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Harb ortasında bir 
aylık yolculuktan 

dönüş 

Acı bir kayıp BU • 
S.&BA.~a ... g-ı TELGBAPLA.B 

· Yurt dışında bir ay süren bir 
yolculuktan dönüyoruz. 

'.Almanya hükO.metinln Clavetile 
üç hafta Almanyada kaldık. .AJ
ınanyanın büyük bir kısmını, 
Fransada Sedanı ve Majino hat
lının diğer muharebe sahalarını 
gördük, tayyare ile Kırım yarım
adasına ve Sivastopola gittik. 

Dahiliye Vekili kalp 
sektesinden vefat etti 

Merhumun cenazesi, bugün 
büyük merasimle defnedilecek 

Maca:~ ve Bulgar hükOmetıe-
tlnlnı, yolda ve Almanyada iken Ankara 16 (A.A.) - Teessürle 
aldığımız nazik davetıerinl de haber aldığımıza göre, Dahiliye Ve-- M 
kabul ederek bir kaç gün Peşte kili ve Etzurum mebusu Fikri Tütet 
ve Sofyada kaldık. bugün saat 17,30 da bir kalp eek-

Biltün bu yolculuktan üzeri- tesi neticesi olarak bayata gözlerini 
mtzde kalan ve hemen yazmayı yummuıtur. 
vazife blldiğlm ilk tesir, bi7.e Müt"effanın cenaı:e.i Nümune 

Akdeniz deki 
son deniz hava 
harbi tafsil atı 
Reuter muhabiri 
Mihver taarruzu 
akim kaldı diyor 

Vichy ise, Cebelüttarıkta 
bir çok yaralı harb gemisi 
bulunduğu iddiasında 

gösterilen büyilk dostluk, her hastanesine na1dedilmit bulunmak- , 
tarafta karşılaştığımız, tarifi tadır. Londra 17 (AA) - Cebelüt-
güç, izzet ve ikramdır. Ankara 17 - Dahiliye Vekili tarık'taki Reuter ajansının muhabi-

Almanya devlet teşkllMı, çe- merhum doktor Fikri Tüzer'in cena- ri, Malta müdafilerine avcı tayyaro-
~ln bir harbin havsalaya sığmaz ze töreni bugün ö~leden ıonta ya• leri ve leva%Ull götürmekte olan bU-
zorlukları arasında, Almanyanın pılacaktır. yük İngiliz ıvapur kafiloainio Batı Ak-
türlü bölgelerinde bizi, harb sı- Merhumun nlfı, .. eaat . ~ 6,30 denizde uğradıit ıon hücum hak-

Hindistan'a 
sükun 

avdet etti 
• 

İngiliz ıubaylarina 
icabında cebir kullan
mak ve adam öldür· 
mek hakki verildi 

• 
Bombay 16 (A.A.) - En 

ıon haberlere göre, Hindiatanın 
her tarafında eükunet hükUm sUr
mektedir. Yalnız Kalküta ıehrirı
de küçük bir postahane yalc.ıl-

mıı, fakat burada da vaziyet 
hiuedillr derecede iyilettniftir. 
Otobiialer lılemektedir. .Yalnız 
tramvay seferleri henUıı: batla-kıntısını duyurmadan gezdirdi da Hacıbayram camııne getırılecek kında ~eni tafıilat vermektedir, ln-

dersem mübalaga etmemiş olu- ve ceıilaze alayı aaat 17 de Hacıbay- giliz kafilesi, zırhlılar, uçak gemile- mamııbr. 
rum Bu imkftn yalnız Alman- ramdan hareket edecektir. ri. kruvazörlet ve birçok nakliye go- Delhi ıehrinde de ıükGn hli-
yaru~ yüksek ıeŞkUAtçılık kudre- Cenaze alayının önünde as~eri kı- milerinden müteıekkil idi. Mihverin klim sürmektedir. Dükkanlar 
tinden, yahut Alman milletinin talar ve bunun. arkasında muzıka yer ilk hava hücumu, aalı günü Eagl açılmııtır. Tramvaylar normal 
misafirperverliğinden değil, bil- alacalctıt. Muzı~ayı, cena.zeıvl taııyan uçak gemisinin batırılmasından bit- surette iılmektedir. Bütiln mem-
hassa heyetimize karşı hiç bir top arabası takıbedccektır. Top ara• kaç saat ıonra yapılmııtır. Bu zırhlı- lekette kayde de~er bir hldise 
şeyi ~ksik yapmamak, herşeyi ~asının ardından d~ me~umun aile- da bulunan bir ıubay Reuter muha- olmamııtır. 
noksansız göstermek arzusundan sı efradı ve cenazeyı takıbedecek ze- birine demlıti~-~i1: 'h Yeni Delhi 16 (A. A.) _ 
do!hıyordu Büvük şehirlerde ol- vat gelecektir. Kıyafet eiviller için ja- <-Avcı uço.-. arımız, mı ver tay- Reuter: Burada neşredilen bir 
du~u kada'r daj't başlarında har- ketatay ve eilindir ıapka, ıubaylar yarelerinl dağıttıklan ve önledikleri emirname, tasarrufları korumak 
bin yakıp yıktığı cephe köşele- için büyük ünifromadır. • için kafileye yaklaımağa muvaffak makıadile, bütün İngiliz Hindi.-
rinde, otellerde yahut sahra ka- . ~en~e alayı, H~cıbayram ?8dde- Merhum B. F~ TUzer olamamıılardır. Bir geminin makine- tanında]d ~üzb&fl rütbeıinden 
rargflhlarında rahatımızı temln sını takıb~n Beledıye ve Adlıye sa· Muhacirin umum mlldürlü~Unde bu· si hasata uğradığı için bir müddet itibaren tekmil ıubaylara cebir 
etmek için herşey hazırlanmıştı. ra}"l yolu ıle Samanpazanna gelecek l durmuı İle de, biraz ıonra tekrar 

b d t.. 'h t b l '-h unmuıtur. h k t b 1 t H b ·ı • kullanmak ve hattl lüzumunda 
Devlet adamlarında ve stvil1erde ve ura a oren nı ~e u aca~. ~· Mütarekede Maltaya ıürülen Fikri are e e at amıı ır. ar gemı en- öldürmek hakkını vermektedir. 

ld ıı:. gibi ordu kumandanla- Tabut, burada cenaze otomobılı- T" M'IU U d 1. 1 • ak d miz, şimdiye kadar bir eıinl göreme- Aynı baklar lngilterenin miltte-
o U&U • ne konularak merhumun eb.edi istl- uzer, 1 m ~· e eye ıtır . e o- diğim müthiı bir l>araJ ateıi açmır-
rında ve yüksek subaylarda aynı h t ,,.t_ I y . l x. h rek Ankaraya gıtmJı ve Sıhhıye ıu- !ardı·. fiklerine rnenıup ordulann mll-

