozkurt EmelA.k. - 1 

10 BİN LtRA - LAlell Musalla 
c&ddes1 7 oda duraçalı bahçeli deniz 
tört\r hane. Uılell tramvay durağı 
247 Bozkurtemlfık. - 1 

13 BİN LİRA - Fatih Kıztaomda 

SATILIK KAılGiR HANE - Ve 1k1 
kuyulu 1 dönl\m bostan Te cadde 
Gzerlnd& 800 metre murabb:ıında bir 
arsa dört bin liraya acele satılıktır 
Oönnek lçln tt.ııt1ıdard4 8e1Am1 Ali 
mahallesi Sel6m51z caddesi 200/1 nu
maraya mllraeaat, Telefon: 52 - 79, -· 

IAm.JK DSALA.R - Gl'ıztepe is
tuyon çayınnda w. l'eneryolu Mus
tafa Mazhar Cad, iki arsa satılıktır 
Müracaat: Tel. 40439, - 2 · 

SATILIK ARSA - Büyllka.darun en 
iyi yerinde lskeleyı· rayet )'akın arsa. 
satılıktır. Görmek 1.stlyenter Adadaki 
Tur1ng oteıı mllateclrlnden aonılma.-
11. Müracaat: Be§lktaş Şair Nedim 
Cad. No. 143 Bahaeddin Avp.r. - 2 

CEYBA.NDA VATAN ECZANESİ -
SahlbhıJn hut&lıtı dolayıallt aatı
lıktır. Sahibi Rıza Ata.saAuna mtıra.. 
eaat. 4 

ANKARADA - Keçe.rönde (Ba,... 
lum yolu) mevlı:lhıde 13 par1el numa
ralı Afy0n mebtau merhum B ce
mal Altçınıı. alt 1'1 lı:iıaur deka~ balt 
ve altı odalı bir aa.lonlu klrglr lı:öşıtü 
satılıktır. İçinde kuyu ve ıeh\r sula
rı, elektri~ı. hamamı vardır. Teklıt
lerın Afyon Haber gazetesi idaresine 
yazılması. - ı 

4000 LİRAYA SATILIK' KAGiR 
EV - Samatya. Sulumanastır Ber-

öeretmenlcrlmlz bekliyor. Ak.~aday lll••••••••••••••••m•••••••••ı 
Atatnrk bulvarı No. 88 - 2 

42277. - 1 

12 BiN L1RA - G:ı.latnda be, kRUl 
blı1ncı knt gn2lno dört katı Uçer oda
lı aputımana gayet elverlşJI ktı.rglr 
hane. Halihazır kirası senevi 600 li
radır. Taksım Kristal arkası M1111 
EmlAklş, Telefon: 42277. - 1 

20 BL~ LİRA - Beyoğlu Ku!edlbl 
beıJ katlı beşer odalı Mlen 1200 lira 
'farldath gayet enğlam apnttıman. 
Taksım Kristal arkası M!lli EmlO.klş. 
TJe!on: 42277. - 1 

SATILIK AÖAÇLI ARSA - Çitte. 
havuzlarda, BaRdat caddesinde. SelA
mı Çeşme tramvay durağında 3883 
metre murabbaı ağac;lı ve denlıe 
manzaralı blr arsa. eatılıktır. Fazla 
tafsl!At ve gezmek 1ç1n 42527 No. ya 
telefon edilmesi. - 3 

SATILIK EV - Ccrrahpnşa has
tanesı clvarmda Çardakhhamnm ao
ka~da ııekb oda bahçe kuyu elek
trik va yanında aynca yüz otuz ar
llll arsa lle birlikte 18 No, ah§!l.P bir 
ev 5000 liraya satılıktır. İçindekilere 
müracaat. - 1 

VNiVERSİTE TAHSiLt YAPAN -
Temız bir aileye mensup bir kenç lyl 
blr alle nezdinde yemekli olmak pr
tu& pansiyon tutmak istiyor. İ.ııtekli
lerın qağıdakı adrese ıartlnnnı ad
re$1ert lle blldlrmelerl rica olunur. 
Adres: Doktor Raif Demiralp Balık&
~. --1 

