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Harb tarihinin hayretle 

26 ağustos BU SABAHKİ TELGBAPLAB 
anlatacağı çetin bir harb 

sahası: Si vastopol 
• 

Büyük taarruz yirmi 
yıl önce bugün başladı --·--Sıvastopolu kuşatan istihkam rebeslnde acığ'a vurulan ve cinsi 

ı · - Bugün bizi n.ibai zafere ve İl· 
'Çember mn ne olduırunu - gözle söylenmeyen bu yenl sllft.h, uzak- tikWe kavutturan büytik taar-
glSrnıedikçe - tasarlamak güç- tan herşeyi kavurup eriten blr nızun yinninci yıldönUmünU 
tUr. Bunu gördükten sonra anlat- ate§ makinesi, yahut patladığı kutluyoruz. 
ınak için de askerlik tekniğine zaman etrafta hiçbir canlı nesne tıtiklal aavatmda. loönü ve 
gl:Sre, gücümün yetmediği tafslla.- bırakmayan bir çeşit yenl bom· Sakarya aava,lan gibi tanlı za. 

Ruslar Stalingrad 
şehrini boşaltıyorlar 

ta girişmek H\zımdır. Bu küçük ba sn.nılmışt1. Halbuki Slvastopolu ferler kazanını, olan Türk Ot"du-
Yazı c.erçeveslnde bir başıbozuğun yokeden bu yeni stlA.h sadece yeni su, istilaya uğramlf olan vatan 
cliyebileceği pek kısa olacaktır: bir toptur. topraklannr kurtarmak için 26 
9.ellk ve beton gibi dayanıklı mad- Ellerlndekl en iri çap topların ağustos ı 922 de Ebedi ve Milll 
deleri, en kudretli teknik bilgisi, Rus beton ve çeliğini yıkmaya şeflerimizin yükıek komutası 
htç bir zahmet ve masraf esirge- yetmediğini gören Almanlar yen1 eltmda taarruza geçmit ve tarl-

Almanlar 20 kilometrelik bir müstahkem mevzii zaptetti
ler, Stalingrad'dan 50 kilometre uzakta bulunuyorlar 

:rneden bol bol, dilediği gibi yoğu- bir top yapmışlardır. Bu toplarını hin bir .... mı daha kaydetmediği ... Vichy 26 (A.A.) - Stokholm-
ru ı.ftb" t l işli iri ti hed k dlsi t d .... x.·ı f k t '""' den aldıgvımız blr habere g8re, Ru.-p, loCl ıa ın en ever g n cep e ·en n '"öı • a a büyük bir zafer kazaMJ"ak 14 
"Ikı t 1 d d i tlf d ecI k B Und Pr d ti in !ar Stalingrad şehrini tahliye etme~s ~ n ı arın a-n a s a e ere er e opagan a nezare n giin Rihi lrua bir zaman za:fuı- "' 
fehrin dört t'.ıra.fına dizmiş. En hususi blr salonunda !ilmini gör- da dü,m~nı deniza diikmü,, fz. başlamışlardır. 
tnodr>m vasıtalarla silfthlanan bu dük. Çapım - yüzümü h."lzdınp miti kmtanruştı. Rus ordasunun vaziyeti 
kalelerin içine, ölümden yılmaz, vıınımdakflere sorduğum halde - 26 ağustos, tarihimizde yalnız Vichy 26 (A.A.) - İngiliz radyo 
Ölmedikçe yerini bırakmaz asker- öğrenemedi~im bu dev ölçüst1n· euiz bir zaferin ~ünl.I değil, splkerl stallngradda ve Ka.fkasya.-
ler \'lğmıŞ. D enize baka:n bütün deki top, şimdiye kadar yapılmış, dünyayı hayretler içinde bırak- da Ru.-J ordusunun vazlyctlnden 
batarvalar da, o taraftan tehlike görülmüş, kullanılmıs olanlardan m1' olan büvük inkılap hamle- bahsederken 1940 senesinde P'ransı:a 
olmadığı için hep knradan gelen çok daha büyüktnr. Raylar üze- mizin de basla1110cıdır. ordusunun bulundu~u vaziyete ben-
<J.Uşmana çevrilmiş. Son yıllar rtnde koskoca bir fabrikayı andı- Bu büvük vıldönümünü, derin zlyor demlştlr. 
tclnde bu müdafaa tertibatı ala- ran bu ateş makinesini harekete bir ,evk ve heyecan ile lcutfar· Almanlar ,ehirden 50 
blldığine arttınlmış. getirmek için, topun yanında ka· keıı. Ebedi $ef Atatürkün uiz kilometre uzakta 

Eşi olmadıği söylenen bu müs- ııncaya benzeyen yilzlerce insan h.8.brumı sonsuz bir minnet ve stnkholın 28 (A.A.>. - Reuterln hu-
tahkem yerde, ölmesini bilen mü- çalışıyor. Geçen harbde Parisi tülcl"fR ile anar. Milli Şefimiz lı- sust muhabirine göre Almanların 50 
daf ılerle şehri almaya azmetmiş döven 42 lik toplardan çok do.ha mel in önüne de sanılmaz candan kilometre ötesinde bulundukla.n Sta
:rnuho.clmler nrasrndaki ·sav~, hiç kuvvetu olduğu söylenen bu top· bsğlılıitmı:a tevidederiz. Ilngradın durumu pek razla. vahlm-
Şfiphesiz, Şark cephesinin en lnr gizlice yapılmış, yollar. tünel· L._ ___________ ,,_J le§tlğlne şüphe yoktur. Almanlar, 
kanlı. en kıyasıva boğuşması ol- ler, köprüler ona göre sa~lamln.ş- Don'dıı mUteaddlt köprU başlan kur-
tnuştur. Bir şehir bastan başa tınlarak gizlice Kırıma getiril· y • ı · muşlar, tank ve plyadelerlnt geı;lr-
,,.,k 1 · enı va 1 mlşlerdlr. Eu köprü ba.şılannın en 
J• ı mış, ıkl taraf en ağır kayıp- mlş ve Sfva.c;topol sırtlıınnın ar- mühlmml tıvaya kestmlnde bulunnnı-
larn uğramıştır. kasına yerleştirilmiştir. dır Almanı:ı.r daha. cenupta, daha 

Alman orduS'U bu kuvvetli ıs- Filimde, vinçler ve asanSÖrlerıe tayı·nlerı· az: ·ehemmiyette başka köprtt h:ışıta-
tıh1d'm1 dizisini nasıl deldi? kaldmlan obüslerlnin, yanındaki n da kurmuşlardır. 

Sivastopola. giren iki Alman tü· insanların birkaçı kadar büyük Arkalarında Don nehri bulunan At-
mentnln komutanları iki general, olduğunu fa.rkedebildlğlm bu top- manlann durumu da mktşııctır. Fa-
harap şehre bakan iki tepe üze. Iar Slvastopol Istfhkıl.mlarını, ge- Ankara 26 (Telefonla> - Gümüş- kat tantc ve hııva üst!lnHikleri saye-

hane va.Jllsl Huip Koytıın Urfa va- l ı 
l'in?e ve haritadan bu çetin hare- c: gtiz:ctüz ardı nr~ası kesilmeyen llllğlne. mlilklye mUrettlşl Nuri Atay sinde dunımlanm dUzelteblt yor nr. 
ketı uzun uzadıya anlattılar. As- sureklı tayyare hücumlarlle bir- Erzurum. samsun eski vali muavin\ Berıın 213 CA.A.> - Almil.n uçakları 
keı· olmadığım için bunları pek likte altüst etmiştir. Bu istihkam- E<flp Kutay oümlişhane. Dnhlllye yedt Rus trenini ve Volgnda lkl ge
tyl anlamadığımı itiraf etmekle lar ve etrafları öyle blr b.:ımbardı- veUletl hukuk ınUşavlr muavini Salın mlyt tahrlbetm.ıqlerdlr. Tayyar~lerl
beraber, artık sadece harb tarihi- mana uğramışttr ki Sivastopol ve Hazar Rize vall vekllllklerlne Uytn mlz, gec"ll gUndUzlü Stnllngrndı 
nl llstilendiren bu strateji güdü- elvan, bomba ve gülle ile sürill- edildller. bomb:ırdrman etme!<te. pek bllyilk 
mün:ı buradı anlatmanın fayda· müş, altı üstüne getlı1lmlş, yan
sı o madığını da ~anıyorum. Kı- yana volkan ağızlarından ıa,rıa
~ca ve kabataslak anladığım şu- lan andırıyor. Bu görülmemiş 
Clur· ateşe karşı Sovyet ordusu da gö- Tica.ret Vel{aleti mülıiııı 

kararlar verııiel{ üzere 
Vekil, yakında neşri beklenen kararlar 
hakkında icabeden direktifleri verdi 

yangınlar çıko.rmnkta ve ta.hrlpler 
yapmaktadır. 

r.erlfn 26 (A.A.) - D.N.B. ye göre 
Alm:ın uçaklan, Rtı& cephesinin or
tasında. Alman taarrüzlnnnı destek
Iemlşler, Viazma ve Reze!'te mu 
hnrebelere l~lrAk etmişler, 43 Rus 
tankı vf" bir zırhlı trenl hhrllıeyle
nılşle.rd.lr. 

20 kilometre uzunlukta 
bir müstahkem hat 

zaptedildi 
Vichy 26 CA.A.) - Stallngrad'a 

karşı taarruz ~llşmektedlr, Don 
nehri üzerlndo Almanlar yenl birçok 
köprO. başlan tesl! etmtş~erdlr. İler
leme hareketleri esnasında Alman 
kuvvetleri 20 kUometre uzunluğunda 
bir mllst:ıhkcm mevkll zaptetm:~ıer
dlr. 

Alman hava kuvvetleri hunınııı.!ı 
blr faaliyet göstennektedtr. Dilşman 
tank ve asker toplulukları mütemadi 
blr taarruz:ı uğramaktadır. Bu uçak
ların L'!lerlne mAnl olmak ısttyen 4~ 
Rus uçağı tahrlbedllmlştlr. 

Alman ha.va kuvvetleri Stalln
grad şehrine taarruz etmişler ve bir
çok petrol tasttyeho..neıert ile petrol 
deı><>lannda. l.sabetler kaydet:n14!er
dlr. 
Şimali Kafkasya. cephesinde ise, 

Almnnlar yüksek dagl:ı.r mmtakasma 
glmıtş bulunmaktadırlnr, 

Taman yarımadasında Rumen kuv
vctıert dunnad:ın llcrleıuekteıUr. 

Londra 26 (A.A.) - Son 24 saa• 
za!:"fındn Stallngrat şehrlnl tehd.l• 
eden tehllke artmıştır. Ruslar, ııt 
defa olarak Stallngradın llmall şa.t
kislnde cereyan eden ç~rpışmaiard!Ul 
bahsediyorlar. 

Almanlar, bu kesimde Don'un şark 
kıyısında köprü başı kurmuşlardır. 
Bu keslmde vaziyet karışıktır. 

Dlln gece yarısı ne.şredllen re.ınıt 
Ru.<1 tebl!ğinde Kletskayanın şlmall 
şarklslnde, Plodnaya ile Krasnoda.
nn cenubunda düşman ile çarpı,şıl
dığındnu bahsetmektedir. 

