
HÜDA VERDİ ERKUf' T 
RADiO A TÖL YESi 
Ycnl teşkll~tıı:ı. tekrar ı:.ıallyete bllflanuftır. 

Her 111ark& Rathro tamırıerı ırurett tennt~ lt 
Azam! 1tJna ile :ynpılır. 

Galata Voyvoda. cad. 47 Voyvoda bazı ı nc1l kd lG 

TUNA DERSEVl'nde 
O•ta - Lls3 v,. Teb."Olk o.:uUn.r to.lebes!ne 

!UA'IEJ\li\TIK - FIZIK - KiMYA ve llslln dersleri 
\'C 

1.tnlverslte F. K. B. ta.1c-be..slne tecrO.bl fizik ve v. 
kimya d.?rs!crı mlit.ehıı.ssı; l}ğretmenler 

ta.rafından \•erlUr 
Ac1r83: İstanbul - Aksaray. Atatuı1c Bulvarı No, .. 

CUMARTESİ 1 Ağustos 1942 Sahibi: Necm~ddin S'ıdaıt - NC§riyat müdürü: IDkmet Ferldun Es - Ak§am Matbaall 

Ticaret Vekili Denizli' de 
mühim bir nuttİk söyledi 

BU SABABKi TELGBAl'LAB 

"Türkiye cümhuriyetinin _)'aptıfı hamleler bitmemiştir. 

Saracoğlu h'/Jkumeti T'iirk milletinin refaha kavuş ınası 
için gereken yolları açacak, T'iJrk ordusunu her ihtimale 
cevap verebilecek iistün kudret ve kabiliyette tutacaktır,, 

Harbin en 
ehemmiyetli 

safhası 

Berlin, 8ntlmilzdeld 
hafta bu safliaya 

varılacağİnİ zannediyor 

Bcrlin 1 (A.'A.) - BUyUk taar
ruz bqlıyalıdanberl Alınan alrlerln 
miktarı, hareketin ehemmiyetll eaf. 
han bitmeden evvel bUdlrllmlyecek
tir. Bu safhaya önllmUzdekt hafta 
vıı.nlaca~ unınediliyor. 

.. 
Denizli 3 f Ticaret Ve-

kili Dr. Behçet Uz, Aydından bura
G"A gelirken Sarayköyde pamuk mU.
tahsillerile .lı:onuşmuıtur. Halk, Ve
kild!!n sulnma i:inin teminini mc
miştir. 

Dr. Behçet Uz, saat 19, 1 O da De
nizliye gelmig ve burada l 4 doku
mcıcılık kooperatifinin birle~mesi ile 
kuruhın Garbi Anadolu Dokumacı· 
)ar Küçük sanat kooperatifleri birli
ğini törenle açmıştır, Burada bir nu
tuk söyliyen Ticaret Vekili demiı
ti.r ki: 

cYurdun geçtiğim gooiş ve feyizli 
bölgelerinde yükselen tek ve kud
retli ses, İnönünün etrafında topla· 
nan haşmetli bir birliğin ifadesidir. 
Adnna ve Balıkesirden başlıyarak 
Manisa, lzmir, Aydın ve civarları 
aynı canlılıkla bu ıamimt tezahürler 
içinde çalknnıyor. Meziyetli bir mil
leti:ı bu kudretli sesini buradan hli· 
tün yurlta§lara ilan etmek zevk ve 
aaadetini bahşettiğiniz için sizlere 
gükranlarımı sunmak isterim.> 

Türk milltinin başaramıyacağı hiç
bir iş olmadığına işaret eden Behçet 
Uz: clçimizde sizlere hizmet etmek 
için hudutsuz bir sevgi ve vazife aş
kı vardıu demiı ve hükumetin kud
retini, halkın sevgisinden aldığıını 
ıöylcmiııtir. 

Behçet Uz, Türkiye Cumhuriyeti 
lıükumetini.n hamlelerinin henüz bit
mediğini \'e bunun bitmiyeceğinl 
ıöyliyerek demiııtir ki: 

cHamlesiz bir mület kanıı.z bir 
vücut gibidir: kolay yıkılır, Cümhu
riyet hükumeti böyle bir hataya asla 
düşmiyecektir. 

Y ~i hükGmctimiz. Saracoğlu ha
kumeti, işte bu iman ile ve tizden 
aldığı güvenle memleketin ihtiyaçtan 
Uzerinde duracak, Türk milletinin re
faha kavuşm&11 için gereken yollan 
açacak ve bilhasaa dünya hercümer
cl içinde Türk milletinin mukaddea 
lıaklannı, dünya vaziyetindeki nazik 
ve ehemmiyetli durumunu daima 
göz öaünde bulundurarak, muhafaza 
edebilmk için Türk ordusunu her ih· 
timale cevap verebilecek üıtün kud
ret ıve kabiliyette tutacaktır. 

Litvinof, harekete 
geçilmesini lstemit 

BerlJ.q 1 (A. A.) - Ruııyanın 
Londra ve Vqlnglon sefirlerinin 
yaptıkları teşebbU.ler, Sovyetlerln 
içinde çırpındıktan vaziyetin bir de
lili sa)'lhyor. Utvlnof, B. Rooıo
velt' e, Ruayanın yilkUnlln hafifletll
mesi için derhal harekete geçilme
skıl ısrarla latiyen B. Stalinln talehl· 
ni bildirmiştir. 

Uzak Şark'ta hazirlık 
Londra .31 (A.A.) - Dally Mfr. 

ror gazetesinin aakerl mUneklddl ya• 
ztyorı cBir aenedenberl Soıvyetler 
Uzak Şark menilerini iyice takviye 
etmiıılerdlr. Mareıal Blüher ile pn .. 
ra1 St•rn Japonlann yazın aonu pl
meden taarruza geçeceklerinden 
emln bUlunmaktadırlar. 

Şiddetli bir muharebe 
MoakoYa JI (A.A.) -Don neh

rinin aai k.ıyıaında çok ıtddetll bir 
muharebe oluyor. Almanlar Klet., 
kaya' da tlddetle ta.arruu aeçmlfler
dk. 

Halk ihliyacmdan fazla mal 
ve eşya almamalldır 

Cenup meydan muhar~ul kad 
ııafhaya Kfrmittir. !ovyetler rieatl bı
rakarak mukavemete karar vermİt" 
lerdir. Gazeteler her ne pahuın• 
oluraa ol.un. Almanlann durdurul· 
ması lilzumundan bahsediyorlar. 

Almanlar Kerç boğazini 
geçmemiıler 

Bedia 31 (A.A.) - Alman. kıta
larının Kere; berzahı ke8lmlnden ha· 
reket ederek taarruza geçtikleri hak· 

Vali ve Belediye Reiıiı «Pahalılığa sebep 
isteyenler kanunun pençesinden 
kurtulamiyacaklardır• diyor 

olmak k111da yabancı memleketlerde dola
,an haberler Alman hük.Clmet mer
kezinin aakert mahfillerlnce tama
mile hayal mahıulU addedilmektedir 

Vail H belediye relal doktor Latn 
Kırdar, dtln gazetecilere fU beyanat
ta bulunmuıtur: 

- taşe mtıdtırıntnnnn IlAn beri
ne belediyeye ıeçen vulfelerl t1tla 
blr ıtına ile göreceııs. İçlnde bulun
duğumuz fevkalld• oartlara rac-men 
halkın hlo blr suretle sıkıntı çekm&
mesln• çalışüaca!ttır. 

Moskova radyosunun 
veı1lecektlr. Toplantıda btly111c tactr- Kızılorduya mesajı 
ler c1• bulunacaktır. Aynı 1şle meşgul 
t.ıcartt mllesıseselerlnln guruplar te4- Motkon 1 (A.A.) - Radyo. 
kil ederek blrbtrlertnı kontrol etme- orduya hitaben iti mesa}t neıretmlt
!lert, nonnal olmıyan alını ve s:ı.tım tlrı cKmlordu ukerlerl. gaddar bir 
yapmalanna meydan verUmemesl. dtı- dü,man memleketimizi tehdldedi
ttlnillQyor. yor. Meydan muharebesi verirken 

Alman haydutlannı yok.edin. Mem· 
leket ıize lnanmışbr. Buna l&yık ol
duğunuzu gBsteriniz. • 

Manı sahilinde 
manevra 

Almanlar asker çıkarma 
teıebbilsüne karıi tedbir 

alıyorlar 

Briansk'ta 
bir Rus 

taarruzu 
Rusların 4 köyü 

zaptettikleri bildiriliyor. 

Parla 1 (A.A.) - Manı denizi Londra t (A.A) - Sovyet lata-
sahillerlnde Almanlar talimler pp· lan merkezde Briansk. kesiminde Al
mı~lardır, Talimlere kara, deniz ve man mevzileriııe hücum etmiılerdlr. 
~ava ~uvvetlerl iştir!k etmlıtlr. Ta· Cöğüı göğüse muhnrebelcrden aonra 
nnlenn esası Mnnı boyuna asker çı- 4 köy zaptedılmi,tir. Almanlana 
kar;n~ harele.eti idi. ~ehlike ip.re.ti talcvi}·e kıtaıoı getirmek t~ebhüıll. 
verıidıkten bırkaç dakıka ıonra mU- Rus top ate~ile akim bırakttnlmı,tır. 
dafaa harekete geçml,tlr. Hareketi 
idnro eden Alman amlralı neticeden Don kavsinae 
memnun olduğunu blldirmiıtir. Londl'3 1 (AA.) - Don nehrini 

Bertin 31 (A.A.) - Salahiyetli geçen Alman kuvvetlerile anudane 
kaynaklardan öğrenildiğine gfüe. muharebeler oluyor. Bnı yerlerde 
Atlantik, Mano ve Şimal c:lenlzi kıyı· Ruslar yeni mevzilere çekilmi:ı'er
lan boyunca Biarritz'ten Klrkenese dir. Don kavsinde Timoçenko, Sta· 
kadar uzayan Avrupa ıahU mUatah· lingrad'a olan hareketi durdurmur 
kem hattının gcrl3inde yeniden ku- tur. 
rulmuı ve yahut ulah cd!lmlı yUz- Moskova radyosu, Alma.."tlarıa 
!erce Alman uçak alanı vardır. Bu Kl&tskaia' nın cenup batısında yeni
alaıılıırdakl beton havalanma pistle- den 40 tank, 2 motörize tümenlıt 
rl. Alman uçaklarına hava ıartlan ne hUcum ettiklerini, fakat hücumların 
olul'la olsun, !havalanmak ve yere in- !:ardedildiğini bildiriyor. Bir Rus bir-
melt lmk!nını vermektedir. Üği 60 ki,i kaybederek 200:> Af m.,_nıı 
.__ yoketmiştir. 

Alman ileri 
hareketi 
Almanlar timali 

Kafkaıya'da iki koldan 
ilerliyorlar 

Sovyet tebliği 
Londra 1 (A.A ) - Gece yaruıa 

Moskovada neşredilen Sovyet teb
Iiğiı cGünduz Sovyet kıtaları Klc•.
kaia, Cymliansk ve Batajsk'ın cenup 
ve cenubu şarkiııinde çarpışmışlar
dır. Diğer kesimelrde deği~ildik yok
tur.:. 

lran'da 
neler oluyor? VlchJ 1 CA.A.l - Olma.il Ka.fku

ya•da Alman b.aıTuzu 2 tatlkamette 
devam ediyor. Don nehrini seçen bir 
kol Proletar.skaya'yı işgal ettikten 
sonra Satsk'a gelmiştir. Şlmdl bura.- Kabine iç iıleri yüzünden 
d& muharelbelerıolwor. Rostof v• istifa etti 
BataJsk.'tan ııerllyen Udncl tol Ku-
çevska'Yl a.lmıftır. Bu kel Ma1kop 
petrol aahasına yakl&0170r. Bu sa.ha Tahran 31 (A.A.) - lran Bat
Rua petrol ıstlhaallnln ôoda blrlnl vekili Süheyli, kabincıi lzuından bir 
tem1n etmektedlr. Aynı ramand& K&- kaç kişinin çekilmesi üzerine lraa 
rııd.enl.s donanmasının olmdl bulun- ükılmetinin iıtifa ettiğini parlamcn
duA'u Novorosı.t llmanı da tehlike- toya bildirmiştir. Yeni hükumet tct-
ye gl..tlnelctedlr. kil edilinciye kadar kabine vazifeSl-

Don t.avslnde Kalaç'ta Glddetl1 mı.ı- _ı d k · z d'ld'" · 
h "'--1 de ,._ edl 

0 
.,.,,_,,___ ne uevam e ece tır, anne ı ııııne 

ar.,,.,., er v...... y r . ..,,,. ......... ..,..., u..& •• • 'f b b' ·ı d 
cen bunc1a Rus.lar A1maıılann Ueri gore. ııtı anın ıe e ı tamamı e .. 
ha;ketlnt durdu~a~ çalıfıyot1ar. hilt ıiyaıete ait meselelerdir. 

Ankara 31 ( Rdyo Caz:ete1i)-Ber
Şimali Fransaya hava lin radyosuna göre. Ruıların Azer-

aklni baycanı işgalinden •onra tah\tik .. 
Hepiniz biliyorsunuz. Bazı 11kıntı

larımız oldu. Millet hayatında öyle 
11kıntıların ehemmiyeti yoktur. Elve
rir ki, milletin bünyesi. ruhu sarsıl
masın. Bazı kötü ruhlular çıkabilir 
ve milletin güzel terbiyesini istismar 
etmek iııiycnler olabilir. Fakat onlar 
bilsinler ki, Türk milleti keadilerine 
aala tahammül etmiyecektir.> 

Tüccar ve esnafın memlekete olan 
al~ka vt batıan fazla Jtazan9 hır
sından vazgeçme!erlnt ve makul btr 

Subay beden terbiyesi 
kurau bitti 

Londra 1 (A.A.l - inattı. t&Jyare- ve muhakemeye lüzum görmedell 
lert dibı etlndüz Şlnıal1 J'ranM ÜZ''- binlerce lranlıyı öldilnneleri kabel
rlnd.t uçmu,Iardır. Birçok hedefle t n•nin istifasına ıebep olmuıtur. 
taamıs ed.llı:nlottr. Hava muh&reba- Bunun ne derece doiru olduğu bl
lerlnde 11 Alman tayyarell dt1fllrül- linmiyor1a da $ehln,afın lran guet• 
mllşttı.r. İnglllzlertn 8 tayyaresi. ka- lerlne verdiği beyanatta lranın iç lr 
yıptır. lerinde ban dilz:enaizliklel' olduı. 

11111111111111u11ıuıııı1111ıeı:ınu~nn111111ın1111111111nıu111111111111111111 hiısedilmektedir. Şehinıah ıöyle d .. 

Vekili, bundan sonra Belediye 
tarafından şerefine verilen akşam 
(Yemeğinde bulunmuıı, tetkiklerine 
devam etmek ve geceyi geçirmek 
üzere, beraberinde vali ve bazı me
buslar olduğu hnlde Buldana gitmiş· 
tir. Dr. Behçet Uz, Tava•, Acıpa
yam, Çal kazalarında ve civarların
daki harmaınlan gördükten sonra 
tekrar buraya dönmüştür. 

Ankarada 
Ankara 31 - Ticaret Vekili bu

raya geldikten ıonra, birçok mühim 
.kararlar "Verilmesi bekleniyor. Tica
ret birlikleri ıimdilik l&ğvedilmiye
cek, muameleleri sadeleıtirilecektir. 

Makarna ve bisküvi imali hakkın
daki talimatname de Vekil geldik
ten sonra katı şe1c1ini alacaktır. .. 
Ankara polis enstitüsünü 

bitirenler 
Ankara 31 (A.A.) - Polis ens

tltüsünU ve kollejlnl bitirenle-
1".1.n dlploma tevzii merasimi bu
gün enstitü binasında seçkin blr 
kalabalık önünde yapıldı. 

Mısır' da 
Londra ı CA.A.) - Batı çölünde 

leni bir hMlse yoktur. P~rşembc ge
cest Tobnık ve Mcrs:ı llhtruh yeni
den bombardıman <' ı.' . ynıırml.ar 
Çıkmıştır. Motöı% 2 g t ,. e t ın 1 a-

kArla lktlfa etmelerlnt Icabettırır. Ankara 31 (A.A.) Genel
Mlııt korunma kanunu h1lktlmlerl kurmay başkanlığının teşebbüs
baki olduğundan makul klr haddini lerlle bir müddettcnbert Harb 
aımak, mal saklamak veyıı zl.ııclrle- okulunda açılmış olan subay be
"!• t1caret yaparak pahalılığa sebop den terbilresl kursu bugü.n sona 
o.mnıc utıyenler kanunun pençesin-
den ıcurtulamıy:tcaklardır ermlşt1r. Kursa i§tlr!k eden seç-

. kin subaylarımız 20 gündenberl 
Diğer tarattan halkımız da 1htıya- devam eden yazılı ve sorulu de-

cından fazla mal, qya ve sa1re al- ı 
mamalıdır. HilkOmetımlzln aldııtı nemelerde k!mUen muvaffalc: o -
tedbirler sayesinde memeketlmtz hlç muşlardır. 
b1r zaman büyll.k blr darlık çeL-m!-
yecektlr. Halka tevzı. edllen ekmek 
mlktannı azo.lt.mak tstemlyoruz. Şe
hirde bazı semtlerde muvakkat blr 
darlık görülüyor. Bunun önlenmesi 
1çln IA.zım gelen tedbirler alınmakta
dır. Bu vazıyet devam ctm1yecekt1r. 
Halkımızın mutmain olmasını ve 
memleketin içinde yaşadığı fevkalA.
de şartlan d!lşUnereıc bu kabU vazl
yetıert hot gönneslnt temenni edem. 

Piyasa durumu 
Piyasada dlln mühbn blr doğlşlkllk 

olmamlftır. Yalnız zeyt1nyaA, sabun 
ve peynir flat!ertnde hatıt blr yükse
l!J vardır. Zeyttnya~. evvelce pera
kende lltresı 120,5 kuruşa satılırken, 
ş1md1 123 kuruşa çıkmıştır. Peyn!r de 
120 l:uruştan 130 a yUkı>elmlştır. Pi
rinç flatlerl 90 -110 arasındadır. 

Loknntnlardıın bazıla.n unlu b&rek 
ve tatlı yapma~a başlamıştır. Bültın 
börekçi, tatlıcı ve pıı.stncıla.r yeniden 
Jşe bnşlama.k içln lıazırlıkla meşgul
dür. Bir fınncı kilosu yeLnılş kuruş
tan un fdpn.rl.ş ctmlştır. 

Bugün ticaret odası salonunda va-

Fevkalade kazançlar 
vergisi 

fzmlr 31 (Telefonla) - Fev
ka1Me kazançlardan alınacak 
vergi hakkında bazı temenniler~ 
de bulunmak Uzere ayrılan heyet, 
Ankaraya gitm1şttr. Yüzde 80 
vergi çok görülmekte ve 940, 941 
yıllanna teşmlll 1stenın°mekte
dlr. 

Kemalpaıada kocasuni 
yaralıyan bir kadln 

mahkum oldu 
İımlr 81 (Akşam) - Kemalpaşa 

kaıasında kocasını sopa ile döğerek 
yaralıyan Emlne ndındnkl l:adın ile 
suç orta~ 14 y:ışmdn.kl oğlu Allntn 
muhakemel"rl ~yapılmlf, suçu sabit 
olan Emine 12 sene, All lkl sene 
hnj)se mahk" m olm•ı lotdır. Emine 
ma.h:,cm '. 
eve crırhoş 

{Pırino çu.,allan, ııaJ 'Y ~l tr. ı:iano. çıl: 'ı, ı ı ıı• 1 
- O.l eLe.1;ıJ .ı -

mektediı 
c:Milletimin dertlerinden haberdar 

olmak istiyorum, fakat milltim d• ! içtimai mükellefiyet lüzumu hluisll 

ı duymalıdır, Ben her hU8U9ta milled
me yardım etmek llterim. Fakat mil
let de el ele vererek bana yardım • 
melidir.:t 

Franaa'da hükômete yeni 
bir salahiyet veriliyor 
Lonılra 1 (A.AJ - P'ran81.'d&ıl ... 

len hl.berlere göre B. L&v~ 
Nazarlar Meellslne, A.mme 
muhil bllt11n teza.h~ert men 
için saIA.hl.yet ver1lmtllnt dair 
proJe tevdi etm.ıftll'. Amme 
muhU hareketıert ta1ln etmek batlıi 
1a hll~ete verilmektedir. Ba 118 
reketıerde buhmanlara T..u.oelıı • 
?:alar arasın.da oıtım oeaa da ftld& 

Basra'ya bir çok Amer&. 
kan malzemeal aeldl 
Bağdat sı· (AA.)' - Btri 

Amerikan gemileri. Basrap 
miş ve Irak ile Orta Şaı1an 
memleketleri için malzeme 
lem iştir. 

Mısır' a ha va akini 
1 E.31ılre 1 (A.A.) - DahUlye N~ 

r 'tinin t."llllğine g5re İskenc:ıertye'Jt 
yapılan hava akınında 4 o!ü, 13 ya.. 
r.ı.!ı var1ır. mtc:'.lr h;ıflrtır. Occe K&-
1 lrt>, S v k. 



SahJte 2 

BEB TELDEK 

Günün efendileri .• 
Gece yansından sonra bir otomobil rttrmtnsııe yntağmı-

dan sıçradım. Fakat S'onra aklıma getm. Her gece bu va
tltler otomobille evine dönen, mahailemfzln medan ltt1han, 
tevgfJI komşumuz nkunduract» dır. O fimdl semtin en iyi, en pa

Kafkas petrolleri 
Rusyanın petrol zenginliğinin 

doksanı Kafkasya' dadır 
yüzde 

1 Ağustos 194% 

HAR~ DURUMU 

Almanlar Şimali Kafkasyada 
büyük bir hızla ilerliyor ar hab apnrtınuınında oturuyor. Pek dyade ~için biraz eğ'- Almaıılariıı ,ım.lt K.t.lk.qa':ra l,929, 1001 1938 de 843,000 tona 

lenmest hakkıdır zavallının... Son zamruılarda fazla çalışnıak- sinnelerl berin• Rue peaollerl her- lnmlıtlr. Bunun .ebebl Rwyada aa
tan o kadar sfnfrlerl bozuldu kt Meta biltUn mahalle halkından k..ın nazarı cllkkatlnl ~kmeie hat- ilayUeflT.le ytıztınden '9 aaıfiyatın 
lelftmı kesti. t.lzerlne asabiyet geldi. Blnız ef1entrse beDd ıdnf.r.. lamıfbr. Petrol SQW7et Ru:ranm en artmuıdır. AYnı zamanda draatte 
Jerl ynhşır aslanın?.. bllyilk tabU M"etldtr. Memleketin de hayvan kuvveti 7erlne petrol ka-

Yastığımı düzelttlm. Gözlcrlrnl yumclum. Dalmışım. cıGUnTJ• mubtellf nok.talarmda kırka 7akm im olmuıtur. Son eenelor u.rfında 
Bir otomobnı •. Sıçradım. Fııknt ybıe aklım ba,.41Illla geldi. Bu petrol aahuı nrdır. Fakat b&tlıca petrol letihu.Iinln 32- 33 milyon to- ı 
saatte otomobille snzdnn dBnen aziz l'e muhterem komşumus petrol membalan Kalk.uya' eladır. nu Rwıya· da aarfedillyordu. 
cbakknlo dır. Eskiden köşedeki mfnlmfnl dQkkAnda ~ara, BlltOn Rue petrol lstilualfnin Tllzde Kafkas petrollerinin aakll için bir 

Alman tebliği Ruslarin perişan bir halde 
çekildiklerini bildiriyor 

Dota cephed 1 likenin tehdit ettiği ıu sırnaa l:iu
Du gözönilnde bulınıdurmalıdır> 
diyor. 

kavanoz fçlnde knlnınıdan bayatlayıp Adeta kabukla~ aldde>- doksanı buradan tembı edilir. çok petrol borulan Tardır. Bwılar-
ler satardı. Şimdi m:-~"8.Za!J Jıoskocaman bir m~ halindedir. Kafkuya'da ' petrol eahaai var- dan en mühimmi ~kcı n. B~tum 
Biçare günün bir dakilc:ısında bfJe boş durm.as. Jlablre para say- dırı BakG, CroznT •• Maikop. ~dadır. Burada çıh boru döoen· 
makta, hnblre hesap yapmaldn ... Mfisaade edelhn de biraz et- Gromy H Malkop tfmJt Kalk...- mJıtır. Gromy llo Hazer denl%i hyı
Jensf n f •• yada. Bakö. Kalku dailanıun ce- eında Maha9 ka!e ve Rostof araam-

Yattım. Aradan bir saat geçti... Gürrrr! .. Bir motar sesi da- nubundadır. Bu Uç petrol eahuın- da da \IZU~ bir 1:>oru hat;tı nrd~r. Bu 
ha! .. Bu sefer dönen sayın komşumuz temdlr. Hele o o kadar dan en mUhbnmi Baka madenleıl- hat Roıtof ~a ikiye ~ır. B!r kol 
plışıyor Jd ne kadnr el!lense hakkıdır... dlr. BütUn Rwı latlhaalliıln yüzde 7et- Harkof a, bır kol da Vorone:ı • ka-

Ye nllıayet radyosu alablJdJğlne açılmış bir otomobil kU~ede mit beılnJ BakQ temin eder. Cromy dar ~der. k 
c1urdu. Bu da bir yaz bahçesile.. gecesine 80 liraya kontrat ya- •• Maikop ,.Uzde on beı, di~er eaha- Maıkop ile Karadeniz ıyunnda 
pan !!evlmli kom..cnımuz bavnn hanendcdir... lar da yUzde on nrlrler. Tuapse .ve ılmalde Kraanovar ara-

n ·· ~ dil . . aında bırer boru hattı vardır. Bu hat 
F.eee artık •g nun efen erl.11 mahalleye dHndU. Burulan Rue petrol letlheall 15 sene ıc;ınde K · d G • d ı 

IOnra uyandırılmak yok •.. Biz de rahat rahal ratablllrlz. .• Gtss- Uç mialine yakın artmııbr. 1927 ee- hrtul nob~alr • a B rohmtyl lenb ıe en 
....._. .... ,_. 1. ~'·- H , c a a ır eşır. u a ar a er ıene 
ıııınuuu .apıyıu.uu. .. - neaande letih..I 10,44.,,,00 tondu. ·ı 1 t t J -'-1 d"Jf ~ c O OO mı yon arca on pe ro naıt e ı r. 

1938 do bu mlk.tar 3.,,,,0 • O tonu BakCl. Batum hattının uzunlu~ 800, 
bulmuıtur. Bunun 2'4,S 10,000 tonu- Gromy-Rostof hattı 1000 kilometre 
nu BakO, 4,200,000 tonunu Grozny: uzunluğundadır. Sunikauçuk l ,S 40, ~00 tonunu Malkop petrollerı Kafkasya' nın petrol serveti 3 mll-
Termiştır. yar 640 milyon ton tahmin edilmek-

Amerika kauçuk ihtiyacını temin 
etmek için birçok fabrikalar açıyor 
Modem hart>de petrol tndar knu

fOlun da büyük ehemmiyeti n.rdır. 
(lenkll yıldınm barbl mot.öre muh
ıaçtır. Motllrlll vamtalann dıı 1elt>mek 
lgıln petrol kadar l!stlğe 1bUyııçlntı 
ftt'dı.r. 