ALMANCA DERSl.F.Rt - Usulil 
tedr:ls1 mükemmel o!nn bir Alman ö~. 
retmenı Almanca dersleri vcrnıektc
dlr. Bu lisanda tıonale knlmı~ tale
b'eyl 1mtlh:ınn. hazırtn.r. Pazardan 
maada her gün saat 4 ~n 7 ye kadar 
istıını caddesi 133 No. Hnsnn bey 
apartman 2 ncı merdiven l lncl kat 
8 No. ya müracaat. - ~ 

BtlYVK İNŞAAT iŞLERİLE - Yir
mi senedenbcrı meşgul ve bu işlerde 
aa.'.!A.hlyctı ol:ın blr mUessese 1şln sevk 
ve lda~sııc 1htısas ve lmUyazını ye 
sernıaye ve teminatın bir kısmını bu 
~e tahsis ııuretlle çok lı:Arh bir ın. 
şaat tşlne girmek ~in ısermayedar 
ortak aramaktadır. Ciddi tnllplerln 
(YOL) remzJne .ııarlh adresler1nl bll
dlnne!erı. - 1 

BUGVNKtl MALZEME BUHRANINI 
ÖNLİYECEK - oetılde 15 .ene müd
detle lmtıyazı alınmı, yenı blr usul 
inea bulunmu.~tur. Sermaye lle lştirA.k 
etınek lstlyenlerln A.k.şam <İnşantl 
rllmuzuııa mektupla mllraeaatıan. 

Bia ALMAN BAYAN ötRET
MF..N - Talebelere, bQyükJere ıramer 
ve muhabere dersleri verir. Kolay 
metodla altı ay zarfında Almanca 
öğNıtlr, Her yere ılder. Miiesseseler
de memurlar ye mağazalarda çalışan
lara. stenografı ve mektup yazma 
öğretir, Akşam'da. P.8.K, - 21 

l\IEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz ldarehane.ıı1n1 adres 
olarak göstermlf olan tartıerı
ınlıden 

TİCARi MVEssaz ıABbd ata H,B - Radye - 8.B - K.lraeı -
BAY - Şen ve temıs btr alle yanında P. - Ht.Je - B.8 - l'..1.0 -
bir oda aramattadır, .Upm'da (T, t M N - B 1 il - B B - 1 il--
KB. l rtınıtmına mektupla. Ht1T - 8 N - il Y il - <l. 19 B 
FATİH ATİKALİ'DE - Nurtddtn P, U - A ~ - T K B - E'flld -

tJ. v - R. 11 - M. 
Tekkeıl caddealnde 219 numaralı lk.I namlarına ıelen mektuplan 1da-
Mll11k 9 oda çam ataçlarUe ıtll!D bt1.. rehanemlzden aldırmallln r1ca. 
Jftk bahçe "' mQ.§temllO.t l&lreell• olunur. 

BiR KiMY A F ABRiKASININ 
llmt lflerindc çalııtınlmak üzere Lir Doktor veya Eczacıya ihtiyaç 

vardır. Almanca veya Franaızca bilmeıi prthr. lateyenlerin fotoğ· 
raflı kın. bal tercümelerini poıta kutuıu 176 adresine (KİMYA) 
rumuzu ile üç gn içinde bildirmeleri. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
20/8/942 perşembe gllr.ü aaat 15 te Müdürl(lğfimtlz komisyon odasında. 

1000 lira keşlf bedelU ıtı adet tıetonarme oda ~aat.ı açık ekslltmeye konul
mU§tur. Mukavele, elts1ltme, bayındırlık ışleri gen el, hµ.ru.st ve fennt ş::ırt
namelerl, proJe keşif hulAsn.slle btma mQteferrl dt~er evrak Levazım cla!re
slnde görQleblllr. Muvakkat teminatı 75 liradır. İsteklilerin en s.z bir tm.h
htıtte bin liralık bu 1§e benzer iş yaptığına. dalr idarelerinden almı11 olduıtu 
veaı1r.a1ara t.stlnaden İaianbul TlllyeUne müracaatla eksiltme tnrlhlncten ta
tll &1lnlerı hariç tıç g1ln evvel a~mm14 ehliyet ve 942 yılınn. alt Ticaret odası 
voalka1arlle aelınelerl. (83~) 

lstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Okuluna 

girme Şartları 
Den.la Lisesi: 

1 - Deniz IJaesdnln blrlncl sınıfına strmete ıstekll okurlarda 
ikmale kalanlar alınacaktır. 

