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"Topyekun,, harbin ne demek 

olduğunu Almanyada gördüm 
Brezilya 
harbe 

BU • SABA .. B .. K .. I TEL&BAFLA.B 

' ·aTopyekün = Totaln denilen olsun istediği gibi ve bol yiyen 
fiarbin ne biçim bir savaş olduğ'u- bir insan bulmak da güçtür. Ras
nu, bu seferki seyahatiml.Zde. Al- layıp konuşablldi~lm Almanlar 
manyada gördüm. Almanyada, için bu h!I, hemen hükQmetin 
ttlyorum, çünkü dünya harbinin beceriksizliğine atfedilen bir f e
Oçiıncü YJ,lında ve bu en çetin laket değil, zafer için katıanılma
t!evrestnde gezip görebildiğim tek sı çok tabi? görülen bir vazifedir. 
memleket orasıdır. Almanlar harbden çok sıkıntı çe-

girecek mi? 
• 

Rio de Janeiro'da 
şiddetli nümayiıler 

yapıldi 

. B. Churchill Moskova'ya 
giderken Mısır'a da uğradı 

TopyekOn harbin göze çarpan kiyorlar. çok üzülüyorlar. Ceohe
başlıca üç vasfı var: Seferberlik de hiç nlmazga bir erkeğini kav
yoktur, cephe yoktur, :ferdin ih- betmeml§ aile çok sev:rekttr. Fa
tıyaçlan sıfıra iner ve bütün kat, Alman ek::reriyetl bu sıkıntı 
memleket mekanizması yalnız ve acılara katlanmanın. bu felft.
harb uğruna işler. ketten cabuk kurtulmak içln tek 

Seferberlik yoktur, çü·nkü harb çarP olduğuna inanmıştır. 
lçln vatan ve devlet hizmetine Topyekfuı harb. bütün mem1e
alman insanlar - eskiden oldu- ket vasıta ve fabrikalannı hep 
ğu gibi - yalnız bazı .şartlara harb -uğruna caltşb.rdı!'ı içtn Al
göre silah altmn cağnlan asker- manyada, vesika karsılığı verilen 
<!en ibaret değidir. Topvekün ve herkeı:ıin en zaruı1 ihtivaclan
harhde, genç ihtiyar, kadın er- nı fU\Cak karşılayan eşyadan baş
kek her vatandaşa bir vazife yük- ka. mağazalarda öteberi bulmak 
lenlr. Almanyada, harb için çalış- fmkansı1.dır. DilkkA.n vitrinleri 
mayan, ve tam mnnaslle çarpış- gene oldukça dolu ve süslüdür. 
ınayan tek fert yoktur. Cephede- fakat bu·nlar satılık de~tıdlr. lcer
kl agker dışında, cephe gerisinde de de her istedl~lnlıl değil, hic 
herkesin askerlik kadar sıkı i&1e- blr lstedl~inizi bulamazsınız. 

-·-Londr& 19 (A.A.> - Mihver de-

Bir gün batı çölünde kalarak 
kumandanlarla harb durumunu tetkik etti 

nlzaltılannın' Brezilya ticaret ge- Londra 19 (A. A.) _ İngiltere 
mllerlnl batırmalart, memlekette 
derin blr heyecan uyandırmıştır. Başvekili B. Churchill, B. StAlin ite 
Rlo de Janelro .şehrinde tkldetıt görüşmek içjn Moskovaya gitmez-
nllmaylşler yapıhm.ftır. 1,000 nü- den evvel Mıma uiramtJ, Batı çö-
maylşçl İt&\)'an aefarethanestne lüne giderelt Elalemeynde ve Rüvey-
hücuma toşebbll.9 etmiş ye poıt.s zatta bir gün askerler arasında kal-
tararından dağıtı.lmtştır. mtf, orada B. Keyiı, Cenubi Afrika 

Brezilya Cümhurrelsl M. Var- Başvekili mare,al Smutı. Hindistan 
gay, söyledlğl bir nutukta: Başkumandanı gel"!eral Wavell, ge
ıı:Mlhver ta.lıtelbahlrlerinln Bre- neral Wilıon, Amerikan kuvvetlert 
zllya gemUerln• yaptık.lan hll- kumandanı general Maxwell, Hür 
cum.I&n cezalandıracıı~ım• de- Fran!lızlar reisi general de Caulle, 
mlftlr. .J Suriyedeki Hür Fransız kumandanı 

- general Catroux ile Orta Şarktaki 

Tl·caret Vekı·ıı· hd~_rb durumu hakkında görü~meler-
- bu!unmu,tur. B. Churchill, imal 

. 
"""'-----------~ ra Pretoryaya uğramı, olen Cenubi 

Mısırda yeni bi 
Mihver taarruzu 

bekleniyor 
• 

Afrika B:.ı1vekili mareşal Srnuta de
miştir ki: 

- Muırda B. Ch~rchill .ile her'b 
durumııınu ve diğer mühim mcııelClo
ri tetkik ettik; Mmr konu,malan ve 
Moskova korıferanınnın kararhrı. 
harbin istikametine iyi te3İrler y p
ması muhtemeldir. 

Oda Şark lngiHz 
Londra 19 CA.A.> - Mısıra kar- kuvvetleri Baş 

'1 yenl bir mihver taarruzu bek- kumandanı deg'" i.ııtı• 
ıenmektoolr. Mihver hatlarında 'il' 
bunu gösteren htlzırhklar görül- ı.onrra ıR {A.A.l Mılli Mud..ıCaa 
mektedlr. Nazırlığt §'l t!wln1en bildlnn.şUr 

\.., J General Auchlnleck'ln yerin" Orta-,__, ___________ _, şark ba.şkumandanlığınıı. g • "!'al 
Faruk tarafındaf\ kabul cdilmiı. Mı-

B U rsaya g l•ttı• sır Başvekili Nahaı pa~a ilo de gö- f ngiliz Basvekili Mıaırdan Mosko· 
. rüımü,tür. Miiteakiben cepheye gi- vaya hareket etmezden evvel Mısıra 

derek bir gün askerler arasında kal- gelmiş o!an yeni İngiliz hava btrlik

Aleksınder t.nyln edUmi.ştır. 
Gener l Rlt-0hle'nln yer:ne st>kl~i.n

ct ordu l:umandanlı~ın'l gen"ral 
Mo:ıtgomery, general Oott'un yerine 
onuncu ordu kumandanlığına gene
ral Lum3den t-<ıylo .edilmlşleıdlr. Y ann ıehrimize 

dönerek tetkiklerine 
devam edecek 

mıı ve ukerler tarafındatt hararetle terini teftiş etmiştir. 
karşılar;ımııtır. B. Churchill ile gorüştükten son-

Almanlar Stalingrada 6 milyon Rus 

rt vardır. Eli sil~ tutan bütün Almanyanın örümcek ai!ma 
erkekler at~ hattında olduğu benıiven o zengin de.mlryollan 
içi'n posta. teigı:ar memurlu~un- askerlik ihtiyaçlarına zor yettiği 
<Jan trnmvav vatmanlığmn kadar için şehirler arasmdakl volcu 
şehir hizmetlerinde kadınlar ça- trenleri onda blre lnmls. bazı ver
hşıvor. İhtivar kadınlar evde as- lerde bilsbütün kaldınlmıstır. 
kere dikiş dikip örğü örerken Esva nakline de imkAn olmadığı 
gene kızların hemen hepsi Al- için bazen bir yerde bol olan mal
manvayı dolduran hastanelerde lar başka yerlere gönderilemlvor 
hast..'lhakıcılığı ediyorlar. Alman- Topyekt\n harb. bir memleketi 
ya Büvük Elçisi von P.apenin kı- ve bir milleti bUtUn van ve kud
zın1 Kınında Akınesçlt'te hasta retile avnı hedefe akıtan. :ferdi 
bakı~ı olarak raslndı~mızı söy- btitün bedeni, duvgu ve düşünce- Ticaret Vekili Dr. Beh~et Uz hu 
temek A!mnn kadınlığrnın vatan sile kavravan coşkun bir nehir sabah Bura•Y• ııitmitt.ir. Veka ken· 
hizmetini nEkcnl benlmsedlğinl an- gibidir. ıBi.ltün kuvvetler, imkA.n- diaile görüıen bir muharrirlıniH 
tatmaya veter güzel bir örnektir. Iar. caltşmalar ve ihtiyaçlar bu şunları ıöylemiıti< r 

. ki I maktül bıraz daha ya aştı ar Vichy'ye göre Ruılıır n9 

Askerlik yaşına gelmemis gerıç- nehrin sutart icinde, }1lç bir var- clpek' fabrikalarile kooperatiflerln 
Jer avn bir teşkilata ba~lıdır. İş- lı~ ayırıp açıkta bır~adan, faaliyeti ve Toprjl'k mahıulleri ofisi- Kafkasya' da Groznl petrol mınta
ti çocuğundan Nazır oğluna ka- o tek varğıya do~ru eritip alat- nin mühayaat iıleri üzerinde tetkik-
tlıır butün gencıert bir araya top- maktadır. nırae butunma1' içkı'Bunayaai_diıo- .... kasına karşı Alman taarruzu 

kadar zayiat vermişler? · 

Vichy 19 (AA ) - fngiliz r tl
yosu, Alman • Ruı hatbinin 'başl11n
gıcındanberi 6 milyon Ruıun 5ldtl
ğünü bildirmİ!Jtİr 

k T ktlAt kabili t1 r't dl 1 11 ıum. Yann aktamkl vapuda lıtan• 
le.yan bu teşkilAt cepheye ya rn eş ye ' se s P - hula danecex.im: buradaki tetkikleri-' devam ediyor 
yerlere kadar Jtirmfstlr. Sivasto- nl, bir Şefe ve bir ihtilA.le inanı a 
pol yollarında. kızgın güneş al- herşeyden üstUn bir milletin. ka- mi bitirdiğim takdirde pazar ııünli 
tında taş ktran. ve uzaktan esir dm erkek, lnsan kudretinin :vete- akıam trenile Ankaraya dSnece- Londra 19 (A.A.) - Londradan bir düıman gurupuna muk~bil hü-
endıibm bir kafilenin Alman bileceği en son :feragat ve feda- iim. • gelen son haberlere göre Almanlar cumda bulur.muılar bir düşman ta- Maarif Vekili 
gencll~l teşkllAtında'n yüzlerce kArlık ölçilsil lçtnde bu topyek:Qn Dün ithalatçılar• ve ihracatçılar Stalingradın cenubu garbisinde arazi burunu hezimete uğratmışlar, 4 tank Maarif Vekili B. H~s:ın Ali Yil-
güıbi.iz. cıplak çocuk olduğunu harbe nasıl katlandığını Alman- birliği, Park Otelde, Ticaret Vekili- kazanmışlar, petrol nuntakaaı Groz- da tahribetmiolerdir cel ıehriı:nize gelmiatir. 
anle.dığtm zaman takdirle dolu yada gördük, hayran kaldık. nin ıerefine 200 kitiHk bir lJile ızi- ni'ye doğru da ilerlemeğe devam et- ----------------------------
bavrct duvıtUlan içinde kaldım. Necmec1dln Sadak yafeti vermittir. mişlerdir. 

Topyekun harb, vaşa başa ve Dün gece yarısı Moikı.>vada ne1-
clnsP bakmadan her vatandası 4 ko·· mu·· r redilen Ruı tebliğine göre, Ruı kuv-
mutlnkn bir harb hizmetine bağ- vapur vetleri dün Kletıkaya'nın cenubu 
Jadı~ ir.ln BerUn sokakları ten- ,arkisinde, Kotelnikovo'nun cenubu 
hJldır Kadınlar. fabrikalarda ça- garbisinde ve Pietigorak bölgesinde 

'lı.şt1klan için bir ailenin - sevi- nakıı·ne tah . d·ıd· düomanla çarptşmıılardır. 
yesi ve serveti ne olursa olsun - SiS e 1 1 Yülı:tek Sovyet kumandalnıiının 
bakılacak dört küçi\k çocuğu ol- tamamlayıcı raporuna göre, Ruı 
madıkce. evinde hizmetçi kullan- kuvvetleri Stalingradın şimali garbl-
4nası bfle yasaktır. Bu bakımdan, Istanbulun kışlık kömür ihtiyacı ikinci sınde ve Ktetskayanın cenubu ıarki
blr Alman aile kadınının vazifesi aınde şiddetli mUdafaa ıavaıları yap-
ae çok .ağ1Tdır. Evin h:r günkü teşrİne kadar tamamen temin edilecek mıJlardır. Bir kesimde 1 O düıman 
yivecP~ınt vesika karşılıgı almak ~kı tahribedilmio. 800 Alman öl-
tçto bile saatlerce zahmet r.ekmek lstanbul Kömür satış oubesi müdü· tahkikata baılanmıştır. Haber veril- dürülmü,, mütealciben Sovyet kuv-
lAzıM eelivor. dürü B. Eyüp Sabrinin teşebbüsü diğine göre, yolsuzluk kömür işinde v~tleri yeni müdafaa movzilerine çc-

TopvekCın harbde cepbe yok- üzerine Zonguldak ile Ereğliden İı çalıpn bir kısım memurların ihmali. lı:ılmişlerdir. Diğer bir kesimde Rus
tur. Bütün memleket bir harb tanhula kömür nakliyatında kullanı kömür bayilerinin aldıkları kömürü lar, üstün düşman kuvvetlerile çar-

lngilizler Dieppe' e 
bir akın yaptılar 

Bu akın hakkında Londra' dan 
mütemmim tafsilat bekleniyor 
Londra 19 (A.A.) - İngilizler, Fransız sahilinde Dleppe h~ 

valisine blr akın yapmışlardır. Hareket devam etmektedir. Bu 
hususta mütemmim tafs1.l!t bekleniyor. Akının blr lsbla. hareketl 
olmadığı. düşmana yardım edilmemem, hal!s saatimn v~kı·rıda 
geleceği Fransız milletine haber verilmiştir. 

cel)ıleı::l hftlindedir. Her ''erde ası- lacak dört vapurun daha tahsisi te- başka yere vermeleri, noksan tart- pışmı;tlar, 4 top tahribetmişler ve 
" 1 700 Al "ldU " l d' 1111ın11111111ıı111111111111111111111111111111111111111111ınn111111111.,•:zu1 11 

iı cDüsman sizi dinliyor" levha- min edilmiştir. malan veya fazla satmaları sureti e man ° rmu2 er ır. 
Jan herkesi ileri geri konuşup de- Bu dört vapur, devamlı ıurette bu yapılmııtır. Büyükada bayilerinden Şimali Kafkasyada. bilhassa Knu-
<iikodu vapmaktan alıkoyduğu iıe tahsis edildiği takdirde, lıtanbul 4 ü, Fındıklı bayilerinden 3 U ha'k• nodar bölgesinde Ruslann vaziyeti. 
gtbi, gittikçe artan ve sertleşen şehrinin kışlık yakacak ihtiyacı, en kında tahkikat açılmlftır. vahim olmağa devam ediyor. 
hava alanları, evinde uyuyan ço- geç ilı:inciteırino kadar tamamile Diğer taraftan Millt Korunma Şimali garbi Kafkasyada Ruslar 
cuklarda blle cephede çarpışan lı:arşılanmıı olacaktır. müddeiumumiliğino kömür ordino-
askerler kadar cesaret ve yılmaz- Kok kömürü tevzii işinde bazı yol- larında mühim l>ir ıuiiıtimal yapıt
lık istiyor Topyekün harbde, auzluklar olduğu anlaııldıiından dığı ihbar edilmiştir. Tahkikat yapı· 
cephe ger~I teşkilatının. cephe Milli Korunma müddeiumumiliğince lıyor. 
gerisi maneviyatının ateş hattı ------------

kadar sağlam ve sarsümaz olma- Bu-sabahkı· 9 bı·n ton 
Ruslara göre 
Alman zayiatı sı şarttır. Almanyada, gelip. ell- · 

ntzt sıkan bl.t çocukta bUe asker b .., d • h ı• 
. tam vtrr. Evde vahut büroda yangın ug ay it a ) 

.. herkes tıpkı muharebe meyda
nında imiş glbl hareket ediyor, 
1§inde gücünde vata·n müdafaası, 
zafer vargısı bakımından aynı 
payı, aynı ehemmiyeti görüyor 

Son 6 ayda 480,000 ölü 
olmak üzere 1, 115,000 i 

bulmuı 

'\'e öyle çalışıyor. 
Topyekun harbde bütün mem

leket mekanizması yalnız harb 
lçln çalışmaktadır. Sulh devrine 
Yarcı.şan arzular susmuş, ferdin 
ihtlvaçlan c asgari ya~amaıı had
<line inmiştir. Bu halin vatandaş
tan istediği feragat ve fedakarlık 
sanıldığ'lnd'ln çok büyüktür. Al
~nn vatandac;ı, ancak beslenecek 
~adar yiyor. Kendisi·ne '\'erilen gı
~a:. zevkine ve iştahasına göre 
· egi, insan w,vivetinl çökertmi-

Paıabahçede biri 
tamamen ikiı~ kıımen 

3 ev yandı 

Pek yakında memleketi
mize 9 bin ton buğday 

geliyor 
Londra 19 {A.A.> - Sovyet lstlh-

Bu sabah saat dörtte, Paşabahçede Ankara 19 - ArJantlnden ithal edl- barat bllrosunun neşrettiği. bir ısta-
İnclrll köyde Hacı Macar sokağuida ıecek buldaylann nakll lçln Fransız ttsti~e göre Almanlar son altı ayda 
19 numaralı evde yangın çıkmıştır. nakliye ıtrketlerlle yapılan mOzake- 480,000 1 ölü olıirak 1,115.000 klOl za
Nafla isminde blr kadına alt olan bu reler devam etmektledr. yiat vermişler, 3,390 tank, 4,000 toı> 
ev tamamen yan~tır. Ev tamamen Pek: yakında memleketlmlze dokuz ve 4,000 uçak knybetmlflerdlr. 
nhp.p olduğundan ateş çok çabuk ye- bin ton bu~ds.y gelmesi bekle.."llyor. Buna mukabil Ruslar, ölll, yııralı ve 
nlşlemlş, itfaiyenin bütün gayretlne kayıp olarak 606,000 er ve subay, 
r.ağmen, yanuıdakt kaptın? Seyfiye .aB :i. k k a di I er: 2,240 tank. 3.162 top ve 2 198 uçak 
alt 21 ve 21/1 numaralı evlere de geç- kaybetml§lerdir, Rus istihbarat bil-
miştir. Bu son lkl evln de iist kısım- S • k d rosu, Rusların Kub:ın sana:,1 bölge-
lnn yanmıştır. Yamın 19 numaralı ev ıne savaşın a çöpçü slnl kay=ertnl itiraf etmekte, 
iki katlıdır, Eşynlardnn bazılan kur- Bir arkad-.ımaı a:- Paıabahçe- fakat ra.b nn nakli veya tah
tnrılmıştır. Nüfusça zayiat Q\mamış-k de sivri ve karasinek çok, diyordu, rlbedlld!ğırt\ 11111.ve ctmekt~dlr, 
tır. Yangının geceden kısık olarıı .. l' Bu mildd~~ zarfında. mihver taar-

Bu harbin sonunda: ( 5) . 

~~c-ı:k derecE>d.e hesaplanmış bir 
y a~rırı öl<;Usüne göredir. Alman
h~t a aç kalan, aclıktnn ölen, ya

• SOlup ııararan insanları so-

b'ırnkılan gnz ı~mbnsının riizgll.rın te- aate ik çöpçü de uğramıyor. Hiç ruzu yalnız VQronczdc va cenupta 
slrile devl'ilmesi üzerine ortnlığa. ya- olmazsa iki gÜnde bir uiraaa biraz inkt.,a.f etmış; '~111kesiınlerde te- ~~ 
yılan gazın p:ırl:ımasındnn çık~ıtı an rahat edeceğiz. Nerede? On bet. ~ebbüs Sovyetlertn ı ~~ cl(iUnuştır. ,,__.. ----"""-
ıaşılmıştır. Yangın aııc::ık sabahleyin yi~~=-~.:~: .;.: .. :.:. iM...- !!usla~l~~,!,.ve .. ,?~~~ -/Blki istif ı _ 15 sandık ş kerim 



Sahife 2 AKŞAM 19~~ 194:!ı 

SÖZÜN 6ELiŞi Da 
bü 

ıçlık sahasında 
muvaffakıyet 

HAR~ DURUMU 
Ucuz yemek, pahalı yemek 

L okantalarda çok pahab yemek yiyoruz. Hayat nerede 
ucuulur ki di eceksiniz. Hayır! Bugün f stanbul lokan· 

tnlannda yemek, yiyecek fintıPrinJn yiik cJişfylc ölçüJcmiyccek 
Jmdnr pnhnhrlır. Ayn nyn loknı1talarn giderek a ağı yukan ayni 
yemeği ufak lezzet ve şnfafat rark1arlle bir liraya. iki Jlraya. iiç 
Jirnyn, diirt liraya yiyebilivorsunu7.. Pişirilen yemeği bıraknlım. 
Topra!:rın nimeti olnn bir karptmm en lyfsf Ye friai bugün ma
nnvcln elli kuructur. Onnn beste birini bir lo'kantacfa 20, bn~'ka 
Joknntadn 40, dahn b:ısknsında ~O kunı"n önünüze getiriyorlar. 
Dii~niin bu mPyvada hem de nhcının uctalı~rınn (layannn bir 
lezzet d.- olmndan yalnız lüks için lokantacıya 50 kunı3 Müyor
mım z. Dört lrnp yenıe~-in her kabında im ken veriyorsanız lnknn
fncı bir miistcriden iki lira l;:mrnıyor elemektir Jti bu çoktur. 
7.nnıri olmı ınn bir pahnlıhlrl1r. O~!ik lolmntacıyn hi7.ml't eden 
ıarı;on ırvhihnı dn izden alıyor. 

