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Ticaret Vekilinin tetkikleri . BU SABAHKİ TELGRAFL AR 

Çocukların ekmek istihkakı 
300 grama çıkarllacak 

sonra büyüklerin ekmek· 
arttırılması muhtemeldir 

Stokların tesbitinden 
istihkakının da 

Ticaret birlikleri dağıtllmJyacak, güm rük 
ambarlanndaki mallar çekilmezse 15 gün içinde 

bunlar Vekalet tarafından satılacaktır 

Kafkas 
dağlarında 

ileri hareketi 
R uslar D on dirseğinde 

y e n i m evzilere çekildik
lerini b ildiriyorlar 

Berlin büyük 
elçimiz 

• 
B. Hitler' e itimatna

mesini t akdim etti --Bertin 15 (A.A.) - B. Hit· 
ler dün umumi karargahında. 
yanında Hariciye Nazırı von Rib· 
bentrop bUlundı.:ğu halde Tür
kiyenin yeni Berlin bliyük elçisi 
B. Saffet Ankan•ı kabul etmi§
tir. Yeni büyük elçi, Alman dev· 
let reisine itimatnamesini vermiı· 
tir. 

Moskova 15 (A.A.) - Kafkas 
yamaçlarında muharebeler oluyor. 
Almanlar başlıcn Rus mevzilerini ku
şatmağa çalışıyorlar, Ruslar cephe
den ve yandan hareketler karşısında 
'}'eni hatlara çekilmeğe mecbur ol
muşlardır. Buralarda şiddetli muha
rebeler oluyor. Krruınodnr'da Ruslar 
arkada kalan mevzilerini muhafaza 
ediyorlar. Almanla: dağlarda ilerli-ı 

· Ticaret Vekili doktor Behçet uz,l ceğt unu getirtmek ~ lle çok yakın- Dün akşamki toplanti yorlar. H • d • t 'd 
dUnden itibaren tetldk:lcrjne b:ışla.- dan meşgul olmaktadır. Vapur me- Kotelnikovo' dn Ruslar gedktirme 1 n 1 s an a 
mıştır. vekil, bilhassa şu üç mevzu selest halledllmek Uzcredlr. Bun- Ticaret Vekili dlln akşam saat muharebesi yapıyorlar. Don dirse-
tızerlndo me~gul olmaktadır: dan başka Mısır ve ArJantlnden de 19,30 a kadar mıntaka· ticaret ml1- ğinde Ruslar yeni müdafaa hatlarına 

ı _ Inşc lşlerl ve bu arada istan- hububat veya un gııtlı'llecektir, Ar- dUrlUğ!l salonunda meşgul olmuş bu k'I · l d' o·· d b h• 1 d 
bulun ekmek mese!csl. jantln hUkümeti ne bu hususta ko- arada İzmir borsa relsl Cevdet Ala- çe 

1 mış er ır. , ..... • un e azı şe ır er e 
2 _Gıda maddeleri flntlcrlnln ta- nuşmalara blflanınıştır, Mısır hü- lyelinln reisliği altında gelen İzmir Don dırsegındekl hadiseler oldu 

bli olmıynn yüksc1lş1erlne m9.nl ol- kO.metı Ue de müzakere hallude bu- heyetini de kabul etmlştlr, İstanbul h b 1 --
mak. lunulmaktadır. ticaret odası ve borsacılarının da. iş- mu are e er 

t
•-•k •ttM blr • t ı1 t M _._ 15 (A A ) S Londra 15 (A.A.) - DUn Hlndls-

3 - Piyasada darl~ı htssedlldlğl Tı·caret bı'rlı'klerı" mı e., &• topum ı yap mış ır. o-ova . . - ovyet k ı ., K ı 'k · tan'da. kUçük mikyasta Mdlseler ol-
halde gümruk amb:ı.rlannda bekllyen Tlcnret Veklll doktor Behçet Uzun umandan ıgı ote nı ovo nun şimal muştur. Kalküta'da blr tramvaya 
tüccar mallarının satışa çıkarılması. Ticaret blrllklerlnln, bu arada ma- riyaset etuıı.1 bu toplantıda izmlr ve doğusunda çok büyük topçu ltuvvet-nlfatur"'cılar bl ıı~"ln d d ıı. l ıı. & ateş vcı11m'"• polls ~ tutulmuştur. 

B. Behçet Uz, diln sabah saat on- .. r ı;m e a"'ı aca<>ı İstanbul borsalanmn elblrllğ'i tle ça- leri toplamışlardır.Almanlar o kadar Poll3 ateş ctmlştlr, 8 yaralı vardır. 
da mıntnko. tlcnrct müdürlüğüne hakkında çıkan rivayetler tamamlle lışmalan, hububat ve bakliyat t!at- büyük bir baraj ateşile karşılaşmış- İçinde ı subay, 1 kadın olmak üzere 
glLmlş ve saat 13,30 a kadar gümrük- asılsızdır. Vek!let. bu blrllklert da~ lerl Uzerlnde lkl borsa arasında blr lardır ki bir müddet tank hücumunu 3 kişi l>ulunan bir husus! otomobll ta
te bekllyen tuccıı.r nıallarınm. çıka- ğıtmak fikrinde d!tildlr, Vekll pa- ntspetslzllğe meydan vcdlme:nesl bırakmak zorunda kalmı•lardır. Sov-rılması 1tılnl lncelemlştir. znrtesl gUnU ömernblt hanına gl-

1 
k t ,, şa tutulmuştur. 5 yaralı vardır. Öğrendlğlmlzc göre mıntnka Uca- derek blrllklerln taallyetı lşlerlle mevzu arı onu,ulmuş ur. yet kıtaları sık sık kar;:ıı hücumlan Bombay. Yenl Delhl, diğer şehlr-

ret mlidürliığU, son on gUn içinde, meşgul olacak ve blrHklerl en ınce trmır ve İstanbul borsası arasında yapıyorlar. Stalingradın k.arşısındnki lerde v:ı.zlyet iyileşiyor. Bombay'da 
gUmrül{te mallnrı bekllyen 400 f!r- teferruatına vanncaya kadar te!tlş bu işle meşgul olmak üzera bir ko- Don dirseğinde, nehrin garp sahilin- hemen her !ııbrlka çalışıyor. Hint 
maya tebUgnt ynpmşıtır. Bir kı- edecektir, misyon teşkiline karar verllmtşttr, de §iddetli muharebeler oluyor. müslümanla.n relsl B. Clnnah bir 

Vckll bugiln petrol !iste tctklkl nutuk stivltycrek milslümanlann du-
snn tüccar bu tebligat üzerine ma- ' 0 er- Kom1$yon bugllnlerde seçilecek ve işe Almanlar iki yerde Rus "'-ımı gUmrükten çekmlş lse de mü- de bulunacaktır. başlanacaktır. romunu açıkça anlatmıştır. B . 

h 1 dıı Clnnah demiştir kt: 
e.Bu uhran esnasında Brtt:.mya'yı hlm bir kı:;mı ç:karmak teşebbüsün- at arını yar ar b 

de bulunmamıştır. D • ı K ı d e • Londra 1 S (A.A.) - Rusyada güç mevkide bıra.kmama~a karar 
Ticaret Ve)dUetl, bu mevıu üzerln- 1 u·ru tayı un C.'l .şiddetli muharebeler Don dine- V~'-Ükı yapıl C!\k şeyin muharebeyi 

de ciddi tedbtrler almoğa karar ver-miştir. TUcc:ıra hitaben resmi blr ğinde oluyor. Gece yarsı Moskova• ka.:anm3.k oldu~no. k~naat gctlr-
tebll~ neşredUecek ve bu tebliğle tA- 1 da neşredilen Sovyet tebliği şudur: dik.• 
yln edilecek 15 gün içinde gümrük- a 1 b. t. d. « 1 4 ağustosta Kafkasyada Krasno-ı G . h. h A • 

ten alınmıyan tüccar mnlı Vel:ıllet ç ışma arını ı ır ı dar, Maikop, Çerkask. Mineraln!ye- arıp Jf adıse 
tarafından satılacaktır. vody ve Don yakınında Kotenıko-1 

İaşe İ§leri vo'nun şimal doğusu ile Kletskaya'da 

Ticaret Vekili, öğle yemeğinden Reisicümhur merkez kurumu heyet·ını· muharebeler olmuştur.> Tebliğe ya-
aonrn yanında vnll ve belediye relsl pılan ilavede de Kletskaya' nın cenu-

doktor B. Lfitrı Kırdar o\dağu ha:de kabul ettı•, delegelere bt•f çay verdi• bunda Almanların Rus hatlarını ya-
tekrar Dördüncü Vnkıf lıann gide- rıp bir noktada nehre vardıktan, 
rek belediye lktlımt müdürlüğünde şiddetli muharebeler olduğu bildiri-
taşe işlerini tetkik etml,tir, Alftka- Ankara 14 - Dördü.neli Türk tini kabul etmiı ve fU beyanatta bu- li}·or. İngiliz Haber ajansı: cAlmaın-
dnr memurlardan izahat alan B. Dil Kurultayı bugün toplanmıı, lunmuştur: lar bazı noktalarda kıyılara varmağa 
Behçet Uz, fınnlnra un tevzii. ekmek birçok raporları kabul etmiı ve mer- «Seçiminizi tebrik ederim, KtD'ul· muvaffak olmuşlarM da Ruslar karşı 
kalitesi, lmall lşlerl üzerinde es:ıslı kez heyetini seçmiştir. Kurultıı.y bu· tayda görülen muvaffakıyet gizlere hücumla Almanları ıyeniden geri 
tedbirler alınması lüzumunu duymuş- nu müteakip Maarif Vekili B. Hasan yeniden ve evvelkinden daha ııkt ça· sürmü~lerdi r. Mamafih vaziyet he· 
tur. Belediye tefttıt heyeti reisi B. Ali Yücel'in güzel bir nutkile çalış- 11'malar ve gelecek Kurultaya daha nüz belli değildir.> diyor. 
Necatlye bazı dlrektlfier ''eren ve- malarına BO m· t' M 'f v k • r ıkm 

Akşamları ölüyor, sabah 

olunca diriliyor! --
Eudapeşto 14 (A.A.) - (Ofl) 

Bir Macar balıkçı her akşam öl
mekte ve sabahleyin dirilmekte
dir. Bu galip hftdlse Turkev ka
sabasında vukua gelmektedir. 
Balıkçının kalbi akşam olunca 
durmakta ve sabahleyin yeniden 
i.şlemeye başlamakta, balıkçı da 
bu suretle tekrar normal hayata 

Akdenizde'ki 
büyük deniz 
muharebesi 
İngilizler Manchester 

kruvazörünün battığıni 
bildiriyorlar 

Londra 1~ (A,A.) - Amlml Say
grer'ln kumandası nltında bir vapur 
knfilest Maltn'ya iaşe ve to.kvlyo kuv
vetıert götürUr'kcn <iuşmamn ~ 
muazzam kuvvetıerla hııcumun:ı. uıt
ramıştlr. Bun!\ rağmen Ma!tn'ya var
mağa muvaffak olmu.,tur. Bu l~uvvet. 
denlzıı.ltılardan, torpil taşıyan ~-Ok 
miktarda tay:rarclerden, plko t:ı.yya
relerdcn, hucum. botlarından m~ 
rekkepU. 20,5 luk top\nrlo. mü eıı~ 
bir kruvazör fllosu Tlrenyen deni
zinde toplanmşı, cenuba dor.'1u yol 
almıştır. Fnkat yakla.şın:ı.t;;a cesareı 
ederneml.ş, tayyarelerlmlzln hilcumu 
Uzerlne geri dfuımüştür. Bir denlzal
tumz düşman kruvo.zörlerlnden b\
rine 2 torpll isabet ettırm!ştlr, Hav& 
kuvvetı~rlmlzln geniş ölçüdeki hnre
keUerı hakkında. henüz rapor gel
memlşUr. 

Bır Alınan denizaltısı tahrlbedlL11!f, 
bir tanesl batırılmıştır. İnglllzlerin 
Eagle tayyare gemisinden başka 
Manchester kruvazörü de ~'ltmıştır, 
Mürettebattan çoğu kurtıı.rı!mış, blr 
kısmı Tunus sahUierlnd~ karaya çık
mıştır. 

Bu hareketlerin dü.şnıan listerını 
9akın yerde kayıp vermeden yapılması 
beklenemezdi. Bu husust.ıı dı.işmanm 
iddialan müb:ılağa!ıdır, 

Roma 14 - BugUn ne,redUen İtal
yan tebliğine göre Akdenlzde taarru
za uğrayan İngU!z vapur kantcsln
den 1 kruvazt>r, 3 tlcaıet gemlsl 
İtalyan denlz btrllklertnln t.anrruzlle, 
ı kruvazör, 1 muht1ı> ve S t.Clrct ge
mlsl llava kuvvc.tıert tar fından b;ı
tınlmı!}tır, Birçok gemıler ha ,ara 
u~ramıştır, 32 tayyare dtlşiirfılmlut
tür, Son model Manchestcr kruvazö
rü b::ıtınlan gemiler arasındadır. 

(Manchestcr 1938 de denize lndl
rllmiş, 9300 ton hacmlnd bir ağıl 
kruvnzördür, SüraU 32 mil, sllAhl:ı.n 
12 tane 15.2 !ik, 8 tane 10,2 lık, 4 ta
ne 4,7 llk, 16 tane 4,4 lı.ik toptu. 1 
tayyaresi vardı l 
Kafile Maltaya ulastı 
Londra 14 (A,A,) - <Ii'esml) 

Manctie.ster kruvazörünün b:ıLtı~ı 
teyldolunmaktadır. Amlre.ltık: t"bU
ğl, çok kuvvetli düşman toplu1uj;una 
rağmen malzeme 11e takviye kıtnla• 
nnın Malt.aya ulaşmıııta mm·a!fak o~ 
duklannı blldlrmektedlr, 

kil: ,söylediğim işleri hazırlayıp ba- kili nutku n ver ı~t· b' .aa~ı . e- ço venm ı c; ak borcunu yükle- Kafkasyada Kraıınodar mıntaka-
na göst"rlnlz, size pratik tarafını nu ıu sure e ıtırmış~ır: mektediı:. sında şiddetli mu'hareheler oluyor. 
gö,.,terccctrlmo deml~Ur, cArkadaşlar, Dördüncü Türk Dil Ana davalanmızdan biri olan dil Almanlar mühim kayıplar vererek 

kavuşmaktadır. Rus siyasi komiserlerin 

Vekil, ekmek knmelerlnln sayıldığı Kurult~yın.1"1, üstüne aldığı işler, şu rr.eselesi.-ü Kurultay ıizlere emanet burada bir gedik açmışlardır. 
yen de tefti~ et.mşt. memurlar ,-e a?da bı.tmış. bulunuyor. Kalan büyük ediyor. Bunu da RÖZ önünde tutarak Voronez yakınında Ru l b 
orad:l toplanan yüz k:ıdar fırıncı Ue bır vazıfemız var: o da bizi, devlet ona göre çahıacağmıza eminim. He- , ffakıyetler k 'tar Ba~ı 
k t B 8 h t 

'il · l · d mU'l.a azanmış nr rı-
onu~muş ur. . c çe Uz, fırıncı- ve mı et ı~ erın e hiç bir za- pinize baıanlar dilerim.• k'ta yenide hil l d 'b l 

lara: ıBlrçok lokantalarda kanıeslz man yalnız bırakmıyan, tecrübesinin, ans l d n cum ar a u un-
ekmC!{ vcrlllyor. Bu n:ısıl oluyor? bilgisinin, asil ruhunun ve yol göste- mu~ ar ır. 
Anlatın b:ıkalım.• demiştir. rici zekasının bütün veriminden fay- Meclis tatil ---- -
kı::ı~ncg~çnrrm~~e~u~l ~ça{:~-ııdıda bştnş.ı· dalandıran, en yakın ilgisini, milleti· Cenubi Atlantik'te bir 

e r n en r · nin her fe d" h · kt! d · ·r yaptı k cOnlar ekmeği karne ile a'ıyorlar r ıne, er ım lln an ıstı a- orsan gemisi 
karne~ız ekmek vermtyoruz~ ~~m~ de ederek tattıran Milli Şefimiz ve \' . ısa de vali doktor B. Luttı Kırdar ·kı- Cümhurreisimiz İnönü' nün Kurult~- - - ·-- aşıngton 14 (A.A.) - Bahrl-
saca şu lzahat1 vermiştir: yın çalışmalarına lutfedip gösterdik- ye Nazırlığının sözcüsü, cenup 

cBlr çuval unu 167 ekmek vtırlr dl- !eri büyük itinaya hepimizin içinden Dün bir çok kanun Atlantik'te Amerikan harb gemi· 
ye itibar ediyoruz. Fakat fırıncılar gelen minnet ve şükranı belirtmek- layihaları kabul edildi !erinin bir Alman deniz üstü kor. 
bir çuvnldnn 180 ekmek çıkarıyorlar. tir. Kurultayın üyelerini, evlerinde sanını kovaladığı hakkındaki ha-
Bu suretle beher çuvalda elde edilen kabul ederek onlarla daha. yakından ~ berlere dair bir şey söylemek is-
13 ekmek lol~anta.larıı. karnesiz ola- temas arzusunu göstermeleri bu min- Ankara 14 - Büyuk Mlllet Meclisi tememiş ve şwıu demekle iktifa 
rıılt verilmektedir. Nitekim fırıncıla- net ve şükranı büsbütün arttırmıştır. bugUn. toplanmıştır. Harlclye Vekilli· etmiştir: «Bahriye Nazırlığı bu 
~n bu oyuntcnnı tesblt ederek ıs Şu sözlerimle, kendim kadar ıizlerin ~~~el~~~~~ ~~:ı~~\~~~:a~e~:: haberleri ne yalanlar ne de doğ· 
ırıÇnı blrdeknlkapadı3k0. de duygulannızı dile getirdiğime ina- kere okuninuş, muvnffnkıyet dilekle- rular. Amerikan deniz kuvvetıe-

ocu ara O gram nıyorum. r1 ve alkışlarla kar§ılanmıştır. Bun- rinin ~ulunduğu yerleri blldir-
. ekmek verilecek Yeni Genel merkez kurulunu önü- dan sonra yeni Erzincan mebusu B . mek :fıkrlnde değildir. 
Öğ~ndlğlmlze göte köylü hubu- nüzde kutlar ve kendisine başarılar Safi Erdem ant l~ml.ltlr. Bazı ka- ==========~=== 

battan devlete aynlan kısmı tcsllnı dilerim. Hepinize en temiz dilekler- nun tô.ylhalannın kabulünden sonrn IC9. k k H * I e rı 
'etmektedir, Ticaret Vekfıletl, §lmdl. le sevgilerimi söyliyerek Dördüncü İskenderun limanının devlet demlr-
kl halde un ve hububat stokunu tes- Dil Kurultayını kaparım.:. yollan ve llmanlan işletme umum --------------
bit etmektedir, istnnbul. Ankara ve müdürlüğüne devrine. Mersin ıınıan Kuduz vakalarıni 
İzntlrden başkıı. vlll'ıyetıerde ckmeı.ttn Reiıiciimhur delegelere işleri Türk anonim şirketine alt hls-
kameslz satılması karan. ancak bu b• d • se seııetlerlle ga.yrl menkul malların önlemek için 
stok ıc,.,blt ı~ı bltlrlllnce vertıecektır ır ç ay v er 1 satın alınma.sına ve devlet d:mılryol- --Vekıllet. bilyüklere verııen 300 gra~ Ankara 14 (A.A.) - Reisicüm- lan idaresince işletumeslne. yeni 
ekmek istihkakının arttınlmasını da hur Milli Şef lnönü bugün s~at 17,30 meslekt tcknlk okullıı.r açılması ve Sıhhat müdürlüiü lıtanbulda ku· 
duşünmektedlr. Fakat bu hususta da Çankaya köşklerinde Türk Dil mevcut.larının bUy{ltülmesl hakkın- duz vakalannın çoialdığuıa bildiri
katl blr karar alınması, bnzı tetkik- Kurultayı delegelerine bir çay dakl kanun lfıylllalan milz:ı.kere ,.e yor. Bahçekapıda kuduz bir köpek 
!erin bltmeslne ba~lıdır. Ukln ilk ~ vermiolerdir. Çayda Büyük Mil- kabul edllmlştlr, müteaddit kimseleri mrdığı halde 
olarak ç:ıcuklann 150 gramlık istlh- let Mecli.i reiıi Abdülhalik R d Bundan sonra Mcclls ikinci teş:-l- bunlardan yalnız biri tedavi için 
kak!annın bfiyükler gibl 300 gram Başv.ekil Şükrü Saracoğlu ile b~~ç:k nln blrlnct pazar gününe kadar tntıi müracaat etmiş. Sıhhat müdürlüğü 
:\'erllmest düşünülmektedlr. Blr ço- Vekiller, mebuslar ve yüksek "tb yapmn~a karar vennGtlr, ötekileri de çağırıyor. 
~Uk doktoru olan Ticaret Vekill B. li subaylar da hazır bulun:~ tu~ İstaılbulda sct'leri köpekler göze 
iu~~çnctÇ~ltaın gelişme ça~ında bu- Milli Şefimiz bütün davetlilerle' gö- • Eski Fransız elçisi çarpEU:ak kadar çoğalml§tır. Bunla· 

ocu ara günde 150 gram ek- .. k k d'l · . . 1 d G 1 ' lk tneğl az cörıncktcdlr. Çocuklara 300 ruşere en 1 erme ayrı ayrı ıltıfatta genera e aul e e rın hepsi kuduz olmasa bile ha ı ür-
Cram tizcrlnden el-'Jnck verllmeslne bulunmuşlardır. , iltihak etti kütüyorlar. Mademki kuduz vaka· 
:Ylül \'e blrlnc!Leşrln karnelcrlnln Reisicümhurun kıymetli lan da vardır, Belediyece aahipslı 

İngiltere'ye hava akıni salahiyetleri azaltıldı 
Londra 15 (A.A.) - Diln gece İn- • Bent 15 (A,A.) - Natlonnl Zcltunı 

gUU!rcnln şark ha.valisinde bazı nok- gazetesi yazıyor: Tlmoçcnko orduda. 
talara yangın bombalan atılnmı. ba- kl slyast komlserlerın salihlyet.ıerlnl 
zı kfiçilk evler zlyana uğramıştır. ehemmlyeLll surette aznltıru~ır. Ko
İnsanca. ölil ve yaralı yoktur. Bu. mlserıer aynı rüt.bedckt S\lba; lardatı 
noktada ekin tnrlalnnn~ dUşen yan- bir derece a.şa~ı muamele gorecek.. 
gın bombalarının çıknrdığl yangınlar !erdir. Komlserlcrln askeri i~lcre 
nö~ctçller taratından aönd~!lş- pl!nlara kanşmamalan emredılm~ 
tUr. tir, 

lhevzıı 11e başlanacağı çok kuvvetli blr .. l • Fransanın eski Ankara. büyük köpeklerin toplanma.il, sahipli kö-
tlmal dnhlllndcdlr soz erı elçisi ,Jea·n Helleu .. general ?e peklerin de ancak Belediye talimat-

Ar jantinden ·de buğday Ankara 14 ..:... Kurultayın ka- Gaulle e ~.atılmış, dun şehrim~z- namesine uygun olarak tasma ve 

t
• panmasını müteakip Reisicümhur, den Kahıı eye hareket etmiştır. ağızlıkla dolasmalarmm temini iea· 

ba larında Maarif Vekili bulundu"u El ilik biılncl katibi B. Bala da beder. Acaba bu tedbirlerin alın-
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SÖZÜN 6ELiŞi HARB 
--~--~--

Herşey parayla değildir 
B clediye işleri üzerinde koııuşurkaı budan cllyorlar ki hor 

Jş para ile olur. Bazıları da param yapılacak tfJer 4* 
ftrdır, dJyorlar. Ben ikinci gurupa hak verl1oıwn. l>ihıya •M
Ulm para, kelftm parn» dünyası de!fldlr. Zaten dünya kurul4u· 
fu zaman ortada para yoktu. Para IOIU1tdan ~- ~fm41 btr 
~k şey parn iledir ama yine p:ırasıs yapılan itler ftl'. 

Ural ve Sibirya' daki 
sanayi havzaları 

Bu yeni sanayi mıntakalannın 
istihsal kabiliyeti nedir ? 

Kafkasya' da dağ 
muharebesi başladı 

Bir kere bakın: Ilfılft dUnyaya parasız pllyorm. t~cıe ol· 
dukça fena manzaralar bulunan yerlere girmek para Dedlr 
de bu güzel dünyaya gelmek, şu mavi gökyttdnü, 11J ataçlan, 
ıu denizi, şu yıldn.lan Eeyretmek panmz. Yqmnamıs lçtn en Jfl. 
zumlu şey olnn lınvnva hAIA para vermlyorm. uyını panmtıırl 
Güzel rtlyalar da caba! Yazın bedavadan ımııyonız. D~tııı 
bu sı<'.nklık bize kışın ne pnhahya malolur. Yu gUntff pnra ll• 
olsn:rdı biitçeJer hayU sru-sılımı. Çok şükUr! 

aUl1ar PQeD _. Dnttptt~ bu lon 10 Jeııe rartmda eo~er, 
telle de oan., ~ mmt.aıa.nı ~ol(a. nehrtnbı p.rkmd& 7en1 a.na.yl 
b.J'beW}er. ltiİıdl ~d bMu.- mıntakala.n turmuılardı?. Bu mın
a kblUcıtre stmılt*. brttl•rin ta.ta bllttın Rusya"nın aıayt kudre
tlb:ıd. b1a.ıı l&D&11 h&lRlt.n nere- ıtn1n tçte bırtnı teşkll etmekte, a1lA.h 
lerld1r " bunların w.tb.lal tablllyetı tıtl?ıaaIMwn )'1kdo otm bq1 burada 
nedlrP İstiçredı flbn ouetı. da 71.pılmattndır. nuradnld maden Js
Lt.ueamıe raıdıtı b1r makalede buna Wı.!aıft.tı fUdur: Petrol & mtlyon ton 
d&Jr f1J JllalCmatı ~: Jant Bovyetıer Blr'll~ JıtthsalAtmın 

~talin?r~d etrafındaki muhareb~ler ! 
şıddetını kaybetmeden devam edıyor ı 

Sonrn daha ne par.ısız işler yapıyoruz: Dere tepe yürllmek 
parası~ Ya nynJdı:abı parn~ dlyeccla:fnJz. AynJdmbı yttrflnıek için 
deMJ ayağınızı konımak lclndi:r. Ayüknbısız da y0ı1lyeb11!nt· 
nlz. "n yol Vf'.J"gf~? Onu yUrllmesenJz de vertmn!7. Bundan bn~ 
ka on para \'ermeden Lrtediğinfz bc1ar prkı 83yliyeblllrstnbı. 
Scmntz güzrJ olsa bllc. Güzelse bn.şlcalanndnn ftstellk para da 
almam~ lmblldlr. 

Nihnyet dUnynyn para vermeden glrdlAintz gibi para verme
den cılm.rsmız. Aklınıza glö~ masrafı gelme!fnt PlU'ftsını eebt
nb:den ver~t>k değilsiniz ya. Onu başkalan df!~lnslln! 

Velhnsıl 1ıer ~ey ancak -p:tra fie kab1!dfr, dem.ek ~· 
Sem.mı 1zıet Sedes le1 bUyütüyor. Znten bh parnyı icat et
mf'1de dünyanın tadu•ı kaçırnu~, kenc!lmlz.t m~!rlil durum!l ııok
mu~z. Bıılan hnyvnnl:!r hlç pnrnya ynruışıyorlnr nuf Refo ~ 
kedi1tr, köpelderl Bizlm gibi şehlrll!l"dc, evlerde ynşndıklnn, ye
yip fçtfklerl halete neye para \"erdlklerl var? 

Şevket Rado 

Zeyt 0 

nyağı tücca ları 
trös m.. ya tıla ? 