A _ Lise blrinct l1Jllft& Umıal• talaıılar Deniz Ll.sesi blrlncl aınıfı
na orta okul son 1111ıfında lbnalt talanlardan Denlz Llscal blrtncı sı
nıfına talip olanlar ikmal tmtlhanla nnı · ~rdiklerl takdirde ahnmall: 
tlzere kayıt yapılacaktır. 

c _ IJae btrtnct anıfına Y&4 haddl 15-18 dir, Altı ay tUçUk olanlar 
bbul edlltr, 

Denb 6edl.U C*ala: 

2 _ neniz Gedikli Okulunun her tlç aınıfına orta okulda ikmale ka. 
J&nlar a.ımacaktır, 

A - Bulandaklan 1111ıflann muadlll elan OedJkll Okula lllllflarma 
byıt ldlleeetlft'dlr. 

e - oedltlt Ohluna tirit ,.. haddi blrtnc1 mııfa 1ı • n. lklncl 
1m1tına ıs - 18, tl~llncD mııfına J-6 - ıt ya§lannda olanlar kabul edllt• 
eeklerdlr. 

S - lıtanbul Te cıvannda. bulunanlar İstanbul Deniz komutanlı~na, 
İstanbul hartclnde bulunanlar menauı> olduklan ukerllk tubelertne m1i• 
racaatıan. 

4 - Kayıt mllddetı 20 Atustos 942 aqamına kadardır. 
(8603) ılektrlk suyu cami ktrgtr" satılık- '-------~~---.-

tır. Görmek 1çln içindekilere, aörtlf. Şubeye davet .. -.B-o-·z-k_u .... r·t--~E~n-1.~ı·a"""l!ll'lk~-· met 1ç1n Şehzadeb8flllda Asaf ecza-
nesine mllracaat edilmesi. - ı Bakırköy Aalıerl.ik Şubesi l>atkan· • 

ACELE SATILIK KELEPİR EV· hfmdsı: . 
LER _ Edl.meltapı AclıÇetme tramvaf Y ed~k pıyade teğmeni Abdurrah-
duratma. yakını odalı kAıtr 1200 u- man Akdoian (50.367), redek ee· 

Be.,otlu merkezde eatıoıanmız Ust tııte geldiAinden mutat aerı 
JJ.Anlanmızı !fbu ıatıglarımwn intacma kadar ne§rolunamıyacağı UAn 
olunur. Merkez - Taksim AbdfilhakM.mlt caddesi 23 numar& tele-
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Kayıp Aranıyor 
F).tihto Küçtlk Otlakçı K1rmastı 

ınalulleslnde !kamet etmekte i.lcen 
lbUMıare Kadıköyünde hım. gayri 
malUın blr semt ve mahalde ikamet 
cyledlğlnl istihbar eyledlğlm baytar 
kaymakamı bay Mustatıı.nuı btr&dert 
tny Fehmiyi aramaktayım... Gerek 
b •Y: Fehmlnln ve gerekse kendlsinl 
bll nlerln nşaı;da. yazılı adresime 
t>lldırmelertnl samlmlyette rtca ede
rlrr\, 

Fatih Çırçır SJnanıığa mahallesi 
imarethane sokağında d4• numaralı 
hanade :Müveddet Çeker 

Ztıyl - Fen fakültesinden aldığım 
as'~rlik tecll vesikamı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan e.,klslnln hilk· 
mil yoktur. 

2571 No. da Matematl.k lisans 
Ahmet Acar 

SAATLAQI 
KOPRUSASI EMiNÖNÜ 

MAGAZASINOA 

v ON 

---·---
Her cıns Ar on allan plöbn. !:aşlı 

ve ~aşjjız saatlar. elmosfı Şö. 

11a'yeler. pırlantalı çiçek 1 e,. 