1930 aenealne kadar Rusya. pet- tedir. Bunun 2,SS0,000,000 tonu 
rol iatih.alinde UçUncll memleketti. Azarbayean' da, 1 7 7 milyon tonu 
Baıta Amerika (dünya latihealinfn GUrcllstan'da. 900 milyon tonu ıl
yüzde 63,3 U), aonra Vene:rue1IA malt Kalkasyacladır. Bu petrolün, 
(yüzde 9, 7), bundan aonra da Rua- iıtihaalin mlltemadiyen arttı~ hesap 
ya {yüzde 9,5) ıelirdi. 1937 de edilerek, yeni damarlar bulunmazsa 

nınlı1eJ:1 li~& :ı~tır. ~g:~ VenezuclIA'yı az miktarda ııeçtl. 50 - 60 ~ne (çlnde tükeneceği tah-
~:lı e tıstnh.sll =ektti en e bt 938 de fark arttı. O.eene VenezuellA- mlrt ediliyor. 
Ame~ 1dl ~ hA1A ~~:on nın 27,413,000 ton latlhsaline mu- Son seneler ı:arhnda Orta Aaya'da 
nehrlnhı doİayla.n milyonlarca. kau,. kabil Ruayn 29,641,000 ton lstihul Türkmenistan cilmhuriyetl ile oarkt 
ÇUk a~açlarlle bplıdır. Fakat bu etti, dUnya petrol latihsalinde Rus• Tilrkiatan'da yeni petrol madenleri 

Kauçuk 1311ayll en müterakki 
m'emıeketıerln ~da bund:ı.n b!rkıı.ç 
&1 e~l B1rlC}1k Amerika tlo İngtl
ttre 1mparatorluRu ve Hollanda Hln
dı&tanı gellrdJ. 

aıtaçlıı.rdan l.st1hAl edilen knuçu~ yanın hisaesi yUzde 10,5 oldu. ke~fedilmiş, bunlann istihııallerl bo· I 
nakli zorluklan, hattı üstuva orman- lıtihııal bu kndu çok artmrıkla ru ıhatlarile Orta Aıya demlryol ls
lanndf. do~ tehllkelerlne 1nz!- Deraber lhraaıt ualm11tır. 192 7 se- tasyonlı.ı.rına akıtılma~a b~lıııımı§· 
ma.m Gderek bu ~tıs 1llkelerdek1 tn.- ncainde 2,038.000 ton petrol ihraç tır. Fakat bunlann lstiMal mıktan 
uçuk &tnçlanndan 1stlfade edllmeğe edilmişken bu miktar 19 3 7 de henü:z: bilinmiyor 

İnglltere Ue Hollıı.ndnnm bol ltau
fuk yetl.ştı.rtr Ok:yanwar a§1ll geniş 
t&nürgelerl vardı. Birleşik Amerikıı 

mAni o?maıct.ndır. . 
Kauçuk ağacı İngiltercde 11k de!a e t m lS70 aene.slnde l1r Henry Nlck:ham ta.. 

da bu maddenin en büyük 1tha1At- rafından dlk1Jm~. Bu za~ Amazon 
fiil idi. Fe.kat flmd1 İngiltere ve nehri hn.vzas:ında dola.şa.rak '1000 ka~ 
ılollanda hllkfimetıerl, Uzak Şarkt:ıkl çut fidanı ~ ve bunlnn mwı 
mtıstemlekeler.lnln Japonl:ır tanı.tın- yaprnklanna .sararak İnglltercye gön
dan ıst.UO.Smdan sonra en büyük knu- de~tr. 
tak JcaynııJtla.nndnn, Birle~ik Am.e
rsta da. bu maddeyi ı.stedl[tl kadar 
tUınl etmeıt lınkllnlıınndtı.n nınbrum 
blmışlardır. 

Bu fldnnlnr, nebatnt. b.,hçesınde 
dlldldlkten ve Ozerln<1e tetkikat ya.
pıldıktnn sonra Malezynrun b:ı.ktr ve 
insan aya~ b3.Smru111Ş ormanlarına 

iki hızla nişanlanmış, ucus lastik 
satmak va'dilo birçok kimseleri 

dol dırmış 
eımdl bunlar da mihver memleket- götllrillerek zeredllml§ ve orada fev-

Jlıi ilbJ, ta.bil buçuk kaynaklan kalMe inkişaf ~Ur. Muhtelif dolıındıncılık euçlann- ğını aöyliyerek 650 lira da ondan 
ualmcıı, ırunl.slnl yapmak tçln fab- Kauçuk a~acı zertyatı Me.lezyadnn dan maznun olarak yakalllllan Fuat almı;tır. 
=tı!f~:ğaın.~r!~;~r:~çıık sonra Asyıı.nm d!A'er hattıt18tllvıı. böl- adında biri hakkında hazJrlık t.ahki- Saim adında biri de Fuadın tuza· 

gelerlna yayılIIllf ve tz b1r ratnn.nda katı ikmal edilmiı ıve kendisi ıorgu ğuıa düomüıı, onu da ucuz flatle oto-
Bu cllmleden olarak Birleşik Ame- bu 'trtada. luıuçuk ormanları D.000,000 h~'-"ml'"'' ·ı · i mobil lııAstil'>i "o otomobU malzem••i 

ıta hfikllmetı Pearl Ha.rbour baskı- dönllmtl geçmlştir. üKı ıgıne ven mıot r. .. ..... 
modan llo rtın aonra federal 48 eya- Şimdiye lce.dar yapılan tahkikata satmnk va' di ile kandırmıotır. Bu 
Jette yenı lAstlk sa.tıomı mcnetml~. Amerika'run kauçuk nazaran maznun Fuat Haleblidir. alı§veri;ten büyük lstlfndeler uman 
mvınertn lA.sttk sar!lyatmı dn yfizde :stoklan Halebden 1.tanbula ı-elmiş ve ken- Saim, Fuadn bir otomobil ıezin.tisi 
ftben nispetlnde ualbru§t.ır dwini müteahhit olarak tanıtmııtır. teklif etmi~tir. İki ahbap otomobille 

• Japonya n.nsızın ıı:aldırd~ı gün Bir- F t ı· d k" b• b l b J Aksarrıy civanndan gererlerken da-
.Amer1kad.a. her üç dtlrt ki§lye bir 1,.aiı. Amerlkada •ıo,ooo ton ... auç··"' ua e ın e ı ıraz parayı o o .. 

oClomobU 1sa.bet ettttı için hllldlıne- ~ku mevcuttu. ~syadan Am;rlka; harcıyarak ötcdeberide gezerken ha evvel 750 lira veren !.mail bun
ttn bu §lddetu tnhdtt tedbiri otonıo- cönderllen 140,000 ton kauçuk da Üsküdar civarında bir aile tanı,mış, lan görmüı. Saiml de tanıdığı için 
bil sahlbt olan halkl, ıolt ve tents yolda bulunuyordu. BlrlC§lk Amerika- onlara da kendisinin zengin bir mü- otomobili durdurup kendileri ile ko
meraklılarını teltı.§a dilqürmilştür. nın normal zamanlarda kauçuk S.'U'- teahhit olduiunu, büyük i~ler yapıp nu§mu~tur. İsmail orada Fuaddan 
J'akat hl\kılmet, harb 1htıyaçlazu.ıı fiyatı, senede 600,000 tondur. 1941 çok parn knze.ndığını eöylemiıtir. otomobil lastiklerini isteyince zencin 
bl'§llamağıı matuf olnn bu tahdit genes1J11n ilk altı ayında. AmerU:a. Böylelikle aile arrııına eokulıın Fuat müteahhit taşırmı~. aaçma cevap
tedb1r1nl gevşetmemtştir. Harbiye nezareti ordunun llıtly:ı.çlan evin kızı Melahatla evlenmek iate• !arla lsmaili ~vmalt iatemiıı. fakat 

Bulh zamanındn ham knuçuk Bir- için S00,000 ton kauçuk 1st~tir. diğini bildirmiş ve günfin birinde, ni- l.mail: 
lefDt Amerikanın en belll b~lı ithal Bugün müteha&mlar. Amerlkada pnlanmıştır. - Benden pe~in olarak 750 lira 
malzemelerinden btr1n1 teşl:U ediyor- mevcut tauçu#un &ncak on aylık 1h- F • . . 1 k k . aldın ve ortadan kayboldun. Ya pa-
du. Senede 151 milyon dolarlık ham tiyııca Jc1!ayct edeccğlnl aöylüyorJn.r, uadt. k:> enı d~~o.n ısını •

1
1 

•
1d zıbya- ralanmı ver, yahut )&.tikleri teslim 

buçuk l;letnıyor ve kauçuk lAsttğt B1:rll~ Amerlknda kullanıl:ı.n ka.- ret e er en "iSez tara tan a Of B' ~ '- ı__ • 75 ı· . 
d • • h" il et. ır nncıın ıı:auveyı O ıraya ıç-

fabrikc:lanndn da 150,000 amele çalı- uçuğun yüzde 9'1 aı Uzak Şarktan ıe- urrnamııı ve yıne zengın ır m tc- . 
wordu. liyordu. Halbuki bugün bu yerler ya ahhit ııfntile Yakacık civarında baı- tımD . . B 
Kauçuğun kullanıldığı Japon lşgnll altındadır veyahut hart> kabir aileye aokulmuştur. Orada da emıştır. u konuşmada Fuadın 

mıntntnsı dnh.lllndc bulundukları evin genç kızı Muzafferi kandırmı~ foy:Uı meydana çıkmıt ve lama.il 
yerler lçln getlrJlmest pek güç, hntttı tm- beUr olduğunu söyliyerek Muzaf: polı.se müracaat ederek kendisini ya-

K 
.,.., ___ dı kalabnı..+ır Tahk"k t • l ı·ı· ~B.UÇllk yalmz otomob11 ve knm- JUUJ.':IU. r. ferle de nişanlanmıe-tır. r: ~· · ı a ııenış e ı Mıce 

10nıarda değ!! tanklann bazı Amerlkn. hfiktlmetı oeren sene tü- F k bl 'b" I l d h b . l uadın yukıındn yar.ılan dolandın-' .. " n at rı ır er n en a en o mı- J ki d el b · k 
dalılll kısımlarında dn kulln- yük Amerika t1caret müesı;e.selerUe . . 

1 
cı 1 arın nn mna a enzın aatma 

nılma.kt"dır. Tayynr"Alllkte de kau- ,.,..,...,...,ı,. ka .,. il· l 1 yan bu ıkı nişanlının nrzula.rını yeri- va' dile Selim d d bl i ' d d " ""' nnı_.......... uçuo. n&aç arını gen ş . k L • F d 1• d k" a ın a r nı e o-
vıık en belli başlı füUyaç m:ıddele- blr ö!çüdc yetlşt.lrccck bir program ne g1etım:~k 

13tı?"e:1 Fuıı ın ~ 1~ e. 1 landırma{!a kalkıştığı meydana çık
r1nden blrlnl tcş'ctl eder, Tayy:ı.rccl- hazırlamış ve 15 milyon knuçuk :fl- para ar tu enmıştır. un.t vıızıyetm ımıl'tır. 
terin uçuş esnasında giydikleri elbl- dam dlkllml.ştır. Bu hUS'.ıst:ıkl prog- fenalnstığını ~örü~ce elinde. kalan ı Fuadın yakalı:ndığını duyan Me· 
selcr kauçuktur. Tnyyn.relerln yere rıı.m l~ seneHktJr Fakat b1r kauruk parayla Taksım cıvarında hır apar- liihnt ve Mu:ı:nff dl d k' • 
in k h 

• ı " d · . k" l l k l er .ıı ann a ı nıŞ!ln-
mc ve avn anmak iç n kullan- f.dtı.nının yetişip mahsul vermesi lçln tıman ırcsı ıra amıo, ü ·s eşya i e l lılıırı ile Mu•taf d üdd • · 

dıklnn tekerlekle de ..ı k ··'· _... d"' d'l hl d k d ~ a a m eıumumı-r ,,.ne n~çwt- a ....... nn yed! sene geçmesi lAnmdır. .oşc ı ".ten sonra r e genç a ın liğe başvurarak · Fuat tarafından !"' _ 
tan yapılmakt:!.dır. Pa~t.çulerln Şlmdlkl h:ılde cenubi Amerika nnc:ık hızmetçı bulmuıtur. fal edildik! · · d l d ld kl g 
gtydiklerl ı:ı.ynkl:abünrın c.lt tabanlı-ı 15 b!n ton kauçUk yetJ.ştınncktcdlr erını ve o an ırı ı nn-
n da yere Jndikler1 rnman t:tdmenln Bu 1stllı.sn.H\t P.ncnk mnhalll lht!ync~ Bundan '?~ra Fuat par~ kaz.ıın- nı a~latmı~lardır. 
liddet1nl haflnctmek 1çln çift kD.Uı yeter. ?1nk çarc!ennı a.ramı~ ve b.ır. vasıta Davncıların ''e oahitlerin if ad el eri 
bir lı\stJk tn.baknsile örtülmilştilr. Tabll ile tanıştıgı lsmaıl adında hırıne: karşısında Fuat suçlarını itiraf et-

kauçuğun bu nzhğı. karşısın- B d I z1 k d Zırh1ının esas gövdesinden 80 ton da d~ünfı!en en esaslı hal çaresi - en e o. n mi tar a otomo- miştir. Evrakı ile birlikte eorgu h!-
alırlığuıda gelen kauçuk klsıml:ı.r sun'l kauçuk lmal etmektir. Buna bil ltlstiği var. Eunları satmak istiyo- kimliğine verilen Fundın isticvabı 
nrdlr. Zırhlılarda bu knuçuklıır, Alman kimyagerleri önayak olm~ar rum. yapılmış 'Ve tevkif edilmiştir. 
pervruıelerln ve tanksavnr topların ve kömürle tıreçten Buna denilen Demiş, İsmail lb.stikleri kendiei 
bava A.n7.alanndan korunm:ı.sında. bir maddeyi imal etmişlerdir. Alman- alacağını ıöyleyince: 
tu1lanılmnktaclır. lann bugtin kullandıkları sun'l knu- - Yarın apartımana gel de görü-

B!r ordunun ırmaklardan geçmek çuk Buna denUen bu mnddedlr. Sov- ıelim. 
l§1n 1st1hkAm kıtala.rmın nehir mec- yet Rusynda 1983 seneslndenbcrl çok Diye adresini vermiıtir. Bu karlı 
ral:ı.nnn koydukları dombazlar da m.lktarda sun'l kauçuk yapılmakta- i~ten istifade etmek istiyen lamail 

::!'"1yap~~~1:tabdıatrm. amnOnzkmı;~elı:surlnlnk- ~mr;l;ıtıirl~klk Amıeriknmlkd~ sun'J kauçuk ertesi gün Fuadın apartımanına git-
.:.A. .. " ço gen ş lo.sta geUşmek- · F k d" • . ı .. ,__ 

de blldlğlmtz glbl esas m:ıddeslnl tedlr mış, uat en ısını apartJmanın u~ 
buçuk ~kll ediyor. Modem or- 1943 senesinde Anıerlknnın 73 000 salonuna kabul etmiı. kıırfı kar~ıya 
dulann muhabere 1ç1n kullandıklnn ton sun'l kauçuk çıkıı.racnğı tah:ntn konuşurlarken ~ık giyinmiş genç hiz
teleton kılblolnn da kauçuk ne kap- edl1mekted1r. Bazı bö':ge!erde knu. metçi kadın da kahve getirmigtir. 
bdır. nntUn bu lzahnt. kauçuğun çuk fld:ı.nlnn dlkllmeM ve bazı mm- İsmaiJ ile Fuat pazarlığı yapıp uyur
harb ~nyllnde hayati ebC1JL'l1ly<?tt talaı.lnnn knuçuk zerlyntına tahsisi muşlar ve Fuat: 
hakkınd:ı b!r tlk!r verlr sanırız de dihünülmektedlr. - Şimdi .aen bana bir miktar pa-
Kauçuk nasıl keşfediİdi? ra ver. Mütebakisini de yann l!s-

Ka111:uk ilk de'a Anıeril:adn keşfe- İzmir SU ;rk t • tikleri elıncn verirsin. 
d.!lnı'ştır. Rrlstof Kolomp, yeni dün- f ş.. e 1 Demi~ir. lamail karşısındaki zcn-
yay:ı 1klncl defa S{'yal1at etUğl :::ı- zmir ~l (Telefonla) Su gin mUteahhidin evinde bu kadar 
mnn y<'rll halkın, yere çnn:ınr çarp- şirketi hükumet ~:ırnfından sa- lüksü de görünce itimadı büsbUtün 
m:ıı. yuknnya fırl:ı.ynn blr tnk•m j tı~ alınacakt1r Mm•<ıkfreye 31 artmış ve pey akçesi olarak Fuada 
t-0pl rla ovnad k'aıını gormıiş bu rgw;tosta bı 12f"'cakt r. Şirket 750 lira vcrmitıtir. 

fı:ı ls:ı tnhc: r 1" 

Türk gazetecileri 
Münih'te 

l\lünih 31 (A.A.) - Türk ga
zetecilerinden mürekkep heyet 
dün Münih'e gelmiş ve Vier Jah
reszeiten oteline inmiştir. Mlsa
firlerln şerefine verilen samimi 
ziyafette nasyonal sosyalist par
tisi matbuat şubesi müdürü M. 
Elgen Maier, nasyonal sosyalist 
hareketinin merkez şehrinde 
Türk gazetccilcrlnl selflmlamış 
ve Münlh'in ünversltesi ve coğ
rafi vaziyeti dolayıs!le cenupta 
olan hususi münasebetlerini be
lirtmiştir. 

Türk misafirler cuma sabahı 
Bavyera dağlarında bir gezinti 
vapmışlar ve Tc>nkirrhcn'den ge-
"" ı ~ ' m· · 

Şimali Kafkuya' da Alman 
llerleyiıi hı:zla devam edlyor. 

Dankü Alman tebliilne a3re 
Alman kuvvetleri Don·un cenu
bunda 180 kUometro kadu Uer
lemJ§tir. Peripn bir balde ~eki
len Rua kuvvetlerinin ne.at hattı 
keailml§tİr. Bir çok eair alınmıı
tır. Almanlar Kuçevaka tehmi 
zapteıtmi~lerdir. Şimdi Prolo
tarıkayanın cenubunda mühim 
bir ıimendifer düğilm noktası 
olan Salık' da muharebeler olu
yor. 

Bugünkü durumda Rua kuv
vcilerl tamamen ikiye ayrılmak 
tehlikesi kar,ıaındadır. Alman 
ileri hareketi durdurulamazsa 
Ruslar bir taıaftan Kafkaa dağ
lannın serisine, diler taraftan 
Volga nehrinin arkasırıa çekil
mcie mecbur olacaklardır. Bu 
lld cephe arasında hiç bir bağ 
bulunmıyacaltbr. 

Durumun vahlmle§meei Uzeri
no Stalin, Timoçcnko ordusuna ı 
cGerl çekilme aona erdirilmeli
dir> emrini vermi~tir. Kız.ıl Yıl
dız gazetesi de yazdığı bir ma
kalede: cArtık geriye doğru tek 
bir adım yok; Stalin·ın emri bu
dur. Meml<'keti öldUrUdl bir tch-

!. 

Harb ne zaman j 
bitecek? 

Bakkal dükl<anında 

İngiliz ıazeteleri Hazer - Vol
p yolunun tehlikeye girdiğin
den, Roıtofun cenubunda du
rumun vnhfmleştiğinden bahıe
~iyorlar. Mamafih Stalin'in gün
lllk emrinin iyi akisler yapaca
fı.nı lcaydederek: . <Geçen son
baharda olduğu gibi oimdi de 
Ruslar Stalin'in emrini dinleye
ceklerdir> diyorlar. 

M:.ıırda: • 

Durgunluk devam ediyor. Dün 
de devrb'e faaliyeti. bazı yerler
de topçu ateşi olmuştur. lngiliz
ler Mısırda ıimdilik büyük ha· 
reket beklemiyorlar. 

Hava ak!nlan: 

Karşılıklı hava akınları <levam 
ediyor. 

Alınan tayyareleri merkezi ln
ıiltere üzerinde uçmuglar, muh· 
telif yerlere bombalar ntmışlar
dır. Ba:rJ tayyareler Londrn üze
rinden geçmişlerdir. Fakat Lon
drn·ya bomba atılmnmıştır. 
Bir:ningham lır.vnliııinde muh
telif yerlerde yangınlar çıkmı·
tır. 8 Alman tn::.rynrui düşürül
mü~tür. 

' ~-=~il 

fzrnir'de 
Bazı bakla tacirleri 

adliyeye verildi 

geçen eğlenceli bir hesap İznıir :n (Telefonla) - Bcle
dlye fiatlcri mürakabeye başla
mıştır. Borsada nlfvre bakla sa
tışlarına müdahale edilmJş vo 
bazı bakla tacirleri ndliyeye ve
rilmi~tir. 

Öyle lnz::ınlıır vır.rdır k1 ıçtııtt ltah
len!n telvesmden, yahut da btr nvuç 
bakla serpen b1r Çlngene'nln dudak
ları arasından çıkacak cümlelerden 
teselll umarlar ı .. İ~bU kA(;ı.dı 
desteslnl eline alarok onlnn birer 
birer açan ve bu arndn bir onlu, bir 
dokuzlu veya bir b1rllden ~ııı bek
leyenler de yok de~lld1r. 

Faknt bugünkü dünya harbinin ne 
zam:m b1teceğ\ni kest1r1p atıvercrek: 
cOooooh •.• • dlye genlf b1r nefes a.lnn
!ar bulundut;.'llllu bUmlyordum; bU

Temizlik işi 
Belediye son zamanlarda temizlik 

amelesi bulmakta güçlüklerle karşı
la§maktadır. Temizlik nmclesine ay
da yirmi lira ücret verildiğinden ye
niden çöpçü ve süpürgeci olmak is
teyenler bu parayı .k.fıfi görmüyorlnr. 
Tcliplcr, 3 hatta 4 lira gündelikten nn da rasladun . 

••• aenğı çalışamıyacnklarını ileri eür-
.Aksııro.yda bir bakkaliye ma~azn. müşlerdir. Bu vaziyet karşısındıı Be

m ••• Öteberi almak için içeriye glr- lediye, temizlik amele kadrosunu 
dl~lm Zl\man, bütün tezgA.htarların çocuklarla kadınlardan te~kil etınc
ve b1rkaç mfişterlnin büyük b1r me. ğe mecbur oluyor. 
seleyi halledercesıne ba.,tı~a verip Belediyenin temizlik biitçc-si 759 
kft.~t üstünde blr takım hesnpl-.ırla bin Jirndır. Bunun 410.400 lirası 
uğraştıklannı ı;ördllın! ı 

•- ıl k bi lm ,., b .ııme e ücretine, 78 bin küsur lirası 
.wan aca r ~Y o ama.ıua e- .. l • · h .. b k" · 

raber bugünkü h:ı.rbln ne r.aman bl· çop erın ım asına, mute a ısı de 
teceğln1 meydan:ı. koyduP;u 1ddiıı edl- memur maaşlarına, hnyvan yemine, 
len bu eıtıenccll h~ı yn.zm.n.ktan kamyonlann mazot, yağ vcsair üc
kendlml al:ımadım. nesnpçı eöyJe nnp 1 

retlerine sarfedildiğindcn bugW!kil 
latıyor: bütçe ile amele ücretlerini arttırmn-

cOeçen umumt harb 1914 te b~ ğa imkan görülememektedir. 
lamamı..ş mı idi? Evet değil mi? o 
h:ılde 1914 yazalım. Buna bir sene KÜCÜK HABERLER 
:fazlas1yle bir tnknm daha yanı 1915 1 • ' 
1ltıve edin, Yekfuı 3829 eder. Bu 
rakamın binler ve yüz1er hanesin
deki 3 ve 8 1n yekilnu ne eder? 11. 
Onlar ve b1r1er haneslndekt 2 ve 9 un 
yekfinu ne eder? ıı. Şu halde 1914 
umuml hnrb1 11 1nc1 e.yın 11 lr.cl 
günü bttmiştlr. Hangi Bene b1ltlğtn1 
t:ıulmıı.k çln de bu son r.ıkamlardak1 
birleri, yanı 1k1 tane ll yok mu bun
lan topWn.ak ltı.zımdır. Bu dört tane 
blrln yeıctı.nu olmı 4 rnkn.mını 1914 
rakamına 11Ave edin 1914 hnrb1nln 
1918 de ve 11 inci aynı 11 1ncl cüntl 
blttlf;l anlnşılır.11 

Hesapçı burada sözll kesti ve: 
- Nasıl, dedi, hesap d~ mu? 
Hesapta. hlç bata 7okl .• 1914 harbi 

1918 yıltıım 11 lncl ayında ynnl ~ 
ntsanlde b1tm~ ve 11 Jnct ıtınll n
bahleyln aa.at beşte mlltareke tmza.
lanmıştır, Cevap verdim: 

- ·Evet doğru, 
Hesapçı merakla kaleme sarılarak 

1939 da ~ıyan yeni harbin ne za
man b1teceğln1 de aynı ~kilde he
sap ettı: 

c1939 un blr sene tıızla.s1yle yekfinu 
3879 eder. Btmlardıın blnler ve yüz.. 
ler haneslndekJ 3 ve 8 1n ycMnu 11 
eder. Onlar hanesindeki 'l 1le birler 
ha.neslndeki 9 un yeklinu da 16 tutnr. 
11 ve 16 rnkamlannda üç tnne bl.r 
olduğuna. göre 1939 hnrblnln S yıl 
115.vesUe 1942 de biteceği meydana 
çıkar.11 

:Meraklılardan b1r1 aabırsızlnnnrak 
sordu: 

- Aman §UllUn hangi ayda bltece
Alnl de hesnpla bakalım? •• 

Hr :ıpnı bal:! ıı, !1'7 ahın t\stllnde-
kl t • 1 

* Nafia adında b!r kadın mUddel
umwniliğe . mUr:ıcaıı.t ederek kın 
Meryemin, kocnsı Kflzım tnr:ıruıdan 
zeh1ılenerek öldfıri.HdtığUnü iddia ct
mtştır. Müddelumumillk talıkiko.ta. 

bM.lamıştır. Nnflanın 1ddlnsının doğ
ru o1up olınndığmın tesbltl lçln Mcr
yemln cC'.<:OOJ mezard:ı.n çıkanlnr:ık 
tıbbıadllde otopsi :vapı1ac:ıktır. * Mahmutpa.şadn Kemal lle arka
daşı Mehmet arnsındn sebebi meç
hul olan blr şeyden dolayı kavga ~ık
~t.ır. Mehmet yanında t.~dığı tll
yllk bir bıçakla Kemal! karnından ve 
lı:as:ğından aRJ.rca ya.rnlnmıştır. Al
dığı yaranın teslrlle Kemal derhnl 
Olm~tür. Suçlu ve kntll Mehmet tu
tulmuştur. * DahUlye müstcş:ın B. Fuat Tuk· 
aaı ve sanayi umum mlldürü B. Re. 
ıat oehrlmlze gelml~erd1r. * Gazı TerbJye EnsUtUsü bedc·n 
t.erb1yesı ıubesl talebe.:ılnln ~ spor• 
lan ve lzclllk kursu bef hafta devnm 
etmek üzere YeşUköy 1lk mektep bl
na.sında. açılmıştır. 

··································••&•• 11 lncl ayının 16 ncı &ünü bitecek:, 
tır.11 

Mii§terllerden blr.I, blr ta.rnft:ut 
bakkala: 

- sen §\1.rodan b:uıa bit kilo sıı.;. 
bun tnrt bakalım ..• 

Diyor ve llave ediyordu: 
- Yahu harbin ne zaman bltcce

ğlnl ne Churchlll, ne Hltler, ne do 
Roosevelt blllr. Ver §U sa.bunu da 
gldcylm ... 