vimli yüzü Ö ra a ganı o an enı mezar 15a are- b d' l"'-l . d Sh'-' • vi U b 1 d ı_• b l 
~~~amı, hep o se g . r- ket edecektir. . . e ~ll Ur uır; erın e, ı .~uyş m~·~~ Düıman bu baraj ateıi karıııı?da •• T t e er eır;t ıu ay anna 
iluk. M . h h l t .. • prlıgında bulunmuı. Uçuncll Buyuk geri çekilmeğe mecbur kaldı Bıraı: teımil edilmlı bulunmaktadır. 

.,,ürktyeye karşı hayranlığın, er umun a ercumeıı Millet Mecliainde de Erzurum meba- ıonra mihver torpil tayyarel~ri g!S-

Kafkasya'da 
Alman hamlesi 
devam ediyor 

Stalingrad' a karşı 
Alman taarruzu 

şiddetlendi 

Rus tebliği Maikop pet
rol mıntakaıının tahliye 

edildiğini bildiriyor 
Londra 17 CA.A.) - Ruslar, Sta

lingrad tstllca.metlnde Alman hamle.. 
!erini durduruyorlarsa da Şlmaıt Kar
kasya.'da gerlllyer~ Malkop petrol 
kuyularını terketmete ve Wodt - Ml
neralny mıntakasında yeni mevzile
re çekllmeğoe mecbur kakru41ardır, 

DUn gece yansı Mo.skovada ne.şro
dllen resmi Rus tebllllne göre, Rus 
kuvvetleri Btallngradın ştmall garbi 
ve cenubu garbislnde. Kletskaya'nın 
şlma11 şarklslnde, Kotelnlkovo'nun ce. 
nubu şarkls1nde düşmanla. çarplf
mışlar, Malkop'takl petrol stoklannı 
vo.ktlnde boşaltmışlar ve kuyulan 
tahrlbeylmlşlerdlr. Cephenin dljter 
keslmlerlnde değişiklik olmamıştır, 
Klet&kaya.'nın cenubu fQrltlsinde Al
manlar şlddi!UI muharebeler netıce
alnde ve atır zayiat pahasına o?arak 
Rus hatlarında blr gedik açmışlardır, 
Dlıter blr kesimde Ruslar, 14 tank 
tahrlbeylemlfler, Kotelnlkovo'nun fl
mall şarki.sinde bir Rumen alayını 
heztmete utratmıjlatdır. 

Wodi -Mtneralny çevresinde Rus
lar, çarpışarak yeni me~llerl'! çekll
mlşlerdir. Almanlar Don nehrlnln 
garbında büyüt kuvvet~rle turruza. 
devam ediyorlar. Kanlı sokak çarplf
malan cereyan etmektedir • 

Alm8.nlar, Don dirseğine h!klm ~ 
eskl harbden kalma sll!h arka- Merhum Fikri Tüzet, ·28 ıubat •.!l eeçilmiıtir, rundü. Fakat atılan bombalardan 1 
daştı~ı duygusunun derin ve sa- 1294 tarihinde Bulgarietanın Şum• 1939 eeneei mayıs ayında Parti hiçbiri isabet etmemlı ve hepai de 
mimt olduğunu hazla gördüm. nu kasabasında Cloimuı. 1297 de ıekreterliğine ve geçen mayııta da hedeflerden çok uzakta patlamıılar
Siviller, Türk 1nkilA.bından ve ana ıve babasile ana vatııita hicret Dahiliye Velc.illiiine gelen mtıthum dır. 

Sulti rivayeti mak lç1n kanlı çarpışmalara devam 

t 
ediyor, voroneJ'de g6llla göğüse mu
hatebe1er cereyan etmektedir. 

Vlcby 17 (A.A,) - Şlmall Kafkaa
ya'da mukabll Rua taamızlannı plls-Türkiye politikasından. askerler etmiıtir. 'Aıkert tıbbiyede tahsilini memlekete büyük lıizmetler. lfa et- Daha. ıonra Stukalar gelmiıler ve 

kahraman Türk ordusundan dal- ikmal ederek yüzbaıı olmuı. Gülha- miı. büyük bir vatanecverdı. Lyaı bir tayyare gemialne pike hücumlan 
ma inanlı bir takdirle bahsedl- ne hastanesinde ıtajını yaptıktan bütün memlekette derin bir teeesür yapmıılardır. Tayyate gemial, bir 
yorlar. sonra Pariıe gitmiıtir. 'Avdetinde uyandırmııtır. aralık etraftnda patlıyan bombalann 

Almanya bir uzlaıma 
aulhil teklif edecekmiı 

Gazetecillk sıfatımıZdan ziya- su eütunlan arasında kaybolmuı iıe Londra ıs <A.A.> _ Polonyalı aa-
<!e Tilrk vatandaşlığı şerefine Kontrol ,. şı· kat.Al de, biraz ıonra kafile ile oyluna do- kerter gilnü mllnuebetlle Polonya 
borçlu olduğumuz bu müstesna vam ettiği görülmüıtUr. mlut ınecllslnd• bir nutuk eöylcyen 
kabulden dolayı Almanya ~ükü- Vicby 18 (AA.) - Akdenizde- Bafvekll general S1kor5k1 demLttlr 
metine burada da teşekkur et- ki son deniz hava harbinde yarala- kl: 

mevt vazife bildim. safhaya gı· rı·yo· r nan lllustriua lngiliz tayyare gemisi, - Almıu:ıya, Ru.sya'da elde edece.. 
Macar dostlanmız tarafından iyice yatalı olarak Cebelllttanlt lima- tlni tahmtn ettlğl zaferlerden aonra 

çok nazik. i<;_ten gelme bir sevgi nında bulunuyor. Geminin gUverteai ve Avrupa iç1n çok tehllkell görünen 
ve hünnetle karşılandık. Sekiz ile kumanda köprüaU hasara u~ra- harb1n dördüncü kııından evvel 1h-
asır1ık bir aileye rnensuo, çok • mııtır. Batka bir tayyare gemisi ile tımal Jd blr uz1a.pna aulhO. teldlf 
kibar, mütevazı bir zat olan Ma- Bu halta irinde kararlar 'tüccara bildirilecek, ıcap bir zırhlı ve birka,. kruvazör de Co-

~ .. edecektir. Almanya büttln tbnl-
car Başvekili Kallay cenapları ederse cezalandırma cihetine gidilecek belüttankta yaralı olarak duruyorw d1ni buna 
bizi mahcup bırakacak derecede Jar. ball~ır. Bu telc-

i tti kı k ıı k ta h . d ıınert ınntterlkler. tarafından t:ı.-
'nıdodısırıa:agib~i ~er' me~~a~ kO: Peynir fiatlerini ucuzlatmak için Ticaret odasına çairılaralc tetkikle-- Mısır cep eıın e ıükônet ttyetlo reddedtleceırtır. Böyle bir 

T . d fı d 1 · • · 1 • l b'ld' l • l Kahire 18 (A,A ) - Orta.şark tn-nuşablldik. Türklerle kan kar- ıC8;ret .o aeı tara ? an. yapı an nnın. netı~e erın ı ırme erı atene- glUz tebll~: l!J/lG atustoı geceaı ya- aulhO. mütteflklere ancak Alınan-
tieşllği, konuşmalarda ve nutuk- tetkıkler ılerle~ek!edır. lıtıhaal mın· ecktır. Tıcaret odaeı, .b~ lıua~ıtakl pılan mutat devriye faallyetıer1nden ya zil.fert )"ftzde yüı kazandılı tak
larda iftiharla Uerl sürülen bir t~~alarından .ı•t.enılen .malumat ho- katt k~r~rını bu h°:fta ıçınde tuccar- başka. kara !ruvvetlerlmlze alt ola- dlrde kabul ettlrlleblllr Bö)le bir r:a-
mevzu olduğu kadar Türkiye ile nuz gelmemııtır. Tıcaret odaaa, lara bıldırecek ve ıcabederee ceza- rak verilecek hl9 bir haber yoktur fert de Almanya kazanamaz. 
kilittir sahasında işbirllğl, özeni- Trakya ve But~a peynir~anel.erin- landırılma cihetine gi~ilec:ektlr. 111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111111,., .............. .. 
len bir gaye h6.1inded1r. Türk!- deki mevcut mıkta~ tesbıt ettı~ten Bulgur fıatı 
yenin politikasından her yerde ıonra bir rapor t~nzım eder.ek Tıca- Yeni buğday mahıulü piyaeaya 
ve her zama:n gıpta ne karışık ret Vekalet~ne ııo~derecektır. İsta;ı- çıktıktan eonra bulgut fiatlerinin dü
blr hayranlıkla bahsediliyor. bula ıevkedılmeıl ıcabederken ~enı.r- şeceği anlaıılmaktadır. Eıvvelkl gün 

Uzun süren yolculuğumuz so- hanelerde a.lıkonan bu peynırlerm bulgur ıatııı kara boraa fiati üzetin
nu.nda Sofyada ancak bir gün ~s~anbul pıyasaeına •.evkolunmaaı den muamele görmüı, hiç bir düıük
kalabildlk. FakaU sadece yirmi ıçan Tt~ya v~ Bu~ıa :rıcaret odala- lük kaydedilmemiıtir. Bir taraftan 
(iört saat süren bu mlsafirllğlmiz r~na e~ır verılm~ıı Tıcaret V ck&.le- diğet tarafa mal ıevkinin ıerbes ol
esnasında da, Bulgarlstanda Tür- tınden 1Sten~cekt~r.. . . duğu ve bu gibi müracaatlere mü
klye lle dostluk ve iyi komşuluk Toptan Y!rml ikı lıraya. al~nan bır manaat edilmemesi, yeniden Devlet 
ınünasebetlerlne çok ehemmiyet t~nelco peynırden on yedı kılo. P~Y- demiryollan ve Devlet denizyollan 
verlldiğlnl görmekle memnun nı~ çıkmaktadır. Sıcakla.n~ tesıri ıle idatlerl tarafından alakadarlara teb
olduk. Bizi huduttan karşılayan, enyeıı peynirler bale.kal açın klrlı .. ol- liğ edilmiıtir. ~alc.ında bu ~arann 
gene öbür hududa kadar uğur4 ~~dığından buzhanelerden .mum- tesirleri plyaaamızda garülme~e baı-
ıayan B 1 d tl yın kun olduğu kadar az mal çekılmek- lıyacaktır 

u gar os anınız, sa k l ı · b kl k · Başvekillerinden gazeteci mes- te, . ıı ay arın.ın ge. mceı e en.me • Makama imali Ue ea.tııların yeni 
lekl;qlanrnıza k d a dan tedır. Peynır tUccarları, Tıcaret buğday mahsulünün piyasaya arzın· 
ağırladılar a ar c n odasının kararına uyaralc buzhane- dan ıonra eerbce l>ırakılacağı alaka-

Bu zamanda böyle bir seyaha~ lhe~dilekl ':11evcutlatının sek~dl e d~irlni darlara
1 

bild,iril~dlıtir. Malc.l amab fa
1
b-

tan herkesin alabil~ 1lk ve en z pıyuaya arzetmemıı er ır. rikatör eri ıımdı en hazır ığa af a
en umumt intiba, Türldyenin Beyaz ve kaıar peyniri, zeytin- mııtır. Teırinlevvel ayından itibaren 
cihan fırtınası ortasında kud: yağı, pirinç fiatlerinl kotrol etmeğe makarna ıerbeı olarak imal edile
ret ve kuvveti, dürüst 'polltl- memur olan tüccatlat bugün tektar rek ıatılabllecektlr. 
kası, ve bitaraflığı sayesinde, 

~r:a~~~ıı:ıe::~e!~~eJ!b::: Adana çifçileri hububat Piyasa günü gününe 
<1ırdığı hürmet ve takdir duygu. borcunu ödedi kontrol edilecek 
8Udur. Necmeddin Sadak Adana 1 7 - Adana çifçileri, lıtanl>ul Mıntaka Ticaret müdür-

ağustoıun on beıincl akıamına ka- lüğü kadroeu yeni bir tekilde orga-
Ticaret Vekili dar borçlandığı buğdayı tamamen, nize edilmlıtlr. Müdürlük, piyasayı 

. arpa ve yulafı da fazlaaile Toprak günü gününe takibederek vazi,yetl Ti· 
d' Tıcaret Vekili Or. B. Behçet Uz, ofise teslim etmi~lerdir. caret Vekaletine bildirecektir. 
lt~n Floryada İstirahat etmiıtir. Ve- . . . ihracat kontrolörlerinden bazılara 
l ı ?u sabah otomobille İstanbula Seyhan vali.et B . . Akıf fyıdoğan, pqıuayı kontrol etmek üzere mü-
t~~ı~. Ticaret birliklerinde tetkikle- mahalli .gazetelerle ~da~a. çifçile~i- ~ütlük kadrosuna alı~~ıotır: Ayrıc~ 

N a,~amıştır. ne takdır ve teşekkurlerını bitdır- tıcaret erbabının her turlil dıleklerinı 
d b~fıa, Maliye ve Mnarif Vekilleri mi~tir. Vilayetin diğer kazalara hal- ve verecekleri haberleri almak, ıikA
le~ckırkaç. gi:r e kadar ıehrimize ge- kı, akın halinde Toprak ~fi!e hu- yetle.ri kaydetmek üzere Jliı ft1Ji.1Jl~· 

tctlulderde buluna?~lardır._ bubat E.o!~U, ödgn_çl~tcdirler.. at b.Yroı" ~u(\llllQK~!.. 

- Balolarda ucuz tuvalet modaymış!.. 
r §" Wlıl>. bılQliJJD '11. tadıriı kaçırdı c1~et •• 

kil.rlen Almanlar ileri yürüyfitlerıne, 
Ruslar da, Karadeniz }'Ollle rtcatıert