Ankara B"ledi esi bir care bulmu : Lok:ıntnlnrda rniiş eriler 
fcrtrdikleri ) eme leri 1 narlavıp rfyebiJdiklert gibi, i teycnler 
taMdot olarak da y<'mek yiy!'biJiyorJnmış. Qünkii Jıcr lolmnta 
tcn«'<'re. trnrf're yemek r,isirirk<'n bir de fubldot yapmak zorumla 
lm!ıı. Simcli f ctnnlml Belecliycsi de loknninlnm bu usulii koyacak. 

Tabldot. iic veyn <lört lmblık olsun, sonuncla belli bir para 
\'<'T"C"i'inizılf'n keseniz· bilinmez tl'hlikelere ntmal{sızın oturabile· 
celfni:r. hi bir sofradır. BoJ7n71na clilşkün olmıyaııJan seçm<'l: de
ni1rn zorlu i ten ku:-tarması gibi hoş bfr tarnrı cln var<lır. Belccli
yenin loknn•.,ıonfa ille tabldot )'aptırmnsı istenilen ucuzluğu 
biraz olsun ı:etirecclctir. Ynlnız bir kisinin kaça clrvnca&'I s:ıdc 
m:-lıerne fiatlerf J?Ö7. önünde tutulnrak (?eğil, bir :müşteri gibi 
1 Jrnntalanla emek yemek yolu la bulunmalı. Tnbağ-:ı konacak 
yl'mck miktnn dn loltantacıya lıel!etilir ''e blllldan asmaması sağ· 
fan,rs.-ı bur.ünkiindcn ur.u1. yemenin çaresi bulunmuş olncnktır. 
Bo~zlannn dilşkün obnlar l•eselerlııe giivenerck yine seçe seçe 
yemek ~iycbilcce'klertlir. 

Tnbldot u ulii diinynnm gidiş\ne dalın uygun görünüyor. fşti
hamııı sulh günlerine sakhyahm. 

Şevket Rado 

Bir pazar tatili kaç 
liraya maloluyor ? 

"Heybeli çamlığına bir gidiş geliş, 
yemekle beraber 19 liraya maloldul,, 

•• 

134 metre derinliğe batmış 
2,5 milyon İngiliz liralık altın 

olan bir 
külçeler 

vapurdan 
~ıkarildı 

Bu harbin baoındn, NingılJa na- 1kwt:nin içinc.ı giren dalgıç., pek kalın 
m'ınd11k.i lngiliz vapuru, ic;inde 2 mil-jcamlar arkasından etrafını görebili
yon 5 00 bin liralık altın külçeler bu- yor, fakat ellerini kullanamıyordu. 
lunduğu halde, Yeni Zdanda açık- Kulenin içinde 1.34 metre derinliğe 
lannda bir mnym. çarparak babnıştı. inmek cesaretini ihtiyar Johnstone 
134 metre bir derinliğe batm~ olan gösterdi. Fakat müthio bir tehlike 
Niııgara'nın ambarlarında hıfzedil- 1 de atlattı. Jçinde bulunduğu kulenin 
mekte olan bu hazineyi, denizin di- bağlı bulunduğu çelik halat, denizin 
binden çıkarmak kolay bir ~ey değil-ı dibinde yatan bir mayne s:ınlmıştı. 
di. Evvela 134 metre derinlikte au- Yukandn bulunan arkadaşları, çelik 
yun tazyikine dayanabilecek hususi ı halatı kuvvetlice çelttikleri takdirde 
dalma makineleri imal etmek İcab- mayn patlıyacak \'C kendisi de feci 
ediyordu. Saniyen vapurun betmış bir surette ölecekti. 
olduğu deniziı:ı dibi Alman maynle- Fakat ihtiya Johnstone bu müthiş 
r~le dolu idi.v Binaenal~!h bu hazine- tehlike karş191:da ~lmadı. Çelik ha
yı kurtarmaga teşebbue edecek ce- ]atın yukandnki ucuna bağlı bulunan 
ııur dalgıçl~r. denizi? cl~ini m~y~- tehlike çanını yav110 yavaş çaldı. 
ferden .temızlem~len ),mm gelırdı. Bu. arkadaşlannn halatı yavnş yavaıı 
Mamnfıh umumı harbde Fransanın çekmeleri için bir pnrola t~kil edi-
Ca•konya körfezinde 1 34 metre bir d 
d . 1·v b 1 E yor u. e.rın ıı;e atmı~ o an gypt namın-
daki vapurda bulunan 111ıın külçele- Claymore'un tayfolan f§:ıret üze• 
rinin' Artiğlio tahlisiye vapuru mil- rine halatı yavaş ya'V!lş çekmece 
rettebatı tarahndan çıkarılmış olma- baııladılar. Çel_ik. halata takılmış olan 
sı bu yeni kurtarma teşebbüsüne mayn de gemının yanı başında, de-
kuvvd veriyordu. nizin sathına çıkmaz. mı') 

İngiltere banka.sı, bu ioe başlamak Bu tehlike karşısında gemi müret-
için 30,000 İngiliz liralık bir tahsi- tebaa, deli~e .~ö~dü. Fakat ihti!~r 
sat ayırmıştı. Bu tahsisatla denizin Johnstone astifını bomıadı. Denızın 
dibindeki 2 500 000 Jngiliz lirMı sathı-na çıkmıo olan maynin kapso1-
kıymetindeki alt;n külçeyi çıkardığı lannı mcharetle sökerek tehlikesiz 
talı:dirde .alacağı hisseye göz koyan bir vııziyete soktu. ?eni:ı:i.n dibi bu 
kaptan Willinm, Claymortı namında- ıon maynd~n de. te~ızlendıktcn son
ki vapurile bu lee girişti. Niagara ıra- ra, v kıymetlı haz.ın.e~ın aa~lı bulun· 
purunun ambarlarından çıkanlan al- dugµ batmış gemının demır ambar
tın külçeler, S95 saf altın çubuğun- lannı. ':"filalt maddelerile parçaln
dan mürekkepti. Kapian William mnk ışıne başlandı. 
bu işi başarmak için Yeni Zelandanın Bütün bu ameliyeyi, denizin dibi
tecrübeli dalgıçlarındnn Johmtone ne inen ihtiyar Jobnatone telefonla 
namında kocamı~ bir dalgıcı bu l~e idare ediyordu. Geminin ambarları, 
memur etmişti. Evvela vapurun bat- parçalandıktan •onra kuvvetli vinç
mıı olduğu tahmin edilen yerlerde lere · bağlı çelik kııkaç]arla gemi en
sondajlara başlandı. Sondaj yapılan kazının, yukariya çıkarılmasına ba§· 
yer denizin derinliği 134 metreyi landı. İlk olarak sa~lam bir •andık 

Bir hafta müddetle, sabahtan nk- günlerini 250 • 300 kuruştan daha buluyordu ve ~kanda söylediğimiz yukarıya çekildi. Sandık kırılınca 
tama kadar i~inin başında ter döke- az bir masrafla kapnyamadıklannı gibi maynlerle dolu idi. Tahlisiye içinden kocaman iki altın çubuk çık· 
rek çalı~:ın bir insanın, pazar günleri öğrendim ki, bu yekuna yalnız tram~ işine bu ınhanın ma)'lllerden temiz· h. Bu muvaffaluyetinden oevk 'Ve ce
olsun bir plajn, bir gazinoya gitmesi, vay, vapur, tren gibi nakil vasıtntı lenmesi i!o baılandı ve 150 mayn çı- saretleri artan tayfalar, dört elle iıe 

-burılan yapamıyacak vaziyette olan- ücretleri ve en faz.1a radyolu bir aa- kanldı. Ondan ııonra vapurun bat- sanldılar ve ay)ınca aüren yorucu 
lanın do hiç olmaz.sa, bir kır gezinti- zinoda bir dondurma ve gazoz para• mış olduğu yeri katiyetle tcııbit ve çalışmalardan ıonta 495 aaf altın· 
aine çıkmos veya bir StıhiJe inerek sı dahil bulU11maktadır. . tayin etmek ameliyesine girişildi. çubuğunu da denizin dibinden ta
temiz hava alınası şüphesiz ki tabii Büyükdcrede bir kır gezintisinden 1 34 metre derinliğe i:ıebilmek mamen ç~knrdılar. CJaymore tayfa
bir hakkıdır. Bazı kimseler vardır ki dönen yeni nişımlanmıo bir ahbabım için suyun müthiş tnzyikine dayana· l&nnın bu .§"yanı hayret muvaffakı
pa~r tatilini evinde istirahatle geçi- da ya~ındaki niş:ınlısının duyamıya- cak ve çatlamıyncok olaıı hususi bir yeti dalgıçlık aleminde, büytik bir 
rir. Çok defo da paur, bir İ!tirahat cağı derecede yava bir sesle :unlan dalgıç kulesi yaphrıldı. Bu sağlam rekor teşkil eder. 
günü olduğu halde çalışma günlerin- söyledi: 

den fazla yorgu?lu~la. ~cçer. cŞu İstanbulda pıırasız hiçbir ~ey F ı h t• 
Hnrb her eyın fıntını arttırmıştır. olmuyor ... eaııeliim .• Hnva alalım di- asu ye, . n o u ve 

Hatta hııvn bile pnraeız alınama- ye çıktık, deniz kenarındn dolaşır~ 

Doğu -cephesinde 
son askeri durum 

Almanlar Kaflcasyada ilerliyorlar, Stalingra
Cla <la Clalgalar halinde hücum ediyorlar 

Doiu cephesinde: 

ftus cephesinin cenup aoğu 
kesiminde biri timali Kafkasya, 
diğeri de aşağı Volga istikame
tinde olmak (izere iki istikamete 
Alman taarruz harekatı devam 
ebnelc.tedir. Alman taarruz hıı.
relcatının - son günlerde dağlık 
mıntakaya vardığı için biraz 
ya'Vaşlamakln beraber - en 
ziyade geliştiği cephe kesimi, 
ıimali IÇafkaaya cephesidir. Aşa
ğı Volga cephesinde, Alman ta
arruz luıreketi, cenupta olduğu 
gibi ayni eüratle inkişaf edeme
mi§tir. Buınun da bnşlıca sebebi, 
Ruslann kenC:lileri için hnyati bir 
ehemmiyeti haiz olsn Stalingrad 
tıehri etrafında, btiyük ihtiyat 
lruvvetlcri yığmış olmnları ve 
Almanların bu kesimde, nisbe
ten daha Hytf kuvvetlerle hü
cumda bulunmalandır. Bununla 
beraber, Almanlar, büyük Don 
dirseğinde Rus mukavemetini 
kımıı~lar ve bütün dirsek l>oyun
ca nehrin kıyılanna varmıılardır. 
Şimdi Stalingrad' a karoı taarruza 
devam etmek için Don nehrini 
geçmek ve Kotelnikovo b8lgc
ainde Rus mukavemetini kırmak 
icabediyor. Tahminimize göre 
Almanlar, l>u nihat hamleyi yap• 
mak için cepheye kuvvet yığ
makla meşgul bulunuyorlar. 

Londra'ya göre Ruslar, Sta
lingrad kesiminde dayanmakla 
beraber, Almanlar dalgalar ha• 
linde taarruzlarına devam etmi~ 
lerdir. Londra radyosu, Alman• 

Mahkemelerde: 

lann Don clinıeğinde Rus hatla
nnı yardıklarını kabul ve tasdik 
ebnekle beraber, Rus hatlarına 
ne kadar bir derinlikte nüfuz et
miş olduklannı kestiremiyor. 

Yine aynı menbaa göre Rus
lar, Kotelnikovo kesiminde mü
him bir köyü geri almı§lardır. 
Londra radyosu Kotclnikovo·
nun c~ubunda Alman ileri ham
lesinin devam ettiğini to.sdik et
mekte ve tnarruz hedefinin As
trakan veya afnğı Volga hnvzası 
olacağını ileri sürmektedir. 

Şimnli Kııfkasya'ya gelince, 
Almanların ilerleyi~i durmı\mıştır. 

Resmi Alman tebliğine nnza
r:m Kafkasya' da Alman ve müt
tefik kuvvctlt'rin taarruz hare
keti, Ruslnnn inatlı mukaveme
tine ve §İddetli 61Cnklara rağmen 
devam etmektedir. Alman uçak
lan, Karadeniz limanlıırında 12 
kıyı gemisile büyük bir sarnıçlı 
gemiyi batırmı~lar, mühimmat 
yüklü 8 büyük mavnrıyı da ciddi 
hasarlara uğralmı§lardır. 

15 - 1 7 ağustos nrneında ya
pılan çr.rpııımnlnrda Ruslardan 
12,600 esir alınmış, 4 7 tnnk, 
252 top tahrip veya iğtinam 
edilmİ§tir. Savaş sahasında te
mizleme işi devam ediyor. 

Viynzma'nın doğusunda ve 
Rjev çevresinde Rus tllnrruzlan 
püskürtülmüştür. 

Mısrr cephesinde: 

Dün kayde değer askeri bir 
faaliyet olmamııı, hava faaliyeti 
ele mahdut bir ölçüde olmuştur. 

Karıman mağazası ve terzi Yorgi· 
nin dükkanı nasll soyulmuş ? · 
Hırsız cürmünü itiraf ederek : 

"C ezama razıyım,, diyor .. mn~tad~~· .. 1-!.ava ve paraf... İnsa~" jken bir saatin içinde beş tane dilen• ı 
garıp gorunuyorsn da pek de gnrıp ci i1c karşıla;tık. Sekiz kuruııum sa· o "' UZ or 
değildir. Çünkü chavu yı da ucuza ldaka diye gitti. Yeni ~işanlım . S gan U C JY Beyoğlwıda Karlman mağaza- Bu eşyayı sonra parça parçn sat-
alıım dığımızı pazar tatillerinin knç cAman ne kıı.h yürekli adam, deme- sının duvannı delen ve Yorgi tım. 
liraya rnalolduğunu anlatan muhtc- sin diye verdim . . Baktım ki bu hava adında bir tüccar terzinin de Terzi Yorginfn dUkkfmını da 
lif kimseleri~ a,asıdaki sö7Jeri ara- almnk bize pahalıya malolacak, he· Ticaret odası istihsal mıntakalann- penceA.nre demlgi rlekerlninuatrasimdaint bencınsokyk~~d· Oradnn gelip geçtık-
eındn bulncagı7- men gidip deniz kenarında bir kah- dükk a. rer m Ş er ye a çe wı a blr çok elbise ve ku-

Geçen paznrdı. Snbnhın san~ altı· veye oturduk ve birer gazoz içip ak- dan Istanbula zeytinyag"" 1 sevkini yirmi iki takım elbise çalan Ab- maş bulunduğunu görüyordum. 
ıındn Akaarny tramvay duragında şamı ettik amma, bu hava almağı 68 dullnh adındaki hırsızın muhn- Dayanamadım. Bir gece parmak .. 
beki şen knlııbalık bir aile kümesine kuru,tan ~~ğıya mal edemedim.~ tavsiye ediyor kememne asliye ildncl ceza mah- hk demirinden dilkkfma girdim. 
mslndım. Ellerinde sepetler, su 'işe-- kemesinde ba§lanmıştır. Mahke- YirmJ iki kat elbiseyi çaldım. 
leri, battaniye ve salıncak kurmağa Bu hesab~ pe.k a~lım ermedi, sor- mede şahit olarak dinlenen Karl- Hepsini ötede beride sattım, pa-
mahsı..s ipler olduStı halde trnmvnya dum. O da ızah ettı: Satışı serbc. bırakılan maddelerin tüccarlar, Ticaret odasındaki toplan· man mağazasının hademelerin- ralannı da sarf ettim. Şimdi ceza. / 
girdiler. Pek iyi tanıdığım e.ile reisi, c2.S kuru tan iki gaz.oz 50, sekiz fiatleri. atok miktan ve tevzi i~leri tıda yüksele fiatle satış yapmıyacnk- den 65 ynşlannda Abdullah dl- ma' razıyım. Şahitıerln Söyledik:· 
yanından geçecı biletçiye seslenerekı de evvelki sadakn 58... etrafında bir müddetten beri Ticaret larına söz vermiş olduklanndan pey- yor ki: lerl hep doğrudur. Hiç birine iti-

- Eminönünden nktnrma Bebe- - Peki neden 68 oluyor' odası tarafından yapılan tedkik.ler nir kara borsadan kallun11br. Bu- _ Sabahleyin arkadaşım Pa- razım yoktur. 
le 9 bilet... - Gazinoya, dilencilerden kur· bitirilmiş ve bir rapor bazırlanmıt- nunla beraber peynir, bakkallarda nayot 1Je mağazanın kapısını açıp Diğer şahitlerin çağrılması için 

Dedi ve 106 kuruşu biletçinin tulmak için kendimi atmıştım. Fa- tır. da azalmıştır. Tüccann, elindeki içeriye glrdlk. Etrafı düzeltmeğe muhakeme b~ka güne bırakıl .. 
avucuna 11kı§tırdıktan sonra bana kat mümkün mü} Eve dönünceye Ticaret Vekr.Ietine gönderilmek mallardan sekizde birinin Ticaret u~rken Panayot; «Bir yerden mıştır. 
d"ğru dönerek: kadar Eokakta raslıyanlara da ver- üzere bulunan bu rapora göre bu se- od~ı tarafından tesbit edilen fiat rüzgftr geliyor. Ne var acaba?ı> ---------

cNe yaparsınız. dedı, haftada diklerim ıo kuruş tuttu. İşte bir ha- neki zeytinyağı rekoltesi 45 milyon üzerinden piyasaya arzı beklenmek· dedi. Derhal araştırmağn b~la- lngiltereden 
bir gün bu e7Jyete katlanıyoruz. t 08 va almak dıı böylece 66 kuruş edi- kilodan ibaretti. Türkiyenin •enelik • tdir. dık. Bir de ne görellm, mağazanın 
kuruş bilet parnsı, dönerken de bu verdi.> zeytinyağı istihlaki 20 milyon kilo- Satı§ı eerbes bırakılM diğer mad- duvarları dc1Jnmemlş mi? İkimiz 
hdar vereceğim, etti mi 216 .•. Be- Bu arkadaşım yerden göğe kadar dur. İhracat yapılmadığından mem- delerde ise soğan ve patates fiatle- birden şaşırdık. O taraftaki ku- İthalatımız 
bektoo sonra da Rumelihisanna doğ- haklıdır. Bir takım dilenciler alacaklı lekette İstihlak fazlası 25 milyon rindcki düşüklük devam etmektedir. tular eşya rafları altüst olmuştu. 
nı yürüyeceğiz ve tepelere tırmıma- gibi kapılan çalmaktan da c;ekinmi- kilo olduğu halde zeytinyağı liati Satışı serbes bırakıldıktan sonra İc;erlye hırsız girdiğin! anladık. 
mk kale dibinde oturup pazarı gc- ıyorlar ı _ Cemaleddin Bildik hem yüksek ve hem de piyasada az- Adana ve ha valisinden İstanbul Hiç bir şeye el sürmeden bekledik 
çireceğiz. Kmı çıkıyoruz diye patlı· lık mevcuttur. Buraca yapılncak bir için yüklenen ilk parti mal fasulye müdürümüz gelince vaziyeti an~ 
can dolmıuı yapalım dedik.> iıı kal!°~dığından Ticaret Vek&le.tin- ve nohot Hnyclarp~aya gelmi~tir. lnttık. Polise haber verdiler. Ça-
Çocuğun elinde bir bohçaya sanl- Dahiliye Vekilinin den, ıstıhsal mın~a1annda tetkikat Haydarpaıayn gelen beş vagon fa- lına.'1 mallan tcsbit ettiler. Bir 

Altı aylık ithalat, 86 
milyon lirayı buldu 

mış tencereyi göstererek devam yapılma.sını ve _ıhtıyaçtan çok fazla s~lye ve nohot. yala~da lstanb~I müddet sonra da bu hırsızı ya-
etti: Valilere tamimi ·~ok .edilen zeytmyağ~a~?ın, •. muhte- pıyasasınn arzedıl~cektır. 11~ part~- kalnmışlar. Polisler hırsızı mağn- Londra 18 (A.A.) - 1/1/194t 

cTam S lirnya maloldu et• bir ten- lıf pıyaaalara sev~erı ıçın t11;ccarla- ~e~ s~ra muv~ndatın çognlacngı zava etlrdller. duvarı nasıl del- tarihinden 30/6/19 .. 2 tarihine b-
,,_ Anı.ara 18 (A.A.) - Dahiliye Ve- rıın aıkı§bnlmaıu ıstenmektedır. umıt edılmektedır. ..:. lg h sızlığı l a tı~nı dar ıeçcn mü.ddet'2arfında ıterlin .• 11 

ecre patlıcan dolması! ••• Bu pazar dıl"rln ve ır nası y P ı:ı• d h 1 ı k ı d T tlll Recep Peker, yeni vnzl!es1ne Rapora göre pirinç rekoltesi, is- Dün fasulye ve nohot fiatlerinde 0 • • • gurupu11a a ı mem e et er en ur-
gcne ucuz kurtuluyorum. Geçen pa- başlarken q:ı~da.kl tamlml Vekllll- tihsal senesinin sonu olduğundan borsada kilo başına birer kuruş dü- oradn bübül gibi anlattı. • kiyeye va1ti ithalatın kıymeti talı:~ 
zar Heybeli çamlığına gittik, tam J 9 ğfne bağlı biltOn · ıeşkllAta cönder- pek azdır. Fiatlerin düRürülmesi ve •iiklük kaydedilmi .. tir. lstanbuldan Panayot ta hft.discyi ayni şekıl- ben 86 milyon Türk lirasına baJil 
liraya maloldu bnnnt .. .> .... ı .. u " " " t b 1 ak d ~ r: pirincin bolla§ması için yeni mah- fasulye satın alınıp Karadeniz şehir- de anlat 1. u unm ta ır. 