Ben de herkes gibi, bu ell'lenee·ı 
heraba lnanınam:ıkla. beraber tcıır'

nl :ın'nln 16 ncı ı:r.Jnt\ h:ırhln b!t-



AKŞAMDAN AKŞAMA ( ] .. 11-~ t;i!!-p•••ll 
T alatalıara.ile mücadele 1 - -

ltaltaii "lll~•-_ .. _____ ,_ ________ iıilıiiİİİllmİİllllmlliiiİIİİİİİİİİılİİllıİİİİİİİİİmİİİİİİİılİİİİİİİİİİm;ll.--~ ~.tlu dirhem bir çekirdek• 

MalUıwı nmr1
1

es1 maı•- Belediye- Semt ~l!+m!rrı Büyü~ere t cÇıtkırııı1,m. vesaire •• 

:e~~~ f,~S,r!:: evkaf ç k. fkt• dA f~d- 1 v 1 Geçenlerde bir eclebi1at Ültaıdl 
lerl ise 1, z. 3, ... 5, 8 nispetlerlle. arşı apı ısa 1 1 an ıgı J'Udıjı ama .. mMalecle, dil;..;.;, 
Binaenaleyh insanlar, alablJIUil- e- baza ~ tabirleriaiııa ıünd• al-
ne yiyecek lndamadık]anDda Birbı·rini ı·bra ı· _,_ L.1_ k h 1 ne unabilcİaiıma. ~ .._ 
kmma u1nıYorm111. su, tabii ....- 1111" mınta a a 1•01• aldı Fidan yetiftirme ..... t.wt edilaaeti "- ıeldilW 
hnlf. kanun projeal kudreti artbrılacalr iled aüaiıonla. Din de aldtln Wr 

Sanayi denal Udisatçılan hazirlaniyor meldapta ta~ denilm•tec1irı 
arasmda bu nuariyeyl Çiiıiiten· •K'""'ieillıe brp ...._ nra..,. 
ler oldu ft Neo - Malthusien'ler V•akf • J'8rler4.. idi• alqwerif Seme ekim meTllml bqla- atabe,i ıibi la.rebt ......... 
suhur etti. iddiasında banpd Evkaf ile Beledl19 arasındaki dılından VllAyet.an BOJOkderede- imla ~ord.a. Belrtnn o .. 
haklı olursa olsun, ben sarunm ki, fhttJAflar eneıce h&kem ftlltasl- lqla bura~& gelenler Yar ld meyva ve seme ftdanJılı tstan- pek tik n arifti. Sol'd_, 
MaJthus'ün dedikleri, tahtab· le hal ve hamlanan t&bklmna,. buldald halka ilhana, kernts, - ._.. pek ld --.. w.. te-
rulara tatbik ecllllne, dolndulu- me hükOmlert de tatbik edlimlf- -j HiKMET FERiDUN ES i trent lahanası, patlıcan ve doma.- kirdelaıiaiz .. N...,. w;,.1eı. 
nu daima nmhataa edeee~llr. ti. Tahldmname haricinde kalan ~olmak üzere dört J11s bln tt- o- iıılce .. .m.u ,.; 1 .. Wr 

Bu menhwı lutferat, bir çok bazı lhtllltlar daha vardır. Bun- Bel._ hallaa eebn Ye me,.vqı Nihayet ~ Ye koca kooa dalı~. bı_.. ........ dobıfb. EYYell ... 
teblrlerbniate, kaubllJanmnıia Iar, vesDcalara dahil olan ve dl· niapeten biraz daha ucuza alabilme- parçalan diklemeaine uaue IP..m- Ataç dikme m8fflm1 lldncJ. tat- Mlti:meıli -. _,. .. cld • 
ve kiJlerlmJsde ancak un mlk· ler vakıf gelirlerden ayrılması •ini tenıiiı ~ eemt pazarlarını ço- macı ... Etrafa buram buram •na- rln uh~da:. Oeçen aıe 86 bin .._ bir oeldınhk• ... ......._ ,_ 
tarda pla yani iman bulup b- mQmldln gc'JrOlmeyen vakıf sula- ialtmaia Ye banlann her giln kurul- lan kokular arumda kalua alız& bir m c meyya ftdam da- luılde ......_ .. .._ ............ 
rm1annı doyuramaclıklan için, ra alt varidat ile yol ve meydan- muma karar nnnif. Bir kaç een• bıçakla dilim dilim putrrma dofra· lıtı~tı. Bu sene de &Jlll mJk- 8inadim. HaD.alri IMa cld .._ 
çofahl kahillyetlerinln, hami lann mukataaıan evkaf idaresi eyyel biz bu eemt pmrlannın çoial- makta... tarda lfdan verilecektir. Bu tt- Wr çekiuleb tiWriııııi .. w_. iıl 
haddine kadar varamıyorlar ZI- vakıf arazi üzerinde açılan cad· tılmuı fikrini. hayabn ucuzlamuı Semt puarlannda uzun :villard danlar çok lyi yetlftfrlkUllnden _..... kglle"'mll'• z ...... • 
ra, malôm a· Uğursuzlar bUtün de, sokak ve meydanlar tçln bele- bakımından uzun uaun mUdafaa et· ı; ri rtad kalktrtuu d an.. müstahsiller çok memnun olu- pek ...._ tllcLk " ptılı ._ ... 
druh cinsi!.· arasında ~lAt sa- diye de mukataa verglst istiyordu. mi,tik. Sıka Belediye kontrolu alb~ e "t 

0 
eeaaf: da ruıei:..n :!°'ız~ yorlar. ~eyva ftdanlan içinde '-11++ia hir ifa&leei delil midir? .. 

bibi olmakta rekorculardanmış Bununla beraber, bu lhtilAftann da, eemt pazarlara. ıehrin eınafı en tr-" dür Bu ela ceeyya h.. m ta· pek nadide yemlf nevtlerlnden Biru eple)'İace aala4lma ki .w. 
H mah16k • in bir k • sanıldılJ gibi para bakımından iuaf•z olan ,.erlerinde bile çok ha- un · r P> • olanlar da vardır. İatanbulda seb- ..._.reni neeil, .. Wziım ciki dir-

er • nevm orunma büyük bir yekdn tutmadığı anla- yırb bir cnlzrm nzifeei• a5rür Bu- Seyyar kuap eemt pazanna içleri ze ve meyva pahalılıl\ harbden IMm hir çekirdek. y......_ ıiW Wr = .,:;~:=ınpe=, ki- şılmaktadır. Her Ud resmi daire- nun için dünyanın en medent, e~ ~- fnı~~~l~ tel dolapla 1.. evvel de şlkAyet edilecek derece- çok eek1 tibirteri Wlnbor. a-ı.
ldminin sehir Jdmlnln sırtta 4: y1 aylarca işgal eden bu anlaşa- la balık. en urt ıehirlerinde bile ~~ · · i, d a~dıf.n -~· •nn de idi. Belediye, sebr.e meselesini claa WrW iP'• •ır• Ye 1w -.... 
kenler ldınJnb. kaçmak 

1 
in im mamazhklara kati surette nlha- eemt pazarlanna ve eebze, meyva ır u 

11 
P 

1 
S rilnUnfb. halletm.e)t lçln sebze behçelertle t- - .ı..- oW mi ..-~ 

vetll bacak, kiminin ~ ~= yet verilmek üzere bir kanun pro- ~erille büyük bir ehemmiyet veri- Eek1 k1A.ik eemt ~lannda kim- bostanlan arttırmalı di1ftındd- lmııda delildir. Ve ._.. da ....._. 
t tıh. T htakurularsa jest hazırlanmasına bqlanmıştır. lır. lere, ne eenaf tiplerıne rugelmezdl- ğilnden Büyükdere ftdan1ıtmm ......,. 

:Jd;nmı.;~ h~pslnden maıır:!: Hilldhnet böyle bir kanun çıkma- İstanbul pazarlara. kendi kendi- ~ ki •• Malam bir teneke kalı'bt ha· da ftdan ~e~iştlnne kudreti artta- Meeela JİDe ciki dirllem llıir ~ 
LAmbayı yaktum mı çaıpfm sını kabul ettltfnden proje Mec· lerine. balkın hayatrnda mühim bir linde çrkal'lllJf kavurmacılar... Be- nlmBBl düşünülüyor. deb taWriae hbb .. .OW... ta-
üzerinde aptal aptal kalıveriyor- Usln bu deVreslne yetiştirllecek- yer almıtlardL Haftanm hergijnü yaz, donmut ,..im içinde kara kan O .. riM ~ cçelıdrdek• arbk Wr 
Jar. Kırkım, ellishü, _ hatıl tir. Xantm, bu anla.pnazhktan telürde bir, hattl bir kaç pazar ku· et parçalan. .. Sonra tahta O)'UDcak- aküdar meydanı 81ci oım.ldan ~ •. Barin a.a-
memleketine ıöre ft evin temls- dolayı her ik1 dalreyt btrblrlnl tb- rulurdu. Meeel& cuma pazanna, çar- çılar... KaJ'llana zrnltra, ucu teker- 0.küdar meydanının ildnd kımu- dele ldloct. Ye ............ hııtka Wr 
llğlne göre _ yildntl, Dd ytistl· ra edecek mahiyette otacakttl'. tamb!". p~~nna üç ayn eemtte ru- le~U kliıttan ~. kunak dil- nın ~zimi ~eç~nlerde bir mUtnh· ..,. s&nrit• ,...1 ...O lla ~ 
nü birden su dolu bir irap içinde ııelebilırdınız. Ve haftanın isimlerini dük, bat taraflan aynalı kilçGk tahta hkle ihale edilmııtl. Mqdanın orta• bm mefbma .... lraYrUm.• 
1942 Atlantik bahriyelileri gibi Odun ko·· mu·· r taııya~ hu pazarlar çok kalabalık bir aalmcaklarf.. •ında ve .?1imar Sinan eeerl olan ... Okutw• ••• melltu&anu hitirA-
boğ dur lfin yoksa. Yine de: «Tek- 9 a!ıtverıt merkezi olurdu. Ne yazrk Kerevetlerinin kenarlarına kiiçGk kele camu karı11ında bir park yapı- l• 80lll'a elime .ı- Redhoute'• 
nisiyen noksanına uğnyacapr. kı ckluik eemt pazara• tipi yavat ıiıeler içinde nlimunelik ze;rtill7ai- lacakbr. Parkın pllnlan hazırlan- l6ptl pçtl. Teeacllha tebefir W. 
diye katiyen telişa düşmiyecek- yavq ortadan kalkıyor v, tarihe ka- lar uan .. buncular, ze,-tinyafcılan. ~~dır. Bu. da ay!"ca bir mUtealı- _.. sldıa lltd. 
terdir Mahrukat ofisi selecek nftYor... ı bıde ihale edılc.cektir. Parkın 19lür- - &AL.L.I ...... · haf · stanbul pazarlannda her cine ee- deki diler bahçelerden farklı bir .,. __. acw 1 

Zira. nerilerinin bekasına his- ta l&bfa baflıyacak Kı.rda kö,ed~ .hll& k~çük nümu- nafa ruıelebillninJz. Hattl Sultan- haeueiyetl olmuına dikkat edilecek· •T ..... .,.,.. ...... t.. ....... 
met etmek ttsere onlarm da ft• nelenne rıuıeldıiımlz bır eemt pa• abmet meydanında çarpıml>a ıUn- ti haıla 18 pemcla om.ı.... dell, 
sıtua var: Mütemacllyen çoğala· lki •F eYYel bombo, olan tehri- zan hazan bir kaç eokaiı birden leri kurulan pazarda, Ferhadla Şirin. r. ..... •• ı IW-..._. T&ırqe ... 
bilmek lrabUJyetl!... mizdeld odun ve kamür depolan k~plardı. Ve esnaf, .. ttıklan teYlere Leyi& ile Mecnun, Kerem Ue .AeJı * U,ak. Etme Ye Simay mahke- l&Wr... · 

Bu imkln sayesinde beUd de timdi geni, zamanlardan (azla odun gore mırttaka mıntaka, •okak eokak gibi halk kitaplan aatan bir de ..,- melerinde münhal bulum on be.er Celleh«i=' ,Waawl için _... 
bepimisi IOO damla kamıma ve manpl kömürile dolmuıtur. Ce- ayrıl~rd~. Bu •uretle tahta kerevetler yar kitapçı vardır. lira aylıklı zahıt kltibl muavinlikı.- l ' alııa ...... bir ilmrma..., 
kadar emerler, dünyanın efendisi çe~ eeneki zorluju gören mahrUkat ve bırhınn~ eklenen tentelerle &debi •• ,. ~ne dört memur alınacakbr. Girmek cimaı 
onlar olurlardı. Fakat 6nlerinde tacarlerl bu eene fazla miktarda si· seyyar hır kapalı çarp kurulniut En buyük pazarlar 11teyen • m~murlar araanda alueto- - ea,.ı. bir tabir ~or ._.. 
Ud mini var. Birincisi: Ne yasık, parit yapmtflardır. Bu ay içinde ol~r~u .. Meeel& zerzeva!çrlann, ye- lstanbulun eemt pazarlanndan s~ 15 ';?ca ~il .. at 9 da U~ u- nm? •• 
yadan sabah erken oluyor; de- ıeh1 rimize daha yüz bin çeki odun 11ı:!d~ ön~) denKgeçıp de biraz baıka haftanın yine DWA11'8ft ıfln· liye enclaumknınde mn.abah ımtiha- a.pı. tucliı ettlı 
liklerine çekilmek mecburiyetin- ııe eceği muhakkak görülüyor. Şeb- 1 erı ınız mı ·· umaıı;ılar, bu· lerinde kurulan ve yalnız blqey .. ı- nı yapı ca tır. _ Ent. Bir 
de kalıyorlar. İkincisi: Malthus rimiz odunculan, ıretiritilen odun ~~crl~r,. baı~rdı. Kuınatçt kereve· mağa maheus bazr pazarlar daha Bu memuriyetlere İltekli olanlar lamlırdı. •Yaalıt-= 4:~ laıl
nuariyesi! .•• Bizim çoğalq tem- ile önümüzdeki kıı içinde bir odun t~ırn uatil~e bır eeccade yaymlf, llze- vardı. Meeell Fatihte çarfAll\l:ia ıün- orta mektep tahadetnuneel, ntifue hayal •• iman minu ~ela 
pomuz onlannkine uygun değil! sıkıntısı kalmıyacağını temin ediyor- rıne d~. ~ı~derle.r ko>:°'Uf, ad~tl her leri kurulan taıvuk. ve hindi paun ..• ~ez~ereei sureti rve diler evrakı ile cT:e , IUWl»: d ıelinl. 

!ar. yere goturulmeeı kabil olan bır dük- B hlll k l ak d Faka ımtıhııo günü Upk .. liye encUme- P ymr ...ı.c1, 
••• 

0
... E • • • kan vilcuda getirmittir. Kendisi bir u paza~ uru m ta ır. t ninde hazar bulunacaklardır Bir aatır atladan. Batka bir tabir-

Bu kötü IAt.ifeler bertaraf. Al- ıger ta~.a ~n mahrukat ofw de minderin üatüne ,.anselmiftir. Ku- etki faalıyetten eaer kalmam11hr. · cF.lnnelrçl tebefirb-
lahaşkına helllferiler, haşeratın ?.dun v~. komur tahtına bqlamak mqlann bir kıımı arkuanda top top Pertembe ye pazarteel sUnl•rl kuru- · T...._ eonl.Dı 
kahnnı ne zamana kadar çeke- uzere butUn. hazırlıkl~nnı tamamla- durmaktadır, bazrlan da kerentin lan çiçek pazarlannı da unutmıya· Okuyucu _Yalla •oekçl tehetiri? 
ceğiz? nuıtır. Şehrın 11 yennde açılacak etrafına uılmııtır lhtiy k m lım. kt 1 ·• 
Karşımda koskocaman bir depolar içtn yenıen illn iizerine bir nın önünde kad~lar m:ellu :::ı: Sonra yine Fatihte at puan. de- me Up arı - O da.~ ~ cllıto 

müessese nr. Fabrika mı, mek- çok depocular müracaat etmitlerdir. ıormaktadırlar: veciler pazarı da kurulurdu kL --o- ~ ~.::=•ın:':;!:i::,: 
tep mi hastane mi oldu:ı..·-u Bunlarla anlatma yapılmııhr. Ofle. H b-L Se d y bunlar timdi tarihe k b le- Bı"r baıta ae~ ..___ h-a.....L ' 5..... depoculara ç k' b d bt · - acı .ua... n e emen artf11Uf r. o -y •- .unqoawa. 
söylemiyeeetbn. onun pbl bir • ~ 1 apn a r pr~~ tülbendi var ma) ... Biraz da Ada· tanbulun tamamı1e ortadan kalkan baba ktub SMifeleri tpİrdlm. itte eal W. 
feY· Kofutlannda yüslerce adam verecektir. Ofie malından her gun puan bezi letiyorum... Amma ıe· en dikkate deler pazarlanndan biri llDlft me U t&blr c'lı batla• .-:W pl/I 
bannıyor. Gece kaqıdan baki- 1 ~ dvagon !aradm, S mot~rkde de- çen ay eenden almııtık ..• Ondan var de vaktile EmlniSnllnde kurulan ° sat cenıp "'!:..uı ,. 
yonım. Limbalan qıl lfll yan· nız en ° un ve manp ömürü mr) ... chamya ve eebu puan> dır Y•-'• t * babu&11m lT DeU L--

mış. Koridorlannda uyku sersemi geliyor. Odun mıntakalannda hazır- Kum•-ıla da t l I SO el . d • _. ve OOC • im;;:-~ -.• . ...,.. iııwınlv lçlıa 
1 d 1 

ı_ 1 
600 

-YY nn yanın .eyyar er- een enn e Em.lnönll • JaflDda otlum HlJUI BOJGkde- •---ru1e 
zavallılar asabi asabi dolaşıyor. anıp a yo a çıun an vagon likçf, lıkarplnd E t ı d d da LL.J d 1m· '-l mey mtrel fena tegaddl net.1ceshı4e bd --L!.ll! ~· • 

d 
,_.. •. • 

1 
d '- ,_

1 
... ve pazar ar • anın uu, e a ı o r pazar yeri ...... 11r-.•-• ve iki tiWr 

Neymiş? Tahtakurusu salgımna 0 un v~ &omur iM&ıyon ~r a oe;ı; ~ kundura ve terlik eahlırdL H&ll da öril ruz. Bilhaua ha d akclterlnden haatalandı. 12 ay daha -Sl....lim 
x..... •·-·· mektedır Bu euretle ofie 2SO bın B 'k T L f yo e'rirlerde betlecllktt tendllliıı •-

1 

U5auyor .... ......., ,_. d • . d _,_. eıı taıta, op&apıda kurul1111 pa• lıtanbul halkının Ye •rayıa en..,._ n ıonra an.. dCua laa ı.-tr • ~L-1- 1..-. 

Dedim ki· çe;ı;ı o un temın e ece&tir. Depolar zarlarda hu esnafa ra., I bn' iniz. d'w• b b • • "'- elle emrazı lntaıı!Jt butanlll· •~•. «....n11 -
· hazırlandığından Hnilmilzdeki hafta •.e e 1 ar• rgı ee ze amya tmlf ••• -vardan ne J&tırablldlm. ltı Q' aoma 'nlfD ... ...._ hepel .,.. kltaplııa 

-1D~11Udtı~~cunlansa. _!~!..,~ tabta baılanac:aktır. Baharatçılar, kuru gelendsebztrlıeler Ye bamyalar Emba- Beyt>ellada aanatoeyomana yat.a- ~ Ve bea W. WrW 1t1tzn-·ıı• 
men ez er -nsa. Pence~acnu . . • •1 önün e.. rmlf. PaditaJun cBam- nlm&sl için emir pldf. fakat ha· ..... lalmdı lra'ftlfma ......,.._. 
aralıklan gu.etelerJe SlftD!Ul, ze- , ~dunu!' ~ eve t~lrm prtıle -. yellllfÇI er yacıbllfl• 81 Emin&nll pazanna ıellr, n.ret1 yübet, tilola U oJdulun• «Dl ...... tlWrW lilirdim. 
mine koca bir sini konsa. Orta- f~tı t..bıt edilecektir. Maden kamu- Biraz ilerlediniz mi> .. Burnunuzu saray için llzun olan bamyalan t dan baWe alınmadı. G&ill,.or ki dBirnWe sına minimini bir sahan otur- r~n~e ~dulu ırı'hl beyanname tan· sert bir karabiber hir baharat koku- darik edermif. .. .. Tab8U çatmdakl ba ıeno mer. ft lmlllalmlk u... ....... ~ 
tulsa. İçinde kükürt yakılsa. zımıne acet kalmadan tatıı ıerbes su karıılardı. . hametı çekecek vastyettedlr, Te- tlbirl _ ___._ 11:.".ıı.... L-•-- ..,... yapılacaktır K . Sonra bu pazar Emınönilnden Ba davıat için gazet.enls vuıtune • YllnUI'. ..,.._. _. tıople. 
Odalardan her biri bu suretle o · erevetlerın birine bakınız ... Cö- ı k k • dıtka mlmana cbd dirhem Wr eeldrdelm 
koku içinde kırk sekiz saat ka· ....................................... , rcceiiniz ıey ıudurı Minimini tor- 1 pa~n •r uına g&çetmlf... tı çekmenbl rica edtrlm, cÇdlanld1mıt ........ sibl • ' 
palı kalınca, bütün müessese te- le kalmayıp hastahk da sirayet baların içinde heveklenrnif kırmızı k Etki pazarlar~abUçllunun maziye Vskild=k~1::.' !1~ h• .. s6ael tibirl.-imla bile cT': 
mizlenlrdl. (Sini, sahanın altına, ettiren bütiln minimini mah· biber henüz döiülmemiı karabiber, arıı°!uına iu ad •tanbulda ha- Bbtlkdemlrel tire peynir balatla• eözünUn llol.e-
ateş sscramaınasını temin için hlklarla uğraşma, hattA onlan küçük küçUk ceviz gibi bir takım zaöy~nı pazaB a~n a brtaya çıktriını ••• tine uinracaldard1r. Yani onlar 419 
konuyor.) yenme usulleri v~r. Miktarla· ıeyler, acayip kekler, zencefiller, : r;~r:z. :° ann qında meeell Kömür nakliyeai unutulup ııideceld.dir, Bak ...... • 

Tahtakurusile kıvranan bütün nnı Malthus nazariyesinin im- tarçınlar, e:ılepler ... Ve bütün bun- Ça J!rd pı t:ı• v~ır. h Son za· Ahırkapıdan bir b.rilmll JUL· baıUn bile ,.eni neell arumcla FUlıl 
o insanlar böyle bir usulü ilk de- kinlanna kadar çoğaltmak asla larrn ortasında beyaz ıakallı. eerar• man d ar &~an b ci eti halla 70I': İhtlyacımıs olan kot töm11- anlatdaJw. 
fa lşittıkJerlnl söyledller gerekmez; hattA sıfıra inclirmek engiz yüzlü bir ihtiyar •.. Yanında da aru:b u~ ~l lr «lktleac:lt rG:nil almak üzere aemt b&ylltrl- Hikmet Feridun Ee 

- Peki ne yapanı~"' milmkiindür. Elimizde radyo gibi oğlu... Etki eemt pazarlaanın en :;u; :nıo r tanı mala battan- ne glttlllmll zaman kendilerin• ...................................... . 
• • bir propapncla cihaa da mev- dikkate deier eimalan ara11nda bu ı nı g J'Onız. 28,5 liraya mal oldulmıa llJJ'10- Reıim sergisi - ~ ~ratalarla baş mı ediUr cut ma4em ki; bari gelecek sene- baharatçılar da vardL Akpm O.tlerl letanbulun her ta• dltten aonra en 1Ül1l muate 

ki beyun. .. fiki"rlerl den itibaren sürfelerin çatlama- Bundan eonra karu ,.emifçiler •.• r~hndan iSrme torb• elinde birçok loln bh ton. batma, natll vt bo-
Demek mucadele yok mıa yalan, bir «Tahtakuralarlle Onlann kerevetleri ıöz pzdll. Ban· kımıelerln buraya akna ettikleri 1a- eaıtma. 1 Ura illve edlıodar. J'1at 

bile. mücadele haftua., «Slnlllnek· larcla tdedea dut kurueuna, abdUI· rülüyor. ~ :1a ':': ;!J:~oi 
BalbuJd, kanathsa, kanabm. lerle mflcadele baftaa• llh q- lezizden. cevizli eucufa kadar titrli • Adet& uzakça ,.erlerden bile Çar- balunamu mı? 

vücudumuu Jalms uap vermek• SÜ. (VA-Nd) tflrlll kuna Femitleri bulurdunuz. tıkapıya gelenler Yar, - H. F. ı 

Bay Amcaya göre •. 

Buslln saat on birde Emin~ 
Halkni eski hı....nın konferane .. 
lonuncla Çapa im orta mektep ta
lebeeinln bir ... elik eeerlerindeC 
mtlrekkep bir reelm eeraiel •Gslac.11-
br. 

- Bıı zaman ar heı ke.,e bır 
d fine aramak merakı gelmişti 
bsy Amca ... 

... Ruyada bir ma.n~r gören. .. / ... Eı tesl sabah kazmayı, küreğij ... Gerçl çoğu ell &q 
omuzlar, define aramaya çıkar- amma. .. 
dı ... 

dönerdlı ... Arasıra bir şeyler bulundu-ı B. A. - Nasıl ışıt ı 'Or ba
ğu da olurdu. Çoktandır böyle bir yını, daha geçen hafta bir azıh 
gey çtktığ't lşttilmlyoı1. istifçi meydana çıkanldıl . 



Borsa-, ,Jl.--LA~!"'~{1:fu~'!.,~~!NDA 
31/7/194~ fhtlerl ATLAS EKSPRESi POLO SAMPiYONU 

,. 1.6 eaa l'6rıt corı-u ı 11. Ut 23,75 
• 6 1938 l.krarnlyeU 20.45 
ı 6 1933 lkrrunlyelJ Erganı 22.15 

(Türkçe) 
Jlarb:ıra Stanwyck - Joel Mc. 
Crca Akim Tamlroff tarafından 

(TQrkçı) 

JOE BBOWH 
ta re.tından 

, 'I 1934 Sivas-Erzurum I 20.
• • 1934 Sıvas - '.Erzurum 2-7 20.10 
, • 1941 Demlryoıu ıstıtrıızı ı 20.10 İstanbul Jandarma satın alma 
, • • • • .. n t9.7o komisyonu batlkanlığından ı 

A. Demlryolu tahvllı ı-ıı 52.M "' 
A, Demlryolu tahvlll m 61.50 MJkdan Flyııtı Teminat bedeli İlk teminatı 
A. Demlryolu mllmessll senet -!8,- Kllo C1n.s1 Kuruş Sn. Llra Lira Kunış 
T, C. Merkez Bankası 155.- 80.000 Zeytin yağı 114 43 S4 329 2574 88 
T, tş bankası nama. muharrer 14.75 20,000 Sabun 79 78 15,956 1198 '10 
T. 1o bankası <hamlle alt 1 ıs.- 1 - Nümunesile. evsafına ve şartnr.mes1ne uygun flyatı ve ilk teminatı 
T. 1ş bankası mllmessll his. 200.- yukarda Yazılı otuz ton zeytin yalı ve Jirml ton abun 1'1/8/942 puartesl 
A. Demlryollan firtetı (~ 60) S0.50 sa&' 15 de İstanbul Taksimde jandarma satın alma komlsyonunda kapalı 
A. Demlryollan ştrtetı (" 100> 49,50 •rf etslltmeslle alınacaktır. 
Estlhlsar çimento ı0.85 2 - İki kalem yiyeceğin bir arada veya ayn ayn 1stek11lere llıales1 
Kredi Fonslye 1903 102.- caizdir. 

11 11 1911 08 - J - Taa.hhtıdQn baflaması n ifası sırasında 1hUyan mecburi ol&ıl 
, , Amorti 11:60 d:ıırıg~ reslınlerl, Te?'81Jer, mukavele ve temınat. tçln olan masra!Jarla mua-
• , Kupon 110 :reı:• muratı tenlk edllmet tartlle aynca mtUeahhlde ödenecektir. 

Londra nzertne l sterlin . 4 - 8abun oun.Isıs &lınacak,.. lcabmc.!a çuvalları aynca mlibayaa edl-

!feVJork llzertne 100 dolar 12:·:: ıecektlr. · 
Cenevre tızertne 100 • 5 - Şart.name her ıün komisyonumuzdan parasız alımr. Ntlmuneler 
lntçre trankı 30 '70 ber ltln 16rtll11r. 
Madrt n 

12 
9315 8 - 1atetıllertn tap&lı zarf tetllf mektuplarını ihale vaktinden bir saat 

d zertne 100 ı>ezeta • ev.eline kadar makbuz brşılıRında. adı geçen komlsyomunuza verm&lerl. 
8'okholm llzerlne 100 turon 11,16 •8041. 

BORSA 01$1NDA 
TOrk altını 
ktllçe altın bir ıtramı 
Mecidiye 

29.80 
ı.ıı~ 
1.eo 

F eıtival bulmacası 

H B E O A Y 
O R E N Z 

R B K 

Bu H harften Mllll oyunlatımımı 
bqlıcal11.nndan tlçüntln Jslmlert bu

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelı 3500 (üç bin be§ yüz) lira olan 50 (elll) adet M&n
ydolu mua telefonu (10 Alu.stoş 1942) pazartesi günü aaat (14) on 
dörtte Hayda.rpqada Gu binası da.htllndekt komisyon tarafından açık 
eblltme U6Ulll• aatın alınacaktır. 

Bu işe g!.rmelı: l!teyenlerln 2112 (iki yüz altın~ 1kl> lira M (elll) ku
ru§luk muvalı:ta' teminat ve kanunun tayin ettiği vesat.kle birlikte ebllt
me ytinü aaı.tn• .kadar tomlsyana. mt1racaatlan lbmıdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarat dağıtılmaktadır. 
(7922) 

lunacaktır. Doğru halledenler ara---------------------------
anda 10 atustosta çetııecek kur'a 
netJceslnde bJrinc!ye bit yastık, ikl.n
elye yağlı boya bir tablo, ilçünctıye 
lılr dolma kalem. dördllncllden on 
beşinciye kadar birer Festival ton.su
masyon t~ı. on bqınclden Y1rm1 be
flnclye kadar birer :reatıval fll?'.lusı 
plAtı ver1lecektlr. 