ne devam ediyo, 
Gromı petrol mmtakasında Alman 

taarruzu inkişaf halindedir. Alman· 
ıar, Orôznt'ye so kilometre yaklaı
mışlardır. 

Stallngrad cephealnde son Alınan 
muvaffaluyeU Oserlne Rusların vazt
yeU mü§killleşDılftır. 

Alman tebliği 
Berlin 16 (~A.) - Alınan ordulatı 

ba§komutanlı~ tebll~l: Kafkas 
çevresinde Alman ve mUtteflk kıta
lan kuvvetlt dii71nan ardıçlannın 
mutm.vemet1nl kıtmıflar ~ gltt.tJtre 
artan bir taamJ!' hareket11e llert}'9 
geçmişlerdir, 

Hava kuvveUert Karadeniz llman
lar'lle Kerç bôğazında d~man tal\.. 
Uye ve trklp hareketlerine karşı mü
cadele51ne devam etınl§tlr. 

Bu hareketler sonunda Sovyet do-
nanması 11d bilyUk taşıt gemlsile iltl 
tayı gemtsl kaybetmiştir. Başka bir 
büyüt taşıt gemlsile iki deniz devri
yesi. ciddi hasara u~tılm14tır. 

Don büyük dlr&eRln1n şimal dotu 
dönemeçlnde Alman piyade tümenle
rlle hı~lı tümenler hava kuvvetlerllı 
1f beraberllRl yaparak dUşman mev-
2Uerlnl delm.lşler ve Don neht'lne ka
dar ilerlemlflerdlr, Macar ktta~an 
başarı Ue bltirUen çarpışmalarda ıe 
d~ tankını yOk etın!flerdlr. 

Voronez çev.restnde ve RJey yakı
nında dfişnanın tekrar ett.ııı birçok 
taarruzlar olddetll mlklaraa. sava.ş1a
rUe netıceaı.z kalmtttır. Bu çarplfma
lar aıraamd& dilfman ,.aınız RJey 
bölgeainde 71 tank kaybetffil.ştlr, 
tımen gölllnlln cenup de>ğuaunda. ,.. 

voıtow yatmmda. yenl dilfman taar
ruzlan kanlı ka)'J.plar verdlrtlerelıı 
pll.skllrtillmt}ft«lr, 

Stalingrad' a karıi 
hareket geliıiyor 

Moakova 18 (A.A. > - Pravda p-. 
tealnln hmusl muhablrt. staıliqırd 
lç1n yapıahı inatlı ve flddetll mtl• 
ca~ele hakkında ftll\ları yazm.a.tta. 
dır: 
Düşman Volga ve Stallngrada dot

tu yaptığı ilert hareket bas1a.sınd• 
Kotelnlkovo şimal do~ çevrestn(tt 
kuvvetıerlmlzln ısrarlı mukavemetlle 
karşılaşmaktır, Bununla beraber ge
ride topl:'ı.nan yenı lhUynUarını se.. 
Vt\§a sUren Almanlar, kati ııetlce alı• 
nabllecek kesimlerde taarruz haroıcct
Iert yapmap devam etmektedirler. 
Son günlerde olduğu glbl Almanlar, 
cephenin dar kesimlerinde mütema
diyen kuvvet toplamakta ve her ne 
paha5ına olursa olsun müdafaa hat
larınu~a bir gedik açma~a çalışmak
tadır. 



Sahife 2 AKŞAM 

SÖZÜN 6EliŞi ---1_ ıilil!ilüfJ~FSmffi~l,--HAfii DiJJRUM ~
Galatasaray, kürek !Almanlar Astrakana Rasgele ateş! 

Ş airleri anlamak kolay cleğildJr. Arada bir coşuşlan .vardır 
ki doyum olmaz. Nelere k17.ar ve neler için sevinç naralan 

atarlar! Nelere güler ve nelere ağlarlar! Buan nereden geldiği 
blllnmeyen bir arzu, bir heyecan onlan coşturur. 

şampiyonu oldu yaklaşıyorlar 
Böyle bir coşkunluk vaka~na bu hafta çıkan cıUyanışıı mec

muasında raslnclım. Orada genç şairlerden lnıan Berk'in isimsiz 
bir şiiri \'ar. Söyle başlıyor: 

Senin için bir el ateş etmek isterdim, denizi 
Ah? Deniz güzel şeydir. Ilerne kadar ufuklara kadar ma

nan dmiz knrşı~nda havaya sıkılan bir ~n ıfimbilrtiiler 
husule t"etirmezse de o ucu bucağı gelmezlik ba7.an insanı coş
turur. Sairin böyle bir isteğe kapıJmasını anlıyomm. 

Yarışlar çok güzel ve heyecanlı geçti. 
Taksim ikinci, F enerbahçe ~çüncü oldu 

İstanbul kürek fampiyonlutu mli
ıabakala.n dfin Yenlknı>ı Ue Samat
yn arnsındaki sahilde 2000 metre düz 
hat üzerinde yapılmıştır. 

edeceklerdir. Teknik netJceler ıun
la.rdır: 

Londra, Almanların Don kavsinde 
bir çıkıntı yapmağa muvaffak 

olduklarını haber veriyor 
Şair ateş etmeğc devam ediyor: 
Senin için çıplak yaz gecesi! Burcu, burcu kokan serin 

sabahların içini 
Yaz geceleri latiftir. İnsan yıldızlann arasından göklere 

doiru uzanıp f'itmek ister. Bunu yapamayınca o pınltılı karnn
hklnra bir ilah -ıe~f, bir kurşun göndermek belki de insanı bo
~ltır. Jcine ferahlık verir. Bunu dn anlar gibi oluyorum. Fakat 
pir bu ikinci mısradan sonra artık rasgele ateş etmeye haşlıyor: 

Göğsü kaba dağlara sürünerek gelen rezil rUzgftr. senin içini 
.... Dumanlı güneşi gözlc>rine dolduran çocuk, senin için! 
.... Harb havadisleri okuvan soyunuk kadın, senin içini 

Bayanlar 
Tek çifte: ı - oaıawaray s.a. 
İki çitte : 1 - Galatasaray 7.23. 
Dört tek: l - Galatasaray 6.26. 

Kıdemsizler 
Tek çifte: ı - Galatasaray 11,43, 

2 - Taksim, 3 - Demlrspor. 
İki çlftc : 1 - Galatasaray 10.21, 

2 - Beykoz. 3 - Demirspor. 
Dört tek: ı - Fener 9,37, 2 - Tak

sım. 3 - Gnlatasnray. 

Kıdemliler 

Doiu cephesinde: liyorlar. Londra, Rusların §id
detli mukavemet ıösterdiklerini 
kaydetmekle beraber. ıehre kar
ıı olan tehlikenin büyüdüiünil 
illve etmektedir. Gene Londra
ya göre, Almanlar burada Don 
kntinde bir çıkınb yapınağa 
muvafak olmuşlardır. Vic:hy de 
Don ile Volga aruında Rus hat
lannın yanldığını haber veriyor. 

.... Kahrolası bahçeler ... Haylazlık eden gün ışığı.. . yalın 
ayak gezmekten mahrum cocukluğumuz içini 

İlhan Berk'in giizel şiirleri vardır. Fakat bu şiirdeki her 
gördiiiHi se 'e tabanea atmak hevesi, bu sağa sola boşaltmalar, 
lmrsun ~kmalar öyle kulak tırmahyor ki bende, iirl bitirmeden 
ınfrin elini tutmak arzusu uyandırdı. 

Havanın sert ve denizin dalgalı ol
masına rağmen ynrı.şlnr muvatfnkı
yetıe başanlnuştır. Şıınıpiyonluıta 
namzet olan denizci kulüplerlm!zden 
Gnlatasaray. Taksim ve Fenerbahçe 
ekipler! arasında bn.ştnn nihayete 
kadar çok sıkı bir çekişme hnllnde 
devam eden müsabakalar netıceslnde 
Galatasaraylı kürekçiler bilyük bir 
vnrhk gö.5tererek bayanlarda 15. Jc
demll ve kıdemslılerde ıı .. puvan ka
zanarak 1942 !stanbul kürek şampi
yonu olmuşlardır. 

Tnks!m 9 puvnnia ıtlnci, Fenerbah
çe 6 puvnnla üçtlncn, DCmlrspor ve 
Beykoz üç müsavi puvnnla dördüncü. 
d ür. 

Tek çifte: ı - Galata.saray 11.24, ı 
2 - Taksim. 3 - DemiI'$POr. 

Jki gün evvel bir Alman tebli· 
ği Almaıı kuvvetlerinin, Kalmu
kistan' ın merkezi olan Elista ka· 
ıabasını zaptettilı:lerini bilclirm~ 
ti. O zaman bu hareketin hede
finin Volga nehrinin Hazer deni· 
zine döküldüğü yerde bulunan 
büyük Astrakan (Ejderhan) 
,ehri olmaeı lazım geldiğini kay
dctmi§tilc. llci gü..,denberi bu ko
lun hareketine dair yeni bir ha· 
ber alınamamı~tı. Dün muhtelif 
membalardan gelen telgraflar 
tahminimizin doğru olduğunu, 
Alman km·vetlerinin Astrakan'a 
doğru ileri hareketine devam et• 
tiklerini ve ıehre 300 kilometre 
mesafede bulunduklannı bildir· 
mittir. Vichy' den gelerı bir tel
grafa göre Almanlar Astrakan' a 
karşı 3 koldan ilerliyorlar. 

Kafkasynda Krasnodar' m ce· 
nubundaki dağlık mıntakada 
kanlı muharebeler oluyor. Rus
lar, dağlardaki tahkimata da.ya
narak Almanlann Novorosisk. 
Tuapae gibi Karadeniz limanla
nna inmelerini geciktirmeğe ça• 
~ıyorlar. 

Tabancanı artık cebine ko aziz air! Fakat siz: «- Kurşun 
kaldıysa!• diyeceksiniz deiil mi? Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

KıdemlUer arnsında yapılan yarış
larda tek ve iki çiftede Gı:ı.lat.asaray, 
dört tekte Fenerbahçe blrlnclllği kn
zandıklanndan gelcek hafta Teklr
dağuıda yapılacak Marmara kürek 
şampiyonasında İstanbulu temsll 

İki çifte: l - Galatnsarııy 10.40, 
2 - Taksim, 3 - Fnerbahçe, 

Dört tek: ı - Fexıerbahçe 8.44, 
2 - Taksim. 3 - Galatasaray. 

Müsabakalardan sonrn derece lta
zananlarn &U sporlan aJnnlıJI tara
fından kupa ve madalya mf\kAfc..tlan 
merasimle tevzi edUm!ştlr. Gıı1atasa.
raylılan tııznndıklnn şa.mplyonhık
tan dolayı tebrik ederiz. 

Tren hırsızlar1 At yar1şlar1 
Geceleyin lokanta vagonuna pencere
den girip nasıl vagonu soymuşlar? 

Yanşlar normal geçtiğinden 
müşt9rek bahisler az para verdi 

. . 

1 

At yarışlarının altıncı hafta koşu. 
Gece sabaha karşı Sırkecı is- tik. Tahtakalcden geçtik, yanık lan dtln veııetendı koşu mahallinde 

tasyonuna girip lokanta vagonu- sarayların önOnden giderken büyüt bir kalabalık önünd& yapıl
nu soyan Kemal, Hüseyin ve karşımıza bir polis çıktı, bu eş- mı§tır. Yarlf}an inalfun ve favori 
Şevket adlannda üç hırsızın mu- yayı nereden aldığımızı, nereye atlann tazanmuı yüzünden mtı.ote
hakernelerine asliye dördüncü götürdüğilmüzü sordu. Eşya bu ret ba.h!s fazla tazanç temin etme
ceza mahkemesinde başlanmış- civarda oturan bay Nacinindlr. ml.f yalnız lkincl toşuda. Polat Ue 
tır. Suçlulardan Kemal vakayı Trenden aldık, evine götürüyo- Varadın çekl.şmesl, tlçüncıı koşuda 
şi5yle nnlahyor: ruz, dedik. Fakat açıkgöz polis da Hızır ne Dabtnın :ra?lfı b~aoa 

_ Şevket ve Hüseyin ne bir bu yalana inanmam: ıcSizlnle berabere nlhayetlendireret birinci 
bal k d''kkAmnda tanışmıştım. beraber ben de Naclnin evine llAn edllmeıerı memklılan heyecanı çı U landınnıştır Ya~larda alman netl
On beş gün içinde sıkı fıkı dost kadar geleceğim» diye peşimize celer flllllardır: 
olduk. Bir gün bana; «biz bir düştü. Ne yapacağımızı ~rmış-
defa istasyondan eşya çalıp sat- tık. O civarda rasgele bir evin Birinci koşu 
tık. Kimse farkına varmadı. Bu kap1sım çaldık, Jhtiyar bir kadın t}'ç ynşındakl yerU yanın knn İn-
de-fa da ücilmüz beraber yataklı açtı . Bay Naci evde mi? diye sor- glllz erkek ve di§t taylan art.mıda ve 
vaaonlan soyalımo dediler. Pl!l- duk. Kadm, orada Naci adında 1800 metre mesafede yapılan yarış 
mmıZ1 kararlaştırdık. Gece ya- kimse bulunmadığını sövledl. A:t- neticesinde birinci Memtş, tktnci Tir· 
va.şca duvardan atlayıp istasyo- tık polis işi anlamıştı. Üçümüzü yatı, Oçnilcü Kader oldu. KOl1ll1un 
na geçtik. Hüsevlnfn elinde bir de yakalayıp karakola götürdü, !!~:nı lOO, plAses1 ıoo, ı~ kuruş 
de val!nn anahtarı vardı . Bunun- suclaninlZl itiraf ettik. İkinci ko•u 
la açtll'i'J boş vagonlardan birine Diğer suçlu Şevket ile Hüse- T 