Rus ek tebliğinde nehıln cenuba 
garbislnde, yanl Stallngmd Uı 
Kotelnlkovo arnsında eldd"tll mu
harebe.ter olduğu blldlrllmektedlr. Al
manlar bir kesimde pilskürtülmu.t
lerdlr, 12 Alman tankı talı:'MdlL
nılşttr. 

İzvestlya gıızeta;t. Alm:ınların üçte 
blr nispet.inde bir t11nk UstUnlu~ü 
temin etmelerine rağmen Ruslnnn 
son derece bir şiddet Ue ç:ırpıştıkta.
rını bildiriyorlar. Karkasyada da va
ziyet aynıdır. 

Plodnaya etrafında d(4man Ml 
cumlan akim kıı.lmış~ır. Kmımadnruı 
cenubunda. da ştddetıı muharebeler 
olm:ıktat1ır. Mıımtalh Almanhr bıı 
çevrede llertıemektedlr. 

Almanlann da. kaydettlğl \ echUe, 
Ruslar her yolu, her kııvntı~ı şlddet
ıe müdafaa ediyorlar. Karadeniz Rtı.1 
donanması h!n t-0nluk bir d ı~maıa 
g~mlslnl batırmıştır. 

Kent Dükü bir Salomon 
tayyare kaza- adaları deniz 
sında öldü muharebesi 

Dük, majeste İngiliz 
kıralının kardeıidir 

0e"en sonbaharda Sivastopolla rülmemiş bir cesaret ve f edakfu'
saldıran Almanlar, şehrin alın- Jıkla karşı koymuştur. Ruslar, 
tnaz olduğunu anlayarak. boş atım sayısı biten otuz buçukluk 
Yere kan dökmemek için geri çe- ve her biri on altı ton altırlığın
k11mişlerdlr. Ker~ ve Slvastopol dakl istihkam toplarını, düşman 
arasrnda böylece s'lh,şıp kalan Al- ateşi altında blr gecede değiştirip, 
rnan Kırım ordusunun geçen kış yerlerine yenilerini takıyorlo.rmış. 
Ç9k tehlikeli durumlar gecirdlği Bu cehennem altında herşey bitip 
anıaçıtıyor. Bunun içindir kl öldüğü zaman. kaleler üzerine 
l{afkas ileri hareketine başlama- kadar gelen Alman kıtalan, yı
dan önce nazik vaziyette olan sağ kılmış, delik deşik olmuş, toplan 
cenahı sağlamlamak zorunda ka- susmuş istihkA.mlar altında tes
lan Almanlar. yaz gelince hemen llm olmak fstemfyen ve ekseriya 
~erç· muharebesine başJamışlar· kendilertıe blrllkt.e, düşmanı da 
<fır. Kerç ve sonra Sivastopol za- dinamitle havaya atan Rus as
ferinin bütün sırrı, Almanların kerlerile çarp19mak zorunda kal-

Ankara {Ak.Şam) - Aldığımız ma- karna lmalAthanelcrlnl, lthalo.t blr-
Hlmata göre 1'lcaret Vek.llı doktor B. llklerlnl alakadar edecek blr sıra. ka- Londra 26 (A.A.) - Majeste 

rarlann n~rl beklerun:!ktedw. Alı.- 1 ·ı k ı k d · h k 

Bu sabah muharebe 
hakkında yeni bir haber. 

alınmadı 

buralardakl istihkı\mlan yıkabl· mışlardır. · 
lecek yeni bir silah hazırlamış ol4 Necmeddin Sadak 
tnalarıdır. İlk önce Kerç muha- (Devamı sahife 21 .ıütun t de) 

· Gümrükteki mallar 
Tüccara mallarını derhal çekmeleri 

için ayrı ayrı mektuplar yazıldı 
Mıntalta Ticaret müdürlüğü tara• miştir. Malların gümrükte beklemek 

Fından yapılan tetkikatta gümrükle- aurctile maliyet fiati artmakta, bili.
re hariçten gelip de uzun müddet- hare bu e~ya, piyasaya çıkarılınca 
t.cnberi ardiyelerde bırakılan ve mu- tesbit edilen kar haddi de o nispette 
llınelesi yapılıp da piyasaya çıkarıl- yükselmektedir. 
rnıyan çok miktarda mal bulunduğu Ticaret Vekaleti tüccarın bu tür· 
llnlaşılmıştır. Piyaadaki darlığı ve fi- lü hileye sapmasına karıı tedbir ala.
llt yüksekliğini doğuran bu hadise- cak, Mıntaka Ticaret rnüdürlüğU 
llin önüne geçilmesi için derhal ted· gümrüklerde mal bekletilmesine ma• 
hir alınması Ticaret Vekaletinden nj olacaktır. 
Mırıtaka Ticaret müdürlüğüne bildi- Güı.nrüklerde biriken malların tcs-
tilrniıtir. biti esnasında nakliyat ambarlarında 

C "ki d b ki t"I ll da bir çok mal bulunduğu ve bunla-
umru er e e e ı en ma ann h" I . f d ek"! ed"W' cina "k 'I k" 1 "d ld rın sa ıp en tara ın an ç ı m ıgı • ve mı tan ı e ım ere aı o u- 1 iu teab" d'l . . D "" d ı"t"b an a~ılmıştır. Anadoluya satılmak 

ıt e ı mıştır un en ı aren .. I '-
Mıntak T" '""d"" }""- .. tarafın- uzcre veya stanbuldan kaçırılmaM> 
~ a ıcaret mu ur ugu k d"l .. d ·ı 11 b 'Qan ,,.. ""ki d il 1 tu""c ma sa ı e gon erı en ma ar ura-' ... umru er e ma an o an - • k" h" ı · car( al oa 1 sa ıp erı tarafından satılmı~ ve 
için ara mallannı derhal çıka~ arı oradaki tüccar tarafından satın alın-
lan ayn ayrı mektup yazılmaga baş- mış i!e de mallar ambardan çekiln)e-

rrıııtır · · B il · . mıştır. u ma ann ambarlardan 
• Bir takım fırsatçı ithalut tacirleri- derhal çekilerek piyasaya arzedil

tıı~. RÜrnrüklere gelen mallannı uzun mesi alakadarlara tebliğ cdilmiitir. 
~fl.ıddet çekmemeleri.lden, büyük is· Vaktile satılmak üzere Anadolu-

1 adc .. d .. d ·ı f k .. . r· b liiğe B~r. uklı.- ri anlaşılmıştır. Güm- ya gon e~ı en a at m~saıt _ıat u-
ç k· getırılen mallar uzun müddet Iunamadıgından bekletılen bır "kısım 
ıt d'~tn"'virıce. maliyet fiatine bir mis- mııllıınn hire~ birer İsta,!1bu!~ .~et'.~i
ffiı k ma raf hinmekte, bu suretle !erek sntılmaga başladıgı gornlmuş-
10( kru.,luk mal 1 ~· y·: z ku U''l ma- tür. Bu malların lstnnbula gethilme

tna tadır r 1 fl > ltış icın mu- sim: ve piyao;ada satılmlllllll._\llanl 

Behçet Uz, dUn ve bugün alA.kadar nacak bu kArarlıırla. İstanbul, İzmlr ng~ tere K:rat 1~1.~k .. 8~1 e~ı ava k o- Londra 26 (A.A.) - Salomoa 
dalre erka.nınt nezdlne celbooerek ve diğer yerlerde tlcaret erbabı bl- mo oru nd u ~f ·~ a~.:ıaro.k a- adalannda Japonlarla mütteftlder 

r 1 1 bu k tü 1 zası esnasın a vazı e Q&ıJJnoa ı en d k 1 • tetkikatı neticelerine dalr lzahnt ver raz era 1 ıya ece . cc:ı.r ara hıı- .. 1 .. t"" K t d ""kil 11 J arasın a cer~yan etme te o an denı.• 
mlş ve yent alınacak kararlar hak- rlçten mal gc•trcbllmek 1m'kAnı hasıl ra n:ıuş ur. -~\t u.d.' ~~~~ro b'o ~- vo hava muharebesi hakkında bti 
kında l~beden dlrektlflerı vcnnl~- olacak, evvelce tesblt edilen kllrlımn 1~ ~ya ~· e · e. 1 

'· .. u bn ındmıı sabah yeni bir haber alınmamıştır. 
tlr m:ıkul hs.dde lndlrllmest meselesi dek 0

• uguk an1·arenın murete atın an Japonlar, Amerikalılara kaptırdıkla. 
• ımse urtu nmamııilr· d · h .. ı · · · 1 -
Ticaret Vekı\letınde bugUnl\lrde ih- tetkik edilmekte olup yakında bir ka.- Kent dükü, kıra! Jorf un dördün- n enız ve av.~ uı .erını gcrı a maga 

racatçılan, ithalat taclrlertnt, ma- ram ba~'anacaktır. cü oğlu olup 39 y~ında idi. Hava- çalışıyorlar: Mutte~~klcr ~~rar~Shı?"' 
1 w b" ""k b" l k . d dan neşredılen teblıgde muttefıklcn" 

llNlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllH•Ullllllllllllllllll CI ıga İlyÜ ır a a a gÖStCrıyor U. h hil l h kk d f{ 
1 · ı· h lk ava cum arı a ın a etra ı ma• 

J ngı ız ava gene urmayına mensu· lu t ·ı ek d" 
Bu harbin sonunaa: (1) bolan dük, geçen sene havacılık T~ vcrı; ·tde ırb ... ""le 

okullarını teftiş için Kan adaya git- k ımlmor a Yasın. aB . uyu yangınlar 
mişti. çı an 1§, enı ntanyaya 6 toll 

19 34 senesinde Yunan prensesle- bomba atılmış, büyük yangınlar çt-
rindene Marı"na 1·t 1 • ik' . knnlmıı. yerde 13 Japon tayyareal e ev enmıı ve t&l •1 . . 

k k b" · k 1 ._ .. .. ateşe verı mıştır. 
er e , Hl iZ O maıt uzere UÇ ÇOCU- y • G' • b d k"" üJi 
ğu olmuştu . . ~nı ınenın cenu. u~ a .. uç 

S -ı ıbır düşman vapur kafıleınne hucura 
::>n og u geçen ıene 4 tenunuzda d ""tt r·k ., I b" aa 

d .. 1 · A "k . c en rnu e ı .... yyare er, ır .. ın-
unyaya ge mı' ve men an Reısl- b tu b t 1 .,_. akliyey isa-.. h B R ] k'• ""k o n unııı ar ve satı n e 

c.um u~ . ooseve t, ·uçu p~e.n- betler kaydetmiılerdir. Yalnız bir 
sın vaftız babası olmuı ve kendt &1- ""tt f"k r .. ~ kayıptır , • d . . mu e ı u,,_gt . 
mını e ona vennıştı. 

Türk gazetecileri 
Kahire'de 

Kahire 25 (A.A.) - fngiltereye 
gitmekte olan Türk gazetecileri bu· 
gün Kahire.ye gelmişlerdir. Türkiye 
elçilik erkinı ve İngiliz makamla~ı, 
heyeti tay.yare meydanında karoıla
mışlardır. 