Bulmacalar 9 atuatoaa kadar 
Emlnl:lntı Halkevt Festival lı:omJteaı 

adresine gönderllme-lldlr. 

AKŞAM 

İstanbul bölge sanat okulu eksiltme 
ve ihale komisyonundan: 

Nevi Mlktar Mu. Flat Eksiltmenin İlk temınııt. Şekli 
__________ _,;;.;K;.__:8=-- T.K.S L. K. 

Pırua 1500 tgr. 17 
Llbana 2000 18 
Taze bakla 300 21 
İapanat 1000 21 
Ane kadın fa.sulre 1200 21 
Tue bamya 200 41 
Sınlt domates 300 21 
Yer > 600 ıs 
Sakız kabak 1200 14 
Pat.Jıca.n 1000 28 
Bem17.otll 200 ıs 
Dolmalık biber 200 211 

O/Vlll/1942 
Çarşamba. 

Saat 14 do 

Açık 

(RADYOf 
Bugünkü proıram 

13.30 Program, 13,33 Müzik: Türkçe 
plAklar, 13,40 Ajans haberlerl, 14, 
R1yaset1cUmhur bandosu, 14,30 t~an
bul at yanşlannın tahmlnlett, 18,03 
Dans orkestrasının Hır Telden prog
ramı, 18,45 Radyo Çocuk Ku~llbü, 

19,30 Ajans haberler!, 19,55 Beraber 
§arkılar, 20,15 Radyo Gazetesi, 20,45 
Beste ve 48rkılar, 21,00 Konu~mn, 
21,15 Dinleyici istekleri, U,46 Konuır 
ma, 22,00 Salon orkestrnSJ. 22.30 Ajans 
haberleri ve borsalar. 

1 Bulmaca j 
l ·Z 1 4 1 8 7 8 9 10 

6 

Soldan sata ve yukandan aşatı: 
1 - Şark ciheti. 
2 - İftar eden. 
3 - Batı - Sıvacının lletl, 
3 - Pahalı almıys.n, 

5 - Tersi bir nevı pa.ltodur .. 
Beyaz. 

6 - Bu - B~ına cZı gelirse faı.Jo 
olur, 

7 - Roman muharrlrl, 
8 - Kuduran - MemurlyetLen ıh-

raç. 
9 - Talihe bakma - Hakk.1nlyet. 
ıa - Başına .s. gelirse tecrübe 

ederken demek olur - Uznt nidası. 
Geçen bolmacamn 

Soldan sata vo yukarıdan qafı: 
1 - Kapalıkutu, 2 - Adınısorar, 

S - Pısınk, La, 4 - Anıt, Rugan, 
5 - Lır, Mu, Uıü, 6 -Iaırıyor, 7 
K:oku, Obils, 8 - Ur, Otırnıtü. 9 
Tu!a~. Eta.t, 10 - Ur:ınlla, UtU, 

Şose inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - istekli çıkmamasındnn dolayı keşif ve ş:ırtnnmeslnde değlşlkllk ya.

pılan Diyarbakır ne Mardin arasında yapılacak şose ve sınnı imnl~t inşaatı 
«500 000• l1ra keşif bedel! ile yeniden kapalı zarf usullle eltsiltmcye çıknrıl
mıatırr. 

2 - Eksiltme 11/8/942 tarihine musa.dl! salı günü saat 15 de Nafia vc
kAietı ıo,,e ve köprüler relsllğl odnsındn y:ıp1Iacaktır. 

3 - Ekst:tmcye mütc:ı.lllk evrak 25 lira muk:ı.blllnde Şose ve köprüler 
relsllğlnden alınabilir. 

4 - İsteklilerin eıtsııtme tarlhlncien en az üç gün evvel .bir 1sUd:ı ııo 
Nafia Vektlletır.e müracaatla bu gibi inşaatı ynpabllcceklerinc dair ehllvet 
vesikası almaları lft.Zlmdır. · 

5 - Eltsiltmeye ift.lıi,k edeceklerin 4 lincü ms.ddede yazılı vesika Ue 04?. 
yılına ald ticaret odası vesikası ve 123 '150» Hralık muvakkat teminatlannı 
havı olarak 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde hnzırlaye.caklan kapalı 
iıa.rflarını lldncl maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komlsyon 
relslJtıne makbuz mukabilinde vermeierı llzınıdır, (5834) (8046) 

Maarif Vekilliğinden 
Ankara ve İstanbul bölge sanat okullarında orta okul mezunlan lçln 

birer özel e;ektrlkçlllk fUbest açılmJJtır. 20 yqından bliyijk olmıyan ve 
orta olı::ul dlploma!ı alnıı1 bulunanıann kabul tdlldlil bu tubenln tahsil 
mOddetı 1..k1 yıldır. Bu oubeden mezun olanlar t5:tsınıfiı bölge sanat oku.lu 
E:etktllc tubesl mezunlannın haklarını kazanırlar. önfimüzdeltl ders yılı 
1ç1n bu ıubelere dı Mlllt Mtldafaa VekAletı hesabına parasız yatılı talebe 
alınacaktır. Bunlar tçln c2ı eyldlde btltün vUAyet merte1Jer1nde orta okul 
müfredat programına ı~re J'tzllı:, Kimya ve Matematik derslerinden olmak 
Ozere mtı.sa.baka. tmtlha.nı yapılacaktır, İstek111ertn aşağıda yazılı be'l&e
lerle vaktinde Maarif M!ldürlllklerlne müracaat etmeleri lAzımdır: 

ı - Dilekçe, 
J - Nüru~ hüviyet cüzdanı aureU, 

3 - Aşı Uğıdı, 
4 - Orta okul dlploma!ı nya lise sınıflarından geUrdlltl tasdikname 
il - 4 tane 4.:SX6 b1lyükltıt\lnde fotoğraf, 
il - Orta otuJdan mezun oldukt an veya llse mıınarından birinden 

tabsillni terkettıkten sonra aradan zaman ıeçmlf lae poHaçe tesdlkU hlis
ntıhal vesikası. 

Gllndfiz girmek isteyenler için imtihan yoktur, 
Bunlarn 2 Atustostan 24 eyldle tadar Okul Mlidürlüğline mllra<:aat 

et.melert 11.zundır. (5949 • 8073) 

Devlet Orman ltletmeai Karabük Revir amir
liğinden: 

1200 metre mikap Çam ağaçlar"inin tomruklama 
ve nakil istil iti açik eksiltmeye çi.karılmııtır. 

ı - Devlet Ormt.n ltteımesı Karabük Revir Amirliğine batlı Karatepe 
bölgesinin Kızılgilney, Kocakuz ormanJannda. muhtelif mahal ve mevltlde 
rll7.gArla. ve sair suretle devrt1~ tahminen 1200 metre mlkA.p raddesinde 
çam ataçlarmı vtrllecet ölçt1Je ıöre teserek tomruk boylarına takslm ve 
tabutlarını soymak ve Glrence ve Giren Pınar rampalarına nakil ve istif 
işi 30/10/942 tarihine kadar tamamen yapılmış olmak ve nakliyat yollannda 
yapılması ve tamiri 1cab eden h'r türlü yol işi ve masrafı müteahhıdlııe alt 
bulunmak tartlle bu 1t açık ekslltmeye çıkanlmışt.ır 

2 - Açık eksiltme 8/8/942 tarlhlne rastla_yan cumartesi günü 88at 10 da 
KarnbQ.k Devlet Onnan 41etmesı Revir Amlrlltl binasında toplanacak olan 
komisyon huzurunda yapılacaktır. · 

3 - Birinci maddede yazılı tartlar dalreslnde beher metre tomruğa mu
hammen bedel yedi liradır. 

4 - Muvakkat teminat nkçesı ~ '7,5 hesablle 1130 Jlradır. 

Abone bedeli 

5 - Bu işe alt açık eksiltme şartname-lerl Ankarada Orman Umum Mü-
/\CI BİR KAYIP dllrlü~ü Ue Zonguldak Onn:ın Çevlrge Mlldürlüğünde ve revir Amirliğinde 

. .. • gör0leb111r. 

Kôt kereviz 350 21 
Havuç 800 21 
Enatnar 600 adet 16 

'J'ürt.lye Ecnebi Kamebahar 200 26 lktısat fakultesı 8 - İstekJiler1n eksiltme günü teminat akçe!erl!e tlrlikte Revir Aınlr-
üçüncü ıınıf talc-

1 
ıı~:mtıe müracaat. etmeleri lüzumu UAn olunur. •110780 

senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kurut 
750 • 

2700 tutuş 
1460 • 

Limon 3500 11 
İstanbul Böl;e Sanat Okulunun 1942 malt yılına mahsuben yq aetnesl 

eksiltmeye :tonulmuotur. Eksiltme Ca~alo~1unda. YUkSek Mektepler Muha
aebeclllRlnde ,.al)llacaktır. Tallpler Ticaret Odamnın 1942 yılı veslkasmı jb
rnza mecburdur. Şartnnmcyl görmek ısteyenler okula milrncant etsınler, 

belerinden Tur- J •1 A 

gut çııhır'ın ha- nşaat ı anı 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta ittihadına dahil ohnıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 alt.ı aylı~ 1900, ne aylıll 

1000 tunı.,tur. 

Telcfonlanma fta4mabarrlr: !0565 
Yan ı.ıert: 20i6l - idare: ıoaı 

Müdür: 20497 

Recep 18 - B111r 88 

('1728) 

İstanbul Jandarma satinalma Ko. Nundan: 
Bir adedine 11491 kuruş f1at tahmin edilen .900, adet ntımuneslle ev

safına ve p.rtııameslne uygun ip kolan 3/8/942 pazartesi gilnli saat 15 de 
İltanbul Tak.slmd& Jo.ndarma B:ıtınalma komisyonumuzda açık eksiltme 
lle alınacaktır Muvakkat tem1natı100e lira. ı58ı kuruştur. Nümune her 
aün komisyonumuzda görülür. Şartnamesi parasız alınır. İsteklilerin te
mln&t mektup veya. makbuzlarlle ve ~nlr evraklaı11e eksiltme gün ve sa-
athıde komisyonumuza gelmeleri, ı'1649ı 

'..l'":.>!'"''lllr! 

bası olup 35 ıc
nedenbcri ordu
daki gayretli me-
saisi ile tanınan 
ve bilhassa askeri 
liselerde riyaziye 
Öb'l'e'mcınliği ya
parı-k binlerce ~u
bay yeti~tfren 321 
çıkışlı emekli pi
yade yüzbaşısı 

Bitlisli NEZİR ÇILBIR, uzun zaman
danberi çektiği hastalıktan kurtula

B. tm Gtı. ög. İkl. At. Yat. 
E. 7.28 9,30 4,54 8,49 12,00 1,49 
V2 3.54 5,56 13.20 17,15 20 6 22,18 --------------------------- mıyarak vefat etmiııtir. 

ldnrehane BabıAJJ civan Bartın Mal Müdürlüğünden: 
Acımuıiluk mkak No 13. Amasya ltmanmda batık Rlz~ vapurunun bakiye! enkazı 27/7/942 ta-••••••••••••llllli rllılndtn 1tlbaren 15 giln müddetle açık arttırmaya konulm~tur. 

tstanbu1 müddeiumumiliflndrn: 
Kandıra mahkemesinden 1500 ltu

ru§ aslt maaşlı bir adet zabıt Utlp 
muavlnllğt ile 1000 turuş maaşlı bir 
piyade ll\Ü~rltğt açık oldutu İzmit 
C. müddeJumumlUğtnden blldlrilml.ş-

Ur Memurin kanununun 4 üncü 
maddesi şcra!Unl haiz olan tallp!erln 
10/8/942 gllnfine kadar Kocaeli adli
ye encümenine mllracnatıan lltuı 
olunur, 

* Sağır, dilsiz n törler: tesanüt 
cemiyetinden: Muhtaç sağır, dilsiz 
n klir allelere kıflık odun ve .k&n11r 
Ttrilecekttr. Fakir llmllhaberlerlle 
8/8/942 akşamına kadar her gün An
kara caddesi Adalet han No. 19 ce
mlyet genel merkezine mllracaat et
meıerı HAn olunur. 

YENi NEŞRt:YAT: 

PERDE VE SAHNE 

Bu gilıel sinema ve tiyatro mec
muasının a{tu.stos sayısı blrçolt zen 
ıın resim ve yazJlarla çıkmıştır. Tav 
•ile ederlz. 

İhale 11/8/942 tarihine mllsedlf salı gilntı saat 14 de Bartın mallyeslnde 
mftteşdtktl komi.iyon huzurtle yapılacaktır. 

Muvakkat temJnat 203 ıtrac.'lır. Bllftmum masraf ve reslmler kAmUen alı
cıya aittir. 

Taliplerin tayin edllen gün ve aaatte teminat akceıertıe blrllkt<ı lı:om1s-
yonda hazır bulunmnlan llft.n olunur. (8246) 

Türkiye Büyük Millet M eclisi idare heyetinden: 
1 - Meclll polis memurlnrUe müstahdemin ve hndemelertne yaptınla

cak elbise ve ltaput'ann dikiş işçiliği için nçılnn kapalı zarf eksiltmesinde 
verilen fiyatlar mutedil ve muvafık görülmedl~lndcn 17 aıı-ııstos 942 p:ı1.ar
te.si gllnü sne.t 15 de ııynı cenı.Jt dahilinde p:ızarlık.Jn. !hal& edilecektir. 

J - Hepsin.in muhammEn bedell 5328 Ura oı1up muvakkat temınntı 400 
liradır. 

a - Pazarlı.ta girecekler bu glbt taahhllt L,lerlni hllsnl\ suret.le ıra 
ettiklerine Te mtıteahhlt olduklarına dair ve.sn1k1 ve ticaret odns:ının 194.2 
81cll n.rakuını beraberlerinde getirmek mecburiyetindedirler. (6016 - 8219) 

Mesut bir. nikah 
Slmmeryol umum muhasebe mli

dllr1l B. Ali Naki Akman'ın kızı ba.-
7'&11 Refiha Atman'lıı genç ve tıy

metll ~r1clye memurlanmızdan Nev
yot1L: tonsnuı B. cemıı Vafl'nln nı
kAhlan perşembe gllntı Ortaköydeki 
Emin Vasfi Jı:6fkünde 1k1 tarafın ya-
kınlan ve seçkin davetlllerln huzurlle 
attedllml~lr. Genç evlilere saadet 
dileriz. 

Mesud bir akid 
ESki Dlynrbakır mebu...'11 ve Nnfla 

Vekm ~ PirlnççloClunun kızı ba
yan Kndrtye PlrlnççloğJu He degerll 
ıenc arknd~ımız Vedad Dlclel1nln nl
kAhlan dlln Beyotlu Belediye Evlen
me dalre.s1nde a.kdolunmuştur. Bu 
samımı toplantıda her iki a1lenln 
dostları hazır bulunmU§lar ve genç 
evltlerı teslcl etml~lerdlr. 

Cenazesi 1 /8/942 cumartesi gü
nU Cerrahpaşa hastanf'.sinden eaat 
11 de knldınlarak köprUnUn Ha1iç 
iskele~i yanından 11,45 de kalkacak 
olan Altınknya motörile Çengclkö
yü:ıc götürülüp orada <lefnedilece
ğinden kcndi:ini tanıyanların teşrif
leri rica olunur. 

* Alemdar nnhlyesı Kızılay reisli
ğinden: 22 a~stosfa tertip edi!mlş 
büyük müsamere ve sünnet dününü 
için sünnet çocuk~nnm kayıt ve ka
bul muame!es1ne başlanmıştır. 

(Tatil gilnlert hariç) her glln saat 
17 den 19 :ı. kadar Eminönü Hn·?ke
vl blnnsındnk1 Kız.ılny merkezine m!l
rncnnt etmeleri rica olunur. 

--------------· 

MiLLi 
oyunlar 

Festivali 
14 • 22 
Ağustos 

Biletler l\JiJJi Piyango glşelerlle 
Festival yapılacak gazinolarda 

satılmaktadır. Her turltl izahat 
Tel: 23340 

·······ı···········~~~~~i~····~~·~;·~i~~···~;~~~·;~~~~~·~···i~~~·i~~~···~······ıı······· 
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Tnhmln edılcn Muvakkat 
Bedel Teminatı 

Lira Kr. • Llrn Kr. Semti 

94 68 '1 10 
131 56 ll 50 
85 10 6 40 

45S 48 S4 25 
65 80 5 15 
13 84 l 05 
10 15 1 30 

Beyoğlu 
Beyoğlu 

Beyoğlu 
Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Heyol'r.lu 

Mahall<:sl 
Hilseylna na. 
İnönü 
BülblH 
Bfilbfil 
Koca tepe 
Bülbül 
Bfill:ıfil 

Sokaf(ı Cinsi 
Gölbn.şı Alsa 

~Yeni Nalbant 11 

Dereotu • 
Mısır Buğday • 

Yeni Kafa > 
Karaca > 
Kaşkavnı • 

No. 
Es. Y. M.2. ad. Adası Pnr.sell Hlsscsl 
21 66 84 60 567 8 Tam 
9 58 [)3 50 605 4 Tnm 

31 48 68 00 G36 3 Tnm 
36 M. 42 297 00 669 4 Tam 
29 23 42 co 630 80 Tam 
22 22 52 00 Tnmnmı)- 388 8 1/4 H.lssest 
10) 8) S3 ~ ) 661 13 1/2 Hissesi 

e> 8/1) Tnmnmı> 

Y,."·::ı • ~:ı m •lıalk toknk ve kapı numaralnrı ve htsselerl ynzılı gayri menkullerin mfilkiyctıert pt§ln para He sa.tıJacnğındnn on beş gün mfiddct.le 
a.;ık arttırm"~n cıhnrılmı tır. Iha!elrri 17/8/942 paznrtesl günü ront on tcşte Beyoğlu Vakıflar İdareslud.J yapılacaktır. İst<!klllerln blzalannda ya.-
lllı ıı.tırnkknt trm nat cıkçelerlle birlikte Akarat MahltllAt Jı:alemlne mtıracaatlan, (8248) 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
l - 1zmıtte yapılacak memur ve lşçl evlerlıle beUr pavlyonlnn, k:ı.na

llzasyon, yol ve harici ıu t~sısatı emanet usu11Je ihale edUecekUr. 
2 - İş bu inşaat ve amellyatın muhammen keşif bedell 480,000 llrndır. 
S - Eksiltme evrakı Ankarada Bllmerbnnk mu:ı.melfıt şubesinden 25 llro 

n.uk:ıblllnde alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat mlkdan 10,000 liradır. 
il - Eksiltme 10 Ağustos 942 tarihine müsadlf pazartesi günü sno.t 15 de 

Antarada Sümerbank umum mUdUrI!lğü lnşnnt §ubeslnde yapılacaktır. 
e - lsteklllcr teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış olduk

tan bu gibi ış:cre ve bunların bedellerlne, firmanın teknik teşkll(ıtının 
kimlerden terekküp etUğlne ve hangi bıınkalarla muamelede bulundukla
rına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Tekl1f mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 15 o 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank umumi kAtlpllğlne tes
lim olın:acaktır. 

8 - Posta ne gönderllecek teklifler nihayet ihale saatinden bir snnt 
evveline kadar gelmiş ve zarfın tanunl eekllde kapatılmış olması lfızımdır. 
Postada vaki olabllect'k gecikmeler nazan itibara alınmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi 1crr.da serbesttir. (5911-8071) 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Belediye mtlstahdcmlnl için yaptırılacak mna kasket ,434, takım 

elbise ile 1174& adet palto on beş gün mfiddeUe ve kapalı zarf usume ek-
&lıtmeye konulmuştur, . 

2 - Muhammen bedeli cem'an cl8238o liradır. 
S - Teminatı t.1367• lira. c85ıı kuruştur. 

4 - Bunların '1/8/942 cuma günü saat 11 de talibine ihalesi mukarrer 
bulunduğundan şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Encümen ka
lemine müracaatları. Ve lsteklllcrln de ihale günll olnn 7/8/942 cumn 
günü sa&t ona kadar 24!l0 numaralı kanunun 32 ncl mnddesl sarnhnU 
v~hlle tanzim edecekleri teklll mektuplarını Belediye dntreslnde müte-
şekkil Encümene vermeleri. 156021 t7812ı 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Bu İşleri lhtlyncı için 1861 knlem boru ve teferrllatı on beş gün 

mtlddetle ve kapalı zarf usullle kesiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 121896• lira ı60ı ku~tur. 
S - Teminatı d&42ı lira. c24ııı kuruştur. 
4 - Bu borulann 718/942 cuma gfuıü talibine ihalesi mukarrer bu

lunduğundan ıtartnarncslnl görmek isteyenlerin her gün Encümen kale· 
mine mUracaatlan ve l~teklUerln de ihale günü olan 7/8/942 cuma günU 
saat ona kadar 24PO numaralı kanunun 32 net maddesi sarahati veç
hUe tanzim edecekleri teklif mektuplarını Beledlye dalreslndc> müteşek-
kil EncUmene vermeleri t500h c78lh 

Eksiltme ilanı 
Eskişehir Su İşleri 9 uncu Şube müdürlüğünden: 

1 - Esklşehlr Su l§lt•rl 9 uncu 5ııbe Miidürlüğü Mıntnkası dahlllr.cle 
t>uluırnn Klitohynda S:ı.n ve Kapnn Derelerin ıslahı muhammen ke;ııt be
deli c32230• lira ı!l9• kuruştur. 

ı - 'EksUtme 28/8/942 tarihine rnsCnyan cumn gUnil saat 15 de Esk~ehlr 
Şu İşleri Da!resmde kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - lsteklller eksiltme ş:utnarnesi ile buna miiteferrl diğer evrnkı E'.s
k.l~ehlr Su İşleri 9 uncu şube müdürlüBU ile Kütahya Nafia Müdürlli~üı ue 
görebilirler. 

4 - El:slltmeye glrebllnıek içln ıstel:lilcrln .-241711 lira .3211 'kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ,.e fkslltmenln ynpı!ncnğı günden en az üç GUn 
evvel ellerlrıde bulunnn vealkıılnrla birlikte bir dilekçe ile &1:.lşehlr vilaye
tine rnürocnnt cclcreıt bu işe mnhsus olm:ık üzere vesika nlmıılnn ve bıı 'e
ııtk:ı.l:ırı ll>rnz etmeleri ş:ırtlır. Bıı müddet lç!nde vesika talebinde buluıı nn
yanlar eksiltmeye lştlr!l.k edcııı<·zlcr. 

') - icteklilerln tekli! ınektuıııaı ını 2ncl mn.ddecie yazılı rnatteıı bir 
ıant evveline knrl:ır Su İşicrl !l ımcıı şube nnictürli.iğurıe ınnkbuz mukalıl· 
llnde vermeleri Uızımdır. Postr.da olan gecikmeler kabul edilmez. (8156) 



SÖZÜN 6EliŞi 
Dertsiz günler 

Fran anın e ki güzellik kırallçelerinden biri Amerlka'da ea
sus diye tevkif edilmiş. Dünyanın iyi zamanlannda gil

RI gözlerilc kim bilir kaç kişiyi tevkif etm~ olan bu ifct şimdi 
yakasını polisten .kurtannııya çnlışıyonnuş. 

Bu küçük haber bana, şimdi çok geride kalan \•c bize bir dn
ha yettşemiyecek gibi görünen. her şeyin bol olduğu, eşin dostun 
re-zmek ve eğlenmek düşündüğü, önümüzdeki zamam dnbıı 1)1 
geçirmek için ne bulmnlı, diye kafa patlatıldığı g{inlerl hatır
lattı. 

Ne dertsiz günlermiş! İyi, rahat, gamsız, lnsanlann bir gü
aellik laraliçesf seçmekle meşgul olduğu günler! O günlerde Dev
let aclamlan boş durmasınlar diye gilzelllk larallçesinl seçecek 
jürilere memur edilirler, gazeteler her biri bir güzelin peşine 
takıJarak ikiye üçe nynhrlnr; olursa kavgalar bir güzelin kaşı, 
pU merfnde olurdu. 

Ne dertsiz günlennlş! İngiltere Hariciye Nazınnın söyledJğl 
Dutuk değil giydiği elbise nazarı dikkati ce1beder ve bu, yeni 
modalara yol açardı. Gazeteler küçük bir kıralın siyasetinden zi
yade aşklanndan bahsederlenU. Amerika Relsf cilmhunınun de
nizde büyük bir balık tutması dünya matbuatında top gibi 
patlar, kadınlar Rudolf Vallntinonun ölümüne ağlardı. 

Ne dertsiz günlennl~! Şimdi her sabah önUmüze bir guete 
dolusu felaket uzatıhyor. O zaman bir güzelin gilzellik lmallçesl 
olmasından korkuluyordu; şimdi bir gilzelllk kırallçeslnln casu!J 
olmasından korkuluyor. Bana öyle geJJyor Jd o g11nler tekrar ge
lecek olursa bu kadar dert ve mihnetle harap olan insanlık o hu-
mr n saadete dayanamıyacaktır. Şevket Rado 

NASIL YAŞARLAR? 