Ticaret odası bu husustaki ihbar 
üzerine tetkiklere haıladı 

Pirinç, zeytinyağı, peynir hakkında 
tetkiklere dün de devam edildi 

1~11 een~!indesı. tımıa.ua Jbılln- 7Ü%d~ on dördU, d~ptlr cevheri 9 mll
dlya'ya ta.l1ı rapıian k1.f hru'binden Jon ıoo,ooo ton :rant Rus 1atlb.W1n1n 
btrı Bovret Rueya'ıun 11.nıı.)'1 ~ok- Jfu;de otuzu çelik '1 mJlyon ton ;nnl 
twlerlnd• btıyQk del1Şll::llklU 7ıı.pıl· umum tatth.snlln yüzdo otuz b~. 
mıştır. o tarihten I01ll'a t1n1 dalt!an tömnr ııo milyon ton ranı umum 
nkınmda. 81b1ryı!da yeni. fe.brlkalar iıt\hsalln ytlzde otutt ~. bnlor 180 
kurulmuştur. Bu fabrl.kalo.r kurulur- bin ton yani umum tstlhsaltn yüzde 
ten tcft.bmdıı. muhttllf cephelerin 1h- doks<ı.n b1rl, turşun '1,'100,000 ton rn
t1yaçlamu temin etmek, sulh a.ma- nı 1st1hsn11n yt\zde doksan b1r1, mı.ı.n
nındn. da f1mendlfer nakliyatını uaıt- fl\nez 200 bin ton yani yüzde n.ltı 
mat gn~sı gözöntınde tuttılmuştur. buçu~. nike: 10 b!n ton rant ytlzde 

Ru.sya'da bqlıca. 1&nay1 mmtaka- elli nltısı, krom !50 bin ton yanJ ,.UZ.. 
lan Moakova, Lentngrad, Ukl'ayna, de yüzü. alüminyum 700 b!n ten :yn.
Volga mhlllndo Stallngrad ve Sara- nt rtızde kırk blr1. 
tov, Mo!".rova'nın otmal doıtusund!l Do'·umn snnnyt ı.100.000 metre yıı.
Gorlrl, Ja~lnwl, Uml'da Bverd!ovsk, nl Sovyetıer Blrıt~ı 1.stlhtallntn dfi~ 
Magnttogorsk, Thcllablnsk, nthayot te biri, ayakkabı 46 mllyan ~t rant 1 
SfblrYa'da Ko:nrneua ve Npvos1blrsk- lsttru:alln yllzde ytnnl Qçll. 
tır. Burnlaroa 1k1 bUyt\k allft.b fabrl- Merkezi Urnl'llarda demlr cevhen ı 
tasmdşn b~"ta bırt TheJlabtıuk'te, vertını a.~oo.ooo tondur. Bu rn.knm ı 
diğeri ma.ıtngrad'da. munzzrun tnı.k- Ukrayna'dan geridir. Ukrayne.da ls
tör, Ford otomoblllert ta1"%lnda gerl t1hsa1 bütfuı Sovyet Ruaya'nm da
ha.ltnda otomabU yapan Oorkl ve mirde yüzde ön se1"Jzlnl, çeUkte yftz- l 
Jnr.rolawl'da otomobil, eamtov'da de Y1rm1stn1 teşkil edlyordu. Mama.- ~ 
sırnat A.letı fnbrlktı.lan ve dl~er pek 11.lı ictlhs:\lln uttınlma&. mllmk\ln
~k fnbrlkalnr vardır. atır. En ehemm1yctl1 çe11k lstlh-

Bu · 1tı.br.lknlardan hepsl.n!n daha. .sal merkl'ZI Magnlto[!orsk (senede / 
rulh zamnnınd:ı glz11 tubelcrı vardı., 2.000,000 ton) Zaltnust Cl,000,000 
Buralara e.nc:\k partiye mensup o'IA.n ton>. Nlznl TegllSk (500 bin ton). 
va elletlnde hususı vııstluı bulunan Thellablnsk, Sverdlovıılc mınUı.kn.la
~ller gtrebllirlerdt. Gizli lrulmlnrda rında kömür ocnklıınndan senede 1~ 
tıı.nk, zırhlı otomobil, top ve~ire rn· milyon ton kômftr alınıyor k.1 Bovyet 
pılırdı. Aynı zamandn tnçftk tacU- kômüı· lsUhsal!nln tnkrtbcn yüzde 
IA.tla bütün :rc.brlkalar hart> 1stllısa.- onudur. 
J.Atmn. çalış:leak hale getirlleb1llrdl. Urallarda Volga hnvallsinde Back-

Ukrayna ve DonCQ ba,•zalnrmın neft ve Prlkıunnert'te bulunan pet
elden çıkmn.ı:ıı Ruslar için büyük bir rol snlırunn senede 2,500,000 ton pet
knyıptır. Fakat yukarıda kısaca say- roı verlrler. Buralarda petrol tasflyc
dı{tımız yerler, Ruslann baııb sahne- hnne1erı de vardır. Urallar ile Hazer 
ılnden ı:za.ktn bir ço.lı: sanayi mer- denızt Rrnsınd.a.ld Embıı petrol sa.ha-
tezlert olduğunu gösteriyor. Ural'dn ın d:ı 7~0 • 800 bin ton petrol verlr, 

Yiyecek maddelertnın flatlertnde Kousnetzk havzasının kömürleri ve 1 bu petroller Orsk'tn tasfiye edilir. 

Doğu çepheslndeı 

Kafkuyada dağ muharebesi 
batlamıı. bu y{lzden hareket (Ya· 
Taı1amı§tir. DOnkn Alman tobll
lt Rualann fevkıı.l&do mU.ıılt 
mevkilerde mUdafaada bulun
duklannı, fakat buna re~men 
llerlemekte olduklarını blldiri
')"or. Kafke.5 Karadeniz limnnlan
na havn akınları ynpılmı,. birçok 
vapurlr.r haaara u~rtılmıştır. 

Londradan gelen habeılere gö
re Ruıılo.r Kre.snodar mıntnko.aıın
da bir miktar geri çcki!mlş!erdir. 
BakO ıimendifer hath boyunca 
Hnzer denizine doğru ilerlemek
te devam ediyorlar. Times gaze
le.tinin askeri muharriri eliyor klı 
d(afkaslarda iki geçit, iki yol 
vaıdır. Bunlarden biri Oınial ee
çididir, Ordokonidze" den Tıflise 

giden yol buradan geçer. ikinci
al Kouch geçididir, KUtııyis' o gi
den yol burndan geçer. Almnn
lar bu geçitlere yııklaemııl':a çıılı
oıyorlo.r. Hareket yava~lamı~ ol
mnkla beraber teşebblisU hAI~ el
lerinde tutuyorlar ve ıerf bir 
hamle ynpılmrun lhtimllli da var· 
dır.> 

Stalingtad mıntaknsına gelin
ce, burada harb eiddctini kay
betmeden devam etmektedir. 
Ru&lar her tarafta ıiddctli bir 
mukıwcmet g8ıterlyorlar, bıızı 
noktalıırda kar~ı hücumlarda bu
lunuyorlar. İngiliz aekert mUte
husıtlan bu muharebeleri geçen 
ıenc Moskova etrafında yapılnn 
muharebelere benzetiyorlar, cBu
radaki taarruz netice vermiyecek de~l.kllk yoktur. TScarct odnsı, ıuc- Zeytı•nyagv l fiatİ Ma.&nltogorsk cremır madenleri bul Üı;ilncil ~ senelik pl!\.nm bnşlnn-

earla 111o teınıızta bulunarak kont.rol tabrlkıılara Hizumlu olıı.n maddeleri 1 gıcında Urallar Rusyıı'nın en bilyfilı: 
ı,ıertnl ıentljıetıne~e çalışmaktadır. d . . .. temin etmektedlr. Bu madenlerde ıs- maklne .sannyU merkezlerlnden blri Mahkemelerde: 
Plrlnç tücca.rlannm 8{).tış :Un.t.lerlnt eğJŞffieffiJŞtlr tlhsalCı.tı arttırmak da bblldlr. hhllne ı;etınn1ştı. Bnşlıcn 8 makine 

olursa Almanlar için bUyiik mağ
ltıbiyet demek olacaktır> diyor
lar. Mamafih bunlar Knlaç mın· 
taknaınde. durumun Ruslar için 
biraz karı§lk olduğunu dn ilave 
ediyorlar. 

Cephenin şimal kısmında 
muhtelif noktalarda çarpışınalnr 
olmuştur. 

Mısuda: 

Yeni bir hudise yoktur. Yalnız 
hava fnııliyeti artmıştır. iki taraf 
dn tabiye kıtalnrı almaktadır. 

Uzak Doğuda ı 

Salomon adalarına çıkmış olnn 
Amerikan deniz ııilahendazln•ı 
piyade kuvvetlerilc takvi) e edil· 
miştir. VnşÜ'ıgtondan gelen ha
berlere r.örc Amerikalılar 4 nda
da karaya çıkmı!'lar, Jnponl:ınn 
bütün g:ıyretlerine mğm<"n mev
kilerini muhafaza ctm' .,ferdir. 
Bilyük bir hava meydanı Ameri
kan kuvvetlerinin eline geçm~,. 
tir. 

Japonlar hava hnrck:ıtı hak· 
kında molumat vermemekte. 
ralmz deniz muhnrcbe!indc t 3 
Jngiliz '\le Amerikan kruvazörü, 
9 torpido muhribi, 3 deniznltı, 
1 O nakliye gemisi bntırd klnrını, 
1 kruvnzör, .3 muhrip ve 1 nakli
ye gemisinin ağır haıııun ufaadı
ğını, Japon kayıplnrının 2 kruva
z8rün has:ıra uğramasındnn iln
rct bulunduğunu bildirmektedir. 
Japonlara göre bir takım pilotlar 
tayyarelerile birlikte kendilerini 
hedefe atmışlardır. 21 Japon tay-
:raresi kayıptır. \ 

• rut"':t:1DU.... • ta---=: ~rD 

tı r1a · ı o an 
l<apıcı yaptıklar na 

tontro!a memur edilen ftç çclUk fab- --- Bir kısım Rus fnbrl.kalnrmın ger!- fnbr1knsı ~udur: Sverdlovsk'dcki nğır ™ 
rlkaUlrll diln öğleden sonra ttcnret • t1 • ye nakledllme.!:!ne geilnce; tehdit aı- mnı~ıne yapan Ural Marşun·oo fabrl-
odnsında, odn umum! Mt1b! ve umu- Son giinlcrde zey'.mye.fı fr.a. he~ tında bulunan yerlC'rdekt fabrlk:ı.lnr- kalan, Navotoı;1l'dek1 otomob~l fab-
mı kı\tlp muav1n1n1n 1§Ul'A.k1 Ue tek- yübelmei bqlar:ıqta. Buna ç R d:m bir kısmının maklnelertnln sö- rlkrılı:ı.n, 50 b!.n kt.ş! 9:ı.1~tıran Th,.-
rar toplnnm~lardır. eıbep görillinedifinden, hük\ıın;u külcrek harb hattındnn uzak ycr!ere llablnsk" "f:J traktör fabrlknlan. Bu 

Dün toptan ~oou 95 kuruşla 100 zeytinyağı fiatleri ht\kkmdaki ı g6nder4Jm1ş olması muhtemeldir Fn-! mıntak~~ ki klmva .sanayii f:ıbrlkn-
kuru§ arasında. plya.sn.ya nrzedl!en üç kararın baki oldu~u bildir- kat bununla bu fnbrlknlnrın ~rld~ lan da Yarclır. l 

e ki 

Jftz çuva.! plrlnc'n ekstrn ek.&Lra ol- mJıtir. Ticant Vekaleti tarafın· 1 
kurularak ıstıhsnlAtta bulunması 1 Urallardan başka ııarbt Slblryn ve Beyoilunda bir apar~ımand~ ~~: ra bir dahıı hımzlık ynpmıyacnüım. 

madığı ve tırık p!rinçlcrle karışık ol- dan gönderilen tnmimdc de fj. 1 arasında bllyilk fnrk \ardır Ta.bU merke7.i A..ryııön cfa b~r Rus sanayi pıcılık yaptığı aırada elıne geçırdıgı Çclıeıp kendimi geçindireceğim. 
duğu nümuneler Ourrlndekl tet.ıdk- atleriıı bakJ oldufu kaydedil- zamanda, ntk:iyatın çok kolay 0 ;du- mıntaknsı vardır. Burada Kuznetz anahtan aaklıyarak kapıcılık hizme- Bekçi Sabri de iki dnircai soyufon 
!erden a.nlaşılm~tır. Tftccnn kendi ktcd'- Td mal v rmez.se 

1 ~ devirlerde b!:e bir fabrikanın ku- ve Karag::ı.nda kömUr oc&klan etra- tinden çıkarldıktıın bir milddet ıon· opartımaaıı tarassut nltmıı aldığını ve 
tendln1 kontro~ memur tllcenr h~ .. ~· tddc~ t dbirl:.. ala· 1 nılmnsı 1ç1n nylar, hnttA seneler Iô.- fında 1k1 btlyük ı:hr s:ı.nay1 merkezi ra aynı apartımanı aoynn on ıekiz gece geç vakit Me\·kit orndnn çıkıp 
heyetlnln ticaret odasına ihbar cakt m- V e c zımd:r. Buglinkll şerait lçlnde büLtln i te~ı-.ıı edilmiştir. Bu havaltdt":Jd lnk1· yaflannda Mevlud ün muhakemesine kaçarken yakaladığını söylemi~tir. 
ettiğine göre İstanbuJda h\r takım L 11'. J fnbrlkaln.rdakl mn ·tnf'lcrın söl:.Ulüp ş:ırı anlamak için l936 ile 1939 sene- ulıye yedinci ceza mahkemeaiınde Diğer §Ahitler de dinlendikten sonra 
phıs!arın ellerinde saklanmış ph1nç.. - - gMUrülmes1ne tmka.n l'Oktur. Hiç lert nrası~da şehlrl~rln nüfusunun bakılmı§tır. Maznun MevlQt roahke· 1 müddeiumumi idclianemesini okuyn-
Jar mevcuttur. Ticaret odnsı d.Un bu ttıcca.rlannı tekrar toplıynr:ık tonu- şüphesiz en kıl'ınetl! ve en ıız yer artışını gözfulilne almak ktıfld1r. Ye- mede suçunu itiraf ederek diyor ki: 1 rak Mevllıdün suçları hem kendi iti· 
tf}ıası ve eller'ı.ndekJ plr1nçlert tesbl- oaca.ktır tutan eşya nakledllmlştlr. Meselll. nl kurulan bKnrgandn"nın nüfusu ~20 - },imden çıkarıldım. Baıka it rafı hem de ~ahitlerin ifadeleri ile 
•- b ı t • • Ukrnynıı.'dak1 muazzam t.Orbtnlert fırdan 166 ine, Navos\b1rsk'Uı ı . . Lı : , v 

""' aş nmış ır. Bazı yıyecek .,...,. t 1m binden 400 b1nc Kemerodo'da 21 bin- bulamadığım ıçın pııraeız ıı;wmı~tım. aabıt olaugundan suçların tekerriirü 
? .!un.up nakle mek kAnsızdır. • H ık " k d' E • ti" 1.1 l·d·· h · 'kl'k Zeytinyağı tröstü mü dd J • • f t) • den 130 bine, Stallnsk'd.n ! binden ınız ı yapmaga arar ver ım. v- ve ıç maı, n ev u un, şn ııı çcvı - ı 

ma e erinin la eri Fabrtkalardnkl m~elertn nakli 170 bine çıkmıştır. 'Velce kapıcı olarak çalıctığım apartı· ile ıu borularından tırml!Clıtrak hır• 
Zeyttnya~ flntıertndek1 yllksekllk Tlcnret odası mporttlrlert tnratm- gllç olmakla beraber bumda çalışan Ku:metz havzası senede 26 mllyon mıının anahtarlanndan biri bende sızlığı yaptığı göz önünde tutulnrnk 

ct1ln de devam etml~tr. Ticaret oda- dan dün plyMada yapılan kontrolla- mütehassıs loı;llerden gert!erdekt fab- ton. Kargnnda 7 mllyon ton kömfir idt Bir eece geç vakit bu anahtarla cezalrındınlmaııını istemiştir. Knrar 1ma haber ver1ld1R1ne göre zeo;t!nya- :nı. nazaran trrrn. yanının klloso rlkalnrda lstıfade edUdlğl tahmin 
tı tnccarlanndnn b1r kısmı arala_. 4~ ile 480 kurut arasında satılmak- olunabll1r. Amerika ve İngllttre'n1n veriyor kl Sovvct kömftr l.stllısallnln ııokak kapısını açıp apartımana gir· verilmek üzere muhııkcme ba~ka gü
rmda tröst vtlcuda getirmişlerdir. tadır. Raportörler 1..<1.anbulda pek az verecekleri makinelerle de yeni fab- yüzde ylrm.1sldlr. Kemervot't3kt alil- dim. içeride her dairenin tqkilatını ne bırakılmıştır. 
Ttcnret odUJ meseleyi tetkik etmeğe Urfa yağı bulunduCıınu raporl:ı.nnd.n. tik:a.Jar kurulablllr. Fakat btltlln mir.yum fabrikası Sovyet lstıhsallnln biliyomuın. Apartımanın arka tara· 
b&olamıştır. bl1~1erdlr. bunların Rus hnrb sanny!lndeld kn- yüzde ytnnl.slnl, Balkhaş'tnkl bakır fındald aydınlık için bmıkılan boılu- Bir kotra kapakland.ı, 

Trabzon yağının perakende flatl yıplan tel!fl edip edemlyeceğt hak- madeni Sovyet istihsalinin ytızde ylr- ı ğa geçtim. Duvarda. damdan aaağıya 
Ticaret VekA.leUnden Ucaret oda- !40 • !60, ph1ncln 120 • 130, nohudun kında bir §ey sövlemck gfiçtnr. Bu- mı be~lnt temtn eder. Bu mıntaka.dn kadar inen ya;mur borulan vardır. 2 kişi kayıp 

il Ue belediye iktisat 
1~1erı mfidfir. " enede 1 ~ milyon ton -lık J_.lh•nl • Hl~ilne tebliğ edlldlğ!ne"9 göre Tutan- 44 - 53 kunıf aramnda antıldığı ve nun lçln Rııslnnn hakiki kayıplan- s dil ekt~dlr "~ " .... Bu borulardan tırmanarak ikinci ka- Adnan ve Nihat 1smlntle iki 

bul piyasasında ekstra ekstra zeytin- btılgur, bakla. ye diğer madde!erln nı, gerldckl lstlhsalft.t mlkdannı ve e ~k!stan'da Fergana ve Buhara ta çıktım. Orada oturan Agriya"nın genç, geçen pazar arkadaşları 
Jağlnın perakende kilosu l22.ı5 ku- flat!erlnd.e bir deglşlkllk olmndı~ İngiliz - Amer:lkan yardımının derc- 1 ile Neftdn~'d:ı petrol sahalanndan mutfak penceresi açıktı. Pencereden Zekiyi de yanlarına alarak, Ok~ • 
ruştan ve ekstra ekstra sabunun k\- ııörWmü.şttır. Piyasa kontrollanna de- ces~nı ,bilmek ldzı:ndır.• ... enedı> 1,200,000 ton gayrt snfl petrol içeriye girip bir odaya geçtim. O~a- kanus adlı kotralarile gezintiye 
1osu 78,.25 kuruştan fazlaya satılmı- vam edilmektedir. Y enı sanayı mmtakaları ı~tıhsal edlllror. Blhlrya'dn Kaba• da ~i!"se yoktu .. Ko.~s~~u a~tı~ ... lçı~- Çıkmışlardır. Kotra Burgazla Kt• 
Jacnktır. D1lnkü piyasa kontrolunda İngiltere harb ne7aretJ tarafından rovosk'tn bir çok fabrlkll.lar açılllllf- dekı iki altın, hır gumuo yu:ıugu, hır nalı arasında kapaklnnmıştır. 
piyasada satılan :ıeyttnyağların yal- Bu·· tu·· n satışlar neşredllen bir broşörde de Rusyıı.'nın : tır. Sakalln'ln şimal ltısmmdn. &enf!- altın cep ıaati, bir kaplama masa ııa· Yahıız Zeki yüzerek Burgaz ada-
nız yemekllk rnR oldulı'u ve piyasa- yeni sanayi mmtnkalan hnkkmda şu 1 de takriben 420 bin ton ham petrol ati ve iki boş cüzdııru aldım. Oradan sına çıkmış ve kazadan zabıtayı 
18 ekstra ekstra yat ıevkedllmcdığl Serbesti• r maıernat veriliyor: istihsal edlllyor. dördüncil kata çıkhm. Bu katta otu· haberdar etmiştir. Bir haftcdan-
rftrülmüştUr. Zeytinyağı tüccnr:an ran Mehmet Alinin hela penceresini beri devam eden bütün ara.ştlr• ticaret odasına çatıl'ılmca bu husus k 

tendllerine sorulacak ve plyasnya pe. Mı·ııı" oyunlar eı·sku·· ,·c·ıer itere açıp İçeriye girdim. Orada bir malara rağmen Adnan ve Nihat 
rakende tllosu 122,8 kuruştan ekstra ' 1 odadan da elime ıeçen elbise, is- ismindeki iki kardeş bulunama-
•kstra yağ aevketmeıert 1steneccktJr. Herkes istediği malı karpin ve aaireyi aldım. Ellerim dolu mıştır. Aaraştırmalarn devam 

sabun satışlarının tetkiklerin- istediği yere nakledebilir Fabrikatörler Ticaret olduğu için borulardan tırmanarak edilmektedir. 
de ıs~ kam borsa zamanındaki F esfival dün ba§ladı Vekilini zivaret etti kaçamazdım. Mehmet Alinin adire- -----
tıatlertn muhafaza edlld.1ğl gö. ainin kap~ını açıp çıktım. Merdiven· Tütün işleri 
rtllmtl§ttır. Sabun f!aUerln1n d!lşme- Ankara 14 (A.A.) - Ticaret Şehrimiz blsküıcllerlnden iki lerdc.ı yava§ça inerek ıolı:ak kııpıııın· Ticaret Vekll1 B. Behçet Uz, 
dJl1nJ ve kara borsa rıatıertnın mu- Velı:ili dünkü tarihle Umumi müfet- :rw.uııı Oyu'nlar fcstfva1i dün baş- fabrikatör dün ticaret müdürlü- dan aavuıtum. Çaldığım oeyleri Ste- tütün üzerinde incelemelerde bu-
hafaza edildiğini garen ticaret odası tioliklere ve Valiliklere aıağıdaki ta· lamıştır. Törende Vali ve Beledi- ğünde Vekil Dr. Behçet Uz'u zı. de beride .attım. luna.n komisyonun işlerlle yakın· 
tımumı tAtlpl1~ sabun tnecarlan t!e mimi g1Sndenni~tir: ye Relst, birinci ordu müfettişi, yaret ederek kendilerine un ve- Bu hırsızlıktan yakayı kurtarın~!: dan alA.kadar olmaktadır. Komis-
temasa reçmeRe lrarar vermiştir. 1 - icra Vekilleri Heyetince Ve- örfi idare komutanı, bir. çok ze- rllmesint istemişlerdir. tım. Kimse benden ıüphelenmedıgı yanun kararlarına göre, asgari 
Peynir tüccarlarile tekr klletime verilmlı bulooan ınlahiyet- vat bu.lu.~muştur. Bu münasebet- Karne ne ekmek satılan yerle- için yakalamadılar. lıi bu kadar bı· spesiflkasyonlan ihtiva etmeyea 

.. .. .. ar lere dayanılarak alınmıı olan her le Emınonü Halkevl reisi B. ır:a- re un getirmek yasaktır. Bu ya- raksaydım gene de yak.alanmıyacak- tütünlerin ihracına mfüıaade goruıulecek türlil el koma kararlarının 25/7 /942 vuz Abadan güzel bir nutuk s?Y- sak henüz kaldınlmam~hr. Öğ- tım. Fakat ilk bıraızlıiı kolayca be- edllmiyecekttr. Bu karann tat-
Ttcaret oda& ta.rnfmdnn yapılan tarihJnden itibaren kaldırıldığı tami- lemi , fem1valln gerçeklenmesme rendiğlmtze göre, Ticaret VekA.- cerdiğim için bir haf~ eonra gene bikine ne zaman başlanacağı ay• 
~ere care İstanbuJa peynir gOn. men tebli~ edilmiı ve keyfiyet aynca yardım edenlere ayn ayn teşek- leU hububat ve un stoklarını tes- a~nı apartım.an! ~oymaaa karar Yer- nca tesbit edllecekUr. 
deren Trakya oehtrlerf De Bunada radyo ile de nqrolunmuıtu. Buna kür etınlştir. Oyunlar büyük al~- bit ettikten sonra elde edllen ne- dım. Evvelkı gıbı ırene aydınlık ko-
etok yapılm!f bir miktar peynir mev- raimen bazı mahallerde el koma ka- ka 1Je seyredJlmlş ve çok alkış- ticeye göre un getirilmesi yasa- ridorund~i •.u bor~arı~dan brma-
tuttur. Bu tehlrlerdekl tüccarlar re- rarlannın hülen tatbik edilmekte ol· )anmıştır. ğını ya kaldıracak veya ya.sağın barak Aırıya nın ?aıreaıne ~t~m. 
teıı sene olduğu gibi ellerindeki pey. du.x.... vS.ki mUracaatlardan anl ... ıl· bir mi'ıddet daha devamına karar Bu defa ba.·ka bır o.d. aya ı. ırdım. D.lrlerln mQhlm bir kısmını 1stanbu- k.. d B • • d h 

1 
lh ............................. .......... d lb y d 1 

ıa göndenntyerek alakoymuşlardır. ma ta b ~r." uihv~ıyetın ddr 1 a. 1~ a 
1 
ı· de tutarak böyle bir vaziyete mey- verecektir. Blskülcllere de bu ~rat an S k ıa~, pak eau Yk -;ıre k~ ıp 

Trakya ve Bursadakt peynir stok m ~le utund tıybaç ma e erını~. a- dan bırakılmamasını ve vatandaola· yolda bir cevap verilmiştir. aç ım. o aga çı ıncıya a. ar ım· 
mllı:tarı tesblt olunduktan sonrıı. 1~- tenı en yer e aer esçe aatı~ına musa- . . .. .. ae farkına varmadı. Fakat elımde eı-
taı:ıbul p1yns..-ısma arzına aıı., ı ade olunmaaını, nn bır mahalden dığer mahalle gotu- * Beykoz ilkokullarında okuyan ya ile giderken biraz ileride mahalle 
caktır ç 

1 

a- 2 - Bundan ba§ka cenc bazı ma· recekleri maddeleri nserbcsçe nakle· yoksul çocuklara yardım cemiyeti bekçisi Sabri ile lı:arııla§tım. ilk hır-
p • 1 · hallerde bir lmım maddelerin idari dilmesi ve alınıp satılması için ldaıe reisliğinden: Cemiyetimizin ııenelik aızlık Üzerine etrafı gözetliyormu~. 

eyn r tüccarlanndnn Istnnbul hd" 1 b' 1 b .. · ı · h ·· I" k l ık k ı d p ı 
buzhnnelerlndekl peynlrlerdPn sekiz- dta 1 ı~ er~ .. ta ı tuhtu ldluğu vek .u mad- admır e~mce.1 er ~u~ u. o ady ı. ve yar· umumi kongresi 23/Vlll/942 pa• Beni görünce hemen ya a a ı. o is 
de birinin derho.I plynsayn arıl'dıl- c erın dıı::er m~ ıı ere na hne mü- ım goaterı meıını raca c erım. zar günü ıaat 11 de Beykozda C. karakolunda da ıuçumu itiraf ettim, 
mes! Jstcnlld•ğlnl dün yazm~ıık Diin sande olunmadıgı da haber alınmış· Not: Fiat baki kalmak ıartile zey· H. Partisi kaza merkezi binasında evvelce çaldığım eşyayı aatığım yer
ı>!yasacta bu huıustıı. hiç bir hareket :ır. B~ gibi tahdidatın alınan &edbir- tinyaiı hakkındaki karar da keza yapılacağındarı aayın Azanın teşrif- leri polise RÖıterdim. Cezam ne ite 

lfe demeli? 