girin oturduk. gecenl•n snat üçü- yln de ilk tahkikatta sorgu hrutl- İki :raşındakt yerli saf kan İngiliz 
nr kadar orada bekledik. Herkes mine verdikleri ifadede hAdiseyi ....................................... , 
(ekilmiş. görülmek. yakalanmak Kemnlln söylediği şekilde anlat- eşyası taşınır ım? Kemale, eşya
tehlike.c;i kalmamıştı. mışlardı. Fakat mahkemede bu yı gündüz taşıyalım, diyemedlntz 

Yine vavasca oradan çıkıo va- ifadeyi de~ştfrerek: mi? 
gon restorana geldik. Hüseyin - Gece Kemal blze geldi; «be- İki suçlu şaşırıp yutkunarak 
elindeki anahtarla bir müddet nim tanıdığım B. Naclnin tren- cevap verdiler: 
ui?raştı. fakat bu anahtar kapıya de eşyası var. Bana yardım edl- - Orasını düşünememişlz. 
uvmadı. Bunun üzerine Hfisevln nlz de bu eşyayı alıp evine götü- - Fakat sız sorgu h!klrninde 
anahtarı vagonun penceresine relim,, dedi. Beraber istasycma verdl~infz ifadede eşyayı bera
vurup camı kırdı. Kınk cam gittik. Vagonun kapısı açık ve ber çaldık dJye itiraf etmişsiniz. 

erkek ve dişi taylan arasında npı
lan bu lı:QfUya senenin en bUyftk it
ra.mlyesı olan 1400 Ura konmuştu. 

1200 metre mesafede ~tin bir mil
cade!eden sonra Humayun blr1ncl, 
Polat yarım baş farkla ttincl ve va.. 
rat üçüncü oldu. Koşunun ganyanı 
100, plAseıerı 100, 150 kuruş verdi. 
İk1ll bahis 225 lı:unış kazandırdı. 

Üçüncü kotu 
Uç ynşmdnkl ~f k:ın Arap erkek ve 

dlşi tayl!lnnın gtrdl!tt handltaı> lm
fUSUnun mesafesi 1600 metre tdl. 
Cok heyecanlı geçen kofuda Hızır ne 
Dabl yarışı baş, 14a bltJrdller ve ha
kem heyeti her 1k.lsinl de birinci 
addetti. Rint tlçfinctı oldu. Bu koşu
ların ganyanı 110. p!Aselerl 100. 250 
kuruş verdi. İkll1 bahis 145, 180, 
tklncl ve tıçlincü koşular üzerindeki 
~lfte bahL~ te 150, 160 kurn' kazan
dırdı. 

Dördüncü koşu 
Dört ve daha yukarı yaştaki saf 

lı:an Arap at ve kı.sra.klannın glrdt~i 
bu koşunun mesafesi 2800 metre idi. 
Baştan nihayete kadar güzel bir kOf\ı 
yapan Tomurcuk blrlnci, Sava lklnci, 
Tuna üçlincü oldular. Koşunun gan
yanı 250, p!Ase!ert 100, 100 kuruş 
verdi. 

Beşinci koşu 
parcalannı temizledikten sonra eşya torbalara doldurulmuş ha- Hırsızlar bir müddet daha ken- tJç ve daha Ytıkan ya.şta.kl saf tan 
tıçtimüz de pencereden vagona zır duruyordu. ttçümüz torbalan di iddtalannda Israr ettikten son- İngiliz at ve kısratıarnıın girdiği bu 
girdik. Çok eşya vardı. Elimize sırtımıza alıp çıktık. Biz bunla.n ra işi tevile çalışarak: . koşunun mesafesı 2400 metre idi 
geçen sofra örtülerinl, battaniye hakikaten bay Naclnin sanıyor- - Aradan zaman geçtı. Ne Altı atın ~lrft.k ettıRi bu kOŞUdan 
ve vatak çarşaflarını , peçeteleri, duk. Yolda polis yakaladı. O za- söyl~diğimizi unutmuşuz. Her Özdemlr gene blrlncl, Çoban Kızı 
ynyİplan. tabak, çanak vesaireyi man işin farkına vardık. Bizi halde sorgu hft.kiminde verdiği- ikinci. Komlsan Qçllncü oldular. Ko
toplad~. Beş torba eşya oldu. kandıran Kemaldir. Eşyayı da o miz ifadenin doğru olması lAzım- şunun ganyanı ııso. plA.seleıi 

250
• 

165 
Saat dorde gelmiş, ortalık ağar- çalmış. dır. kuruş verdi İkili bahis 

590 
t 

mağn başlamıştı. Vagonun kapı- HAklm sordu: Diye nihayet dolambaçlı bir . " " • uruş, 
srnı içeriden açıp eşya torbalari- - Peki amma, böyle gece ya- ifade ile suçu itiraf ettiler. Şa- tiçuncu ve beşine! koşular tlzerlndek.i 
le çıktık. nsından sonra duvarda.'11 atlayıp hitlerln çağlnlrnası için muha- çifte bn.hls tc 140, 150 kuru§ kazruı-

Bunlan Topka.p1ya götürecek- istasyona girerek trenden yolcu keme başka güne bırakıldı. dırdı. 

K.almukistan çöldür. Elista ile 
Aıtrakan arasında muntazam bir 
şose vardır. Binaenaleyh burası 
Alman motörlü kıtalarının hare
keti için çok müsait bir sahadır. 
Ruslar derhal tanklarla karıı 
koymazlarsa Almanlar pek ça
buk Astrakan kapılarına dayana
bilirler. Loadra, bu mıntakada 
Rusların müıtahkem mevkilere 
çekildiklerini bildirmektedir. 

Astrakan, 300 bin nüfuslu, 
Stalingrad dereceıinde olmamak· 
la beraber, ona yakın mühim bir 
merkezdir. Burasının zaptı Vol
ga yolunu keseceği ıibl, iaşe ba
lamından da Ruslar için büyük 
bir kayıp olur. Çünkü Rusların 
başlıca ııdalanndan bi,._.i tqkil 
eden ve Hazer denizinde avla
nan balıklar burada tuzlanarak 
Ruıyanın İçerilerine gönderilir. 
Bunun İı;İn Ruslımn hu ,ehrl şid
detle mUdafaa edf'cekleri tah
min olunabilir. 

Stalingrad etrafvıda şiddetli 
muharebeler devam etmektedir. 
Almanlar buradn admı adım iler-

Kapablan fırınlar 
Bir kısmının açılmasına 

müsaade edilecek 

Rostof - Baku şimendifer hat
tını takibeden Alman kuvvetleri 
Grozny petrol havzasına yaklaş
mışlardır. Vichy. burasının işga
linin yakın olduğunu, diğer ta
raftan Almanlann Hazer denizi
ne 120 kilometre kadar yaklaş
bklarını bildiriyor. 

Daha ıimalde Voronez. Bri
ansk mıntaka1arında Ruslar şid
detli hücumlarda bulunmuşlar
dır. Buralarda muharebeler de
vam ediyor. 

Mısırda: 

Durum değişmemiştir. Yalnız 
hava faaliyeti artmıştır. Son gün
lerde Amerikan avcı tayyareleri 
de buradaki muharebelere işti
rlk etmeie başlamıştır. 

Uzak Doluda: 

Salomon adalanndalci muha
rebeler hakkında dün yeni malu
mat gelmemi~tir. Amerikalılar, 
kuvvetlerinin adalarda yerleştik
lerini ve Amerikan donanması
nın muvasala yolunu emniyet al
hnda bulundurduğunu bildiri
yorlar. Japonlar ise Amerikıln 
deniz kuvvetlerine büyüle bir 
darbe indirildiğini iddia ediyor
lar. 

ikinci kağıt fabrikası 
bu yıl i§liyecek 

bit 16 - İkinci kağıt ve sellü
loz fabrik.alan bu yıl içinde i,letme~ 
ye açılacaktır. Bu ikinci fabrikıınııı 

BO'ZUk, hamur ve eblk tartılı gibi inıaatı bitmiştir. İnşasına devam edil· 
etmek çıkaran on yedi fırına \oprak mekte olan Klor - Sud kostik fahri .. 
ofisten un ver:Dmemlş ve bunlar ka.- ka'" da bu yıl işletilecektir. 
pamağn mecbur olmuşlardı. 

Belediye, bunun üzerine şehrin fı
rın ihtiyacını kal'Şl]amak üzere ba
zı semtlerde yeniden fınn açmak mt1-
saades1nt vermişti. 

Bunlar, evvele& yeniden fırın a.c;
mnt için müracaat edenler ara..5mda 
bulunmaktadırlar. 

Halka verilen elı:mek ınlktarının 
yalanda. arttınıması ihtımali g& önü
ne alına.rak bu on yedı fıruı t.çlnde 
suçu nispeten daha hafif gliı1!.lenlerin 
§imdiye kadar geçen tapmma müd
deti un göriileret tekrar açıhnalan
na müsaade edllecektir. * Dün Kanı.köyde Hızıroğlu hanı
nın tıst katında. yangın çık.ınış, ah
OAP kaplamalar yanmıştır. Ateş, it
faiye tanı.fmdnn söndürfilmilşttlr. 

Roma büyük elçimiz 
Roma büyük elçimiz B. Hüseyin 

Ragıp Baydur mezuniyetle ıehrimize 
gelmiştir. 

Bir kadın sarnıca 
düterek boğuldu 

Şişhanede Mektep rotalında 30 nu
matalı evc!e oturan 63 ya.§lllda ma
dam Kalamın blr mllddet ıözden 
:taybclmuı 1lzerlne ev halkı tell'ışa 
düşmfiş, Kalo aranmış ise de bulun
mamıştır. Nllı.ııyet su cekerken evin 
sarnıcına düşmesi ihtimali de düşil.. 
nWmilş ve Knlonun samıea düşt6!ü 
anlaşılmıştır, 

Bir an, delikanlı, koluna hafifçe ettiğini tasdik etti. - Hem de hepsi. vaktile Yıldız 
İtfaiye, Knlo.YU ölü olarak sarnıç

tan Ç'Jlı:annı.ştır. Tahkikat yapılıyor. 

dokunulduğunu hissetti. Batını çe- Doktor: sarayına intisabetmig zatların evle-
virdi. Kalabalığın içinde, ıportmen - O cihet bir oey değil... - de- rinde ... Mabeyinci Faik beyin ..• Ma- 90 lık bir kadın denizde 
sıhhatli, lacivert elbiseli, yalaşıklı, di .. - Lavanta, kolonya gene al~n~r, beyinci Rüstem beyin ... Ali Kemal yüzmek iaterken boğuldu BİLLÜRŞİŞE güler tyfu:lü bir adam. yerme konur ... Fakat malô.mu Alınız, ağanın... . . . . 

O M il h Kom.ıser ben, evimizde bir laboratuvar tesis - Ne ..... rip ... y bu ..• Nazarımda Pendilcte oturan .Hamıde Gi .. rgın 
AŞK VE MACERA ROMANI - oo... a~ a ·•· •- •- d d 90 d b k d d 

bey ettim. Tecrlibeler yapıyorum ..• Şiıe- büsbütün kan§lk bir dAva halini alı· a. ın a Yıllın a ır a ın . un sa-

Tefrika No. 38 Yazan: (Vl • Ntl) _· .. Doktor Kemal Mehmet beye- !erde bazı ufaktefek fennt ihı:aratım yor... hilda eandalJa ?olaı!rken denız ha~ 
fendi biraderinlze söylediJderinizi vardı ... Onlan da almıı götürmil§"" Reıit, lı:ulak miaafüi oluyordu: yoı~ Yldapmdak .ssteml§ 'Ve ıoyunH a~adk 

• it_ • • d•nJ d. All h l r BillA ·• d. }"fa kan- ean a an erııze arlamııhr. ama e aayn uıtiyarı ı e ım... a razı e ... - ur ıı,,e ... - ıye il ,, c· . . .... 
- Bizimkine daha bir çeyrek,rahata tamah ederek deiil ..• Orada olıun .•• Pek iyi düonüyor ve telkin - Ne kadar ıiıe ıvaraa... mak istedi. ıreın hır daha ııu ustune çıkmamı~ 

.ar ... - dedi. - O da fa)'et zama- gördillderini harada tatbik için ... ediyonunuz ... Fakat asıl ıö;yliyece-- Doktor: Müstakbel yenge.i, onun kulağına tıri, . ,_ d ___ ..ı· ___ ..ı 
1 1 d 1. B d d 1-n d dah · ı · ı b" H d d. Bil .. · x..:ıcli .ı.ntıyar ... ınm c~ı ..uKJa a ar nın a ge ırse.. . ura a, ora aa. er en a ıy sın fim şudur: Anyoruz, anyonız. U" - ayır· .. - e ı. - tun ıı- eıs• : f dan b l 

Doktor: bafAJabilmek için... tün gayretimize rağmen, ıizin garip ıeleri değil tabü... - Sen ıus yavrum ... Sorulmadan tara ın u unmuıtur. 
- Şu kadarck nizamı becereme- Genç kadın, bAla aüzel yüzünü bırıızlan bir türlü bulamıyoruz... - Ne ya) konuftDa ... 

mişi:z ••• J..k.i tarafa gidecek yolcu bu- musallat ıinekler aibi yiyen ı8zlere Doktor gülümsedi: - BillQr ıiıeleri... Doğduğundanberi aldığı muhafa-
rada karmakarışık duruyor •.• Bak IU karp. kahramanc:a mukavemet edi- _Evet •.• Bizim garip hırııızlar... - Billur ıi,el ... ·diye mınldana- zaklr terbiyeyi, ba kadarcık ol.un 
zavallı ihtiyar kadın da «Bu ıvapura yordu. Cidden garip hımzlar ... Olur sey de- rak, komiser dilşilnceye datdı. izhar etmekten kendini a11lcoyama• 