·Bir seyyar ~cftalici de bana oun- cDahlllye Veklll olarak bugün 1şe sulü, yani teşrin aylarını beklemek )erine sevkedilmektedir. Yirmi gün DUkkknı soyulan terzi Yorgi Fotin, çadır ve çanak gibi asker! 
ları ııöyledi: b:lşladım. VekA.let vazlfelerl arasında ve çeltik fiatlerini ucuzlatmak için sonra yeni mahsul çoğnlınca Kara- de hırsızlığı evinde haber almış. teçhizata ait malzeme hariç olmll~ 

cGezdiğim yeri her pazar değiş- dahlU emniyet mı: eıesı her znman, de Ticaret Vekaletinin istihsal mın- denize sevkiyat duracak, fiatler da- «Hırsız yakalandı, fakat çalınan üzere, askeri teslimat işbu miktara 
tiririm. Ceçen pazar da Çamlıcaya her işin başındıı geUr. Bıın,un yaıım- takalıınnda faaliyet göstemıeai lü- ha çok düşecektir. yirmi iki takım elbiseden hiç blrl dahil değildir. 
ıittim. Allah sizi inandırsın, ekmek d& devletçe alının~ olan lkU.:;at ted- zumu ileri aürülmektedir bulunamadın demi tir M zkA 66 ·ı l k 'th 1-t 
Jr.endimden Üsküdarda bir öğle ye- blrlertnln bize düşen kı$lmlnnnm p . ı· J b. 1 ı: zh Eylul ekmek karnelerinin , . e ur mı yon u ı a a ıu 
meği yedim tam 300 lcuruşl ... Kısık- tatblkl ve bu Yolda ynpılııcnk maha!ll nel e?'"ıre. ge ınc~, ~tan u .11u. a- Abdullah d'l. mahkemede suçu- maddeleri ihtiva etmektedir: 
lıya trnmvayln geçtim. Kahvede bir ~ler günün §nrtlan 1çlnde en mühim k eındekı pe~ır mıktnn ~tıyacı tevzİİne baılanıyor nu itiraf ederek diyor ki: 12,376,000 Türk liralık hububat, 

vnzlfelerlmlzl tc;;kll eder. arşı ayacak mıktarda olmadıgından Yen! eknıek karnclcrı Anknradnn . ğ bi 1O.920,000 Türk liralık lokomotif, 
dondurma yedikten aonra Çamlıcn- Trnkya ve Buraadaki buzhanelerden gclm~, kaymnlmmlıklnrn gönde- - Kaılman .rna azasına r ve vagon, 3,640,000 Türk liralık çc--
:ra çıktım. Gezdim, tozdum: dönüş- Bir yandan diğer ~ıerlmlzt gör- lstanbule. mal sevki lc;in alftkndarle.- rllml.,Ur. Karneleıln 22 ""ustostan çok defale.!.• gt:rerken içlnl ve l'k h . 1. 'kt d Y 

le h d b meğe devam ederken l " .. ö d d k f tti M ı ve e emmıyet ı mı ar a ça • te a ve c gene lr dondurma, ça ı~na "mnızı rn emir ven1mC!i bu i~te de istihsal !tlb:ıren halk blrllklerı tarafından sonra a ışansuıı eş e m. a- k h k k • t b b t · • 
tramvay Vn E •.. " d b' bllh&S&'l bu cs:ısbr üzerinde toplnyı"' k 1 1• 1 T' -'in ..... .ı::.a""'nın ark"·<r•"'da tüne.} tarafın- a ve, a ao, sanayı ve a a c ıçın • pur, mınonun e ır ye- sılclştırmnk bfitün me ullyet n kn .. mınta a arının e e a ınması ıcaret te\-'1 e bnşlnnacar.~ır. şehrlmlzcı Ul.l- ..,, ... ..,. ~· ~ kimyevi maddeler otomobil lastik· 
mek: hepsi tam 840 kuruo masraf daş!anmdan ilk rlcnmdır 11 r - VkUletindcn tnlep cdilme.ktedir. r:ldnn gclen?erln ta~ıdıklan ekmke daki duvann ince olduğunu an- leri ve kauçuk m~muli tı, tabnklnn-
etmemiş miyim! Ulan dedim, otur · İstanbul buzhanelerinc!ııfi peynir- knrnclerlnln de tebdlllne başlanmış- ladım. Gece cltr11e sivri blr demir mış deriler kalay ve ualvanizli ve 
7erinc!e, l'C' zeytin elcmcği, yan gel .. b 1 • lerin tedricen piynS<ıya przcdilmcsi tır. Yabancı karne an.hlplc:ı1, kay- alıp bu duvar.ıı St'kuldum.: ~irr:z 1 kala>•lı çelik lav haları, maden hnlita-
bir kahvede, neyine gerek senin pn- Sumer anu:, Orozdıbak kararlnşrıu tır. Peynirlerı~optan 120, mnkamlıklara. müracaat ederek bun- zorlayınca ki~"eff.ltler sokuldu . • 
zar gezmesi!.. Tövbeler oleun bir binasıni satın aldı perakende 140 kumpV .. atılacaktır. lnrı muvakkat karneler ile dciiştJre- Duvar tek sır 
<Jaha .. .> F' t 1. • T' .....,,_kAl d ceklcrdlr. Bu akşama kadar )abancı t" D arda 

Sümer E:ınk, Orord''"'lt binasını 111 ıstesı ıcar1ıvi_~ 0 etin en tas- knrnelerlnl değ~Urcmlyenlcrc cknıck u. uv 
Muhtelif sınıfta ve meslekte çeşit satın nlm 'il • n 1 .., n 11 i\lt kntını dik odiJijı ~~tıffl eonra toıbikine verllmlyeccktlr F•nncılnr, ynbancJ ~onra ire"iY"' 

çeşit in ani rla konu,tum. Tek baş- Yerli f'f ı . t ka. ınııılril\- g~~Uk~J kam<'ler ııc ekmek vermiyeceklerl ç.en esyavı 1 
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otobüsleri Düg" Ün evine taşınan karneler =:::~~~~~~:-".:!:'., ~ 

Ri 

Adeta «müjde!>> gibi bir haben 
1' ~ustosun yirmisinden itibaren 
,· 1rşı pazarda börek ve simit ya
pılıp satılacakmıf. 

Yasak konuldufu vakıt, kendi 
kendime şöyle düşünmüştüm: 

- Ey simit! KJmbllir bir daha 
seni ne zaman göreceğiz? Mede
niyet tezahürlerinden bir çoktan 

Nakil itini neticelendir
mek için bir memur 
lıkenderiyeye gidiyor 

Herkesinkine 1lA4uı ömürler 

d 1 Bunlari bazi fınncılarin lerim. Benim de - •f kendi şah· 

O Un ar ba.b-rdıklan- anla•ıldı suna mahsus - ayaklı, biUUnlan • e s bir bilrdağım var. O 12 kardqten, 

Efeleri evlilik alameti .. 
Sahte ekmek karnesi tabedlp piya

saya çıkaran bir şebekenin yak.alan
dıtını dün yazmıştık. Belediye mll-gibi, harbin sonuna kadar orta- Elektrik ve Trmavya umum mü

lıktan kaybolacaksın. Belki de bir dilrIO.tüntın Amerlkadan İ.sltende~ 
daha doğmıyacaksın. yeye gelen otobtısıerintn istanbula HiKMET FERiDUN ES 1!!!!!!'!!'!!!!'!!'!!1!!!!!!!!!!!'!!!', fettlşlert bu karnetert toplayıp yerine 

un almak üzere ekmek btıro.sunA mil
Zira, Evliya Çelebi, Seyahatna- getlrtllmesine çal!fıldıtını yazm.ıf-

meslnin birinci cildinde tstanbul tık. Babıali yokuıundan çıkıyordum. 
d tı yl ki Nakil ffinl üzerine alan bir şirke- Yanımdan açık mor cepkenli iki _Ay. 

çarşısın a sa lan ne yece er- tin flmdlye kadar yaptıtı teşebbtıs- dın efe.i ....... tl. Bıyıklar burulu b.w-
den, ne içeceklerden bahseder. terden blr netl al t Paf- .. -,, • ~,, 
Harblerin, isyanlann arka arkaya ça halinde ve ':nc1ı~~=~:· bulu- lar en. •talı 1,80... Onlara bakar· 
sıralanması yüzünden klml artık nan otobiblerl Amerlkadan getiren ken. hır zeYf:>ek l'!r~pu, ondan ıo~
unutuJmn•, kimi ustasıs kal-••, vapur İskenderlye llmanmm ya.lnız ra ııyah elbıaeler ıçınde Karadenaz 

-s ... "'"1 bir y~rlne çıkarmamış, ahllln muh- uşaklan... Bir an içinde kaldınm 
kimi revacını kaybetmiş. Şu nesil teur noktalarına datıtmlfbr. Anadolunun hemen bütün vilayetle-
içinde bile kaç türlü zanaat IÖ- Ootobüslerln istanbula ııelmesl 1f1 rinin millt koıtUmlerini giyinmİf 
nüp gitti. uzadlğuıdan. otobils!ert bir an evvel boylu boslu insanlarla doldu ..• Yal-

Hele son aylar içinde dükkin- tesellüm ederek aandık.larda.td par- nız Babıalide deiil, sonra onlara bir-
1ara uğruyoruz. Falanca şeyi so- çalann eksik olup olmadıtını okntrol kaç yerde daha raaladun. 
ruyonn: crYok! Kalmadı!» diyor- etmek veya vapur veya trenle şehri- Şehirde bu kıyafede dolaıan bu 
lar. Böyle bir cevap alınca, ihtiyar mlze sevlretmet üzere Elektrik •e babacanlar kimlerdi) .•. Meier milli 
ve hasta bir tanıdı~n Tramvay idaresi umum mlldürll B. 1 E • ı· . . l bul l 

5• tmın seya- Cellleddln Germlyanotlu'nun Mısıra oyun ar ~tiva ı ıçın ıtan a ge en 
hate çıkmasını hatırlıyorum. Bel- gltmesı kararlaftınlm1.1tır. B. Cell· heyetlermıı .. :. . 
ki bir daha dönmiyecektir. leddin bugün şehrlmlzden Anka.raya Şayet bugunlerde Emınönü Hal-

fstanbulun 1'..ususiyetini teşkil gidecek. Ankaradan Adanaya ve ora- kevine yolunuz dü,erae davullarla, 
eden türlü türlü börekler. çörek- dan. da İskenderlyeye gldecektll'. B. zurnaların alabildiğine çalıncLimı ıve 
ler, susamlı, yağlı, Adl simitler CellleddJn, Ankarada otobüslerin na- aıka gelen kadın, erkek oyuncula
de artık raslıyamadığmuı eski ta- idi işlnl lrısa bir ramanda netlce~n- nn: 

aynı ,eyi ıöylüyorlardı. Dansedilir
kea ıeyircilerin, ıon derece bir hür
met göltermeleri mecburiyeti var
dır. Evet 1AData karıı taauup dere
ceıine varan bir aaygı I ... 

Aklama bizim tiyatroda en büyük 
ıanat eserleri oynanırken çıtır çıtır 
fıstık yiyenler geldi ... 

Muğlalı Ömer çavu,a sordum: 
- Peki Ömer çavuş ... Biri oy

narken öteki niçin meydana ftrlayıp 
oynuyor) ..• 

- ()yn11anı bozmak, ekıitmek 
için ... 

- Vurulacağını bilmez mi) 
- Bilir amma ... Meydaıı okumak 

iıtel... Bazıl~ da cHarman dalı iı 
te böyle oynanır! .. .:. dU.e göıteriı 
yapmak isterler ... 

Düğün yerine taılnan 
odunlar .• nıdıklar arasındaydı. UmulmadJk dlrecektlr. - Eateee ... Hooopr ... Esteeer ... 

bl diye co..,.rak nlralar attıklarını 1• ••1• Bundan sonra Şebinkarahiıarlıla-r zamanda çıka~eliyorlar. Ne ,... '# M ff 
müjde! ... J h J tirainiz. B. Nedim Akçer'in elinde rın reisi uza er çavuı ıu meraklı a, e esap an sopası gayet kalabalık olan oyuncu- hikayeyi ~nlattı: ~ 

Muhtelif şairler, «vatann r tarif lanna provalar yaptırdıiını görür- - Benım oyna.dtgım oyuna cTam 
etmişlerdir. Namık Kemalinki sunuz. Zara> derler ... Bız bu oyunu düğün· 
malum, Yahya Kemalinki yine Mu·· ki ı d • A d il 1 d anz D"' " .. 1 d " ra p er evır mua- na o u ıanatkirlann iltirahat er e oyn . ugun er e en çogu 
malOm. Ahmet Haşim de, sokak- meleıini durdurmütlar devreai baılamıştı. Beni aahneye alıp aonbaharda. harman yerinde olur. 
lannda bardak bardak şerbet içi- gelen kafilelerin reialeri etrafımı aar· Çift davul zuma durmadan çala. Or-
len bir yer olarak bir vatan tarifi ddar. taya büyük bir atq yakanz. lnsan 
yapmqtı ki eneli garip bir mu- Mülga İaşe mlldürllitü Muhasebe- Evveli Muğlalılarla konuıtum. boyu küt_üklerin al~~i ta yakın köy· 
galata hissini veriyor. Fakat son- sl muamellt.uun Belediye Muhaaebe Muğlantn methur charmandalı> lerden bıle farltedılır... Ve uzaktan 
ra iyi düşününce Mustabey annu- md üdlrürlilğilt m1111railm~lplert_.ttarafından1 oyununu ıon derecede sanatlı::lrane cBak ate,e ... Düğün varl ... :> derler. 
dundan turun,. -rbetl ... d.. e ev ve ese une .,...., anmış o - Öm B L t d' .. d' ._. 

, 'Y ~ n.... on r dutunu yazllllftık. Devir (ftne baflı· oynıyan er çavuı: .~ "~~ a eş ye .. ~ .~n ye ı .~~e "'.ı.ç 

racaat eden fırınları teftif etmekte
dir, Sahte etmek tarnelertnln bir kı
smı fınncılar tarafıından ba.stı.nllp 
yerine un almak ıstendlll anlaşıl
mıştır. Sahte etmek karnelerine nu
lanan fınnlarda ba.slcın yapılarak 
miiaebblplerln ya.kalanm&ll cihetine 
gldllecektlr. Bu glbl tınncılar vermlf 
oldulclan sahte karneler mukabllln
de aldıkları unlardan yapılan ekmek
leri gizli olarak kame almadan yük
sek flatıe satmakta, ve gayn meşru 

kazanç yoluna sapmaktadır. 
Şehr1mlzde 168 fınn çal}fmaktadır. 

Her fınnın beı bayii vardır. Her fınn 
günde beş bin ile seklz bln kamellk 
ekmek yapıp satmaktadır. 
İki aylık ekmek kameleri 

Yent mahsulün idrakinden sonra 
İstanbul Belediyesi hududu dışında
ki yerlerde ekmek sat~ının serhf'a 
bırakılaca~ malftmdur. Eylillden iti
baren 1kl aylık kame da~tılmasına 
başlanacaktı. Ancak, ekmeic sat14ı 
serbes btrakılacak mlntakalarda yal
nız eylül ayında muteber olmak üze
re bir aylık karne verilecektir. Eyllll 
sonuna kadar müstahsil hububat 
borcunu hükllmete teslim edece~ln
den, blrlnclteşrtn ayından 1Ubıuen 

bu glbt yerlerde ekmek satışı aerbes 
bırakılacaktır. 