Tan gazetesi yeni bir tlyin do
}a.yıaile cHariciye Utip wnumt 
muavinliği:. diyor. Doğru delil. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Halil Nihad'dan 
örnek almalıyız 

( lliııah·~•rpwdaıı 
'----~-----~--~··-----~:;m------..--..------"' Bir sahne ... 

tiyatro tarihimizden Kızılayın iyi bir ı 
Dünya yüzünde acayip adam 

~:~·t:~:·t:anblridiYan· teşebbüs Manzum Pı·yesler 
Bir de ne l'i>relim 1 Y alJn, pe~· 

rin akıbetine edebiyat mahsulleri 4.• Harb halın' de veya i•gal uirAmlf. Bir Fuzuli aekb lira. Nedim _ • . x 
piyuadan kalkmıt. altında bulunan memle· Eşber'in temsili vesilesiyle • 

yenı bir 

1 Tramvaya 
atlarken 

Bir çocuk düıtü, sol 
bacağİ kesildi 

cNe mutlu bizim millete. mi v dl- ·ketlerle mektuplaımayİ 
yellin 1 Edebi pheser bayle yagına , d• DUn saat 15 te Çemberlitaıı ecza-
Haaamn böreği gittili için. Acaba temın e ıyor Manzum piyealerden, bUylik traje- na ifade ettiklerinden oynaM&İıu nesi 8nünde bir kaza olmuştur. Ak-
hanaf eli 8pülecek münevverlerbnb diler için kısmen blr lstlına yapa- kulağımız bugün pek alıoık olmadı- aar~dan Ortaköye giden tramvaya 
sinemadan, danab çaydan, balodan Kızılay kurumu. harb halinde v~ lım. ıeylrcller dalına. biraz yadırga- ğımı:ı bu tarzdan irkilir, es~Uerln atlamak isteyen 14 yaşında Davut 
bat alarak kıyıda köıede bunlan ya inal altında bulunan memleket• ma duyarlar. ÇUnkli Pierre Briason' • tattıkları zevki tatmamıza ımkln adında bir çocuk düşmüo ve sol ba
aaklı tutuyorlar? İD1allah bu endet"• lerde oturanlarla mektuplaşmayı un dediği ~lbf günlük muhavere yoktur. cağt tekerlek altına kaçarak bileğin
lik mevcut nüıbaJarm keae klğıdı temin etmek için Ankara, lzmir ve manzum olunca insana tuhaf geli- AH Haydar Beyi takiben Ahmet den kırılmıştır. Yaralı çocuk derhal 
edilitinden ileri gelmemiıtir. Yokaa, İstanbulda birer chaber alma büro• yor. Ve gUnluk ı8zlerin gülünç ol- Vefi.k pa~ ~!yatro. edebiyatımıza ,Çemberlitaş eczanesine alınmış ve 
di4ünüyorum. ll!lfınıyorum da bildi· su> kurmuştur. Üç bUro bir hafta· madan manzum olarak söylenmesi Molıere tercumelerı arasında altı ilk tedavisi yapıldıktan sonra has.ta
iim yüzlerce gramofonlu, radyolu danberl faal.iıyete geçmiştir. Şehri- aynca bir muvaffakıyet sayılıyor. manzum es~r kazandırmııtır. Bunls;r neye kaldınlmı:ttır. Beyoğlu tarafına 
evin neresinde kütüphane buhınduiu mizdeki büro, İstanbul merkez pos. O derece ld esere ıiir kıymetinden hece sıra.sile: Adamcıl - Le Mı- giden tramvaylar bu yüzden 20 da-
aklıma gelmiyor. tanesi karııaındaki sokakta Kızılay ziyade bu bakımdan bir kıymet santhrope, Kadınlar mektebi - kika kadar işleyememiş, cadde 

Meıbur bikayedirı satıı merkezinin arkasındadır. izale ediliyor. Üstelik manzum eser• L'Ecole des femmes, Kocalar mek- Çemberlitaş durağından eczane önil-
Rumelili baba, oğlunu evlendir· Uzun zamandanberi akrabaların- lerdo mısra ve kafiye zaruretleri do· sebi - L'Ecole des marla, Okwnuı ne kadar sıra sıra tramvayla dol-

miı. Ertesi ıabah oğlanda surat bir dan haber alamıyanlar bu bilroya layısile rasgelinen fazlalıkları, lü- kadınlar - Leı Femmes savanteı, mulltur. 
karış. İhtiyar, merakla: mUracaat ederek 25 kuruı mukabi- zumsuzlukları müellif ne kadar, şair Savruk """ L.Etourdie, Tartllf Hareket halinde bulunan bir 

- Abe nedir derdin be Oımen· linde matbu bir {baber alma) ka- ne kadar mahir olursa olsun tama· Tartuffe. tramvaya atlamak yasak olduğu 
cild ğıdı almakta ve bunu fransızca, ya- mile gizliyembror. Ahmet Vefik v paıa füe tahsilini halde bu yüzden kazalara ıık sık 

Evli.t, münasip bir lisanla, gelinin hut. almanca d.oldurt~rak b~roya Bu sebepten bugüıt mesel~ Fran· Fransada yaptıgındacı garp temaoa raalanmaktadır. Kaza mllnasebetile 
beyaz duvağma layık zuhur etmedi t~~lım ~tm.ekte~ır. Gonde:e!1~n . ve sız sahne3inde manzum piyeJlerin edebiyatını yakından biliyor ve Mo- orada toplanan tramvaylardan birl-
ğini anlatmı,. gonde~ılen:~ sarıh adreslerını ıhtıv~ vaziyetine göz atar;ıak hemen hepsi- liere'i tanıyord_u. nin vatmanı 0 tramvayda bulunan 

Baba, hayret içinde: eden bu kagıtlar her hafta curnartesı nin seyircilere cruhsıkıcı> bir hava Ahmet V efık paşa bu eserleri ll- bir muharririmize şunlan söylemi§-
- Senin anacığın da öyle idi günleri Ankaraya ve orada bulunan teneffüs ettirdiği kanaatini görürüz. sanımıza çevirirken oekilleri gibi tlrı 

~::;:ıb~~emit. - Kim ne edeyiri beynelmilel Kızılhaç delegesi tara- Hatta, bu yüzden, manzum piyesle- edebr. kryn;et1erini de m~~afaza et.- «Tramvaya atlamasını bilen de 
fından ait olduklan memleketlere rin Fransız sahnesi.nde can çekiştiği- me~. ıstemı§,. asılları g~bı ~azmen atlıyor. bilmeyen de ..• Kim olursa 

Hakikaten. bizim eıki harflerle göndrilecektir. n1 bile iddia edenlere rasgelebiliriz. ter~ume etm_ı!~ir. Temsıllerı.nln ~· olsun tramıvaya atladı da dü~tü ve 
yazıl~ı_..davanlar hakkında da fÖyle Açılmasından düne kadar şehri- Klasik devirden Racine ve Cor- netıc~ . verdıgı yazık ~i tea'~>1t edıl· yaralandı mı ondan 50 lira gibi ağır 
aorabiliriz: mizdeki büroya 130 mektup veril- neille'in trajedilerinden sonra Fran- memııttr. Y-apılacak bır tecrübe çok bir para cezası almalı. Bir ay da ha-

- Kim okuyoru bunları be? miştir. Bun1ann içinde Amerikaya, sız sahnesinde muvaffakıyet kazanan istifadeli olacaktır. piı yatırmah ki akl· adam akıllı ba-
Kaldı ki eski harfle olan ,ürleri... Hindlstana, Fransaya, İngiltereye. romantikler filhakika bir müddet Şimdi manzum tiyatrodan bab:Je- şma gelıin ve atlamıık (steyenlerln 
Yeni harflere gelince... Romanya, Cezair, Yunanistan, Yu- rağbetle karşılaştılar. Bunların son dilince ilk aklımıza gelen, bllyük kulağına da bir küpe olsun.> 
Ortaya lise mezunJan döktük, goelavya. Halep ve Kırım' a gönde- .. d Ed d R d .

1 
şammız Abdülhak Hamide gele-

Univenite edebiyat fakültesinin me• rilecek mektuplar vardır. Fakat en ~3ta 1 •• mon ostan 1 e manz~~ liın. K d k ı 
zunlarmı döktük. Okuyabilecekleri çoğunu Yunanistan'a gidecek mek- tıyatro ıtıbarını tekrar bulacak gıbı Hamidiın ilk manzum eseri cSar- U UZ Va a an 
manzum Türkçe eserler, ancak hece tupler teşkil etmektedir. oldu. Uzun •eneler onun manzum d:ınapab dir. Edirnede yirmi gün 