mı bineceğimh diye çırpınıyor... Vaktile ıu cemiyetin kaidelerine ğil... Zabıta romanına mevzu olacak Kemal: rnl§h. 
Mütemadiyen cAvrupada göyle, Av- iyi uymaktan dolayı iıittiği takdir bir muamma... - Bu tarz bir ıirkati yapan, her · - Peki, amma, yenge, eve ne za-
rupada böyle .. . > demek ietemİyo· sözlerile kıyu edilecek olursa, tim- Sivil komiter bapu salladı: halde deli olacak, ne düıUnürsUnüz, man hırsız girdi) 
rum, diyenlere de kızıyorum amma, di hissettiği zevk pek büyüktü. - Bir eve glrainler . .. Ortalığı iyi- komiser bey) - Evvelki hafta ... Sen mektep-
oranın intizamına uzun ııcneler alı- Yanmda bir acuze ona itittirecek cc altüst etsinler ... Ortada para ve Komiser Aliıan: teyken . . . Mühim mesele değil... 
pnlara burada pek çok ıeyler bab- tarzda homurdanıyor: yükte hafif, pahada ağır eşya bulun- - Bir bakıma ISyle 18rUnüyor... - Anlat kuzum ... 
yor, Reşit... - fştc bizi bunlar babnyor ..• sun, hiçbirini almasınlar, Jdlçlik ha- Bir bakıma da .•. Haberiniz var mı) - Sonra ..• Baı baıa kaldığımız. 

Çocuk: Bunlar batınyooooor ..• Ahır zaman nımefendinln ne kadar kolonya, 18.- - Neden) zıı.man anlatırım ... 
- Ah ben de Avrupaya gidebil- alametleri... vanta ıiıesi varsa toplasın, götür- - Billur ıi§e hırsızlılt yalnız ılzin Kavaklara doğru giden dilenci va· 

ıem ağabey . . . - diye. çok tnkdir et- Çam yarması gibi iriynrı bir hoc:a aünler... devlethanede olmadL puru ~kley«: yanaşmı~tı: ~hali, bu-
tiği doktora adeta bir mürıide bakar da, knn çanağı gözlerini deviriyor. Şayesteye bir yan nazar attı. - Bqka nerede oldu ya) nun içme, hlfe kakışa bınıyordu. 
gibi baktı. Bir şey demiyor. Sade seyrek dişleri Genç kız, llfa lumşmadıyıa da, - Beşiktaoın diğer iki Uç evinde Dokt.or K~: . 

- Avrupayn git, gör ... Gidersin, arasından: nazik bir tebessümle gülümsedi ve de... - Sız de &ıdıyor musunuz} - dı-
görür ün, in,allah ... Fakat oradaki - Çk çk çk ••• - diye öttürüyor ••• bu vakanın hakikaten böyle cereyan -Allah Allah... ye ıordıı. (Arkası var) 

Domates fiati 
Domatesin cehrtn muhtelif yerle

rinde yedi buçukla ytrmı be§ kuru~ 
a.ra~nda mıtıld.ığını yazmıştık. Bu 
sene şehirde - geçen senelere naza.. 
ran - sebzenin her nevi çok mik
tarda yetişmiştir, Sebzelerin hariçten 
sebze gclmcğe lhUyaç görülmeksizin 
sonbnhan n son günlerine, hatta kışa 
kadar yet~eceğ'I muhakkaktır. 

Fakat domates, suya pek muhta.o 
bir sebze olduğundnn bu sene h:ı.va 
ların kurak gl tmrsı yüzünden bıı~ 
bostanlarda domatesler büvü;vt:mc
m4tır. Şayet yııkmda mcbzüi a 'l· 
mıırlar başlar a son turfanda yet ~c-.... 
cck domatesin beş kuru"a kadnr d~ 
şect'ğl muhakkak görü'üyor. 
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AK$AMI>AN AKŞAMA 

fareden aldığım 
haber 

( ŞElliR DABERLERi ]' 
Ordu Haatabakıci ve Hem§ireler Okuluna ait bazi 

izahat ve okula kayıt ve kabul ıartlari 
l - Okulumuza. hastabakıcı ve hetn§tre yet~Urmet tıze:e Ankaradaı 

M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılınıf olan hastabai:ıCi ye hem§lrt 
okulunna bu sene de !5 talebe alınacaktır. Okula g1rmt:t arzu ecıcnıeıı 
buhmduklan malıollln valllltlne ve kaymakamlıtına. l'eya as'ke1ID: ouw ... 
lertne dilekçe lle mllracaat edeceklerdir. 

Fare yaman barandır. Zeki mi· 
dir. zekidir. Çocuklufumda bu ildi· 
sat düşmanı küçük mahlUkan baya• 
bna dair bir roman okumaftum. 
Bellci bayalatla doluydu. Fakat f1I 
bakikatmİf: 

Adalar susuz 1 Kömür l Usküdar 
kah yor nakliyesi stadyomu 

Bir reminin balmuı katiyet kes· 
bedince, belki de kaptan kararını 
•erip ilk tahl~iyeyi incUnnedea ev
'ftl, tekmil cardonlar ve fmdık il• 

Liman idaresinin nakil 
vasıtasi temin etmesi 

}izim 

çanlan irili ufaklı denize kendilerini Bular idaresi gazetelerde neorettlğt 
atarlarmı" bir llAnda nakil vasıtası temn1ndek1 

Metlıurdur; kitaplarda resimleri gi)çlük yü.ztindan Büytlto.daya suyun 
de vardır: muntazaman. verileıniyeceğl. blldlrll· 

Biri kucağına yumurtayı alır. art mektedir. Fllbaktka idare son gün· 

Ö 
lercie Adaya eskisi gibi su vereme-

üstü yatarmış. bürü de, arkadaşlDI meR ba.şl&.Dll§tı?' 
kuyruğundan çekip kıymetli hamule, tsf anbula ay~rdan beri yağmur 
böylece, düz sabh ii%erinde menzili yağ'mamış, bava çok kurak gitm.ıştlr. 
maksuda W..ınmt Bu yüzden Adadaki kuyuların sulan 

Ywnurtacmın biri de malını cal· çekllmlştlr. Bütün Ada. balkı ümitle
dıra çaldıra el'aman dediğiaden, se• thıl sular idaresinin vereceği suya 
peti, tınnanılması imkansız bir yere bnRlamıştı, Şimdi idare, kendi elln
umış. Amma. gene aşırılıyor. Çıldı- de obnıyan sebepler yüzünden, su 
racclc. Gözetlemiş ki ne gönün? Me· :rnce halk çok gi)ç vaziyette 

fer, fareler, binöirlerinin k~~- ı.m!:· idaresinln bu vo.zlyeti tak
m ısıra ısıra, tavandan ~ bD' zın. dlr ederek suyun nakli için sular 
cir t~kil ediyorlarnuf, En aşağıda· idaresince Iftzım gelen vasıtalan te
ki kendi.eden soorakine devrede ede, mln etmesini temenni ederiz, Yoksa 
karpuz aldanrcasuu:., yumurtalan ta· İstanbulun bu en güzel köşesi Ker-
vanın deliğinden içeri alıyorlar... belAya dönecektir. 

Alışveriş ettiğim !bakkaliyenin .iti· --------
mada değer ııahıöi de ,unıan an- Lokantaladra 
lattı: 

Fıstık çuvallanru eair1ıemek İç~ 
brmarulması imkansız tenekelerin 
üzerine yığmışlar. Telle de yere haf· 
lamı,lar. Bir de ne ıörıünler. Hay· 
van 1ıene ortalığı altüst emu.. Naad 

Tabldot yapmak 
mecburiyeti konacak 

tırmanahildiğini arqtırmışlar. Meğer Lokantacılar cemiyeti ıdare heyeti 
bwulm~ tellerin arasına, eskiden A.zalan önümftzdekJ batta içinde be· 
yere atılm1$ fıstık kabukla.nm soka ledtye iktisat J§ieri miidürlü~de 
soka kendine bir gemici merdiveni tekrar tQPlanacaklardır. Beledlye, son 
yapnut. Dükki.nda aynı tecrü'beyİ günlerde yemek fiat.ıerinln yeniden 
teluarl&m1'1ar. Sıçan her seferinde art~ ve -yemek mlktannın 
il d"n e d" azaltildı~ıru tesblt etmlştlr. 

en 1 e m r ıven yapmış. • • Belediye !ktlsat işlert müdürlüğü, 
~apan lmruyorlannlf. Açdıp IÇID• Ankara.da olduğu gibi İstanbuldaltl 

deln pubrma yokoluyor. Yanında lokantalarda. da tablldot usulünün 
da bir kürdan buluyorlar. Kürdanı lhdasnu temin edecektir Her sınıf 
kaldırıp kapanı yeniden kuruyorlar. loknntadakl tabldot nati

0 

tesbit edl
Muzır mahlfık rene faka bumıyorı Jecet ve ısttyen mii§tertler Ankarada 
Yeni bir kürdan tedarik ederek yayı oldutu gibi tabldot yemeıı yiyecek 
ııçratıyor. Yemeiini afiyetle yiyor- Te tesbit olıman bedeli ödeyecektir. 

mu,. 1 
t,te fare bu kadar (yahut bana ya· nönü gezisinin tanzimi 

kın) bir zekada... İnönü gez1sln.Jn bahçe tısmının bir 
Bakınız liasnı hal ile hana ne ha· an evvel tamamlanmasına karar ve-

ber verdi: rlldlğlnden Beyoğlu, Eminönü. Be-
n• otttaş, FaUh belediye dairelerinin 

iki küoluk bir kaşar tekerleği bul- dalml amelesi İnönü gezts!ne sevke
dum. Bir ahbao bilmem nereden 11- dllm.JşUr, Bu amele, bu hafta içinde 
martamı,. Kilosu iki liradan bana buradaki bahçenin tanzimi işinde ça
verdi. Bu kadarla elbet istifçi dam• Iıoacaklardı'r. Gezinin Oümhuri:yıet 
rasını hakketmiş değilim. Aldım. bayramına kadar tamamlanarak açıl
Sakladım. Fakat başına bir jandar· ma töreninin yapılmsma çalışılacak
ma dikmeli. Gündüz bir tıkırtı işiti- tır, Bu tarlhe tadar geziye ditllecek 
yorum: fare dolabı kemiriyor. Mllll Şefin beykell de tmnrunlana-

caktır. 
cAman. delik açacak! - diye dü· 

,ündüm. - Şunu koca bir tencere
nin içme gizliyeyim.» 

Üstüne de bakır tepsiler, diğer 
tencereler yığdım. 

Bereket uykum hafif. Bu sefer de 
rece mutfak tarahndan bir tangırb 
ile uyandım. Kafir nasıl yapmış? 
Hangi manivela kuvvetinden istifa· 

MEVLÜD 
Mülga vll~yet meclJsl Azasından 

merhum 

MEHMET KENAN 
HOTIN'in 

de ederek bu dünyakadar aiırlıiı irtUıallnln blrlncl yıJd&:ıümüne 
yerinden teprebn~. Kapaklar, tepsi· müsadif 18 ~ustos salı günti 

. ler hep yerde. Fakat acele yet~ti- öğle namazını müteakıp Beyoğ-
iim İçin, peynir salim kaldL hında Ata canı1lnde Mevlt\d 

Artlk o giinden itibaren aramızda okunacaktır. Amı buyuranların 
bir mücadele batladı. Saklamadığım t~rlfleri ric& olunur. 
yer kalmıyor. Fare de daiına bulu· , Kızı İffet GOkpmar 

yor. Hedefe varmak için sarfettiği~ ~----------·~
zeka ve pyret •• ~enim saklamak bu- çok mallar harap ve ziyan oluyor-
susunda sarfettiğİmden ula atalı dm'. 

değil. . . • A Asıl ıöylemek istediğim ,u: 
Muhanplerın ıstihkarnları fethet· Ortada bir.;ok ,eyler var: Ekmek 

mesi kabilinden biçb.ir m8ni ile taar- yemek artığı. sabun, ilh... - Fare: 
nız&n önüne geçeınıyorum. Üstelik bunlardan hiçbirine dokunmadıiı 
de, ilci kiloluk peynir, kapalı yerler· halde ille katar peşinde ... Anladan 
de durmak yüzünden kaluı kalın ki. cİ'var dairelenle pekiJi yiyecek 
küflenmeğe başladı. bulayor. Farenin kamı aç değildir. 

Doğrusu, bu münasebetle istifçile- J>i4tüğü kilerlerde hafı yanlmıyor. 
rin halliü düşündüm n kendilerine Ancak kendine birinci ıımf. en hoşu· 
acıdım. Yalnız fare ve küf değil, bü- na Kiden cinsten 11-da taharri ile met· 
tün muzır ha)'?anlar, haşerat, tabi· gu). 
•tin tahripkarlığı .•. Hepsile nasıl mü· Farenin heniiz müstağni olup fan-
cadele ediyorlar? Her halde edemi· tezi peşinde oluşu pek m&nidardır. 
)'orlardır .•• Her halde Y1iılınıf pek (Vl - NG) 

Mavnacilar 180 liuruta 
nakletmek istemiyorlar .... 
'O'stftdar, Kaclılı:öy halkı. motör. 

mavna azlıitından dolayı kışlık kö
mürünü 11edartkı tetmeıc hususunda. 
büyük güç1ülclerl~ ka.rşalaşnaktadır, 
Eti Bankın KuruçeşmedekJ deposun