.llDik.kaC;I. erı 

Tüccar mi bu? --Piyasayı yakından bilen bir zat 
anlatıy?r: Dıfarıdan menllekete eı· 
ya getiren bazı tüccarlar bunlan 
mümkün olduğu lı:adar pahalıya 1 
maletmek İçin ellerinden geleni ya· ı 
pıyorlannış. Çünkü mal f atcrada ne 
kadar pahalıya malolmut görünürse 
kar yüzdesi o nispette fazla oluyor· 
muş. 

Bunlara hala «lüccan deniyor. 
Halbuki şöyle demek lazunı Türk . 

Şimal denizinde baskın 
Londra 28 CA.A.> - AmlraUığua 

tebliğine göre hant İngU!z dentz blr,a 
ilkleri, Kesallng clvannda. dört ~ 
man uçaksavar gennlslne baskın yap. 
mışlar, blr Al.ınangemlsl bat.ırmışı~, 
dfğerlertnl de hasara. ua-ratm~ 
dır. BUtUn gemUertmtz, hasarsız dOnıi 
müşlerdlr, 

~ Yeni tefrikamız 

YEDiKULE 
Zindanlarında 
- Tarihi roman -
Yazan: lskeııder F. Sertelli 

Pek yakında 
başlıyoruz. 



eahJfe ! 

SÖZÜN 6EliŞi 
Şair padişahlar 

H er halde İst.anbuJ edeblynt fnkilltesfndon olacak «Türlt ede
biyatı §UbesJnden» Saffet Sıtıa. Bllmeıı cpir Osmanlı padi· 

iahlan (•)» lstmIJ bir edebi tetkJk kltnbı çıkarmış. İçinde 1\turnd 
t den bqlıya.raJr 8elfnı m e kadar fffr yarn.n Osmnnb padiş.ohla
ımm flbleıtnden ]MU'Çalar nr. Bu tlfthlden §ft}t..ane ant-OloJlyf kn
nştınrken içlerinde çoll kudreWlcrl de bulunan Oınuuıb pacli
p blannın a5k önünde nasıl kilçWOp ufaJdıklıınnı, o dünyanın 
19nStnı fetheden cihangirlerin bir akemnn ebrl1» peşinden nnsıl 
feryat ve figan eyledHHnt gfüilyorve ne yalan söyleyeyim, yn~ı
ımnuyormınuz: 

Atk mıdır ki boyn\lll14 tak1b ball linclrlnl 
GesdUrOp Mecnunley!n !'emde rOsva eyleyen, 

Bu 1Ki%U Konuru Sultnn SWeyınan söylemiş. Blsans önlerln
ae görtındill:'fi znman 1' içindekiler ltorkuclnn dillerini yutar]nr
ken Koca Fatih knlemlnJ almış Cl7.U'dntıyor: 

Cevri dilber, ta'n:ı düşman, sutu ftrkat, zA9:tı dll 
Türlü türlü dert'l irin halk etmiş Alla.hım bent 

dlr: 
Urln de pad hı olen Yavuz SrJJm a§k elinde l'avuz değil-

Feleğin rcngtne n1dnnmayaca.k a.rır idim, 
Merdfunl dideme bilmem ne tcstın etU f elck, 
Glryem! kıldı t"Uzfüı e"kiml hfın etti felek ... 
Ştrler pençe! knhnmda olurken lerıan 
Be.".11 b1r t7özleı1 A.huvrı mbfin etti felek .•. 

İnsan he<ldl ohnıynral· Ya•ruuı acıyor. aÇaldır~n» s.o!erlndc 
kor 'aklan lmnlnnmn yamnn gönderen mcttn Yavuz! 

Kttnltı knnştı:rmnva dcvnm edlnJz görUyorsunuz. S Os-
marJı p11cliı;ahlnn tı k önünd" hUsbUtun zayı!t1rlnr1 dlzlednln bn
fı çöıiiltil r, SrJhn il bir yerde: 

Felekler andı dfid olclu benim Ahı flganımdroı. 
Giriftar oldum ol guhn. iş1m Allaha kolmıstır. 

Ded~en bir yeme de bü.,bilt ün Jıı.rndinl tubunayıp bısam 
ıii'illlril'yor: 

Ynrl gfırdükçe yürGföm ovnuyor hop hop ... 
vaın~r mı dr.ndim l:e"Ylc sösln bir padisaha! cliJGrum ve 

dl1mn e"f'lhmr: Galib Amedkada truihin aşk iJnünde tutunamı
yan hllyilk hiiltHmd rlan aran.mı~ ve bfrlncll!ğt kim kazanmış bi-
liyor nıu<;unm:: Napolyon! Ş@vket Rado 

(*) 40 c-ahifc. 35 kuruı. 

Harb 
çetin 

tarihinin hayretle anlatacağı 
bir harb sahası : Sivastopol 

B. Fehmi'nin, şaki Çakıcı'ya dair 
muharririmize anlattığı hatıralar 

B. Fehmi, nıub:ırririmf:te Çalıtcı' ya aft hatırafannı nuı~tırkcn 

Zahire borsnsında tüccar B. Fehmi dırdı. Ben de bir kaşıt nldnn. Aman 
Çar, borsn' idaresi tarafından Tlcm-et Al!ahl.. Knrpuz d~ğiI, '.ktırUcO.k ra.k.ı 
Vek1ll B. Eehçet U:ı lereflne veı11en fıçısı!.. hnyret!m bt!sbtlttln arttı. 
ılynfette bana, Çakıc1y• a1t hltırn- o vakit ben de rakıyı bardı:ı.kla lçco
lımnı ve onun .nam ö1dUrt1ldttMnü lerdendlm. GençllğlmJn en nt.c~i.i ZA· 
aöy~ anlatb: nııını 1d1, B!r ka§lk. bir kaşık daha 

cO tal'llltll Söke ve havallslne te!- a.ldlm, HAltı t:ı.dı dama~ır. 
m1 bir nılfe Ue ıöndcri~ bulun Karpuz yem!yonız. aankl karpuz ra
makta idim. Çakıcı da o civarda klsı içiyorduk. O karpuzun nRBll ra
faal1yette buhmuyordu. Çakıcı, ~nk1 kı ba.l1ne geldiğini derln derın dll
olmnkla l;crnber, arasmı. !ylltk etme- şünmeğe ta~la.dım. Bu hayretimi se
y1 de aeverdt. Hattl Beuıannak dağı Zt'n Çakıcı: 
civarında b1r yere. bir köprü 11l:Pıl- - Ya, dedl, lşte Türkün blldlğ1n1 
ınaıu JAmm plmlf, Qalneı det':r.al t)lki bBe b11mez... Buna karpuz rıı
ı~glnlerdm birü'l1 JWllUS ı:n!ırta.- ~ d~rler. 
nılr: Çakıcı, karpuzun bu hale gı>ll~lnJ 

- Falı:mcft yere bir kll.Pıil ?a:nla- bana uzun uzadıya anlattı: Karpuz 
c:ak, bunun lc;Jn 200 altın lira nre- henüz dalında iken ralnya gömülllr 
eeuıu. ve rnkJ içinde bQytHülürmüt. Bu su

OE:m1f. ~00 alt.mı aldıktan sonra. retle karpuz rakıYl l9lyor ve tama-
(Bae taralı ı ind aahifecle) !ellket karpnda duyulan yUrek da bl? miitımdt. buldumı\11 •e bu mile rakı hnllne gelJyormuşl Fakat 

...n .-1...ı ""tiinde bir hn-et ve korku ~00 albıu o mllhendae Vll'lrtk kÖI)- hangi karpuzun bu ha.le iC1ece~ln1 SSVR"'topol şehri haftalarca :ıu- ~..ı:sı u r ... ....... ıa 
um.ndınyor. rftyU derhal )'llpmasını ...,ylemlşt1r. onlar b1llrlennlş. Her _,.,uz ra te~ hı.1 nteş altında, tam bir yan- .r~ Mühendis ~oo llra)'11 deitU, köpJ'ilnt\n y:ıpılmnmuş.11 

gm vı>rJne dönmUştür. Blr kısım Sivastopol yolculuğu, bir çok ancak ıao _ soo altU'lA 1pkacatını Çrurıcının nasıl vurulduğunu sor-
teslc:o.l!tıru, 1şe yarar blnalamu görO ve seı~ler ar.asında yenl .ay1emlt ıse de para etmemıettr. dum B. Fehmt Çnr, §U izahatı verdi: 
bfz:ı:at Rusların tahrin ettiği bu Alman orduBUilu, insan bakmlın- Çakıcı: - Çakıcıyı, onun en çok gttnn-
gü1..eı schir \'e bütün Avrupa dev- dan, yerinde ve yakında.n görmek - Heıı>ıi bu kadardır. Köpı1\Y'fl ya dl~ı ::damı, dıı.hn evvel bah~ettıttm 
Jetlertnln bütün donnnme.larını fırsatım da verdi. «Yenb d1yo- pacak.sınf, kı~anı ÇG!at Musto.fn. vunnu~ur. 
tçlne al"cnk kadar httvük olan o nım, çünkü hemen itiraf ~Ae- Deyip pazarlıgı tesmtşt.ır. :Mllllen- Ç:\ln::ı Bc{Parm:ı.Jı: daC't eıvanndıı. 
~d7. Hroıı:n ve w Rntde ayak 'Vlm ld bUtOn sahale.rda oldu- dl~ de ltl!prllytı l:ı&IL blr zaman z11r- jandarmalar tara.tından çcvrllmtı;t1. 

ti, ü tr.lm1 b\r tek b na göreme-ı ı"-1 ~t ent Almanı!~n ordusd ~u rıng;~~:Ar~~tınev~~~~:egt cıe ~~~~ak:~11tzn:;:~: ~~: 
d.:an. l{mnandnnın nnlatt ftına eskisinden, daha do6 .... su eski _c•n çok severdi sonra Çakıcı ne de te- dannalar nrnsında şlddetll blr yaylım 
göı e bil n Sl ns•opo'do, kö"e.de edfndf Jl.im1z crAlma.'1 ordtlSU» fik- rna .. n mı-m: r ~r'Udttttm tçtn bnnlan ateşi b!ı•Jamışb, Bir arAlık. C>.ıkıcı
burak vıkılıp \'PJl nn!luş, yahut rinden bU~büton b~~kndır. «Ye- yP.klnen blllrlm. nın Jru.rşunlan bıtmı~. gtz:eı dl~ El
van ziyana ulfmmış on bır bina rinde diypnım pjra, Almanya o ııı..ıııın Çakıcı, jımcı:tnna nıC!?'C!- perden ~ıknrnk, cephane nlmak üzc
knlmt tır. lclnde1-.i ~01a.emamız<tn yahut iş- v.elcrt tatrı:rından vızır vızır anm- re dlr;et: bir mpete geçmesine lllzıım 

.. k 1 en v e 
J 

ruz alı dı 
Alman kuvvetleri Stalingrad' a 

mil nıesaf e1re kadar yaklaştı 
Doğu ccpheıind : nz. 