B. Hitl"er'in 24 saati 
nasıl geçer ? 

B. Hitler az uyur, çok çallşır 
yalnız sebze ve meyva yer 

IST ANBUL HAYA Ti 

Tasmalı çocuk modası 

lstanbulda harb buhranının lüka 
e,ya üzerindeki ilk darbesi köpek
lere tesir etti. Bir zamanlar sokak
larda bilhassa Beyoğlu, Siıli cadde
lerinde köpekli bayanlara adım ba· 
ıında raslanırdı. M~inden yapdmıJ 
ıüslü kordonlanr. ucunda kocaman 
kurt köpekleri, baaık yüzlü, patlak 
gözlü, şamandıra gövdeli Buldoklar, 
ipek gibi parlak tüylü Finolar ka· 
nnları kaldınm taılanna ıürün; ıü
rüne paytak bacaklarile bir paçavra 
gibi yerde sürüklcnep l üzü gözü be
lirsiz, yumruk kadar gövdeli acayip 

Bir Fransız mecmuası muharip buat müdürü Dr. Dietrich'tir. Dr. dairesinde yeniden inşa etmek husu- hayvancıklar ekseri ıık bayanların 
devlet ve hükömet reislerinin gÜn· Dietrich umumi karargahta radyo sundaki tasavvurlannı anlahr. Ziya- ıokak süslerini tamamlıyan lüks e§· 
lnk hayatlarını tetkik ederek hir neıriyatını idare eder ~e bütün dün- fet gecelerinde umumi karargahta ya &rll!ına girmişlerdi. 
makale ıeriıi neşretmeie baılamıı- ya radyolarının nqriyatını dinliye• sinema oynatılmaz. Bununla be- Kurt köpeği boynunun tüylerini 
tır. İlk yazı B. Hitlerin hayatına da- rek hul!sa eder. Bu ıuretle B. Hit- raber sinema, umumi karargahın ha- IWpi gibi kabartır, aivri burnunu 
irdir. Muharrir diyor ki: !er, düşman radyolarının yayımları· ~atında mühim hir mevki i§gal et- uzatır, İri bacaklarile atJıya zıplıya 

Tayyarelerin göremiyeceği ıekilde nı dakikası dakikasına öğrenir. mektedir. kaldınmdan caddeye iner, yolcula-
ııizlenmi§ büyük bir katar, bir ko- B. Hitler yalnız sebze yer. Alkol B. Hitlerin hususi sahnesinde, bü- nn bacillan arasına girer, karııdan 
runun ortaı11ırıda, ve ıimendifer hat- kullanmaz. Nadiren bir kadeh ıam· tün yeni Alman filimleri eösterilir. geçen sokak köpeğine aalduır. Ar· 
tının bir kenarında duruyor, Vagon- panya içer ve bir parça jambon yer. Führer, sinema aalcxıuna miufirleri- dmdaki zavallı bayancağız dikit 
lann zırhlı damlarında, uçaksavar Tavada kızarmı~ patates, ceviz ve ni de davet etmekte, tayyarecileri iğnesinin ağırlıiından bile müteessir 
topları namlularını havaya dikmi§, fındığı da aever. Fakat her ıeyden koltuklarına oturtmaktadır. Misa· olan minimini parmakları morarıp 
ate~ etmeğe hazır vaziyettedir. Tre• ziyade ıütlü erioteyi ıever. Bunun firlere likörler ikram ettirir ve: avuçları srzlıyarak bu yaramaz d~-
nin ortasındaki basamakta bir insan çorbası Cenubi Almanyada bir halk - Arzu ederseniz, aigara da içe• tunu zaptetmek İçin bütün kuvveti 
görünüyor. Bir müfreze, seri bir ba- yemeğidir. bilininiz; sözlerini söyler. ile kordonu çeker, kib gelip geçen-

--.----,-~------------~------ıe------- reketle ıelam vaziyeti alıyor. Basa- Yemekler pek kısadır. B. Hitler, Bu müsaade, ıayanı hayret bir lerden özür diliyerek sağa sola ko-
~t2'. . .J!, ~ b makta görünen, Almacıyanın Führe- !!ofradan kalkar kalkmaz, odasında şeydir. Zira B. Hitler, ıigaranın ko- ,ar, kah bir kö,e bqında duvarlan 
~].. ~~ ~~ ri -ve Alman başkumandanı B. kapanır. Bu, tefekkür saatidir. Oda- kusundan nefret eder ~-e harb patla- koklayıp hacaiJnı kıvırması için kı· 

Adolph Hitler' dir. B. Hitler günde- nın içinde dolaşır. Herkes bilir ki, yıncıya kadar huzurunda katiyen ıi- zara bozara dakikalarca dostunun 

At Ya rl Ş 1 arı lik hayatına aabah gez.intisile ba§lı· kendi kendine tefekküre daldığı bu gara içilmezdi. baıını belııler; köpek P.klı bu ya, ba
yor. aaatlerde kararlarını \•erir. Bazan B. Hitler, bir aralık radyonun zan geriye dönüpp biçare bayanını 

B. Hitlerin üniforması gayet ıade- günlerce ve haftalarca düşünür, Son- düğmesini çe,;rir ve verilen haber· Pefi ııra sürüm sürüm sürükler. aa
dir, Bqkumandanlık ııfat ve linva- ra birdenbire maiyetindeki zatları !eri dinler, ıonra yine düğmeyi çevi- bibi onu mu ge'Zdiriyor, o mu sahibi

Haftanın program ve tahminleri nı, bu üniformasını hiç değiştirme- yanına çağırarak emirlerini tebliğ virir, fakat çalınan müziği beğen· ni götürüyor belli olmaz. 
miıtir. Yalnız fıarb icabı olarak el- eder. mczse, başka bir istasyon arar, bun· Hele o paytak bacalc.lı, yassı ıu-

At yarıılarının dördüncü hafta bankızının da letaııbul koıu yerinde biıenin r~gi değişmiştir. Alman baı- Zil çalar çalmaı, hususi katibi ya- da da aradığını bulamaz.sa, o zaman ratlı miniminiler büabütün ba, bela-
loıuları yarın Velicfendi koıu ma- piatin ıert olmuı yiizünden hoılan- kumandanı, göğsüne birinci sınıf nına koşar. B. Hitler, kararlarını dik- maiyetinden biri piyanonun ba~ına ııdır. Kurulmuş bir (Ocuk oyuncağı 
hallinde saat 15.30 da yapılacakbr. madıiı malömdur. Bunları gözönün- demir haçtan ha§ka bir ni~an tak- te eder. B. Hitler, bu kısa tefekkür geçer, Taristan'd8"1 bir parça çalar. gibi rasgele yürür, kalabalık arasına 
Haftalar ilerledikçe meraklı bir eaf- de bu1undunnalannı meraklılara mıyor. Bu ni§llnt da geçen Umumi zamanı müsteıına, bütün faaliyetini Alman Başkumandanı bütün nota· sokulur, ayak altını. girer, burnuna 
haya geçmekte olan yarıılar bilhas- tavsiye ederiz. Favori olarak Ro- harbde onbaıı iken kazanmıştır. askeri harekata vakfctmektedir. ları bilir. B. Hitlerin mükemmel bir bir tekme yiyip avaz ava:z haykınr-
• bu haftaki lngiliz at ve kısrakla- manı, Dandi v Umacı',ı ılinnekte- B. Hitler, harb başladığı zaman Akoam yemeği ıofrasına, yaveri, plak koleksiyonu vardır. En çok be- ken ,ık bayanmı da teessürden yarı 
nna mahsus olan koşuya gerek it- yiz. Sürpriz ihtimali Demet'ten bek- zaferi kazanıncıya kadar hu ünifor- henüz yeni nişM almış tayyarecileri, ğendiği plaklar umumi karargaha canlara dü,ürür, kocaman ıokak kö
tirak eden atların çokluğu ve gerek- lenebilir. m~d.uı başkasını giym~meğe ~n? iç- baıka bir ak~am yararlık göstermi~ götürülmüştür. pekleri ile kokla,ıp cilvelenmeğe 
eo hepsinin a~ağı yukarı en kuvvetli Be,inci ko,uı Dört ve daha yu- mıştı. B~ andından d?nmemıştır. _ seçme efradı yerleştirir. B. Hitler, B. Hitlerin bir el işareti üzerine yeltenerek dostuna korkudan bay
hayvanlar olması yüzooden büyük karı ya~taki Arap at ve kısraklarına Gecenın geç ... eaa~lerıne kadar bu: konu~ur. onları lconu~turur ve hare- herkes ayağa kalkar. Alman Ba~- gmhklar geçirtir... Fakat. bütün bu 
}>ir alaka çekecek mahiyettedir. Bu mahsus olan bu koşllflun mesafesi roıunda çalı~tıgı cıhetle, aabahlan katın bu canlı şahitlerile görü~meden kumandanı, çalışmak için bürosuna ~cü. yararnazlıkla.~a rağmen sa
pnşa Büyük Reiııicümhur ve Gazi 2400 metre ikramiyesi 300 liradır. pek erken k~lkm~!or. Bununla be- müspet neticeler çıknnr. gider. Büronun pCllcerelerinden ha· hıp.le~ı o~J.ardan fİkayet etmezler; 
~oıularının birincileri bulunan Ro- Yan~a 1 • Bora 64, 2. Tuna 58, 3 - raber gecelen d~rt saatten fazla B. Hitler yemek sonfasında heykel- rice hiç bir ı~ık aızmadığı için elek- büiJus, kopekle gezen baya:nlann 
ıınans ile Çohankızından maada Tarzan 50, 4 - Krumen, S - Tarcan uyumuyor. Ya!agından kalkma~- tıraşlıktan, zfraat iolerinden de hah- trik lambası~ı s3at lrnçta söndürdü- ~~d~l~?.1~ daimi bir gurur tebes-
mcmlcketimizin en kuvvetli aafkan 48 kilo ile iştirak etmektedirler. Ko- dan evvel aakerı meııelelcrdcn bahıs seder Alman şehirlerini nasyonal ğünü ve ne zaamn yntağa girdiğini ıumK~-~~rul ur.h • b"ll d 
İngiliz at ve kısrakları girmektedir. şunun favorileri Bora ve Tuna' dır. bir kitabı göz.den ceçirir. Çok çabuk sosyııİizm inkılabınm yarattığı üalup kim!e bilmez. d b~pçaker. etl~s~sı otomo 1 e~ e 
Bütün atların kazanma ~ancı olan bu İkili bahis: f, 2, 4 ve beıinci okur, hntta baznn iki kitabı bir giln- ,.... - a----~a = ., e ırer ıyrn ı zıynet qyası halıne 
:vnnştn müşterek bahsin çok meraklı I ko•ulardadır. de bitirir. 

1 
v • t• J' gelmİllcrdi. Şoförün önünde, yan 

olacağı muhakkaktır. Yanşlann Çifte bahiaı 2 ile 4 ve 4 ile be- B. Hitler, B.erlinde. bulunurken, (> Bag bahçe ve ev zıraa 1 .) pencerede ön ayaklarını kaldınp 
programı ile tahminlerimizi bildiri-ışinci koşular arasındadır. Almnn Baıvekalet bınnsına yakın /) ' 

1
, cama dayamış, dili dışarıya sarkmıı 

voruz: !olan Kaiserhof otelinin berberi Jo- '\..e:--- = 4 ~ bir kurt köpeği kafası, )1ahut sırıt· 
Birinci koeu: lk: yaşındaki yerli Adalar arası futbol seph Enghart'ı nez.dine çağırır. Fa- • • knn dişli bir Buldck köpeğinin kızıl 

aafkan ıngiliz eıkek ve dişi tayları- turnuası kat seferde iken daima her günken- Mavi salkım Armutları nıçın halkalı gözleri ile yoldan seçenlere 
na mahsuıt olan bu koşunun mesa· di kendme tıraş olur. bakml\!l otomobil sahibinin gururu-
fesi 1200 metre, ikramiyesi 850 li- Beyo~lu ıpor kulübü tarafından Sabnh tm .. aletini bitirir bitirmez, o·• mu .. rJu•• du•• r keseleri er ? nu, n~e5ini kat kat arttınrdı. 

d Y 1 H .. 56 2 vaz tatili münuebetile Adalarda H b b h b 1 k"k .• ·· ra ır. arışa • umayun • - ~ oda hizmetçisi elbisesini getirir; fa- Kıclık armut, cima cinslerini kese- ar u ranı un ann ° unu 
P l 56 3 D t G "I "5 50 k"l ikamet eden sporculardan kurulan Mavı· salkım senede iki defa rirek '" k t• S 1--..ı kakt u at , - es c u "' • 1 0 kat Führer elbisesini ve çizmelerini "' .. lemek bu meyvalann böcekler tara· ı ~ ·~· on uımnn ilrUft sc n 
U • · "'- t kt d' 1 t b 1 Heybeli, Burgaz, Kınrılı \'C Büyük- açar. Birinci çiçekleri henüz yaprak k -'-1 b 1 d ba J d e ıştırııx e me e ır. a an u ya- giyerken kendisine yardım edilmesi- fından delinmesine mani olmnk için- opCK 1 ayan ara 8 • Y ara a, 
n~ların<la ilk defa göreceğimiz Hü- ada futbol takımları arasında yarın ni hbul etml'!Z. açmadan evvel başlnr. İkinci çiçek dir. Armut ve elma böcekleri )·a'Z.ln pencere!erinden köpek baka:ı hususi 

· s· "l h saat döıtte başlamak üzere Kınalı- açm:ı zamanı bu ayda ba~lar: hazan ot b 11 d l !d nıayun un ımaarog u a ırını vurma- d h d h • h' b' Sabah kahvaltısını odasında yer. b'l . '· b'l S 1 döllerini yetiştirmek ve nesillerini omo ı ere c ras anmaz o u. 
11 kuvvetle muhtemeldir. a a aa asın a usuııı ma ıyette ır eylulde ı e çıçe1' aça ı ir. nrı ıcı k l l h .. ş· d" d F' k'" .,,. 'b' k 

fu b 1 'b d'I · · Sabah knhvaltı•ı bı'r bftrdnk çayla d k 1. l üretme İçin e ma ve armut ar enuz un ı e ıno ooegı gı ı çocu 
İkinci kocıu: Dört ve daha yuka- : o turnuası tertı c ı mıştır. " .. ağaçlar arasın a en uvvct ı sı:ırı an, k kk b l d I k 1 . a~zdınn' e'- d ktı lk" .. 

" G l d A "f C'-f k c- iki ı'nce dilim ekmekten ve bı'raz re- uk b .. · d üçü ·en un arı e ere çıne yu· ..... a mo ası c;ı • ı uç ya~ın-n yacıtaki safkt.n Arap nt ve kısrnk- 1\ atuaray an n • wv a • un· en çab üyuym ve en zıyt1 e ya- l b k l B dak' çocukları ,,y •• le • d z 
v d'" M f B 'k Ş"k .. çelden ı'barettı"r. 1-ıarh pa-'amazdan . lk d B .. murta arını ıra ır ar. u yumurta• ı n gogus nn en omu -

!arına mahsıH olan bu koşunun me- uz. usta a, eşı taıtan u ru, -ı n şıyan ağaç mavı an ım ır, u aga- l I J ·b· '-- ) · ·ı· 
Sah . H" . 'b" evvel sabah kah\•altısına bı'raz tAre· k d f l d !ar yavaa yavaş orada yer e~ir er. anna trumıa gı ı -Ylf ar geçın ıp 

18fesi 2000 metre, ikramiyesi 190 rı, useyın gı ı tanınmıı oyun- ... cın ömrü i i yüz sene en az n ır. .., k d k" ek l 'b' b' k rd b 1 

ı 1 ' · Cık d ğ' b t yag"la su"tlu" rorba ı'l~ve ederdı', Fakat 1 .. 15 20 Meyva büylimeğe başladıkça en i- op yu nrı gı ı ır 0 ona ağ a-
liradır Yanşa 1 - Kısmet 64 2 - Fi- cu arın ı;ıtır e ece ı u urnua " a Bir dalın uzun ucu - metre •. d k• f' d nıvor Kordonu d b t · ' l b" "k b' 1.k ·· ... harb ba .. ladıktan sonr.. yemeg•~ı. E" . . lerine meyvP.nın ıçın c n ı crcce- J • n ucun an nyan u· 
dan Sl,SO. 3 _Murad 62 kilo ile i- ı nıaç a. rının. uyu .ır a a a goreceg. ı v .. ... kadar olur. ger yerını sever ve iyi b I k l l ı.ı b' t .. ~ı e · y k 

.. ı ah d 1 k d M l 1 halkın yl'!dig"ine hasretmi•tir. B. l_ıit- [ d "0 50 de rutubet u ara çat ar ar. -ıer ır up çocugu ıv rıyor. avruca ' 
tirak etmektedir. lhtiynr Kısmetin 1 t mm e 1 me te ır. ne; arın ga ı· " -. bakılırsll bir i. an · "' • metre d h' ,_ k k k ·· d s'n' eke 'yen m'n" • · ha 

b . B 1 ,_ 1· b" f ler, sabah kahvaltısını bitirir bitir- 1 O 20 yumurta an ırer .. urtcu çı ara gov e ı ı ç mı . ı ımını -
)'nncıı kaz.anması normaldir. 1 ıne eyoğ u ıpor .. u ıi u tara ın· uzunluğunda ve - metre . • . k . .,, b 1 kJ-..!' l'i k ld 1 

.. d h' k ·1 k · mez, sabah gezintisine çıkar. d b' h ö k meyvamn ıçını emırmege aı ar. ca e.rue yamru yum il a ınm ar-
Oçüncü ko,u: Dört ve daha yu- ı Nl ır upa verı ece tır. yüksekliğin e ır ıa ayı rtece '\'e Böyle meyvalar eltseriyn yere düııer- da scndel;ye sendeliye yürümc~e 

kan yaştaki yerli yarımkan İngiliz Harbden evvel Berchtesgaden ıa- g.ölgelendirecek kadar kuvvetli geli- }er. çabalıyor, anası kiıh telafla koşa:-ak, 
at ve kı raklarınn mahsus olan bu Kürek ve yelken yarışları tosunda otururken, Bavyera dağla- şırb kl' . d d , kl d Böceklerin meyva üzerine yu- k&h korku çığl:.k1an atn:nk ard: ı>ıra 
ltoşunun mesafesi 2400 metre, ikTa- Su aporl .. n ajanlığı tarafından ter- nnın karıısında oturarak tefekküre .. ~n~ul 1 ~ldn e n •lanı· 1 ır. lmurtlama!ına mani olmak için kağıt- sürükleıniyoı. 
ınİyesi 300 liradır. Yarışa 1 - İlhan tihedilen kürek ve yelken te§'\•İk ya- daldığı olurdu. Fakat ~imdi Rus or· Çl'kolg t1ı maMsı .a lık~ma e v~.yal çb~- tnn ıveya kalınca tülbentten yapılan flk zamanlarda Beyoğlu caddele-
74 50 2 Al Yl:. 72 3 Perı'han 1 b M d B manlar b na u'"sa't degvı'ld' R ı e o ur, avı an ımın en guz.e ır k 1 1 ·· · • 'l · t k • • - ce .. n • • rı§ arı ugün ve yann o a ve ey- ı, u m 1 ır. Ull .. • K dk" d B l k l ese er meyva arın uzcrıne geçme- nnde raslanan tasm:ı ı, yularlı çocu 
56,50 kilo ile .iş.tirak e.tm-:ktedir. ı kozda yapılacaktır. Yelken yarışları ormanları, hep bir Örnek ve cıı.n sı- numurıcİı a 1 oy de ba; çı a:ıc ve rek böceklerin orııya girmesini önü gezdirmek modası çabuk tanmmüm 
Koşunun favorısı ilhan ıse de Al- bugün ıant 14 de Moda koyunda kıcıdırlar. Esasen B. Hitler, gez.İnli dme~ncı n.r :rşısık a u udm 

1
ta- alınır.. Üzümlere de bu usul tatbik etti, İı1e.nbul tarafına da yayıldı. Ke

ceylanlCl m~afenin uzunluğundan 1 yapılacak ve müwbakalar kıdemli zamanlannı fevkı:ıı· de a:mltmı~tır. bır. v etmışk ~· ~e tsen la§ın ö a 0 :n edilir. keseleme mcyvnların olgun• nnr mahallelerde bile çanta kayışla-
İatifade ederek bir sürpriz yapması ve kıdcm!İz olmak üzere iki eınıf Sabahlan ancak yarım saat gezinir. ~ a~~\ eok akı 8

". an a~a rtİ l ş- la~mn~ına mani değildir. rilc bağlanmış. eski pantalon kc::ne-
ihtimal dahilindedir. yelkenci arasında icra edilecektir. Çünkü günlük mesai hayatı birçok :u.r. u ~e lkam~ı~t ve ~ergo 8 ar rinden kordonl~r takılmı, yularlı ço-

Dördüncü koşu: Üç ve daha yu- Kürek yarışları yarın aaa.t 14 de işlerle ve meşguliyetlerle doludur. ıçkn mavı ea ım u anma muva- Kasımpatı konca- cuklar ge.-:diren bayanlar görülüyor. 
karı yaştaki safkan lngiliz at ve kıs- Deykoz ile Paıabahçe arasındaki Sabah gezintisinden döner dön- fı tır. J ki • • Bence bu bic de fena bir moda 
reklarmn mahsus olan bu koşunun sahilde 2000 metrelik sahilde yapı- mez, oturduğu trenin etrafında aür- 3f1Dı Seyre ey!DJZ değil. Ke~ke daha ziyade tnemmüm 
mcııa!esi 2400 metre. ikramiyeei 850 lacaktır. e.tle Kışa edilmi, hnraknlnr oehrine Sog"' an neden kl K 1 etse•... Tu"rlu" b-1..•nelcrle çocuk 
liradır. Yukarıdn bahsctmi• oldug·u- . B b k l d • 'k' . . k Mevsim ya n~ıyor. asımpnt arı illl .. 

v gırer. u ara ı:ı ıır nn 1 ısının pe b J d • k 1 " yapmaktaı:ı çekinen bir rok bayanlar 
rnuz mevsimin bu en mühim yarı•ına k • b" "k b" h . t' d B b •• •• ? ugün er e çıçe gonca arını gos- .., 
1 K 

. . 62 2 D d' 62 "'3 Marmara upaıı tenıs uyu ır e eınmıye 1 var ır. ara· uyumez. termeg" e ba!>.lıyacaktır. Her dal üze- belki bu heveıle çocuk zevkine alı-
- omısRrJ , - nn ı , - kalardan biri, ıark çadırı, diğeri de ıtarlar. 

Ôzd . 56 " K 5 A 50 5 maçları riııde müteaddit goncalar kendileri-
emır • "' • onca "'· • - garp çadırıdır. Birincisi ıark cephesi B .. .. l b 1 

R 54 6 U 54 7 H S 'f ı f d ütun eogaıı 1 ne at ann iyi mah· ni gösterecektir. Eg" er bu goncaların Cemal Refik 
omanı , - macı , • u- portı oyun ar e eraayonu tara- harekat hnritalarını, ikincisi de At- •ul 'Verebilmeleri irin '"unl•rın yu- h . . ld x. 'b' h k d 

ınahatun 52.50, 8 - Oen1ct 45,50, 9- fından tertibcdilen l\1armara kupası lantı'k harek~tı harı'talarını ı'htı'va v lıl D .., epsını o uti-u gı ı ıra ır a o ıu· n1m11n11rınnn111111111nınınn1111nmr111n1unmuu mmm• 
cı mu•,ak ve kumlu topraklara dikilme- ı · k · • 1 Çohankızı 45,50 kilo ile i~tirak et-: tenis maçlanna peroembe günü Fe- eder. rete çıçe açmasını ıstersnız, açıa- CEVAPLARJM/Z: 

meltedirler. Aynı kuvvettt! bulunan nerhnhçe kulübi: kordlarında ha~- ıi lazımdır. Kumlu olmıyan killi ve cak çiçekler büyük olmaz. Büyük çi-
y &ver albay Schmandt harekatı ık t kl d ,_ ki ki' l K 1 ö · atlann -gireceği bu yarı ta birinciyi lanmış ye dün de devam edilerek s ı o~ra. ar a, ~ırmm topra ar· çe ı o mıyan asımpat arı g sten~- ? 

-mek çok mü•kül bulunmaktadır. seçmeler nihayet bulmuştur. Dömi- günü gününe haritalar Uzerinde çi- da, çok kireçli ve hatta kara toprak- siz olur. Büyük çiçek açhrmak için Akasyalar neden sararır 
-,. " zer. B. Hitler, çadırlara girince, bir h d J d " ·· k 1 Ankaradıllti Reisicu'"mhur ko•msun- final bugün, final yann yine aynı larda iyi soğan yeti§mez. Hu hanı;i er a ın ucun a gorunecc gonca- l d Abd 11 h ç k .. - nazarla asker! harekatı kavrar. k l d b' .. b k d'• 1 . Ma atya a u n a cevap: o 
danberi istirahatte bulunan Roman· kordlarda yapılacak ve bu ıuretle bir çiçe soğanı veya yemeklik ıo- ar an ır tanes.ını ırn ıp ıger erı· ı ·ı · d dola" Ak B. Hitler, trenkıe dönünce gene· i ı_ k ı• d K au ven mcsın en ,,, ll$Y<l 
eın nasıl hiı ko.,, rıkarncag"ı meçhul Marmara kupasını ka:ı:anacak ekip- ğanlar, earmısnk mutlaka hafif toprn· n 1LOpam1a Rzım ır. aaımpatı • ı 'hı' 1 .-- .. rnl Jodl'u yanına rn~ırır, General _ık 1 b" d . kl' d 1 agnç arının ıarannasınn ı una vc-
oldu~u gibi Caz.i ko .. usu galibi Ço- )er belli olacaktır. .. °' ğa ai ilir. Böyle toprağı bulunmıyan gonca an ır aıre §C ın e aırn an- ·ı G · k • · ı "' " Jodl, uzun boyludur ve alnının tat h 1 1 d D 1 1 rı emcz. erçı ço 1ıuyun tesırı c • f k ha çe erde toprağa dcıe kumu veya mı§ ar ır. un arın ortasına rasge en ağaçların kökleri rürüyebil' F k t 

b tara ında İ ıaçlaı dökülmüştür. Va- 1 gonca ekteriya en hliyük olanıdır. b d Ak .... I .. ır, v'.8 ~ 
Heybeliadada kuyuda 

bir kişi boğuldu 
DUn Hcybeliadada Rum mektebi 

Yanında B. Kazım Macide ait bostan 
hı}'Uau temiz.lerıirkcn bir boğulma 
Yakası olmuştur. Kuyuyu temizleyen 

25 yaılnnnda Yani olslu Miltonun 
lttıyunun dibinde çok müşkül bir 

halde kaldığını ye boğulmak üzere 
olduğunu gören arkadoşlarından 28 
Yıııında Ge.vril ile 1 7 ynşında Safer 
ltuyuya İnmi~lcr, fnknt ellerinden ipi 
kaçudıklan için buolıu dn tehlikeli 
hir vaziyete gelmişlerdir. Bunun 
~zerine itfaiye~e nber gönderilmiş, 
ttfaiye Gavril ile S feri baygın, Mil
loYU da ölmü~ olarak çıkarmı~tır. 

Trakyada son ahar ·ı ı · Utb · d d h b" "k bu unamadı~ı takdirde birkaç ıene B t d k' h akmRiısını" u n asya ngnç arı ıçın dcgıldır. 
zı e erı r cııın en a a uyu ve .., l d b k l k i u or a a ı gonca}, ır " ... Ak I b 

Panayırları d h "h' d' Al d 1 b yagmur a tın a ıra ı ara tuzu g t- y l , k c'ın•lerde ortn-ı asya ar rutu etten de kuraklıktnn a a mu un ır. ınan or u an a~- . d • 1_ ,_ il k . a nız aarı çıçe açan ~ d k k I A' 
1 Edirne (Akıam) - Her yıl Trak- kumandanlığının kurmay reiıi, tabiri ~~§ diienıT ıLum~ JLU anm~. mUık dnki goncalar koparılır ve yan gon· n or maz ar. ıcasya armızın ~a-

yanın hemen her kö~esinde ilk ve diğerle Führerln aağ koludur. iç~nn k~·mUoplragı ~~allme ı yaplmdar calanndan en iyi geli~miş olanı hıra- rfazlrmnks~ndaı· balşlıcad sebBep topr~~bın 
sonbahar movıimlerlnde panayırlar B. Hitlerin askeri malumatı, uzun • r ozu .ırn anmama ı ı . kılır, . a a ıreç. '.o .~aeı ~r. . :mu te;ru e 
açılmnktadır. Bunların en hararetli- tetkiklerin mahsulüdür. Harbin bil- Bır me~re murabbaı yere yarım gaz Çi k oncalnn 'koparıldıktan ıle anlıyabılırsınız. Bır kılo zaçııcıbrıs 
· b h J d S b yük nazariyatrısı Clausevitz'in bUtün tenekesı kum IAzımdır. çefida~lara •erbetli bol bir au alınız. Bunu on be~kilo su içinde 

ıı aon ı:ı nr panayır arı ır, on n- ,, ıonra :w (ki . ~ ) 
har pnnayırlan ağustoı ayından iti- eaerlerinl bilir, Napol~on'un bUyük Kum konulacak topraklara bey- .,.ermek ve her dalı birer ince herek reçsız, )'ngmur tıuyu entınız. 
bnren TrnkyNıın muhtelif tehir, ka- seferlerini de tetkik etmİ§tlr, B. Hit- gir gUbresl (çUrümUı fı~kı) veya ko· ile bağlamalıdır. Bu mevsimde y.cni ~~fta~n. bir. ?efa A~ru;yalnrını:ı:ın 
saba ve köylerinde ve muhtelif ta- lerin maiyetinde en yakın mlltchas· yun aiibresi liave etmelidir. Bir görünecek goncalann Uzerindc veya koklerını b\! ılaçlı eu ıle ıulayınız. 
rihlerde açılmaktac1ır. Panayırda ıısı, husuıi kalem mUdUrU Phllippe metre rnurabbaına yarım teneke ko- sürgün uçlarındaki körpe yaprak- Bir ny .içinde Akasyalannız.ın ~arı 
çifçi zahiresini, faz.la hayvanını aaı- Bouhler' dir. Führer, hususi kalem yun ıfihresi bir ıene için kifayet ların Uzerinde ılyah veyn yeıiJ bit- rcn~len yava~ ~.avaş knyb.olncnk ve 
makta ve buna mukabil emtill, ~ya müdürü ile bürosuna kapanır, Napo· eder. Avrupa gübreleri toprağı ıı· lcr görülebilir. Bunları derhal yok ıy~ ıl rence buruncceklerdır. 
ile ihtiyacı olan hnyvanı satın al- leon'un ıeferlerini tetkik eder, yap- kar. Bunun için bu g{lbrelerle birlik- etmek için aık sık ilnçlamnk ı·ızım- Zaçıkıbmıa bazı nktarlnrdn knra 
maktadır. Trakya panayırlarının en tı~ı hataları ve bun1ann ıeheplcrinl te koyun ve berıılr aübrcsi kullan- dır. Bunlara Püseron elerler Kulln-1 boyn dahi drr'er. Bunun terkibi kli· 
meşhurları Çorlu, Pehlivanköy, l<e- ara~ ırır. mak. llzımdır. inek gUbreııi kullan- nılacak iluç evvelce ynzclığım•z gibi kürtlü d"n'ır<l:r. Toprağın l.irecinl 
şıın, Vize, Çerkeeköy v• Saray Bal- Ara _ııra, ıivil nıcsai arkadaşlarını mayınız. Sıkı toprakta aoAan paf arap sabunu ile zeytinya~ındnn ya-,1 nğı:ıçl:.ıra zarar "ermiy~cck bır hale 
çık pnnayırlandır. da ~al>ul ~.,, Bun!Y4M l!lrl Ma!- ballamaz. pıl*. mahluttur. · gt.tirir, 