9üm,iş hediye eŞy ola r1 

bulabılirsiniz 

~~:::::ı U: IHSAN SAl\ll ~E::ı;g 
TfFO AŞISI 

1·ıro ve parat!fo tıastalıkl9.nna 
r utulmamak tçln tesırı l:at'l, mu

flyet• pek emin taze aşıdır. Her 
•ı-z"nPdr bulunur Kutusu 45 ku

ruştur. 

z~y. - 1910 - 1941 ders ~ılıııda 
Bnkır!:uy birinci ortr.olmldan a.~ğını 
164 numar.ı.Iı diplomayı kaytelt.lm, 
yenlsın. çık:ıraeı~ımdan esklsinın 
hukmu lOktur, Nec:ıtı An 

TÜRKÇE VE 
1NG1LlZCE'ye 

v kıf, seri daktilo yazan bir 

Bayan Aranıyor 
F rM1sızcayı bilenler tercih olu
nur. t:T.:. rumuzu ile 176 posta 

kutusuna müracaatları. 
ZAYİ - İ.stanbul alt.mcı şube mil

dilrlüğunden almııt o1ıdui1unı 7523 sl
cll numaralı ehliyetim ile 942 senesi
nin muayene cüzd:ı.n:ro ve çaltşmnk
ta olduğum 4139 numaralı kamyone
tin muayene cüzdanı Üsküdar Şile 

1 yolunda zııyı ettlm. Yenilerini al:ıca-
~ımdan eskllcrln!n hükmü olm:ı.dı~ı 
ılin olunur. 

Adres: Kadıköyünde Kurb:ığaltde
re caddesinde 39 numnrada şordr 
Fıkret Egeryılmaz. 

KRE 
Hakiki güzelllk kremt 

GOZENPUD 
en ince tutan pudra Yeni renkler 

~ &öıon Brrvaııttnı 
Krlstalfze ve likit 

Yağlı - Yağsız · -Güzellik Sütü . < .. ildi genç~eştirir. Kadife 
gibi bir ten yaratır 

GÖZEN ALLI<ll cazip renkler Lavanta Çiçeği 
SEV BENt 

GÖZEN'in dört kokulu losyonları O 'Jl A 
l':S!UER 
HtlLYA 

GOZEN'in Dudaktan Kalbe parfumu 
Itriyat depolan Gözen müeşsesesiBüyijk Poıtane caddesi No. S 

~ACINJ7 DÖKULOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

AJIK AÇ EKSIRI 
KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL CÖR0RSON0Z. 1111-

it ı M ralılılarına ı ' 
r k kıymetll \re mUtenevvi Iran ve Türk Halılarımız: meveuttur. I 

r' · fiatlerle satılmaktadır. Al kacl rf rın nazarı dikkatine! 

AKŞAM 

•• • 

HOLANTSE BANK -UNI N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEYOANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELE~I 

KASA tCARt .... 
MERKEZi KÜRASAO 

fVBElERI t AMSTEROAM • AOTTERDAM - 8UENOS AIRE9 

1:AAAC.All- MARACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAO - ORANJ~srAO 
- aıo DE .IANEIRO - SANTOS - SAO PAUL() 

lıtanbul mıntaka ticaret müdürlüğünden ı 

Yapağılı deri ihracatçılırının 
Nazarı Dikkatine: 

r 
J 

1 Kuzu derllerlnln ihracı şırnsında aranan yapağı uzunluğu es:\Sl bademe. 
nazarı ıtıbare alınmıyarak ynlnız dertnln ağırlığı kontrol edltece~lnden dert 
lhracatçılannın aşa~ıdakl hususatı göz 9nilnde bulundurarak partllertnt Uı
zar etmeler! !Azımdır. 

ı - lhra.Q anında yapağı "uzunluğu ne olursa olsun her bir kuzu derlsf-
nln a~ırlığı ~mi 1200 gramı geçmlyecektlr, • 

2 - Her balyada ip. naftalin ve sair anbalAJ malzemesi karşllığ'ı ola-
ı ak ll.zaml 2 kilo tolerans kııbul edllınlştır. • - · · 

3 - Tulwn halinde bulunan kuzu derllerlnln karınlannın yarılamadan 
balya yapılması muvafık görülmü~tUr. 

• ' 1.1\ ... ,.., ••• .,. • ..... ·-·' TTYOA""'"'" n.-.o ... "'-'"""" 

12 Agustos 1942 '· 

..-...... 13EIX•191 ..• 
Zeytinyııflarının h.ılisiyetinin aluint no3t edene 

- 1000 - Lira ikramiye verilir 
Adreii-dikkau 1$tanbuİ Tütiln Gümrük KemerH sokak Z 1 No. 

------.. -• Teh 24197. 