dan karşıya kömür nakledebllmek 
için eski flat mürakabe komisyonu 
ton başına 180 kunıf nakliye ücreti 
tesblt etmı~. 

Kömürün flatı 23~ Urayn olduğuna. 
ıöre Usküdar ve Kadıköy bAytlert 
- nakliye ücreti dahll olduAu hal
de - ~ lira 30 ~tan fazla ücret 
alamamaktadırlar. Halbuki mavna
cılardan hiç biri 180 kuruş ücretle 
kömürü nakletmek istemeditlnden 
tl'skildar ve Kadıköy dcpoculan hal
kın ordlnolarını kabul etmemekte
dirler. 
Diğer taraftan yükleme ve ~altına 

~l için her vakit amele bulmak ka
bll olamamaktndır. Amele bulundu· 
tu günlerde de nakliye vasıtası bu· 
hmamamalı:tadır. Bu mühim sebep.. 
lerden dolayı Kadıköy ve 'C'skildar 
halkından büyük bir kısmı henüz 
tıılık kömürünü tedarik edememiştir, 

Berber mektebi yakında 
tekrar açılacak 

Bemerlerln son günlerde trnş fl
atıer1n1 yeniden arttırdıkları görül
m~tü, Berberler cemiyeti her kaza
da birer müme58llllk ihdas ederek 
yüksek fiatıe sae kesen berbet~rl tes
bit edecek ve berberlerin dllek1erln1 
dlnllycektır, 
Yakında berber mektebi tekratl 

açılacaktır. Ruhsat.sız ondüle maki
nesi kullananlann sayısı arttıjpndan 
bazı kazalara şa.blt olunmaktadır. 
Saç yanma t.azalannın önüne geçll
mesı için tedbll" alınacaktır 

Dr. Vet. HiKMET 
SEZER'in 

şükran mukabelesi 
LAboratuvarımızdald alkol - eter 

lştlall neticesinde nlmıo olduAum 
l{cnl§ ve derin yaralanmın şefkat ve 
ihtimamla tedavi olundu~ Beyoğlu 

zükfı.r hastanesinin kıymetli bil§ ta
blbl Dr. operatör Fikret beyefendlnln 
maddi ve manevi ya.rdımln.rlle ha
zakat ve lnsanlıJclanna hayatımı 
borçlu bulunduğum Dr. Necmettin 
Hakkı İzmlrll, operatör Dr. Badret
tln, asistan Avni, Hüsamettın, Reşat 
ve Hurşlt beyefendilere ve bilhassa 
gözlertmtn lrurt:anlmasında Wm ve 
lnsanıııc vasıflannı unutamıyacağını 
göz mütehassısı Dr. Aleks.lyadis ve 
Dr. Murat Rami beyefendllere sonsuz 
minnet ve §Ükran borçlusuyum. 
Aynı zamanda kırk günden fazla 

.süren tedavim esnasında madd1 ve 
manevi sıkmtılanmın büyük bir kıs
mını üzerine alan veteriner Dr. O'veys 
Maskar'la müteaddit defalar gelmek 
Jütfundıı. bulunan, telgraf, te~efon ve 
mektupla beni taıttf eden Tıp fa.
kültesi profesörlerlme, doçent ve 
doktor o.rkada§lnmla meslekt.'\Ş ve 
ahbaplarıma ve hastane he~lre ve 
hastabak"ıcılanna ayn ayn am şük
rana henüz sıhh1 vaziyetim müsaade 
etmedJ#lnden gazetenizin kıymeUl 
tavassutunu arz ve rica ederim. 

MüstAn vet. binbaşı 
Dr. Bilıcmet Se-ıer 

IRADYOI 
Burünkü program 

12,30 Program, 12,33 Kar~ık şarkı
lar, 12,45 Ajans haberleri, 13,00 Şarkı 
ve türküler. 18,03 Radyo dan§" or
kestrası, 18,50 Fasıl heyetl, 19,30 
Ajans haberleri, 19,45 Serbes 10 da
k.lka. 10,55 Şarkı ve türküler, 20,15 
Radyo gazetesi., 20,45 Bir halk türkli
aü öğreniyoruz, 21,00 Ziraat Takvlml, 
21,10 Muhayyer makamından şarkı
lar, 21,30 Günün meseleleri, 21,45 
Senfonik program (Pl,), 22,30 Ajans 
haberleri, 

Şemıipaşa' daki 
bostanlar da lıtimllli 

edilecek 

Şehrin imar plAnına göre Ustüdar
dakl Şems\paşa mesire sahasında 
Usttüdar stadyomu yapılacaktır. Be
den terbiyesi umum müdürlüğünün 
bütçesinde stadycxnun inşası için 
tahsisat vardır. Ancak ya:?nız Şemsi
pa.fa. mes1res1. stacm:ım yapıimata 
ktı.fi ~Orülmediğtnden ~r.afmdak1 
bostanlann da ı.stlml~kl lı\zım gel
mektedir. 

B, Prost bugünlerde 'C'Sktldara gi
derek müstald>Cl stadyomun hakiki 
sahasını tesbit edecek ve bunun üze
rine katı hudutlarını gösteren bir 
harita hazırtıyacaktır. Harltn. yapıl
dıktan sonra Beden terbiyesi bütçe
sinden erazlnln 1stlmlı\k muamelesi
ne başlanacaktır. İstlmlAk muameıe
sbıl belediye ıstımlAk müdürlüğü ne
tıcelcndirecektir. 

Pamuk ipliği 
Fabrikatörler Ticaret 

Vekilini ziyaret 
edecekler 

Pamuk ipll~1nden tmalU yapan 
fabrlkatörler1n kendilerine verUen 
pamuk fpllğl miktarının arttınlması
nı ıstedltıerlnl yazmıştık. Tlcaret 
odası umuml kAUpllRt fabrlkatl)rlerln 
bu müracaatından Ticaret VetAletl
nl haberdar etmeyi muvafık bulmuş
tur. 

Fabrikatörler, önümüzdeki hafta 
içinde Ticaret Vet.lllnl ziyaret ederek 
dileklerini anlatacaklardır. 

Pamuk lpllğinln paket.ine dokm ura 
tıat konmuıtur, Fabrikalara. ihtiyaç. 
lannın yüzde altmışı Sümer Banlt 
tarafından bu t.ıat üzerinden dalıtıı
maktadır. Geriye kalan )'ilzde klrlı: 
pamuk tpltği ihtiyacı kara bor8adan 
tedarik edllmet.tedlr. Kara bonada 
ipHğin paketi kırk llmdlr. 

Pamuk tpUğlncten yapılan m.amulAt 
flatıert kara borsaya uyduruluuı.Jt
ta, bir paketten imal edilen mala yir
mi lira da kAr lift-ve olunarak altmış 
liraya satılmaktadır. Bu suretle Stı
mer Banktan alınan dokuz Uralılt 
paketler de tırk liralıklarla bir tu
tularak lir nispeti gayrt meşru ,ekle 
dökülmektedir. . Fabrikatörler bu 
mahzuru tebarilz ettirerek pamuk lp
llğl lhtlynçlannm tamamen Sümer 
Banktan tedarlk1ni ve hnal edecekle
ri malla.rın yarısını Silin.er Banka, 
yansını da piyasaya vernıelerlnl iste
mişlerdir. Bu talep, yerine geUrll
diğt takdirde pamuk lı>llti mamulAtı 
fiatlerlnln ucuzlıyacaıtı Uerl sU
rillmektedlr. 

Sınai müesseselerle, Banka Ban
ker ve sigorta f1rketltttne, 

İdbalit tacirlerine: 

Muamele Vergisi ve 
Tatbikatı ile Şerh ve 

lzahlari 
ÇIKMIŞTIR. 

Ya:ran: 
NİHAT ALİ tlçiincü 

600·&ahlte, 14 nümmıe, flatl 6 
liradır, htanbulda Cihan, Unı
vers1te, İnk11Ap kltapevlerlnde, 
diğer kitapçılarda, Ankara.da 
Akba kitap evinde satılmaktadır. 

MiLLi 
oyunlar 

Festivali 
17 Ağustos pa
zartesi saat 
21 de Beyaz.. 

park - Büyükdere - Gazinosu. 
Dühuliye yoktur. 

Bay Amcaya göre ... 

- Doktor Behçet Uz'un Tica-ı ... Bu olayı 
;~ı 'Vekili olarak İstanbula gcll- leceğine ... 

ne Pek önem verileli bay Amca ..• 
ceğine... na yoranlar varı .• 

ekmeklerin düze- ı . .. Piyasanın doğru yola döne-ı ... Vurgunculuğun yıkılacağı-

2 - 34S3 sayılı kanun muclblnce bu okuldan mezun olacaklar. memuı 
olup tekalld1ye alncatlatdır. 

3 - Mezun olanlaraltı seneme mecburi hlı:m.eUerlnl ordu ha.staııa.... 
nelerinde yapacaklar ondan sonr& arzu ederlerse memleketteki blltün 
llhhl tefekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahlil :m\l.dtteti tl_ç sene olup 'bu mfüidet ~inde Okurlara nyda b~ 
Ura harçlık verilecek, iaşe ve llbaslan tamamen okula alt olacaktır. 

a - Okuldan mezun olanlar barem kanmnma. göre 20 lira ull maq ... 
tan ~lamat üzre maaş alacaltla.t, :ve bu mlkdar gittikçe çoğo.lacaktır • 
Bu zaman dahl la.te giydirme, ve barmma orduya ait olacaktır. 

8 - Okul 15 Eyl1ll 942 de tedrlsa ta ba§layacaktır. 
T - Okula kayıt Te kabul prtları fUlllardır: 
A - TUrkire ctimbmiyeti tebaDsından olmak, n Türle ırkından bu4 

lunmak, 
B - Sıhhati yerlnde olmak Te durumu her 1kllmde vazife görmeğe 

müsait bulunmak, cbunu her han~ bir hastane sıhhi heyeU raporlle 
tesblt ettirmek ve evraka t>aıııı.mak lAzımdır.:t • 

C - Okulıın talebe ya.§1 15 dan ll§a~ 22 den yukarı olmayacaktır. 
D - Kendlsl ana n baba. ıtfet ehlinden olmak, cbu vaziyet polisçe 

tevsik ettırllerek evraka bağlanacalı::tır.:t 
E - En az orta okul tahslllnt bıtJrml.§ olmnk. celeme imtihanlarında 

muvaffak olmak §UI'ttır.:t veyıı. bu derecede tnhsll görd{iğünü isbat et
metıı tasdikname veya bunun tasdikli bir suretı. Muameleli evrakına ek
lenecektir.• 

F - Evll veya nlşanlı bulunmamak, evvelce evlen\p boşananlarıa ko
ca.sı ölmüş olanlnr kabul edillr. Buna ait medeni hali blldlrlr müsbıt ev· 
rak keza eklenecektir. 

G - Okur sıhh! sebepler dı,,ında okulu kcndllllUnden tcrkettiğl, ev
lenme suretlle veya diğer bıztbat1 sebeplerle okuldan çıkarıldığı. altı se
nelik mecburl h1zınet1nl yapmadığı veya tamnınlamndıiıı veyahut sıhhi 
.sebepler dLŞmda çıkanldığı taktirde taha.k.kuk ettlrilecek mektep masraf
lannı tamamen Meyecef."lne VE' g&ıterdl~I vesikaların tamamen doğru 
oldu~a da!r noterlikten tasdikU ve kefilli btr tanhhütname 7e:ecekt!:. 

8 - Yukarıdaki §eroit1 haiz olanokur okula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. 

9 - Yukarıdaki maddeler muclb!nce evrakının muamelesini bitiren
lerden vlll'lyct veya kaza merkezlertnde oturanlar bu makamlar veya as
.terlik şubelm 'Vtl.Sltaslle enaklarmı doğrudan dorrrtıya Anknrn ordu has
tabakıcı hemşireler okulu mUdi\rlü üne göndereceklerdir. 

10 - Müracaatların a~ 1942nlhnyetıne kadar sona erdirilmesi 
lflzımdır. 

11 - Okurlnnn kabul ed1ld1klerl ve mektebe hareket etme tnrlhlerl 
aynı makıımlar tarafından kendllerlne blldtrllecektlr. 

12 - Kabul edlleceklertn okulun bulunduğu Ankaraya kadar gelmek 
ve okulda tekrar yapılacak sıhhl muayene neticesi hastaııklan tebeyyün 
edenlerin memleketlne gitmek lçln masraf edecekler! yol paraları kendi· 
lerlne alt olacaktır. (544 - 7802) 

Pendik Bakteriyoloji enstitüsü Müdürlüğünden 
1 - Müessese için a25011 baı kıvırcık toyun tapalı zarf usullle ekslltme-

7e konulmuştur. 
2 - Tahmini bami ayakta kilo c'1500• 
3 - Azamı tutan kıymeti ct.7501 Uradır. 
' - Muvakkat teminat bedeli c50811 lira c25• kw'UŞtur. 
5 - Eksiltme 19 Ağustos 1942 tarihine rast.ıaynn çarşamba günü saat 

14,30 da :istıuıbulda Catalotlımda Yülcsek Mektepler Muhasebeclll~nrle ya
pılacaktır. 

8 - Bn eksiltmeye girmek L«1eyenlcr her giin müessese Mtidiirlüğüne 
m6racaat ederek ~nrtnamslni görebilirler. 

7 - Ebl.ltmeye girmek uteyenler yukrda yazılı olan gfın ve ı;a.atte 2490 
numanJ.ı :kanunda yazılı şart!ar t~inde temtnauıe birlikte yukarda Eözlı 
geçen MuhasebecUlkte teşekkül ede<:ek Pendik Bakteriyoloji Enstitüsfi Sa
tmalma komlsyonuna teklif nıektuplarlle beraber eksiltme saatinden bir 
saat evvel\ne kadar müracaatları. ·8459> 

Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi baıkanlığından: 
1 - (598H llra (20) lruruf k~lf bedell1 Fatih Güreş Kulübü Wıılratı tşl 

kapalı zart usullle ve on beş gün müddetle ihaleye vazedllml.jtır, 
2 - Eksiltme 2618/1942 tarihine rastlayan çarşamba günü sa:ıt 11 de 

Taksim Sırasenller 57 numarada Beden terbiyesi İstnnbul bölgesi binası d::ı.
ht11nde müteşekkll husu~ komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu ~ alt hususı şartname ve ke§lf evrakı her sün <50l kuruş ınn
k:abillnde Bölge Mohnsebe servtstnt'len almablHr. 

4 - Muvakkat teminat mll:tan 448 lira 54 kuruştur. 
5 - İsteltlllertn teklif mektuplarını ve şimdiye kadar en nz bir tauh

htitte İstnnbulda 4000 liralık :resmi bir blna tnahhüdfi işini muvaffakı~etıe 
ba§fırdlklarma dair resm1 blt daireden alınmış vesikalnrlle 942 yılına ntt 
T1caret odası vesikası ve muvakkat teminatlarını havı 7.arnnnnı muayyen 
saatten bir saat evveenlle kadar Muhasebe servlsine tevdi etmeleri lüzumu 
ııtm olunur. <8620) 

Belgrat Devlet Orman şletmesi 
Revir Amirliğinden: 

ı - İşletınemlzln Kurt.kemeri bölgesi deJ>()SUnda mevcut. 4 - 12 metre 
uzunlu~unda ve muhtellf ebatta cl50ı yüz ell1 metrckilp dört k~e me~e ke
resUal açık arttırmaya çı.tanlmlştır, 

2 - Beher metre küpün muhammen flntı c:76ı Ura 25 kuruştur. 
3 - Ihnle 24/8/942 pazartesi nat 14 de iBüyiikdere Bclgrat Orman it

letmes! Revir Am1rllğlndedir. 
4 - Muvakkat temtn:ıt dl57t llra c70• kuruştur 

& - Bu sat~a alt §artname, İstanbul Orman Çevlrge Mudürlüğündc ve 
İşletme merkezinde keresteler Kurtkemeri deposundn cörülebWr. a8315ı 

Harp Okulu Komutanlığından: 
ı ıraztrruı 942 den 1t1baren başlı yan kayıt ve kabul muame!eslne 

devam edilmektedir. Müddet 30 eylül 942 tarihine kadar uzııtılmı§tır. 
isteklllerln buna. göre bulundukları mahallin askerlik fubelcrine mt1-

racaatı:ı.n. <762-8597) 

Maliye Vekaletinden: 
Mevcut §tUtn.amcsı mucıblnce ihale tarihinden 2 inci teşrin 942 n\ha

yetıne kadar Bc§l.lı:ta§ta Maliye Kırtasiye deposunda toplanacak fersude 
mba.laJ t!ğ1tlan açık arttırmnya konulmuştur. 

İsteklilerin 120 Ura teminat paraslle birlikte ihale günü olan 24 Ağustos 
942 paı.artesl günil saat 14 de depoda hazır bulunmalAn. c8273:t 

-· Ben de buna inanıyorum, B. A. - Bir de müşterinln 
çünkü sayın Vekil gelir gelmez derdini dinlerse bu gellşl hayra 
tüccarların derdini dinlemeğe yormamak 1çln sebep kalmazı ... 
başladı! .. 

• 



• 

Sahife 4 AKŞAM 

ı== EICREM REŞİT ve CEMAL REŞlT'in 
En yeni büyük zalerleri 

ALA BAN.DA 
revüsü:ı.ün bütün yıldızlan ve meıbur parçalan 

s 
MUAMMER ve KELEBEK 

811.bah, öğle, akşam K Cr"LU'anM.t.d"'B" 
Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman plaklanndadır. 

• 
1 A 

dişlerinizi RADYOLİN ile fırçalayiniz ----Orkestrayı idare eden: Bizzat CEMAL REŞİO ___ ııi 
' • • ':. ... --:.:~· .ı • .. • .... < •• • :~·: ... • ' ~- • ..... :<...~ .... 

GÖZL0K KULLANANLARIN NAZARI DIKKATll"E 
ZEfs....; PUi\KT AL ı:&71ük c-amlan dOnyara tanınmış 
bir marka dır. PUi"KTAL kelimesi yalnı7. 7.EISS 
fabrika ının kanuAi imtiyaZ1 altındadır. ZElSS 
fabrikaıtı al&meti farika olarak hu ZEbS ramına 
bir C emniyet aıarkası mk etmi,tir. Camlaruı 
07t'rindeki bu ı mark~ı hakiki UbS PUl'KT.\LI 
camı altcuı itin bir emniyet bah""lmt'l.tt'Clir. zı-:ıss 
r Ul'iKTAL ~özllik c-amlan bir L.alilt- olduf:u cilıt>tle 
hütün dü•yacla PU:\KTAL marl.a ~alnı:r. zı::Jss 
PlJNKT \I. ~ô:tJiil. ramlan clır. 

17 Ağustos 1942 

inşaat yapacaklann nazarr 
dikkatine 

Beyazıdda ya'\an Fen Fakültesi binasında İnşaata elveri,li her 
nevi in~aat malzemesi toptan ve perakende olarak ma'hallinde ıatışa 
çıkanlmıştır. 

ti' Alqamlan vaktini hoW geçirmek, •••••l!ZKJ! 
:yi yemek, iyi İçmek. iyi müzik dinlemek isteyen ı 

MA ARIK 
e gider 

Beyoğlunun en kibar muhiti! •.• 

istiklal caddesi No. 4 51 «Stüdyo> nun üstündıt 

Siparif üzerine hususi Akıam yemekleri ZEI :Jlınh.tal Y /1> n·ı Sofranızı evvelden temini ediniz. Telefon: 43848. Her Pazartesi 
~ ak,amı MASARlK ve arkadaşlarının iştirakile husuıi suare 

C A R t. 

DOKTOR ARANIYOR 
ffbank umum müdürlüğünden: 

Çoruh Vllli.yetı dahlllnde Murgul'da bulunan bakır işletmemiz 
için tecrubell bir doktora ihtiyacı vardır. Bu vazifeyi deruhte edecek 
olan zata ayda (350) lira ücret ver1Iecek ve ikametg~hı işletme 
idaresince temin edilecektir. Talip olanlar Bankamızn müracaat 

etmelidir. 

Bankamız için takriben 1 7000 kilo 6 mim kalınlığında yeni ve

ya az kullanılmış baklavalı saç alınacaktır. Taliplerin 25 /8/942 
gününe kadar Ankarada Etibank umum müdürlüğüne müracaatları. 

Bir .. det Linyit kömürü yakabilecek. yatık buhar kazanı alına
caktır. Takriben 4.50 m. boy ve 1.20 m. dış kutrunda, tecrübe 
tazyiki asgari 5 atım olması matluptur. Evsaf ve mevcut teferrüatı 
teklifnamede mufassal olarak, Ankara, Etibank adresine, bildir
meleri, 

Sıvas Vilayet Daimi Encümeninden: 
ı - Kapalı zarf usull\e eksiltmeye konulan iş: 
Sıvas merkezinde Vutl}·?.t Matbaası binasının üst kısmına yapılacak olan 

Hususi idare binası inşaatıdır. 
Bu işin keşiC bedell 14675 Ura. 63 kuruştur. 
2 - Eksiltme 27/8/g42 tarihine müsadlf perşembe günü saat 15 te Sıvas 

Hükumet binası içinde Vll~yet Dalmt encumenlnde yapılacaktır. 
S - Bu işe alt evrn!t şunlnrdır: KeşU hulA.sası. flat bordurosu, proje, 

yapı ışleri umuntl fenni şartnamesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık t.ş.1eri 
genel ş1>.rtnnmes1 ve mukavele projesidir. İsteyenler bu evrakı her gün Na
fia müdürlüğünde tetkik edcb!Urler. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1101 llraiık muvakkat tamt
natmı Sıvns Hususi muh:ıseba vezne.gine yatırdıklanna dair makbuzunu 
veya bu mlktnrda ş9.yanı kabul bank a mektubunu ve 942 yılına alt Tlcare~ 
vesikasi.e eksiltme gününden en az üç gün evvel SıvM vallliğ!nc mümasnı 
1.lilerı muvaffakıyetle başıarchklarına dair referanslarlle birlikte muracaatıa 
alacakları ehliyet vesikasını tekllf m ektubu zarfı He blrllkte dış zarta koy
mnlan ve keşif dosyalanm tetkik ve imza etmL, bulunmaln IAzıır.dır. 

5 - Teklif mektuplanna alt Lı; ve d14 zarfların ve vcsalkln dördüncü 
madde hükümlerine ve kanuni tarifelere uygun bulunması lô.zımdır. Posta
da vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Isteklllerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı tarihte saat 
14 e kadar Ellcümen rel.sllğlne makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ilil.n olu-
nur. (8618> 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Tah~ll müddeti "üç sene olan Bursa Ziraat mektebine yatılı ve parasız, 

imtihanla (40l talebe alınacaktır. 
1 - İmtıhanıı girmek ısteyenlerin aşıı~ıda gösterilen şart.lan haiz olma-

ları 1Azımdır. 
a) T!lrklye CümhurlyeU tebaasından olmak, 

BLAUPUNKT ı~ 
RRDVOLRRI GELMİŞTİR i . ı ... ~1R E K 'O.R 

Nijad Serven: Galata 
1 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Miirt1;. .. 1 :~;;..n tl~nları 

Umum 

17 /8/942 - 23/8/942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 

Kalkış gÜn ve saatleri ve kalkacakları rı~tımlar 
Karadf'nfT hattı 

Bartın hath 

İzmit haltı 

Mudanya hattı 

Bandırma battı 

Karabiga hattı 

fmroı battı 
Ayvalık batta 

hmtr sür'at 

S:ılı 4.0-0 de (Erzurum( cuma 4.00 de (Aksu> 
O ala t:ı. rıhtımınc1an. 
Cumartesı 18.00 de (Anafarta> Slrkecl rıhtımın
dan. 
Perşembe saat 8.00 de (KEMALl Tophane rıh
tımından. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 9.50 de (Trak.> 
cumartesi 14.00 de (Sus> pazar 9'.50 de !Trak> 
Galata rıhtımındo.n. 
Pazartesi. çarşamba ve cuma 8.00 de <Sus> Ga
lata rıhtımından. Aynca çarşamba 20.00 de 
(Anafarta) cumartesi 20.00 de 'Ülgen> Tophane 
rıhtımından. 

Salı ve cuma ıo.oo da Bartın Tophane rıhtı
mından. 
Pazar 9.00 da Kemi!.! Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 12.00 de cBursa. cumartesi 12.00 de 
(Antalya> Sirkeci rıhtımından . 
Pa1.ar 13.00 de İzmir perşembe 13.00 de (Tırhan> 
Galata rıhtımından. 

(8805) 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü mahlmat a.,nğıda telefon nu
nıaralan yazılı acentelerlml1den oğrenllebUlr. 
Baş acente Galata - Galata nhtımı Limanlar Umum 

Müdürlüğıi binası altında 
Şube acenteliği Galatı. - Oalatıı. rıhtımı Mıntaka liman 

Reisliği binası altında 
Şube acenteliği Sirkeci - Sirkeci yolcu salonu. 

42362 

40135 
22740 

lstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Okuluna 

girme Şartları 
Deniz f,i ,.esf: 

1 - Deniz Lisesinin blrlncl sınırına glrmeğe lstekll okur!nrdan 
ikmale kalanlar alınacaktır. 

A - Lise birinci sınıfta lkmale kalanlar Deniz LUıesı birinci sınıfı
na orta okul son sınıfında ikmale kalanlardan Deniz Lise.~! birinci sı
nıfına talip olanlar ikmal imtihanlarını verdlklert takdirde alınmak 
üzere kayı~ yapılacaktır. 

C - Use birinci sınıfına yaş haddl 15-18 d!r. A1tı ay küçüle olanlar 
kabul edlllr. 

Deniz Gedikli Okula: 

2 - Deniz Gedikli Okttlunun her üç sınıfına orta okulda ikmale ka 
!anlar alınacaktır. 

A - Bulunduklan sınıfbrın mu adlll olan Gedikli Okulu sınıflarına 

kayıt edileceklerdir. 
B - Gedikli Okulwıa giriş yaş haddl birinci sınıta 12 - 17 ikinci 

sınırına 13 - 18, üçüncü sınıfına 14 - 19 yaşlarında olanlar kabul edile
ct>klerdtr. 

3 - İstanbul ve cıvarınc!a bulunanlar İstanbul Deniz k<1mutanlığına, 
İstanbul haricinde bulunanlar mensup olduklan askerlik ıubelerlne mü-

... a ısıyetinın abini hbat eden" 

-1000 - Lira ikramiye verilir 
Adrese dik.katı 1$tanbul Tütün yÜmrük Kemerli sokak Z I No. 