40 

K 1fkaı:ıyadnki Almnn tılarru-
Stalingrad çevresinde ve Knf- ıu da beklenmedik bir cere);m 

ka,ynda Al:nuın taarruz ha'rd:ütı alm~tır. Kcıfka,, dağlıuının etck-
~ek hız! nmı;tır. Don nehrini sc- !erine kadar dayanım Alman 
çen ve milstahkem Rus hatlarını kuvvetlerinin bu sarp ve yulçın 
yararak Sıalingrada kııroı taar-- dağ ı;;eçitlerindcn kol ylıkln gc-
nı2bnna devıım eden Alman çemiyeeekleri eıınılıyordu. H:ll-
kuvvetleti bilhMs.ı Kletska.ya buki diinkii Alman resmi tebli-
l:esiminde timali garbiden ve ği, bu zanların boş olduğunu 
Kotelnikovo çevresinde de ce• meydamı Çlkannıııtır. Almnn ıc:b-
nubu garbiden tıınnuzlıınnı 11id~ liğbdt:, Kafkas tat:.rru:ıu hak-
dctlenclinnişlerdir. .kında şu mnlumct verılmckte-

Dünkii Alman tebliği Stnlin- dir: 
gmda kar~ inlrlpf bzılir.de olan cKubanın nğzıncla Rumen ns-
vc gelen haberlere göre bnmi kcrfori şiddetH b'r muharcbed· n 
şiddetini bulan taarruz hereklttı sonra TemrjuL Hmanını almış-
halı:ktnda fazla taftil~t venniye- lardır. A~a~ı Kubanın cenubun-
rck cStalinvadın ıimall earbt- da ku,'Tetlerimiz. bir çok Rus 
ainc!e ve cenubunda lc.ıtaatımız, mnlcabil tnnrruzlarını tardederek 
dilrmanrn mukavemetine nimen dücmıını ycmniGler ve dağlann 
ile.rlemektediu demolr.le üctiEa gerilerine atm11lardır. 
etmektedir. Alml!n dat kıtaatı, Kaf.. 

Londr radyotu iae, StaUngra- kasyımm gıırbi dağlık kın?ıı-
dın vaziyetini pek vahim o1anık nı a~mışlar ve bu eilailenin bir 
tavaif ettikten eonra ıu malumatı kısmını hücumla zaptetmişlerdir. 
vermektedir: Kıtaatımıa 21 ağustoştn öğleden 

<Almanlar ıimali garbiden vo eHd sant on biıde, Kafkas 
cenubu ırubiden Stalinaıadn dağlarının en yükııek tepesi o.lan 
pek faz.la. ilerleml§ler, ıehto 40 5630 rakımlı Elbru:ı. sivrisine Al-
ınildcn daha u bir ıneaafeye ka- man hıub bayrağını dıkmişler-
dar ynkl~~m11lardır. Alman top- dir.» 
ları, ıimendifcr hattını rnütcma- Fikrimizce Elbruz ~ı\'rınmın 
diyen dövmekte bulunduau ci- zaptı Alman kuvvetleıir.c Gar-
hetle Stalinarnd ile Moskova ımı- hl Kafkasyaya, Sohum ile Batu-
aında tren münakalatı kesilm~- ma doğru ilerlemclcıine yol aç- ' 
tlr. Ruslar, diifmanın llstilnlüğil maktadır. 
kar,mndA Stalingrad istikame- Londra radyosuna göre Al-
t111de geri çekilmese mecbur manlur yalnız Batı K.nfbsync a 
k.alını~lardu. Alınnnlar aert bir değ-il, Şimali Knflrnsynnın doğu-
neticc almak için sayısız tank, aunda da yeni bnşanlnr kazo.n-
binlerce mctlSrlll va11ta ve bUyül<: mışlardır. 

· tayyare kuvvetleri blmay~inde Dün eabah da yazdığımız gibi 
ilerliyorlar. Arhk Hnlerlnde ne- bu çevrede muharebe, Grozni pct• 

• hir ribi bir m!nl de luılmamı!itır. rol mıntakasının 70 mil gnrbın-
Binaenaleyh Stalinvada lı:at'fl da buluran Prohlııdmnyn ıehri 
tehlike, pelt fazla vahamet 1te8- Snünde cereyan etmekteclir. 
hetm~tir. Almanlar, Rus mlid:t- Londra radyosuna göre. A!-
frıa hatlarında ela gedikler a~- menlar bu mıntakacla cblcnlar 
mıııılardır.~ halinde hücum ediyorlar. Bu Al-

iondra radyosunun ver.diiH man tnarnızlan ~alnız Grozni 
tafsilat, Sıalingrndın n• büyük petTol mıntalcasını d.-ğ\l, Kafkııs 
bir tehlike kar~s:nda 'buhındu- dağlan araeındıın geçen Tıflis 
ğuno göstınme~e kafidir aanı- askeri yolunu ela tehclic.4ec1iyor . 

...._. • - - - - - - - .la ~ ._._.. w uwun z....,._ ~ ~-== .91' 

Biiti.ln Sivnstopol, bir volkanını gal altındaki Fran"1ada bir C'Ok yordu. Halbnkl Çakıcı Sökede (Ham hasıl olmuştu. İşte tam bu mada 
ve ~ır 1elz 1rn1n h1ç b!r yanını seçme Alman yült~k subavlarile pa:;n l mn erh dt otururdu, Hatt.\ Çolnk Muc::tata, karanlıkta Çnkıcıyı 
esir cm€c ~ 'i bü ült bir }·angın ttı..'ll('tık, f:ıknt sı~topol smra~ b•r gün o r.ıım:ı1'k1 Söke kaymaltn~ tnnıynmamış Te Jandarmalardnn bl
arrasma benziyor. Bu hıırbde gör- hattndc Alman ordusunu ve ge- mınn, Cn.kıcının Halil pa~anın evın- rlnln el bom~!lle pusnyn gtrd'ğlnt AdJ• V k•ı• • 
d ~: bende derin iz bıralcan nerallerlnf ldctn l• ba.,ndR he- de Oıduğunu haber verdim. Ak11~1m ıa.nnederck onu l'llrmuştur. Ç!ıktcı: ıye e 1 ının ı...uI'!l. ve ,._, ...,. • cevap ~u oldu: - Ah Mustnfn ne ynptın, y:ı.ktın, _ Çekirdeksiz 

kuru üzüm ~t"h!~ mnnzaralannda_n bir1, nOz bltmiş bir harb sahasında, _ Ney!me ~rtk. c:aıı.ıC!nın ttnalık beni vnrdunl.. bcyanah 
Frnnmda Rhln kıylSmda, o za- düsman ganlrnetıerlnfn vollan y:ı.pt1ğı yok kl!.. Diye yere yıkılmış ve eo11 .ııözll de 
mnn bütün ahalisi . b?şaltllmış doldurduğu, küme küm<' ~UtJı ve K k - ou olmuştuı:: 
olnn S~burg idi. Eilt!ın €lYlerl- mennUere basarak ~ectiğ!miz arpuz ra ısı - Mustafa dtrhal ytıaftnıtın deri-
nin pancurlnn ve ka'J)ll~ mmsı- yerlflrde ~dt\m ve nnlarln ko- B. Fehmı Ç:ır, bir hAtıra.mıı da s1n1 Yilzün benJ tanınmıync:ık hnle 
'kt kap~nmıs, radde1erı bomboş nustum. Endam ve kıya!etlcrln- ~öyle an1nttı: sokun, Kı~anlanmm başına sen geç 

· b bfiyü' •Bir gtln Çakıcı tnrntından btr tçkl ve kmdlnt Çakıcı diye tanıt ••• • 

Yeni ceza kanunu 
projesi hazırlamyor 

kalmıs olan u K canSJz ve deki düzgünlük ve temizlik ka- Alemine dnvct ed!ldtm ve knlktım git- B. Fehmi bu hltunsını e~le nlha-
ıssız ~ehlr sa.'1ki insanı:ıız de~il dar teı:b!ye ve ncwetlerl, genlş tım~ Onun en çok gtıvendlli ad:ım, ,.etlendlrll\Jftlr: Ankara ıs _ Adliye Vddli B. 
de. bfittln hallo kaskatı bir uyku- kültürleri yüksek ola.n, bayır ve loZ&nlımndan Çolat Must:ıfnydı. o da - Faknt buna vak.it blmamıt Ye Ha.san Menemeneioilu. Vek!letin 
ya dalmış. bayatı hir an için d~ yokuşları koşarak inip çıkarken 1çk1 sofrasına oturm:u~tıJ. Şöyle 1~ - Çakıcının bQUln maırttı. tı.ı sonra, ınqgul olduiu ınuhtdif ioler bakkın-
nup taş.laııru~ hls!bıJ veriyor. yü~ en gcnchntıt gende bıtakP.cak d"°" "o tızanlle blrHkte haJkn haline gel- b!r klsmı ölü olaralt landarmalarm ·ı b bul 
teğ'i Ül"pfitivordu. İsrafilln boru- recede ince btdenli. genç ~ne- mf~lk. önnmtıze bftytU: bir karpuz elhıe d~~tir.ıı da gazetecı ere yanatta unmuı-
IU çnlınca bütün bir knlab'"lık rallere karşı hürmet ve takdir getlrll<H •• kanklar kondu! .• :een h111- Ztyafet blrnw daha u1run ı0r:snd1 tur. . .. 
ıoJmklnru dolacakmış gibiydi. hi"..t duvdum Gerek Slvalto""l- ntler 1çtnde. 1dtm, Gnllba, diyordum. B. Fehm!nln Çakıcıya dair daha ilet B. Has~n ~.nemencıoglu, ceza k~-