Genç kalan kadın 
Vapur lskeIOOen kalkıp da Boğaza l LWn dediğin glbl kimse oınu otuz 
~ bumunu çevlrlnce güneş, bil- üçünden fazla tahmin etmiyor ••• 
tin. kııJgın'I.$ ne benim bulundul'um Oençlitlnl gayet iY1 muhafaza etmı.ı. 
ıtal'afa vuımuştu. Biraz sonra tistüıı- Hem öyle bir hayat ki sorma. .• K&
de oturduğum güverte lskemleslndeki yinbabamdan kalan hesapm p&r&71 
ince şiltenin kara muşambası fınn harvurup hamlan savıumuş, Bltme
~ı kızdı. Adeti. bir elektrik yast1R'J. sine tmltA.n olmıyan bir para bira.
üzerinde c;ıturuyor gtblyd.lm, Vapurun der! ... Naıiıl yemeğe muvaffak ol
döneceğinl ve güneşin benim tarafı- muşl •• Her sene aylarca sil.ren uzun 
ına ge~i hesap etmediğim lçln seyahatler... Dehşetli kumar 1ptlll
kendi kendime kızara.it yerimden sı ... AlablldlAfue mücevhet. merakı ••• 
talktım. Aşağıya, salona indim. Sonra !>1.l:haasa. züppelik, tuvalet, el-

Blrdenblre gözlerim, benim gibl blae, bafdöndürücü lüks! •. cAnasma 
oturacak: yer anyan bir kadınla, btr balı: Jcızmı al..• derle ya ••• Bu 8Ös ta
erkeğe takıldı. Kadın en fazla otus mamıle yanlıştır, Karım Ferda an
!l..ti. otuz üc yaşında g~rlyordu. Pek nesinin tamamlle ak.si. bir yaradılıf
güuılıcı bir tipti. Et.cafın dlkkatbıl tadır. Kendi halinde, iktisadı sever. 
üzerine çekiyordu. Epey uzun boy~u züppelikten nerret e®r, süse, 1illı:ae 
:idi, Hayret verecek derecede za.rl!tl. katlyen dütkün olnııyan bir insandır. 
Olgun, gün gönniif, çot gezmı, ve Ferda ne tadar fedatlr n feragati. 
çot alaka uyandıran bir slına Idt. seven bit kadınsa cnnesl o lı:ada.r 
Bütün bunlardan sonra bnmbaşka egoisttir. Ferda daıtıan. tırlan, sü
tarzda bir güzelliği vardı. Yıılnız Iü- .t.Wı.etı, lclmsesiz.litl sever, annesi. btm
zumundan fazla zuppe bir kadındı... !ardan hiç lıoşhınmaz. O kalabalık 
Arkası açılı: iskarp!nkırlnden rerllı: şehirlere, gürültfilü etlencelere bayı
elması gibi dışarıya çıkan yuvarıa.t lır. Kanm en ucuz terzide oldukça 
topuklarında bile bir züppelik sezmek babayani elbiseler yaptırır, kayna.
ta.bildi. nam en pahalı terzide, daptarncııt ve 
Erkeğe bir kere daha b1kınca peic kısacık elbiseler. en züppe tuvaletler 

19.Şırdım. Çünkü bu gayet lyt tanıdı- diktirir, Ve sokağa çıktıkları zaman 
tım Haydardı. kim timin annesidir, hangisi hangt-
Içımden şöyle diyordum: sinbı kızıdır. Bunu ne giyinişlerinden. 
•Şu Haydar henüz bir buçnt sene. ne de boyanma tarzlarından anlamat 

llt evlidir. Ve gayet genç bir kansı kabil değildir. 
o!ıcluğunu da işltlrlm. Bat hele san Kaynanam; kan koca blzl pek ala.
saman altında su değil, Adeti dere turka, hattA şapşal ve ihtiyar bulur. 
yürütüyormuş... Ohır şey deR'f.I! •. ıo Böyle düşünmesinde biraz da haklı-

Haydarla yanındaki kadın bir ara. dır. Çünkü meseli. bi?. bir türlü rum
lık nrkalannı döndüler. Yüzyüze gel- ba, marlmba denilen şeyleri oynaya
dlk. Arftıadaşım gülerek benim on- mayız. O öyle bir rumba oynar. ye 
lara yaklaşmamı belcledl. Sonra boş öyle ZılJ'Zıp sıçrar ld 411şarsınız 
bir yerin önünde bent ya.nındakl ka- Lflkin en büyük kusuru kumardır. 
dmla tanıştırırken az daha hayre Poker masasına oturdu mu sabaha 
timden küçük bir çığlık koparacak- kadar kalkmaz. Hem de deh.fetli pa
tım, Çünkü Haydar yanındaki kadın rasına oynar ... 
için rKayı.'lvalfdemh deml.şti, Artılı: yalıların arkasından ta ller-

Ev\•elA yanlış işitiyorum sandım ve dek! lskeleye kadar yürümüştiik. 
arkadaşıma. sordum: Haydar derdin! dökecek blrisbıl 

- Nasıl? .. Anlıyıımadım ... Ne de. bulduiwıa pek memnundu: 
diniz? - Hangisini anlatayım birader?. 

- Kayinvalidem. .. Sana kaylnva.- Bilmem ki... Mesel! karım boyan-
lidemı tanıtıyorum... maz. Ukln ben istanbula inerk.en 

Aptalla.şm!f lr halde bir kö,şeye Jcaytianam şunl:\rı ısmarl1lr ... Bilmem 
oturdum. Yer yüzündeki kaynanala- ne mark.ah rüj, ma.vl sürme vesaire 
rın en garibi ile tanıştım. Şimdiye vE'salre... Düşün blr kere... Karun 
kadar hlkAyelerde, romanlarda, ma- için değil de kaynanam içhı fllAnca 
sallarda ve karikatürlerdeki ckayna- marka.h rüjün uğrunda, Bey~lunda 
na ati pi nerede? •• Bu yanımdaki itti.- dükkln dükkA.n dolat dur. 
dm nerede?. Başımın içindeki dcay- E.skJden lnsanle.r bilhassa kadınlaı: 
nana. kelimesinin manası tamamile çok daha lhtlyarlıyorlardı. Ve •kaY
de~işm1$l, Sonra bunun Haydara nanaa olan kadın artık gençliğinln 
kaynana olmak için yaşı da mü- kapısını tıkır tıkır kilitliyor, kapıyor
saıt değıldi. Acaba knrısının övcy an- du. Şimdi öyle mı ya? ... Gençlik çağı 
nesi mi?, Yanı övey kaynana mı? .. uzadıkça U21adı, Bilhassa kadınlar
Zannetmlyorum. Çünkü Haydar bize da... Artık kaynnna olduğu zaman 
sık sıt kayncınasuıdan bahseder, bile icadın gençllğinden uzaklaşmı
uzun uzun onu çeklştlrlrdl. cBenlm yor, ihtiyarlamıyor. Hele gençliğlnl 
kaynanam hiç klıruıenlnklne benze- de lyl muhafaza etmesini bllmlşget,. 
mez. derdi. Evet bu sözü doıtru idi. Bunun içindir ki ortaya yepyeni blr 
Fakat bu genç. ı,ık ve son derecede kaynana tıpı, yepyeni bir kayna.na 
ifadeli kadının çekiştirilecek: tararı nesH çıktı. İşte benimkisi de bu nes
neydi acaba?.. lin bayraktarı birader ... Sen hıtYatm. 

Bütün yol müddetince hep bunu da böyle kaynana gördün nıü? •• Sen
diışündüm Nihayet ge!eceğlmiz yere den daha genç tabiatlı, senden daha 
vardık, Vapurdan çıkınca Haydann geniş düşüncen, senden dah9. züppe .• 
kaynanası blr genç kı:ıı şunan.klığı Böyle kaynana Ue utraşmaJı: çok da-
ne: ha güç ... 

- Ben otomobllslz gidemem!.. Haydar sordu: 
dedi. - Belkl egoistçe düşünüyorum. •. 

Haydar: Fakat nerede o bembeyaz saçlı, göz-
- Peki sızı otomobile blndireylın... JükJerinin altından çoeut bakı.ilan 

Ben arkadaşımla bir yere kadar u~- .süzülen, nurani yfuJlü ve torunlan 
rıyacağtm. Yürüye yürüye giderim... için yün ören lı:alAsil'. kaynana tlpt_ 
cevabını verdi. Nerede? ... Kızıyorum birader ... Kan
Kaynanayı otomobne blndlrdl.ıt.. •• 

O uzaklaşınca Haydar derin bir nefe$ 
aldı ve koluma girdi. Ben sordum: 

- Senin hakiki kaynanan mı? .. 
Yoksa karının üvey annesi mi .. 

- Ha.kiki kaynanam birader •.• Öz
beöz kaynanam! .. 

- İyl amma kaç yagında? ... Otuz 
11d, otuz ~ yaşından fazla göstennl
yor .• 

- Ne diyorsun? .. Tamam kırk bi
rinde... Hatta bel1d cok fazla.. Ka.
rımı - keneli rivayetine göre - on 
yedi ynşındn doğurmuş... Şimdi bi
zimki 24 yaşında .. O halde, kendi he
sabına göre blle kırk bir Yl\flllda ••. 

mın bu kadar kaprisi yolı:,., MeseU. 
vapurdan çıkınca o da benim gibJ 
yürüyeret k&,ke ~kar... Halbu1d 
kaynanam: ıOtomobY! .. • diye tulıtu
rur. Olur şey değil ... 

Haydan o günden aonra bir tao q 
.görmedim. 

İkinci rasgelişim yine ve,purda 
oldu. Memnun ve neşeli görünüyordu. 

Sordum: 
- Kayna.nan ne alemde?_ 
Güldü ve: 
- Bllmiyor musun?.. dcd1_. • 
- Hayır •• , Bllmlyorumt •. 
- EYlendll .. 
- Ehlı ... Henüz çok genç görünil-

yordu. Zarlf ve gii?JCI kadın da ... 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 22 Yazan: (VA • NA) 

~, lnhisaı:lu Umum }Wüdürliiğiinden ı t 

inhisarlar Müfettiş Muavinliği 
Müsabaka imtihanı 

İn.hlsarlar umum müdürlütü tenlf kadro&u.nda mü.nhll bulmıan mtl
fettl§ muavlnlltlori 1çln yazılı ve sözlü ·bir müsabaka. imtihanı açılacakt&r. 
JQ/8/94:2 paz.artesı günü saat 10 da Sirkecide İnhlaaı!lar TeftLI hey'eti bina
sında yapılacak olan yazılı imtihanda kazananlar aözIO. imtihana glrecet
Jerdlr. Her ltl imtihanda kazananlar &rumda en fazla derece alanlar İn
hlsarlar müfettiş muavinliğine ahnaca.ktır. Notlarda müsavat halinde lisan 
bilenler tercih edileceklerdir. ttcretıer 36G6 sayılı tamına göre verUecektir. 

Mtısabakaya girebilmek itin: 

ı - Memurin kanunwıda yazılı prtıardan bqka İktisat ve hukuk faküL 
telert veya giyasa.l bllgUer okulundan., yahut yüksek T!caret ve İktl.<alt met 
teblnden ve ya.but da muadlllert Maarif VekAlet1nce tasd1k edUmlt bulunan 
yabancı fakülte veya yükset metteptenıen birinden mezun olmak. 

2 - Müsabaka tarihinde yaşı 30 dan yukan olmamak ve aSkerllğlnl yap
mı.ş bulunmak, 

3 - Srhhl vaziyeti iklim tebeddüUerine Ye her türltl yolculuk zahmet ve 
meşaıc:tatlarlne dayanma/la müsait olmak, 

4 - Ahllt ve seciye itıbarlle miifettifliJc meaıetine ahnmuına mln1 bir 
hlll bulunmam~ (Bu hUStı!!I ldatece yapılacak tahklkatla bellitlleceölr.) 

Müracaat en geç 10/8/942 atqamma tadar ft İnhlaarlar Umum mll@r-
lütfine bitap eden bir dllekÇ1! ne yapılaca.Jı::tır. 

Bu dllelı:çeye: 
ı - Mektep phadetnamesl 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
3 - Askerlik vesikası 
4 - Sıhhatçe memleketin her tarafın<!a vazife görmefe ve seyahatler 

yapmağa müsait bulundu~ hakkında tam teeelddlllO. resml bir hastahane
den a.lınacak rapor. 

5 - Polisten alınacak lyt hal Utıdı. 
il - 6 tane 4.SX6 boyunda fotoğraf. 
7 - Hal tereeınesl eklenecektır. 
İsteklilerin imtihan programını Sirkecide İnhisarlar teftiş hey"etl riya.. 

setinden almalan lAzımdır. (7962) 

Devlet Orman İtletmeai Karabük Revir amir-
liğinden: · 

3500 metre mikap çam ve köknar tomruklaTi nakil 
işi açık ekailtmeye çıkaiılmıftir. 

ı - Karabük: devlet orman 41etmest revlt lmlrli~lne bag-h ova.cuma 
bmgcsl. emvalinden Helkeme ormanının Gezen, Fındıcaıc Ardıç, Katır ovası, 
trzun yazı Jandanna mezarlığı depolarmda meycut nakil edilm4 ve edil
mekte olan tahminen 3500 merte mlkap raddesinde çam ve köknar tomruk
lannın bulunduklan mahnllerden mupJnar kereste fabrikası önüne nakil 
.lşt 30/blrlnci teşrln/942 tarihine kadar tamamen nakledilml.t olmak ve nak
liyat esnasında yollarda yapılacak bllümum Yol tamiratı müteahhidine ait 
olmak şartlle açık ekslltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Açılı: eksiltme 8, Atustos. 942 tarihine rasUayan cumartesi gfuıO. 

saat 10 da Karabiit: devlet orman 141etmest reTlr lmlrll#i binasında topla
nacak olan ltoml.syon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı şartlar da~sl.nde 1fbu tomruklarm. beher 
metre mlklbına muhammen bedel on Ud liradır. 

4 - Teminat akçesi % 7,5 hesabıte 3150 liradır. 
5 - Bu işe alt açık elt.slltme şartnameleri Ankarada onnan um.um mü

dürlüğü ne Zonguldak onnan çevirge müdürlü{tilnde ve revir Amtrllğinde 
görülebillr. ' 

6 - İsteklUelıı ihale gününde muvakkat teminat akçelerlle birlikte revlr 
ıl.nıirlığlmlze mfiracaat et.melerl lüzumu ll~n olunur. (8077> 

Devlet Orman lıletmeıi Karabük Revir amir
liğinden: 

1000 metremikap köknar ağaçlar'inin tomruklama 
nakil ve iatil işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı -Karabük devlet omınn işletmesi revir Amirliğine bağlı Keltepe böl
gest cmhlUnde Koçelı ormanından devrllmlf ve kesl1m1:J tahmlnen 1000 
metreküp köknar a~açlannı vernecek ölçüye göre tomruklama, kabuklannı 
soyma ve 30/10/942 tarihlne kadar Pazaryeri depo.suna nakil ve istif lll
znma halinde sürgü yolu miiteahhldlne ait olmak ve bu husust.a bir ta
lepte bulunmamak şartile bu iş açık ek.sutmeye çıkanlmı.ştır. 

2 - Açık eksiltme 8/8/942 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 10 da 
Karabl1k devlet. orman ifletmesl revir llmlrllRt binasında toplan11cak olan 
komisyon huzurunda yapılacaktır, 

3 - Birinci madde-de yazılı şartlar dairesinde işbu emvalin tomruk ha
linde beher metre mlkAbma muhammen bedel aek.lz llradır, 

4 - Muvakkat. teminat akçesi % 7.5 hesabtıe 600 liradır. 
5 - Bu lfC alt açık eksiltme şartnameleri Ankarada orman umum mO.

dürlüğiı ne ZOnguldalı: omıan çevlrge müdilrliltftnde ve Karabük revir Amlr
ll~de görüleblUr 

8 - istekll1ertn yevmi ihalede munkkat teminat akçelert.le blrıllkte revir 
lmlrliğlne müracaat. etmeleri lüzumu llln olunur. (8079> 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Cebecida Aktepedo yapt.ırtıacak su deposu inşaatı on bet g\iıı mtid-

detlc ve ita.palı zarf nsullle eksilt.meye konulmUJtur. 
2 - Muhammen bedeli 118940• lira 193• kuf\lftut. 
3 - Teminatı rl420• lira •57• kuruştur. 
4 - Bunun 11/8/942 salı günü saat ıı de talıblne ihalesi mukarrer bu

lunduğundan şartname. lı:eşıfname ve ltroklslnl gönnelt isteyenlerin her gün 
encümen kalemlne müracıı.at.ınn ve ısteklllertn ihal& güntl olan 11/8/942 salı 
günü saat ona kadar 2490 numaralı kanwıun 32 ncl maddesi sara.hat.l veç
hlle tanzim edecGkleri teklif mektuplarını Belediye dairesinde mllt.eşekldl 
encümene vermeleri. c57ti6• t.801l7• , ....... , ...................................................................... . 

- Iştc nihnyet evlendl. Ve ben de dl knynanasııe uğraşmaktan, benimle 
rah:ıt ettim. Çünkü ckaynana. lık hü- yanl dnmndı lle uğrnşmağa vakıt bu
viyetlnden cgelln• hüvlyctfııo ljeçU. lıım.ıyor ••• 
Kaynana iken gelin oldu. Şimdi ken- Uikmet Feridun Es 

·.:ı SiN&APUR KORSArtLARI ·ı 
Tefrika No. 150 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

Diye sevinlrken, Q8ıA - Fonun - n - Pi acaba OnlkfJede IP.ı1 
Jc.aJt>oldu#u gii.ndenberi T - Pi, Sama.- bir anlqma mı yapQ. qıer- bajle I* 
.nm bu lllgls!.zlltlnden. memnun ol- gaflete d~. §8brln 1darelıl oc* 
manı~a. onu sık sık aratın$ b.,,_ yakında ralılplerln eline geoecıelc • 
~- Gelen uşaklar: m~. Yilz1erln1 ıörmelc ıat.emedlllm 

- Sama gOO<testnin dizinde yatl- ba adamlann ayatma gfıdfftmbıln el
yor .. 
Cevabını verince n PlnJn gözleri 

faltafı gibi açılıyor Ye hiddetinden 
batırıp çatırrnnta bqlıJordu. 

Osakahlann görinU. yıldı~ olan 
Samanın ortalıkta böJ4o mü bir ruh
la dolaşması n - ~ dii.f(inüdür11-
yordu. Güniln blrlnde derebeytert blr 
araya to}:ilansa ve slyogonlar blrleşe
ret derebeylerlne yard.ım etse, eald 
saltanatın dörı·mesi işten bDe del'fldl. 
o zaman. 1lç bin ldtl ile o.kaya ~ 
.ıtim olan T!-Plnin aanu ne olacaktı? 
Bunu kestlrmek gtlç bir q de~. 
onu da maJ.yetln1 de idam. Mecelı:
ıerı muhakkaktı. 

Tl - Pi böyle bir Akıbete sürüklen
memek için samayı lc.onnnağa. mec
burdu. 

- Sama ayılmea. hazırlansm.. 
onunla beraber, biıy1ik mabede glde
cetun. 

Demlftl. Ti - Pinin adamları Sa
manın odası önünde bekliyordu. Sa
ma ayılır atılmaz ona n - P!nln em
rlnl söyllyeceltlerdl. 

••• 
« Onikiler • mabedi 

bette bir sebebi val'dır. Ne olma t&
sun, zırhlı elblsıem1 tlJditlmden te 
belime kestdn 1ohcJmı td;tal:ımd• 
pek memnunum.. 

Yollarda sıra.1anan Japon çocuklan: 
- Yaşasın korsanlar .. 
Diye batmYordu. Çocuklann bu ,... 

kilde batnşma.lan yalruz saman• 
hO§una gidiyordu. Tl - Pl ltor8anbla 
veda etmffti: denbelllltnl ooktaa 
mıutmtlf glbl idi_ Bir a.nWk eama,a 
döndil: 

- Bu piçler blzlm kim oldutunuma 
hlll ötrenmedller m1'1 Bir fChlr bf..
klml böyle mı selAmlanırJ 

Diye söylendi,. 
Sama: 
- Onlar çocuktur, dedi. ÇocuJılbl.. 

nn sözk!rinde ve hareketlerinde men
tık aranır mı? 

Sama o ı;.ün daha mabede varma
dan, Tl - Pl.ıün kısa zaman içinde 
ne kadar istipdat ve tıahalı:k.üme te
mayülü olduğunu anlamıştı. 

Mabede vardıklan zaman. lkl ra
hip kapıda bekliyordu . 

M:ıbet kapısının iki kanadı d:ı ar
dına kadar açılmıştı. 

Sama gözleı1nl uRuft,uraralt kalktı Tl - Pi atından atladı .. 
ve kapıda duran muhafızlardan bt.rı. Rahipleri selim!adı,. O. b~ ıahlb1 
ne sordu: gönnek istiyordu, 

- BugUn. Onlkller mabedine mı Sama: 
gideceğiz ded1n? - Bat rahip nerede? 

- Efendimiz böyle emretti, Atlar Diye sordu. 
hazırlandı. Sizi bekliyorlar. Kapıda durr.n rahiplerden b1ti: 

Çita gülümsedi: - Makamında oturuyorlar, dedi. 
- Ti - Pi dindar oı!mağa karar T! - Pl içeriye dotnı yilrOdii.. 

vermiş görünüyor. Şimdiye kad&r ra- Sama bu vaziyet karşısında bo-
hiplere selam bUe vermezdi, Bugihı murdandı: 

Onlldler mabedine gltmealnhı bir -- - Şeytanlara den veren bu tumu 
'bebl olsa gerek.. tilkiler n - Piyl ç01c kola.7 avlıyacak-

- Tl - Pi de benim gibi rahip dilt- lar. Fa.kat ben onların tuzatma dOt
maru idi. Belki de mabedin mezba.. mlyccctim. 
haya çevrilmesi karadqtırılmıftıı'. Gentf bir koridordan geçtiler. Ba-
sen bana keskin kılıcımı veri ra.!arda bir çok rahlp QÖDlezlert si.ya.il 

Çita tltredt: kimonolar giymlf olarak sofa bao&-
- Sen sakın rahiplere kı.hç sall& ruıda ayakta duruyordu. n - Pi ile 

ma mahvolursun Sama! S:ı.ma bunla~ arasından cecıerü'.. 
_: Nlçin? Onlkllerln teitln olmadı- ~~?teşem kapısı olan bir odaıım 

tını söylüyorlar .. doğru mudur? onunde durdular. 
- Onlnra eJ uzatanların eli, dU Burada, on ikilerden bıri: 

uzatanların dili kesilir, Japonyayı - Efımdl.mlzln yanındh yüksek 
elinde ve ayakta tutanlar onlardır. sesle konuşmayın .. Rahatsız olurlar, 

- Hele bir kere gidelim. Şu Onlkl- Deyince, Sarmının g~lerl döndü: 
lf'ri, Osnkayo. geldiğim gündenberl _ Klrnden bahsediyorsun, en ıe1-
ben de merak ediyorum. Bunlar da tanılar hocası 7 
bizim gibi insan değil mi? Rahip önüne bıı.karak cevap verdl: 

- Hayır. Onlar mabut.lara en yıı.- - Başrahipten,. 
kın azlzlerdir. Mabutları. dalma gö.. - Ben kendimi nıabedden ziyade 
rüşftr ve himaye görürler. blr sarayda sanıyorum. Mev'bum btr 

Sama savaş C:blseslni giydi.. imparatorun huzuruna mı glrlyonıs? 
Keskin palasını beline taktı. Ti - Pi muhafızına. sert blr sesle fQ 
- Sen bana dua et. Çita! Ben, sözleri söyledi: 

senden gördüğüm lylliğl mabutlardan - Sen bu işlerden anlamazsın. 
görmedLm, Mabetler benlm için m~- Sama! Din adamlannın mevlı:il htl
hul bir Alemdir, Ben Onlkller m.abe- kümda.rlard:ı.n büyüktür. Başırahb 
dine bugün lllt defa gideceğim. Orada saygı göstenneni ısterlm. 
fil suratlı, ç:ı.kal bakışlı rahiplerle - Görüyorum ki, siz de bu adamın 
karşılaşacağım ,Onlcınn yilıüne ba karşısında eğilecekslnısı 
karken, gülmemek lçln kendlml güç - Şüpheslz. Azizlerin karşısında 
tutacağım. eğ'Umelı: bir ananedir.. borçtur. 

Sama bir kahraman glbi giyindi. - Ben bu Lfl yapamam. O halde 
saray bahçesine çıkar çıkmaz n - Pl onun yanın& 81z giriniz Ben kapıda 
ile karşılaştı. bekıterim, 

n - Pi atstne olarak misafir mbi- - Tannyı gücendirmiş o!urSUJl 
sest giymişti. Samaya: Sama! Çocukça dü.§ünilyorsunı 

- Bu ne kıyafet? 'dedl Döğilfe ml - Ziyanı yok_ Tanri, kulla.nnın cil-
gldlyorsun? velerlne ve tsyanlanna alıŞrlctır. Bea 

- BelJi olmaz, sa.n ı Ben slzln ve şlmdlye kadar kimsenin karşısında 
şehrin muhafızıyım, Gideceğimiz yer boyun eğmedim. Uayatı denizlerde 
bir ev değil, OsaJta ka.teslnden daha geçen bir korsanın mabedde işi Yok. 
muhkem bir binadır. Rahiplere göz. Biz dünyanın bekçileriyiz. Onlar d~ 
dağ'ı vermek, onlan yıldırmak gerek. l-1ldan uzak yaşıyan nıahlüklardır, 

n - Pl cevap vermedi.. atma bindi. Sama bu muh~ odanın kapı.a 
- H:ıydi gidelim.. öminde kaldı. 
Sama da atına aUadı.. önden ve Ti - Pi içeriye girdi. 

arkadan yimıl dört atlı yürüdll. Büyiik madebln başmhihl iri en.. 
·rı - Pl önde, Sama onun arknsuıda seli, uzunca seyrek sa.kallı, zeki ba
gldlyorou. Sam~ rnhlP:-erden hoş- kışlı bir adamdı. Yaşı sekseni g~lda 
l:ı.nmadığı için, yolda kendi kendine olduğu halde çok dinçti. 
şöyle düşünüyordu: (Arkaaı var) 

bir ku:ı r;ibi titreyerek: 1 azatlı varN., hep.sinin gönlünü al- fırsatı bildi... ı ona hı.ana kar11 birçok borçlartDI 
c- Korkuyorum. büyük baba. .. mak. hepaile helallaşmak yolunu cBu izdıvaç da. onun felaketini ödemedi mi)> 

• diye. kürkünün içine sokuldum. tutmuı. Servetinin belki de onda do- tamamladı. Benim felaket kapılan- 1 

c Saçımı okşadıktan sonra elleri- kuzunu bu yolde eritti. mı ardına kadar açh. 1 Ferahfeza kalfa. okumakta de-
ni biribirine vurdu. içeri giren ada- cBabam, ancak vefab günü meae- cFerahfeza kalfa. evırnıze feralı vam etti. Yaprular döndükçe, d .. 
ma hokka, kalem, kağıt getirtti. leyi anladL Öteki beriki: değil. Wtıntı ııetirdi. K.ahua gibi IYİrler de değiıiyon Sultan Ha~ 
Uzıan uzun birıcyler yazıp mahut c- Bu hibeleri bunaklıkla yap- çöktü.> iatibdadının sona erdiği. Bilalin yıl. 