Sebze fiatleri 
Belediye seyyar eınafı 
pazarlara ıevketmeği 

dütünüyor 

kebabından peynirli pideye kadar yan mllraltlpler gönnüt olduktan ba- _ Oyun oyun bizimki ... Ben bir sondurulmez. Dugun olan k.oyllll bu
her şey ~özümüze ŞU mübarek zı yolsuzluklar' üzerine musmeleyt kadın, bir erkek beraber oynıyan tün halkı atları, eşekleri, katırları ile 
memleketin bir mozayik tablosu durdurmuflardır. Yapılan tetldtlere A-vrupa danılannı gördüm. Bizimki- habire civardan düğün harmanına 
halinde ~örünmes mi'! Hele ec- göre İaşe mildllrlllltil zama.ıunda sa- nin yanında bireey mi acaba)... odunlar, kütükler taıır dururlar .. · 
nebi diyarlardan döndiltümüs tın alınan mobilyanın paraaı henüz cDanu deyip çılı:mıolar ... Ben ona Bedava tabii ... Komıulann düğün Sebze fiatlerini ucuzlatmak ıçın 
w;aman, bunun ne demek olduğu- öd. enmemlştlr, Muhteltf esnafa bu dana mı derim) ... Bir de aen char- yerine odun ta11malan hemen hemen 

ÜZde 1 b kA d · fatura uıulünün esaslı bir fayda te-nu daha Ali anlanz. Seyyar satı- Y n yapı an orç ye "nu on o- mandalı•na hak ... A,kamı geldin) mecburi gibidir. Ate,in ıömnesı-
kuz bin lira tutuyor Alacaklılar pa b k 1 d d min etmediği görülmüı ve Belediye ('mm havkırması ile sucunun bar- · • - At narayı... At cEstee:.yi... At ne iyi a maz ar, ye i gUn ye i ge-
ra?annı tahsil edecek mesut makam k b müstehlik. lehine olarak sebze fiat-daimı biribirine vurması yahut ' cHooopl:> ul Daha mı co~tun) ce onu sürdürmeme için ha ire 
bulamadıklarından, Tlcaret Veklletl- · · · ·· odun varlar ler'-"'li düıürecek yeni blr tedbir al-

can sıkıcı şekilde durmaksııın ne müracaata tarar vermlşlerdlr, fJ c;ı~pl... O~n .demek, coımak de· .. r..g · .. . mait düıünmiiftür. Bu makaatla, 
döner zil çaldırmasa kulağımıza Sar'fedllmek Ozere memurların el- melı:tır. Ben narayı atmazsam ne an- . D.ugun yapan koy hal~ının bır va- aemt pazarlarının çoialblmuı ve pa
h~ bir mwdki tesiri yapar. Onun lerine veril~ paralann •rf pusula- ladı~ ?ı:1d .. ) ... İnNDın .cotkunluiu zıfesı dah~ v~rdı~ . .ı'Ötekı kCSylerde~ zarlann lıergün kurulm- dütünül-
lcln, .Ahmet Haşimin demirhindi lanna raslanmadığı gibi. 1lı.erlnden kendı ıçınde kalır, hevesı geçer. gele~e~ mıaa~ırle~ karplamak. · · Da- müıtür. 
şerbetini vatanın tarifinde misal epeyce zaman geçtiği halde hesap da - Peki bu harmandahnı kadınlar vetlılerın gelıtlen pelı: yamandır. Bu maksatla evvelki gün ıelırimiz• 
diye kullanmasında - •ikemper- sorulmamııtır. Bu ~murlar iaşe da oynar mı}... On!ar atla~ üzerinde böl~k bölük d '- •- '- 1 l 1 
.. erlik sekaleti bertaraf~ bir hata miidllrlllğll lA.tvedlldlğlnden 9lmdl - Kendi aralannda oıynarlar ... gelırler. ~oye ha.kan en yu. luelı: yer· eır>İ ır>aymaır>am ar, Be ediy6de Be e-
.. d b t ~ ıı- diye rda muavini B. Ultfi Akıoyun 
Olmasa gere-..=-. açıktadırlar. · Muğlalı olup da harmadalanı bilmi· .e. , ya ır epenın, .Ya oır sırtın u.· 

·~ t ı .. ı rlnd h ,_ U t d d 1 Sil<lLl '- reisliği altında bir toplanb yapmıt-ş· d' bö k. ·· . . af! '9 e e arcanm3a. zere yen, oynamıyan yoktur. Yedisinden un e urur ar... an arını çıır>anp 
.. ı'?. ı, re ÇO":~· s~mıt ve kaza taymakamlan etine verilen tah- yetmiıine kadar hepimiz harmandalı (De.um sahife 4 • .atua 1 de) tardır. Bu toplantıda kaymakamla-

Türkun o kadar sevdilf diğer ha- stsat hakkında da bir muameleye M l<l b' d"" .. d h nn mütalaaaı ıorulmuıtur. Kayma-• • dd I id h 
1 

....... t oynarız. eıe a ır ugun e er ,. __________ _ ...... ._ l d b' 
1
_ ._ d 

mur ışı ma e er, yen en sa ne- ras anmamqıtır. :ee,...ulye, millga a,,e lı: lı: b" . b '- b' ır>am ar an ır .-.ııma, .-.en i mınta-
ye çakıyor miidllrli.itlinlin muhueb işlerini tet- ea oynar en ın SfU ır oyuna Qkuy UCU kalarında kafi miktarda pazarcı N-

s . . · . ak kik etmek üzere blr tunye heyeti aaptı, göbek filan attı değil mi)... fı 1 d w • • tt f 1 evmıvoruz. Sevmmekte de h • kurulm:l.'ltnt lJtemlşttr. Hemen onun yabancı olduıiunu an· na oma ıgı ıçın mevcu aa aza 
hyız. Zira, onlar yokken "6kak- lanz.. mektupları pazar açılamıyacağmı ıöylemiılerdir. 
lanmızda aç k ı · yt T" Belediye, pazarcı esnafı iıim üzerine 
yece~ni de Ad~=~~;:; ~bly: Bankaların emtia ~yatroda fııbk yiyenle- ---<>- teıbit etmeğe karar vem\iıtir. 
di. Eskiden alışılmış: Sandviç üzerinden kredi açmalan rın kulaklan çınlaım... Tem iz lig"' e dikkat Şayet lstanbulun her ıemtinde her 
peynir ekmek, zeytin ekmek, bir 1 • Ömer çavuı burada durdu ve gün pazar açılmak üzero klfi dere-

yani bütün bir takımdan ıu hnl 
dünyada tek başına kalmış ço• 
iyi cins bir bardaktır. Ve hem 
cinslerinin fiatlerl bu hale geldi} 
ten sonra artık kendisinin üstüli 
titriyorum. Şimdi evin en lay 
metil qyası arasındadır. 

Bir zamanlar bardaklann dil· 
zünesinln bilmem kaç paraya ye

rildiği günlerde olduğu gibi ka
tlyen onu bir takım hoyrat, ka
yıtsız, geU,igüzel jestlerle kavra
yamıyordum. Tıpla bir sevglll 
elini tutar gibi idetl okşayarak, 
severek, nüvazlşle, en hafif su
rette incinmemesine dikkat ede
rek tutuyorum. 

Ve bugün iyi bir bardak bu 
itinaya tamamile liyıkttr da. 
Esasen şimdiye kadar hiçbir bar
dak nesli, insan1ar tarafından hlf 
bir vakit bu derece itina, bu de
rece şefkat ve ihtimam gönne
mlştir sananın ... 

Cstelik sevgili bardağım - tl
bir caizse - hakikaten Pf'k «sa
natkar bir hardakn tır. Gıcır ga
cır yıkanmak ,artlle hazan ku
cağına aldığı terkos !luyunu bile 
uzaktan gözlere, bütün şeffafiağı 
ve parlaklığı ile, bir masal içkisi 
ıfbl göstermesini ptk iyi bilir. 

Bardaklar insanlara çok ben
zerler. Bardak vardır ld inceUlt
le, ttnKile, §ekllle, ele ~lifi " 
yapddaiı maddeslle suyun lene. 
tini değiştirir. En Jditü suya bile 
hafif bir tat verir ... Yine bardak 
•ardır ld en nefb suyu ağ'Ufuna 
alsa sise içlrlrken onun leuetlnl 
azaltır. Suyun güzelliğini, sertn
İiğinl fark bile edemeainls. işte 
benimki birinci cins «sanatklr 
bardak)) lafdandır. Ve ben onun 
parlak, lfl)tıb camdan dudakla· 
nndan dünyanın en büyük F.ev
klnl tatnuşımdır. Bunun için 
şimdi bardaitmı kimseye itimat 
etmiyorum. Kendi elimle rıetr 
11cır yılayonım. ·Basan kenarma 
pyet hafif vunıp knnanlan ltU. 
~~e blrakan tath musikisini 
dlnllyorum. Adeta lı:onıquyonıs .. 
o sofrada beni beklerken masaya 
blras hnlı otunam ve bardaf11• 
sallanır rlbi olsa yilre~m •la· 
ma geliyor. Hnnen atıhp imda
dına kOfUyor, onu tutuyorum. 
Eee ..• Ayıplam&J'llllS, bardak bu.~ 
Bu samanda ı.antak. •• 

Baba deiillm amma haldakça 
evlat muhabbetini anbyonım. Vd 
bir giln - Allah etmesin - bir 
kasaya kurban gidecek olursa 
evlit acası gibi IÇlme çe"'bcethıe 
eminim. .• 

Hikmet Feridun 'Es fki simitle kaşar. biraz kuru po- meıe eıı . bana ibretle dinlemeğe layılı: olan • b. ı cede pazarct eınaf bulamaz.ta o za-
.x. h t ... 1 lı "htf Bankalann Ulccara, emtia lizerin- şunları ıCiyledi· . ebnıyen lDa ar man Belediye seyyar ııtacılan ma-
~aça , !3 

•• u .. Y ~ 1 SWl&m · 1 
• den kredi ~maması lşl henüz halle- . · hali 1 d ı 1i: fi••••••••••• .. ~ yacı 1?orurdu. Son zamanlarda dllememlşUr B h ta iki kt l - Bezde ch!lrmandalı> O!Yunu --<>- e ara arın a açı aca pazarlara • 

* Kadt~önünde KutdUi civannda 

bövle bir vazifeyi ifa edecek ye- nazar ça'l>1'm~ta:. Ticaret n~ek~l ibadet gibidir:.. Dansı oynamanın Galata'da !.fileci Hendek cad- aevkedecektir. 
nilti kalmamıştı. B. Behçet Uuz, buradaki tetkiklerini da •• se~etmenın de yolu vardır. Me- deslnde oturuyorum, Burası ta- Belediye zabıtaat taliınatnameain-

Sinıdi ,·alruz simide de"il, bu bltirlp Anlca.raya döndUtcten sonra. sela bm har~a~dalı oynarken, orta- tanbul'un en kala.balık yerlerin- deki bir maddeye göre kalabalık 
imkana da kavusaca"' g kntt karar verllccektlr. ya ba~ka barısı çıkar onun dansını den olduğu halde temizlik ve in- meydan ve sokaklarda ~yyar esna-

" gız. 1 hozra!l!l, )'ahut gürültü ederse i' tizamdan çok utaktır. Blrlr..... fın dolaımalan memnu :bldultından 
Aym zamanda e~ demokrat, en B r noktaı nazara gore, bankalar. fenadır... Oyun oynayan kamuını müstesna, ev ve apartımanl;;:;:; ıimdiye kadar tatbik edilemiyen bu 

ucuz gıdalara: ÇunkU ortalıkta emtla üzerinden tüccara kredl açtığı çıkarır ve böyle yapana vurur... !ç temtzllğlne dikkat edllmez He- madde ile daimi pazarların lı:urul-
hP kadar pahalıl k Is 1 takdirde plyas.ıda. genl.ş mikyasta ıa- ı rt · ması temin edileceldir. . 

ı o a, un u attyet olacak. ve mal stoku başlıya.- Kimse de vurulana acımaz: e npa ıman aralıklarındaki pis- • 
maddelerle kano doyurabilmek caktır. Bu suretle stokiıuzluk yüzün- _ Oh olsun ... Oyu.."lu bozar mı) llğln çıkardığı !tokunun fenalığı- Diier tarftan RlJUlavİarla dük-
yine keseye en elverişli olandır. den çekilen sıkmtı önlenmiş olacak- der... nı tarife imkA.n bulamıyorum. Bu kancı sebzeciler bu pazkrlann ku-

Ne mutlu bize ki, fırkat uzun tır. Diğer nokta1 nazara göre, genl.ş Rizeli Faik çavuı burada söze ka· yüzden slnek. hatere pek çoktur. rulmasına itiraz etmektedirler. Fa-
t l t Kom<n•larıma ba"'•urdunı: tBu- kat B 1 d" h lk b surmedi. Harbin sonunu bekle- mi1'.yas :ı stok yapı dığı akdlrde tüc- rı,tı: .. .,._ ,... e e ıye, a a ucui se ze ve 

fi t ~ ü rası böyledir» dedller. Şehirde na- d 'k d b'I k mek lazım ~elmedi. UstaS1, kal- car, a ıert dWJ 1\ bulduğu esnada - Bizde dansederken gürültü ya- sıl otuııılacağına dalr bir t.akım meyva te arı e e ı me için behe-
fası, çırağı henüz zanaatta ipin piyasaya mal sevketmlyecek ve men- panlan kemençeyi ıusturma~a kal- talimatnameler vardır. Mesell mehal bu pazarlan çoğaltacaktu:. 
ucunu kaçırmam•ı:ıken bu milli faatı iktizası. piyasayı y!ikseltecek kıınları • bıııka ıarb İ3teyeni vurur- 23 ten sonra gür"ltll edllmtyece-

-Y tedbirlere bat vuracaktır. Ticaret ' " 

Şanal müeaıaeeeierle, Banka Ban
ker " .ı~ "1J'ketlttlne, 

İclballt taelrlerlne: 

Muamele Vergiai ve 
1' atbikatı ile Şerh ve 

lzrıhları 
ÇIKMIŞTl1t. 

Yaun: 
NiBAT ALi tJçüncil 

500 sah'ire. 14 nfimune, flntt 6 
liradır. İstanbulda Cihan, ttnl
verslte. İnki!lp kltapev1erlnde, 
dtğıer Jqb_pçılarda, Ankarada 
Akba ltltap -enride aatilmaktadır. 

oturan Rahimin altı .vatındaki oilu İl 
E tu"nıl · b-L- • d ._, d * Maçkada otwran ya adında 

terezler, piyuanuzı yeniden ıen- Veklleti stolı:Ja.r merlnda sıkı bir kon- lar · · · . . . il ve saire gibi. Bu temt.zllk itinin 
lendirecek. trol temin ederse tiıccara emtla üze- Aydınla Şerefeddın tasdık ettı: da göz Onllnde tutulmasa ve bu-

rlnden kredi ~ılınasma muvafakat - Bizim orada da ~edir ... ()yun nwı temtnı lbundtr. Alltalı ma- r g nın ~eaan eıu ııvara . • .. . 
tırmanırkeıı dütmllf, bquıdan aiır ban taramva,.la slderken cuzd•ı ıle 
yaralanm11tır. Ertuğrul ha.tan~ l 4H liıua aııçlıul bir 7ankeaici t .. 

._ _____________ , lr.aldınlmııtır. rafuıdıuı ç•lınm•ıtır. • 

Şairler, böreğe ve simide kudu- edllecektlr. Ticaret veu.ıetı, bu hu- aıraaanda fena bir harekette bulıa· tamıarın nuan dlkk:attnı çe~ 
nıiye yazsalar seudır. susta hazırlanmakta olan raporlan da nanlan döverler, vuturlar... ı1m.. - B. K. 

(VA • Nıi) tetltlk ederek blr tarar vettcettll'. Aıaiı yukan bUtUn heyet reialerl 

B ay Amcaya g öre_. 

' )O - Senin kayınlJirader beni arı-ı ... Dun gene gelmiş, amma ben' ... Bir tavsl7& mektubu, tatlyor-1 ... Galiba o da pist.onsuz if gö-ı ... Acaba memur mu olınak is-1 B. A. _ zannetmem, belkl bir 
llnuş bay Amca ... - evde yoktwn... mlJt.~ .: rWemlJşoeltnl saııanlaı:danl. U1Ql'?.. kunduracıya tez elden bkarpln 

yaptırmak nlyettndedirl .. . . 



Satl\!e 4 

- "Of, of, bir 
' tanefY'i··" ... ~ü sahiteiL> 

(Baştarafı.;. yaylın> ·~ eder
hep bird"2 geldik!> ,ı:mekur. On-

1 anra davetlil~ tepede. yahut er 
.cta beldemeğc .Jaşlarlar. Bu ııra-

da köyde dah .. evvelce gelenler eğ
lenmek.tedirkr. Çifte davul zum&nm 
bir talmru yola çıkar ... Yaylım ateşi 
eden ve aırtıo Ültünde be~en da-

\} Oünlük 
1111/MI flyaUan 

Lond.ra üzerine ı sterlin 
Nnyork tbertne 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 
imçre transı 
Madrld tızertne 100 peseta 
Stolı:holm llzerlne 100 kuron 

:&!ham ve tabv11At. 

0,24 
lS0,70 

80,865 
12,93'15 
81,16 

Tav!lM llzerlne muamele oımamıı
tır. 

AK:fJAll 

••••••Bugünden tt.lbaren - Jleyuı.tta 

MARMARA SiNEMASINDA 
ANNA D.\MNANN'm ibda ei.üii: 

BALIKÇININ KARiSi 
ve 

DfCK POWELL - ROSEMARY lıANE tarafından yaratılan: 

HOLLWOOD O _TELI 

Kwltopraktan Bostancıya kadar bütün Anadolu yakası halkına 

19 Ağustos 1942 

Burıa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Tahbll müddeti üç sene olan Bursa Zirnat mektebine yat.ılı ve paı .. ıoız, 

imtihanla (40) talebe alınacaktır. 

1 - imtihana girmek isteyenlerin aşatıda gösterilen şartları haiz olma.-
lan Jlzımdır. 

a) Türkiye CümhurlyctJ tebaasından olmak, 
b) Orta mektep devlet imtihanını vermiş olmak. 
c> 15 yaşından a~ğı ve 18 ynşmdnn yukan olmamak. 
d) Hnstalıklardan salim ve her hangi bir Arızası bulunmayıp, ziraat iş

lerine dayanıklı blr bünyeye malik olmak, 
e) Yapılacak mfuıabaka imtihanını kazanmış olması ~rttır. 
2 - Bu ~rtlıı.rı h:ılz olan talebenin bir Eylül t:ı.rlhlne kadar aşağıda. 

göstcrU<?n ve.slkalan mektep idaresine vermiş olması lwnıdır. 
a) Ort:ı mektep diploması. 
b) Nüfus lıiiv'yct ~üzdaru. 

v.tlilere ulaşırlar. Hep davul, zurna ı 1 1 
ı;ala çala önlerine kadar, gelir]er. .. R A D y o 
Ondan ıoora hep birden köye doğ-
nı. gene davul zurna çalıııa çalına 
alayla gdinir .•. 

BQyQk MOJde 
Bütün dünyanın takdir ettıaı qslz Türk Ban'atka.rı 

Prof. ZATi SUNGUR 

c> Sağlık raporu ve aşı ıahadetnamcsJ 
d) iyı hal klğıdı. • 
e) Vesikalık ( 6) adc!. fotoRraf. 
3 - Müsabaka lmtlh:ını mektebin bulunduğu yerde: 
9/9/942 çarpmba güntl Ttlrtçe ve Matematik, 

Köyde miıafir kadınlan kadınlar, 
ihtiyarlan ihtiyarlar, gençleri genç
ler karıılar. Bu ıırada harman yerine 
pufla gibi kabarblmıı filteler, yastık
lar serilmiştir ... Herkea bunlara uza
nır, gelsin buzlu ıerbetler .•. Yemek
ler, içkiler ... 

Oyun baılar, meaela karııki kö
JÜn halkı oyunu beğenmemiı de
iı1 mi) . . . Hep birden kalkıp kendi
leri oynarlar .•. Baun 5 - 6 köy hal
in davetlidir. Hepsi oynamak iater. 
Halbuki bir çift davul zurna vardır. 
6 köy halkına yetipnez, işte kavga 
da bundan çıkar ..• 

Gece olunca bütün köy balkı, ge
linle veya güveyle hiç akraba filan 
olmadık.lan halde, davetlilerin hep
ıini kendi evlerine misafir olarak tak
ıim etmeğe mecburdurlar. Amma 
onları tanısınlar. tanımasınlar ... 
Herkesin evi misafirlere açıkhr. 

«Yenge... Kızın 
b. ' ır tane ... » 

B:z. cKaradeniz oyunu> der geçe
riz. Halbuki burada Sürmeneden, Ri
zeden, Giresundan ve diğer Karade
niz vilayetl~inden gclen ayrı ayn 
heyetler var. Hepsinin de dansları, 
bu husustaki ihtiaaslan ayn ayn ... 
Anlaşılıyor ki danı ve müzik bakı
mından Karadeniz fevkalade zengin 
ve çeşitli ... 

Mesela Rizelilerin bir cSallama>, 
Lir cAtlama>, bir cOf of bir ta
nem!...>, cTıtremel .. .>, cHey Ri
uli güllü kın, cNazmiyu diye ne 
nefis damlan var .•. 

Sonra cYenge kızın bir tane •• .> 
ler, cEnıineye göz altuni .. > lar ... 
cEI •Piı> figürleri ••• 

işin hot tarah Rizeli, Giresunlu, 
Oflu, Sürmeneli dana ve prlcı me
raklıları bu halk bavalanna yeni ve 
zamana uygun oyunlar ve t6rküler 
iJAve ediyorlar. Yerli halk müzik ve 
oyur.unun özlüi;üne dokunmadan 
on1an asrileştiriyor. 

Rizeli Faik çavuı bunlan .anlata 
anlnta bitiremiyor. 

Bir aralık efelerden birinin ailih
biında ucu işlemeli bir çevre gözü
me iliıti; aordum: 

- Bu çevrenin manası ne efe:> .. 
lriyan efe, sevimli bir çocuk utan· 

gaçhğı ile kıpkırmızı kesildi. Ve son
ra anlattı: 

- Bu çevreyi bize niıanlımız ve
rir ... Bir erkeğin belinde çene olun
ca, bil ki nitanlıdır. Sizin parmakta 
yüzük ne ise, bizde belde çevre 
odur ... Evlenince çevreyi cebkenin 
omuzuna aokaiız. O da cEvJiyim> 
demektir. Belde hiç çevre olmana 
anlıt ki ka"ındaki herif bekardır. 
Onun İçin luzıar çevreye hep baa 
karlar ... 

Reialerin hepsi iJe lronuturken on
lar bana daha böyle bizim az Adet
lerimize dair neler aöylemediler. An
ladım ki ıoeyal tetkik bakımından 
Anadolu henüz bakirdir ... Bu heyet· 
lerin gelifi bu itibarla da bir kazanç• 
tır. .. Himıet Fcridan Ea 

...... propam 
12,ao Program. 12,13 Kadınlardan fa-

111 eartııan, 12,40 Ajana haberleri, 13 
Faal ~ programının devamı, 
18.G3 Radyo dam orkWıtlaaı, 19,30 
Ajana baber.Jert, 19,45 Serbes ıo da
kika, 19,JO K&r1flk p.rtılar, 20,15 
Radyo O:ızetesl. 20.~ Bir halk tllrkü.-
811 ntrenlyorus, 21,00 Ziraat Takvl
mJ, 21,10 Beraber şartı ve semaller, 
21.SO Sallık aaatı, 21,45 K'arıtık prog
ram CPU, 22.SO AJ&M haberleri. 