şu hadise gözlerimin önünde 
~~~= ~ 

Güneşli bir tramvay dura~ 
Orta yaşlı, iyi gtylıımlş iki adam 
birbirh:rlne raslamışlar... Şap. 
kalan ellerinde ve çıplak kafalan 
güneş ışığında pırıl pınl yanar· 
ken son derecede hürmetkiranı 
tavırlarla konuşuyorlar: 

- Bu ne mes'ut tesadüf efen
dim!.. Bu ne mes'ut tesadüf! •• 
Tatlı sesinize hasret kaldık efen
<llm. •. 

- Vallahi bendeniz de ayna has
ret içinde idim. Arasıra lıltfedfp 
kapımızı çalıyordunuz... İhya bu
yuruyordwıuz. Halbuki şimdi ar
tık tamamile unutu1duk sanın.m ••• 

Şapkalar hata elde... Kızgm 
öğle güneşi çıplak başlarına ge
çecek diye ben üzülüyorum. Biri 
buram buram terliyor. Kafasın· 
dan süzülen ter taneleri kulak· 
larma kadar geliyor. Sonra kulak 
memelerinin ucunda birer cam 
küpe gibi sallanıyor ve şıpır şıpır 
omuzlanna düşüyor ... l\luhahhete 
devam ediyorlar: 

- Ne dersiniz efendL'll bu dÜ!l· 
ya vazlyetine? .. Harb işlerine ne 
buyuruyorsunuz?.. Bu işln sonu 
nereye varacak? .• 

Bu sorgu karşJsında k31an 
adam dünya harbini idare eden 
kodamanlardan birinin ismini 
söyliyerek: 

- Vallahi bunun cevabını «X,. 
bfle veremez! .. dedL 

Fakat sözil burada kesmedi. 
Harbin mukadderatını elinde tu· 
tan <cX>> ın bile veremiyeceğl ce
vabı kendi verdi. 

Sonra yjne birbirlerine dil dök· 
meğe başladılar: vezni cereyanından sonra zuhur esehrle

1
ri !11dkışland~ b~forddu._ Fra1nsız zarfında yazılmu~tır. Fakat o zaman 

edenlerin bım kitapçıklandır. Ekse- Eskı· bı·nalar ~ ~~ ~rm e yenı ır. evır açı mı, basılmamıştır. cŞehname> vezninde 
riyet de cep takvimi ,uarasının gıbı ıdı. Fakat Cyrano yu alkışlıyan- ld ğundan okunuıu bugün için Hl- Isırılanlar kuduz müeaae· - Çok doğru göriişünüz var 

sesine bat vurmalıdırlar ~:~~m... Aynen buyurduğunld laan. !ar a~~r ~amanda haklk~ ~yrımo'nun ;uı:undan fazla ahenklidir. 
Yeni harflerle Tevfik Fikretin kudretını alkışla~akta ıdıler. ~unun Bilahare Parise giden Hamit ora-

Rübabı Sikeateai yok. Halôkun def• Zaruret olmadıkça yık- da arka~ı gelmedı. Mınzu~ pıyesler ela cNestren> i yazm1' ve orada lstanbul sıhhat müdürlüğünden 
teri yok. Hamide ihtifaller yapıyo· - 1 · can çekı~mekte devam ettıler. bastırmıştır. cNe3tren> in vezni için tebliğ edilmiştirı 1 - Eminönü 
na. Şaheseri crMakben diyoruz. O, brı masİ İçin rapor Hakkiyle dü,ünülecek olurs:l can Hamit: cAruz vezninde olmıyan Bahçekapı tramvay yolundan Ka.-
var mı? İki en meıhur isim: Nedim, verilmiyecek çekişme manzum piye3lerin cruh Nestren taktiattan &ri olduğu için tırcıoğlu Hanına kadar imtidat eden 
Fuzuli. Nispetem en -kolay anlqdr· sıkıcı• bir hava yarattıklarından de- hece vezninde addolunamaz. Ben mahalde müteaddit kimseleri ısıran 
lar. Ele alınacak divanlan hani?... Kereste, çam, tuğla ve3<1İr malze· ğil tiyatronun asrın icaplarına uygun öyle addetmişsem hata etmi~ oldu- bir köpeğin kuduz olduğu tabak-

Hülisa. manzum Türkçe, yeni me fiatlerinin çok artmaıu yilzi.lnden yeni h!lvasına uyamadıklarından ileri ğumu itiraf ederim. Nestren hesap- kuk etmiştir. B\I köpek tarafından 
nasil için hakikatte Necdet RiiJtü- bir çok kimseler eski binaları yıkıcı- gelmektedir. Esa3en bütün tarihi ısız vezinsiz yalnız mukaffa bir eser- ısm1anlardan yalnız bir tanesinin 
Clem ~lıyor. Iara vermeğe başlamışlardır. Yıkıc• elerler, kostümlerile, dekorlarile bal- dir. Ve öyle telakki buyrulmasını tedaviye gitmiş ve diğerlerinin git

- fuki şairleri yeniler anlamaz lar bina için mal sahibine verdiği ka artık eskisi kadar cazip gelme-! İ3terim. > diyerek bunun da sahnede memiş olduğu yapılan tahkikattan 
ki. •• • maıeretini kabul edebilir mİ· paranıh yedi sekiz misli kar ediyor- mektedir. Seyirciler sahnede kendi- inşadıı."1.tn bütün güçlüklerine işaret anla§ılmışttr. 
yiz? Iar. Son zamanlarda yıktırılan eski leri gibi düşünen, kendileri gibi gi- etmiş oluyor. cNazife> de bu sene- Diğer ısırılanların hlc; vakit zayi 

Garplı bir genç, kültürünün bü- konaklar, geçen senelere kıya?J edil- yinen, kendileri gibi yaşıyan insan- lerir> mahsulüdür. etmeden Galatadaki kuduz tedavl-
yük babalarını anya anya, Ho- miyecek derecede fazladır. Bu hal lar aramaktadırlar. İıte kısaca Fran- cTezer> Abdülhak Hamidin Pa- hanesine acele müracaatları lazım
meroı'un YQDallca manzumelerine de-vam ederse lstanbutun eski ko- sız sahn~slnde manzum piyesin mev- risten avdetinden sonra yazdığı bir dır. Aksi halde hayati tehlike mu• 
Plaute'un Latince memurelerine ka· naklarından bir nümune ohun kal- kil. piyestir. Me~rutiyeti müteakip tem- bakkaktır. 
dar gitmif. Biz Tuızimatı değil a, mıyacaktır. Şimdl bize gelelim. Aşağı yukarı sil edilmiştir. 2 - lstanbul Belediye budutlan 
fU ıon dil inkılabım aşılmaz bir ıur Bundan başh sapsağlam olan ba- ayını ruht haletle karşılaşmaktayız. cEşber> iptida bir perde olarak dahilinde tahakkuk etmiş kuduz ıva· 
mu ıayacağız? zı eski binaların da - enkuını yazılmı::ıtır. Namık Kemal'in beğen- kalan mevcut olduğundan ısınlma 

Sahnemizde temsil edilen ilk man- mesi mükafatı olarak bilahare HA.- h d l l 
«Peki ne yapmalu nrn cevabını ucuza kapatmak üzere - «maili zum piyesleri tiyatromuzun ba§lan. - mit tarafından bu'"yu'"tu"'lmu·· .. ve pı'y••e vak.ası zu ur e er etmez ısın ana-

1338 - 1340 senelerinde butırttıiı inh'idam> olduklarının Belediyeye d d k l d b i y "" rın derhal kuduz müessesesine mü-
Ned• d' ril · • ihbar edildı·gvı· ve bu gı'bı· ı·hbarların gıcına ya~ uru 0 un~n ar an . 1r neşrolunduğu ı,ekil verilmiştir. racaat etmeleri kendi aıhhatlerl nok-

c ım ıvanı:ıt ese e fllll' ve ıım· olan Alı Haydar Beyın kalemıne "'E•ber> in de tems·ıı ka'- ilı·yetl l 
diki mebus Halil Nihat üstadımız da Belediyeyi uzun müddet işgal b I B l l S [l. " ., o tasından elzem olduğu, ehemmiyete 

. ettiği görülmektedir. orç uyuz. un ar ıurasİy e erg - cTezer> nispetindedir. İçindeki ha- tebliğ olunur. 
ve~ki matbu nüshalarda Nedimin Belediye, katı ve fenni zururet zeşt-i .Perviz, İkinci Ersııs ve Rüya mast parçaların şiir kudreti pek bü- ---- -
ancak 3269 beyti vardı. Ben. el yaz- olmaksızın hiç bir binanın yıktın!- oyunu dur. yükse de hareketsizlik yüıünden Bu sene fazla pekmez 
malarından da 104S beyit toplayıp ma1tna rapor vermemek üzere ala- Ali Haydar Bey 1856 da sefaret sahnede ümit edilen heyecanı uyan· yapılacak 
bu adedi 4314 e çıkardım. Kendi kadarlara icahed~n talimatı vermiş- katibi olarak Pariate bulunduğu za- dırmamaktadır. Bu sene iiı:üm mahsulü boldur. 
vadi:ıinde yalnız Şarkın değil, Garbın tir. man seyrettiği trajedilerin gördüğü cLiberte> de Pariste yazılmıştır. Bununla fazla pekmez yapılması 
..ı_ bu"yük' ,aı·rıen'le mukayese edil.... rağbetten cesaret alarak eserlerini Ancak cTilrk Yurdu> nda tefrika bb l d 
ua .. - G ·ı • • - k d' · k' için her tarafta teşe üs er var ır. mı'yecek '-adar mu··,t .. 6na bır' tur'· ve azetecı erımız yarın yazmış olduğu muha kaktır. Ken ısı edilen ve ıtap şeklinde basılmamı~ R l . '- 'h. 

H: """ L b esmt müessese erın oe~er ı tıyacı-ıanat dehası olan Nedimin vefahn· dönu··yorlar f865 te tabolunan ilk piyesini şu olan « i erte> yi H!mlt, Midhat b ülc b k ,_ 1 d ·· 1 l t kd' tm kt d" 1Ş .. ri paşanın sadaretten azli ve memle- nın üy·· lr ısınının pes:mez 0 
an iki asır sonra bu kadar türinin Almanya'ya gitmi~ olan Türk ga- aoz ere a ım e e e ırı ... 11 • karııılanması tetkik ediliyor. 

meydana çıkıp hbedilmeşi ba~ka zeteciler heyeti yann sab3.hki eka- mizde bir trajedi yolu açtım. ikmal ketten uzaklaştırılması üzerine yaz-
memleketlerde olsa mühim bir irfan presle Sirkeci ist;uyonuna gelecek- ve intizamıaa bu yolda beni takib mı~t~rd. Hamit: «E:ohas ve vakaya 
lıadise;ı sayılırdı.:ıt · edecek zevatı kiramın muvaffak ol- manı ar ve remzi ve müstear isimler 

tır. malarını temenni ederim.> vererek> bu hadiseyi tasvir ettiğini 
Halil Nihat, ~ivanın sonu~! Abir •nıınuunuuıınuııuuıannnu . . bildirmektedir. 

de lugatçe, hatta ansiklopedı ılave geldiğini öğrenmek kifayet etmez. Başlangı;ta. çok yenı olan tıyat- «L"b t b .. kU h" . fki 
etmiş Me ıA • l k l' ·hak Hekimlerin agvababa,. Hippocrate'a romun. "Ok güç lan bu çığırda 1 ere) ugun urrıyet 1 r-
kınd · .. s1e.ad~ımza 

1
» e unesı • • v1 b' 0 b h de lerimize uy~n oldu~u gibi sahneye 

a şoy e ıyor· da Şarkta (Bukrat) dendiğini öğren· eser veren er, ıraz sonra a se - ' 1 ·v 

1 
. . 

1 <cVaktile BabtAliden Padi~aha mek elvermez. Bir takım ansiklope- ceğimiz Abdülhak Hamit müstesna it~u k~ııs~/• . dıg~r erH: .:•spet ~ 
takdim kılınan nıaruZ!lt kağıtların. dik ve pek hususi malLımat var4rr olmak üz~re, yetişmemiştir. Ali 

1 

~.um uNn ır pıy~bs~ır. d hmı es;r 
d b . · Is · •. H d B . ! . . il d" ıçın: « estren gı : o a er vezın-a:ı ın o a gerekttr. Bu kağıtlar· ki bunlar Halil Nihadın yaptığı gıbı, ay ar ey:n eser erının tems e t· d 1 k ff ı 
dan birine (telhis) ünvanı verilirdi. kıİı kırk yararak bazırlan&cak e~lı:i Hp edilmedikleri de kat'i olar al< ekn mu~frra vl e yab_n1 .ı.z mKu afi at 0 a• 
D v d d v d' . , • • bT k d. p· 1 . Ü •· ·ı , ra tavsı o una ı ır. ava s mu-ogru an ogruya Pa ışahtan sadır lutapları iliv~ edilmelıdır. Yem harf· ı ınmeme te ır. ıyes erın çunun kayYet ise de mUmkUn mertebede 
olan emirleri havi keğıtlal'a ise (be- ferle bütün eski eıeıler bu tarzda 1 de temsil h.biliyeti yok denecek ka. • 

d l gacabetsiz görünür. Haşivden aza• 
yaz) denilirdi.ıt basılmalıdır. O zaman okunur, bti· dar azdır. Hele intihap e i en vezın de, nakıs denilecek dere~ muhta• 

Eski bir Tü:-k metnini okuyaha- fade edilir. Ama ne büyük emek... dolayısile bu eserleri sahneye uy- d d' B . tl __ı 
k • • ( h b) k lim • • B •- 1 b' k"ld k '- k zor- sar ır.) ıyor. u mezıye erıne rai-me ıçtn yalnız eş e e esının u eme.: ne derece büyi& olunalgun ır şe t e o umalf. ta pe 

:Arapçada kırat, (ikıun) kelimesi· olıun venneğe borçluyuz. dur. Aynı zamanda mısralar eski 
1 

Seliın Nüzhet Gerçek 
nin Fariside ziynetli etYa manasına (Va • NU) şiir ananesine göre müstakil bir ml- (Devamı ıahife 4 sütun 1 de) 

Bay Amcaya göre ... 

Belediye iktisat müdür
lüğü yeni kadrosile 
çalışmağa başladı 

Belediye iktisat işleri müdürlüğil 
dünden itibaren yeni kadrosu ile 
çalışmağa ba§lamı~tır. Mülga fa§e 
müdürlüğünün açıkta kalan memur~ 
ları dün sabah vazifelerine gelme
miştir. Belediye teftiş heyeti müdil
rU B. Necati Çiller ve memurin m!i
dürü B. Tarık dördüne!! Vakıf ha· 
mnın ikinci katında çalı~makta olan 
Belediye iktisat işleri müdUrlüğünde 
meııgul olarak memur vaziyetini ve 
i()oşalan oda.lardaiı ne şekilde istifa
de edileceğinJ tesbit etmi§lerdir. 

Böyle dakikalarca süren ayak 
üstif ~ohbetinln sonlanna doğru 
iltifatlar yeniden ateşlendi: 

- Yani göı:lerim nurlandı azi
zim ... Bu tesadüfe ne kadar mem
nunum tasavvur edemC'lslniz ... 

Gibi sözlerle birbirlerinin elle
rini sıktılar. Biri uzakJa~tı. Trıım· 
vay bekliyen olduiu yerde kaldı 
ve konu.5tuğn adamm arkaS'!ndan 
baktıktan sonra yüzünU buruş· 
turdu, yanındaki arkadaşına: 

- Amma traşçı herif be... İ1d 
saat ayak üstiln<le! .. Sapka elim· 
de, güneş tepemde .•. Dünyada ne 
herifler varmış yahu! .. 

Biraz evvelki o dehşetti iltifat
lardan sonra bu sözler! .. Belki de 
şu esnada uzaklaşmakta olan öte
Jd adam da aym seldlde dilşUnU
yor ve kendi kendine aynı tarı:da 
sövlentyordu. 

İnsanlar, bazı etiketler yiiziln· 
den kendilerlnl ııe kadar isteme
dikleri sıkıntılara sokuyorlar .. 

Hikmet Feridun Es 

Pamuk ipliği işliyen 
fabrikatörlerin bir 

müracaati 
Pamuk ipliği işleyen fabrikat5r

lcrdcn bir kısmı diln ticaret oda3ına 
milracaat ederek Sümerbank tara• 
fından kendilerine ı,lenmek üzere 
vrilen pamuk ipliği mikdarının yüz· 
de altmıştan yüzde yüze çıkarılma• 
sını istemişlerdir. Fabrikatörlerin 
noktai nazarına göre istekleri yerine 
getirildiği taktirde pamuk ipliği ma• 

mul!tının şimdikine nazaran hisso
lunacak derecede ucuzlıyacağı ileri 
sUrülmektedlr. Fabrikatörlerin bu 
mUracaatı ticaret oda9ı tarafından 
tetkik edilmektedir. 

* Şoför Şemsinin idaresiııdekl 
Y enlmahalle otobüsü dün Pımgaltt
dan geçerken mot8rU tutu§mu~ da 
bir kazft3"a meydan vermeden ıön
dürülmüotür. 

Hapishanelere elaltmdan ... Böyleleri. şeytanın, 
bteberi sokmak bazı kimselerce kadının aklına ge~yen 
ihtisastır bay Amca...... bulurlar! •• 

hattal ... Mesel! birisi, delikteki dos·ı ... Geçenlerde blrlsl de blr nıah- ... Memurlar dolmalan incele-j B. A. - Bunlar, pirin~e el kon· 
yollar tuna kokain taşıyabilmek için kô.ma bir tencere patlıcan dol- yln.ce bir de ne gör.sünler: İçleri duğu devirden kalma dolmalar 

a~lzındakl altın dişleri kullanır- ması götürmü.§.~ _ esrar dolul"" olacak!._ 
mışl ... 



Sebze fiati 
Şehrin muhtelif ıemtleri 
arasında büyük fark var 

Posta faaliyeti 
lıtanbal poıtalanndan 

939 aeneainde ~n 

MiW 
oyunlar 

Feativali 
mektup, gazete, kart 15 aptoe ou-

Şehrimizdeki 1ebze liatleri, her ınarteai aaat 1 7 

•mte gör.•. cı~pet "kab~l etmez ıu: 939 yılı poeta faali.Yeti haklcında ve 21 de Saray-
rette deiifiklik ı~ıteny~r. ~rc;ı hazırlanan bir iatatiatikten öfrendi- bumu Park pzinonnda. Dutauliye 
eoa zamanlarda fiatte bır mikdar ğbnize göre 939 yılı içinde lstanbul 7oktur. 
difü]r.lük varaa ela iatibaal fiatle.rine o.tan lerindea diler vilayet ka· Oyunlann bitmesini mUteakip 
aazaran tch~in ha_zı amtlerindeki ~.. n~e ve köylere flcretsi; ru- Tıbbı adli &nOnden muhlellf cemt-

Sa~tJok )'~lir. taraflar d mi '53,305 teahhütHl ve 1,550,000 lere eaat 7UJ!Dda tramft)' eental 
a a v

1
• d ıtandlafl • '-!r a &.di mektup görıderilmlıtir. Ücretli vardır. 

aon zaman ar a omateaua ~· o~u adi melı:tuplann uyw 9 mfl7ondur. 
25, ~atlıcanın ~OIU 20, taneaı 7, 8mMlan bqka 200,000 ilcretll &dl 
'bl>enn de,ıoıanın da 20 kurl: açık muhaDer. kam. 400 000 tuh-
hdar ~bl~ıiı görülmilıtür. Bw;a ~ mekbap, 5 nıİ17on .~mat. 
mukabil cliıer semtlerde domates:a bu., 6 milyoa te sa d rilm1ttlr 
ı_o. hatta 7,5. patlıcanın 1', 'bib: Bir 7il içinde •ı:nbul • ;. .. ı.: 
rm de 12., kurup kadar •tıldıgı !erinci _ d.--ıı 1 L 

en ... a .-..en ı..n •• au-
pJrlilmelr.tedir. IUli ektup ta. kart nala 

Hllde 1&tılan 1ebzenin. ç~fu, !.. ~ :..::: yektbıu"2; mU-
tanbul boatan ve bahçelennın mah· 50S _..ı_ B h 1 

16d.. Bun nJ be b ·-·--bul r..~03 bia -r. il ... p. • ur. u a ra er, JStan ul _J _ _!_..J -ıa-..ı 65 
1-hçelerinin m6him l>lr bmı kah- poetanawnaaea ........ 

il Deri d ld 
.. s....da Wn ldla6r mektup veealre s8nderil· 

ama ann e n e o ,...... D mekteclk 
lnırılar fiatfer Gzerinde müeair olu- • 
70rlar Kal>zımallar kendi ellerin- Alakadarlar 940, 41 n 42 Mil .. 

deki ~allan .Onnek için bat.kalan- !erinde bu faaliyetin çok arttıiım 
lnn eli:ıdeki b~ •e boatanlann t8ylemelr.ted_ir_l_er_. __ _ 

mallannı aatın almamaktadırlar. Bu * H~ Vida admda dart 
8a1'etle l.tanbulun batlıca .ebze Ye ---•--d hlr k nin dakl 
bahçe iatilıaal merkezi olan Pendik 7..,...n1 a fOCU yanın 
•• Kartaldaki bazı mtı.tahlillerin ~e oyurken on mette derin· 
•allanna müfteri bulamadık.lan a6- likte hlr b,uya dfltmtlttGr. Çocu-
ı6lmıiftilr lan dflıtüitlntl etraftan siSrenler 

· poU.. haber •ennifler •e derbal 
b,a,a adam lndin1erek çocuk çı
karılnutm. Dlpne netloeahıde muh
telif y•lerlnclen yaralanan •• fazla 
m 111t1naktan 1'utalanan Vida Balat 

MERHUME 

Hüsnjye 
Sadıkoğlu'nun 

Mevlôdu 
Hatıraaı. kendi.ini tanı.yan 

ve aevenleriıı p)binden hlt 
Mı uman ailinmiyecek olan. 
te"Ygili kmm HOsNlYE'nba 
birinci aeneyi devriyeyi ve
fah olan 16/8/942 tarihine 
'Dlüaaclif pazar ıünU öile na
mumı müteakip Boatancı 
Ca.rui Şerifinde Mevlddu 
ıerif kıraat 'Ye merhumenin 
uia ruhuna ithaf olunarak 
babruı t&zlz olunacağından 
arzu edenlerin teırifleri rica 
olunur 

Gayri menkul aatıı 
ilini Beyoğlu ıulll 
mahkemeleri hat 
katipliğinden: 

942128 

Ö!tl Parslh \ c Karabet mı 
Jfamar ftltlleıl MJlmllo Ktlll-
1111 ile Aram; illa 'H hllen Pa· 
ı1ste olup Dcametglhlan meçhul 
Gıaıı va teııdllerine kayyım tA
Jin edllm1f bulunan Reran111, 
Bercutit ,. ArakJdnln ll1lan VI 
mtlftereken mutasarntı bulun
dutıan ve MılJ.rd1ç1n IM09 llra 
&laeagından dolayı Panth ııı.ea1 
t.tanbul 1Jdncl ıcra dalrealnln 
W889 .Ho. ıu ddlYUm& mahcuz 
olalı tıtanbulcfa. MaJ:unutpa19da 
baJa Hatun mahalleshıde ~ 
~ hanı aıt atında ı. e. ı. ı tapı 
Ho. larlyle murakbm tlrgtr 
d6n dtllttln Ue Beyolhmda Tar
laba11 caddeafyle ~ sota~ 
tllteshıde tlin 38,41 No. ıarıa 
muratbm aıtmda btr dtlWnı 
balunan bir bap hane p)'Uun iza
lesi mnnmda a~k aritUmaya ko
nulmuştur. Hanenin muhammen 
tı:vmetı: 1500 on bet bin Uradit. 
Dört dtlWnm muhammen Jr:ıJme 
t1: İklfer bin Ura4an ceman 8000 
sekiz bin liradır. Hane ayn ve 
dört dükkAn birden satııacnktır. 
Htnenln Tarlabaşı caddesine 
cephesi 4,'70 ve Bekir ııokatmda 
10 metre 60 anttmd.lr. Takriben 
heyeti umumtyesi 48 metre aet
Rn aantlmetre murabbaı mesa
ha! saUı1yea1nded1r, Banmtn al
tında ayda S3 llra tıra bedell t.e
ınln eden bir dilkkt.n vardır. 
Bodrum ve zem1:1 ve asma lcat
lanndan maada tıç katlı o'up ha-

Tiyatro 
tarihimizden hutaneaine bldmlmlfb1'. ' 

l 
!1cen kA.rglr denilen ahşaptır. 

1 1 1 R A D Y O Ceman bir medhal b!r ta§hk ça-
[Baı tarafı ilçünetl ahlfed•l B u 1 m a c a maşırbane tıc; sofa. dôrt mutfak. 

men cl..iberte> tem8il ec:lilmemiftir. dôrt hell. bir kUer, ftç klmıtlrli1Jc 
czc...,.ep> Hiıniciln •az1p .. -.. ve on Ud odayı, elektrllt ve ter-

ı •• ı -- Baıünkil program koa ıuyu tesıAtını Ye su kuyusu 
zamanlar nqretmediii •• tema! .ka· 1 1 1 t 1 1 1 1 1 10 13,30 Prorram, 13,31 Türkçe pllklar, ve tu!umbayı havidir. Dört dllk-
Wliyeti pek ol~ im pİ,Je9tir. ' 11,45 AJan.s haberleri. H.00 Hatif or- tın Urg1r ve tonoz temerll olup 

cFintcn> Hamidin Londıada yu- 1 betn ı>a•lan <Pi.), 14,30 ı.tanbu1 demır kepenkleri vardır. 9 No. Ju 
tlıiı ve içinde lnailizlerin at.1lk ve aı yantJannm tahminleri. 18.03 d6kk!ııın cephe gen!flJll ftç bu-
•aateret tarzlanm taavir ellili bir Rad70 dans o~. ıua RadJo c;uk metre ve 8 No, lu dilkkAn 
piyeıtir. cFinıen> de temsil edilmek Çocuk Kul6btl, 19,30 Ajana baberletl, 1,80 ve 8 No. 4.40 ve 5 No. UO 
iuer.ılmitttt. lt,45 8erbea 10 daktb, 19,65 Beraber tenltlltındedlr. Derln11tler1 dt'! 

Himidin ctıhau .. cTurhan:t prtılar, 20,10 Radyo oazeteal, IUI\ tahminen o kadardır. Sair evsaf 
adlı piy..lerinde İ9e cqbu nk'a Şam ve tlrkller, 21,00 K:mıllfllla talcatmat ve tafslllb •tıt daya.. 
IDiiU!emelerinde hallerine ıöre <Ana eserıtt>, 21,15 Dlnleyıct tatetıe. 11 zabıtnamealnde, vu'ı yed •bıt 

uh efil ezinl · ib · ikle · varataaında ve Jı:eflf raporunda 
m 1 v en tiyar etj nn- rl. 11•41 '11r ve nesir sa.atı. l2,00 yazılıdır, Birinci açık ar~tırmaaı 
dca> temaile biç elveriJli deiilclir- RadJO lalon orttestruı. 22,3'.> Ajans 9/9/942 tarihine tesadtıf eden çar-
ler. haberler! ve bonaJar. ıamba günO saat 15 ten 18 ya 

cAbdüllah Euaıiı:t i H&mit Bıük- , tadar BeYotlu sulh mahkemeleri 
Miden avdetinde latanbulda yazmır Yann sabahll prorram kalem odasmda bq tAtıp nez-
br. H" midin itira&nca cNazifenin 8,30 J>rosram, 8.ll M'lblk, B,40 Ajans dinde yapılacaktır. Arttlmıa be-
Lir başka türlüaü:t olan bu piyea de ...._ ııala ve 71lbndlıa atalar haberleri, 8.55 Milzlk. t,20 Evin aaa.tı. deU muhammen tıymettn yttzde 
temıil edilebilecek sibi tleiildir. 1 _ .A'rd9n"M Mr ..._ 1 1 ıretııılf betbıl bulinadılı takdlrde 

Hamidia en aon plJ'eai c.Hakalı> ı - t ya .... 1dmlll Günmk Borsa eft'pl anıanmıa teabbtlft bül 
dıı. O bu eserini aekaen Uç YAjında 1 _ Mfbu bir Aınertti.n tanart· talmııt flzere nn zayede <>n gün 
8'ep yazmıııtır. Hamidin: cMevzuu· dil. ~ temdlt edUcrek lkin .. 1 açık art-
nu oz Türkün kaynağından çıkar- ' - Tersi bad ıa..ı .. t etmedir - B1r 14/8/19U flatlerl 1 tırması 19/9/942 taılh.lne müsadıt 
d H ka • 1 3 ..,.,. cumartesi güllil saat JO dan 12 ye 
ıiım a n 1 eter erimin en ıenci. AJJ. · 'I 7~ 133 Ttırk norr.o ı n. ın 23.75 kadar tcra ed.lerek en çok arttı-

en canim aayinağa aalUıiyetim nr- ı _ Depo daJıll1. • ı 1838 ı.tramlyell 20.55 rana tat'l o!arat ihale edlJf'c~-
dır. • ııözlen1e ok~1anna tak- ı _ g:qp&. • ı 1833 ıtramıfell Brgant 22,- Ur. İhale ıun6ne tadar blrtkmlf 
dhn ettiği bu çok SUzel eeerln ol- T _ Oenlt cllll1 • l'tıtnıo bqall. • T 1134 Blvu-Bmmım J ıt.95 ve b!rlkecek bina, belediye ver-
dakça tenuıil kabiliyeti •ana da ya- ı _ ADIU7UJll ıı..a • Son.ana bf:ı > • 113t Sıvu • Zmmım 1·1 IO.'iı rııertylc evl· f !er. ceeı hlssedar-
ialı: lti hen6z temail edilememiftir. harf lılınma it alma olur. • • 1141 nemır,oıu latlkraa l I0.05 ]ara, tha!e pulu. delllllye rllsu-

Mevzu haricinde kaldıitndan Hl- 1 _ Teni odtm 6191ddir. • • • • • .. U 19.'10 mu, 20 aenelllc tavts bedeli, tapu 
midin mensur piyalerini burada ay• 10 _ Teni tanaren.ln bl&: parga.. A. Denılryolu tahvllt 1-11 12.'15 ve kadastro harçları mtı.şterlye 
nea ziluetmiyonını. Ildır. A. Deml.ryolu taııvUl m 11.'75 aittir. Arttırmaya lfUrik etmek 

Hlmicli ilk abnere koyan Bilr- oeoen ınaımaeamıs A. J>emtryolu mllmesall ııenet ta.25 ıateyenlerln muhammen tıymeUn 
haaeddin Tepıi olmattur. Kendiıin- lellu .... w ıabnGaa apla: T. C, Merlı:es Bantuı 155.- yfizde yedi buc;utı.1 nlsbeUnde pey 
der. ve t:U..ıomuaa .-... 8 emekle- T. fı bantuı rıama muharrer lf.M akçesini veya mUll bir bankanın 

•:r._ _.. 1 - S~. 2 - İbadethane, T •- bank" .. (ha-"- alt > 14.80 bu nJ bette te'mlnat mektubunu 
rinden aynca hah.etmek ni7etinde ı - Oarabetıler f - Adaleli, ı - · 14 - u..,. ld .. d · • ilk · T. 14 bankam mtimeall b1s. IOO.- vermeler! prttır. Arttırma bedeli 
o ugum an meputiyetin 1ene- Rebi, "l'1&f, 1 - A~. t - A. DemlrJollan ftrkeU (1'ı 80> 10 M ca)'rl menkul kendtalne ihale 
lerine rulıyan fuliyet1erinl de o tbu,ar, Ka, 1 - Çal, At. Bus, 1 - A Demh7olları .ırtetl "' 100) 48:50 olunan tarafından derhal veya 
•esile ile anacajım. Bile, Şatult, 10 - Men, Nulf. Mthlar otmento 10.20 nrllecelı: mfthlet içinde mahkeme 