;:,;:,J ~ t<- JA 1r y1 k d tı eok h!tınılannı dtnllyecektim nunu proJe.9ınm tamanılanma51 içın İldnci dC!rln ürpertiyi Slvas .. <r da gerek Kırımın başka şehlrle- nve arpua Jeet ' sonra. a l':l B. F1:hm1ye teşekkür ederek &ynl- çalı§ıldığını, projenin memleketin 
palda duydum Slvastopol, bende. ru;de ,,ahut Ukraynada tayyare içeceğiz. Belki de t!tlerln ldetı böy- dım ve ç:ı ... cı -. h-'-t b" .... d" t-- husu·lyet Te ihtiyaçlarını kar.-:1ıyabi-. · ı t "h · · ·' · ledlrl .. Ka.rpu7.Un baş tnratı tes!ldi. "'' .,., ....,, ........ ~ ...... ., , .. 
Pompei, H l'külanum g bi arı ın ile, gökten inen tann m!safirlerl Yuvarlnk btr kavanoz halinde talan rek. mem.le~ttn hubulbat ve gıda lecciinl. yeni kanunun 650 madde 
eski v~ karanlık devirlerinde ta- gibi, zoraki ~le ansızın ~ele- kabuklu karpuzu dlkkRtle ~yre- mesele'eri th.:erlnde konuşmak üzere olabileceğini, yeni .kanunda aile bağ-
blatın dehşetine u~amış, fakat yiµ yemek yedlğtmtz, vattığlmız diyordum. Çakıcı gftlerck: T!r.aret Veklltnln yanına gittim. Şu !arını kuvvetle.ndlrecek maddeler 
buetın. içlnde v1Mllleler amo:ında, en ücra karargfthlarcla heTşeyi _ Hnydl buyurun baknlım.. gazetecilik ne g:ırlp bir mes!ek!. bulunacağını söylemiştir. 
bu 1eldkete abancı insanların temiz ve rnhat, herŞ-Oyi boldu. Dedi "' l.lk kaşılı karpuza o dal- 1 Cemaıeacttn Jtildllr Adliye Vekili, nesebi malWn 
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dola.'!Jtı~ bir harabe duygu~unu Alman ordU!rullu, subaylanm ve mıyım çocuklar için ııçılıın ankete 
llyl"ndırdı. Çilnkii, barmac~k bir erlerini hep 6y1e nezaketu, sıh- K f ) h t !aelecelı: cevapları tct1r.ik için bir ko-
çatısı kalmayan bu yıkık ve hntU, iyi yer 1v1 !ç r rördük. Ha.T- ömür işçileri aSU ye VeilO U misyon teşkil edileceğini ve bu ko-
ynnık şeblr arhğında, sanki bin yeni blttlğ'i bu sahrı.larda bez.. !misyonun fcabeden tedbirleri alaca-
taşla.r altında geçmiş zamanı j l!ln, cılı~ tn....~nlnra raslamad1m iını. cenevleriııin ıittikçe tekemmül 
aramakla mec:gul 1nsnnınr varchr. dersem mObala~ etmt'lllJş olu- Sdlhi ihtiyaçları temin Borsada fasulye 38-39, efüiiııi, Anh:racla Kalmea köıYiinde-
8t>'a"'topolda otuz, kırk bJn 'Rus rum. olunacak nohut da 4144 1...--·a ki Çocuk ıslah. evinin genilietileee-
talmı hr. Çoıhı kadın, çocuk, sa- . aunı§ fini, kunduracılık. tcni!ik ve nuıran-
kat yahut ihtiyar olan bu insan- Slvastopol, belll ki Alınan oıdu- eatıldi gozluk öğretileceğini, ltara. deniz. ti-
lar, bambalann uP,'rnvamaclıRı. suna çok pahalı n ma.lolmuı:, bu Ankara !6 (Telefonln) - Ereğli caret ltanunlan üze.rinde çalıpnalara 
mahzenler. kovuklar, inler içinde harbin en çetin b1r b~arısıdır. tbltr Mnası maden ocaklanndn Lttunbula Antalya, Finike ve ci- devam edildiğini. ancak kııa kanun-
-"nle- kalm1•la.r sanra m1vtıc: Bu ilalınmas.,. şchlrd~t blrblrln~ "ft'·-n ı-tı•rln ınhh1 nı•'-'"'•rının d t O f ly B d ların yeniden tan%iminin mevzuuha-
... '""' "il ' " - - can dil .. manı n..t ırk C"rmenlık ~- .rı . .,.; .....,..,._ vann an vagon aıu e, an ır-
cvn~ k k k e çek1ngen adım 'l ~ı:'J ' ' hie ohnadıiuu. ltaıa ticaret kanu-""""'' or a v ~ h - ve Slavlık yıllarca sUre..l"\ htırb hn- teınıntne dııJr nizamname resınt ga- madan dört ngon kadar nohut ~1· '-- L_ 

r sapsan benizlerle a ve a- 1 
• • B il • k ı nundald hükümlerle borçıu- ~ma-• ta• ,..,,. ba .. ....ı zırlı,.ımn. bllğ\ ve tekniğin. m.ad- zetede tntıonr etm~t!r. Buna göre mıJtır. u rna ar pıyasaya çı arı - '-~rl :..:.ı .... 

Pü Ü 'ır"""kıına!~- şlıun~lcu\,ıır. den}~.. tnsan cesaret ve !era~u- btlttın •-nerm hasta ve kazucde dı.ktan aonra fiatlerin bir miktar dü- nunclaki hükümlerin gı eştuq«egı-
01' m ya n~u gönnü~ göıle- uı, - ~-. "ft ... 1 k clı ni, denb ticaret kanunmı.da bazı tas-

•• , .. n ... 'lrn mn en bu...n17 imtihanını verrnış- olanlarının muauene ve Ledı1.TUer:t ''"'ln ~cear umu ma ta r. .. l • • 
rinde bl.66~-... Yoksunluklanru 1 d....,.. Al " .... Dün borsada fualrenin kilosu hibler yapılacainu eoy em)ftir. 
Ye acılarını hlçe saydıran bir lerdir. Ora a. muazzam man Hlaı:unlu olan sağlık teşl.-Jlatı kuru-

38 39 kuru nohudun kilosu .f I, Adliye Vekili ı.tebula 'hareket 
müsamaha ve tehammnı ktrVvcti harb makinesi. Alman harb tek- l:ıcaktır. umumt hıfzıssıhha TO ış 

44
• k şa~ b T" btih etmiftir. 

n.r. Yokolmayı dünden bcnhpse- niğl. Alman fedakAı"~ğ'ı, .sovyet~ kanunlarına göre hnvzıı dnhll!nde sal U:::!kJ:nn~ .;;ilst~:Ü}; arua: --=-------
i!klt;rl için yarını düşünmeı g~ leri'n 61ümü ltlçe sıı.:ııan -çata.n.s~ nerelerde ne mlktır ha.stane, dls- §arak mal mübayaa ederek iskelele- Hariçten memleketimize 
rlln{lyorlar. İçlerinde, şehri te- verUğl, bir kanş toprağı bin kışı- panser, muayene ni, eczane açıla- re yığmaya baılamıthr. iskelelerde gelen buğdaylar 
mtzlemek. yapı işlerinde çalış- nln canile Meyen Rus f~dakfırlı- cağı, ne miktar va nerelerde hekim biriken malların en kısa zamanda ApJı:.ara !?J (A.A.) - Harloten te-

İhracatın kontrolu 
nizamnamsine bir madde 

eklendi 

Ankara 26 <Telelanb) - Bagunkll 
rtmıl gazetede çP...kirdeksiı; kuru iiıüın 
ihracatının milrakabeslne dalr nt
nmnameye bir madde ekl~me~ ı lll 
bir kararname çıkmı§tır. Bnn:;ı g re 
memleket fç!nde ve dı~ndn harb 
hall, seferberlik ve seferberlıtc hazır
hk veya tab11 l!e.tler gibi mfü:bir sc
bcp~r altında nlz:ı.mnnmr.r:to yazılı 

tolerans hadlerini iki misline kndnr 
arttırmaya ve iki defa yapılan kon
trollere mnmus olm~k ü~re nlznm
namede y:ı.ıılı bulunmıynn ve fnl:at 
plyasac:ı.. kabul edılen ölçilde tole
ranslıu: tıınımnğa, nmbnl:ıja m·.tc
nlllk hükümlerin tntblkınn hal ica
bına. göre karnr nlmnğn ve bu nlznnı
namt'llln madde.! mah uuısınct:ı y:ı-

zılı 20 güulük k ntrol ve.slknsmın 60 
itfulüğe kadar çıkarmn~n Ticaret Ve
kl11ne rnHiblyet verllmekte(\lr. 

Beden terbiyesi 
mükellefleri 

Ankara .26 <A.A.) - Beden ter))!.. 
~ mükellefl~rlnin 15/3 den 15/10 
tnrlhlne kad:ır f'nallyetıerlnl tatil ey
lemelcrl Heyeti Vekilccc knrnrln~tı, 

Zeytinciliğin ıslahı 
Ankara 26 (Telefonla) - Zc:ıtıner

llitln ıslahına ve yabanı zeytinlerin 
aşılnttırılmasınıı. dıılr nl.z:ımnnmentn 
tadll1 hnkkındak1 kru'arname Heyeti 
Vekllece t:ısdlk edllmlştrr, mnk, askere h1ımet etmek iste.. ğlle k~sıla~nnştır. Slvastopal. bu bu!undurulacağı, hnngl yerlerde köy şehrimize aetirilmesi beklenmekte- darlk edfl~n 5,000 ton bu~dayın is

Je])lere Alman ordusu yiy!Cek ve-- harbin kıınlı tarihinde, Almanla- snğlık oda.lan kul'Ulacatt, hnvza mil- dir. Ticaret odasına gelen faturala- tanbul'a ve ayrıca 4,500 ton buld:ıy
i1ynr. J'abt 1.şlttlm k.l, a~ kalmak nn sllfıh ve taarruz kudreti k~- esseselerlnln ı~ ve ç~m.a procram- nn tetkikinde l .5. 20 ıün ıonra tüc- ıa. s.rıoo fon kadar dlter hamulenln • Bu sabah ay tutuldu 

tasına. lsgal kuvvetlerine yüz dar Sovyetlerin kabra.manc~. mü- lnrındn. gasterllecekttr. Amele blrUk cara teslim edilecek faauJyc, nohut isk.eru:ıerun limanına H"eldiıt haber Bu aııbah erkenden ay tutulmur 
vfrmekte devam edenler de ek- dafan kuvvettnc en hazin ornek lerınc dahil bulunanlar Ue havm da- gibi maddelerin fiatleri bugünkü alınmıjtır. tur. Bu sabah Kandilli rasathane!l 

değildir. kalacaktır. hlllnde ve geçimleri kendilerine att fiatlerden 4. S kuruş daha aşağıdır. • ....................................... , müdürü B. Fatinden §U izahnh al-
13a ta.nb~E yıkık Slvastopol. Sovyetlerin .kıyaSIJR 1 dakAr- olan allelcrt efradı dnhi bu te~kllftt Faturalardaki fiaılere ıöre 15, 20 takalanndan kolayca "(re vakdnde dık: 

luaü~kU harb silahlarının tahrl- lıklan hakkında bizzat Almanlar, dtnra11ın1dnn mcSar.c~nı ckn tmuklal~e.nedı; e tc- gün sonra piyasaya çıkarılacak mal- naklettirerek litalerl dü;ıüfmeğc r,;a- - Ay tamamen gcilgeye gömüı-
t'> • ki 11 dı k 1 !\V o unur. IS ı eş .. ~ın B çn- l r· ı i bir "- dü ilk l fı .. ,.aeaktır. meksizin İstanbul ufuklarında gurU" ntma ac klı bir Bmek olmakll.\ es masa an nn ran va a ar lışacak hekim. e~. eczacı Te sair ann ıat er mudar ş o a- b A 

1 
b t t 

tıerabC'r. modem hatbln, katlanıl- anlattılar. Bunlard::m bir:ln1 tek- sihhl memurlar işletme ldnresının caktır. . . Zeytinyağı, peynir ve pirinç fiat- etti. y. yaz s:.latı e saat eş e u• 
ınnsı gereı·en tabit bir netJcec:l rarlamak lsterlm. inhası üzeılne Sıhhiye VeöltUnd Tkaret Vekaletı, satışı ve naklı !erini clüfilrmek üzere ,Vekalet ayn tulmağa ba .. ladı. Saat 6,5 ra ay ta-. . . .. ~ . . . . . 
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Züğürtlük modaları l, __ :..._..a_l!'Zi!D ___ _.,.._. __ .,.~-----~naı--~~5'1E!~# 
Kadın çorabı. dört lira civarmdal 

'Aileleri la kalb yuvasından yaralayı· 
cı bir rakam... Üç kmnız, kannız, 
hir dul b~ireniz olııa ve beherinin 

Peynir stoku I - ws• Para koleksiyonu... - .... ,,\ ~eytin aQı 
\' ~•:ıs=.,. 

ve 
El eme~i 
kafa emeği ... 