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

lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri. '1.55 
Katıflk program CPI.>, 8,20 Evin 
saati. 

1 Bulmaca 1 

1 1 s ' & 8 1 8 9 10 

20 .AltJ,stoa Peqembe at.tamından 1Ubaren 

Suadiyede K U B P .& B K' ta 
seanslanna baalıYor. 

Avdet için Kadıköy ve Bostancı tstlkametıerlne tramvay vardır. 

Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikalan Müeı
ıeaeai Nazilli Basma Fabrikası müdürlüğünden: 

Fabrika.mu sahasında mevcut ve mahzenler1le çırçır dairesinden çıka
cak pamuk toz ve dölı:üntülerl bir sen e müddetle açılı: arttırma ile satıla-

3/8/9~ tarlh!ndetı kati Jhale 1/9/942 t.'\rlhlne milsadlt salı gllntl saat 
cat:tır. 
15 e bırakılmııtır. Taliplerin mukarrer günde fabrikamızda hazır bulunma
ları. 

Satış şartnamesi Muamelit servlslmlzden tedartk edlleblllr, Posta pulu 
göndertldllU takdime taliplerin adreslerine de gönd~rllir. (81126) 

Gelibolu Baş Mühendisliğinden: 
1 - Miadını doldurmu§ ve bezden yaptınlmıf e.278• takım ve dit tek 

caket amele elbisesi a.çık arttırma ile .satılacaktır. 
2 - Muhammen bedell c28h llra ve teminatı e2h llro. e.9• kuruştur. 

10/9/942 peqembe g(inft fizik, Jdmya ?e tabiat bUgislnden olmak 
i1zere ft1 günde yapılır. 

Müsabakayı kazanan talebelerin lslmlerl 20/ 9/942 tarthlnde Cürnhuriyet 
ve Akpm gazeteleriyle llln edilecektir. (8'76U 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Aşağıda yazılı prtıan haiz okurlar harp okuluna alınaealı:

lardır 

A. - Ankarada bulunan1ar dolrudan dotrııya Harp okuluna. An
kara harlcinde bulunanlar bulunduklan yerin askerlilt şubesine mtlra
caat edeceklerdir. 

B. - Kayıt ve kabul muamelesi 1 Haziran 942 den ltibaren başla
Dllf ve Alustos 942 sonuna kadar temdit edllmi§tlr. Bu tarihten son
raki mllracaatıar kabul edllmlyecektir. 

2 - Giriş şartları: 

A - Türk ırkından olmak. 
B - Lise bitirme ve olgunluk lmtlha.nım vermiş bulunmak. 
C. - Tam teşekküllü hey'etı sıhhlyesı olan askeri hastaneden (harp 

okuluna girer) kararlı sıhhi raporu olmak. 
D - 18 11A. 23 yaşında olmak (24 ya~ma girmiş olanlar alınmaz.> 
E. - Diğer prtlar askerlik tubelerlnden ve Harp okulundan öğre-

nneblllr. • <3352 - 6832) 3 - 31 Ağustos 942 tarihinde ve saat 16 da Baş mühendlsllk dairesinde 
l I I I yapılacaktır. •87841> .. •••••••••••--•••••-••••-ıl 

2 ,==tl-:=C~~ Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Aa- 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
3 --- I=--· - keri kısmının kayıt ve kabul tartları: ı - Keşif, şartname ve p~ojcsl mucibince idaremizin Mecldlyekö-
4 • • 1 - Ankara Yilksek Z!raat Enstitüsü veterlner takiiltesi Askeı-t kısmı- yundekl Müskirat Fen Şubeshıde yaptıracağı kalörifer tesisatı kapalı z:ırt 
5 ._ -~ ,__ na bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek lyl derecede mezun olan ve usuuıe eksiltmeye konmuştur. 

6 
- - - - -'- olgunluk lmt1hanlıınnı vermiş olmak .,artllc talebe kabul edilecektir. 2 - Keşll bedeli d8,860,20• lira muvakkat teminatı d41Gı liradır 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ İsteklJlerln aşağıdaki şartları haiz olmaa lazımdır: S - Eksiltme 18/8/ 942 cuma gün il saat 10,30 da Kabataşta' Levazı~n 
7 • A·- Türkiye ctlmhurlyetı tebaasından bulunmalı:, ıu~tndekl merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

8 - - - - - - - - B - Yaşı 18 - 22 olmak. <22 dahildir.) 4 - Keşlt, prtna!lle ve proje c 951> kuruş mukablllnde sözü geçen 
_ _ _ __ _ _ C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete ,ubeden ve Ankara. 17.rnlr baş müdürlüklerinden alınabilir. 

~ j mtısaıt olmalı:. (DU rekAketı olanlar alınmaz). 5 - Elcslltmeye gireceklerin dO,OOOı liralık bu kabll inşaatı muvat-
I ( -ı 1- - - -- - - D - Tavır ve hareketi, a.hlAkı kusursuz ve seciyesi .satlam olmak, faJı:ıyetle yapmış olduklanna dair vesika ibraz ederek ihale gunündeh ·8• 

E - Ailesinin hiçbir fena hal ve şöhret! olmama.k. (Bunun lçln de r.a- giln evveline kadar aynca eksııtmeye lştlrlk vesikası almaları lizımdır. 
bıta ve&llı:aaı lbraz etmek). 8 - Eksiltmeye glrecekTerJn mühürlü teklif mektuplarını kanwıi ve-

Seldan safa ft yakandan qat1: 
1 - Kavpcı. 
2 - Analıklar. 
3 - Cesurluk. 
4 - Bir Azamız - Bir nevi rfizgtr. 
5 - Genlf del11 - Nota - Başına 

cN• geUr!t g(ısterifin bqıdır, 
8 - Tem bir asırdan iki yıl faz

ladır. 
'1 - Kalın tahta - Ttts1 edeb~ 

mensuptur. 
8 - Elr ~ız - Tezvirat yapan. 
9 - Şe!taf bir madde - İdare edln 

bayan. 
10 - Başına cB• gelirse bir sayı

dır - Tersı bit nevi yaldır. 
• Gecen •aJmaeamıs 

Roldan sala ve Jllkandan .app: 
1 - Maltaadaaı, 2 - A.sUn.san, 3 -

IJndberg, 4 - 'Mdhat, On, 5 -
Anbarlçl, 8 - Asetllen, 7 - Dar, 
Çeltıt, 8 - Ang, İntıka 9 - İkeç, 
10 - Idanatkaçu. 
~~~~~~~~~~~~~· 

Yağmurlu havalarda festival 
tehir ediliyor 

19 atuatos çarpmba günil Bebek 
Belediye, 20 alustos pertembe gtintl 
Tepeıbafı Halk gazinolarında yapıla
cak Olan Mllll Oyunlar Festivali llAn 
edilen günlerde hava yatmurlu oldu
lu tatdJrde tehir edlleeettır. BuJJA 
mutabU aynı c11nlerde Festivale Me
lelc sınemuınd• devam edlleeelı:tlr. 

Tehir edilen günler için davetiye 
a1anlaT Melet Binemuma da gelebi
lirler. Tehir edllen sut.relerin ne va
kit yapılaeatı aynca blldlrtıecektlr. 

2 - İsteklilerin müracaat istldalanna şu vesıtalan ballamalan IA- salkle ~ 'l,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat. mektubunu 
aımdır: ve prtnams!nln F. fıkrasında yazılı vesalkt ihtiva edecek olan kapalı 

E - Nütwı cüzdanı veya mu.sad dak ruretl, zarflannı ihale günü ekslltnie saatinden bir saat evveline kadar mezkur 
B - Sıhhati hattında tam teteklı:tllltl askeı1 hastahane raporu ve &§1 komisyon başltanhğmn makbuz mukablllnde vermeleri liizım'dır. Postada 

tAlıdı. vuJı:ua gelecek gecllı:meler kabul olunmaz. (8615) 
c - Lise mezuniyet ve olgunluk phadetnnmest veya taadilı:ll sureti, 
D - Okula alındılı takdirde werl kanun, nizam ve taıımatıan kabul Siyasal Bilgiler Okuluna cMülkiye mektebi» ne 

ettlll hak.kında velisinin ve kendlslııln noterlikten tasdikli taahhllt aenedJ. • k 
Talebe okuldan istifa etmek isterse okulca tahattuk ettırtıecck maaratıan gırme isteyen Iiae mezu nlarına: 
birden yerlr ve bu da "\aahhilt ııenecllne kaydedUlr. 81yaııal Bllaller okulwıa leyli veya nehari glrebllmek Jçln lise mezunu 

E - Bar'nh, uyurken ge:zme, aldlkll, bayılma ve çırpınmaya miiptelA ol- olmak, olgunluk lmUhamnı vennıı bulunmak ve yapılacak t.eçme ımtıhımını 
ır.ıtdığı hakkında ve!Uerlnin noterlikten tasdlkll taahhütnameler!. kannmak lazımdır. Seçme 1mtlhanıll9 glrecf:klerln namnt knydı Aııka-

tBu gibi hastalıklardan blrl Jle: okula gtrmezdf.'n evvel malul olduklan rada mektep binasında ve istanbulda Yüksek Öğretmen okulunda 1 eyliıl
sonradan anlc~ıl:mlar okuldan _çıkıırtıhr ve okul masraflnn velflerlne öde- den 5 bl.ı;lncl teşrin sabahına kadar yapılacak ve se~me imtihanı 5 blrl~ıcl 
tıllr... ıe,rın pazartesi aa.bahı baJ!ayacaktır. Seçme imtihanının günlerini,. hangi 

3 - İstekliler bulundukları m:ıhallerdet1 A.!. Ş. lerine istida ne müra- derslerden yapılacatım ve kayıt için lflzım gelen evrakın neler oıaugunıı 
caat edecelker ve §Ubelerlnce lklncl maddede blldlrllen evrakı llmıal eUlkten öğrenmek isteyenler bulundukları yerlerin Maarif Müdürlerlne veya liEe 
aonra Ankarada Yatsek Ziraat Enstitil!ü Veteriner fakfiltesı Askeri talebe müdüricrlne ve Ankarada Siyasal Bllgller Okuluna ve İstanbulda Yük.sek 
lmlrlltıne göndertlecektır. Müracaat milddU eylQlün 25 ine kadardır. Bu Öğretmen Okuluna mürncaat etmelidirler. 1165451 •8737D 
tarihten sonra müracaat kabul edllm ez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname ck!recelc: ine ve müracaat sıra
sına. göredir. lıteklı adedi tamam olunca kayıt işlen kapanır ve kabul edi-
lenlere müracaat ettıtlert askerlik 8Ubelerlle tebligat yapılır. (8598) 

Belgrad Devlet orman itl etmeıi revir amirliğinden 
1 - ~letmemlzln Kurtttemer bölgesi deposunda mevcut 4 - 12 uzunlu

ğ1:ndıı. ve muhteııt ebatta <8> metre küp dört köşe meşe kereste.sl açık art
t1rmny.ı çıkanlmıştır. 

2 - Beher metre tüpün muhammen fiyatı (78) lira <25) kuruştur. 

Kadıköy belediye tahsil bat memurluğundan: 
Şube mıntnk'asının İbrahlma~ mahalle"! Seraı;ker çeşmesi l'ok:ık 5 -

'I - 27 kapı 59 hesapta kayıtJı Evredl kJ Mihal namına kayıtlı gayri men
kullerin müterakim b~na. vergisi bor cundan dolayı aynı mnhn!de Tu~la 
harmanı hallnde tekrtben .30,000ı d en fazla ttıtlalar ebniye tnşaatmd:ı 
kullanılma~a elverlfll muhtellf boy ve ebat demir aksamı enk:ız halinde 
21/ 8/942 cuma gijnli aaat 11 de mahallinde ve aleni müzayede ile satışa 
çıkanlacatından talip ve alAkadarl arın mahalll mezkfırda hazıı bulun-
malan llAn olunur. (8898) 

3 - İhale 7/9/942 Pazn?UsJ saat H te Büyilkdere Belgrat Orman İ§let-
mesı Revir Amirllğlndedlr. Belgrat Devlet Orman itletmesi 

4 - Muvakat teminat (467) Ura <50) kuruştur. Revir Amirlig"inden· 
5 - Bu satışa alt şartname İstanbul orman Çevirge müdlirlütünde ve . . • 

İfletme merkezinde tereı;teleı ' Kurtkemer deposunda görftlebllir (8932) 1. - l~ctmemlzln Kurttemerl bölgesi deposunda mevcut 4 - 12 meı.re 
------------------------·--- uzunıu~unda ve muhtelif ebatta •l50ı yüz elli metreküp dört köşe me,e ke-• . ı reates1 açıt: arttırmaya· çıJı:anlmıştır. 
Beyoğlu Y erlı Aakerlik şubeaınden: 2 - Beher metre küpün muhammen tiatı 117611 lira 25 knru~tur. 

Yed.. 1.stlhklm Tetm. Hayrı Totatlıgll (37434) ÜJl acele fUbemlu müra- 3 - İhale 24/8/942 pazaıte.sı .saat H de Büyükdere Belgrat Orman iş-
caatı. (853 _ 8948) letmesı Revir Amlrllğlndedlr. 

4 - Muvakkat temiııat e857» lira. e70t kuruştur. ASKERLiK iŞLERi 
*Fatih As. Ş. riyasetinden: Buse- Şose ve köprüler latanbul mıntaka müdürlüğünden 5 - Bu aatıea alt şartname. İstanbul Orman Çevlrgc Müdürlüııünue ve 

İfletme merkezinde keresteler Kurtkemert deposunda gtırülebillr. •83151 
ne ltincltefrin birinci ıilnllnde 200 - 300 llt~lltler eo liradan, 300 - 408 lltrelltler 78.90 liradan olmak 

rENt NEŞRiYAT: Ant.arada barb akademlsl emrinde üzere Jçl dıtı galvanize ve çemberli 999'1 llra muhammen bedelli lSO adet az 
~11.eat olan hesap memuru okuluna müstamel aaç bidon pazarlıkla eksiltmeye tonulmuıtur. Harp Okulu Komutanlığından: 

Giiaıel Sund•r Me lise ~ muadll metteplerdf'n me- Bidonlarda ul.k, dellJı:, çtıri'k ve yas.ııı eserleri olmıyacat Ye yalnız ben-
Maarif Vekllutı tarafından netttdl- 111D olan Jedek subaylarla S333 1&yılı &in için tullanılm1' olacak. 1 Haziran 942 den itibaren başlı yan kayıt ve kabul mu:ımeıe~ıne 

devam edilmektedir. Müddet 30 eylül 942 tarihine kadar uzatılmıştır • 
İsteklilerin buna göre bulunduk! an mahallln asterllk şubelerine mü-

.len Qti8el Sanatlar Meemuaamm Dtfl'l tarlb1 olan 14/12/940 tarth1n- Pazarlık 21/ 8/M2 Cuma gtinll ıaat 16 da Galatada Karaköy Pfrçemll 
t iineil •JlJI pek libıll bir telı:öllde den eneı Jedek sub&J'lıla nubedll- .,talı: Camaat Hanmda Şoae ve Köprüler fst. Mıntata mlldtlrllltil Eksiltme 
~. Gerek mthideiteatının ınlf olan yedek subaylar bnUhanla lı:cımS.,onunda yapılacaktır. racaaUarı. (762-8597) 
.bymetl, ıeret reıdmleı1n1n netueU alınacaktır. Taliplerde aranan 18~ İ8telı:Jılerln mıcı ıtra munttat teminatla beraber kanunun tayin ettiği 
batımından cidden nefls bir eser lar: Tfliblan hlmllen muayyen gtin ve saatte komisyona gelmeleri. Nafia Vekaletinden Gi8Jı ba meemm:rı cıkuJllcalarnıma A - HAJen ııhde1er1ncle devlet me- lj&rtnameat ldaremlr.de görülebllir. (894H) 
ı.pretJe tavsiye etmeJl bir ftSlft aud,eU 1aü1 ola:nlar menaup olduk- Elı:alltmeye konulan lf: 
b!Mırz. ıan · Vetllıetıerden alau.kları mu- Man·ıfatura •th ı · t 1 - Su )fleri ,edlnel ıube müdürlütü bölgesi lçln<lc Ak!arayın Saf;Iık ftfabtııame ne. 1 a a kl5y11 dvarındatl batalı:Jılm kurutulması iti tahmin edilen teşlt bedell fiyat 

B - otuıa g1nneğe muvatfü olan- nhJdl eaaaı üzerinden: 

AKŞAM 

Abone bedeli na..,. 

tar harcırah lstemlyeeetlerlne dalr Türk Anonim Şirketinden : •414.818• lira •70• turuştur. 
taablıtlt lflledlnl latldalanna ballı- 2 - EJı:slltme 10/9/ 942 tarlhlııe rastlayan Pt'rŞ(lmbe g1Jn0 saat el5o te 
yacaklardır. Tallp olanlann mezun I - Statümüaiin 1 inci madde ahkAm•na ı.evtlkan İdare mecllslmlzln Antarada Su ı,ıeri reisliği binası içinde toplanr.n Su ekalltme komisyonu 
oldutlan metvplerden almlf olduk- aermayenln tıçilnctl ve dördüncü rubulannın talebine tarar vermJt olduıtu 'odasında tapalı zart usul11e yapılacaktır. 
lan vaa1t ile blrllk&e bir LMida Ut ııı.edaJaJı& l1A.n olunur 3 - İstetlller elı:slltme Ye prtname.sl, mutaveıe proJeal, Bayındırlık it-
pbemize mlncaatıarı Uln olunur. U - lllaaedarlann hisseleri nlsbetlndetl tedlJatıannı 15/9/942 tarihine teri cenel tartnamcaı. umumi au lflerl fenni şartnamesi ile hususi ve te.ıınl * kadar~ •ezne.ıne yapnıalan lbımdır. eartıwnelerı ve projeleri •24• lira •24• kurU§ karşıhlmda Su l§leri relsJlğin-

SelleUır: T1ıblm Aatedik Şubesinden: m - 15/9/M2 tarihinde t.aıep olunan l§btı tıçüncll •e dördüncü rubu den alablllrler. 

1 AJlıt 1;: ~ f..: '-:- Buna AabrUt §ubesJ:nde kayıUJ. hlsaelerl tediye etmlyen hı&. uhlbl atatümüs1in 8 uncu maddesi mu~lbince t - Eksiltmeye glrebllıııek içln isteklilerin -2314211 Ura •e"I• kuruılulı: 
1 AJbk fOO 

1 
ICIO • olup Tablm Llmartin cad. 9 No. h bir gibıa ihtara lDzum ka.Jmabızın teehhür müddeti için Şlrtfte aynca muvakkat. teminat yermeal ve ek'siıtmenln yapılacalt gtinden en az üç gün 

1 Aıbt 150 1 1 
Ap. da a:rıu -anC!i Onlvtrslte aon ~ 9 l&Js 'er1nek mecburiyetinde olaeattır. enel bir dilekçe lle Hafla VekAletlne mllracaat edtteJı: bu 1fe mahsus olmak 1--------------11 amıl tıillıeslnden 50563 numaralı ye- üzere vesika alamlan ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. 
dek &o~u .ıetmen Nurettin Men- T EŞ EK K Ü R Bu akşam ~ Bu müddet içinde vesika lstetlnde bulunmayanlar etalltmefe glremez-Posta ltt.lhadına dahil olmıyan 

eenebt memlelı:etıer: SeneUtı: 
seoo. aıtı ayblJ 1900. ne aylıtJ 

1000 kuruştur. 

Tekfonlanmız Ba""uhantr: 11115 
fası lekrl: Zft'715 - ldue: ltl11 

Müdür: ZN97 

Şab~n 6 - Hızır lM 
8. lm Otl öt tıtı Ak. Ya 
E. 8,18 10 ll 5,14 9.02 12,00 1,41 
Va. 4,21 15 14 12.17 17.05 20,03 21,45 

İdarPhan:? BabıAll elvan 
AcımuııluJt sokak No. 13 

dttırının hemen §Ubemlu müraca- ler. 
at etmem, &tal takdirde 1076 numa- Tannnın rahmethıe kaVU§&rl sev- BEŞİKTAŞ BAHÇESiNDE 5 - İstcklilcrln tekHr mektuplarını ikinci maddede yazılı 11atten blı1 
ralı bnunun tatbik edllecctt llAn glll annemiz bayan Tazender Dlç- saat önc~lne kadar Su işleri reisliğine makbuz karşılığında yermeler! Ul.-
olunur. soy'un cenaze ve tednn merasiminde MÜZEYf EN SEN AR j zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilme?.. (1'19 .2.__ * bulwıan 'e bizzat ve yahut da JUi l 

Taksim Askerlik "1lbealnden: ııe acılanmıza l§tlrlk ederek tutyet- NECATI TOKYAY ı Şoae ve köprüler atanbul mıntaka müdürlüğündeu 
Bursa &terlik ş00eslnde byııtlı te bulmıan sayın akraba ve dosttan- 1 2()(1 - 300 litı'eye kadar yeni, içi ve dışı galvanize ve çemberll (8000> ıııa 

olup Taksim LAmartln cad. Bllltir mıza ayn ayn tqetktlrlerlmiz1 bll- ve ar~adaıları 1 muhammen bedclll <80) adet sav bidon pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Ap, 9 No. da oturan ve aynı saman- dJrmeıe btıyilk acımız mAnl oldutun- FevkalAde zengin bir programla 1 6kı;lltme 21/8/942 cuma gWıii tıaat 15 te Galatada Karnkoy P.:!~eınll 
da Hukuk talebesinden 60774 kayıt dan, IOilauz tütran ve mlnneUerlml- Mub b" sokak Camaat m:ınında Şose ve Köprüler İstanbul m111tak:ı müdürlüğu Ek-
numaralı aünrt a&telmftı İsmet Ya- lbı ~a muhterem gazetenizin teıem ır gece aııtme komisyonunda yapılacaktır. 
lapın hemen şubemlı.e müracaat et- deWettnl rica ederiz. Ayrıca: 18 tifillk fasıl aaz heyeti İı:;teklllerin <600) lira muvakkat teminatla beraber kru1w1un ta;ıln et-
mem, aka1 halde 1078 sayılı kanunun Adalet, tblan. Muhiddin, Telefon: 42900 • tlğl veı.lkalan hfımllen muayyen gün ve saatle komisyona gelm~lerl 
tatbik edlleeetl UA.n olunur. Me~ AJ1 . Şartnamesi dairesinde görüleblllr. 4.1915) 



HER TELDEK 

Erkeklik 

Gördüklerim, duyduklarım 

Küçük Ali beyin bahtiyarhğı (x) 

Hukuktan diplomasını aldıktan bir
kaç gün sonra bir gün sevinç için
de gcldJ. Salise rütbesiyle, 800 ku
ruş La maaşla AydJn Rüsumat Neza
reti tahrirat bqk§tlplltıne tlyhı 
ec!Umlş, Hepimizle vedalaşıp memnun 
memnun rtttı. 

Qok geçmeden 10 temmuz meşrutl
Jetl llln edllmlşU. Aradan beş altı 
aene geçti. Küçük Ali bey hep İzmir
*· Önceleri bayramlarda tebrik 
aıebrfk melı:tubu rollarkcn sesı sadası 
tıtınaz olmuotu. Harbi umum1nln Ilk 
:rıh, bir gün çıkageldi. 
Tanınmaz halde: Saçlnn npalı::. ta

lllamlyle çökmüş, a~nda dlf lı::al
llUımış. 
Evlenm1ş. İlkleri ikiz olarak biri 

kız, üçti oğlan, en lı:üçütü lı:uealtta 
d6rt çocuğu olmUf. İ.stanbula naklet
tllı ıçın Beşlktqta ev tutmutJar, 
.terıe.,nı lfler. 
Acınacak haJlnl 

'6pheler uyandJ: 
tAcaba kadından yann mı bedbaht? 

1 Y1 kl'Canın karısı kuma başında 
beııı olur) dlye me~hur mesel vardır • 
.bu ıneseıı erkeklere de şlimullendl-
11ı>: <İyi kannın kocnrı kuma başın
:' belli olur) dersek Allclğnzın der-
~n üzerine basmış olacak mıyız? 

ltıadnlbukı o, hiç o taraflara yannş-
an aöyıe girişti: 

ı~bbtnıc bin şfilı:Ur, evlendim ev
~ 11 fevkalMe bahtiyarım. Refikam 
o~ son derece sadık, yfır, muti. 
llrl mlin içine bakar, bir decllğlnıl 
ıı.b:e~ez. • Yn. evlfltçıkJanna mu
'erbı • düşkünlilğij; buna rağmen 

hl4!rlne Jtlnnsı. Allah ltlmJn var-

· lST ANBl!U HAYA Ti 

Pirine komitesi! 
' 
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BİLL0RŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika Ro. 40 Yazan: (Vi • Ni) 



ARI 
1 - lŞ ARIY ANLAR 

MIDIASiP - Türkçe, ~a., 
İngilizce muhaberat ve daktiloya va
kıf bir muhasip :lf anynr. Günde 2-3 
saat için de çalı.,ır.., Akşam muhasip 

3 _ SATILIK EŞYA l 16t00 LİRA - ltW'ttılq o1vamıda TAŞRAYA - J'azla e§YaSinl ır~tft-ı 13 BiN LİRAYA !ATILIK FABRt- &&TILIK BAi"; VE EV - EttnkÖJI 
ıram:va,. blr da.tıka ı tatlı tt.çer remJ:Jeriier bırakmalı: JAJ,yenler. ııcı KA VE EV - Mahm.utpqa clTarblda KoBJiltalında ıennı bir tekilde tesı.s 
d6rder odalt b&n101Cl modem blr üç odalık eşyamu 1y1 teminat nrif aeneaır ge11r1 20HJ l1n. olan tıttotal edllml.ş en güzel çeşit tizfimler v~ 

DER NEVİ KARASİM.&N - Ya~ apaitunan satılıktır. Dosya 188 Talı::- tıtr ~ nezx!lnde bırakmak ıstıyenl&- fabrikam sıe :nnmda aç dlllb ye meyva alaçJan bulunan on dönOJn,.. 
eü: komple bir WMat atm alma- 11m Şehit Muhtar caddesi J/f Veli rııı 80791 numaraya telefon etme- tlzerlertnde beş oda. bulunan ev satı- lük ve ftzer1nde tahminen 15 ~ 
eattır. Mflracaat tet: ıoeoa. - 1 Ö'Lder. Telefon 4.1486 - ı ?eri.. hktır. Dlvanyolu caddesi. lfo. t Nu- maıı.tılü ile bember b~ ace-

rümuzuna mtlracaat. _ ~ ... ,.... ,...,. ...-L- _ -omple a•m,m: EV VE ARSA _ şı"IUde man Tel~ 21807. le aatıhk:tır. İçlnde ilç odalı kfvgtıı 
.,,,. .... &Aa.D. a.aoan. .... ..... ı Bbf LİRA - At:sarayda '11* btr .... " blr ev ıı. ahır ve blrtsi bostnn olma~ 

ış ARIYOR - Ev işlerini, çocuk 
bakımını ve ner~ yemeıc piştrmeshıl 
bilen bir bayan iş anyor. Müracaat: 
t-12. Tel: 24368 Şerik. 

Balan IAsttk, O&t marn • ku!la.- caddede 5 oda ve her te!ernıatı havi Qsmanbeyde 12 =~ taltıO:erll, par- !7 BiN LİRAYA SATILIJ[ B~ - ftzere ucı kUyusu ve elektrik te mev .. 
nılmıştır. Bhven bt.r tlatle •tıhktır. bahçen §lrln bir hane. u.ıeu tram- ke11 rDzel bir <fki ~- t.ır. Tak- Qemberlltq ctvarmda RneHlc ge11ri cuttur Taliplerin 4"533 telefon No. 
Atciı8ray Gmaba ma!ıalle81 17ınmJU- yay duralb 247 BOfJrnrt EmelAk. - rlben 1700 Brf!D ...,..._ ... nazır hah· 2160 l1ra olan 2' odalı ve altmda dük- sumı ~üracaatlan _ 3 
3Uf kak N 5 ~ olup bu arsa aparbman hıfa.sı- ktı.nı bulunan han aı.tılıktır Divan- · ııo o. • 10 BiN LİRA - LAleU Musnlla na pek elver1§Udlr. Müracaat: Pü- JO}u caddesi No f M~ Tel· 

1'11!UHAŞjp - Y:abanct lisanlara 
vakıf çok tecrübeli bir muh.a.slp gün
de birkaç snntte defterlerlnlzl kanun
lara uygun hazırlar. •K4tiP• rumu
İlile Ak~am'a miirncaat. - 7 

40I JdLOLlJK - J'ınn hamur ma- caddesi 7 oda daraçalı bahçeli dcnlz zant. Tak:slm meydanı. EmlA.k Han 2180'1. • - • 5 - MÜTEFERRİK 
kine.si 3 ben1rlllc motıltrtl Ye teferrft- görür hane. LdleJ' tnunvay duraıtı No 18, Tel: 49088. _ s --------------
atlle satılıkbr. Galata Yenlcam1 247 BozJmrtemlAic.. .:.:.::.:.· .....:..:----~~~-----..,.... 14 JriN 500 LİRAYA SATii.IK 

J 
1 

11 

D/UllJ,f İH'I1RAKLI MAKi'NE-
1.JlR - Elektrik ve motörlerl, stlm 
mal:inelert ve aıeliımum fabrlkacılık 
işlerinde ihtisası olan Alm:ınee. ve 
lngıll1.ce bilir ve askerlikle a13.kası bu
lunm:ıya.n bir Türk genci iş anyor. 
Akşr,ım'da S .N.F. adresine yazılmasr. 

-1 

:rECRUBJ:Lt BIB DADI iş ARI
YOR - Arzu edenler Kadıköy - K~ 
~ Modn Şnir Neti sokak No. 4S e 
müracaat. 

13 B"'• LİRA _ Fatih Kıztaşında SAnLIK ARSALAR - G&tepe ts- TJMAN """'tlh .......... el içinde 4 numarada çlntcl J'orja. mtı- ~ tasyon çayırında lkl. Feneryolu Mn.~ APAR - ... .. ..-- vann-
racaat. 7 oda. zevk mahsuUi bahçeli hane. tafa Mazhar Cad. iki arsa satılıktır. da. tramvay durak :rerlnc b1r dakika 

ACELE SATILIK FRiGIDER -
942 modeli müceddet Alman m:ımu
ıa tı 220. ııo volt. !ort:fk!A.I l'.addesl 
98 No. Ankara EmlAk Tel, 41571 -

LAie!! tramvay durağı 247 Bozkurt- Müracaat: Tel. 40434. mesafede senelik gel1r1. 1020 Ura olan 
emlfık. öç da.tren a~an sa.tılıktır. Dl-

SATILJK KARGİR HANE - Ve Jkl va.nyolu caddesi No. 9 Nı:mıan Tel: 13 BiN URA YA - Aksarayda 65 
kuyulu 8 dön.lim bostan ve cadde 21807. 

lira gelirli dç dört odalı manza.rtı.ıı ftzerlhde 800 metre murn.bbaında blr 
üç knth natnmnm apartmnn. Uılell arsn dört bin llmya ace.1e sat.ılıktır 

HER DfLDE ESKİ - Gazete, Mec- tramvay durağı 247 Bozkurtemlfık. Görmek için tisküdarda Sel!mi Alİ 
mua t.alrunJnn eski harflerle eski 15 BİN LİRA _ Ak..."O.I'll.y tramvıı.y mahallesi selAınsız caddesi 200/l nu-

FATİH - İtfaiyesi civarında tra.m
vny durağına ı>ek yakın ·mcsatede 
scnellt geliri 600 Hm oL'ln tam kon
forlu ve ~ odalı k:A.glr ev 7500 lira
ya satılıktır. Dlvanynla cnddest No. 9 
Numan Tel: 2180'1 