~~~!!!~~~~~felı 2~41~9~7·~!!!~~~~~~~ 

. . . . ._..,. 

ADEMi iKTiDAR VE BELGEVŞEKLl<ilNE 
KARŞS 

FORTOBiN 
S ••• t. MUAVENET VEKALETiNiN RUHSATINI HAİ ZDİR 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 

l, ____ ,,_. __ ı_n_h_i_sa_r_ı_a_r_U __ ._l\1 __ ü_d_u_·r_ıu_··.ğ_ü_n_d_e_n_: ______ , 
1 - Keşif, şartname ve projesi mucibince idaremizin Mecldiyekö

yündeki Müskirat Fen Şube.sinde yaptıracağı kalörlter tesisatı kapalı zart 
usullle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli c18,860,20• lira muvakkat teminatı cl416• liradır. 
3 - Eksiltme 18/8/942 cuma günü saat 10,30 da Kabataşt.a Levazım 

şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Keşif, şartname ve proje c95ı kuruıt mukabilinde SÖ'.:Ü geçen 

şubeden ve Ankara, İzmir baş müd ürlüklerlnden alınabilir. 
t5 - Ekslltmeye gireceklerin d0,000.t liralık bu kabil inşaatı muvaf

fakıyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek lhale gününden a8• 
gün evveline kadar aynca eksiltmeye iştlr~k vesikası almaları lAzımdır. 

6 - Eksiltmeye glrecek!erin mühürlü tekil! mektuplarım kanuni ,.e. 
saikle 3 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve şartnamslnin F. fıkrasında yazılı vesaiki lht1va edecek olan kapalı 
zarflarını ihale günü eksiltme sao.tlnden bir saat evveline kadar mezkur 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Ulzımdır. Po.stad& 
vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. (8615> 

Gümrükler Muafaza Genel Komutanlık Satınalma 

Cinsi 

Komisyonundan: 
Tutarı 

Llro. Kuruş 
İlk teminatı 
Llra kuru~ Saati 

10 kalem telsiz cihazları mal7.ı>.mesl 2000 00 150 oo 14 
ıstanbul Otimrukler Muhafaza Ba~ 
Müdürlüğü binası ile Deniz merkczl 
binasında yapılacak tadlllt ve tamlrat 11G2 36 8.7 18 15 

Bu iŞiere alt şartnamelerinde yrızLh vesika tnmlrat makbuzlarile yukal'da. 
yazılı eşyanın alım ve taınlr Işı 319/942 perşembe günu hizalarında yazılı 
saatlerde açık eksiltmeler! yapılacaktır. 

Şartname ve keşif cedvell her gun komisyonda görülebilir. Isteklilerin 
Galata Mumhane caddeslndel>I 54 No. lu dairedeki Satınalma komisyonu-
na müracaatları. cll787• -SATILIK ÇlFLlK 

b) Ortr. mektep devlet lmUhnnını vermiş olmak. racaatıan. Tuzla ile Gebze aruında, 
c> 15 ya~an aşağı ve 18 Yl\Otndan yukan olmamak. 4 - Kayıt müddeti 20 A~ustos 942 akşamına kadardır. içinde akar auyu, bostan dolap-

TÜRKÇE VE 
INGlLIZCE'ye 

vakıf, seri daktilo yazan bir 

d) Hastalıklardan salim ve her hangi bir Anzası bulunmayıp, ziraat l.ş- <8603> lan bulunan ve turfanda aebze-
lerine dayanıklı bir bünyeye malik olmak, 11 t 11 cilik yapılmakta olan bir çiftlik 

e) Yapılacak müsabaka imtihanını knzanmı.ş olması şarttır. Devlet Demiryolları ve Limanları .. şletme 
2 - Bu şartlan haiz olan talebenin bir Eylül tnrUılne lradar aşağıda satılıktır. Meyvacılık ve hay-

göstert!~n veslkalan mektep idaresine vermiş olması ırı.zınıdır. Umum idaresi ilanları vancılığa pek elverişlidir. 

Bayan Aranıyor 
Almanca veya Fransızcayı 
bilenler tercih olunur. cT.:t ru
muzu ile 176 posta kutusuna 

it müracaatları a) Ort:ı mektep dlploınnsı, ============================ 1 Müracaat: H. Taga. P. K. 
b> Nüfus hüviyet cüzdanı. İdaremiz ihtiyacı için kapalı zar! usuuıe 350 bin adet kerpiç tuğta.sı ı 077 Galata. 
c> Sa~lık raporu ve aşı şahadetnamesl. satın alınacaktır. • !!llll••••HtDm::iiZcmm:aıl!!! 
d> İyi hnl kfı.~ıdı. Eksiltme 24/8/942 tarihine müsadlf pazartesi günü saat 15 de Haydar- il•••••••••••ni Ö 1 
e> vesikalık C6> ade~ fotoğraf. pıışada blrlnct işletme komisyonunda yapılacaktır. SATILIK İTRlY AT kTsüu. RveABrLonşit 
3 - Müsabaka imtıh:uıı mektebin bulundutu yerde: • Muvakkat teminat 1312 lira. 50 kuruştur. DÜKKANI 
9/9/942 çarşamba günü Türkçe ve Matemo.Uk, Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını havi 7.arfları eksllt.mecıen 
ıo;g/942 perşembe günü 117Jk, kimya ve tabiat bllglslnden olmak bir s..ı.nt evveline kadar komisyona ve tekil! edecekleri tuğ!adt\n ilet adedini Sahibinin vefatı sebeb!le işlek bir 

üzere iki günde yapılır. eksiltmeden üç gün evvel işletmeye vermiş olmaları l!izımdır. yerde şöhretıı bir marka ıtriyat ma- Komprimeleri derhal keser. Her li 
Müsabakayı kazntıan t, l belerin- ısıiiııetı 20/9/942 Larlhinde Cumhuriyet. Fazla ızahat. ve vartname almak lçln işletmeye müracaat olunmalıdır. tazası devren satılıktır. Bahçekapı eczanede kutusu 35 kuruştur. U 

ve Ak§aın ~azetele.ri]lc lllp, edilec~ttr. (87611 • (8195) Hasan Deposuna müracaat. illliıliıiiıııiıiıiıiıiılıllıiıii•m••iımm:ii 