·da Üç çorap eskiteceği farzedilse ••• 
r .aaştan 60 lirayı yalnız buna ayır
malı. Medet Allah ... 

Edirne ve Kirklareli 
buzhanelerinde 13,514 

teneke peynir var 
ı k 1

1 Tadrler iki asitli zeytin-i .§.a11azi4t son derecroe ile.rle-a p azan 1 e en yağ-n kilosunu ı 30 diği. her işin fabrlkalaşhğı, ına-
kuruşa çikarmışlar kineı _tiği büyük endü tri mem-

Fakat hangi menniye karıı zırh 
bulunmamq ?... Bu."tun da ç~ini, 
pek cezri olarak. kadmlıırımız kq· 
fcui iıte: 

b 
• h • • .. . leketlcrinde bir §CY hemen dik· 

ı•r cam atı 1 ( Tüccarın kendi kendinı kontrolu Jmtinize çarpar: !\I kiııede değil 
-- \ ı makeadile te~ekkUl eden komiteler: I de elde yaıulmış eşyanın son de-

licaret odası tarafından Trakya ı den zeytlnyagwı tüccarları komltesı recede ı>ahnhlı~' 
• 1 1 "" ••• 

l>uzhanelerinden peynir miktan so· 1:icaret odas!na mli.r~~~ . eder;!' Bu iş beni hazan pek ziyade Çorapsız gezmek ••. 
Geçen ı:ün, srayet zengin bir aileyi 

ziyarete gitmiştim. «Yok yok!» ka· 
idesi üzerine, kuş siltiyle beslenen bir 
küçük hanımefendi, ailenin biriciif; 
babasının göz bebeği! 

rulmu~u. Gelen cevapta Kırklarelln- Heybeler dolusu para... tilc:carların. pıyo.saya ıkı asıtlı zeytın- şaşırtmıştır. Anlattığım ti tcld 
de 5514 teneke beyaz peynir, 502 yagların kılosunu 130 kuru§tan sat- P 
çuval kaşar peyniri, Edime buzhane>- tıklannı bildirmi§tir. Bugün zeytin- me~lekctlcrd~ f~brikad:: çıkrruf 
!erinde 8000 teneke beyaz peynir HiKMET FER/DUN ES ~ ~ yağcılar Ticaret odasında topla!la· lınrıl·ulfıde güze• şaş ~ de. 
bulunduğu anla~ılmııtır. . w .ak bu husuau konuşacak.lardm recede ucuz şeylerin mnğazaıun 

Mandıralarda tenekeler dolduru- Ankaralı bir ahbab.ım kendisini Mesel& hanı ç~~ukluawnun parası Ticaret Vekaletinin en iyi zeytin· ı bir köşesine atıldığını, sonra vit-
- Haydi yavrum... Şöyle biraz 

sokağa çıkalım ... 
lhtiyarcık, son devrinin mürüvveti 

ile kol kola dolA1maktan fevkalade 
zevk duyar ... Yavrusile iftihar eder. 

Nazlı bayan, aceleyle huırlandL 
Fakat dcntum onu tepeden tırna· 

ia süzünce k~lanru çattı: 

lurlcen içlerine fazla miktarda su ckoleksiyon• hastalığına kaptırmıı. olarak g~~ümün ~nUne gelen uzun, yağına l 22,64 kuruıt fiat koymu~ rlnln en güzel, en mutena y~rtne 
doldurulduğundan perakende satış- Hem de orijinal bir merak... Son pembe kııgıttan yliz pwaralıltlar.:. Haı- olduğunu yazmı~tık. Bu fiati eksik berbat bir mnl konuldugunu 
!arda peynir fiatine zam yapılması l 00 senelik paralarımızın k()leluiyo• ni gene dör~Sşe k&gı= ~e§ı~t. bulan tüccarlar bir müddettenberi gözümle gönnüşümdUr. Hele bu 
zarureti haBtl olmaktadır. Bu mahzu• nunu ;yapmağa çaLşıyor... paralarL._. eç.en m ar 1 piyasaya iyi ciıu zeytinyagı çıka!'- malın üstiindeki gayet yUksek 
ru önlemek ilzere toptan alıı ve ıatış- Geçenlerde bir gün bana bu ko· paral.ar bırer bırer ~nyalimde geçit mamağa ve istihsal mıntak sından rakamlı fiatl okuyunca hayretim 
lar<la tenekelerin içlerindeki peynir lekıılyonu gösterdi. resmı yaptılar ... K&.gıttan y~il • beı da getirtmemeğe başlamışlardır. Bu ı bü bütün artmıştır. Lfikin fiat 
miktarının esas tutulup tutulmaması - Tabii henUz çok ekaikl. .. Bil· kuru:ıluklar.; · 

1
Burlnr:f mav0ılerı ve husus Ticaret Vekaletine bildirilmig- etikefüıin ynnına her zamaıı 

incelenmektedir. Ticaret odası bu hassa tedavUlde iken bilyilk kıymet· soğan renklı 0 ~ ~1:' a kvar L • i tir. Cevap beklenmektedir. 1 şo'J' le bir ynzıva da nısrrcldiğiml 
- Gene mi. yavrum? ••• Peki am· 

nıa sena kaç kere rica ettim ... Böyle 
ıeylere ben alışmadım... Tahmımül 
edemiyorum ... Fenama gidiyor. 

h • b .. I" l 1 k d a paraların ro Sonra gene ıyeşı ımtıra mavı y r• Z , w fi 1 . • .. k 1 . .J o uıueta tıcaret orsasının muta aası- er e geçen o am n .. - • . kl A 
25 

k •• • eytınyagı at erının yu se me.st d unutmamnb: «BU mal elde 
nı sormuıtur. Ticaret bouasının mil· ğunu elde edemedim. mı guru~lu ar.·· ynca u. :ış üoı:erinc Ticaret odası tarafından ~a· ı yapılmıştır ı ! ... 
talaası anlaşıldıktan ıonra tetkikat Dostumun koleksiyonunda sene- luklar · · · zırla nan raporun Belediye lktısat 
ilerletilecektir. lerdenberi yüzünil görmediğim en Ya o ufaklık makamında geçen · ı · .. d .. ı .. w.. ·· d ·1d·' .. ni Her nesnenin makfnad.cn cık-

Kı:ı, asabi asabi, mantar ökçesini 
yere vuruyordu. 

( · 1 pullar ... l O paralıklar ye•il, 5 p 3 ra• ış erı tımku 9urlugd~ne ~onk~rlı ~gı"Y tım n1emleket halkı lçln bu «e.lde Diğer memleketlerde olduğu gibi küçük, en mütevazı para i e ı.:.arşı at- .. "' yazmış . e e ıye mura ıp en ... o· 
bizde de kapalı tenekelerin üstUne tım. Minimini nikel beş paralık!. .• !ıklar kırmızı. . .. . . . W• başından sonra piyasaya çıkarak İn· yapılmışıı eşyanın kıymeti hakt-

- Ben de tahammül edemem. .. 
Bu sıcakta... Yanacağım. .. 

içindekl ıu ve peynir miktarını göıt- Adeta inanılacak ıey değil.•· Demek Mesel~ maaşa fılank"gıttılnı~ de.gıl celemelerde bulunacak, lüzumsuz: kate.n büyüktür. 
teren etiketler yapıştırılması isten· bir zamanlar bu be, paracıkla öt~ mi~··· Egerl maa:Jınık usur u ıse .. ~:ze fiat yük,eli,ine sebep olanları tesbite Mesela buralarda dUnyanın en 

- Canım... incecik ipek çorabın 
Yakması mı olurmuş? •.. Hem o gil
Yercin yavrusu gı'bi minicik ayakla
rın iskarpinin derilerine sürtüne silr· 
tüne bozuluyor... Daha da bozula· 
cak... lıtemiyonam ••• 

mektedir. Borsadan cevap alındık- beri almak kabildi hal... hiç kul~ldı mı:.~~·. ocam~nl sanl~e- çalışacaktır. gilzel çantalanru görürsilnüz. 
tan eonra bu cihet de tetkik edile- Sonra bakır man~rlar ve bir sürü ler ha ın. e. m ırkıne :zım a 1• pu ar Şehrimizde toptan zeytinyağı sa· _ Tabii harbden cvveU;f v zlyet
cek ve tatbik ciheti bulunursa bir ölü, geçmez para ... Sanki bir kolek· verirlerkdı. Famza ocam03 n bır sa.hl· t~n b1°r tu··c.~11r yawg fiat!eri bakltında 

ı " - ten bnhc;cdlyonım - sudan 
raporla Ticaret Vekaletine bu usu- siyon karşısında değildim de bir fe onu ··· . şunlan söylemiştirı ucuzdur. Fnkat za\'alhlar vit-
lün tatbiki teklif edilecektir. «para meoı:arlığı:t nııı önünde bulu· Para ko!eksıy~n":J Y 

1 
pan dostum: - lstıınbula tahsis edilen zeytin-

- Ben de çorap istemiyorum ... 
Herkes çorapsız ,eziyor .•• Bana de
mode diyecekler ... 

nuyordum. Ve kar,şımdaki paralar - Ne yazık kı o Oı."l.uklardan, b~ş.- w1 A d 1 d b d d h • l rlnde yer bile alamamışlardır. 
ld d d . k h y.ag ar, na o u a ura an a a ty Il ul bil b" tnlrun b 

S• •t b •• k ha.."la hüzünlü gözlerle bakıyorlar, liklerdcn e e e eme ım. Pe e em- fiatle satılmakta bu yüzden şehri· una m m ır OD· 
lffil Ve Ofe hallerinin dili ile: cBir vakitler in- miyetsiz b:r par~ olduğu ~?in kimse mize yak gelm~mektedir. Ticaret cuklard.an yapılmış torba tnkll· 

12 eylulden itibaren 
İmaline müsaade edildi 

- Kızım. •• Bir tanem... Minimi· 
nim... Mantıksızlık etmesen e... Bu 
rnoda, cıhakiki moda,. değil... Zü· 
gürtlük modası ... Milletin parası ço
raba çıkışmıyor da onım İçin glymi· 
yor ••• Sen kUiak asma! ... Elhamdü- Simitçiler ve börekçiler cemiyeti, 
lillah bir ,eyimiz eksik değil ... Çifti Ticaret Veklletine müracaat ederek 
deği1 dört, h ttA kırk liraya olsa seni eimit ve börek imaline müsaade edil
gene bir eyden mahrum bırak· meıinl istemişlerdL Vekaletten gelen 
nuun ••• Giy eunu... cevapta eylülün 12 nci gününden 

İmkana yok... yani ramazanın birinci gününden iti· 
Küçük hanım, Nuh diyor, pey- haren ıimit ve börek satışına muay

gamber demiyor... Sokağa ille ço· yen bir nisbet dahilinde vesikasız 
rapsız <;ıkncak ... Zira, moda denen olarak müsaade edileceği bildiril
aman iZ bükümdann itaatli bir tibü- mi,tir. Ramazanda pide imaline de 
d" müsaade olunacnk, ekmek yerine 
ırNetekim, geçen harb sonunda da pide almak istiyenler ekmek karne· 

bir babanın kızına l14iyle dediğini lerini vermek suretile pide alacak-
h tırlarun: lardır. 