c T ezen bir tiir ıeceai tertip et· Kredi P'onslyt 1903 106.50 taaaama Meıuneaı mecburidir. 
mek iati.yen Darülbedayi tarafından VEFAT , • 1911 101.- Ödenmedltl takdirde ihale feıb-
da temail edildi. Bu maLatla Hamit t • Amorti 17.50 edilerek tendlslnden etvel en 
e.erinin Uzerinde aynca ltlemlfti. 'UlemadAa merlmm Alet Mu. • • Kupon 1.15 Jtlksek tetlltte bulunan kimse 
0,.,anmaktan ziyade okunmak ~ tata efendinin remcua Brtıdııol Londra herine 1 aterlln 1,24 arzetmlş oldutu bedeıt Ue almağa 
7U1)m11 olan cTezer:t halı:ilı:t bir ıiir İnlllb nıfttebl nnıalHmlermden 1'nJOrk tlzertne 100 dolar IS0.'10 razı olur fae ona ihale edilecek 
kitab d B b b' •• • Ahmet Rubn Zıiıanm Y&ldesl cenene herine 100 ve o da razı olmaz veya buluna-

' ır. u ıe e:.~-~r :h ',kesı baJ&ll Hatice Pahrlye Brhan l.vtçre frangı I0.05 mu.sa hemen Yedi dil müddetle 
-~ o~&ma'Jl ..,l&UU.e e eae Madrtd tızer!ne 100 pemeta 12.9375 açıt arttırmaya çıkarılacaktır 
tabii gorünü~. 12 atuMol peqembe sthıtl rah- Stotholm tlzertne 100 tllron 11.18 Yapılacak 11An allkadarlara t~ 

Fakat etenn kendi aahnede lıJç te -cı rahmana b'V11f8rat Mer- BORSA DlŞlNDA 111 edilmeyecektir. Mtızayecıe .so-
talıii göriinmediiinden hele, hBtiln te.efendldet1 müt>erl mahn- nunda en çok arttırana tat1 lha-
pyretlere rağmen kelime 'Ye •ezin -..ıa teTd1 tıhnmıttn'. MevJI, Ti\rk altını l2.5o le edilecek ve her ııcı halde bl-
hatalannın anüne ıeçilemediiinden rahmet .,uıe. Ktllee altın btr «ramJ 4·19 rlncl ihale edilen tim ise her lld 
muvaffakıyet matlup derecede ola.- Mecidiye t.'3 ihale ara.mıda.lı:J farktan ve za-
madı. A rardan mesut tutulacaktır. İhale 

cTezer> i Ertuirul Muhsin aahne- L L E Sinemasında 1 bedelt farkı ve geçen günlerin 
ye koymuıtu. cTezen in temsilinde ı yOzde beş faiz! aynca hOkme ba-
lııalunan Hamide fikri aorulunca, Basün 2 h6J'(IE film birden 1 cet kalmak ızın tahstı olunacak-

t::S~ı!;~i .~~:':1t:d'u,d~: • inkilio kahramanı 2 -Hurmalar Altında , :ı·r ı~~:d::~~ ::ıkl!~ık~ 
tızerlndeki haklarını talz ve mu-

cev bını vermiıti. C E M 1 L E (Türk e) rnf!\ ve s:ılreye da!r olan lddl-
cE ben de •hneye konuldu. ınn ı evrakı müsbJteleılyle lifin 

Devlet Demiryollari ve· Limanları ltletme 
Umum idaresi ilinlan n 

Muhammen bedell 2711 (ltl b1n yedi 7tlz on Jtc!l) Ura olan 11 (OD üç> 
adet muhtelif Up musayylld hava perçin çekici (28 Atustoa 1942) Cuma gü
nl aa& (14,30) on dert otazda Baydnrpafada Gar balnası dahll1ndek1 ko
m~ tarafından açık ekslltme usull!e atın almacak:tlr 

Bu * atnnet 1.ft11enltrln 203 (lkl yüs tlç) lira 78 <~ aelds) tur04-
ltlk manttat tamhıat v• kanunun tııyin ettiği veaaltle birlikte tbUtnıe 
günO saatine tadar ltomlı:yona mOracaatıan JAzıındır. 

Bu !şe alt 18.rlnameler komisyondan parasız olarak dalıtılmattadır. 
(8661) 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 BulraD H2 d9ll mbaren bafhJNL tQıt Ye kabul muamelesine 

devam ıdllmeöedlr. Mtlddet to 17ltıı MI tadhlne tadar -talmlftlr. 
htetıııerln buna r6re buhmdut1an ••b•utn uterut tubelerme ~ 

racaaUan. (182-809'1> 

Maarif Vekilliğinden 
KO;v kadınlan pslo1 bnlarma etrttmen ,.u,tJrllmet tzen açııa. 

CQ lunlara tıs emt!Weda!n mabtellf dnrelert mtsmılarmdan naıptt 
aJmeoıttar. 

Bu turalarda batan gGnerenler baflangıçta 50 Ura acretıe t&,r tun
larma etretmen ı.,ın ecWtceklerdlr. 

ı.tetn mı tn.stttt18Cl mtnıılarmm dolnıdan dotnıya ve,a bir met· 
tfıpla mezun oldukları tıs en.stltQleri mtıdtırıtltlertne mflracaat.ıan. 

(81tl- 8270) 

lstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Liaeai ve Deniz Gedikli Okuluna 

sinne Şartlan 
Daıb Lisesi: 

ı - Deniz Llaeshıin blrlnct amıfma rtrmete lstekU okurlardan 
ftmale talanlar abnacattır. 

A - Lise b1rlncl mufta Dmıale blaıılar Denlz Lisesi btrlncl anıfı· 
na orta okul 10D 1111ıfmda ikmale blanJardan Denls L!Rsı b1rlnc1 11· 
nıtına ıallp olanlar 1tmal lmUhanla nnı vercUkler1 takdirde ahımtalc 
Ozere kayıt yapı1acaktır. 

C - Lise blrlncl swfma Jaf haddi 15-18 dit. Altı ay küçük olanlar 
Jta.bul edlllr. 

Denb Gedikli Okıala: 

1 - Deniz Oedlkll Otulmnm her tlf IUllfına orta okulda ikmale im 
!anlar alınacaktır. 

A - Bu!undutıan IDl1flann mua4111 olan OecUkli Okulu 11I11fiarma 

kayıt tdlleceklerdlr. 
B - <JedllcJI Olaı11llıa llıtt J&I haddi blrtncl anıta 12 - 11. lldnc1 

mııfma ıs - 18, tlçtıne11 smıtma 14 - 19 yaşlarında olanlar kabul edlle
cetıerdlr. 

1 - 1atanbul ye cıvannda bulunanlar İstanbul Denli tomutanlılına. 
tatauaJ hülehlde buhirıanlar mensup o1dutıan aaterııt fUl>elertne m1l-
raeu&ıan. 

4 - Kayıt mQddetı 20 Alustoa 142 aqamına kadardır. 
(890S) 

Onivenite Rektörlüğünden : 
O~ctt devn tampına lftlrlk ıdecet talebelerin 11 Atustos 1942 

paarteal gtintl l&M 'I .IO da kamp tallmatmdatt kıyafet ve zatı qya Ue 
•olan lı:esllmlf olarak htlvtyet varakalan ve etmek tanıelertle birlikte 
ttnltenlte ~de buır bulunmalan. (8'111) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
umum müdürlüğünden: 

1 - Afalıda dns ve mtktan ve mun.ttat temlnatıan yıı.ı.ılı malzeme 
idarece meırtupla tıetlU ıaıemet auretne •t.uı abnacaktır. e 

Mumlu ,erit 20 m/m 
• • 21 • 
:t • IO • 

20.000 
20.000 
2.000 

Muvalı:kat teminat 
Lira 

150.-
150.
SO.-

sao.
ı - Kısmi teallmat lçhı dt teklif kabul olunur. 
a - Tetılflertn muvüb' temınauarıa birlikte en ıeo 11/8/H2 puar

te.ı ailntl aaat 11,. tadar ldaıemlsln letuım mMürlüttbıe tevdi edilmesi 
JAsımdır, 

t - Şart.nameler JdarenJn levazım müdilrlüğünde parasız tem edU-
mettedlr. (8555) 

latanbul Gümriikleri Bat miidürlüğündenı 
&00 tllo )'Uvarlat tuqun pulun aaı.m almmaaı açık etalltınen toınaı

muetur. 
Muhammen bedel 8SO Ura olup ilk temlnatı 48 Ura 75 kurqtur. 
İattltlllerln 2490 a.yıJı kanunla aranılan belgelerle blrlltte 17/8/142 pa

urteat gftntl saat 14 de BqmtldtlrHlt blnamndakl Satmaln\& komt.vonuna 
gelmelert. (8808) 

Gelibolu Bq Mühendisliğinden: 
ı - Miadını doldurmq ve bezden ,aptmımıt .m, takmı Ye ctı tele 

catet amele elblaelt açık arttırma De atılacaktır. 
1 - Muhammen bedeli •2lb llra "9 teminatı •lb Ura ıh kuruttur. 
s - 11 AIUBtos 142 tarthbıde " .. , 11 da Bat mtlhenc:Us!tk datreaın4ı 

J&pılacattır. c8784ı 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
ŞubemlP.de taııtJı malal aubaylarla emekli subayların pbemlze mtıra.-

caat.ıan. ı8Tl1ı 

Maliye Veka Jetinden ı 
Beglktafda Maliye tırtaaıye deposunda teraküm eden TM adet btlyUt 

çuval toptan satılmak Ozere açık artt.ırma74 tonulmqtur. İsteklllerln 100 
llra tem.inat paraa1le blrlltte ihale gtıntı olan 15 e,lül D42 aa1ı gün.il saat 
14 de depcda hazır bulunmalan. (8755) 

Fak t netice hemen ayoı oldu. cZey- 1 tarlli den it baren on beş gün 
nep> in de tcma"line teıebbüı edıl- İstanbul Vakıflar Di.,.ektörlii "'Ü İlanları lçlııc' .. t ş rne'muru bulunan 1 
·~ de hiç bir ıınn-affakı:yet elde mahkeme bq tAtıbtne blldtrme- Buraa Ziraat Mektebi Müdür üğünden: 
edi c emiftir. Tıyatromuz Hlmidi Abarl\1 Plrt:evu!y&l Valide caminde mllnhal bulunan 13 lira asli va - lerl 1 cmdır. Ak! ~kdird lı k- 'l'Wll m-dd ti Qç aens ol n Bun:a zırnat mekteblne yatılı ye p 
tem 1 kabil" ti noksan, fakat gü- teli t ncı " lJ lira nztfeU 9 uncu mllezz!n ve kayyımltk!ar için 2/ 9/942 lan tapu s1çl1ler!yle sabit 0 m • lmt.thanla C4-0> talebe abnscalttır. 
aell'kleri nob.ııuız •e tanı mlnasile ~a gilntl mOsabab. 1mtıhanı J&pılacağlndan ıallplerln mezk~r gUn- yanlar satış bedellntn pny'a.şma- 1 - tmtıhana girmek lsteycnlerln qalıda gösterilen eartıan haiz o 
Wrer ı""r ol81\: ke..dleinln de itiraf den enel dlleqe btlantı hal kltıdı ve sıhhat raporu" hhlıet cüzdnnlar-ı aından hariç 'bıratııacaklnn!ır lan JAzımdır. 
_,.ti... . "b' k le :..ı --ı- . le mtıracaat.ıarı. (8'1'19) Milı yed eye .iştirak edenlerin b"': a) Türkiye Cfunhurlyetl tebaasından olmak, - ıı gı ı o uma ...,.n ,,._n pıyes- 14 d 1 1 ..-ı. ı t. 
'-inin yultü altında ezildi. H&mit İstanbul Vila" yetin· den.• tü!'l satıt l&rtlannı lı:abul etm!J b) Ortn mektep ev et tmt hanını ve • ....., o ma 

ka b 1 ve eyycılden tlğrenmt§ ve bilerek c> 15 JaŞmdan ap.ğı ye 18 y~mdan yutan olmamak. 
01'1 ndıkça lcor nm u ezi iı de- Ticaret Vetllctınin 2sıe 942 taıih ve 16/18334 aayıh tamlmlle ıesblt gayrı menkule talip bulunmU§ ol- d) Hastaiıklardan salim n her hangi blr lrızaa bulunmayıp, maat lş-
'Aı:"I edecektir. Çünkü mevzun oku- edtlmlf olan RJtin Yatı ve sabun eaaı ftatıerlle bu fıatlere lstbıaden mOlga duklan addedUerelı: eonradan ıtl· ıeıtne dayanıklı btr bllnyeye malik olmak, 
.. k. kelimeleri &'Jlll te!iffuzla ıöy- l'lat. MOrakabe komtsyonlannca teııblt edlhnlf olan mahall1 bam! at11 razlan mesmu olamayacaRınc!an 1 e) Yapılacak m~bata imtihanını kazanmış olmaaı ~rttır. 
ilmek hele manzum eserler için za- flatıertni teeavts etmemek here ze"1n Y:llı ye Abwı •tıfı •mest bırakıl- bllp'•rln mtıı eUntlnden evvel ı 2 - Bu tıartlan ha!z olan talebenin bir Eyltll ıarthlne lradar apjlı"a 
nari olan iı1&d kaidelerine utmak mıttır. !ıt.n olunur. c87114ı pyrı menkulleri gez!p görmeleri gösterUıım veslkalnn metıep idare.sine Ttrml§ olman ltzımdır. 
a.sün henüz yenemedifimiz güç- Liseler S tın A. 1__ k • • 1 • ..,. d ve fazla malflnıat aJmat ısteyen- ı a) Ort:ı. mektep dlplomaaı. 
lllderdir. a ~ omıayonu reıı ıguı en: lertn 942/28 No. He •tıı me'mu- b) Nüfus hlhlyet ctızdanı. 

5e1m 1-dıet Gertek Komls)'onumuza ballı ~tııı Uaentn 1942 maU JJ]ı lhttyaçlan olan 1 ru, mahkeme bat Utlblne mllra- I c> Batlık raporu ye 8fl ıabadetnameaı. 
17000 lı:Ho ıOt, 8000 tUo ?et\ı. l8&000 adet yumurtanın 10/Vlll/19'2 ıönün- cnat etmeleri n~n olunur. d) tyı hal tıtıdı. * T 0 hane civannda t M" et. lrapalı IUf U&Ullle Japılan etallt.metıne talip 1Uhur ttmedlllnden ve 2150 •ı e) Veaıtalıt (6) adet tototraf. 

d Pd b" d""o u~ ı- çeki oduna tetllf olunan fiyat yülı:sek görOldntönden bir ay pazarhta bıra- 1 - Müsr..balca lmtıh:ı.nı melı:tebln bulunduğu ,erde: 
... ~. ın" 8 ır ge~ un ıaanın küauttır. Jıılelt6r maddelertn 1'7/VUJ/ 1142 pazartesl stJıntl aut 15 de - 1/9/94.2 c;arpnıba rüııft Türkçe ve MatemaWc, 
dlrduncu ltatındalı:ı taraç~~- .... Jl&P)l8cal: puarblc netıceetnde unun tı1at verenlere lhaleel icra edllecetln- 'Evlenme - Ku •>'* mulı Lıı miz 1 1019/942 perfCmbe ıtınll fizik, tlmya ve tabiat bDalslndeıı olınd 
lı'1a 'bakarken m-.vazeneıını kll3"be- den, ıatelı:lllertn tnnunl tealkalarlle blrllkte IDz1l geçen ctbı Ye saatde ko- • Qzere lkl gtinde yapılır. 
derek düpnüf. batından aldıiı aiar ınlQ'onda bul1lllllltJan. Şartnameleri ı~rmek lateJenlerbı QalataaaraJ ııae- Edip YılmU la Meliblıt C.. ••lea-ı MOaabakayı kazanan talebelerin lsbnlerl 20/9/142 tarihinde ctmahurl,et 
pra tairile ölmüttür. liDde ~ U&lplJlbıt DılincaU e&meleıl Din olunur. (11&1) mitlerdir. •• Atpm pzetelerlJle UAn fdllece.ttlr. (1711) 



HER TELDER 1 IST ANBUL HAYA Ti 

"S h. · "Y 1 a ıcı,, ve a ancı,, Ticarette biribirini 

kontrol • 
Arlık insnıılann ynşamalan için ne lfızınısa; blitün yiye· k h e d b ı 

cek, içecek. giyecek ve yakacak marldclerini, sunl su.rette ar cep n 
elde etmek hthil oluyormuş. Ve şimdi yeryiizünün pek çok ye· esı e aş ıyan 
rfndc «hakiki eşya. h:ıhiki madde tamnmlle tarlhc Jrnrışıyor, Gıda madueleri nhın sat1n11llın 
hunların yel'leı'ini baştan başa sunllerl alıyormuş. . serbes bırakılması Uzerinc ihti-

Hnrbin uzun seneler dnha süreceğini farıedersek bir gün e muharebe safhası kAnn önüne geçmek için tacirle-
•haldkfıı elenilen ;ey. ismi nr. cismi yok, sadece lftgatlar<la ras- ye ı rln blrlbirlerlııl kontrol etmclerl-
lnnan ölil bir kelimeden ibaret kalncnk... ne knrar verildi. Bu maksatla sc-

Vc yıllarcn devam eden bu vaziyet kal'Şlsında insanlar çilen komiteler Valinin rcisliğin-
«stınf» ye o kadar nlışaccltl!ı'r ld bir giln sulh olup da <tbaklldn de toplanaralt yapacakları işln 

ler ortaya çıkınca Adeta onlan yadırgıyaeaklnr ..• Senelerce odun- Hedef bı·r taraftan şı·malAı lran'a ı·nmek, programını hazırlnmışlnr. Gazc· 
dan çıkarılmış tereyağı yiyen adam karşısına sütten yapılmıt ha· teıerdc neşredilen 5 nıaddrelk 
tiki te.reyağ'ı konulunca belld de: • programı okurken rahmetli bfi· 

- Pek ağır bir madde! .. l'iyemlyeceğinı! •• Mfdeın boruln· dlgv er taraftan Kızılorduyu mümkün oldug" u yük annemin, namazdan sonra 
cakl.. diyecek, sonra da garsonu çağırıp soracak: seccadeye diz çöküp avuçlannı 

- Bunun aSUnl» sl yok mu? .. Odundan yapılam .•• Haydi kadar Volga'nın şarkına atmak gökc açarak iki yanına sallana 
evlAdım, göreyim seni .••• Dana odun yafı getir .•• Bab.ş1f verlrlm. ... sallana dua edişf göziimün önlinc 

Hakiki tereya~ndan midesini bozan ~ hü:lkl Useıe- geldi. Şu programm önlint- bir 
den iskarpini aya~a gtydJğt zaman muhakkak ld rahatsız ola- '.Alınanlar evvelce lıater ver- bir istikamet takibettiklerinden a:A1lahım!n ll{h·e edelim, - siitu-
cak ... Alışkanlık bu ztrn!.. dikleri gibi yeni bir harb safha- M Yazany: bu çeşit bir taarruza mühim güç- numun darlığı yüzünden 

Şimdi dünya her gün, mütemadiyen ve blly:Uk bir bızla ahn· mnın başladığına aldmet olmak • Şevki azman lükler de göstermezler. Alman- maddeleri değiştirmeden biraz kı~ 
ldkfo den «su.ni» ye doğru dönilyor. Her ıey ıunJ, hakUrl olan bir üzere aldı.klan esirlerin m\ktarı· ı lar için bu sruıeki ftzami .. he~.ef salt.arak beraber okuyalım: 
tek şey var: llnrb!.. İnsanlar onun da hnktkfslnl bfr tarafa bıra- ru tıAn ettiler. Biz bu rakamlar vetlşebilmfş olsalardı Stallngra- flkrlınizce Kızılorduyu mumkun ı _ FJat tarkmdnn gayri meşru 
kıp, sunisinl yapsalnr ne iyi olacak! •. - H üzerinde duracak değiliz. Yalnız dm düşUrUlmesl pekalA mümkün olduğu kadar Volganın .şar~na surette 1stltace etmek maksnUarllc 

-===========================-=-=:::::1 başlıyacak yeni safhanın ne ola- 1 olabilirdi atmak, bir taraftan kendı muda- elden ele zınclrlcme nlış veriş eden-

~ ~li1 ~l
~ ( 81 t-~~-~:: cağını ar~tın:cağız. • Şimdl);e kadar başlamış bulun- !aalarını Volga gibi b!: man~aya ıcrı. 

• . ~-1\ 1~ - ~= Bundan eV'._elki ~afhayı, Kızıl- ması icabeden bu yeni tanzlrnden lstina~w e:tıre:ek km vetlendirir- 2 - Aynı maksat'arla. n!lvrc nlış 
_ -~ . _ __ __ __ ordunun Kafl,nsya dan ayrılması ·ve kuvvet kaydırmasından sonra ken dıgeı taıaftan da. SoYyct or- vcrlş:crcle bulumınlaıı, 

At 1 
c11ye tavsif edeb111rlz. Filhakika Stalfngradın etrafındaki taan'U- dusunu mümkün olduğu .. kadar 

ar 1 Ş ar 1 temmuz ayının başından a~usto- t zun şiddetıenecelYi muhakkak- verimsiz bir hinterlanda sunnek- s - Talep ve ihtiyaç knrşısıncıa 
sun onuna kadar devn~. eden bu tır. Almanların b~ ,~eni ~afllada tir .. Bu iş ne kadar büyük mik- mnUnrmı cntışa crzctmcylp uzun 
... fh d Al I b ..:ıı. D -' • lı Al ı 1 1n müddet ellerlnde tutanlan. .... n a man n.r usW\. on ilk den1yecekler1 şev stalingro.dı yasla yapı rsa man ar ç o 

Haftanın proğram ve tahminleri 
kavsi içinden şarka ve cenuba düşürerek veya mlİhasara ederek 

1

kada7 kaz~nç temin ~decek yani 4 _ Normal ve h~kiki fl:ıt~erden 
doğru ilcrledpcr, bir taraftan Volga boyunca ilerlemek ve şl- kendı emrıne ve idaıesine nlıp gayrı .suni f1ntıer1c r.lış ,·crl~lerde 
~tnlingrad tınüne vanrken diğ~r mal Soryct ordusunu bu istika- tanzim etmek istediği Sovyet bulunanları, 

İstanbul at yanşlannın altın- tlçüncU koşu: Uç yaşında Arap taraftan da şimali ~arım~ sllsı- mette toparlama:a uğraşmaktır. arazi ve kaynaklarının elinde 6 - Hakik~tte aı:ı.ıarındo. bir nhş 
cı hafta koşulan yarın Velle!en- taylarına mahsus ve 1600 metre les1nln şimal etekJeıh:e rnnnış Eğer sovyetıer bir kaç defa kalmasını temin o nispette ko- veriş olm::.dı~ halde varmış gibi gö -
tu kuşu ma.halllnde saat 15 so da mesafede yapılaca.lt olan bu koşu bulunuyorlar. KaflmS)a ile Sta- gösterdikleri şlddetll mildafaa''l lavlaşmış ve emniyet altına alın- tcrenler;e, hakiki nlış \'eri :erini gız-

akt l · 1 nl lfngrad arasında takriben 600 - b d d ö tc 1 D 1İ mış o'acaktır Kafkas petrolleri ıcyC'nlcrı ,.c haklk.1 nlış H~rlc:l{lrlııtn 
yapılac ır. Ik hnftalarda ma- Hendikaptır. Yanşa - l san 1000 kilometrelik geniş bir vank ura a a g 5 r r ve on e 1 • ühi · · zJ t · tıat, mtkdnr. cvrnf ve çartlnnm ha-
Mm ve favori atların kazanması 75, 2 - Hızır 63 8 - Rlnd 60, 4 • aç 1 1 tlr ş~ kn d ~ru 11 11 Volga arasındaki bu dar sa.havı n n, m nı sanayı ve raa mın· klkntte oı~uğundnn b:ı.-ı~n tüılü 
yüzünden yeknesak bir şekilde Dabi 67, 5 - Can 55, 6 - Ceyhun Al~~ ö~cüle~i 'bı oka ~ ıe~ sıkı sıkıya ellerinde tutmaya mu- t.akalannın ele. geçirilmesi dola- göstcrenıerl. 
geçen yanşlann son lld haftası 53, 7 - Vecize M 8 - Bahadır 60. d H d n1zl r ç \ 1 e a vaffak olurlarsa Almanların bl- yısHc d:ıha slmdiden hayli kolay- İşte, tam bir dua ~eluincl" smı· 
umulmadık neticelerle kapanma- 9 - Ceyla.ıı 48 klİo tle 1şt1rak e~ K~rad~~:e cd"ktfı~u~ 70 ;~ru~ raz dnha şimalden ve Klet.skaya- laşmış olan bu iş ne kadar ileri lanan şu be-s m:uldenin ı:onuna 
11 yüzünden birdenbire hararetli mektedlrler. Sürpriz lhtlmaU faz· A trok el ;

1 
k ~ Y 

1 
ek nın daha yukarılarından Dön götürülürse o kadar fayda temin cfa· ((Yer yiiıiiudPn knldır Ya

bir 8afhe.ya glnnlş bilhassa mfiş .. la olan bu yarışta favori bulmak b 8 anğ ş 1 :~ a ar ~ara~~l nehrini geçerek şlmnle doğru ta- edecektir. Meselenin bugünkü rabbi' ') tc~nenni•i uygun gclnıl
terek bahislerin dolgun para ver- müşküldür Maama!ih Hızır, Da- u ~ ın şa\1 :an~ı a tl - an'Uz etmeleri de mümkündür. safhası budur. Yoksa Kızılordu- yor~~;? • 
mest meraklıları coşturmuştur. bi, Vecize Şanslıdır. i::ıy~ ayıya~a ~ ~ 1 u s~r~bıe Bu da yine Stalingrad etrafında nun ve Sovyet diyarının tnma- Fakat bu işi sadcre Allaha bır!l-
Oerek ikramiye mikdarlannm DördilncU koşu: Dört ve daha riadms tve ~ ma or ul an rh .- toplanan kuvvetli Sovyet yan men ortadan kaldııılması, Japon knr~k halkı tt-vckkiile ba;;lnvıp 
. n en amamen avn mış ve er d il · i ku t ı d ğ d ' • ttolgun oluşu ve gerekse iştirak yukarı yaştaki Arap at ve Jasrak .. ikisi de ayn a ı kendi basına or u ve mevz enn n şa ı ma- yar ımma ra men e mevzuu- ı;oyc:m.lann oygunculukl::ın~n 
eden atlann çokluğu koşuların lanna mahsus ve 2800 metre me- hareket eimek yr vazlvetine d .. _ sına gider bir yoldur. Semra yu- bahs olamr.z ve bu .iş bu mevsim- ımrbnn etmeğc imkan o1nıa,1ıgı 
heyecanını arttırmaktadır. Ya- safesi olan bu yarışa ı - Tomur- ü 1 d' şı di b v 1 tuş karı Don nehrine akan ırmakla- deki Alman hedefıni teşkH ede- için hükumetin eli de yakalanın 
rm1d yarışlara, fazla atın iştiraki cuk 158, 2 - Tuna 68, 3 - Sava 58, ~n~·:r v~i b~:ıvan usa~~§ 1~ nn hepsi şimalden cenuba doğru mez. ht>Ş bırakmıyor. Valimiz komite 
~e yeni bazı atların kaydı yüzün- 4 - Bora 158, fi - Tarhan M, 6 - ~anlar ne tarzda hareket ede- ,---~----=.~- -h-.-- , 1 aza!ıl tnciı·Ier!e konusnrkcn; uSize 
CSen sürprizli geçmesi ihtimal da· Murat 56 kflo 11e iştirak etmek- ccklerdlr? Onu gözden geçire-)~· v b h e e e z•raat•ı (( yumuşak elimizi uzatıyoruz. smni-
hfltndec11. Koşuların programı tcdlrler. Favorllerlıniz Sava ve llm: ı. ag a Ç V V 6 (( miyetle tutunuz. Bunu knlml et-
fte tahmtnlerlmizi blldlıiyoruz: Tomurcuktur. Bizim knnaatimlzcc Kafkas- l ' .Jı miyenler olursa öbiir elimiz demir 

Blrlncl koşu: ttç yaşında yerli Beşinci koşu: 'tlç ve daha yu- lnr istikametinde hareket durmı- :... - = = "' gibi st'.rttir. Ommln hanlcctr mcc-
yanm kan İngiliz tayle.nnn malı- kan yaştal-1 saf kan İngiliz ntıa- yacaktır. Hedefi ıinümüzdekl son- Tohumlug"' a hıra- Ag"' u~tosta çice1<- bur oltııurn demi~. F.h. li:ıümJc 
aus ve 1800 metre mesafesi olan nna mahsus ve 2400 metre mc~a- bahara kadar simali İran'a 1·n- - ... ~ .li pamuk gibi . rurnusnk el dururken 
~u koşuya 1 ·Tiryaki 58, 2 - Ka- fesi olan bu koşuya 1 - Komlsarj mek ve Baki\_ Baturn demiryo- kılacak fidanlar lenen agv açlar denıiri a\'lıçlar.ı~lt rJnl. ~fırı ol· 
eler 58, S - Meneviş 56.5, 4 - İkbal 60, 2 - Dandi 60, S - Özdemlr 54, lunu ele geçirerek orta şarka masa gt'rek... Ticaret gıbı ircc 
88.8, e - Cevher 66.e kilo ile i§ti· 4 - KO'nca 52..5, !5 - Umacı 52, 6 • sarkmak olacak bu harekatın Çiçek, !ebze, meyva, sÜ5 nğacı Ağustos günleri her tarafı az çok ı .... te J•esldn ~cHHanm f!ÖStcren 
rak etmektedirler. Favorlleıimiz Yetiş 50.5, 7 - Çobankızı 45.5 kllo ~uhtemel teferruatını bu maka- r.i~i. fidanlardnn to!ıum . alma~ arzu 1 kurutan bir sıcaklık snçar. Bu ~yda i~ciı'leimiz bu el seçme iınti~a
Menevl§, Tiryakidir. ile iştirak etmektedirler. Roman- levi tal--ibedecek yazımızda an- cdılırse, bunların ılk çıçcklennden 1 bahçelerde aık sık sulanmıynn çıçek- mmlan ela yüz nkn:la çıknrfar ın-

lıdncl koşu: İki yaşında yerli sın hafta ortası galuplarda sa- lat nav~ r.a'ıı::acağız Falmt sim- husule gelen meyvnlnrını tohumlu~n ler bile kuruyabilir. Tabiat, bütün şallulı. Aro!annd:.l ·anlış t~rnrn 
saf kan İnglllz taylarına mahsus katlanması bu yanşa glrmeslne dil:lt iısıl ~esele; ö~ümü;dckl iki bırakmalıdır. Böyle meyvalara dip ağaçlara ilk~hardıın ynz baş!~ngı~ı: el uıntnnfar olur~ ı iribhlcrini 
Ye 1200 metre mesafesi 1400 Ura mani olmuştur. Fnvot11eı1mlz öz.. d i tif<>ci,, ede .. ek şlmaldekt meyvalan derler. Tohum nlınncak 

1
nn kadar çıçcklcnme kabılıyetını de haber ~.-erecelder. Komh:yomın 

gibi yüksek ikramiyesi olan bu demir, Dand1 Umacıdır. Çoban- ~:ı~rd~v~· i~dirilmek istenen rı;cyvalarm tnmamile kemnlc gelme-,veı;ni~ıir. Fakat bazı ıkli~lerin h~- ilk toplnntısında lnmu on isbnt 
koşuya 1 - Hümayun 60, 2 - Pulat kıZlru da ihmal etmemek ldzım- d b 1 ·tahakkukuna çaıışmak- sı, sarnrmım Ye tam olarak olgun- susı agaçlan vnrdır. Bu agaçlar çı- ettiler. Aznı1an bh·i: 1,1fühOnıet 
~8. 3 • Desteg\11 56.~, 4 - Varad dır. tar en n • • lnşması lazımdır. Büyücek meyvnlnr- çeklenmcleri için mutlnkn faıJa gü· bize kolayhkfar ıröstcrui, fakat 