~~~·ı=. e:-ı:~~~;~~;, caddestne yakın 70 llm gelirli dörder maraya 'Jllfiracnat. Telefon: 5% - '79. 
notlar, hAtıralar. ve.ta.t ~ zevatm odnh Jkl katlı apartman. Ulell tram- ------:-~--:---...:-::...:2::_ 
metrilk kütüphaneleri ı:ıatm alınır. vay durağı Bozkurteml!k. · SATJLIK ARSA - Büy{lka.danın en 
Me....._p'a miitacaat edenlere :fazla .,.. BiN°. ı,iRA - T AJell m"r'·-.. e iyi yerinde l&keleye gayet :vatın atta . 

.... ~u • ~ - uu. " AcM.• satılıktır. Görmek isttyenıcr Adadaki %6 BIN LiRAYA SATD.lK APARTJ-
lzahat verilir. Miircataat: İstanbul - 1400 .tırk lira gelJrll lkl.şer ftçer odalı Tarlng oteli miisteclrlnden aorulma- MAN - Ldlelide senanıı: g&Jtri 1680 
Ankara caddesi No •. 36 Türkiye Ya- dört daireli apartman. L~~u trnm. ın. Müracaat: Bcşiktaıj. ~ Nedim lira olan be~ datrel1 lcmıfot!u çartı-
ymm. Telefon: 23714 - 41 vay dura~ Bozkurteınlfık. Cad. No. 143 Bahaeddin Avşar. man sattlıktır. Dtvan10ıu caddesi 

TECRt!Bt:ı.t - Diplomalı ebe ye KOMPLE :bd ELEKTRİK TESİS&- IS BfN LiRA - LdleU merkezde CF.YllANDA VATAN F.CZAJlıı''ESt - _N_o_. _•_N_uman __ TeJ __ :..;.2_1_807 ____ _ 
bir hemşire ~ anyorlar. Gündüzleri Ti _ Beheri <'1-11) metre trtlfamda 1740 llm gelirli dörder odalı 5 kat.it sahibinin hastalıRı dolayıslle satı- SATJLIK YALILAR - CU!nıkluda. 
~lış:ı.blllrlcr. Akşam'da A. L. mek- ve saniyede c2 - 3) metre mlltlliı su apartman, LAlell tramvay dura~ 247 hktır. Sahibi Rıza Atasağuna mnnı.. İskele caddesinde, 1.&keloye iki dakl-
tupln. -

1 
He cı20 - 420> beygir kuvveti istihsal BozkurtemlA.k. caat. - % kalık mesafede Wn. 13, 15 ye n nu-

GAZETE :iDAREHANESİNDEN - eden BU turblnl (6000) voltluk gene- -5-0-B"""İN--LİR.A-....---I-A-le_ll_rln--a-c_ad_d-e- SATILIK AÖAÇLI ARSA. _ Çifte.. maralı yalılar satılıktır. Tallp olanlıı-
Avukat ne1.dinde ve Hıı.lkevı Uttp- ratör teferruattle satılıktır. Ankara de 2160 lira gellrll beşer odalı beş havuzlarda, Bağdat caddesinde. SelA- nn Kanlıca Çubultlu caddesinde 14 

P K 2090 ıra d ,,., d .. numaraya müracaatları, - 2 lik:l"rlnde bulundum, hdlfı açıkta- • • • tat.lı cazip apartman.. LAieU ~a;y mi Çeşme mvay ura,,.n a .,583 
yım eski yazı ve dat.tllo blllrim, her • SATILIK XOTRA _ Dokuz metre durnıtı 247 BozlrurtemIA.k. __:t: metre murabbaı ağaçlı ve denize 
hangi bir ı. anyorum. Aslterlit1e lll- boyımda j1d buçuk metre geulşll.ğin- -------------- manzaralı bir arsa satılıktır. Fazla 
§iğim ;yottur. Adres: Emlnönü HaJte- de dört J&tatlı ve motarlO :yeni bir 52 BiN LİRA - J'atıh ıyı bir mev- tafsilat ve gezmek ıçtn 42527 No. ya. 
Ti iş Bulma Yurdu vasıt:ı.sUe M.A. kotra satılıktır Alüa<tar olanlann ttde 3080 llra geUrli dö"rder odih 5 telefon edilmesi. - 1 

katlı 400 metre bahçe apartman. LA.- ftw.. I 40944 numaraya telefon etm&rl. - ilell tramvay dutatı n 7 Bozkurtem- FATin ATİKALn•E - Nureddin 2 - İŞÇ ARIY ANLAR RATILIK DAJCTh.o VI! GESTF.D- IAk. Tekkesi caddesinde,..,!~ ~uman";~ ıld 
lfER _ Az milstamet Underwood bölfik 9 oda çam aı; .. ç a e s s u bft-

SATILJK l:V ARANIYOR - ~ 
içlnhı Rumell clhettnde G9 yeya dört 
odalı bahçeli denize nazır ~lreleyt> 
.yalan ve yahut Kmalıada veya Bur
gaz adasında aynı evsafı havı satılık 
evı oJanlann .f.stanbul posta kutus;ı 
40'1 mufassal malQmat ne mtlracaat.
fan, - 5 ON YAŞINDAKt - btr erkek çocu

fa retntat etmek lbere lyt İnglltııee 
bilen bir bayana ihtiyaç ftl'dır. iate
yenıer Sultanhamam Emhı bey han 
nıtında 22 No. ya mftracaat emeıert. 

ma!'ka _ Orta boy_ Mlraeaat, Gala- 12 BiN LİRA - Aksaray tramvay )'tik bahçe ye müştemll!t 89.l?efdle 
ta. Mertebanl IOtak Ketett Bilrrlyet caddesi !520 lira gelirli dörder oda elektrik suyu cami tArglr ev satılık- MOBİLYALI APARTIMAH ARANI· 

"" daJrell Ye dükt!nlan hnvl apart- tır Gö ek için l"lndek.llere "Ö~-
han Ro. 18 Tel: 43490. - 1 """' • rm '" ' "' • ·~ YOR - Aya.zpaşa, Maçka, Harbiye 

-2 

man. Lllcll tramvay dura~ 247 Boo- met için Şehzadebaşında Asaf eczn- ve Taksim civarında G-'1 oda temiz 
lrnrtemlii.k. nesine mütMaat edilmesi. mobilyalı ve tam tonfortu btr apartı-4 - Kiralık • Satı1ık 

riKat 'l'. KARDEŞ OTOMOBiL ve 
M&KiNtST OKULU - Yeni devrd 
'I eyl1ilde açılacaktır. Ma.k.lnlat §(>töı1 
yetişmek 1st.1yenlcrc Tallmatnam., 
gönderiUr. Bomontl tramvay dura~ 
Şişli, telefon 80259. - 2 

TUNA DERSEviNDE - Mukted~ 
ilse mtıalllDılert tarafından ortn " 
lise talebelerine riyaziye - fizik .. 
k:lınya ve lisan dersleri verilmektedir, 
Aksaray lltatiirk Dulvnn No. SB - 7. 

Y. MtlHENDiS TALEBESİ -
Telebelert cebir, hcncıe~. fizik, kim
ya d~erlnden ikmal, 01gunluk v9 
mfthendlSe giriş, ımtıhanranna. 1'a
mrlamal!!tadll'. Milracaat Akşamdai 
u. o. 

tlNtvERsiTE F. K. B. 'l'ALEBl'.St .. 
NE - Tuna Dersevt.rıde teccrrfıbt fi• 
zik Ye umumi klmya kurSlan pek ya,.. 
landa açılacaktır. sızı, en kısa za. .. 
manda, yetıştlnnek için mütehasfna 
liÇetmenier1ınlz bekliyor. Aks:Lday 
Atatürk 'bfilvan No. 88 

ALMANCA DERSLERİ Usulü 
tedrisi miUcemmc.l olan bll' Alman öt
retmenı .Alrhanca dersleri vermekte• 
dlr. :8ô Jbanda ıtmale kalmış taJe.. 
tıeyt tm.tthhria hazırlar. Pazardan 
maada lier gün saat 4 ten ı ye kadar 
İstiklAI caddesi 1S3 No. Hasan bey. 
apartman 2 ncı merdiven ı h:ıei ıtiıt 
41 No: l"I. mfuacaat. - 3 

Bta ALMAN BAYAN ÖÖRET
MEN - Talebelere, büyüklere gramer 
Te m'llhabE're dersleri verir. Kolay 

i~;<.,i AR.ANIYOR - El tczgahla
nndn thtl..'Ul!t:\ Qlım tyl ı~~ı1e~ yQtcıft 
'llcret ffr\let-ekUr. ı t~n!ertn ~ 
vnnE<'\ray(ta M lla A~~ı m~halleslnc;!e 
Arnb:ıcı!ar Hıım~mındnkl atelyelerdo 
Mustafa ustaya müracaattan. - 2 

6500 ıiR.&YA - Sıraselvi civarın
da asfalta yakın 6 odalı Ugtr bir ev 
satılıktır. Dosya 370 Taksim Şehlt
muhtnr ca4. lif Veli ÖSder tel -43486. 