_ Çddardın mı. aeıı kızmı ? ... Za· Simit ve börek imali İçin hergün 
yıftık diye bir ,ey tutturmuşsun... fırınlara ne miktar un verileceği ıve 
cAlem böyle, ben de böyle olaca• fırınların ramazanda ne miktar pide 
itm ı,, diyorsun... Fakat onlann yİ· yapabilecekleri yakında bildirilecek
yecekleri yok... Bizimse Rabbime tir. 

ç~k şükür kilı- imiz yağla, balla, pey· Perakendeci esnafın 
rurle, reçelle dolu ... Ne İltenek bulu· k . ld 
yorum... Bir mecmuada okudwnı ,i ayetı yersiz görü Ü 
Zayıflık modan. Pariateld fakir res· ithalat eıyasınt toptan satanlara 
~tarın midinet sevgililerini model perakende satanlardan daha az Ur 
ıttibıu etmelerinden ileri gelmİf... verilmektedir. Perakende ıatı~ı daha 
Onlar sııkalqtıklan ıçuı, moda karlı bulan ithallt tacirleri birer 
mecmualannm resimlerine ıon.ra 0 perakende şubeleri açarak elle
reıiınleri kopye edenlere b~ bal arız rinde bulunan bir k111m mallan pe· 
olmuş ... Bu kadar aaçma nümune Ör· rakende olarak aatmaktadır. Bu şe
n~k tutulur mu? Tarihin en usta ret• kil deki satıılar toptancıdan mal alıp 
•arnlannın eserlerindeki pedil~r. me-- ~atanların .!ikô.y~tl.erini mucip _olm~ı 
likeler de hep İşman. tİlman .•• Bil- ıse de mustehlıkın menfoatı goz 
miyor mu.oun?... Bugilnün modası önünde tutularak ithalatçıların pera· 
züğürtülk, yoksulluk modası ••• Vaz· kende satı~ yapmalarına mani olun-
ge~... mamıştır. ithalat tücca.rlarının ve 

Tabii: Dinliycn yok! birliklerinin peırakende şu'bclerin-
Dnha evvel de, rahmetli büyük deki &atı~larda tespit edilen fiatlcr 

e.rr.ıem züğürtlük modasUe alay daha ehven bulunmakta. bu hal ih-
ederdi: tikara ııapmak istiyen küçük esnafın 

insafsız ticaretine sekte vmmakta-
-- Bizim za.-ııanımızda bir elbise 

2,. k dır. 
J metre ıunaştan çıkardı.... Süs· ••••u•ın•• 11••••••••••••••••••••••••• 

Ic:ı~elc mücevherle olurdu ... Her bir he yok ... 
~uzük 17 • 22 kırat... Titreme ger· Gençler şapkn}'I attllar, bacaklan· 
anlıklar, şuradıuı şuraya kadar ... nı da soyundulnr... İki ucdan aldı 

l"açl~ ayrıca ... Simdi bütün bunlan yürüdü... Neticede galiba o:Çıplak
~or g~~Üy~rlnr ••• Etekler düttürülcy- lar cemiyeti» nin nauıriye:ihri halılı 
la •.. Sus bır yapmn "içclı Ne..,'lll:~ ık -'- z·· ... ··rt1··y • ---• ı:d n d • .. ." ••• .1 -x• ç acW1.... ugu u:..• mNllllan R. em 

e .e~'!'ıt.? ..• B~ylesı deh ~ade, da· ile Havva'ya doğru inıişaf ettire· 
ha ıyı muş ••• Uf... Vallahı yalan... ek H . c -epsı züğürtlükten!... Amma. bütün bu qte harikulade 

H • latif olan, modaları züğürtleri ihdas 
Belki büyük annemin zamanında edip zenginlere kabul ettirmeaidir. 

«züğürtlük modası» pek mukeliydi. Bir de demokrasiye cÖldü lıt der
Fakat ıimdiki çorapsazlığm aslında ler ... 
i>qiıca amil züğürtlük! Zerrece ıüp· (Vl - Nu) 
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- Bir kunduracının dUkkamnn. ..• Gaze?telerdc sen da okum~uıı-
~lq ertşe glıen Ticaret Vekllıne söy· dur: İstanbul plyn.sasının ne halde 
~n nler htc aklımda.n çıkmıyor bay olduğunu göılcrly!e gömıelf lstıyen 

ı:nna.. Vekll., 

sanlar bizi ele geçirmek için ne ka· bunlan sa :lamagıı tenezzul etme· V k"l t. 0!,.ı· a•raflnrını ""ÖZ di, çirkm mi çirkin, snkil m! sa-
. e a e ı n ...... ıye m .. "' kil l ··rıi Un.. k" dar didişirler, ne kadar uğraŞlrlar, ne m~ ... dıy~r. . önünde tutarak vilayetlere ıatış fiati " şey er go rs uz ı esme. 

kadar alın teri dökerler, hatta hiribir- cHarhı .umumı• P~.a!arı ara· vermelidir. Toptan satışlarda birj kamn en şerefli yerinde otur
lerile gırtlak gırtlağa gelirlerdi .. Uğ- sında çocu.darın sevgılıst pcın· kilo dara düşmekteyiz. Eskiden te- mnktn ve gelip geçenlerin hay• 
rumuzda cinayetler olurdu. Mily0ı11- be yüz paralıklardı. _Hele bunla- ncke çok ucuzdu ve bu U"Sulün bize 1 rnn bak1Şlannı ilı.erine çekmek· 
larca insanın ıevgilisi idik, Sonra ne rı hiç katlanma:nış, hı;. kullanılma· zararı dokunmazdı. Şimdi bir teneke tedir. Çünkü o elde yanılmıştır. 
büyük, ne müthi7, ne korkunç bir mı~ bir halde en:e verırlerse... Bir b" k·ı · w f · d d' D 
k 'ki H · · .... · · ker• am;;am bl.na bunlardan "ep· d~~ .. 

1
1 0 zeytlı~y~~ıdıa;lın e l~r. dara Şimdiye kadar bizde elde ya-uvvettı . .• angı ıstegımızı yapa• - " .1 • uşu me usu unun e ı gası tızım ır. 1 k uz olduru fçtn 

mazdlk ki., Fak•t ·ı·mdı·) Şimdi yeni katlanmamı, dort tane vermı"- M·· t h ·ı b" 1 t k f• tt' pı mış esya pe uc ..., 
r ••• .. 'fi ... • .. ıus a 91 ıze ma ıa mıyara ıa b 'd" .. rdüw.. , r rdı 

bütün o büyük kuvvet ve o bat dön· til ... Aman Ali.ıh, .o~lar .gö~lime .ne buradan yüksek olan Balıkesir ve en gı ıp k go gum ?~r ;. e 
dürUcil cazibe birer mıual oldu. Biz büyük bir eervet görünmilştü. Dört civarına biı:zat götlirerek satmakta· bunlara pe l~~ar ve f.laer ·1f'· 
artık birer para değil. birer ölü- taı:ı.e ortasından kıvrılmamış. gıcır gı· dır. Orala~dn • nn t nsan e . em en 
yüz ... Para ölüaül... cır yeni pembe yüz.lUkt... Bunları şey duny~nı~ en ~lhirli hır hok· 

Arkadaşımın koleksiyonunda ar- kıvrılmaması için kitıır>lann ar sında Fazla kar getiren kabaz degneği halınde ldl. Ve bu 
tık çar,ıdan bir bardak suyu bil• 'la~ saklardım. eşya ithal ediliyor bir yere değdl mi?. Tenekeyi af. 
hn alma kudreti olmıyan e.;ıki, O zamanlar bir takım acayip cüz· ithalat eşyaJ: ari'.sında Fazla kar tın yapıyor<IU. 
geçmez _bir 100 lir~_1ı~ gözüme ç~~p- d_anlar çıkmıştı. Bunlar cüzdandan hadcli tayin edilenlerin memleketi· LA.kin yavaş ynva :lst...antmlda 
tı. Ötekı ufaklık, kuçUk paralar ıçın· zıyade, yan yana konulmuıı iki mu· mize dahn çok ithal edildiği görül- da tıpla her şeyin mnldncleştifl 
de adeta düşkün bir sabık zengin kavva idi. içlerinde çaprazlama ve mü,tilr. Bunlar arasında termos, m~mleketlerde ~lduğu gibi uelişi» 
~ururu ile dunıyord~. 100 li~a~ığı yan yana bir takım şeritler var.1~. boya, yangın hortumu ve kalay ba~· saşılacak kadar kıymetlenmiş .•. 
ı~ar0et ederek koleknyon .anıbıne Metefll bu. k1 at~anmamıı pkaraladn hır ta gelmektedir. Termos. boya ve Öyle ki üzerinde gü'nlerce 

2
ös 

sor um: tara ta ~erıt erı narasına oyar ını:ı:. yangın mu,luklarırun ntışlannda d .. kül üş s· ~i .blr 
- S:ına bu kolek!Jiyon epey par!l• Cüzdanı açıp kapardınız ki paralar ,.,ü ... de sek~en kar haddi teabit edil- 0!1nı1 ° h"! t tvamU s ld 

1 1 k d. '- d·t • k f -.r .. arrız ığı ya u.. ama e e e ya ma o uyor sanırım... en ı ""en ı '!rll\e arııı tara a geı;• mittir Bu cinı maddeden çok mik· o ' 
Güldü: mi,ler d ·. 1 1 --' "ld"ğ" d b f tU yapılnu~ sedef k lcmalı bir tav-• • •·• t.ar a ıt 1a euı ı ın en u ıe er o- I t r~ 
- O önünde!" 1 OO lıralık bank- Kalpazanlık eden cami car Ur haddini kendi kendine dü- ~?'1 gaye ucuza ımtuı aldıı:;•md 

notu kaça aldım bilir misin~ 1 lira· h fb. şUrmüş, yüzde yirmiye kada.r inclir· gunlere Adeta tnanamıyacağımaı 
Ya a ı ı . . M 1 k . . el 'k' 1·k bir tarzda .• · · · p k 1 k · t mı ıtır. em e etımız e ı ı sene ı 

100 ı • l k b" ara :ı e sıyonunu yap3.n u ı . . d k 
ıra ı ır _ Bizde ~öyle birkaç yüz senelik ıhtıyaca yetecek ka ar boy~ ve pe 

banknotun hikayesi... muntazam bir para koleksiyonu he- çok termosla yangın m1Jalugu var--

Hayretle yü.ztine baktı~ımı görün· men hemen yok gibidir. l\.feşel! biri ~!~; ............. ""'m"'"'"""""""'"m""""'"'""""-
ce l 00 liralık banknotun hikayesini çıkıp daı c200 senelik paralarımız Seyyid Tahir aynı zamanda bir· 
bana oöyte anlattıı hakkında bir tetkikat yapacağım!..• çok mevzular hakkında ıöz ıöylü• 