~6, (5. varadln 52, 6 - Nilüfer 50.5 İklll bnhfs: 2, S, 61ncl koşular- ır~füılin ad etrafında toplanan dan tohum almnk. kolardır: Fak..°t 1 neş ve sıcağa ihtiyaç h~ssederlcr. biz davaya ihmıct ctmeğe basla
tilo ile iştirak etmektedirler. Fa- dadır. mUhlm ~man kuvvetlerine rağ- bazı sebzelerle ~ıçekle.rın. bır çogu Temn;uzuvn en sıcnk güınlennden be~- <hl{l) <liye ncı acı ~fütıvct yollu 
verilerimiz Pulat, Hümayun, Va- Çifte bahis: 2 lle 3 ve S ile 6 ncı men bu ehre karsı imdi re ka- tohumlannı kendı kendılcrıne etrafa l lıyara~ ngustosun sonu~a .kadar ç~- itirafb lmhınmu". 1\li<::ıl o~arnk 
radm'dır koşular üzerinedir d b' ş 

1 
" şd B'\ sererler ''eya ktmncalar tarnfından 1 çek açarlar. Bu tarzda mkışaf ve çı- neyııı'rdcn bahse<lihni~ r~r;dan 

· · nr .r ~ev yapı ama ı. u; ev- 1 1 B · • her ıab h ı. 1 1 1 w l .,. ')' ' 
l !I. T' w nk , .. hl k top anır ar. unun ıçın a çet: enmcye a.ışmış o nn agaç ann ı b 1 n itiraz ederek' cıPeynirler 

ı t b ı k.. k 1 z f b ve <:ı. ımoçc 0 nun mu m uv- fidenlan gözden geçirerek tohumla- daha mutedil ıklimli mamlel:elterde 1 ~zı .3 
.... • ' t l l 

a an U ure I 8 er ayramt vetlerlni ve btıhassn zırhlı ordu- k t l toplam~lıdır I . ki I . d h 'k' B e11mızdc dcı.,.,Idır. A!'.>11 s o • nn yn-• I .., rını ayrı ayrı u u ara .. · çıçe enme en a a gecı ır. u ıu· . • d' ~ · l 
• şampıyon ugu ~unu bu istikamette çekmiş bu- Tohumları ince olan çiçeklerin :retle hiçbir bahçe veyn pnrkta bu ay· panlnr peymrcıler. ır!~ ~. c~us er. 

Su sporlan ajanlığı tarafından 1 lunmasmdan .11erl geliyor, iklncl- tohum keselerini açmadan olduğu lardn çiçekli eğnç görülmediği hnlde JJftfla peynir ırcmisı yuzduru~cmez 
tertlbedflen Jstanbul kürek şnm- Dumlupİnar merasimi si de bugünkü orduların talep gibi kutulara koymalı ve gölge bir huau"i bnhçelerde çiçekli ağaçlara derler ya, ~'U Jwntr~l ~ffnae dr 
piyonluğu müsabakaları yarın ~ h , d · ettikleri muazzam ikmal iş~in yerde kendi kendine kurumnlan te· 

1 rnsla~ır. Bir park veya bahçenin ae- epeyce ~alavr~ gemılr.n k:ırnyn 
M.at 13 de Yenikapı He Samatya programı azırlan 1 arnzlnin genlsllği dolayıslle Al- min f'dilmelidir. Tohum kese!i lçin-'nenin hiç olmnzsn ill·bah:mndnn yaz otu;ncnı:rn be~zı~oı·.. . • s 
arasındaki sahtlde 2000 metrellk mnnlarca da kolaylıkla b~anla- de muhafo7n cdilM tohumlar daha lıonucıa kndar çiçekli ıığaçlarln süslü ı-... e yalan so ·lıycvım, hu 1~te 
dOz hat üzerinde . yapılacaktır. Başkumandanlılt meydan muha- mamasından ''e aksamasından :ziynde çimlenme kabiliyetini muha-1 olmaın istenilir.· tacirler hesabımı l>cn sıkıldı'!:· 
Mevsim basındanberl yapılan ya- rebC!lnln 20 nci yıld8nUmll müna- doğmuş fllsa gerektir. Sonra bi- faza ederler. Tohum keselerini ça-j y ı b d . . ı k · ki hkmcktep çocu.ltlannm. '<Bı:ıv l>g· 

d • t K fk ' k SÜ t . h 1 a nız o ur 'e :>az ı çıçe er t ' S • U ş attı l\1elı-
nslnrda elde edilen derecelere sebetilc 30 ağustos pazar gUnU Dum- nyeı- e a nsya ya ·arşı ra - buk çatlatan çiçeklcnn to um arı insanın zevkini tamamlıyamaz. G81- re m"n .. un ~a~a .. a . . ·rı 
gfüe ~ampiyonluk müsabakaları- lupınarda meçhul uker !bidesinde 11 net!rrlcr elde ederek Rus ordu- etrafn serpilir ve dağılır. Buna m~n~ 'gesi altında oturulan hir ağacın veya n~et ~uyuya t1~~rdut ~ve. h.~.: 
'1m dah fazla Galatasaray, Tak- bü •ilk bir tC>rcn a ılacaktır Töre· sunu Kafkas s1ls1les1nin cenup olmıık için bu gibi tohum kcselennı yol kennrlnnnı, pencere ve balkon bırlerınclen :.ıka ~~ e ·~ en !!1 1

• 
slm vn Fenerbah,.e kürek,.Uerl > . Y P 

1 
· 

1 
yamaçlanna atmak ve bu suretıe tamamile kuruyup sararmadan e\•-ı.. .. .. .. 1. . v 1 azı ....... ··- l>fn bir tecrube gormus. ktnnai , ._. "' ne aıt program hazır anmı" ve ıı. a- k onunu ıus ı} en agaç ıırın y n ..... ... ı.· l "h' tn . 1 • . . de· 

nramndn sıkı cekism,,.lerc ~ebep . . • . , • • ~nğ yanlarını temin etmek c1U- ve! toplamnlıdır. Bu tohumun ema-
1 
c&.k günlerinde çiçeklerini oçmnsı mf'\ 1 sa:u ı cır erım~zı~ • 

ohcağını göc;term!<ıtir. kalılara bıldırılmıştır. ? gUn 28 vıl!- sünceslle Stali~ada karş1 kfi.fi le gelip gelmediğini anlamak için ho~a gidc:-n, gönül alıcı bir manzara- ((B. ~!... nm <lepos~md'l gızlı ınnl 
Ynnşlar bayan1nr. kıclemsiıler y.et ~u~lupınara :artı '\'~ Ha.lkevle- kuvvet n rrılamnmam da buna se- tohum ketesinin aarnrmağa ~a!lamış ! dır. Yazlık çiçekli ağaçlar nrnı:ındn var. B. K.. ~.3 %1Dt:~r~eı_ne ~3b 

ve ladrımliler olmak üzere üç rıle vılayet umuını meclıslcrı adına bcp olmuştur. Bunu bilhassa Sal olması ve tohumun da rengınıı..: ko· 1 birçok cinsler ıvnrdır. Fakat bunların ynp1yor seklımle bmbıl'J:._rınln 
sınıf kürekcl nrasında olacak ve iki mümesıil gönderecektir. Mernsim ve Dem nehirleri arasında şarkn yulaşmış bulunması ~arttır. Yeşıl ve 

1 
içinde en makbul olanlnn hatmi cin- J-irli çanttı!:Jrlanı11 ort:rvn cloltmC· 

İstanbul şnmpi ronUflll l·mlemli günU meçhul asker &bidesi çelenk- doğru llerliye? Alman zırhlı. kuv-ıbeyaz renkte olan tohumlar her..ü.z s!ııden olan ağaçlardır. Bunlann çe- leri ne çir~in ~~!.. . . . 
yanşlan tavin edecektir. Kıdem- lerlc ıUslcnecektir. Çelenkler arnsın· vetleılnin p.inlerdenberi mühim h~:ndır. Sararması ,.e kısm~n. rengı· {İtli n renkli çiçekli olnnlan vardır. Temrmu ec1erız ln .• lt•rlı <'~a-
liler arac:ındaki müsa.bakalarda da Biiyük Millet Meclisi, Bn~veknlct, terakkHer elde etmemesinden an- nın koyub~masını beklemclıdır. Düz beynz, mor, mavimtırak ve nb· rırlar ntıl~ ı. h~r tr.cıı· keı?tıı v!.c· 
blrlnrilfğl k!:lrnnan <'klolrr gele- Vek&.letler, Ordu ve Parti, Beden j lıyonız. Haddi zatınd:ı bu salla G·· ı·b • • ? ra:lı olanlan rnal."buldür. lki çe~it )ar- d~n m~llkemf's:nl 1 te~yı7. }1~~ 
cck hn!tn TekJrclal'bnda yapıl- terbiyesi, Kızılay, Hava kurumu ve l!f'niı;, tahkimatsJZ, dbz olduğu 1 flŞim • jestremyn en mükemmel çiçekler l~umkrme u;gun. hnn et ~.;~ 
ması t<>karrür C'dcn ?\'mmnrn kü- di"er te<ekkUllerin çelenkleri bulu-1 lcln Almanlan·n Kotelnikovo Is- Bii.rük bahçeler, parklar ''e heıtttı ~çan çok kıymetli fidnnlardır. Virgi- ne. hem hal~ sovuln ::l~tan: • t 
rek kupası milsab:ık.,larında ı ... ~ na~aktır: tamanundan fazlaca ileri gide- :rollnr kc:ınrlnrınn dikilmek için en 1 nia'larla ligustrum'lar yedi veren, fcv~ı-t mnl;am::ırr .:ırıu..-ı ş r~:Je 
tanbnl ı t>m ll eder""i cihetle bu memel!.'rl ancak Sovyet ordu.cm- uüzel ıtis ve çiçekleri zarif nh-nçlar· jyüksek ''e ınnlıcı güller kadar yaz c1edıkodulnn clmk ıp vu.rgu.ıcıt 
aenekl ynrıı;lann çok er 1n geçe- T<lrene ~skert kıtalar, Afyon, nun burada 21r'Plı ve piyade k~- dan biri c!e gülibri~imdir. B; nğnç, sıcaklarında neşe s:ıçnn çiçekler Jrnwılnnmk d<'rdfnri"n mrtnl:nm: 
cer!! tnl-ımln edUmc>ktPdir. K0C1ya ve .lzmirden cönderilccek tr.ılan itibarilP. ad~~ UstilnliP;ünü ınkasya !amilyasındar.dır. Yaprakları 1 açarlar. • mföin.. C'emn Refık 

G ı.. - "' izciler, yüksek okullan temsilen bir bnlz old ığunu r:o~terlr. Yok('a geceleri kapanır, güne~te llçılır.· Yük- - - ................................ .., ... cuaaı 
a atasaray hogazı talebe lutnsı, mükelleflerden bir kı- maııevrarn. en mü .. aıt saha bu- sek bir nkasya gövdesi üzerine atııla- CEVAPLARIM /Z: rek kUlleme!idir. Bunu temizlemek 

geçme müsabak si ta ve halk gurupları iştirak edecek- rsc::ıdır. nırsn çok gösterişli olur: Çiçekleri için eczaneden bir santigram per-
Oalatasnrav kulübü tarafın- tir. Simdi yeni saflıa başlarken klime küme pembemsi kavun içi Balmumu çİ.reği haetalığı ı:ıangon:ı-: dö po.t~:. nlın~z, ~nnm 

dnn yalnız kendi yüıürülerlne v . .. Almrn Bnş komutanlı~ her şey- renktedir. O kadar bol çiçek açar ki . .. "S'. , va . lıtre ıu ıçmde entıınız. Bır ıunger 
mhnsus olmak üzere bugOn saat 30 agastos pazar gün!.! torene saat den evvel bu ıaaflnrı gldcrr.1eğ'c manzarası göz alır. Çiçekleri ağnc.ın Fatihte Su.le>~~n Sır~ı ya c~ ... ~· pnrçasile bı..; lluçtan fidanın yaprnk-
lG da Anadoluhl<ıan !1e Bebek 11 •30 da top atmakln hn~lanacnk- çnlışnr.aktn·. Yani evyell\ Azak dallan üzerinde ye ~cmsiye biçimin· Bnlmumu çıçegının . s.on~erdıgı~ız lnnnın her tarafını, dalların her ta
arasında yüzerek Boğazı geçme tır. Bunu Ordu, Parti ve Halkevleri· denizi sa.hlllnden buraya gelen de ynj"llmış dalcıklann üetUnde açı· h~stalıklı . n~mıınel~rı~.~ l"ınccledık. rafını, gövdesini haftnda Jki defa si
mUsabakosı yaoılz.cnkhr. Bu mü- le yükeek okullar adına söylenecek demı1yolunu intizamla işler hııle lır. 15 - 25 gün dayanır. Bol tohum fı.da~ın ü~~rınd: :kı b:da~ h·lta!ı~ !iniz. Fidnnı hnııtalıktan kurtarmış 
sabakaya kulübUn bütün yüzü- nutuklar takihedecektir. Nutuklar- .sokacak, benzin vesaire ikmaltnl verir. Tohumla da yetl§llrilir. ı:örduk. Bı~ fid1 n n k . )'c erını olursunuz. 
cülerl iştirak edecektir. dan sonra yııpılacak tezahürat mü- yapacak, diğer taraftan dn Azak Ağacın durumu oemaiye tarzında ve dlambnr dım Bını e~ı~.en pa- Patatese fenni gübre 

k' . 1 denizi sa.hHlerlni temizlemiş olan olduğu için gölgelik ağaç olarak yol· muk u asra ır. unun onune geç-
J ntanbul kürek t~~l ıp k ~fyonda bır ziyafet tertip Von Klelst ordusunda. mühim !arın kenarına dikilebilir Parklarda rnek için !idanın {!zerinde, böcek Suadiyede lısmail Dinçer'e ce\'ap: 

e ı ece tır. piyade ve zırhlı birliklerin\ bu tek tek olarak dikilirse g.8ateriti !az- !yumurtalarını v~ böcekleri temizle- Pn.tll!esler içi~ kullanılan vferıni güb-
şampiyonluğu 30 ağustos Zafer bayramı her yıl sahaya sürecektir. Eğer vaktlle la olur. Kı~ın yapraklannı döker; fa· mck lazımdır. Bır gram arap s::ıbunu relenn hepıı de topragı sıkmnz. 

L .. suk ıporlnı:ı nin
1 
n!:ğında~: blstkanlbul olduğu gibi bu yıl da ıehrimi:zde ve ve zaruret dolayısile Almanlar kat lstanbul ılclimindc •oiukt.an alınız, bir çay fincanı içinde eritiniz. Sulfat dö potas ve diğer fosforlu 

~6re w şam~ı~~z ugu ~'.ıs~ n a ~~ bütün memlekette fevkalade teza· bu ynnda daha kuvvetli bulun- korlı:maz. Bu a§aç diler akasyalara Üzerine bir reçel ka~ığı ıeytiny::ığı gübrelere kum kangtırıp öylece ktAl-
agustos . pn~nr gunu l!nat .· hiiratla kutlanacaktır. Bütün Hal- muş ve Kalaç'ta imha ettiklerini benzemiyen ve ibriıim gibi ince ve katınız. İ!1ce .~anştır~p bu ilncı filit l~~mnlıs!nız._ Amonyn~lı ve azotlu 

de Sl\matya ılc Yenıkapı ııraııındakı k 
1 

. H Ik d l ü ' btldirdikleıi Sovyet ordusunun tıı... ıtbl hafif çiçeltler açar BUyUme• tulumbasıle boceklerın ve yumurt~ gubrelen erıterek ve fıdanlıın auln-
h 'Jd 1 ktı T 1 t n ev erı ve a 0 a an ° 1 n ve 0 -v ' la · · k B 1 h f d k ·ı "b 1 k d h 18 1, e yapı aca r. . op on 1 ?.1 .: • larl ba ra- imhası sırasında bu cenup kuv- ıl ya.vqhr. Fakat bUyUdUkçe aUzel- nn üzerıne ıı ınız. u 1 lcı a ta a ma ıuretı e gu re eme n a mu-

baltı Snmntyada Dcmırspor kulubu gece fevkalade program a Y . yetleri de Kalaçta tl)prüh .. ına ı.,ır 2-3 defa yapınız. ]kinci hastalık yap- \'nfık bir usuldür. 
lnUndcki aahildir. mı kutlıyacakJardır. ~ • 



Sahife a 
.., r: ! 7 ~ Maarif Vekilliğinden 

::: :GEN ç H iZ M ETÇtJ _,., YllAyeuero..ı tlcıu .. llaelorll• """ - - ...... 
__._ ~ Jek derslep için OCretmene llıUyaç vardır. Bu ~tmenllklere Yüksek İktısaı 

• va "I1eant C>tullanndan mezun bulunanlar tayin edilecekUr. Bn glJ:>llete 

'.Arif yatağının içinde doğruldu ıve ı bunlarla pek tatlı ahbaplıklarda bu- 3656 saJJh kanun bftktimlerlne göre ~ Terllecektlr. Memwtn kanımanmı 
eni hizmetçi kadına çıkıştı: lunda. 4 ünoil maddesl.ude yazılı şnrtıan hals bulunanlann qatıda. yanlı belge:t-. 7 

_ Gırtlağım patladı bağırmak- Geç vakit çakirl::.eyil olarak c:ıvine ·18 birlikte 20/VllV1942 tarlhtne kadaT Vekllll~& müre.caatıaıı JlzımdJr. 
~ . .. Sen nerelerdesin kuzum) ••• döndü. Kendisine yaidıın etm09i için A - TnhsU veslkasınm aslı veya tasdJkl1 suret1,, 
~için gelmiyorsunL.. Ayıeyi çaiırdı. Lakin hizmetçi laz b - Nıitus hllvlyet cüzdanının tasdikli surett, 

Hizmetçi. benüz genç olmasına onun pijamalarını elime verip, adeta e - Matu1t müdürlü~den tasdikll ve foto~ı 1lş. 
:;ağmen son deıeeede ıiımandı. Kır- korku ve telaşla odadan dı~n fır.. d - Ö{trebnenllğe mo.nl sıhb1 bir hali olmadıtına datr b1r hftkQmet 
mızı kırmızı yanaklan vardı. Onu lndı. doktorundan alınmış ra.poi'. 
göre:ı, çehresinin iki yanına iki Arif buna pek şapamışh. Çünkil • - Şimdiye kadar başka yerlerde çaltşmlf olanların ~lklan yer-
Clomates yap11hrılmış zanneder- ne zaman gece geç vakit ve biraz letden ald.ıklan vesikalar, 
CJi. Ağzı küçük ve yuvarlakb. Yeme- keyifli gelae.. hizmetçi kadın böyle f - İki tane U X 4,5 ebadında ince t!ğıda çıkarılmq foto~ 
nisini kara gözlerinin üstüne kadar yapıyordu. g - Poll8çe tasdikli doğruluk ltAğıd.ı, 
çekmişti. Çehresi çirkinden z.iyadc Genç adam güldü: cHa;y kaydı- h - Asterli~lnl yapmış olanlann ter'hb tezkeresi. 

k d k kaf 1 ı_L b ı B · b" Aranılan Şartlan haiz bulunanların belgeleri ve durumlan tetkik ed11-komikti. Arifin sözleri ar§ısın a ra · a ı a u. ay •• enım ua% ev--
utanmış gibi başını önüne eğdi, mı- vel çılop geldiğim yerde o kadar gü- dikten sonra tayinleri yapılabilecektir. c82"1h c6144> 
nldandı: zel, zarif, şık kadınlardan ne iltifat-

- Duymadım efendimi... lar gördüğümü bir bilse .•• Acaba bir 
Genç adum: parça içince güzelliği kar§lSında ken-
- Şurndan bana temiz. ütülü bir diınden geçip hemen atılncağımı mı 

gömlek çıkar . .. Elbiselerimi süpür. sanıyor) ... Belki de .• • Belki de ken
Ben b a nyoya, tıraş olmağa gidiyo- disini son derece güzel, mukavemet 
rum. Sıxıra çıkınca giyinip kahvaltı edilemz bir şey filin zannediyor her 
edeceğim, anladın mı) .. . dedi. halde! .•• Zaten kendini iyiden iyiye 

Bund n sonra Arif yatağından çirkin addeden insan var mıdır ki> •. 
kalktı. Pijamıuıının üst kısmını çıkar- Fakat §U budalanın bana karşı hare
dı. Kolsuz bir atlet gömleği ile tıraş ketleri adeta erkeklik. delikanlılık 
olmağı adet edinmişti. Fakat kendisi izzeti nefsime dokunuyor ... Bale he
pijamanın ceketini çıkardığı ve çıp- le ııenıeme ... Kendisile benim arar.-ı
lak kof, çıpl k göğüs ile kaldığı za- da bir şey geçebileceğine kani... Ve 
man hizmetçinin garip bir hareketini bunu önlemek için de tedbirler alı
farketti. Ayşe hemo:ı başını başka yor!... Allah AIJah. .• Ne günlere 
tarafa çevirmişti. Arif onu adam ye- ve kimlere kaldık ey gazi hünkar? .. > 
rlne bile koymadığı için yanında pi- Cene bir kere de Ay~e, Arifi hid-
jamasının Üstünü çıkarmıştı. detten deli edecek bir hale getirdi. 
Delik-.nlı. kadına: D l"'-- l d k d l e ııuın ı ev en çı maz an evve 
- Ayşe. · . Şuradan havluyu ver mutfaktııki havagazı sa.atine bakmü 

J>ana . . . dedi. istemişti. Çünkü bu ıaatin bozuk ol-
Himetçi kadın elindeki havluyu duğunu lannediyordu. 

'l\rife bakmadan uzatıyordu. Arif Mutfağa doğru yürüdü. Fakat tam 
onun bu haline İçerledi, Kendi ken- mutfalc kapısından içri gireceği za
Öine: man Ayşen.in bir çığlık kopardığını 

- Aman haspa... Sevsinler··• ~itti. Hizmetçi kız mutfak kapısını 
Şunun haline bakınız hele! . •. Sanki kapamı~. arkasından dayanıyordu. 
ben de• ona bayılmışım ... Senelerce Arifin birdenbire kanı başına çık
kadın yüzü görmesem gene sana mıştı. Bu manasız harekete fena hal
ckadın> diye bakar mıyım acaba) •• de öfkelenmişti. Bir yandan kapıyı 
diyordu. iterken bir taraftan da: • 

Banyoda tıraş olurkesı bu meaele-
d A l lı: - Kız açsan a . •• Bu no rezaleti. •• 

yi düşünüyor u. Y§e öy e pe ür- diyordu. 
kek, pek horozdan kaçan takımın- Ayşe İçeriden: 
<lan değildi amma. .. O halde?··· A A ı d. 
Hele bir müddetten beri kendisine - çamam. •· çamam ··· ıyor 

ve dayanıyordu. 
ka·şı vaziyeti büsbütün değişmiıti. Artık Arifin hiddetten gözleri hiç-

ARPA SAMAN ve MISIR ALINACAK 
~onguldak Ereğli kömürleri işletmesinden 
Pazarlık suretile Zonguldak teslimi 1200 ton arpa, 100 ton sa
man 600 ton mısır alınacaktır. 
Teklifler 100 tondan aşağı olmamak şartne parti halinde 
kabul edileceği gibi mektupla da yapılacak tekll!ler nazan itl
bare alınır. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçesile ihale günü olan 
31/ağustos/942 pazarte&i günü saat 14 de kadar işletme mü
dürlülüne müracaat etmeleri. 

Sıvaa Vilayet Daimi ~ncümeninden: 
ı - Kap!llı zarf usullle eksiltmeye konulan 1§: 
Sıvaş merkezinde VllA.yet Matbaası binasının i1st kısmına yapılacak olan 

Husmt idare binası inşaatıdır. 
Bu Lşln keşlt bedeli 14675 lira 68 kuruştur. 
2 - Eksiltme 2"1/8/ 942 tarihine müsacU! perşembe günll saat 15 te Sıvas 

Hükillııet binası içinde vııayet Dalmt encümeninde yapılacaktır. 
3 - Bu ı.,e nlt evrak şunlardır: Keşif hul4sası, tlat bordu.rostı, proje, 

yapı ı.şıen. umumt fenni ,artnamesi, e-ksiıtme ş:ı.rtnamest, Ba.yındırhk lş'rerl 
genel şartnamesi ve mukavele projesidir. İsteyenler bu evrakı her gfin Na
fia müdllrlliğünde tetkik edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek: iı;ln t.aılplcrin 1101 llnı.lık muvakkat tami
natını Sıvas Husu.st muhns<:ba veznesıne yat.?rdı'klarına cıntr makbuzunu 
veya bu miktarda şayanı ita.bul· bank a mektubunu ve 942 yılına alt Ticaret 
ve.sikasile eksiltme günilnden en az üç glln evvel Sıma vaUJl.ğtno mümasili 
ı.,ıerf muvaffakıyetle bıışn!'dı1tlanna dair referanslarlle birlikte müracaatla 
alacakla.n ehliyet vesikasını tckllf m ektubu zartı ue blrll.lde dış zarfa koy
mamn ve keşi! dosyalannı tetkik ve lmza ebnJıf bulunma.ln IA?.ımdır. 

~ - Teklif mektuplarına alt l.ç ve dılJ zarflann ve vcsıaikln dördüncü 
madde hükllmlerlne ve kanunl tarifelere uygmı bulunması. 1A7ımdır. Pl>sta
da vaki gecDcmeler kabul cdUmez. 

IS - İstekll1erln teklif mektuplannı lkJncl maddede yazını tarihte saat 
14 e kadar EncUmcn reisliğine makbuz nıukc.blUnde tevdi etmeleri UAn olu-
nur. (8618) Mesela bir iw İçin yatak odasına ça- bir şey görmüyordu. Bir kere mu

ğırdığı zaman ya hiç duymamazlık- hakkak havagazı saatine bakmağa 
tan geliyor, yahut da beı dakika bi- karar vermiıti. Sonra kadının bu ga- Belgrad devlet orman işi-etmesi revir amirliğinden 
le durmadan hemen dışarıya fırlıyor- h ._ d .. rip are"'etinin manasını a ögrcn- ı - .İ4Ietmenılzln Kurtkcmerl bölgesi deposunda mevcut 4-13 metre 
Ôu. Arif bunlan hatırladıkça: cVay mek istiyordu. Kapıya hızla daya- uzunluğunda ve muhtelif ebadda 120 yüz yirmi metreküp dört köşe meşe 
aptal kan 1 . .. Kendini bir halt zanae- nınca onu açtı. Meğer Ayşe dekolte kereste-si açık arttırmaya. c:ıkanlmıştır. 
diyor galiba. · · Şap gözlerine. yu&- gömlekle çamaşır yıkıyormuı. Kapı 2 - Beher metreküpün Un muhammen fiyab. 78 Ura 25 kuruştur 
yuva rlak vücuduna bakmadan ona açılınca, bir çığlık kopardı. Ve boı 3 - İhn.ltı 20/ 8/942 perşembe günü saat 14 de Bftyükdere Belgrod orman 
aaldımcağımı filan mı eanıyor ~ Ne- bir leğeni alıp göğsüne doğru kaldır- iŞctmest revir ~mlrll~lndedlr. 
dir bilmem ki. .. Bir evin içinde böy- k d 4 - Muvakkat temttı.t 686 llra 25 kuruştur. 
le şeyler olur mu}... Hizmetçim dı, en ine siper etti. ~ - Bu satışa alt şartname, İstanbul orman çevlrge müdürlüğünde ve 

1 Öyle komik bir hali vardı ki Ari- l§letme merk.ezinde, keresteler Kurtkemerl deposunda görülebilir. (8246) 
ibu ... Bana bakacak, bütün İş erirni fin lıiddeti geçmişti, gülüyor : 
görer..ek başka insan yok ki bura-
da . .. Demek mesela banyo yapar- - Allah müstahakkını versin!. •• 
ken birdcetbire üstüme fenalık gelse diyordu. 
de biraz kolonya vermek için bu O akşam eve döndü~ü zaman Ay
manda karıyı çağırsam. dünyada gel• ıenin suratını pek asık buldu. Mama-

fih aldırmadı. Odasına çekildi. Uzun 
miyecek . . > dd k. k d k 

Arif kendi mantığı ile Aneye mü et ıtap o u u tan ıonra yat-
içerledikçe içerliyordu. Şu kadının tı. Fakat uyku tutmamıştı. 
haddini bildirmeğe karar vermişti. Bir aralı1'. kalktı. Aşağı inip soğuk 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
ı - Bu ~leri ihtiyacından kullanılmak: üzere alınaea.ıc t50• ton font 

boru on bet gün müddetle ve kapalı zarf usulile ek.sUtmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c17250) liradır. 
3 - Teminatı 11294• liradır. 
4 - Bunun 21/8/942 cumıı. günü saat 11 de tallblne ihalesi mukarrer 

bulunduğundan şartnamesini görmek isteyenlerin her gi1n encümen kale
mlno müracaaUan. Ve isteklilerin de !hale günü olan 21/8/ 942cuma günü 
saat ona kadar 2490 numaralı kanunun 32 ncı maddem sarahati veçhlle 
tanzim edecekleri tekllf mektup1arını Belediye daleslnde müteşekkil encü-

mene vermeleri. e0150 - 8305• 

Bir aralık kendi kendine c Belki bir su içmek istedi. Çünkü yukan 
d e b"'nim tahminimin aksine olarak kattaki suların hepsi uınmııtı. A~ğı 
çok ktıpalı bir kızdır.> diyecek oldu, inerken ta~lıkta bir fıaılh işitti. Durup 
Ln~in birdenbire oaun bahçeyi dü- dinledi. Ayşe. bahçıvanla konu~- T ki B k M•ll M 1· • •d h • d 
:zeltmek için üç hafta evvel tuttuğu yordu. Erkek: . Ür ye üyü t et ec un 1 are eyetın en: 
J\rnavut bııhçıvanla iti•ip kakıştıg"ı- Kı ka z la de- 1 - Meclis polis mcnıurlnrlle müstahdemin ve hndemelerlne yaptın.la-

y - s nıyorum. • · 4 or caJt elbise ve Jtaputlann dlklş ~Jllğ'I için açılan kupalı 7.art eksiltmesinde 
nı. şakalaştığını hatırladı. yok, yok... ğil a... Kıskanıyorum.,. Bak herif verilen fiyatlar mutedU ve muvafık görülmedliılnden 17 aCusto.s 942 pazar
'Ayşe kapalı olmak şöyle dursun, seni o halde görünce gözleri döndü, tes1 günü sant 15 de aynı şerait dahiUnde pazarlıkla iha\3 edilecektir. 
bil"kis lüzumundan fazla serbes, iri inekler gibi mutfağa hücum etti. Sa- 2 _ Hepsinin muhnmmcn bedeli 5328 Ura o1up muvakkıı.t teminatı 400 
bünyesinden, koca knfasındnn hiç na kaç kere söyledim. Yanında çok liradli·. 
umulmıyacak derecede fıkırdaku. kalma . •• Yatak odasına çağınrsa git- 3 - Pazarlığa girecekler bu gibi tnnhhfit i§lcrlni hilsnü sureble ifa 

Onda bu yakınlarda mühim bir me .•• Evin içinde açık saçık dolat- ettiklerine ve müteohhit olduklarına dair vesaiki ve ticaret odas:ı.nın 1942 
Cleğişiklik vardı. Fakat bunun sebe- ma ..• İşte adamın aklını başından sicil varakasını beraberlerinde getirmek mecburiyetindedirler. (8016 - 8219) 