--' k ı b v - r _ı.. l ._ o~ D k dızırun - iki mlnada - aönd::::.a şom ağ1Z11 ö eyi uzuruna çagırtta. ... 11 ... "'a.ou e_.e... ava aç... o - ""ö"" 

Kağıdı kendisine verdi: tanına varm11 adam ... - diyordu. Sarayh hanamr sahifelere akaediyor. Nihayet. Tür~ 
c- Okul cFakat o, onda bir derecesinde - A .. Deatur dcatul' ... Hele bak. yede aiyui vakalar büabütün, bü.o 

Bana Ye babame. kurıunlar döktü-' bu tecrübelerin neticeainden ben mi cHadım ağaaa. hem Pf)tm. hem bile. konduğu azametli mirasa ve aöz döne dolqa nereye gelecek- bütün karıtıyor. Eaircizade Bilal 
rüldü. üzerlikler koklatıldı. Bunlar, pkayı aıyuabileceğim) .. • eevinçli. kliıdm sonuna gelince. kendine güveniyordu. miı ... - diye hop oturdu. hop kalk- ~rarengiı; bir tekilde roller o)'lllr' 
hep, Zencinin dediklerinden azat ol- cDayak yiyen hadımın o kan ça- dedemin eteklerine sanldı. c- Peder, malına mülltüne arzu- tı. - Cöıteririnı ben size aslanca- mağa kalkıyor. 31 martta bllfU\a ..-
mamız içt."ldi ... Anlıyordum. nağı gözlerile bana bakıfllll aala Ull°ll" c- Bu lutfunuz... Bu inaaniyeti- eu üzere taaanaf etmiı, kanp.mem ... ğım... lecek felaketi kendi elite hezırl.yor. 

cAmma, olamadık, olamıyoruz. tamıyorum. Ömrümün aonuna kadar niz. .. Bu ihsanınızla beni ihya etti- Felaketimi mucip olur ... Ben yeni- Ve okumakta d~ ettiı Bu aralık Aile aerv6tçe ııündeiı gü~ 
olamıyoruz... da unutamıyacağım ... Ne babam. ne niz. .• _ diye kekelerken. gözüne ben den zengİn)qirim. ... diyordu. . " sukut etmektedir. 

Farkındayım! de ben, dedelerimizin hesabuu gör- iliştim... cHalbuki ceremeleri ödemek~ c ... Belki de ~unu~ b.oyle olma- Handancık, bütün bunları, önüıw 
cTa yedi nesil içinde, aile günah- mele felaketinden kurtulabileceiiz. «- Beıı ailenize bütün haklarımı manunız gelmit bulunuyordu. Haltt- sından daha tabıt hıç bıf}ey yok ... geçilmez ceremeler halinde telakki 

!arımız ödenene kadar... cSeneler sonra, bir gün büyük b .. helal ettim ... Dünyada ve alıirette kat buydu. Dedem. aülalesini koru- Zira, baıımıza ne felaket gelecek.se. ediyor. Saraylı hanımın öteberi m.I 
cNe garip: bama: sa.adet bulun... Çoluğunuzla. çocu- mak ümidiyle, bize en büyük darbe- hepsinin aatılmı§ inaanlar elile gel- kaçırdığının, genç kıza anasında• 
cBir Afrikalının hayat ve mukad- c- Bize kaç ku§aktanberi Eair- ğunuzla... yi indinni§tİ. Geniş geçim vasıtalan- meııi pek tabii ... Onun !çin, çile dol- kalma yadigarlan bile gasbettiğiniııa 

derat hakkındaki telakkisi, bir Uzak cizade derler? - diye aordum. cCenc de bakışlarında bir ıey- tnJZt kefaret diye savurmu§tu, Ba- durur tarzda katlanacagım. Sabır ve forkındaymıı meğer ... 
g c~lı Japonunkine nasıl benziyor. c- Seninle beraber yedi oluyor, tanlık okudum. bamsa. kaybedilenleri l:nz<lnmak si.ikunla herıeye boyun eğeceğim. Ferahfeza defteri okuyup bunlui 
Biz Yakın Şarklıların ve Hi:ıtlilerin cvlndıml - cevabım ver<li. c- Ben kendi hesabıma helal hırsile boraa oyunların.\ ıırişti. Neti- Ta ki bu kefaret biran evvel öden- öğrendikçe: 
de (ettiğini bulmak) ve (adaleti c- Yed· nesil ... Aman yarabbi. ettim! - diye tekrarladı. ce öyle büyük bir darbe oldu ki, sin. Fnkat nca.ba. babamın ve benim c- Aman aslancığım... Amaıa 
mutlaka) düşüıncelerimiz yok mu L yedi ne3il ... - diye gözlerim sulandı; cBu (ben) sözü, büyük babamda annemin yüreğine iııdi. ömrümüz be~ nedin seyyiesine kafi 1 aslancı~ım b diye dizlerini dövüyoı-. 
D •mek ki bütUıı be eri.ret, bu yoldn- ürperdim. derin bir intiba bırakmış olacak. cZaıvallı ba:bam, fenalık dü~ün- gelecek mi? s:nıı., sonund:ı, biraz c- Biran <'VVel. taksirat öden-
1.:i lıayat fel..efesindc birle~miş olu- c- Ne oluyorsun, kız), Sek enini çoktandır geçmiş olan bu cesile değil, ısırf iktisat 'ahnsında fcrnha kavuşmak. rahata erişmek 1 se .. -~ . • • . • 
i'Or... c- Hiç... ihtiyar, aon günlerinde meğer birjkayhettiğini siyasetle , kazanmak ~ıüyeı:ser ola~ ~ı) Bir_ür;ıidim ıu- Es:rc~~~:!enn s~~ .. var.ısı anc:ı\: 
~A ırlar ve nsırbrdır milyonlarca c- Söyle, söyle bakayım... hayat muhasebe,ine kalkm1~. Şura- ümidiyle. Sultan Hamid İn gözüne aur kı, elbet esırcı cetlerımın arMın-ıbunn duşunuyor. Cozu, ne parada. 

in .:ının, biribiılcrine temas e:m~ksi- c- Okuduğum Franaızca roman- da burada, ötede. fenalık ettiğine girmek için. onun müstefrioeleri~en ela da iyilik i'.}liycnlcr olmuştur. Ne- n~ f>uldn. Hay~tı, tıpk: çile doldut'lll 
~n yrı ayrı kıt ı rda clJe ettıkieri 1 daki Japon felsefe.sini anlattım. 'Av~ kaU olduğu ne kadar köle, cariy., ~irilo evlenmeği Yıldız'a yana~ıık 1 tekim büyük babam, son günlerinde gıbı telakki edıyor (Arkası var) 
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1 - iŞ ARIY ANLAR IDIOOA1d aan.,.. ..... nagt... lı&'DLIJ[ :mız DOIA.BI - Yeni HOO ı.tu. - Ta.ıia.batl ~ ACELE BATILIK Jt!Gtn EV - 4 
. ı.t - Jı1nbWo w "" • 1ı1r amn ~ ~ l'dılder -- lııef a,ak eaddeslnde 6 ada1s tActr tmae. ~ od&. bir 90fa., mutfak, elektrik. mun

• .,. !ille t-.m ,....a ' 1 ' br. ı.- laall dol8lıil •t.ıSaoı*tv. Tallplertn 8l:m. Kristal aıbsnda M!U! DnlAldf: tasam duvarla ~l.ş balı~ içhı-

KADIKÖY - Yeldeğlrmeni Uzun 
Bat~ aokak 125 No. lu k.l\rgir sn~lam 
konforlu 'I odalı ev satılıktır. Nnkll 
nsıtaıarma pek yakındır. Görmek 
bteyenler her gün saat 4 ten sonra, 
kontışuı.a.K ısteyenlcr Yelde{;ırnıcnt 
Çınar sokak Mır,"lrdiçyruı AP. 4 üncü 
ta.ta müracaat. 

OBTA TABSILIJ - ~ 1"9 tıel:Uledn C • J1. r" !P116 bme "24082 Jfo. Ja telefon.et.melert. - 2 Tel: '227'1. - 1 de me:yva. at:nçlı dml7.e mımznrası 
.... ...,_ w. - .ıJefl - ~ - ~ ~ mtnc:emmeı havadar btr ey atıhlttır. ftwısıa:a ...,. ~ ~ ._ Tc.ık ba-- -- lUIQCCl l&TILDt - ıtaps marka mtıkem.- 1590 LİRA - Tarla2>ql eaddestn- ı 

,_ areter yeya tercftman alarak 111'- a lktaıp wtt•n ftM'J tım.- mel ntm --•ıu b1r .Alman plyanc>- de 8 odah 50 :Jlı& genrtt t!gt• hane. ~k 1çtıı Rami Ctımtt. maha11es 
1* btlroda cal~ istiyor • .&drem: *ye D11!1kıep cltiW!lil ,.-.. oJuJar • ... _ ~-::;"-...,.._ -- _ .. _ Tüs1m Jtıi9taJ arbımıda MDlt Em- ıtabrl.S'taıı l!Okak 9 No. Ja. pazarlık ·-·c1a • '9lıdh edDe tcU ı ... ._. ....... ~-·--·~ ...._-- tçtn de: .t\b.am g87.etest nAn meınunı 
-" Y.K ram.uzuna. - ıcr. - mulA.tı matemmel bir bardo ~ ~. Tel: czn. - 1 ba3- Hu~ tttahen mtiracaatlan. 

Jbm MEZUNUYUM_~ ıaTAılflroL ft ~& - Jm.. aın satlhktlr. ~unda Atbamam l500 LİRA_ Taıtabafı eadd8Slnde _ 3 SATILIK BAHÇE- 0600 m2) Fev-
Jl&Ptmı. eh-tetıer. mQesse9ekTde il ._ ~ mebft'el wtıl aılm-- .sddestnde G No. hl ~ya mtı- de S tat Jr:ntlarda nıutfa.Jc Ye hel! -------------- kalAde nezareti, tramvaya, Salacak 

i.,, .._,... ~ -- -~... --.. t 1 QALATASARAYDA - 10 dalrtll, .ı- pl~jma pek -~". •fttnde 200 nıeyva MQ<a"wJl. .qı :reıeram. .Mp.m"da • flO'llll1 ~ ~ - .u....,_ .. __.. - --- 'hane. Tab1m X!1ataı arblft ı.-..• ...,,. 
~ +.-.-~ --... _".,. tmda dftkkinl:ın lmhmmı :rım.t blr ağacı, sarnıç, bostan kuyusu vardır. 

•.B J"9 1MmlF.. ' -r:u -- ARABA ..... ....,,OK - Az ..... "aml- Mlllt Em1dldf. Tel: 42277. - J -- .._,......__ .._ llt aJm ç1n G Kamat J1aıı Jlo, t. .a.a.nuu.A Au.u apanuuan :nC'UZ •WUA.ı.u, ~e 06rft§me:ıc: ve lzahnt ak 1 &.• 

HtfKEMMEL YDDın, OAIUŞIB, ~ llı::1 ~rleklı bir ll"l"aru5lS Btregi- 14000 LİRA - Tepebqmdn 118 nra satı 1')11r1 4500 nra. Her ıtln JO - l!! lata, Xefe11 Hürtyet handa mille:ıh-
Ortt.,,. rv tşı..at BtiJB:bı!I - ~ Darrb.o - AJmanea ~ ne Bı~ nrdır. Batmak ısteyenler gellrU 11az18 gelire mtttıehamm• 8 aruı. Tel: 24629. - 4 h1t Samı Kutrtye mtımcaııt. Tel: 
...... ,, oJmıyan bir aile 7&1D11da p- için~ bDln &ıeeratıfl!l bir dıı.k- resmfnl '"' ftatın1 qatıdalı::l adrese bth apartıman. ~ ltrlst:ıl .,..... PANSİYON ARANIYOR - Oenç _43_4_9_0. _________ -__ 2_ 
lllm&k ı.tıyormn, :tem de -.erebD!rlm. Wo U811Q'O!'. M6ra.cMi -t 14 e blldlrmelert. Athlsa.r: Ragıp Karao.s- bmnda Mllll Em!A.ktJ. Tel: 4227'7. 
Ml:wun'da S.M. rftmumns mlraeaat. kadar' a.&deda Banhler -4. Ada- man. _ 1 _ 

1 
bir erttek Beyoğlu ııemttnd.e ı.ırlz bir KELEPİR .APARTMAN - Mııç-.. 

ıa :M.m kat ı Jfo.1 -·ı anı~ neM1nde btr odalı pansiyon ara- :nm gayetle muteber blr mevkllnde 
ORTA TABSİJJ OLAN - ve aıQ;:er

l!tlıe 111f1t1 bulunmayan b1r genç a- llEDDAB A&ANIYOB - ~ 
lıabtan aqama tadar pl}fDlak ase- senem. bl:C Jmlhtttnde ~bş::ımı.k 1i2ere 
" il ~ . .Aqam'da (0,V) rfbnu- medd&h aramnaktadır. Pada malfı.-
911na. ma~ ~ tmere AQam gazetesi 

ÇOK ucuz 8ATILJK PiYANO - %5000 LfRA - Haıt>tn e1varmda m:ıkt.Sdı:r. Tallp o!ftnlann tııtt iste- trn.m"3y Ye otobüs tevnkkuf mahal-
Beyotlu et!ltc1 Polonya ynıl Numya m ıı:at 5 btr ımı 4 oda bcınyolu a.partı- cttklertnl K.Z rtmım:tyle Akşıı.m tuıe- llnde ba.vadnr güneşli ve nezarctı hıı.~ 
ııokak 29 - sı Yuva apa,rt.unnnı :tapı- m.an. Takstm K'rlstnt arkasında M1I11 tes!ne acele blldtrmelerl. - 1 Ti modern tarzda inşa edl.lıniş sene.o 
eımna her gftn ölfeye bda!' mil:rar Em1Ak1e. Tel: '2277. _ 1 de 2 blıı llra trat te:mln eden btr 
caat. - 2 ÇAMJ,ICADA RATll.IK KGŞK YE apc.rtmıın 21& bin liraya aceıe ea.tıhlt· 

!5000 LİRA - Osmanbey Tramvay AKAZt - İçinde ftc1 k~ n aınrht: tır. istt,enlerln Bcyoğ!u Ağa camı 'l'ECRttBEIJ BfB MUllASİE' - DAn me:ımututana tlfaıben pıtlra.cRata 
CHnde 2 - 3 aat . yeya da1m1 bir il ------------
anyor, İcabında iJ1 lılr ite 1ft78me tlJçt ARANl'l'OB - m·ne 1ıt1er trt
.. lto)tab01r. Mtlracaa.t: AkıJ&m ~ kotaJ emat:ıne\erind.e ~lqecalt tıdta, 
taslne H. I. lt, - 1 a bll1r ""*' ~ete beveall bs 

8A'ITLIK ÇOCUK ARABASI - Az caddesinde mftkemmel yapılı bftyilk çam a~çlan bulunan Altmıtıade'de ht!kl!l caddesi lfo. 153/l de bay Rı
tunanılmı§ bir ~uk ara.bam sahlbt kAgir hane. Tatrs1m Kr1stal arkamı~ 120 d&lftmlft Rauf pıqa anz!ahı1n ta.ta mil.racaatıan. - f 
ta~ra.ya gideceğtnden (70) liraya ace- da MUll ErnlAkiş. Tel: 422'11. - 1 ııekI21de btr hL.'l!eS! •tıhttır. Ankara.- -------------
~ 88.tılıkllıır. i:stıyen'ler:ln Çembeıil- da Kocatıepe Geçit 80bk 1 nm:na.ra.- SATILIK ırv All.ı\NIYOR - Beyol~ 
trus Yahya Paşa 80b.k A2'&fc aputi- JrADJKÖYDE - Mlihfirdarda da Mmaffer GmroftJ'& ,.mmu. Jmı~ her aıemttnde tramvnya yakın 

dm. ertrıc ı.cuere ~ Tardır. 
TtJıutÇE, ALMANCA, tKot:LizCE, İsttyen1ertn M&bmutpaaa Yanm ban 

manlan kapıcı.sına. - 2 tramvaya, denhe 71lkın 8 odatı kAglr, - l " yahut :Batll'k~y ye Y~Uköyde 
tanı konforlu e... •7.000. liraya atı- ------------- ~orlu b&hçeU b1r n anyonun. 
lı'ktlr. Karnköy Melek han No. 8 Em- %<1,CH LİRAYA SATILIK APABTI- Batmak an;n edenler mufıı...-sal met: .. 
Jll.!1"en'is'e mtıracaat. - J MAN - Modem ~ tıı.t rGnefl! ha- tuplarlle ~ kutusu 407 M.E rfi .. 

1'11.A.HSlZCA - non ııaam. blbattln 45/41 Jfo. All otmnee meraeaatıan. 
'IMJf tıecrlbel1 matereını. muhabere - 2 
-.emuru, muhulp YUl!e aramakta-
m. ~t: ~ pzetes1 dlll- 11 - IO YAŞIARINDA - Bıhhatt 
teıe1m. _ 1'ft'!nde lleör m 2fçlye nıtıyaç vru

cm. İateklllerln I1'zunçarşı caddesi 

ı.ın ŞE'VROLE - 1 1Ast1lt 30000 k1lo 
metrede çok tyt bir halde apor oto
moblll tecrftbe He satılıktır. Beşiktaş 
Kılıçall bakkal Zlya'ycı mt\racaa.t. 

vadar vamvaya ya.nm dat:nca: Kur- muzuna mQracnat. BttYUK ı . .\NGADA - KA.glr 8 odah tuluş Slnemköy M~ IOk.. Neş"e __ .,..... _________ _ 

tam tertlbafü. betmı ıııvn.Iı, ey 18.000• Aı:>t. 2 numaraya mftraeaat. - ı TİCARi M'VESSESE SAHİBİ BİR 
liraya satılıktır Kamköy Melek Mn BAY - şen Yt> t.emtz blr aile ynnındaı 
No. 8 Emlatcscrvls'e mtiracaat. - 2 SATII.lK Jtl\Ö vr. UFAK KAGİR blr oda e.r.ı.maktadır. Altşam'da rr. trt BiR AİLEYE llENSuP - Genç Ban aı1m:ıı 80kakta No. 5 Yenı Uı.-

-4 

'*' bayan lt:l Teya bir k1§D.Jk konfor- boratuvara milraeaatlan. - 2 
lll bir n h1zmet1 arıyor. Ta.."1'8ya da 
llder. 1stiyenlerln Ak.,a.m'da A.Ö. BİR TİCARETHAl\"ENİN - Yazı 
dmll7.lma acele miiracaatıan. - 2 ~lerlnde çall§Dla.k üzere yazısı düz-

J! YAŞINDA BULUNAN - Tert>lye 
lllnnli§, okut.ulınq mhhıı.tll blr klz 
fDCU~ dllri1st b1r alleye evU'ı.t edlnil
meı: p.rtlle nrf!ecektlr. Akş<".m'dn 
il. riimuzuna milrncant. - ı 

etin -re daktllo bWr, eskJ yazı defter 
JUQblllr genç n :ta.al bir memur 
aranmakta.dır. Tlcnret mektebi me
zunln.n tercJh edilir. Mufa.ssalnn İs
tanbnJ pasta Jrntasu 337 ye yazılma
m. - 2 

4 - Kiralık- Sahlık 

FtArt H,COO - Baydarpnşa. - Ka
dıköy anısı nhtımn ynkm 3 İmt!ı 9 
odn!ı b:myolu b:ıhçell t.'lg1r " mt1-
lık.tır. M~cnat: Ta.'kslm Şehltmuh
tar cad. 1/4 v~ıı. T: 43.-tSG. D.,352. 

-2 

Y.AJ,OVA - Civarında •2001 di>
nüm meyva br.hçeslle .:300. döntim 
:rulu t.rı.rla 4 odalı evlle beraber 
.ıo,ooo liraya ımtılrktlr. Kam.köyde 
Emldkservls'e mürncruıt. - 2 

:col'iAZKESFN - cııı o\NGtn. -
Cadde.slnde. Anr.dolulılsarmda. P'e
nerb~rede. Bi%y{\kadadn, Tar"ıaba .. 
~da UCUZ arsalar ısa.tılıkt1r. Kam.
köy felek lınn No. 8 E..'nlft.krerv1s'e 
miiracaat. - 2 

BİR IIANE - tl'skMarda Qamlıcada KB.) rfunnzunıı. mektupla. - 1 
Bulgurluda ~yhlsJft.m ömP.r Lt\tfl 
etencUnln arazt.c;tnde m.eşhur Şeker
kayn. royunn. mutt:ıml yenı mn~ Amf'
!1Jr::ın çubuğundan yeti,o;tlrtlmlş dört 
~rnel!k on btr <'lönl\m araz! dahfl1nde 
nct bhı ktısur kUo t\"Z{imt\ mevcut olnn 
bnit ve h:ınl.' 3500 nmva gatıhkt1r. 
tl'Sk'l\dardn ldt!l!>"ı Snbrt Cem.."\le mO
racne.t teldon f!OS'16. - 1 

5 - MÜTEFERRiK 

TEŞEBBÜS SAJIİPl.IillİNE 
Esru!lı cldcll bir ticaret veya sn.n:ı.t l~ 
olu~ beş bln ııra. rıerm::ıye kovnnm. 
.AJap.m'da T.T.8 rlimuzurıa. tznhatb 
mektup gl>nderllın~. 

BİR GENÇ tş ARIYOR - 10 uncu 
mııtıa btr genç :resmı nya h'tlStL!d 
~le'J'de !I anyor. Taliplerin 
.ü;am'da A.8 rllm1.1%Uil& mektupla 
JDOracaathln. - ı 

iŞÇİLER A.RANIYOR - El dokunuı 
atol)teşhıdel çahfmftt Sç1n ~I genç 
lı:ız1ar 'ftı lcadm1&r anun10r. Ka
bul aatlerl bu ~ (cumarte
si) saat 'I - ı e kadar Beyoğlu -
Altmcı De.1re <Kaymakamlık kar
ft!mdeJ P3altı mobllya maAuzasmm 
tıstiinde Milelllf caddesi e, 4 cil kat, 
El Doktınuı. Evi HEYDEN. 

FİATİ 8.000 - ŞiŞll clvn.nn<ıa blr 
kat üzerine 3 oda hol bıı.hi:elf modern 
kArglr r:v aatı1ıktır. Müracaat Taksim 
Ş"hltmuhtar cnd. 1/4 veıı ÖZder. D. 
345. - 2 

FRANSIZCA OLARAK - Rlynztye, 
SATJLYK - Bol':U1e1 - Tarabynda ttzik, :tınıya, tabliye ve 111inn dcnıcrt 

ıı..~alta ynkın babçell ftç tıı.tlı tuna- yerfilr, evlere gidilir, fln.t'lcr ehvendir, 
BESİKTAŞDA - Fındıklıda, Har- n~. ~ektrlk. ~ o1an a!ışıı\p t:v Ak.6am ga7.Ctes1nde t. tJ rfunuzuna; 

biyed, Veznccneroe, Mu.""l'ltpnşada, ~tılıktır. 'l"'flmbya Dere dak 12 mektupla mftr:ıcant. _ 2 
FfATf 21 000 - Tepcilstn cJvann

da. 3 katlı 3 - 4 - 5 odalı b:ın10iu hol 
m:mzarası açık. blna ımğlrun apart. 
satılıktır Milr:ıc.-ıat: Taks1m Şehlt
muht:ır cad. 1/4 ven. T: 43.486. D. 
355. - 2 

Bo!r.lzlçlnde, Kndıköyde ıl,000 - No ya milrncant. . 
6,ooo. llmyn a.h..'l'RP evler s:ı.tılıktır. FİKRİ T. KARDEŞ OTOMOBiL ..e 2- lŞÇI ARIY ANLAR Karnkôy Melek han No. S Emldkser- SATILIK KAGtn H.Ut'"l~ VF. mt MAKİNİST OKULU - Yent devre 
vls'e mürncant. - 2 KUYU!.U BOSTAN - ttsıtMardıı. Se- '1 ey;filde açılacaktır. Mnklnlst ~oför 

BiR TÜRK BAYAN ARANIYOR
Jılealck sahi.hl yalnız blr bayın ey ~
lerlne bakacak n ıenbında seyaha
tinde refakat. edebneeet S0-40 yqln
nnda b!r Türk bayan aranıyor. Arzu 
edenlerin Şişll posta kutusu No. 15 e 
IDUVazzah &dreainl bildiren ufak blr 
terethnethalli mektup Ye bir fotoğ
rafla mftracaatıan. 

AYAK fŞLERfNnF. ÇAJ.JŞACAK -
Ş&hsf tem cOsterebl!en bir rençe ih
tiyaç Tardır. Aylı1': 20 llradır. Bftyük 
Postane ead. 6 No. :ra saat 12,SO -
13,!0 arası nıtınıcaat. - 2 

f VE 13 YAŞINDA - İk\. k1Zuı ter
bf7es!le Ye mftmld\nse J!snn talıslille 

~ olacak b1r baya.na fht1ynç vnr
dır. C}l1te'h&TU7Jarda )'&Z1ıkta olan 
ane nezdinde blac&ktır. 41318 No.ya 
aa.bahlan 9.30 .. ıo anısı telefonla 
mftraea.at. - 2 

BEŞ NtfFUSLU BİR AİLE HEZDİN· 
DR - Dolgun maql& munt:ısam 19-
met ye flV hlzmetl yapmasını bllen 
tlllmlz bir Tllrk bayan lft.zımdır, Arzu 
edenlerln Tahta.kale caddesinde t6 
llmn&rall kundura boyu 1ma1Athazıe 
llne saat 9 daıı 12 ye :tadar acele mil- 3 SATILIK EŞYA ıacaatıatı. Telefon 21147. - ı :: ___________ _ 

MUHASiP ARANIYOR - ,,_ 
eui den.et usulüne r.ı.kıf '" t.er
dme ,.apa.bllecek derecede fn-
lllhıce Ye e.sk1 Tth1cçey1 blllr 

15A.TILIK RADYO - R.C.A mar
kah. rtamofonlu ye 8 lA.mbalı büyiik 
modeı I~ ıtraya ııatılıktlr. 41495 nu
maraya telefon edllmesı. 

Mr muhaslbe ihtiyaç vardır. Yqı 
lln1rtan yut:an olmamak prttyle ~- !ATILIK ELEKTRİK MOTÖRU VE 
bp;ı#ı mn~ıerıe ısted!.#1 maaş ELnTRfK TULUMBASI - Bir bey
mlkdarmı ?e tahs1l derecesl.n1 qatı- l1r .AEG marka &ı.ııtrtfOJ elektrlk 
Clılll adrese mektupla blldlrllmesbıl motörft ft n beygir Bhnena marka 
lln ederim. TaDinı Abdtllhıı1chlm1t elektrik motftrtl az laıllnnılmıştır. 
eaddeıd JJo, f Hft.mft Ltmon. ınracaa.t: Hocapqa Ortıantye cad-

llAYAM ARAMIYOR - Azamı 10 
Jallarmda bir k1flnhı ., iıJletmı " 
ıemet. plflrmcıslııl bllen b1r ba:rana 
~ n.rdır. Befik~a Orta Bab
te eaddesinde 46 Ho Kadın Beıt>m 
lllmO. 811Sler'ln dilkklnma. mtıraeaat 

TECRtJBELt D.U>I - Dokuz aylık 
lılr ~ 1ç1n aranmaktadır. Dol
aan ftcret Terllccek:Ur. Taksim Bah
... kapısı ~sındn. İnkılllp ap::ı.rtı
mam kapıcısına mllnı.cnat. 

desi No. D/1 telefon 21938. - ı 

.ACELE 8ATRIK - 2 adet moto
.Wet ve ı adet yenl balon bisiklet. 
Müracaat: Bultanahmct Yercbatan 
eaddesl 4e No. ~ayeı All. - 2 

15&TIL!K MOTÖR VE PİYANO -
Sandal 1ç1n btr Amerikan motörü ve 
Fransız mrund!Atmdnn çaprnz blr 
piyano Atılıktır. Ber gün 60672 nu
maraya telefon edllrnes!. - ı 

SATILIK Kt1çUK KOTRA - Yel-
.BİR stJTNiNE ARANIYOR - İk1 kent, bir çift Jdıre~ı. tıemırı ye snır 

&1Gıt bfr kız çocuğu e:mztrecek bir teçhizatı tamamdır. Aynca takma 
.etnhıe aranıyor. Tnllplerhı ~an- motörfi de satılıktır. Gfümek tçln 
lllta Ollzel Bahçe 80kak Nimet aparlı- Modadn, Banyolarda, .sand:ıleı İbr:ıht
man lk1ncı b.ta müracaıı.tlan. - 1 me, gö~ck ıçtn Gnlatada, Küçük 

FiATf "3'7.000 - Osnınnbeyde 4 kntlı 
dörder od.alı banyolu hol yenl mo
dern apart. 8Stılıktır. MUrncaat: 
Tnkslm Şehltmuhtnr end. 114 veu 
ender. T: 43.486. D. 357. - 2 

riATİ 9.000 - Tarla~ cıvannda. 
3 katlı '1 odalı aJY.Irt §ekllde yapıl
mış Iradı 62 fün. aydn. k!ı.gir bir ev 
satılıktır. Müracaat Şeh1tmuhtar cad. 
1/4 Vcll, T: 43,486. D. 359. - 2 

F.fATi 33.0oo - Osmanbey civarın
da 4 ttıttı 5 - 8 odalı hol bahçeli ~ 
sağlam bir apnrtıma.n ıııatılılttır. Mü
t'acaa.t: Ta.kslm Şehltmuhtar ca.d. 1/4 
veıı özder T: 43.480. n. ~o. - 2 

FtATi 33.000 - Beyo~lu clvannd:ı 
tramvayn y:ıkın 5 katlı 4 der odalı 
hol, 1radı 152 Urn ayda apart. satılık
tır. Müracaat: Taksim .Şehltıınuhta.r 
cad l/4 Veli ÖZder. T: 43.488. D. 353. 