95 BİN LfRA - LdleU merkezde 
6040 lira gelirli beşer odalı 15 katlı ka
lorJferli muhteşem apartman. U.
lell tramvay durağı 247 Bozkurtem-
18.k., 

ACELE SATILIK KEUWtR EV- man kışlık veya aenellk olara.t &nın
LER - Edlrnekııpı Acıçeşme tramvay maktadır. Bu evsafta apartımanı 
durağına yakın 3 odalı kagir 1200 11- olup to. kiraya verın('k :isteyenlerin metndla altı ay zartında Almanca 
ta 5 odalı denize etrnfa fevkn.15.de İstanbul 260 posta kutlL~a acele oğretlr. Hfi' yere gider, Mü~seler-
neıaretıi., 2000 D. N. 67& Ocl:.ı.tasaray müracaat etmeleri. - 4 de memurl.ır ve maıtazal:ı.rda çalışan-

lara. stenografi ve mektup yazma 
-1 

SATU.JK: ARSALAR - nayezltte EmH'tk~ tel: 49oıo. - 1 KİRAUK ÇG'TJ,İK - Burs:ıyıı. ttç öğretir. Aqam'd!l P .S.K. · .._ 1 
163 metre 5000, LAlct!de 270 metre ı Mc.ELE SATILIK HANB - Maçka çey:reJc mesafede Sülek~y e1.ttllA1 na- ı 

BİZl\lf.'TÇİ ARANIYOR - Bir ec
nr.bl n•ıc ;nnınd:ı ç.'\hşacnk orta hlz
meU, ütfl, yemek. çamtıflr bilecek. 
Refeı:anıı ve.nnest earttır. Ehllyetlne 
gtjre m"nş verllecektlr. Müracaat: 

3GOOO Lİlt.AYA - Nişantaş Güıel 
Bahç-e civarında <l katlı 4 - 6 gen~ 
odalı bir Ap. satılıktır. Dosya 371. 
Taksim Şehltmuhtar cad. 1/4 Veli 
ÖZder tel 43486. - 1 

9000, Ldlellde 106 metre 4000, Li\le- Teşvlklye mntıaıı,..,1 KnlJpçı sokıık 33 mile maruf ga.yct güzel ve mCnblt MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ· 
ltde 213 metre 9000, Aksnrnyda 101> No tu 9 odalı 3 katlı kısmen kArgtr Cl250> dönüm arazı ve btnaıart!e blr- Gazetemiz id:.ı.rehanesını adres 
metre 1500, Atsaraydn 164 metre ıçtnde terkos ve elektrik tesisatı mev- llkte bc.ş sen e m üddetle tctıra ve.rile... bla.rak gl56tennlş oran karltcrı-
6000. Uılell tramvny durağı 247 Boz- cut olfln tnyet kullanışlı 100 metre cektlr. Baırtbl bulunan Mustafa Pl- mlzd'etı . 
kurtemlil.k. bahçeli hnne ehven flatlc sntılncak- levnelloğluna. mllmcnat etmeleri na.zı H 1 I - K y K - T K B - Ev-

tır. Görmek 1steycnıerın 1çJndekllert- ohmur. lid - B ·s - ş n - P 8 K -
Pet'dl Selek Türk EmlAk ve ilAn bii
ro..ru ömrr Ahit hnn 2 ncl kat 23 No. 
Galata, Telefon: 42368. 

6"00 LİRAYA - Fatih Kıztaşı el
vatmda tramvaya yakın 41 katlı 4 
odah bOyiik bahçe. Dosya 372 Tak
sim Şehttmuhta.r cad.. lif veıı ÖZder 
tel 43486, - 1 

KINALl.&.DADA •9000 m2• ars:ı 
içinde memba suyu, çamlıklar. nata
mam beton köşk bulunan vill~, gü
m iişlü kaolin, boya madenleri. taş 

ne, pazarlık için de Mercnn Uzunçar- N K - S N - F U - A Ö -
Ş'1 başı 19/1 No, da Ziya Tekçeye SATILIK HANE - Pat1b: Çarp.m- E s M K - lJ ö 
müracaat edltmesı rica olunur. ba caddesi 102. 9 oda, 3 helA, erek- namlarına. gelen mektuplan td:ı.

trik, bahçe. lr:Qyıı. antresi ~lnt ve rehanemtzden li.ldırmnlnn rica 
mutta~ mermer taşı 37.!5 lira. kira. olunur. 

işçi ARANIYOR - Usta blr tah
ta tornacı ile moblly:ı.cılıkta. çalış
nıış marnngoz ve cJlfıcılara ihtiyaç 
vardlr. Oalatnda Gümüt Halka .so
bk No. 8 Marsel :Marangoz Ateıyesi 
adresine her gfin öğleden evvel mü
rııcant edllmcsi. 

oe&l;'l, arsalar... ıntılıktır, Karaköy FmSAT - Üsküdarda Kü~fik Çnm
Melek ho.n No. 8 Emll\kservis'e müra- lıcada 90 dönümlük arsa ve 1çcr1sin-
caat. de 7 odalı bir köşk 400 kök armut 

getırlr. - 2 _____________ _. 

8500 ıJRAYA - Osman.beyde iyi ağacı ve saire a.ğaçlıır da çok. Akde- KARTAL MALTEPESLllfflE - Bir 
mevkide Ud katJ1 4 odalı bahçeli kli· YALOVANIN - Gnclk köyünde nlz ve Marmraay:ı bnkar. İçerlsinrıe tarafı dcmlryo1u ve bir ta.ratı denl-
g:lr ev satılıktır. Dosya 374 Taksim 500 dönfün meyva b~hçeslle. sulu, tar- eıı.mlıklar Kadıköyllndcn Bilyilk ze ya!ı:ın yol ve üçüncü tarafı demlr 
Şehltmuhtar cnd, 1/4 Vell Özder tel lalar 4 odalı evile dO.OOOa liraya, Çamlıcaya y;ıpılnn ycnt yol kennrın- ve dökmecilik fabrikası olup tııbrlka 
43488• _ 1 Knratöy Melek han No. 8 Emlfıt.scr- dndır. Görmelc ve görüşmek lstlyen: ve kö.şk inşasına. miısalt on bir kft-

ORTA VE YAHUT IJS&- Tah..cüll- vıs•e mütncaat. Jerln: üsküdardn AUamnt~nda Şile mır dönüm tnrıa aatılı.kUr. İlraz ha-
nı bltl.nnlş, mağazamıza bir kasiyer 16500 LiRAYA _ Pangaltı hamnm otelinin yanında bakkal Şevket B:ıy- rltaeı Yardır. Müracaat: Göztepede 
bayan IAzımdır. Marpuççulıır Çarfl}ı etvarında 3 katlı 3_. odalı btr Ap. FINDIKLI - Çarşısında dükkAnlı raktar'a müracaat. _ &, Cevat Paşa sokak No. 21 de Şükrü 
han No 28 a odalı. boyalı ~o Ura. icarlı s~~lam ev 1 Sa.!nın 3 

• . satılıktir. Dosya 375 Tabbn Şehit- •5,000• llm.yn. satılıktır. Kara.köy SATILIK Kı\GtR EV - .. oda ban- .... . . -
r.isE ''EYA ORTAOKUL TALSBE- muhtar cad.. lif Veli ömer tel 43486. Melek ban No, 8 EmlA.k.servb'e mii- 10 sarnıç kuyu eıeıı.trtk bahçesi yaRlı zooo LiRA t oda, mutrat, ıtı:ı 

Si - İki gence bir yazıhanede ayak - 1 racaat. boya mupmbalı, Büyük.ada Çar'lı:ıfe- heltı.. taraça ve tatlı suyu han :tu-
ltlerl verilecek, okullanna da. d~vam Jet sokak No. 38 içindekilere müra- yulu Uglr ev ecele sa.tılıttır. Gör-
edeccklerdlr. Alı:fam'da •E. B. M. K.> S39ot LİRAYA - 031llanbey cıva- YENİKAPI - cıvwında elektrlkli, caat. _ 

2 
mek tçtn pazartesı ve a.ıı Conlerı 

tiimuzıma el yazüıı.rlle müracaat - .ı:mda 4 katlı !5-& odalı banyolu, çok terkoslu ha\ragazlı k:Aglr ev .8,000• saat 18 - 19 ı,ındekllere mtlracaat. 
işçt ARANIYOR _ Bükümcü, bo- saltıam blr Ap •• at.ılıktır. Dosya 376 liraya ~tılıktır. Karaköy Melek han CADDEROSTANI - Pll'ıj yolunda Adres: Kuzguncu İcadlye Yeni Ha-

Taksim Şehltmuhtar cad. lif Veli No. 8 Emlfıkserv1s'e müracaat - 1 tramvay durağına 50 metre mesafede mam caddesi No. 34. - 2 'blnuracı, kordelA, terlt ve potin ba.- özder tel 43486. - ı 8/10 sayılı bir katlı beş oda, bir mlon --------------
lı makinelerinde ça~~bllecek i~le- HER SEl\'I'ITE _ .ı,ooo - 6,000• H- üç balkonlu yeni t!V sahibinin azl- TAKSİ!\f - Cihangir, Maçka, Şişli 
re lhtlyac; vardır. Galata Necatı Bey 8000 LİRAYA - Şlşll clvannda. blr raya bahçeli, bahçeslz ahşap evler metı dolnyıslle saWıktır. Görmek tçtn veya. Kurtulu!J SC'mtlerlncte 2 - 3 
Cad. ISG No. ya müracaat. - 3 tat ilzerJne 3 odnh bahçeli l:Agtr ev satılıktır. Kat-nköy, Melek han No. 8 öğleden sonmlan tçlndekilere müra- odalı blr apartıman aranıyor. Altşam-
ttMİRDE _ İki klşllik aile iıÇ1n Dosya 374 Tablm Şehitmuhtar cad. Em!Akservls'e müracant. - 3 caat (Te!efon 21633 Baş tabip Ham· da R. B rümuzuna mektupla mfim-

- ş1 rine h kkll lof l/4 veu ÖZder tel 43486, - ı zn) .. - 1 cnat yapılması. - 3 ....... et ve ev 1 e 11 e va 12 DA.tRın.t - Tam konforlu bir 
tenıız, dürüst btr kadın aranıyor. 38000 LİRAYA - Osrna.nbeyde apartırunanın 4 üncü dairesi •350011 SATILlK BAHCE - 0600 m2) de- KADIKÖYVllı'DE - Yoğurtçu tram-
İatedltlert aylık mik:tan lle kısa ha.- tramvaya yakın a er odalı banyolu llraya satılıktır. Karaköy Melek han nlze nazır. Salacak plajına tramvay vay durağında nezaret! kdmllell as-
llnı bildiren mektupla İzm1İ' P. K. t.ığlıun konfor apartıınan satılıktır. No. 8 Emldkservıs·e müraca.at. _ 1 durtı.tııla yakın içinde mu}l.teıır mey- rl konforu haiz 1k1 bölfiJt sekiz oda 
!:Y adresine müracaat. - 4 Do.va 385 Tnk:sfm Şehltmuhtar cad. va. apçla.1' l!llmıç ve bostan kuyusu iki salon tlç he!Ası altında 1kl dlikkA-
._.~CZAcı KALFASI ARANIYOR _ ll4 Veli Özder tel 4M86. - 1 KİRALIK - Mobllyah mobilyasız vardır. Görmek ve izahat almak için nı bulunan 177 numaralı hane satı. 
~bulda ça~ üzere pıratığl 14000 LİRAYA _Bebek. Küçük Be- evler apartımanlar. dükkdnlar mev- Gala.ta, Kefeli Hiirlyet handa mü- lıktır. İçhıdekl ev .sahiplerine m\i
•uvvet.11 b1r eczacıya. ihtiyaç vardır. bek caddesi iki tat ürerine 4_5 odalı euttur. Ka.rnköy Melek ban No. 8 tenhhlt &mı Kutrlye mftracnat racaat. - ı 
'!'azı ile İatanbul 757 posta kutusuna 2000 metre 1şlcnmJş bahçe köşk. nos.. Emlakservis'e mftrncaat. edilmesi. Tel: 43490. SATILIK KÖŞK - Xuzguncukta 
•ftracaat. - 1 ya. 380 Talaılın . şehltmuhtar cad, 1/4 OSMANBEYDE _ Tam konforlu l:LDEN SATILIK KÖŞK - İki tat Frenk tepesinde !ki kat. sekiz oda, 

kOMBiNEZON, GECELİK _ ve Veli ÖZder teı 43486. - ı 4 daireli bahçeli atlam apal'tıın.'Ul tizedne aetız oda, tlı1 heM, b1r ufak tıç dönllm bahçell çam. ~ meyva 
~lbt-ı~ tonfet.styonu yapan :l§çllere !OIH LİRAYA - şıpı ctvannda 3 satılıktır. Ka.raköy Melek han No. 1 koridor etrafı ballron dahlll boyalı aı?açlarmı Çamlıca Te Bolfalıa neza.. 

....,.aç ftl'dı.r. Pa.ncaltı HallslcArgazi tatlı 3-4 odalı bir AP • .sa.t.ıııktır. Dos- EmlakservWe müra.eaat. - eleJttrik.. haftg&Zl ve IU teal.-.tı ve retı bulunan 2'1 numaralı JcGıllc .atı-
laddeal 1541 No da Yenııee müracaat. ya. 381 Ta.kalın şehttmuhtaı· cad. ll4 bod.rum katı evtn etrafı btly{lk çam- lıktır, Çarşıkapıda Birinci .Azakza-