bi cıe idi) ... İşte Arif bir türlü bunu aldın gitti •.. Hemesı buradan çıkıp, -nııınnııııımımımınummıııınınuınıııınnummııımmmmnnıamnm:mııııııummıııınnmıııunnumuıımımıı 
anlamıyordu. seninle evlenelim ••• Yokııa herif çen- dudaklı köse herife bakar mıyım navut bııhçıvnn idare kandili karşı-

0 geee genç adam bir yere davet- geli takacak.. . hiç).. . sında uçları kuhıklarına değen bıyık-
li idi. Yemekte çok şarap içmi,ti. Ane bu sözlere şımarık şımarık Arifin yüzü tamamile matruştu. lannı gururla, iftiharla burarak, bay-
Sofr da gayet güzel, genç, şık, zarif fU cevabı verdi: ı Cenç adam gürültü etmeden merdi4 gın baygın Ay~eye bakıyordu . 
kadınlar vardı. Ve kahramanımu: - Aman Ali ... Ben o büzüşük ven sahanlığından uzanıp baktı. Ar- Hikmet Feridun Ee 

l'5 Ağustos 1942 

1 SiNOAPUR KORSANLARI 1 
Tetı1.ka No. 161 Yazan: tsıtın-.ı"DER F. SERTELLi 

Sama şa.okm btr bald9 ev<l?n dolaştı_ önüne gelene: 
çıt;tı.. - Bu tB<!m.. Tanntaroan &ha 

Takakonun. atmm öntinde durdu: t:unetn •• 
o&lerlm beni a>ııatmıyorga. D!y& bağı:tdı; Takıı.ko bu,nıı du;ydu; 

T1 - Ptnlıı karısını at Ostdn.de lföriloo kendıstrt yaknlama.1c isteyen m'Oha.
yonun, dedi ve k<>rsamn kızım ~ 4ıdnnı,: 
lAmladı. - Baakuı b~ dedi. o hUl-

Tak:ako güldü: kati söyUlyar. 
- Aldanıyorsun, sama.• Be..'\ n - * 

!>1n.ln karısı. değlllm. Tl - Pi öbtır itte böyle blr günde Tabko (bil
dünyaya seyahate çıktı. Hem <b bir yük mabet> e gidiyordu. 
daha dönmemek üzere.. Bir gün önce cOnlkller. in reısın.. 
Samanın blr şeyden ha.beri yoktu. ~lr saroy muha.fızlle - şöy1e b1r 

Takakonun esrarcngb bit §C.1tll:'e sa- haber t;önderınlştl: 
raydan kaybo'duğunu bW,yordu. İtte cBen. biiyiik Japonyayı 
o kadar.. kurmak isteyen ve muztarip 

Sama bu civarda bir kıza. tutu!.- insanlara hürriyet veren 
mu.§tu. Gizli gls14 onun ov1ne geliyor Ynma.da'nın kızıyım. Yeryü-
ve geceyi orada ~eçlrlyol"du. zünde <cüneş> den başka bU: 

O geceyi ba evde geç~. Sa.- nınbuı tanımıyonun ve ına-
bahleyin evden çıkarken TakAko ile butlaş:ı.n sizln gibi rohlple-
.karşı].a.omc& hayretten hnyrete dftş.. rin de bizden başka t.ürlil 
tü. Takakoya söyllyecek söz bula- bir insan olm.:ı.d.ıi'.,'111:ı lnnnı-
madı. yorum, B:ıb!tm.ın kurduğu 

Takalı:o o gün Sa.m.eyı da yanına. yeni n!zaınlarn boywı e~en 
aldı, çeblr kapılarmı lyl.ce e.çtm!ık- için, her şeyden önce. ma-
t.an sonra, herkesi tam bir htlrrlyete bette kurduğun ve ilstüııde 
kavuşturdu. O giln öğleden sonra oturduğun tahtı kendi ellnle 
(Büyült mfı.bed) e gltmeğe ve rahip- pnrçaltıın:ı.nı lstiyorum.• 
!erle mllcadeleye karar verdi. Baş rahip bu tehdit karşısında 

••• yirmi dört saat mühlet istedi. Taka-
Tanrılarla dövÜ§en kadın ko : 

sama. çok memnundu; çünkil, öte- - Pek fili'ı. Ylrml dort s:ıat. bekli-
denbert diş bilediği rahiplerle Takako yeceğim, dedi. 
da mücadeleye karar \•ennlşti. sama Aradan bu müddet g~er geçmez. 
bunu ö~enlnce: baı rahip, korsanın kızına Şlt cevabı 

- İlk !şl.n cOnik:ller• ~ çarpışnnk gönderdi: 
ve mc.mleketı onların esaret.ı.ndcn cBen, kendi escriml kendi cıımıe 
'kurtarmak olma.lıdrr, demlştl. yıkamnm. cOnikiler. in tı:ı.htı yıkıl-

Ra.hlpler gerçi el altından hnlkı dını gün, büyük Nlppon ada.l:ınmn 
kışlr.ırtmaktan ve eski sfyogon beyle- altı üstüne g~llr .• h epiniz mahvo'.ur
rlnln adamlannı ayaklandırmaktan sunuz!• 
geri durmuyordu. Fakat, Takako. Takalto bunıı bildiren kısa. boylu 
Ti - Pinin yerine geçtiti birkaç gün rahibe güldü: 
içinde halka bir hayli gözdağı ver- - Thtiayr Sihirbaz ıçln de •O, 
mişti. Mesell hl.ç kimsenin cesaret Osakanın temelldlr. O ölürse, gökler 
edemediği blr ~ yapmıo; şehrin te- blrlblrlne ~arpıp yere düşer .• insnn
melt sayılan yüz elli yaşında blr s1- !ar mahvolur.• demişlerdi. Onun ka
hlrbazın boynunu vurdurmuştu. Bu faSını kopardım. Dünyanın blr kıh 
sihirbaz, sakallan kendi boyu k&dar bUe yerlndcm oynamadı. Şimdi sıra, 
zun, çok akıllı blr adamdı. ona her- ortalığı kanştıra.n sizlere geldi. 
kes Ta.nn dlye tapardı. uzun ~kallı Deyince rahip Takakonun ayakla-
Tann güya buyük mfı.but ıgüne.ş. in rma kapandı: 
ycryft?:ündeld vekill idi. o ne isterse - Efendimizin tahtı yıkılır.sa, biz 
olurdu. Onun cOnikller.t den çok da- mabette kime tapacağız. San? Onu 
ha büyük bir ni'ıfuzu vardı. Bu adam. tahtında bırakırsanız dünya n\za. 
Takako hakkında şunian söylcmtşU: mında büyük bir değışlkllk olmaz. 
.Korsanın kızı rahiplere karşı gel ~ Yamada yine istediği gibl kanunlar 

mlş. onu hemen mukadde.ı ateşte yapsın, ortalığı kendi nl.zamınca. dU
yakmalı ve kürünü enginlere savur· zeltme~e çn.lı.'}Sın. Fakat, dört duvar 
mah. Böyle meşum kndınlarn yüı içinde knl~n bizim dlcmimlze bu ni
vermemcll. • zamlar girerse. o zaman yerin ve 

Takako bunu duyunca., lkl sadık köğün işlerı blrlblrlne kanşır •• 1n· 
adıımiyle derhal sihirbazı saraya. ge· sanlar sefa.Jet ve ıztı.rn.ba d~rler. 
tlrtmtıı. onu yakından gördükt~n son- - Her halde bugünkünden fazla 
m: :nuztarlp o1mazlar. Jnpon mllleUnin 

- senı yaşına bağışladım. Atala.- şimdiye kadar çektiği azap ve işken
rım : cYaşı yüzü geçkin olanlar Fna.. ceyi Babll esirleri bile çekmemlştlr. 
det ve fellketl unuturlar.. dünya- Tak.nlco bu dessas ra.hlbl kovduk
da görecekleri liltut ve cezalar oıılıı.r tan sonra, Samayı aldı •. beş yüz atlı 
için müsavidir .• • d~mi§. Bıı sözü ha- Ue sarnyd:ın çıktı ve büyük nuıbedln 
tırlıyars.k seni atfediyorum. yolunu tuttu. 

••• Deyince, ihtiyar sihirbaz alavcı blı 
tavırla: «Büyük mabed,. e hücum 

- Sen beni af veya taltif edecek 
vaziyette blr insan değllsln. Bu mem
leketin Tannla.n beni korur. Sen 
ldm oluyorsun? 

dedi. İşte Takako ihtiyarın bu ce
vabı üzerine: 

- Ben stma ve halka. kim olduğu
mu göstereceğim. 

Diyerek. Slhlrbnzın b::ışım vurdur
muştu. Osakalılardan bir çoğu gök
ler yere düşecek, yerden ejderler, 
yedl başlı devler türeyip insa.nla.n 
yutacak diye günlerce korku ve he
yecan içinde bekledller. Sihirbazın 

ölümü de dlğ"er insanların ölilmün
den ra!tmz oldu. Ne göltler yere dilş
tü •• ne de ejderler ve yedi ba,,!ı dev
ler tureyJp lnsanlan yuttu. Dünya 
yerinden kunılda.madı ve gBklcr, de
nizler, dereler, d!Lğlar •• her şey yerli 
yerinde duruyordu. 

Yerlilerden blrl: 
- Tannlar dövüşen kadından 

korkmalı. 
Diyerek, sokak sokak. semt semt 

Takalro, ba.'} rahibin çöme-.ani kov
duktan sonra, beş y{luien !azln atlı 
Ue bllyük mabedin kapısına d:ı.yandı. 

Sama yolda giderken : 
- Artık mühlet ta.manı oldu. El

çiye söylene~ek son söz de söylendi. 
Baş rahip ıın.ıtı. tahtından lnnıiyor ve 
Yama.danın kurduğu yeni nlzamlan 
tnıunuyor. Muzhrlp lnsnnlara hür
riyet verilmesini lste.ıniyor. Böyle bir • 
mahluku yeryüzünde- yaşntm:ııc gü
nah olur. 

Diyordu. Zaten Taka.ko son kamrı.
nı vermlşU: Büyük mabooln ka.pıla.

nnı a çn.cak ve halka hitaben : 
- Tann evinin kapılan Tann mt

sa!irlerlne dalma. açık bulunacnk .• 
Dlyecektı. Kapıl:Ln halka k11.p:ı.h 

dura n bu esrarengiz m n.betto n eler 
dönüyordu? Bunu bilen yok Lu. 

Takako bir boru çııldırdı •. 
Bunun mrınnsı «kapılan açın!• de

mekti. 
(Arkası var> 

üst eder •.. Vay... ki, Jön Türk Fahri, herşeyi unuttu: ilk önce Galatanın knranlık 
Bütün bunlann anlatması uzun sü- - Ne prononsiyasyoa ... Ne pro- kaklnrına doğru . •• 

so- rnk. gözleri parlıyarak, b ir avcının 
şikara bakbğı gibi onlara doğru 
şöyle bir göz attı. U facık bir tered
dütten sonra, kararını verdi. O tara
fa yürüdü, 

rüyor. Fak.at hepsi de, bir an içinde, nonsiyasyonl. .• - diye hayran kaldı. Ve ıonra kimbilir nereye~, 
bir lahzada, mübalağasız yarım da- Az daha alkışlayacaktı. Ne tarafa) 
kikadan pek daha az bir zaman zar- Tutmak İ3tediler. Fak.at knpitü- ••• 
fında cereyan etmişti. lnsyonlar yüzünden imkanı mı var) Beşiktaı vapur iskelesindeyiz. 

Ansızın parterin ta öte tarafın- Evvela koneoloıhanelerin müdaha- Epeyce yolcu vapur bekliyor. 
dan: lesi lazımdı. Sonra. daha büyük, Bunlar arasında, top oakallı, abani 

- Vay babasinüii .•• - diye bir daha yaman bir kuvvet araya karı- sanklı, ufak tefek bir molla da var. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 36 Yazan: (Vi • Nu) 

çığlık duyuldu. şacaktı: Babasının albnları... Ve Sırtında pembe cübbe, ayağında ga-
Sanki şu binanın içinde yapayalnız ıbalinde. diılerini göıterİyorlardı. Ve bu, bütün gürültülerden ba.e- matmazel Miryam pqa, ba f1ıuan1'- loı kunduralar, elinde küçük bir 
bulunuyor. Dalgın •.• Hem nuıl dal- Bir an. musiki de durdu. Masala- kın çıktı. ça hareketinden de hayatta mesul çanta .•• 
gın . .. Manyatizmah denecek şekil- nn etrafında içki içenler de ayaia Herkes, b&ftlll çevirdi. olmak11zın kalacaktı.. Tereyağından O devirde biç de dikkati çekici 
de.·• Gözleri, Borjiya Melahate ba- kalk.b. Ufaktefek. kara kuru, asabi baTe- kıl sıynlırcıasına kurtulacakb. bir aiına değil. Zira lstacıbul bu gibi 
kıyor. - Ne oluyor> ketli bir kadmm maoıonundan bir Ahali araya ginııit, bıçaklı kül· abani sanklılarla doludur. Bilhassa 

Esrarengiz kadın da, onunla kar- - Kim bu adam? tabanca çıkardığını, vakanın ce.ro- hanbcylerin Sami pqazadeye bir fo- canaf arasında. Cübbelerse renk 
şılaşır karşılaşmaz. avcı görmüıı şikar - Bak bak... Borılya Meli.bati yan ettiği locaya doiru birkaç el atq nalık yapmasına mAni olmu~u. On- renktir. Demek bunun z~kine pem-
halinde ürkmüştü. Sandalyesini de- ne hale soktu... ettiğini gördü. lar da esasen, arbk cNe bakıyorsun besi uymuş. Eliırıdeki çantaya gelin-
virerek ayağa kalktı. Duvara dayan- Türlü türlü hükümler yürütüldü: Ortalık bin"'birine kanşh. ha kadına! Gözlerini ayırb dann- ce, dükkanı ile evi arasında gidip 
clı. Gizlenmek, örtünmek istiyormuo- - Han.i onu arasıra kapatan zeo- Borjiya Melahat: na girişecek balde değildiler. Sevgi- gelen bir zanaatkann böyle bir yük 
çamıa ,.üzünü ellerile örttü. gin bir hovarda varmış ya ... Bu he- - Ay ..• - diye, göğsüyle sol ko- lilerin.in nazenin vücudu yaralanııuf. taşımasından dabo. tabii ne var) 

Bu, hakika ten heyecan verici bit rif mutlaka o olacak .. . Af tosunu me- lunun arasını yakaladı. Parmaklanndan kan sızvor... Fakat Mollanın üzerinde bir şat-
IA + ydı. laike sanıvermiştir muhakkak ••. Bu- ince parmaklan arasından kan 11- İçlerinden birt köşklü vari bir kınlıktu göze çarpmakta... Adeta 

K cvalye vaz.iyet.i:ıdeki erkeklerin rada b stınnca ifrite döndü. zıyordu. nara attı: sallann sallana yürüyor. Bir aralık 
ae, işte bu hal, h ay siyetlerine dokun- - Bak. bak . •. Gözlerini açmı§. - Yaraladı... Vurdu. .. Öldür- - I Ieyyyt ..• Savrulun be ... Yol endişeli endişeli !Yola gözetledi. 
mu"tu. Racona uyar mıydı bu) ... nıısıl bakıyor... Hovardalar vura- dü ... Tutun... açın be ... Borjiya Melahat tutkun- Beklediği kim) Sonra, iskele k cna-
Caka lan, fiyaknlnn bozulmuştu .• . caklar ... Oralı olmuyor ... Kendini Matmazel Miryam paşa, bir Ko- lan geliyor ... Heyyıyt... rında durarak oltayla izmarit tutan 
N •zenin sevgililerini bir bakışta bu m üdafaaya kalkmayı~ da hovarda- medi Fransez aktrisi tavırtarile, bir Evveli.\ locanın. sonra tiyatronun çocukları seyre daldı. Amma, ak1ı 
h r.ie soka n aslan tavırlı, yak!!nklı er- ları yıldırıyor. elinde tabanca, öbür eli kalbi üze- önündeki kalabalık korkuyla dağil- fikri başka yerde •.• 
keği silahlarının, aletlerinin tehdidile - Vah, Mdahat ..• Vah. Borjiyaırinde, bu cürmü nasJ! bir krim pas- dı. Ve yaralı kadın, külhanbeylerin Duvarda asılı tarifenin önüne Lir 
envmnk istiyorlıı.rdı. Melahat ... Ne korktu . •• Ne sindi. •• yonel olarak i~lediğine dair, öyle omuzlan üzerinde hafif bir ~lumba kalabalık birihrıişti. Abani ııarıklı 

C nnvarn snldıran bir sürü köpek Böyle miydi o? ..• O ki dünyayı alı· yaman Fra0S1ZCa bir irada girifti ko~ıiı Do qınkh. -.ıariildö. ıdam. adeta jmrenerek.. .a2Ua aulana-

Yine yola baktı: 
c- Henüz yoklar .. . > 
Ve kurnazca bir gülü§le: 
c- Bizim enayiler de iskelenİll 

öte tarafında :bekliyorlar •.• Nereden 
farkına varacaklar •. ·• 

Kalabalığa •okuldu. 
Cırtlak seıile kendi kondine söy

lenerek adeta bağırıyordu: 

- Yalnız siz bakacak değilsiniz. 
şöyle azıcık çekilin. biz de okuya
lım ... Yukarıya doğru vapur ne za
manmı§ •.• 

Halktnn kalantor bir efendi: 
- Muştalama, hocafendi. .• Pa

rayla de~ sırayla... Hepimiz gö& 
atıyoruz. . . Gn dakika ııonra Orta
köye doğru vapur vıır .. . Hem Ana
dolu yakasını tutuyor, hem Rumeli ... 
Köprüye ise vapur yirmi beş dnkika 
sonra . .• 

Pembe cübbeli, bıyık altından 
alaycı alaycı giilümsedi: 

- Eh, Allah razı ol Bı.m öyleyse ••• 
Eh .•• 

(Arkuı var) 
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1 - İŞ ARIYA~AR ı~ T=~~-'*~ 
1ı:a 6ıan bllm tıemlb edlDh ,.._ 

lllJllASIP - n..rqe, l"rM--., bine enu .,. ....,...,... lllfiıh:ıde 

11000 ı.ta.YA-Bebek. Jt~tlk Be- n Bbı UB.A - Ma.çkada Ihlamur 
bek Olddeıııl at bı& llJer1ne M odalı eaddeslnde to bUı dört, Nıl od.alı, 
2000 metre Jtllmmfş bnıllı08 tilıSk. ı>os- bahçen modern •ı>artunan. Takatm 
,.. S8f) Taladm eehttmuhter ~. l/t Jtdstal &J'ba M!llt ı:mılkıf. Telo-

VNiVERSİTE 
0

TAllSiLt YAPAN -
Temiz bir aileye menS\lp bir tenç 1yl 
blr &ile nezdinde yemekli olmak ear
Ule pa.ııatyon tutmak ıstiyor. İstetll
lertn ~dO.kl adrese eattınrını ad
rcS!crt ile blldlnnelcrl rlca olunur. 
Adres: Doktor Raif Demiralp Bnlıke
m. 

KADIKÖl't1NDE - Yoturt.çu tram
vay duragında nczareLl :umneıı ..... 
rl konforu hnlz iki bôllk eekls odlll 
iki .salon tıç heJtısı altmda lkl dilldEf&.. 
nı bulunan 137 numnrolı hane ~ 
hktır. İçlndekl ev ~lılplerlne ail .. 
rıı.caat. - J 

• tam-~ mub9beı'U " d&kt!Jop ,... )ldlanı'""O lmllıe Mrn ı J ta 
lif b1t mabtll&> il ~. ODnde 1-1 dilik ~ iOtıt • -
aa& ıçtn de ~. Akşam ımıhru!tp ""'2k Mdlıeeelc&tr. JlaJfbMTr 

... 
ıttınuzuM mfit'ncaat. - 8 ftl!IJ'llCIDJ lıOdtdr bir :mnttipl 

tabll1 
a mil-

ban B1R MA.ld1'1'ST - Tamlrd Ye ~ ncaattan. Adrer. Dan.ip slpta 
1111', tahSJ.f orta, ~l esti "l'C.rkçıe. llD. M - ıe Jlmb.lar caddesi o.la&&. 

-1 llalprca okur :yar.nr komrşur d1ğe!1 
ı. demlrct aıop ıı:traat ı.,le!inden tyt 
ldnr. Kadıköy Osmana.,&a Bekçi il). a - SATILIK EŞY 
lak Ho 12. ~ Dellorm.a.n'e. mtira

A 
.aat. 

iş ARIYOR - Ev Sşler1nl, çocuk 
lıa.tımını Ye ne:rts yemett p1şirmeslnl 

mm NE\1 ltARASİHAN -
eea: komple tttr te81sat satın 
oaktlr. Mtlrneant tel: %0G08. 

Yapa.. 
alına--· ldlen bir bayan lf arıyor. Mdracaat: -----------

1-12. Tel: 2i368 Şellk. - 1 8ATILIK BAl.I V. ŞOFBEN -Atı 
'Yit balı 

Nlglr 
ktılltmılmı, yeni b1T fOfbeI\ 

MUUHASİP - Ynbancı llsıınln.ra satıhktlr. Mllracaat Osmuıbey 
nkıf çok tecrübeli blr muhaslp ıftn- Apart. Mo. s. 

cpyenl-
de b\rknç santtc ddtcrlcrlntzı Jmnun- -A-

8
-TRA--G-,.AN--Ktl-R-K-----Y 

Jara uygun haıı:ırlnr. dC'Atlpa rmnu-
Eren-
cnat. 

lllle Abam'a müracaat. _ a dJr. 1200 :tını.ya ace1e 11atılıktır 
MfJJml :ECNEBİ DILLERİ?lıi _ köy 152 den 38 num~nı.ya. mtinı. 

-
kadın 

:171 tt'reQmell.'r yn.~tınec~ anrette bi- -----....ı:.----
llrlm. Heap Ye es1t1 yuıya lJi oln- AZ KtlT.LANIL~JIS - Bit 
:rak vn.kıtım; daktiloda da nznbW.. b!slldctı astı!makta.dı!', On1a 
dm. Ö(;ledeıı aonrnlıın 8 ııaııt tadar Anupa puım.Jı taı1ımu1a 
tercfime, ynz:ı, muh:ı ebe ve vezne Parmn hanı kapısında Bilet 

tas:ı.ray 

Büyilk 

lıllei'1nde çalışabfllrlnı. İsteyenler bay Pannyot'& ~eden 80rlra 
bayU 

mftra-
d'AMa rilmUStı ne Alcfa.ın'a P!'.01 ne mcaat. -
blldlrs1nlcr. 

SATIUX ntshrı.ET - Komple 
DAHİLi iHTiitAKU MAKİNE- Balon llstfk, 06I1k mat'b az 

LER - Elektrik ve motörlert, stım nılmışbr. Ehven b1r flatıe gn 
mu.klnclcrl ve nlclümum fnbrlkncılık Ak.ınrav Qurnba mn.Jıallcsı U 

kulla-
blıktır. 
zmıyu-

işlerinde 1ht18M1 olnn Almanca ve «Uf •f!Oknk No. 15. -1 

ur nuı.-
fnguızce bliir ve n lrerlikle alft.knsı bu-
Junmaynn bir Türk genel 1Ş anyor. 400 KiLOJ,UK - Fmn ham 
Akşam'dn 8.N.F, ndresine ya.!l]mn..'>f. ktnesl S beygirlik Dl!Mrll ft teremi-

enlcami 
J:ı mü-

- 2 at.ne ııntıhktır, On.lata Y 
lçlı:de 4 num:ı.radn. çt.'11cl Jor 

TECRtfBEI..t BİR DADJ 1Ş ARI- taca:ıt. 
roR - Anu edenler Ko.dıltöy - Kfi- ,------------

-1 

t;Clk Modn Ş:ılr Nefi soko.k No. '3 e 
milracant. - ı 

2- iŞÇi ARIY ANLAR 

ON Y:\ŞINDAKt - bir erkek ~u
la refakat etmek tizere 1yt İnglll.7.Ce 
bilen bir bayana U1tlyaç Tardır. :tsıe
:peııler Sultnnhnmam Emin bey hmı 
altında 22 No. y:ı müracnnt eme1erl. 

-8 

16 - 8 l.'A~LA. INDA - Lll.borotu
ah'ln ç..,lı~ cak sıhb:ıtu bir kız ~iye 
ihtiyaç \•ardır. Oalntn Perşem'bepa
ar cadde~ BCrt'ketoCtu han Kıı.t ! 
lfo, 11-12. 

tşçt An u.non - EI tezgrıble.
nndn lhtL~sı olan ly1 lşçllere yüksele 
lcret verllccekUr. İstlycnlerln AJ
n'.nı:arnyda Molla Aşkı mahnlleslnde 
Arabneılnr Hn.nınmmdald atelyelerde 
Mastara ustaya mümcııntıan. - ! 

HiZMETÇi ARANIYOR - Bir ec
nebi aile ynnmda Ç!).lışacnk orta htz
aett, iltü, yemek. ~aşır bilecek. 
Refcr:ıns vermrsı şarttır. Ehllyetlne 
pe ınııaş ...ertleceJctır. Mtimca:ı.t: 
J'erdl Selek Tllrk ıı:ınltı.k w tıa.n btı
mru ömer Ablt hım 2 ncl kat 23 No. 
oaıata, Telefon: 42368. - ı 

BfR DAİltd DEKİM - (A.&1$tnn) a 
Dıtl~ Y&rdır. Kadın Te,'a enet 
doktorlanmızdnn bteklllerln TiıJWm 
'.bahc;eat t&qısmda Tats1m Vakıf 
lıastanesine mtiracaaUan. -

KADIN HASTABAKICI VE ERKEK 
işçtr.DE tBTiYAÇ VARDIR- i.ste
J'!fılerln Takatm bnhçeal t:a.qımıda 
Tatshn Vakıf hastanesine mtiracaat.-
Jan. -

tşçt ARANl!OR - Usta bit tah
ta tomncı ııe nıobDyaeıhtta oalJf-
llUf marangoz " cdllcnlara 1bt1,ao 
nrdır. G:ı.Jatada Gllmfif Halta eo
tat No. 8 Mnrsel Ma~ Ateıyesl 
adresine her gün öğleden eneI mü
raeaat edilmesi. - ı 

OKTA VE YAHUT USE- Tah&ill-
81 bltlrmlf, matazamıza bir tasıyer 
bayan lAzımdır. Mnrpuççulaı Ca1'lllı 
ban No. 28. - ı 

J.in VEYA ORTAOKUL TALEBE
Bt - ikt sence bir ,.zılıanede ayak 
l§len ...erUecet, otullanna da dnam 
edecetıerdl.Aqam'da e!:.S.M.K.> ı1l
musmıa eı 7Ullar1le mllracaat. - 1 

tfÇJ ARANIYoa - Bükftmctı, bo
blnuracı, konSelA, ,erit Te potin ba,. 
il ma.klnelertnde ~~ t.r)le
re UıU~ vardır. Oa.lata Necati Be, 
cad. 156 Jfo. 1& müracaat. _ • 

tzadBDE - İki kil'Uk aDe iı;1n 
;,emek " " lflerlne llaöile ftbf 

ER ACEJ,E SATILlK FR1Gtn 
942 modeli mtııceddct Alman 
J:t\tı 220. 110 volt. İstfk1ô.l 
98 No. Ankara EmlAJı: Tel. 415 

-
mamu-
caddesi 
71 - 1 

ıel Snn-.ACELE SATILIK - M.ilkcmn 
ge Ta.lteometresı uıtıtehusıs 
Tardn'. ta.ıtı l500 Hradır. Oörm 
almak ıate:Je:nlet P'at1h Kır.tafl 
met apartımruu 4 nnmamya 
8:1.nt 12: t4 arasm<ııı mftracaat 

mponı 

ek n 
8el4-

hergtin 
~ebl-

ıırıer. -
, Mec-HER DİLDE ESKİ - Gnzete 

mu:ı. tnknnlan eski hartıcrı 
:tftaplar, ym;ına eserler, :ras1rn 
rn! ve fIImJt'rt, ca.mln.n. k 
ru>tlıı.r. haritalnr, vefo.t etmiş 
mt1trftk k1ltüphanelerl satm 
Mektupl:ı. miiracaat edenlere 
tznhat verrur. Mfircıı.tan.t: 1stru 
Ankara e:ıdde._~ No •. 38 Tnı1d 

e eskl 
. fotog-
upurJe.r, 
Z--"Vn.tın 

alınır. 
fn.zla 

lbul -
ye Ya-

ymevl. Telefon: 23714 - ., 
,SİSA-KOMPLE İKİ ELF.KTRiı<: TE 

Ti - Beberl <'f-11> metre 1rt 
n aani,.ede (2 - 1) metft mik 
ne (120 - 420) beygir ıruneu 
eden SU turblnf (8000) YOltlulı: 
ratör teterruat11'e mtllıktır. 

lfaında 

dbı su 
lıltlh.!al 

gene-
Ankarn 

P.K. 2090. -1 

4 - Kirahk - Sablı k 

dvarm-S500 LİBAY.& - &ruelvl 
da ufalta J'9bı 1 odalı tAgtr 
satılıktır. ~ 1'10 Tablm 
muhtar e&d. 1/t ven ÖZıder te 

bir ev 
şehit-

1 '3488. 
-2 

Güzel SIOOO ı.bL&YA - J111p,ııtq 
Bahçe dftlllld& 4 b&h t -
odalı bir Ap. atıııımr. Dıo97a 
Tablm Şehttınuhtar eacı.. 11 

• genJf 
rrı. 

4 Veli 
ÖZder tel 4348e. -2 

el-lllOI LtllAY& - J'atı!ı Kıztaşı 
vannda tnunvaya 7a.tm 8 kaııt 4 

Tak-odalı btb"Q'k baboe. Dasya 3'72 
lllm Şebtt.muhtar ead. 1/4 Vel ı ÖZder 
tel 048G. -2 

ye 
ki,.. 

10M Jhr.AYA - Tabbn Jl'erld1 
ead. s bUı ı odalı arkası aı;1k 

Takstın gır " -~- nos,.. m 
Şebltmuht:ı.r c:ad. 1/4 ven ÖSd er tel 
ow. -2 

e ly1 
çel1 kA-

ISIO IJa.&Y.& - ()nanbeyd 
JDeltide at bth 4 odah balı 
gir " -*1'.ıttır. Dm1& 1'1t 
ŞehJtmuhtar ead. ııt ven ö.ı 

Takslm 
er tel 

OCM. -2 

Mmctm ı .. LDAY.& - Pulpltı 
etvarmda 3 b&lı 1-4 odalı 
atıııMır. Do91a m Tabılm 
mabtar e9d. lif Veli ö.deı- ~ 

bir Ap. 
fehlt-

ı 43486. 
-2 

ıemı., dlrGst bir bdm araıuıor. ----------
ı.tedwert arlık mDttan 1le ~ ba- .... ıJllAY.& - Omaan?>ey clva-

u Ap. llnl blld1ren mektupla :bmiı- P. it. l'IDda 4 Jcat1ı M odalı beDJ01 

veu Or.der- ıeı 43486 • - 2 fon: 42277. 

!0000 LİRAYA - eıf1l ~da 1 JI BİN URA - htanbuı ~k 
- caddeslnde OD ıti Odalı vo.s1 bahçell 
• em da1rel1 apat'tunan :rapmap el.e
l ı1.tll yarım tArgtr toruı.k. Talcs1m 

bth 1-4 odalı b1r Ap. a.tılıktlr. Dos 
,.. 331 Tabhn Şehttmuhtar cad. 1/ 
ven Ölder ~ ataG. -

S'7oot 
Krlstal arkası Mtlll !:m.lAklş. Tele

._ fon: '22'7"1. LiRAYA - Omnanbe7 eı. 
nnda 4 b.tb 3-4 odalı modem ban: 
,olu Ap. satı11k Dosya 383 Tıı. 

~httmuhtnr cad. lif ven ÖZde 
tel 43436. -

!1000 LİRAYA - Pepenstft. c1vnnn 

«500 ı,fRA - Beyo~u Ba~ 
r altı odnlı, darn.çah kO.rgtr hane. Talt-
2 a!m Krlstal arhm Mfllt EmlAkl~. Te

lefon: 42277. 

da 3 katlı 4-5 oda.h b:ı.nyola Ap. sa 3 BİN J,tRA - Bnkırköv tk1 blilOk
tnr ın seld:-: odalı elektrik ve kuyuyu ha-

2 vı yanın ıcAl"E1r hnne. Takstm Kris
tal a:rbSl MtJll Em1ft.k1.ş. Telefon: 
42277. 

tllık. Dosya 3"19 TnJ-..s1m Şe-h!t.muh 
cnd. 1/4 Veli ÖZd"!r tel 43~86. -

g:;oo LfRAYA - Bomontı efvnnn 
dn !ki katlı ~ odnlı bnhçcll yamn U 
gir ev sntılık. Docyn 3114 Tnkslm Şe 12 BİN LİRA - Gala.tada beş knLlı 

1 blrlnct tnt gnztno d~rt katı liçer odn-
2 Jı np:ırtımana E:Cyet elvenıııı k!\rr,lr 

&.. hane. Hallbazır klmsı genevt 600 11.
radır. Tn.kStm Kı1stnl arkaq Mlllt 

hltmııht.."tr cnd. J/f Vrll Öz~er te 
43486. -

5501)0 LtEAYA - Beyoruunun g 
be~lnde 5 katlı 5 oda banyolu nltın 

~ F..mJAk~. Telefon: 42277. 
tın bir dill:kll.n nce'e sntıhkt1. 
385 Tnkslm Şcbttmullt.nr 
Veli Özdcr tel 43486. 

cad. 11 4 
2 -

KINAJ.JADADA - eOOOO m.2• s 