. -2 

FİATi 25.000 - Maçka c!V'annda 
S tatlı S - 4 odalı •e banyolu blr 
apart. sattııktır. Mil:raennt: TakSlm 
Şehltmubtar ead. 1/4 Ve!.1 Özder. 'l': 
43.488, D. 361. - 2 

FfATi %5,000 - Pangaltı cıvannda 
3 t:atlı 1 - 4 odalı banyolu blr apart. 
satılıktır. Milracaat: Tn.ks1m Şeblt
muhtar cad. 1/4 Ve11 Özder. T: 43.486. 
D. 362. - 2 

OS!\IANBEYDE - Tramvaya. yn
kın 5 knth 5 oer odalı ba.nyolu bir 
apartımıı.n .sa.tılıktır. 42000 ıtrndır. 
Dosya No. 351. Taksim Şehltmuhtar 
oad. l/4 Vcll telefon 43486. - 2 

BEBEK - Küçllk Bebek caddesi 
lk1 tıı.tlı 9 odalı k~k 1k1 °bln · metre 
bahçe ile 8'atılıktır. 12000 Um 356 dos
ya, Taksim Şohltmuhtar cnd. l/f Veli 
telefon 43486. - 2 ECZACI ILU.PASI .ARANIYOR _ Balıklı hanınd~ 25 No. d:ı. H. Çoı>Ura 

lılııata yakıf btr Jcalfarun çahfma mtıracaat. Teli. 41618• - l BEYOÖLUNUN GÖBEÖiNDE -
..,.ıttnt 1'Ul De İstanbul 'TM PQSta JdB §AJtPi AKANJYOR - B1r şar- Tramvaya yakın 6 t.ııtlı beşer odalı 
btuuna blldlrmesı. pl "9)'a d1ng1 atmak ıeteyen Pe- banyolu btr apartıman 1&bl!ktır. 

Takstnı Şehltmuhtar ead. 1/4 No. 

nACAziciNtN - En gl\1.cl mev
kUnde '70,000 - 120,000 Jfrnya mtlkem
mel konforlu yalıfar satı!ıkttr. Knra 
key Melek hnn No. 8 Emlflk:ervts'e 
müracaat. - 2 

GAI..ATA - BEYO~LU - semtle
rinde kiralık veya satılık btıy{ik, ta
mire muhtaç ev1, hanı olanlar Kn.rn
köy MelC'k han No. 8 Em':\tse~--e 
mümcaat. .:miişterlmtz vnrdır11 - 2 

ROt.Aziçt - KADIKÖY - SUı\Di, 
YEYE - Kadar c2,000 - 30,000. 11ra 
arasında bahçell a-:ıtılık r:v1P.r1 olanlar 
Karaköy Melek h:ın No. 8 EmlO.kser
vts'e mürneaAt .etme!ıcrt. - 2 

AYASPı\ŞA, TOZKOPARAN. BEY
OÖUl, GALATA - Semtlerinde 
c20,000 - 250,000• Hrayn kadar satılık 
hanı, ap:ırtımanı o.lanJ:ı.r Kara.köy 
Melek han No. 8 Eml~kservts'e mti
rneant. ıM~t~rllerlmlz vardın - 2 

ştşLi nmm.t CADDESİNDE -
Herblr ıronforu tamam, ır.ı.ğ'lam, lt.'ı{;lr, 
bnhçelt, biiytik ev c30.000. nmya sa
ttııktır. KaraMy Me1et han No. 8 
EmlA.ks~!s'e mürae:ı.nt. _ % 

AZAPKAPI - Caddesinde 12 dat
rell 4 dükkl'lnlı klcir. sağlnm gen!.ş 
nezaretıı ıı.partıma.n .ıoo.ooo. liraya 
sııtılıktır. Ka.raköy Melek haıı No. 8 
Emllıkscrvis'e mürnenat. - - 2 

KJNALIADADA - FevkalMe mnn-
7:nrnh bireok ars:ılıır metresi c'75• ku
ruşl.nn satılıktır. Kara.köy Melek han 
No. 8 F.mll'ık.~rvis'e mfirncant. - 2 

Jl.'ECATİnny· Cı\DDESİNDE 
.7 - ıo, odruı kft.cir o.ne evlerl ~.200 -
8 80011 llrnyıı. s:ıtılıktır. Karaköy Me
lt'k hnn No. 8 Emlfık.servts'e mürrı
ca.nt. - 2 

SATILYK F.V - Be tkın.,ta 6 oda, 
bahçesi, kuyusu, ele!:trlk, terkosu 
mevcut muntaznm cadde 1izerlnde 
ttam\"aya Ye Çt\rıJJYf\ yakın blr ma
ha.1Idek1 tt satılıktır !"azla tarsnrıt 
1lA.n memurlntun,a ttrahen mllracaat. 

-1 
DiŞ MUAYENEHANESİNDE - Ça.- net"70lu Ahmet Ef. IOk. 34 No. da bay Veli ÖZder T: 4MSG. D. ses. 66000 Ura 

ilaımak bere b1r bayana Dıtıyaç n.r- Demi!'e met;tupbı WsUA.t TerSl.n. - 1 - 2 HER tş tçt:N ELVERİŞLİ - K1ram 
ar. Mtlracaat: Galata Kecatıbey çtx ~k ehven Tablm İ.stttlAl O. JJo. 23 
...selem No. ıeo. D1f b&kmı e,.ı ahibl rv 1 - Tanınm!f martca buz uoeo ı.fuTA SATILIK .&BSA - Yalova Birahanesi uterıık set>eblle 
M:l B&rman. da1apl&n •tılıt:tır. "l'elefon: 21807• BQytııcadada Yılmaz Tftı1c caddesin48 denen. •tıııktır. Balı. pertembe, eu-

--------------•_ ıseleye ıo dak2ka mesafede 2400 kfl- martesı akflUJl ı dan smra mftra.-
JltvıcuıUN YAPAJıl - :tkı ~ .1nr metre murabbaı ana atıhktır. eaat. 
~ l'U'. İf 1stanbu1 barlclndedlr. KELEPİR YEMEK ODA!II - ve Yılmaz Tllrk eaddesbıde ıo Mo. 1& -------------
ı.t!Hlmn bel g{in saat f ne e an.- mar1*en 1k.l koltuk blr b.n&pe •. Bo- miiracaat _ 2 BATILtK AP'I'. - ttç kat dörder 
llDda Marp~ar Büy{ik Abut Efen- montı 8a.ınan,.olu IOkak 84 No. ya · beşer od.ah bt\tt\n konfor, ~ttlık, de-
•ban Ho. 'I de zıyaya bl2zat mtı- milracaat. --2 BİR KADIN DOKTORU - Muaye- ruz gört\r İradı (1400) Ttşv!klye ta
lllCaatlan. - t SATILIK BETON MAKİNESİ _ nehane yapmak Drıere, Beyollu ta- rakolu b.rfımıda lhlamur caddesi 

tncıU caddesi tizet1nde mobllyall. mo- Xuyulu Bostan aokak Ko. f. 2, 1 Bhi BAYAN ARANIYOR - ~- Ren Mlksonr ma.r'laılı mlllr.cmmel bllyesbı en az 2 j - ı odalı m6ataldl 1'o. hı dairelere mt\racaat. - 1 
tr. fk1 k1flllk b1r ailenin bizmetlnl haldedir, Bir buçuk tonluktur. 01!.lata ya.but en •bu tndar od.aya yerl~ ------------
JllP8C&k Te ~ek 1.şılerlnden anlar Pe~e:mbepeza.r Hazar han aayı e b&y mek bere müşterek bir ap&ttunan snrnıJöt PEŞİN - Harbiyeden 
lıbo beyan aranmaktadır. Akşam ga- Milnllr Akda~ mt\racaat. Telefon dalres1nJ §imdiden J'llhut en geç bt.. Ttınele kadar 8-7 odalı kalorlferll tı. 
""esinde 1lln memurlu~ §lfa.hen .0696. - 4 r1ncl tetr1n bqında.n ıttbaren klralA- ra:lı't apartmıan aranıyor, Tıı.kstm 
... t 12 den 90Dl'a müracaat. - 2 KERESTE FABRİKASI 1çtN - mak 13temeıcted.lr. Doktor A. Galata- :Eczahane!ine mt\racant. 

AMELİYAmANE tDAr.E EDE Alman malı bit+... testere bileme makl- saray Emll\Jrlş adresine. BATILIK, ıdRALIK - Muhtelif 
CJm - Ebe, hem§lre, hasta.b:ıkıcı ııe nesl satılıktır. .uıtlyncı olnnla.rm Str- SULTANADMETI'E - Tavukhıı.ne 8e'lntlerde apartmft.n diikk~n kOşk 
bademe kadın ve orta hlzmetç!sl ara, keelde Viyana otelinde No. 9 eabah- sokalmda 12 numaralı ev aeele ._ tarla arsa ehven tıa~ 11atılık ve lı::l
JUyor. 1steyenlerln acele Cnğaloğlu lan saat ona tadar mıtrncaatlıın. '111k&lr. t.cındekllere müracaa.l - f ralıttır. elfU Posta kutu.su 4.7. - S 

t Yurduna müracaatıarı. - ı - 1 

~·mt Ali mt\haTie.crt Bel~m~ cadde. yetl.~ek 1.<ıtırenlere To.limatname 
:rtnde 200/1 No. dQ)ro'!, dlmilmden tbn- g~deı1llr. Bomcntl trnmvny durnğı. 
ret o1n.n esl~I S~rır JCuya bost:ını Şlş!I, ~<'!on 8!>25tı. - 9 
tlCl"1e ss.tıııı.-t1r. Tel: 80578. - 1 BtR AL."'rfAN BATAN ölmr.T-

SATILrK ARSA - KMimpn.p Zhı
drl!:tuyu enddestnde camt etvarındn 
~ mr.narıılı evin blttştll-lnde (500> 
metre,1k bir nr:ıtnm nısıf ti~~ eh
ven flatle rotılı1ttır. Arsa klt~smdtı 
r.ıkmaz sonkta 144 numarada bay 
Tıı.hsin'e mtira.cant. - 4 

tfNİVEitSİTF. TAHSİL1 ~APAN -
Temiz btr afleye mensup bir kmç 2yl 
b!r aııe nezdinde yemekli olmak §ar
ttle pıınslyon tutmak ısttyor. İstr-kl!
lertn ~r.1d::ı.k1 adrese şntt.lannı ad
re,_qıerı ne blldlmıelerl rica olnnur. 
Adres: Doktor Ralf Demiralp 'Balıte
ırtr. - e 

8ATIL!K EV - 1tskt1dur Tft.bf\k
lar Büyük Selim Pnşa cn<'ldesı No. 34 
8 odalı Jdrnya e!verlfll gel!rll lç1nde
Jr.:11ere müraca:ıt. - 3 

SATILIK APARTIMAN - Seyoğ
lunda L1yon ma.~n?A..q b?llSDlda, ess 
k1 Çlı:eJtçl 90kn~nda 4 tatlı bir apar
tnnan satılıktır. S06G5 numaraya te
lefon edllmes1. - 1 

BEŞ tLı\ ON BİN LfR.t RE -
irl:ıre edfleeek blr ~ yeya. dmtkAnı 
olnp ta devretmek ısteyen]erln Ak
~nm'da B.C.D Jilmuzuna mektupla 
'btldlrın~crl. 

1\IEN - Talebelere, büyüklere gramer 
ye muhabere derşlcrl vcr'.ı'. Kolay 
metodla altı ay z:ı.rfmdıı. A~mancıı. 
~eUr. Her yere gider. Mües .. ~ıer
de memnrlar ve m~~az:ıl:ırdn ı;alırıan
Jara ıtenogrnfl ve mektup yazma 
~Ur. Akı~amda P.S.K. - 3 

TtlKS!:.'"K MEKTEP TALEBESİ -
Ehven :natle riyaziye. flztk, kimya 
dersleri ...erir. Orta - llse b1tlrmf', ol
gunluk hntlhan'lanna hmrular. Ak
~m'da P'.U. rümuzunn mürncnnt. _, 

y MtlJIENDİS T!.UJJESi - Lise 
tıılebclerlnl, ceblr, hendese, !izlk, klm
ya derSlerlnden eylfile ve miıhcndl! 
gtrı,, tmtlhan:Ianna b1!.zırlam:ıktndır. 
Müracaat: Akşam'dıı. u . ö. - 2 

TUNA DERSEVİNDE - Muktedir 
ıt&e mu.alllmlerl tarafından orta ye 
ıı~ Webelerlne riyaziye - fizlk .. 
ldmya ve Usan dersleri :verilmektedir. 
Aksaray Atatürk Buhrnn No. 88 - H 

TUNA DERSEVİNDEN - 1)nlvcr-
9fte F. K.. B ta.ıebeSi içln mütehassıs 
~enler ~ından tecrilb1 rıztk 
ye u. kimya kursları açıl.mıııtır. Ak
s.ray Atatürk BUlv:ın No. 88. - il 

ÇOK TECRtlBEI.İ - Lise profesö
rl\, İlıgllizce, Fransızca dersleri verir, 
Mektep tnlebelerlnl 1kmn.:l lıntihnnına 
ha.zırlar. Her yere gider. Şnrtlnr mü
ım1ttır Akşam'da R.R. rüpluzun::ı. 

. -4 
TA!,bmANE VEYA AYAZPAŞA 

DA - 2 - 3 odalı kalortferU, mca.k· mı
lu kir.ılık drure arnnmaktadır. Bey
("!'>1u s·.,kıznf,acı cnddesl 23/1 Yükseliş ::--------·-----., 
Emlt.k. Posta K. 2270 Beyoğlu. - 2 1\IBKTUPL..l\RINIZI ALDffilNIZ 

Gnzctemlz ld:ırehnneslnl ndres 
SATJLm llANE - Fatih Ç:ı.~ba olnrnk göstermiş olan kr.rilerl

caddes1 No. 100 mil.lk sigortalı dllrt mlzden 
oda bahçe tatlı kuyu elektrlk yinn! 1'I 8 _ r.adro - S.B - Klr:ıcı -
1k1 Ura kira gcttrlr !çtndekllere mt\- P.' _ :MVB - N.K - B.S -
raeruı.t. F.A.Ç - F.B.K - S.K - MUT -

!000 L1KAYA ACELE SATILIK - B.N - Ş.B - JUütercim - Kelö -
287 metre murabbaı arsa. Çapa tram- No - M.M - T.T.S - B.C.D -
yay dtı.ratma 21 daktka: J'atth revzi- K.Y.K - Ş.lt 
pep. eaddesl. Ko. Ti Abmet Ö2gftre namlanna gelen mektuplan lda
mftracaat. - 1 rehanemlzden &ldırmnlan rtea 

olunur . SATILIK BtlYVK çtn,tıt - Uzun- ___________ ..... 

~prllde l9lnden Ergene ne!ır1 ge... Zayi - Fa.tıh nüfus memurluğun
~ ye eeJtl1r 1ı1h.sa.ttyesı bulunan yb dan a1mJf oldu~ u'D.fus tezkereml 
tm dönibnltık 8alarn n Qata.ı Kın ve M1terllk vesHcamı b.ybettlrn. Ye. 
cUUklerlnln sekızde bir h1ııısıe8l satı- nl!llnl çıkardım. Esklslnhı hükmtı 
lıktır. Anlmrada E'oeatepe Qee1t .,.. JOktur, 
tak 5 numarada Muzaffer Q&ova- !24 cSotmnJu Zlya otlu İbrahim 
,. yazılmam. - 1 Nureddin ~ 

DEVREN !ATILIK tÇKtLt KIR Zayi - 20/811131 de ht. 44 thıctl 
GAZİNOSU - Kalamı§ vapur iskele, 11k mektepten aldığım 80/424 No. h 
si önündeki işlek Sçklll kır gazinosu diploma.mı kazaen myl ettlın. Yenl
devren acele at.ılıktır. Tallplerln stnl çikaracağımdnn esk1.stnbı hükmft 
gazino mftstech1 1!!mhı hıgüne ml\- olmadığını :111'.n ederim. 
raca.atlan. _ 2 ~rldun Görenell 

Zayi - 9960 mesaha numaralı 2 
OEYllANDA VATAN ECZANESİ - tonluk Çapa mot-Oriimün muayene 

Sahlblnln hastalığı . do1ayıs1le satı, ktığıdını kaybettim. Ycnlslnl nlncn-
lıktır. Sahibi Rıza Atasağwıa müra. ğınıdan esklsln1n hül~mtı yrlktur. 
caa.l - a, Kaptaa Yusuf AJtaa 



Sahife S 

suvu~oE 

KiBRiT FABRiKASI 
Müdüriyetinden: 

Kibrit fabrik sı için aşağda yazılı şartlar ahında erkek. kadın 
ve çocul: işçi alınacaktır. 

1 - Tekmil Fabrika i~çilerine İş gUnleri parıı.sı.? ıtcal: öğle ye-
meği verilir. 

2 - Ücret!cr: 
A) Erl:ek İşçilere: 
Normal mesai saatleri için erkek işçilere ynptınlacak i~ln mahi

yetine ıtöre saat başına ücret heııabile günde. 100 kuru~tan 170 ku
ruja kadar. 

B) Kadın işçiler ı 
Norınnl mesai saatleri için kadın İ~çilere yaptırılacak i,in mal i

yetine göre 75 kuruştan 110 kuruşa kadar. 
c) 1 2 yaşından 16 yaşına kadar olan erlcek ve kız çocuklara: 
Normal mesai saatleri için c;oc•Jk i~çilere saat başı ücreti hen

bile 65 kuruş. 
D) Tahmil ve tahliye. avlu işçileri: 
Bu kabil işlerde çalııanlara i,in mahiyetine g~re 150 k'Jru,tan 

J 70 kuruşa kadar. 
E) Fazla mesai ücretleri: 

A it Ş A M 1 Ağustoa 1941 =-=================-================================================-

sKeARAed ı5uzcr 
HAYALI MAIIMUT AKCAE 

Adres: Aksaray cd. Bakkal Ömer 
Halll. Telefon: 2244!, 10-ltı gl\n 

«1!!.11 evvelden haber verllnıelldlr. 

Bulana mükafat 
28 te.ınınU2 942 tarlhlne m Usadlt 

salı güntl bir çift elına.s ktlpe oturdu
ğum evln kapısında veya muhitin so
kağuıda dllşürtUmüşt.ilr. Her k1m bu-1 
lup te aşagıdakl adrese getlrdl~l ta]C). I 
dlrde memnun edllecektlr. 
Şehremlnl Yayla caddesı Qıı.rkha.ne 

sokak ı numarada Pakize Demtr ve-. 
ya Pembe Ollneysu. 

~ö'.j. mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
CağalotJu Nuruosmaruye 

caddesi o~maJI Şerefeddin 

1 
apartımanı N. 5 

f-tt.s•a!~rın -;;~rdan b~,ka 
her gün saat ikiden altıya ka-

' dar kabul r.der. Telefon: 22566 

Saç hakı.-n. gü:ı:e!Hi;in en 

PETRQI~nrtNiZA 
Her eczanede satılır. 

F ·hi Erden 
LABORATUVARI 

l Cerrahpa.ş:ı bltanesı b:ıkterlyo
loitul Kan, idrar, balgam, ıne

va "dı g.ılta tahUI!rrt ve (idrar 
vuıt:ısilc gchell[:ln lltc günlerin
de kati te~hl"I) y:ıpıhr. Bcyoitlu. 
Taksime ghterken Meşelik soka!ı 

Ferah aıııutm1an. Tel: 40534. 

Şövalıye 

Plak iğne 

SAATLARI 

AHÇESiNDE 
n S nar 

KElVlANt NECA Tl TOKYAY ve Arkada lan 

60 Kişilik Muazzam Revil 
Büyük muvaffakıyctlerle devam ediyor. 

Şark Rüyası Zevk ve Neş'e Rüyas!dir. 

1 

Saat 20 den itibaren 18%, 21.30 dan itibaren REVO, BAYAN MO
ZEYYEN SENAR ıaat 11 de aoanslanna ba~lar. Final ıaat 24 te. 

HASAN KUVVET ŞURUBU 
Terkibinde IYOD TANEN ve Glisero Fosfat Vardır. 

KANSIZLIGA, VEREME istidadı olanlara ve 
!\iıa:rehbiye aranıyor SiNiR Hastalıklarına Karşı Kullanılır. Koordinasyon Heyeti ka:-ariyle fabrikanın günde y pau~ı .3 sa

atlik fazla çalışrr..a!arın % 30 zammı ilave edildikte normal mC$a( ile 
100 - 170 kuruş11 kadar Ucret alan bir işçiye 150 der 250 kuru,s. ka

dar. 75-11 O kuruşa kadar alan bir İşçiye 110-160 kuru,a lcadar, 65 

Ankarada üç buçuk yaşında hır klz 

1 

ı:xuğa bJ.kmak Uz::re bir mürebbiye Eczanelerde Bulunur. Küçük Şişe 80 - Büyük Şişe 150 Kuruştur. 
aranıyor. Büyi.ıkadMa Akasya ote- ı 

llnde !::ayan E:nglnerl'ye mür:ıcaat. •-•••••••••••••••••••••••••••n••••••••mlllii kuruş alan İşçiye 95 kuruo: 150 • 1 70 kuruşa kadar alan i,ı;iye 220 -
250 kuruşa kadar gündelik verilecektir. 

3 - Kanuni vergiler iş;ilere ait olmak üzero ücretler, fabrika 
dahili ta1imatname3inde yazılı hükümlere göre her 1; gUnde bir öde
nir. 

4 - işçiler. yatacak yerlerini kendile:-i temin ederler. 
5 - Talip olanların Büyükde~ede Büyükdere - Bahçeköy yolu 

Üzerindeki kibrit fabrikaaı müdiriyetine nüfuıt tezkereleri ve altı fo
toğrafla beraber müracaat etmeleri ila .. o'unur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ALINACAK 

Kibrit im.,] eden dairelerde veya fahtika tamirhanesinde ma
kini t ve makinist muavini olarak çalı§mak üzere birinci sınıf tesvi
yeci, tornacı ve frezeciye ihtiyaç vardır. Fabrikada yapılacak imtihan 
neticesinde gösterecekleri ehliyete göre maaş veya snıtt başı ücretleri 
tayin edilecektir. Talip olanların vesaikilc birlikte B.iyükderedeid 
Kibrit fabrikası müdiriyetine müracaatları ilan olunur. 

ww•e a• 

İdrar yollan 1lt1habı, ycnJ ve eski BELSOÖUKLUÔU, ldrnr zorluğu, Me
sane ve Prostat ııtlhı:ı.bı, Sistit ve KoU Slstıtlere. B5brek rnh~tsızlıkla

nna karşı en mükemmel blr uru; BE'LSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul- 1 
lıınnnl'lr vııknnda yazılı hnstalıkl~rdan çııbuk kurtulurlar Bi'tUn Ec- 1 "* z:ıne ve ecza depolo.rından arayınız. wa .... zt•f#WSS3' 

1 A~EMİ İKTİ ~VE BELGEVŞEKLİGİNE 
KARŞI 

FORTOBiN 
.. 5 ıVI f. MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

HER ECZANEDE BULUHUR POSTA KUTUSU 228 
lEÇETt ft.E SATIU:? 

... 

P:4RiftN* 

AP ARTII\li A ARANIYOR 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 ikincl~cmn f{e
şidc uıe nyrıfan 

i:.unmiyeler 
ı adet ıoco ll:alık 
1 5:11) • 
? ıa 2.:;o • 

l )ı) it 

Muhasebe ve idare 
memuru ahnacak 

!!mla-Sahlik Tektq Pırlanta-.. 
On !matlık ç.jk az kusurlu ve g3srerlşll pırlanta tektaf yllzük nılt

zayede mncevherat şubesinde 6/8/ 942 glinU satılacaktır. 

1 
HAYVANAT BAHÇESi VE GAZiNOSU 

Boıtazlcln.ln en a!lzal manzaralı havadar e~lencell mahall v• u 
masraflı olan bu §1.rlJı vt aüzel ba~ görünilı. MUkemmcı cu n prkı.
lar, meşrubat ve buzlu btra tartfem!zden ucuzdur. 

Hariçten aileler yemeklerini beraber getlrebUlr. Yalnnı manıtat 
getirilemez. Bağda Kanlıkavak menba. suyu vardır. 

•----··-- Sınat Müesseselerle ___ .,. ___ _ 

1 ın 1 
ÇBIKMDŞTIR 

Yazan: Maliye l\llilctt~I İHSıL"\f ROŞTV BAQ 
Aym zamanda defter ve kayıt alstemlerlnl gösteren bu kitap HO 
Sahife, ı ı defter numarası, 20 şekli havidir. Kltaptılarda bulu-
nur. 

Sahlık Duba, Hurda Demir 
ve Teneke Kırpıntısı 

Çubuklu depomuzda bulunan Uç duba. Uç tonu mUtecaviz kırpıntı 
teneko ve hurda demir pazarlıkla satılıktır . 

Almak İ.ltiyenlerin ıönnek için Çubuklu deposuna. pazarlık için de 
Petrol ofiıl umum mUdürlü~line müracaatları. 

• • 
ışçı aranıyor 

İstanbul Elektrik Tramv ay ve 
Tünel işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

Şışli ile Tnksim ar sında mobilyalı veya mobil}·a.sız her tur:ü B:r müesseJe için muktedir ve çalışkan muhasehcı vo idare mo- :tşıetma1erlmlıı şışu tamtrhıınesl tçln cöstercce~ı ehllyete göro saatte 40 
modern konforu havi 7 odalı güzel bir npartım n cırcını}·or. ' muruna lhtiyaç vardır. Lisan bilooler ve ıınal mileaJese!erdo çalı,- ku~ kadar ücret verilmek suretlle 8 tesvlyccl, O tornacı, 9 tenekeci, 

(Apar~rn ı"n) r•ıı·?lu,ile lstanbul 1 76 No Posta kutusu ndr4" ine 1 mıı olanlar tercih edilir. Taliplerin tnektupla 1505 numaralı posta 8 p!Anyacı, 3 kaynakçı, 3 d~ldimcil vo O boblnclye lhtıynç vardır. 
yazılması. ... , ft"'lP' kutusuna müracaat etmeleri ve referanslarını bildirmeleri mercudur. Askerllkle aldkası olmcyan ıstekllleıin nüfus hüviyet ciızdaııı, hüı. ıühal 

--------------------------- KA:o.; kO.~ıdı, 4 adet ve.slkn totn~rnfı ve şimdiye kadar ça:ışmı, o!dtıklan mıiesse-

E N ·z KULU ~mammmıım1111;ıa•a::~:::a:&D•*k*lmlC!lt+mBi•m~ım:,ııııwmmmAm,.:rısml!l1• I seıerd<?n aıınnuş lyt hlzınct ve- lknl:ırue btıllkte 4/ B/ !>42 salı gü'\u saat 14 aen tJ• 1 • B ""'J • J k b• • d ) / 17 ye kadar idıırenln Metro hını zemin lmtındnld Zat 4:,,..1 ve Slcit M..ıdtır-

1 
eyog unun en 1§ e ır yerın e lUl\'llne müracaa~ıarı lüzumu olldlrlllr. a32G8n 

. ? nci ıtenedi d,evrbiye,~i müna59eAbetile 23 Temm~.ı: Perş~m~e ak~amı . Sinema - Fabrilla. Depo veya Lokantaya 1 ı:..ravacı gedikJı• o' lmalr 
qın lerlip !' i t'n n onun 1 ğu,to' 942 CurnartC3İ akşamına t&- ~ ~ ,,. t.. 

~ ir r J'I • i i ·., ı ~ tflARF HF.YF.Tt E.:ve~şll .. bir ye: ldre.lı.~tı~~ t:~~~n!e~n-~=~~~~~Ad~ Rus Sefaret! kar-
~~ 