- ı Veli ömer tel § 486• _ 1 İYi BtR MEVKİDE -: ~ 10 ıratıı Jarla çevrlli ıooo metre muntbbama de Ap. 5 nwnaralı dairesine. -------------=..: ev ile metrosu 50 :turuşa ataçlı ana ]118kın bahçe dahilinde mtlteaddlt mu- AKiK DÖKME D&D 
~~~E iKt SAAT - İıı4ı1Ur.ce. 37000 LjRAYA - Osmanbey civa- satılıktır Karnk<Sy Melek han No. 8 tena meyva ata.ç.ları ve b1r dönihn KOMPLE B Ye -
::-·oU1&2Ca 11.tinla'rlniii b~ ffya rında 4 katlı 3-4 odalı modem ban- EmlAkse~'e mtiracaat emsalstz bat iki Jcu)'1i Te salama te- DEHANESİ - 8u turbınlle işleyen 
ı.er '1t1idn1 ~uşfnak ve :vazttıak -.ı- ~ A.p, .satJlıJc Do8ya 383 Taksim • matı Te havuz, ayhca bab9ede ahır ve balar bZ<lk yeya ext ba.k.ıHarda11 
letUe Dıuteminel Jrllen b~ bayana "9httmuhtaıı cad, 1/4 veıı ÖZder 60 BiN LİRA - Fatih tramnya .,._ 'llfÜ odası, mutfak ve aratJahk etrafı birden yetiıılf bet mlllmetreye l'.a-
her g\}n saat 1'7 den sonra lki saat l§ teı 43486. _ 1 yet ,um, nezareti fe1"1ca.11de7e malik duvarla çevrm kl'ıfk aatılıktır. Gör- dar bün' levha imal eden ~ 
~kt.lr. KolleJ mezunu veya ytik- dörder odalı altı tatlı dört rftz metre mek ıstıyenler Acıba.demde Esat paşa Dl1' btr bakır haddehanesi aı.tılıktır. 

Bursa. tklnc! sulh hukuk hftklmll-
ğinden: 012/ 55 
Bursanın Dere Kızık köyünllcn All 

oı;ıu Adem Bayender ııe nynı köyden 
Salih oğlu 8alih ZCybek b ey:lnlcrlndB 
müşterek olup knblli taksln1 ol.ına
dJğından satılarak parnsının hisse
darların hisseleri nL'>betlnde P='Ylaş
tınımasma iklnci sulh hukuk mah
:temeslnden verilen 3/3/942 -tarih ve 
942/1213 sayılı 111\mla knrar verUen 
Bunranm Dere KlZlk köy{lndc taıtu
mm ıs c!lt Te 15 sıra. nunıarnlı ve 
be§ yiiz llra kıymeti rnuhamm~ell 
btr değirmenin tarihi 1lfındnn iUba.
ren yirmi gün müddetle nçık nrttır
maya ~nldı~nd:ın nlmak isteyen
lerin kıymeti muhammcn eslnln yüz· 
de yedı buçuk n!sbetlnde pey ak
çeslle beraber Bursa sulh hukuk 
mahke~s!ne müracaat eylcmeieri vo 
ihale 17/9/ 942 tarlhlnb raslaynn 
perşembe günü snat 15 ten 16 yn ta
dar Buıro sulh hukuk odasında ya
pımcağı..ndan nlrn:ık 1st<'yenler!n o 
gün ıpezk~r mah kemede hazır bulun
malan ~e m M"Jdlr günde arttırma. 
bedeli gayrl menkulıin kıymeti ~u
hammcneainln yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde nrttır:ınlann sen 
taahhütler! baki kalmnk üzere art
tırmanın on gün daha temdit ile 
28/9/~ tarihine raslaya n pa'l:ırtesl 
ailnü aynı saatte mezkür gayrı m<'Jl
kulün · en çok arttırana. ihalesi yapı
lacağı ve ~rtnamesl tarlhl f fındnn 
ttıbarel\ h~rkese açık bulundu~u ve 
iti.razı olanlanıı on be§ gün lç!ıide 
evrakı müsbltc ile blldlnne1eri aksi 
takdirde satış bedeli payla§'ll\nsınd:ı.n 
hariç bırakılaca~ı ve 'belediyeye ait 
dellıillye rüsumu ve tel.tere barcı 
ve 1l6m pulu ve fern~ harcı ve evkafa; 
alt yinnl senelik taviz bedeli alıcıya 
a1t olduğu Uln olunur. --. tabaU taıebest olan1ar tercih Zltoe LiRAYA - PepeQ.!tQ ctvann- bahçeyi han apartunan. TaJcshn 80kağında <l numaraya her gftn 9 • Anbra ___ P_.K._2090 __ • ______ _ 

:-:nur. 15!5D ı>osta tutusuna mtıra- da 3 katlı 4-:5 odalı banyolu Ap, •- Kristal arkaaı MJlJf Emlı\klf. Tele- 12 ye kadar müracaat. - ı DEVBEN IATILJK i'CTtJTNctl •••••••••••• ... 
~ 2 ::· 1~113~~.~~uhıa;- ton: 

42277
• SATILIK APARTMAN - cataı- Dt1.KK!Nı - Kadıköyünün en 1flek Gö2: mütehaııııı 

l.ts~ ö - ÇAMLJCADA - .FeVkalAde nem- <>thmun iyi bir yerinde dört yol a#· bir yeri olan Altıyol a~\ıda 168 
Oit'l'A 'r 'Ye 'VEYABUT EN AŞA 1 

6500 LiRAYA - BomontJ clvarm- retı ~ 4 dönftm bahçesinde mebzlll zmda dört kat kfırglr konforlu apart.. No. lu dütkln devren satılıktır. Mü-
Jt:ı.ı. .ıısı!QSiL - Görmüş blr Türk da iki katlı 4 odalı bahçeli yanın kf.- meyva atacı n-.otörm tnhimba ne man satılıktır. Pazartesı. J)ellembe rncaat: Kapa.lıçarşı Cevahir Bedes-
~ bilen tercih edllln ynzt- gif ev satılık. Dosyn 384 Takslnı Şe- tatlı suyu bultlllan 'Dç da1rel1 .cenellk 10 - 12 (21832) tetefona. mOrncaat. tcnı 32/33 Mehmet Hü56}1n Knzcnn. Cağaloilu Noruosmaniye ~ ye ınuhabere işlerinde hftmuhtar c:OO. 1/4 Veli ÖZder tel 600 lira ıtn.d getiren blr k:ÖŞk sa,.tııık- - 1 - 1 caddesi Olman Şcrefeddin 
• ...bUi Ozere &lınacaktır. Şlm- 43486. - 1 tır. Ta.Uplerln Çamlıca Bulgurlu yolu SATlLIK APARTMAN ARSASI - SATILIK - Taksim meydanında aparlı--... N. 5 "llJt 't Y<.1lne göre 40 - 50 lira Tu k 80kn.k 18 N ftrtı, t1 .. ...... 
'tatı~cıı~cektfr. Hnllhnzır tahsil 55000 LİRAYA - Beyoğlunun g6.. za 0

• yn m caa ne. Nlşa.ntaş VaH konatı caddesinde senevi 1.!522 lira san irat get.ıren blr 
~aatıaı, bUdlrlr b1r mektupla. mü- bcğlnde !5 katlı 5 oda banyolu altın- SATILIK tl'nıversite chan Vez- sxı1 eb'adında bir arsa 10,000 lira- apartıman pazarlıksız 32,000 acele Haatalanni pazardan ba§ka 

• li .. ie Adres: Danüp sigortn han dn bir dUkklln acele satılıktı. Dosya; necller bahçell 4 kat on :y:a satılıktır. Mliracant yeri: G:ı.Iata satılıktır. Sabahl:ın snat 11 den 4 e her gün saat ikiden altıya ka· 
Bankalar caddesi Gnlatn.1385 Taksim şehitmuhtru' k:Arg1r blnn acele .sa.tılıktır. tlo1oıı ban No. 24. Telefon: W27. kadar 41812 No, p. telefonla müra- lliidiaİlr k.aiiibiiuilliediieiir.ııılTİİeiiliefiıioiiinlı:ıi2i2i5i6~6~ 

_ ı Veli ÖZder tel t3486. telefon 80528. - 3 caat. - ı 

Doktor Cemil Göıür 



8ahlfe 9 

NefaseU cihan defa' 90 dereoe Raan.,. T5 dttece Nenin limon çiçekleri kolonyalan bir milc)kttenberi 7apllmamakta n Huaıı koloa.,alannı 1evenler ösülmelde ldL Büyük fe4aklrbkla Wr 
miktar esam elU ~- P* falan Mr samanda bu nefis kolonyalar yapılacaktır. Basan deposu yeni adreslr Bahçekapt Nimet Ahla ANI yanmc1a. 

Kristaılze ve llki\ 
Yağlı - Yağsız -Güzellik Sütü - Cildi gençleştirir. Kadife 

gibi bir ten yaratır 

GOZEN ALLIGI """ıri r"?lklf'r Lavanta Çiçeği 
SEV BENt 

GÖZEN'in dort kokulu losvonıarı ~s~:R 
HtfLYA 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe parfumu 
ltriyat depolan Gözen müessesesi Büjük Poıtane caddesi No. 5 

Karar hüliıaıidır 
114211408 
Milli korunma kanununa muhale

fetten Balatta İspencller sokak 4 nu
marada kavaflık tıcaret.lle mekU} 
Bohor ~ıu Konartol hakkında İs
tanbul asliye 2 inci ceza mahkeme
sinde cereyan eden muhakemesi ne... 
tlces!nde uçlunun fllll sabit o1du
~und:ın mlUI korunma. kanununun 
32 - 5) ınıcu maddeleri mucibince 
yirnıl beş lira para cezası ödem~slne 
ve yedi gün mliddetıe dü:.tkA.nının 
k:ıp!ıtılmasma ve hfikfi.m katlle~tı
~lndcn ücreti suçluya alt 01mnk ~ 
re karar hillAs:ısının Aıc.,am go.zete
slnd. ne§redllmesln. 24112/ 942 tari-
hinde karar v rlldl. «1183h 

Kar r hülaaasıdır 
IhtlkAr 42/192 
Milli konımtu knnuoun muhale

fetten T rl!ıb:ı.şınd ca:ıa~dJ 14 nu
mlrı:ı.da man vlık tııo:ırett!e m ıgul 

1 ~u.-;uf o~ıu Hilmlt Alb:ıvrak h.ıkkmda 
• ı tanbul ikinci mll 1 korunnn mnhJ 
j keme91nde cerey n eden muh:ık1>me-

ARLON 
SAATL.A~I 

ICÖPQU8A$1 EMiNÖNÜ 
MAGAZASINDA 

ı?-'1( ... 
VACH E RON 

c:S. 

CONSTANTIN 
SAATLARI 
---·---

Her cıns Arlon allın.plribn. ~aşlı 

ve ~ossız saatlar . elmaslı Sö. 
~afyefer, pırlantalı çiçekle,. 

9ümüş hediye e~yoları 

bu l abi lır"Sİni:ı: 

I l nP~t~e .inde cu;lunun fllll sabit. ol- ,------------
du:hınd:ı.n milli ı·orunma k..'\mınunun 
s1 - ~ c•ı . m-:ıd"e!"rt mucu:ınce 4 Karar hülasasadır 
Um ıı'l" ' kuruş para cez:.:ısı ö em .>lııe İMıkAr 4.2/219 

~Bozkurt- ·Eml 
:se1otı11 meıbide atlf1ıa;nm.ıl t\stoatt cetdltlndtn m.ut&\ •rt 

llAnlantnm lfbu aatlflamnmn lnt&oına kadar netrOtUnaınınoalı i1tn 
olunur. 
Mertes - Tataım Abdtllhathlm.lt cadde.sin numara telefon G532 

Ankara oubesl - tnuı meydanı Yent Sinema OatQ 2303. 
IA!ell besi - Tramva dura 247 numara. 

Resmi ilinlar 
Türk Limited Şirketi 

HEY'ETl UMUMİYE RIYASETINDENı 
Sicilli Ticaretin 17528 nunıarasmda milseccel (Resmi 

ilanlar Türk Lhnited Şfrketl) Unvanının (Türk MaarU Cemi
yeti Resmi İlin işleri Bürosu Türk Llmlted Şirketi)' olarak teb
diUne ve Şirket nıukavel inin tadiline alt rnuamelAt mulen 
tasdik, tesçU ve ilan edilmemiş olmak.la beraber Şirketimizin 

şeriklerinden Türk Maarif Cenılyetlnin feshi Şirket hakkındaki 
davasmın kesbi kat'iyet ettltlne dair Temyb mahkemesinden 

SÜMER BANK ~ 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 

1 - Muesscsemizln Deri ve Kunclur F brikalarına daimi 

v Yedi gün mlUdetl" dükk nıııın k.'\- M!Ul korur,m'1 kanununa nıuhale-
p::ıtılrnasma ve hükOm kntilC.}tlğ nde r~tten Beyoğlu Kuledlblnde fbr:kapı 
ücreti suçluya. ald olmnk üzere ka- s. 14 nun\9.rada. bakkallık ttcaret.Ue 
rar hUlô.srının Akşam gazetesinde me.~ul Avram kızı ReJlna hakkında 
nc~redllıme.>lne l /5/942 t1rlhln:f" ka- İstanbul nı;Hye lkincı ceza mahkcmo
rar Vı'rUdl. 1887G. sinde c reyan eden muhaicemeııt ne-

çıkmış bir karar teblll edilme mlş ve Ta!lft19 memuru tayin! 
keyfiyeti dahi usul n tesçU ve Uan edilmemi§ oldufundan 
Şirketimizin t.ru flyesfne mübaşeret hakkındaki llAn usuısu. 
görüldüğü ve yapda..n llinın Şlrketfmlzce muteber hulunma
~ğı ilin olunur. 

. . . . ..... 
iŞÇi ALINACAKTIR 

2 - Verilecek ücret işçinin ko.bilıyet ve kudretine göre gW1de 
120 kuruştan başlar, bu ücretten b~ka fevkalıl.de zamanlara 
mahsus <'O 25 ödenecek, aynca öğle yemeği ve iş elbt~sl veri
lecektir. 
Arıu edenleıin 24 ağustos pazartesi günunden 8 eylül salı 

gtınüne kadar her gün v,.e 10 eylillden 19 eylüle kadar salı ve 
çarşamba günleri Çarştkapıda İstanbul Ayakkabıcılar koope
ratifi merkezinde fabrikamız mümesslli Sinoplu Mehmet'c 

Aydın Asliye Hukuk 
H"kimliiHnden: 

Aydının im m köyund"n Terzi o~Iu 
Su'"Ym"l.n Tet7: t rafından AJ-dının 
Tem ler nwh:ıUP ln1en Etrl Boyun 
Hafı-z: kızı Kubra n.k>yhlne çılan ht>
şanm'.\ d.~vasının y pılm:ıkta ol!Ln 
nı•ıh'.1.kemeıdnd müdd" aleyh Kubra

t~ce!;;n:1e suçlunwt filli sabit oldu. 
~undan milli korunma kanununun 
32 - 59 cu mad1eJI mu lblııc beş 
lira p:ıra c~za .. ı Cdeme .. ınc ve yedi glin 
milddeUc dukkAnının kapatılmasına 
ve hükwn kııtile4tlğlnde ücreti suç
luya ııld olnı;ı.k üz re karar hill~ı
nın Akşam ::t zetesln1e neşredılmest
ne 3/6/0U t.arlhlnde k rır verllcH. 

c887h 
nm lk met,glhının meçhul olm n- --------------
d:ın Ulnen tebllg t lcrıısına v~ ımı
tr k m"nln 10/9/942 cuma .günü sıat 

1 dokuza bıraı·ıtmasın karar v:ır1I01-4 

Karar hülasıundır 
c. 942/050 

ADEMi iKTiDAR VE BELGEVSEKLIGINE 
tcARŞI 

FORTOBiN 
S . ·• İ. MUAVENET VEKALET İ N İ N AUHSAT I NI HA i ZDİ~ 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 

milracaat etmeleri ii~lA~n;!ol~u~n~u~r:...:. !!!!!!!!!!!!!~ 

A eş Tuğlas 
1uğundln m ıdd"lnleyh Kııbrilnın 

mezkür cun v Blatte mnhkemı?ya 
ge!me 1 veya ltanunl bir vekil cönder
me .. l aıc.-n takdirde hakkın" gıyap 

Mllll korunm k nunwuı muhale- tı ;t. ;. ·,: _._, • 

fetten B:ı.lnt Tulumba sokak 12 nu-
marada klfmurcUlUk tıcnrctlle meş. ••••••••••••••lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil•• 

Vapur ocaklarında... Sobalarda, Maltızlarda 

En Fenni tekilde imal edilmiı 
REKOR ATEŞ TU(iLASI 

RE OH KMullAanRınıl(z.,ÇONKO Teminattır. Depo adresi: 
Tütiln gümriık Kemerli 
sokak No. 21 Tel. 24197 

TtlrklJ'e Ctimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulll4 tarihi: 1888 - Sernıayest: 100,000,000 I'ürk llrası Şube ya 

ajans adedt: 265 
Zirai ve ticart her nevi banin\ muameleleri 

Para. blrfktfrt:nlere 28,800 Ura ikramiye veriyor .. 

Ziraat Dankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hes:ıplannda en 
az 50 lirası bulunaıılara senede 4 d"fa çekilecek kur'a ııe aş:ııtıdak1 

olAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
'ııdet 1.000 liralık 4.000 lira f 100 aclet 50 liralık 5.000 lira 
' • 500 I> !.000 J) t 129 • 49 • 4.800 • 
' • 250 • 1.000 il> 1 160 • 20 • 3.200 • 

40 • ıoo • t.ooo • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 liradan qağı 

d(lşmlyenlere ikramiye çıktı~ takdirde ~ 20 fazla,,Ue verııecektır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylQJ. il birlncikinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Eti Banktan: 
Bankamız için takriben 1 7000 kilo 8 m/m kalınlıiında yeni ve

ya az kullanılmıı baklavalı aaç alınacaktır. Taliplerin 25/ 8/ 942 
gününe kadar Ankarada Etibank umum mUdürlüiUne milracu.tlan. 

BAYILANLARİÇARPINTlvE SiNiR BUHRANI ÇEKENLER 

NEVROL· CEMAL . 
DEN 20 DAMLA ALJNCA SINiRl.EAi YATl~IR.DE;RHAL F'ERAHLAALAR 

. ıe. . ..... ~ ,. .!. 

Blrlncl sınıf 0p"rnt5r No~irurJl!en ve Estetik cermhlsi mUt.chassw 

CAFER TAYYAR KANKAT 
ŞiŞLi CERRAHi KLiNiGi 
ım n v·1 er: : \ \! bd ıı am lıyatlnrı, sınır. dimağ ve nuha! şevki 

nmelly t• n. <ESTETiK YÜZ BURUŞUh"LUÖU, MEME. KARIN SAR-

1 
k.ırarı verll'c gı tebllg t yerlnP. c ~-
rıPk üzere llln olunur. ' ı8J2'>· 

Şişe ve cam 
kınkları 

Perakende ve toptan alınır. 
Müracant ycrt: Oalats. Kemeral
tı cadd" 1 tzmtrll oğlu Ho.n aı
tınd'\ o " All R•"!l Oeb.,ell. 

Ist nb ıl As'ive 12 ncl Hukuk Hıl-
k•mlığınden: 9421248 Esa., 

Hakim Cc'il.l Ar lanoğlu 1929 
KıUlp: fUkmet Buyükerhuıı. 
O.nacı: Ayşe Erhan: Fntlh Malta 

ç rşısı Islılmbol sokak 48 No. 
:Davalı· İbr hlm: İk metgl\hı meç.. 

hul. 
1 Davacı AyJJe tarafından kocası İb-
1 rahim aleyhine açtığı bo~anma dava
: smın d"valuıın lkamef,galıının meç· 
ı hullyetlne bin en gıyaben ve illlnen 
. yapılan muhakeme ı sı:ınunda K. M. 
ı nin 132, 138 ve 142 el maddeleri muci

bince t~rrt'.l.rın bo~ nmalarınıı ve da
-rolının 1 .s n" mUddetle evlenmeden 
m mnunlyct.ıne dair verilen 8171942 
tarlhll ve 9421248 sayı•ı hül·m!ln da
valının ikametgahının meçhulıyettne 

J 
binaen ilanen tebUsat ırasuın karar 
verilerek hükum fıkra mm bir .sureti 
tebUğ yerine g"çmek lizere mtıhake. 
me dlvanhan"sfne t:ıllk edilmiş oldu
ğundan lşbu llAn tarlhlııdcn ıtlbaren 
on b,.9 gün içinde temylz yolunn mü
raraat edilmedi~ takdlrdo hüküm 
kati~ec ğl b'"lll olmnk üzere llı\n 
olunur. 

YANIK, ÇATLAK. EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fevkaltıde 
tyl gelir. Derinin tıızelenmeslne 
ve ycnllenmeslne hlzme~ eder. 

HER ECZANEDE BULUNUR 

SATILIK ARSA 

gut bmall oğlu Kasan hakkında ta
tanbul 2 n.cl ceza. mahkeme.-dnde ce
reyan t'den muhnkenıe t 11eUccslnde 
"U~!unun tııll sabit o11u~unct:ın mtııt 
lo::-unma kanununun 31 - 59 uncu 
ınl\fü.lelerı mucibince on llrı:ı. para ce
ıa.-;ı CS:f Pmesıne v 14 on dört gün 

1 müddetle de dükkılnının kapatılma-
ma ve hükmü kat.Ue-ltl~lnda fıcrctl 

suç1uya /\it olmak Uzere karar hiil -
1 

sasınm Ak.'J1m gazetesinde ne redil
me<ılne 1512/94:? tarlhlnd Itrırar ve-
rlldl. (8843) 

Karar hülasasıdır 
c. 42/1436 

.POK R 
:rRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi talirft etmez, 

cildi yumuıatır. 

Her yerde POKER traı 

biçaklarini arayİniz. 

Milll korw1mıı kcınunun:ı. muh.ı.teret.-

1 
~--•••• KlZ ve ERKEK KISIMLARI 

ten Tahtakal'.!de Taşçılar. c\lddesln- B v • • L • 
1 de seyyar lt:Mkecllik tlc'.ll'etll me.}- o g a z 1 ç 1 1 s e e r •ı 

gul Paraşklva o~lu Kozma hakkında I 
Istıınbu1 aa'tye lklnct ceza. mahke- ANA SINIFI - iLK - ORTA - LlsE 
n'eslnde cer yan ed~n mu.lt!lkemesl 

1 Yatılt ve yatısı~ talebe kaydına ye eaki talebenin kaydının 
netle sinde suçlunun tılll S3.blt oldu-! yenilenm e1ine \)aılannuştır. 
ğundan mllli korunm'.l kaııummun 1 ARNA VUTKÖY ClFTESARA YLA t 
32-59 uncu maddeleri mucibince beş' •••••ıiııiııiııiıııiımlllliiıııııiııııiıııiiiııiıııililılllliiilıiıiRiııimm•Tiıeiiiiefiionıiiiıııı ıi3i6•·1İ2iilti0İııll•i• 
li..--a p:ıra C"zası ödeme-ine ve huküm ı .,.•••••••••••••••••••••••••• katı:e~t.Clnd" Ucretı suçluya atrı ot- il 

nıak Uzı-re kar r htııa ~ının Akşam Antalya Umum-. Nakıı·yat 
g:ı.z .. teslnde n~.,redllmeslne 2412/942 

tarlhlnd kO.~\r: verUdl. e83G7· ~ TÜRK ANO iM ŞiRKETİNDEN ı 

Karar hüla audtr 1 Alakadarların nazarı dikkatineı 
c. '2/1304 İstanbul D(jrdUncil Noterliğinden musaddak 9/7 /942 tarih ve 
Mılli korunma kanununa muM.le-j 61G3 No. lı vek§.letname ile Şirketimizin Gümrük servisl işle-

r tten Skk"cld:ı Ankara cadaaslndc i rinde istihdam edilmekte bultrnan Turhan Dehmen211 ne Hayri 
259 numar: d:ı bakkallık tıc1retue 1 <?kkey'ın göril~~n lüzum Uzerlne vazifelerine nihayet vet}lerek 
m~ ~uı Mehmet o~ıu Hilmi Eğe ve Ali §trkctimizle munasebetlcrl kesllmfş ve şirketimiz namına hJr- · 
kızı Bedriye haki rında İsbnbul pR- bl ı 'f • 
!iye ikinci cına mahk mcsınde ecre- r muame c ı asına sıfat ve saHUıfyetlerl kalmamış bulunC!u-
yan eden muhnkeme·ı netıcestnd" ğu alAkadarlarca blllnmek üzere il!n olunur. llliıiırııııiiil• 
suç!unun filll Slblt oldııi1und n milli,---------------------------
ı·orunma kanwıunwı 32 - 59 cu mad
deleri muclb•nce beş lira p3ra cez.:ısı 
ödemesine ve yedi gun muddetl" 
dtikkanının k!ı.patıımasınıı. ve hükiuıı 
kııtileş!lğlnde ücreti suçluya ald ol-· 
mnk üzere karar hiıl1.sasının Akşam 
gazetesinde n"'1'Cdllme ine 2\.117/942 
tarlhlııde knrar verildi. c8S4lo 

MEMUR ALINACAK 
Türkiye iş Bankası A. Ş. 

lstanbul Şubesinden: 
Bankamızd çalı;ıtmlmak Üzere 24 ağuıtoı 1942 pazarteti gUnU 

yapılacak müsab ka imtihant ile on memur al1RaCaktır, 
Karar hülasasıdır Taliplerin ıeraiti öğrenmek ve kayıt olunmak Uzere en ıe9 20 

C. 42/ 1524 ağustos 1942 ak~amına kadar Yen( camide 1§ Bankaaı Memurin ıef· 
Milli korunma kanununa muhale- li .. in müracaat etmeleri ilan olunur. 

!etten Ha köy vapur lskclcsı cadde- ı;:=::::::::::::::===============ı sinde 151 numarada helvacılık t.ıca- 1 
retli!) me~uı İsmaU ogıu Mehmet 
hakkında İstanbul asliye 2 ncı ceza 
mahkemestnde cereY'on eden .tnuha
kemesı netıccslnde suçlunun filli s:ı
blt olduğundan mllll korunma ka.nu-
nunıın 81 - 59 cu madde1erl mucl
blnce bei lira para ceıası ödemcıJne 
ve yedi gün müddetle de dük1'.4lnnın 
knpatılmnsına ve hükUm kat'ıl~tiltln- ! 
de ücretı ŞJıçluya alt o'mak üzere ı:a- ı 

1 
Hasan Hüsnu Sioahıooıu 

rar h~s:ısının Akşam gazeLc:ılnde 

Sultanhamam cad. No. 4 Tel 20628 
Yatı mekteplerlne eldccek çocuklannızın Yatnk. Yorgnn, ,B!ı.tta.n.1-

ye, Çarpf. Havlu. Pike ortlisil, Ç:ı.m~ır \'e bllllmum tuh.atiye eşyasını 
Kuzguncuk Ue PaşJ.ltmnnı n~- 1leşredllmeslne 4/3/942 tnrthlnde ka-

da denize 22 metre yllzil olan 680 tar vcrlldl. 18363• 1:::::::::::::::::::::::
1

:::::: 

Ch\•en flatlarla ına~.ız:ımızda bı,ılablllr:Jnlz. 

metrelik blr arsa satılıktır. Ö~ledcn ZAYt _ tstan:bul Llman dat~ln-
dcl) e.lm~ olduğum 255 s cll numaralı 
Ilınan cllzdnnımı kaytıettlm. Yenlsl
nı a1acağımdıı.n eskisinin hllkmü yok· 
tur. 

sonra 20077 ~ telefon edllınest. 

Daktilo bayan aranıyor 
Eski Türkçe bllen terelh edU.lr. 

Tah~kale şe~ Davut Han 1 numa- 84212318 numaralı ?. hmet oRhı ' 

YAZIHANE . ARANIYOR 
Banknlar cadde31. ve Yan sokaklarda lyl bir Handa yazıhane ara

nı or. Teslıı ma:<ıratı ayrır,a. verillr. Her gün saat 15 den sonra. 