to BİN LtnA - n~ıu Jrn.~lbt 
beş kntlı beşer odalı hfi.len J2QO llra 

rsa va.rfdntlı gavr.t ım.ğ'nm npıı.rtunan. 
_ Tnkstm Krl.<ıtnl arttnsı Mtm EmtAkiş. 

r.eron: 42277. 
1çlndc mcmb:ı ıruyu, ç:ımlıklı, natn 
mnm beton kl'.\•k tmJunnn 'YDJ!t gtl 

SATILIK BA~ \"I: EY - Eren»J 
FATfO ATİKAt.İ'DE - Nureddin KozyaUı.~da fenni bir ~eltllde "818 

Tekkesi caddesinde 39 nnmatalı 1k1 edllm1ş en güzel çeşit 6züm!er vd 
bnlilt D oda çam $çlnrlle .nsm bü- meyva a~açlan bulunan on döntlm
yük bahçe ye m~~mnttt saıre,,ne lt\k ve Qrerlnde tnbn!nen 15 ton 
elektrik suyu cıunt tArctr t1't satılık- mn.hsıılll ile beraber bal ..:e
tır. Görmek ıçt.n lçtndckllere, g~rtış.. le sntıııktır. İçinde üç odalı kA$ 
mek 1~ Şehznd~§Indn Aeaf eez."t- b1r ev ne ahır ve blrlsl bostan olmak 
neslne nıilrncarıt edllmes!. - ı ilzere Utl kuyusu YC c1ektrllt te mev

AOEI.E SATILIK KELEPtR EV
LER - Edlrnelropı Acıçcşme tromv:ıy 
dum~n ynkln 3 odalı k(ıglr 1200 U
m 5 oda11 denize etnı.fo. fevkııltide 
nl!Z!lretll 2000 D. N. 678 G:ılntns:ırny 
Emlak~ tel: 40010. - 2 

ACELE SATILm HANE - Mıı.çkn 
Tcşvtkfye mr.hn!Jm Knlrpçı ao!mk 33 
No Ju 9 odalı 3 katlı l::ımnen kdrgir 
1ç1nd'" terkos ve eıeı-tı1k tı<'slntı inev
eut <>'an gnyet lrulfanı~ıı IOO metre 
bahr'"'I hnnc ehven natle satılncak
tlr. Görmek isteyenler! 1ç!ndekllcrı
ne, p:ı7.arhk 1ç1n de Merc"n U!unçar
~ bıo.& 19/l No. da Z'tya Tekçeye 
:m!lrnc~nt edllme.'11 rtcn olunur. - 1 

cuttur. Tnllplcrln 44.533 telefon Bo. 
suna mftracaatlan. - t 

SATILm KÖŞK - Kuzguncukta: 
Frenk tcpednde 1k1 kat. .ek~ oda, 
üç döniim bahçe11 çnm. rınıır meyva 
nğnçln.nru Çamlıca ye Botaza, neza;. 
rctl bulunan 27 numnrolı köşk. atı.
lıktır. Qa.Iillmpıda Blr1ncl Azakm
de Ap. 5 nwnara1ı dalre8 ne. - ı 

SATILIK - Tn.ksim meydnnmda 
senevt 1Ji22 l1rn safi 1mt getiren blr 
ap:ı.rtıman pnznrlıltsız S2.000 .eeleı 

Gatıllktır. &bn.blıın ant 11 den '• 
t:achr 41812 No. yn bılefonla mtra
caat. - 1 

KO!\'IPL'E BARm DÖI~ME Te HAD· 
Dr.:HANEst - Su ..... '"'ınlle 1·'-·en 

mnsm knolln, boy:ı mndenlerl. t~ 

oc'.l~ı. fU'Stl.la.r, .. ımtılı'k.tır. Knrn:kıs 

FIRSAT - Clfklidnron K1lçQk Çam- .. u • .ı.ı "'il ... ,, 

~ ç ,\l\U JCAJlA - Fevknl!l.de na:ı.- lıC!'.ıfa 00 dfuıtimlük ıır8:1. ve ıçerlsln- ye bakır b?ok veya eskl ba.kıliardan 
Y ~ d" " b h a""'-d _,., birden yetm•· bC'., mlllmetreye ta-reti ve 'a unum a. Ç=.uı e mcu..-u.ı d· ., odalı bir klS*:l'~ coo kmt annnt "9 Mc>lek hlln No. 8 Emlrık~rvts'e mürn 

cant. -
,. tö l!l '° dar bakır levha. imal eden kullanllo. 

1 me}'ln a,,ncı n:o r tulmnbn ne r.C't'.cı Te sntre ağ:ıçlar c'!n. çok. Akde- mI§ J>lr bakır h:ıddeluı.neal atılıktn'. 
t:ı.tlı suyu bulunnn ftç dalrcıı sene!lk ntz ve Mannraa.yn bako.r. tçerls:tnde 

'l'.ı\LOVANIN - Gnclk kövünd e soo Ura 1rnd getiren b\r kliştt satıhlı:- crnılJ'tır.r KndıkOyftndcn Btly{lk Anlmnı P.K. 2090. 1 
MO d<müm meyvn b:ı.IK'e..-:llc. ı:ulu,.tar - tır. Talıplerl.n Çnmhca Bulgur!u :ro:u Çamlıca.rn yaptlnn yenl yal kenarın- DEVREN SATlLIK '11.JTtlTNctt 

Ttızıı.k soknk ıc No. Yt! m0J"a(':'l:ttl:ın. dndlr. Görmt'k ve gl5rliıımek Jstıyen- Dt1KKANI - Kadıköyünlln en lflek lalnr 4 odıılı C\1lc .ıo.noo. ltrnya 
Knrnk&v Mrlek ht\n ıo. 8 ıtmH\k ,er 
vi!fe mfimc.aat. -

Fl..1\"DIKLI - Çarşışında dükkfın 

- 1 terin: 1hküdardn AU&matn.,ındn Glle iılr Jeri olan Altıyol a~ \ıda M8 
l TA~RAYA _ Fm1a eşyasını g6ti1- ote•ının -ynnmdn. b::ı.kknl Bcvket B::ı.y- No. lu dt\kkAn devren mtılıkt:r. Mu
lı ttm!yen!cr bırnkmn • tstl}'e'!ıler. iki _rn_ktn __ r'_n_m_n_rn_cıı._:-_.t_. -------' rncant: 'Knpalıçarm Ceva.?ılr Bedes-

ev tı~ odntık e.şynsını 1Y1 teminat verir ~ATIUK KA.Gm EV_ 4 oda ban- tenl nm M~mct Hllseıytn Kupn. ti od!tlı. boy:ılı 40 Ura ıcarh s.."\l':l:ım 
y bir alle nezdinde bımkm=ıl· lııtlyenle- yo s:ı.m~ kuyu cle'ktrilt babçeırt ya~h , ---------------• 
_ r1n 80701 numnrnyn telefon etnıe- boya mu:ambalı, Btlytllcada Çarkı!e- 5 _ MÜTEFERRİK • s 000• l!myn. ımtllıktlr • K.nrnkö 

Melek han No. 8 Emlt\kservf.g'c mü 
?'RC!ll\t. - ı lerl. - 1 lek ,;oltnk No. ~8 Sç1ndekl?cre mtıra-

~t -! , 
YENfKANl SATILIK 'Onlversite cl-rn.n Vez-- Clvnnndn elektrikli 

~ nec11cr bnhçell 4 kat on slb odııtlı 

0 kA.rrtlr bina acele snt.ılıkbr. Ml\raeant 
2 telefon 60528. - 3 

terkoolu b:ıva.(;n7Jı ld\!:tlr ev .a,ooo 
llrayn r.ıtılıkbr. Kıırakliy Melek ha 
No. 8 Em'l'tkservis'(t milracaat --
HER SEMTTE 

. riKRt T. KARDEŞ OTOMOBiL ~ 
sooe J.İRAYA 8ATILIK KAGiR MAKİNİST OKULU - Yen! dnre 

r,v - 2 oda fk1. 80fn, eJoktrUc, mut- 7 ~lft.lde açılneaktu:. .Maltlnlat pör 
tıık, ofıık b::ı.hçe ııarnı~ net tnm.~tlük yett§melı: l:Jtlyenıcre Ta.llmatname 
ca{ta.l~lo Men~o ııoknk 8 No. ma- gllndertUr Bomontı tmmny duraitJ 

- .ı.ooo - e,ooo. ıı 
raya b:ıhçelf, bahç<>~z ahşap evlr 

SATJJ,TK - tş?ek bir yerde Hay- halle bek'ç.!sl I?n.."llll'a m11mcaat. _ ŞtşU te1eioo 
80259 

_ j 
r darp:ış:ıcb Çayır cnddc:;tnde S:ı.adct · · 
8 apartımanı altmdl\ltl el No. b bak- CADDEB~STANI - PlAJ yolmıda · satılıl:tır. Knnıköy, Melek hnn No. 

EmlfLkc;f'rvi'l'e mftmc.'lnt. ~ 

TUNA DEnSEVINDil - Muktedir 
4 kailye ve tütüncü dükktlnı rabr.tsız- t.rnmvay durel':'llln 50 metre mesafede :ııse mualllınlert t:ırafındn.n orta " 

hk do'!avıslle devren s:ıtılıktır. 8/10 ~yılı b!r kıı.Uı beı; odıı., b1r salo!l llse :talebelerine rlyailye _ flzht .. 
lt DAİRELİ - Tnm konforlu bl 

apnrtınmnnm 4 fincQ dnlresi •3500 
r uç balkonlu yeni n sahtbln1n ~ k1myıı. ve llsnn dersleri verıı.mcktedtr. 
• SATlLrK EV VE ARSA - Ş'§!lde metı do!~yı.si!e S!\tJlılrt.ır. Görmek 1çın Aksaray Atatiirk Bulvnn No. 88 - a 

llmyn satıl ktır. Ko.roköy Mc>le!c l'ı 
No. 8 Em1!:.kservls0e mtırac:ıa.t. 

an Osmnnbeyde 12 od:ılı , knlortterll, par- 6f'.leden BOnmlan 1çindektlere mtım- --~-----------
2 keli @z"l b!r (viru.l satılıktır. Tnk- e.nııt (Tc•cron :ı~ B:ıt tabip Ham· Y. Mtlnmmis TALEBESi --

F.fRAı.tK - Mobllyclı mobllynsı 
evler apartımanl:ı.r. dfikkl'ınl:\r mev 

rlbrn 1700 nrşın llı:l sokn~ nnzır bah- ım>.. - 2 Telc?:ıelerl ccblr, hendese, fizik, ttm-
z çest olup bu ~ npartunan hışMı- ya derslertnden ikmal, olgunlut ye 
- na ~k ekerlşlld!r. Mümcıı.at: Pll- 84.Tll,m: BAHÇE -~ ClSOO m2) de-1 mühendise giriş, tmUhnnlarına ba-

cuttur. Kamköy Mel<'k han No. 
Eml!lkservls'e mfimcant. -

8 ' ~t. T:ık 1tn rnrydanı. EmH\k Hnn nlze nazır. Bs.lncak p.(ljınn trnm\'ny zırlamaktad1r, MOrnc~nt Alt amda. 
ı No. ıs. Trl: 4COSB. _ 4 durn~ına yakın 1ç1nde muhtelif mey- u ö _ 1 

va ağnc;Ja.rı sarnıç ye bostan kuyusu -· -·-----------
u SATILIK APA!tTIMAN _ Fatihte vardır. Görmek ve tzn.hat. almnk için thl.'iVERsİTE F. K. B. TALEBF.Sl
n Fcvrlp:ı,a c:ıddcs!ndc 3 dııtrcll btr Galat.<ı., Kefeli Hnrtyet banda mli. NE - Tuna ~rscvlnde tec~rri\bl tı-
8 ap:ı.rtımnn satılıktır. OlSnnek ıstlyen- tcahblt Sn.mi Kutrlye mtıracaat j zııı: ~e umumt klmyn kursları pek ra· 

OSl\IANRl:l'DE - Tam konforl 
4 dnlreıt bahçeli Bllitla.m ap:ırUm!l 
eatılıktır. Karnköy Melek han No. 
Eml!ikservts'e mfinıcn.nt. - ı ıer Fatih Altny Meymenet :r"lcnk 18 edilme~. Tel: 43490. - l kında açılncnktır. Slzl, en kı.u 1a-

Qract\o.t • manda, yet~~rmek 1çln ıniitehassıa 
tyj ntR MEVKİDE - "" 10 trnt' 

ev ile metrosu 150 lfrnya a~lı a . 
u numnrnya m • . ELDEN SATILIK KÖŞK - İti kat öğretmenlerlmlz bekliyor Aksaday 

Mil SATJJ.IJC ARSAi.AR - G~tepe İs- ilzerlne sekiz oda, llt1 MI!, bir ufnk Atatürk bulvan No. 88 • - ı 
satılıktır. Kamköy Melek han No. 8 taeyon çnyınnda nct. Feneryolu Mtı.s- koridor etrafı b:ı.lkon dnlıl1l boyalı 

I t.afa MnMıır Cnd. !kt arsn sntılılrtır eJektrlk, h:ıvagazı Ve su t..e:Watı .... ALMANCA DErtSJ,ERt - Usulil Emlft !tscrvts'e nıliracaat. -
a BiN LİRA - ŞLoU Hasat 80k 

Mfirncaat: Tel . .f0434. _ i ı bodrum kntı evin etroıı büyük r.nm- tcdrlsl mükemmel olan bir Alman öt-

iki katlı beton mOdem hane. neza 
ak ı larla çevrlll 2000 metre rourabbam!' retmenı Almanca dcrsierl vennekte-

re- '150 J,İRAYA - Unkapam Baeıka- yakın b.-ıhçe dahlllnde mtıteaddlt mu- dlr. Bu lisanda Dannle kalmış tale
dın cnddesl ftzerlnde 43 No. lu 4 oda- tenn meyvn nRnç.Ian Te btr dOnfrm t;eyt imt!hana bnzırlar. Pazardan 
h ahşap ev De 45 Ho. lu dükltA.nm ya- emsalslz bağ lkl kuyu ve llulama ıe.. maada her gün 'a:ıat 4 ten 'I ye tadar 
n htsscst acele satılıktır. Aylık k1rnsı stsatı n havuz, aynca bahçede ahır İat1t!Al caddesl 133 No. Basan bq 
18.50 liradır. Görmek izahat almak 11f8k odası, mutfak ye arat.lık etratı aı:mtman 2 ncı mercllven 1 lncl tat 

ti gtlzel, arta da bahçesi. Ta.kshn 
Kristal arkası Mllll Emltık1f. Telefoo 
42277. -

l- 1çfn dükltAndakt lı:undumcıya mftra- duvarla çevr1U t6§k satılıktır. Gör- 8 No. ya milracaat. - 4 10 BİN LİRA - Bulgar ~f11Sl c 
caat. meıı: lstlyenler AeJbademde ıı:-.t JJ&la BiR ALMAN JJAYAM öt;.arr-van lk1 tatlı bet odalı betonarme 

tam tonforlu on metre bahçeU. Tak-
mm Krt...<tal arkası Mlll! Emllkl~. Te-
lefon: 422'17. -

H BiN LiRA - Şltll mı.sat eokaJı: 
fevkaJlde nezareUl 27 metre mornb-
baı bahçeli dokuz yüz lira eenev1 w-
rldatıı tlç kaUı apartım.an. Taksim 
Krlstnl arkam Mllll l!!mllklf, Telefon: 
42277. -

130 BiN IJRA - vaıı tonalt cad-
desi denize nazır tatlar selek odalı 
tıım konforlu aenevl dört bin Ura Ta-
ridatlı apartıman. Tatslm Kı1stal 

arkası Mınt EmU.tıo. Telefon: 422T1. 
-

80 BİN LİRA - Jl'atth ~ 
yet ~. neraretı fevttallde,e m 
dörder odalı altı tattı d6n rtm -tre 
bahçeyi havi apartıman. Tabtm 
Krlste.1 ark:ıa Mllll bıllktt. Tele-
tem: 4227'7. -ı 

c Bbr LİRA - Tarlabafı Keresteci 
BOtak alta odalı Urgtr hane. Tab1m 
Krtstal aıbm Mllıt EmlAktf. Tele-
fon: 42m. -

!S ıdK UaA - Tatlabqı beş tatlı 
14 odalı nal ~eli apartımana el-

SATILlK KBGİK DANE - ve n:ı aoknğında • numaraya her dn 11 - IDN - Talebelere, bOyüklere gramer 
kuyulu 8 dOnllm bostan Ye cadde 12 ye tadar mftracaat. - 2 ve muhnbere dersleri verir. Xola:r 
ilzerlnde 800 metre mıırabbamda bir SATIJ.IK APAR'l'llAR - C&lal- metcdla altı ay zarfında Almanca 
arsa dört bin 1\m:rn acele satılııı:tır. otıunun iyi bir yerinde dıOn :rol ağ- öğretir. Her yere g\der. Mlieae.eler
GlSrmek için tlsküd:ırda Se!Aml All rmda dört lı:nt drglr konforlu apart.. de memurlar ve ma~aznlarda ~ 
nıaballest Sel4.msız caddesi 200/1 nn- maıı satılıktır. Pazartesi. perşembe lata atenograff ve mekt.p yazma 
maraya mtımcaat. Telefon: 152 - '19. ıo - 12 (21632) telefona mtlracaat. ötretlr. Akşam'da :r.B.K. - 2 

-1 -2 

. eeııtt- Tel1tl1 tl.rgtr hane. Tablm Kristal 
1 4MM. 

334 adre.sine mliracaat. - 5 •tıhktır. Dosya 1'18 'l'atslm 
muhtar cad,. 1/4 Veli Oaıer te 

ODACI ARANIYOR - 20 - 35 Jat- -t 
Jannda okur J&Ur ve tda!et- .,.emı. -----------
Jecek bir odacı aranıyor. istenilen 
lcretıe blr fotogratı havl mektupla
nn <Odacı) riimuztıe posta htmu 
No. Il55 İstanbul adresine gönderll
mesi. -

t.:CZACI KALFASI ARANIYOR -
İatnnbulda çalıpnat üzere pıraUAt 
kuvvetU bir eczaeıyn ihtiyaç vardır, 
Yazı ile İstanbul 757 ~ tutusuna 
muracan.t. - ı 

da bir .... 
Cld. 
-ı 

e 
Yolu 

tııı:tıır. 
cad. 

38900 ıJRAYA - (lııma.nbeJd 
tramvaya. yaJo.n 6 tr odalı ban 
sat1am konfor apartun&rı • 
Doısya 18~ Tatsıın Şehttmuhtar 
l/4 veu ÖZder tel 43486. -2 

artaaı llDI Jbl&klf. Telefon: fJ2'1'1. 

H BiN LiRA - Talimhane Stlrp 
Agoıı caddeye nazır d&der odalı, tam 
mntorıu dllrt bt1ı .eııe"ff HJO ııra 
varidatlı apartıma.n. Tatsım Krlllt.al 
arkuı Mllıt EmlAldf. Telefon: ai'n. 

9 BİN LiKA Tarlabafl Yalhane 
80.kak beş bth dokuz odalı ea nra 
mabJye traııı lr:Arglr hane. Takalm 
Krbta:l arkul MW1 BpılAklf. 
fon: m'11. -~ 

:r-ıe-

UTILIK lfV - oerrahpqa hD.s· 
tıuıett olftnnda Qudakbbamam so
blmda setız oda bahçe kuyu ,eıeır.
trtk ye :vanmda &Jl'lea yüz otuı ar-
llll ana ne blrll.kte 18 No. ah03p bir 
" IOOO uran p.tılıkt.ıı. İçlndekllere 
mlıracaat. 
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NEVi HAS N CEViZ YA61 
Güneıin ve <lenizin ıaf ve yakici gÜzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile ıihhat ve hayat fıtkiran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

, '°enge tahVil ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞİŞESİ 60, BÜYÜK 100 KURUŞ. 
Hasan Güneı Putlrasi ceviz yağinin evıaflni llaizdir. Cazibeyi ve gÜzelliği ziyadeleştirir. Gençlerin hayat arkadaşidır. Kutusu 50, büyük 90 kuruttur. 

Haklld güzellik krem! 

GOZEN°PUD 
en ince tutan pudra Yeni renkler -

GOzon Brivantini 
Kristaılze ve likit 

Yağlı - Yağsız -Giizellik Siitü - Cildi gençleştirir. Kadife 

ADYO I..ABORA TUARI 
Son sistem, cihazlarla rnütehasstsımız ev ve 
oto Radyolarını yenileştirir. Salonlar tçln dai
m! ve muvakkat amplifikatör tesisatı yapılır. 
Adres Taksim Cümhurlyet meydanı Kristal 

- han No. 10/ 22. -•llliıııı•iiı.mlİİİİBıiiiiiıiiııiıııiiiıım--••-ıii 

lzalei şuyu yQlile Sirkeci 6/8 No. il 

F E R A H O T E L I' in 
Tamamı satıhktlr. 

12 pJ.rscl ıv:ı metre murabbaı kagir ÜQ kaLlı terkostan maada tatlı 
suyu muhtevi 29 bin lira kıymetı muhammenelldlr. 4/eyluV942 tari
hinde Sultanahmct liçncil sulh hukuk ma.hkenıestndo satılacaktır. Fazlı\ 

tatşllat 1ç.Jn 942/23 ve GO:.t.dosya numarasma müracaat. Rlll!ll:ll!m 

caktır. Takriben 4.50 m. boy ve 1.20 m. dı§ kutrunda. tecrübe 
Bir adet Linyit kömürü yakabilecek yatık buhar kazanı alına- 1 Türk l\'laarif Cemiyeti Merkez idare Heyeti 

1 tazy~ki aagart 5 atım olması matluptur. Ev~af ve mevcu~ tefer.rü~tı Başkanhğından: 

meleri. ce, Almanca l dersleri okutmak üzere yUksek okul mezunu d:.ılmt 
teklıfnamede mufassal olarak, Ankara, Etıbank adresıne, bıldır· 1 Cemiyetimize bağh kız liselerinde (Ttırkçe, tarih, coJırarya, İngUiz. 

§~WS*?M ... @Mit ER M{$ 4Q ~ *ZWWIS%fl Öğretmen aiınacaktır • 
. nıtıax:n ı+otQW'i\WAi\A 4iWiA& s ıwwusraBF&w:ı I İsteklllerhı mukavele ~:ırtlarını anlanı:ık üzere 20/8/942 tarihine 

~tÜ jS}@llfDkt~lfD: ı=.:m:::::::·:::Uwmu l!ôn•'•=:: gibi bir ten yaratır 

GOZEN ALLIGI ,.-ı .. ip renkler Lavanta Çiçeği 
• SF.V BE~İ 

GÖZEN'in dört kokulu losyonları ~s~ 

Ô 
nt~YA 

G ZEN'in Dudaktan Kalbe parfu
1

ınu 
Itriyat depoları Cö:::en müessescsiBüy:ik Po.:ıtnne caddesi No. 5 

H ... ,.. 
BU AKŞAM 

Y enikapıda Sandıkburnu 

• ÇAKIR Gazinosunda 
Cocuk Esirgeme Kurumu himayesindeki 

Bankamız için tııkrıben 17000 kilo 8 m/ m kalınlığında yeni 'VC· 

ya aı kullanılmı~ baklavalı saç alınacaktır. Taliplerin 25/8/942 
gününe kadar Ankarada Etibank umum müd:.irlü~ünc müracaatları. 

B rıncı sınıf OpcraLör Noro~l.lrj,fcn ve Estetik c~rrahtsl mııt.ch:ı.ssı~ı 

CAFER TAYYAR KANKA T 
ş· i CERRAHI KLiNiGI 

Her nev'i erkek va kadın o.mellyatıarı, slnir. dımağ ve nuhııl"şevkl 
nmeliy::ı.tlıın. (ESTETİK: YÜZ BURUŞUKLUÖU. MEME. KARIN' SAR
KIKLIÖI ve ÇİRKINLlKLERI - GENÇLEŞTIRME ye GÜZELLİK 

w AMELIYATLARil. Muayene: Sant 4 - 6. Telefon: 8~093. 

Kızılay Satış Deposu Direktörlüğünden: 

IAZOZLU ADEISUYU 
1 KARAHiSAR T ABii SODASI 
1 Adı ile piyasaya çıkarılan yüksek tnzyikli çeyrek lıtrelik Madensuyu 

ı 
1 
1 
ı 

Beyoğlı..t ve Eminönü büvetlerimizde 1 O "uruştan satılm ktndır. 

Yeni Postane lı:ar§ısmda Kızılay Hanındaki depomu.zda 
a.şağıdaki fiatler üzerinden ayrıca sipariı kabul edilir: 1 /3 litrelik 
bir şişenin bedeli (Suyu ı 1 O ve oi'e depozitosu: 1 O kuru, he&abile) 

20 kuru~tur. 100 §İ~e!ik sandıklarda satılmaktadır . 
.. B!l .... ıra ... =-.. ızal!lll ........ llll!!l!m!lllmlla!lil .... Ell'JB..... --.-..im".11Gm .. N± .. ll!llll .. ll!B!l .... IJmlBll5l!ll .. ll!ll .... ıml ...... Rll:3l!!Jiilli~1:Z3 

FAKIR ÇOCUKLAR MENFAATİNE 
Büyük bir Müıamere - Cör:llmeniş bir program 

Hamiyet YUceses -Selahaddin ınar 
Yirmi kişilik muhte~ern SAZ HEYETI 

Ecnebi Artistiep tartJından en güzel VARYETE nuı:r.aral.an 

Hayatı, gelişi güzel yaşamak hüner değil, muvaffak ve mesut 
olarnk ynşuınak hünerdir. Onun için size bu hususta rehberlik 

edecek şu kitaplan okumanız Hizundır: 
1 - Hayata ışık (Aimancadan) 50 Krş. 
2 - Hayata bakıyorum ( » ) 30 » 
3 - Asri adam ( » ) 50 » Dürnbüllü isrnail ve arkadaşlarıj 

Sürprizler - Eğlenceler 

' fstıınbul h .lkı için hakiki bir fırsat w j 
4 - Bu yol uçuruma gider ( » ) 30 » 
5 - T aiih nedir? (İngilizceden) 35 » 
6 - Çabuk para kazanma yolları ( » ) 35 » 
7 - Muvaff akiyet ve saatin sırrı ( » ) 35 » 
8 - Genç kız ve erkeklere yük5.eliş yolları 

Her pazar günü 
S'.\3.t ı~ den 19 ı:ı. kndar 

Sarayburnu PARK Gazinosunda 
IE 

1 I Bu kitaplaıın satış merkezi: Muallim 
1 (Anadolu Türk kitap deposu} dur. Yeni 
1 Mevdancık hanında. 

(basılıyor) 

Bestekar Tanburi SALJiııAUDiN PINAR ve arkad3şları ve j · 

içkİsl~ ot;ıfl;aya::tiıı_e•s•i----•' 
1

. -- ı:wwc< .... sıra MY#WiWWWF ill••------• Konsonıasyo:ı 45 Kuru~ m 

'f.ÜRKİYE 

Köylü ve işçi elbiseleri 
Toptan sabş yeri: 

Müessesesi Atclyelcrinde ucuz, sağlam, dayanıklı olarak köylü 
ve işçiler itin yapmakta olduğu elbise ç~itlerlnl tilccar \'C 

esnafımıza toptan satmağa başlamıştır. 
Perakende almak isteyenler bulunduklan yerlerdeki tüccar ve 
esnaftan lht1yaç1annı temin edebilirler. Vilılyet ve kaza mer
kezlerinde müessese mnmulft.tını s1tmak arzu edenlere rtat ve 
çeşit listesi göndeıillr. 

İst::mbul Sultanhamnın İrfaniye ç.arşısı No. 18 · 19 ' 41 .. •••ımmılDlll!IB:3••••••••• .. ••••~ 
~-----•SE8L•AnHm'Am!RmDmDmtN ... K•· AaRmA11811K•A•Ş•L•l._ .... J I 

Haber verene mükafat 
13/8/942 tarihine tnrihlne tesadüf 

eden perş'.!mbc günü a.sat. 15 raddele
imde Kuruçeşmeden Bebeğe giden 
çift atı: bir arabanın döniıştc Ku
ruçeşmeden Tophaneye gotunnek 
iızere 50 ys.(; tenekesi benim haberim 

Nuri Demirağ 

Yeşilköy Tayyare 
alanında 

olmadan semti meçhule gltml.ştlı', Bu ayın 23 tıncü pazar günü 
Kendisinin ve yahut görenlerin in- uçucu ve yapıcı talebeler arasın
san!yet namına nşnğıdlkl adresime öa tayyare ve pla.iıör müsabaka
getırlrse memnun edilecektir. Iarı yapılacak, mukfı.fatıar tevzi 

Tophn.nı;_ Hu~.n s~kak 9 No. da olunacaktır. Gösteri ve yarışlara 
l\ıus:ı Kuçuk Boyacı saat 14,30 da başlanacaktır. 

lian tashihi Vatanı düşman tecavüzünden 
masun bulundurmak için ihtiyat 

12 8'942 tarlhll nüshamızın 4 ün•ü eleman yetiştirmek gayesine ma· 
sayfasın111 1-2 nci sütunlarında çı- tuf ve Türk delikanlılarına yara· 

" kan sular idare 1 ilimında BiıyUkadn- şacak yegfınc spor bu nevi hare· 
ya su tevzi.atının sekteye uj'.:ra.ynca~ı ketlerfür 
h:ıkkındnkl Ufuıda BUyükn.da. kelime- : . 
fJ Büyilkdere olarak yazılmıştır. Her Türk gellr seyredebilır. 
Tashlhen ilt\n olunur. M Q J Ni 
Kadıköy Halkevindcn: 
15 Ağustos 942 cumartesi saat 14 te 

Moda yüz:me havuzunda yapılacak 
yüzme ve atlama müsabakalarına ~
tlrD.k etmek ı teyenlerln Halkevı 1da
re müdürlüğüne müracaatları. 
Ya~1arn harkes girebilir, 

YANm:, ÇATLAK, EKZAMA ve 
CILD YARALARINA fcvknlfıde 
lyl gelir. Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

.. HllllEmR•E•C•Z•AMNıııııııiiEDjEmBiULiiiUjNURiiiim·-llli 

Şose ve Köprüler lst. Mı ntaka Müdürlüğünden: 
200 - 300 llra.yn kadar lstlab hacminde yeni. içi dışı galvnnlz:c ve cen

Türkiye Ctimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - sermnycs1: 100,000.000 Türk lirası Şube ve 

ajans ndedl: 265 
Zirai \'C ticari her ne\i banim muameleleri 

Para hlriktirtnlcre 28,800 IİJ'n ikramiye \•eriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplı\rında. en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşa~ıdakl 

pili.na göre lkrnmlye dn!';ıtılacaktır. 
4 nclet 1.000 liralık 4.000 Ura 
4 • 500 » 2.000 1) 

4 • 250 il) 1.000 il) 

4.0 • 100 • 4.000 • 

100 nclet 50 liralık 5.000 Ura 
120 » 40 ~ 4.800 • 
160 .. 20 ) 3.200 • 

DiıCKA1.': Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ağı 
düşmtyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kumlar senede 4 defa 11 eyl(t], 11 birlncikfmun. 11 mart ve 

11 haziran tarihJerincle çekilecektir, 

berll (9280) lira rnuhamm~n b:?dellı 80 ad t sa.ç bidon p:ızarlıkla eksiltmeye 1IB•lli•llt~11.!;;EJd~ic;~~m.lı.Jı 
konulmuştur. • 

Eksi.tme 17/8 IH2 paznrt sı gunu ölat 15.30 dıı. Oa!ata ıcarak5y Per
çemli sokak Cemaat hanında Şose ve kdpıu!cr 1 t. :Mıntaka müdürlü~ ek
siltme komisyonunda yn!.lı'.acaktır. 

İsteklllerin (696) ıı ıı mu~. kknt temlnnt 1 , "'r b 'r kanunun tayin e~tığl 
ve kalan hamil n mu yy n r m ve s" tt~ k ın. on::ı. g lmelcrl. 

eırtr me p r ı olarak 1d r m zd n ve . ktlr fR7"i?) 

• 
lürkiue iş Fankası Anonim Şirketinden: 

Bankanuzda çahştınnıık üzere müsabnka ile müfcttfJ 
muavini ve şef namzedi alınacalttır. 

lmtih na girmek için yüksek mektep mezunu ve askerliğini ik
mal etmiş olmak, imtihan günUnden evvel Bankamız Memurin mu
dürlüğüne a.'.:lağıda yazılı vesikalan tevdi ederek numara almak şart
tır: 

A} Nüfus tezkeresi, 
B) Askerlık vesikaaı, 
C) Tahsil vesi1'ası, 
D) Varsa çalıştığı yerlere ait h::>aı.servisler, 
E) Bir adet vesika resmi. 
imtihanı kazananlar 3659 numaralı kanuna göre alabilecekleıi 

aylıklarla münhallere tayin olunacaklardır. Lhan bilenler tercih olu-
1 nur. 
1 imtihan günü: 25 ağuatoı 1942 günü lstanbul ve Ankarada y11· 

ı• pılacakbr, 

YAZIHANE ARANIYOR 
Bankalar caddesi ve Yan soknklarda iyi bir Handa yaııhaııe arı

nıyor. Tesis m.ısrarı aynca verlllr. Her gün e3at 15 den sonn. 
illıiıliıııiııiıilli!ılliııiımıill• T !efon 44206 ya muracao.t. ••+ +;s• 

İdrar yollan ııtlhnbı, yeni ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorıu~u. Me
sane ve Prostat utlhabı, Sistit ve Koll Slstıtlere. Böbrek rahatsızhkla

nna karşı en mükemmel bir llfıç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul 
lann n l:tr \'Ukarıda yazılı hastnhklardan çabuk kurtu.ıu111r.ıa•r•Biııiılli' t1ü1nlİllillElııc-lllli WWWıane ve ecza depoların.dan nrayınız. 

'' A~EMİ idİDAR vEBEfoEVŞ~KLİGiN'E · .. · 
.r_- . . · >. · KA.RŞl . 

F[l·RTOBiN 
s.~. i. MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAiZDİR 

HER ECZANEDE iULUllUR POSTA KUTUSU 228 
RfÇo H lll 5A.T1Llıl 

' 