İnhisarlar U. MHdürlüğünden: 1 ...____ _____ ,, 
ı - Müteahhit nam ve hesabına olmak üzere şartnamesi muciblnc• 

t800.000• adet kestane çubul!u pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 14/81942 tarıhtne rastlayan cuma günü sa.at 10.fiO de Ka

bataşta Levnzım şubesindeki Alım komisyonunda. yapılacaktır. 
3 - Şartnameler her glln sözü geçen Ş'Ubede göriileblllr. 
4 - tsteklllerln pazarlık için tayin edUen ciln ve saatte % 7.5 güvenme 

p3ralarllc birlikte adı geçen komisyona gelme!e::ı llıln olunur. c8410• 

1 
ARPA SAMAN ve Mf SIR AUNA C AK 
Zonguldak Ereğli kömürleri işletmesinden 

• 

Pazarhlc suretJle Zonguldak teslimi 1200 ton arpa, 100 ton sa
man 600 ton mısır alınacaktır. 
Teklifler 100 tondan aşağı olmamak şartile parti halinde 
kabul edileceği gibi mektupla da yapılacak teklifler na.zan iti
bare alınır. 
Taliplerin yilzde yedi buçuk teminat akçesile ihale günü olan 
31/ağustos/942 pazartesi günU saat ı i de kadar işletme mil-
dilrl~~üne mürj!gant etmeleri. ne• +s 

' TRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşa tir . 

Her yerde POKER trat 

bıçaklarını arayınız. 
wş;awa 

!JIC•'~'llBlilmın+a• GÖZ TABiBi 
Dr. Nazmi Aziz Selcen 
HASEKİ HASTANESi GÖZ MÜTEHASSISI 

Her gün saat 14 ten 18 e kadar Bayezitte Çıuşıkapıda Tramvay 
duraii.ı karıwında 99 numaralı muayenehanesinde hnstalnrını kabul 

·---------- d IW -'NES*W*WXmı • e er, 

_... .•Y> 
DENiZ KULUBUNDEN! 
15 Ağustos 1942 Cumartesi akşamı 1aat 22 de verilecek Baloya 

teşrif edecek da·:etliler meyanında şehirde ve Adalarda ikamet 
edenlerin avdetlerini temin etmek üzere muayyen saatlerde J\ilocla
dan hareket edecek motörlü vesait temin edilmişitir. 

EOM ı 7 p• 

ve 

İHTiKAR 
Yazan : Hakim Baha Akel 

Günün en mühim mevzularından ikisini, ekonomi ve lhtlk~ 
mes'elelerlni inceleyen bu. eser satışa arzedilmlştir. Bu eseri 
herkes, bilhassa ald.kadar memur ve bütün tüccar:ar mutla
ka okumalıdır. Fiatt: 1 Ura, satış merkezi: Muallim Fuad GU
cüyener'in (Anado1u Türk Kitap Deposu) dur. Yeni Postahane 
karşısında Meydancık hanında Tasra mparlşlerl de önderlllr. 

Tttrkiye Cilmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulaş tnrlhl: 1888 - Sermayesi: 100,QOO,OOO Türk llrası Şube ve 

aJan.s adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi bankft muameleleri 

Para biriktlrt:nlere 28,800 lira iki'amf ye veriyor. 

Ziraat Banı{asında kumbaralı ve itibarsız tasarrut ııesaplaruıda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a l!e QJalt'ıdııltl 

plAna göre ikramiye da~ıtılacaktır. 
4 ndct 1.000 liralık 4.000 lira 100 ntlet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 D 2.000 D 120 » 40 » 4.800 it 

4 D 250 » 1.000 • 160 )) 20 • 3.200 • 
40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşatı 
düşmlyenlere ikramiye ~ıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyJOI, 11 birincikanun, 11 mart n 

11 haziran tarih~erinde çekilecektir. 

Maarif Vekilliğinden 
Köy kadınları gezle\ kurslannıı. ô~retnıen yet.lştlrllmek üzere açıla.

cak kurslara kız enstltülerlııtn muhtelit devrelerı mezunlarından namzet 
e.ıınacaktır. 

Bu kurslarda haşan gö.sterenler başlnngıçtn 50 lira ücretle köy kurs
larına öğretmen tnyln edilecckl"rdtr. 

Istt>kll kız enstltüaü mezunlarının do~rudan do~ruya veya bir nıck-
" -' • ,._ ... ,..a •• , ... . ·-·- .. , '. ıs,.,,. ' .• 