- Para 'kolekıiyonu yapmak ha- dese, ona tamam, ebikeiz bir kolek- yordu. cHalka verir talkını, kend\ 
kikaten garip bir İjtİr. Bazan tda· sb'on göaterebilir miyiz>···• diyor. yutar salkımı ... • sözü sanki bu hile-
vülde iken aaıl fiati hemen hemen Bu meselede ahbabım gayet hak- kt'ır hatip için söylenmi,ti. 
hiç olan bir parayı bulmalı: epey fe· lıdır. Para bir milletin, bir camianın Şayanı hürmet bir inaan perdesi 
de.karlık icabcttirir. Halbuki bazan en mühim vesikalarındandır. altında Seyyid Tahir İstanbulda bil· 
i,te b~lc 100 liralık bir geçmez Başka memleketlerde bir darpha· yük bir kumarb!lz ~ebekeşl çalıotın· 
banknotu, bir liralık geçer para ile neye girdiğiniz zaman size gayet yordu. Kendisi de bunların ba~ında 
ıatın almak pekall mümkün olur. zengin para !ı:olek'liyonlarını göste- idi. Hem de kalp altın basıyorlardı. 
Bu para yim1i yedi ene evvel seya• rirler. Hükumet bu marifeti kimin ya:>tığt-
hate çıkan bir zenginin cebinde kal· Hattl darphaneler yalnız hıı.kikt nı bir türlü anlıyamıyordu. 
mıı. Adam dııanda ölmUş. Para te· p3Talı:ınn değil, kalp paraların da Her sene Sen-id Tahir kalp altın
davülden kaldırılmış. Çoluk c;ocuk gayet zengin koleksiyonlarını yapar· ları !heybelere dolduruyor, Haç yolu
öteki geçmez paralarla beraber bun· lar. Biz kalp olanından vazgeçtik. nu tutuyordu. Her yıl Hacca giden 
ları kendilerine oyuncak yapmı,lar ..• H kik isini yapalım. Kafi... hu garip Hacı, kalp altınları orada 
Döne dolaşa, artık geçmiyen bu 100 Hani bizim cpara tarihi> mizde yutturuyordu. 
liralık tekrar lstanbula gelmiş ... Be- çok büyük ve zengin bir koleksiyon Seyyid Tahir"den ş:.iphe etmek! ••• 
nim parA koleksiyoou !Yaptığımı hit· olacak kadıır .da kalp nkça bulmak Ne mün sebetl ..• 
tikleri için bu t 00 liralığı bir sürü kabildir. Bir sene gene böyle yapmıştı. Hey
geçmez paralarla beraber bana ge· Kimler kalpazanlık etmemiııler- bcıine doldurduğu 2000 kalp nltın
tirdiler. lşto o zaman 100 liralık dir ki"> ... Fakat bunların 'bir tan~i lar Haç yoluna çıkmı,tı. 
banknotu 1 liraya aldım. Bunda ge• pek hayret uyandırmıştır. Fakat İstanbuldaki adamları ya· 
ne onlar klrlı idiler. ÇünkU ben Bu 0:1manlı tarihine geçmiş me11- kalandı. Bunlar her şeqi itiraf ettiler. 
haydi ona 1 Ura veriyordum. Halbu• hur bir kalpaz.andır. ve ismi Seyyid Vo saraydan 1128 tarihinde Bolu 
ki dışarıda 1 kurtıf bile veren yoktu. Tahir' dir. voyvodasına Seyyid Tahirin [faka· 

Biraz tetkik edince. doıtumun lco· l~in acı garip tarafı bucSeyyid Ta- !anması için emir yazıldı. 
leksiyonunu çok eksik buldum. Hat- hiu 1128 aenc11lnde Üaküplil cami- Seyyid Tahir belki de dünya kal-
tl yakın umana ait olan paralar bile ıinde hatipti. Halk ara•ında pek "Ur- p!lzanların en garibi idi. 
yoktu... met görüyordu. Hikmet Feridun & 

Bav Amcaya göre ... 

Geçenlerde bir arkadaşınım 
henüz yeni aldığı seyahat çan
talanndan birinde kUçük bir sö.
klik olm~. Götürmüşler... Ve 
topu topu beş dakikada sökü~il 
dikmlş: 

- 1 Ura verecekslnb:... Ben 
bunu elde yaptım. Göı num 
döktüm! .. demiş ..• 

Yine a-~enlerde bir alıbalınn 

yeni kunduralnnnm toputdıırına 
!ll tik almış. Bunlan hlznı tçisile 
kunduracıya göndernıiş... Lfüı.. 

tiklerin çlvilerl ma.n hepsi ta
mam... l{unduracı bu I:skcrpin· 
lere nıahemc diye htr tel illve 
etmemiş ... 

Lfuıtiklcrl çakmış ve h r çift 
!nındura için yalnız ~.akma pa· 
rnsı bir el emeği 35 kuruş nl· 
ınış... İM clft kuruluranm dört 
topn-!una konulan ıastik f çln 70 
kuruş ... 

El emeği, bizde Anıcrik yı bile 
gölgede bırnkncak hale geifyol'. ..• 

El kadar kafa mahsulleri de 
para etse pek memnun ol cağQ. 

Hikmet Feridun ~ 

... cTebdilı olarak blr kunduraoıya. 
glınıl§, aya~ına göre blr çift kundura 
ıstemıo ..• Yirml llral.ı.k btr kundura 
vermişler. da.ha 1y1sln1 1stem.1f ... 

••. Bu sefer 36 llm ıo kuruşluk b1r 
bobstll kundurası çıka.rmt§1ar ı.. ve. 
kil. bu kndnr lil.ka kundura yapıp 
bu kadar oot para lstemelertnın so
beb1n1 aormut ... 

... cNe yupalım, dem~er, gençler, 1 B. A. - Satıcıyı, lhtlk cd'ln değil 
malın böyle en pahalısını tstlyot'-l tımma bir kaç dbtdlnlıı ı .. tc~ınl bil· 
l:ı.rlı.ı •.• Sen olsan böyle bir cevap kar- tun gen ıcr ylık.l dtğl l.ın, cezala.o~ 
§ısında ne yaparsın?.. dınnml .. 
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-.mum AvruJ1& ı.emı~ bıdet mütsseselert bu
lunan taırınmış bir u..t ... keadt aıilmesdll .avrupaya 
aeyahata çıkım6tadır. Mrı1&• firket Avrupadan ıstediğlnlz 
Wllan TürJdyeye ge&lt: cahpcaktır .... alAkadar eden 
malı 27 /l/Q42 tarihille İstanbul P. X. 265 e JıBZ1 ile 
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Yata ve fmu itleri laai 

Nafia Vekaletinden 
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Et1ence K"' r a borsae1 

1 fW1oruz: lO liraya bir Bebek gezintisi ... 25 liraya patllyan D h b Ak eh • e s 1 
bir Gfiksu s:ıfası ... 39 Jinaya m~loJan bir Ala yoleulaP... og"' u ar ı·nı•n a 1 etını ta ı·n-Bunlar ö7le bar vurup. harman savurmak isteyenlerin çılgın· 

easma cglmcderi.De ait rakamlar dejildlr. Hayır ... Bayır! .. Sade· Mahalle Mkk•lma 
1
: 

aranıyor! 

.,.. bir aileye mensup kimseleriJl ~öyle Wr paıar. gününü, mütcva· d h b • t A • d k - Yt,ecek fiatleri ~sua 
ld bir tanda gednmek. Han almak fPıı gittikleri yerde barca- gra mu are esı ayın e ece diye •'--•ar • ... maJuWI, 
ilıklan paradu. Vapura. trnm,•aya yalmt trene binllmiştir. Bir ..,. 
llıahçede oturulmuş, hazdan dondurma yemişler, bazıJan çay :::::. lna4ma yülaııelclJ. Neden 
lcmillerdir. Haydi ha~dl hfl' fkf !Pşe bil"a açıhmştır. Ve döniişte Şam cephe&indeld hareklt [ Yaamt J itinde tutfınmalan ihtimali be- M~ 
• tnmm.ylanl:ı halk üstüste ise bir de otomo'blle hinibnltttr... tertipli bir ma taldDei!~ü: ev- v 1hir kf bu AJmanıann tbntt et- btiktü· ltlr ec!a De boJDunu 
·~ bu kadar .•• Yani en basit b1r aile gezlnUll... Bfttihı bunlar, ftloe tahmin ettlflmlm OID aJa.. M. Şevlcl 1 azman tikler! Jlbl Xızılorduyu tehlike· . 
eğlence yerlerinin pahahlığından Deri ıeDyor. cak nokta'a pldl ft Ckyandı! 11s hale koymUf ıayı]amaz Bu - Ah NJllll, ula... '8 bftl 

iliyle ptene insanlar bir müddet IOIU'& «eflence• kelime St.allngrad, ,ant blordunun kova *8tmdül llb1 1111' muva- •bepledir Jd biz prk cephesinin ::,na ort.adtm bUnnacldıta hit · 
11ne ancak tarih ldtaplanncta ra.sgeleeeldlNI. cenup ,ka•aldJ flmal, cenup 'f8 wnenf te-811 m1lmtöııctilr AJdb8ttnt bidayette itibaren ata- fey uenzlamu. Eneli bra 

OraJan1a fUll]ara ltemer satırlar olmJM8lm garptan 1IP1an ı,...,,.ıa. la- " ltngn4 etrafında cereyan eden borsacıyı ezmek llzun. 
Bir ıamıamn lıısaıı1anmn bir .._ prtp ı•rtlzd ..ıa ld maman Cl'f1'llmek lmedtr. .,. battl ondan IOma lllıh' dat- harbtere ı.ıtı oluü 1&'4ilk. Bu - Peki, kimdir ltu bra bor-

.....,_ •eflmCb dtl'lerdl. Hellell ı.tıllıla 1* .,. ı •tın 111- Alnwa turrum bqlıyaJı Dd • bDe 8af1eUedD Jlne bu ehar- muharebeler iM flmcU m h&d 11a1 .. 
ns müça, ,.mat tehir 1f1M ...,. ,..ıen, imlan, ttılle• a,a Jalmı lllr wman pçmlfth 4& VolgaJ& daJWn bir 11.11 mev- deYl'eslne ftl'lmftn'. E11erf.n1 efatturdu: 
his kenulaıma flderler, lılr tabın Mmwlmfn pMwMıln ta1ll- •~ ba t.&mmmı 1* bldeft de ) - Bela ne blle)'fm bayım? Oy. 

~~~I ~llHT~ SAHiFELER_ ~~~ 
Sonradan tn..nlum ı.a Metleri tek tmJuıa ..ıoJ4u1un- =Ancak Dk taamDda )'arma _ • _ ahın, satmı Ye imal !§lerl J8JIMI 

•antamamBetar11ıekat$ı4br.-H ~:1s~~~~o2:ı~ Eski dellle e dair :Z::n =eb:c:ı::: 
metreden fazla b1r mesafe bu- r uJm paqası ıthl Pfnenen Ye hir 

Vazife hissi ~ .. x:~ .. ~'="..:.~ırıı:ı..~ 
kadar ilerlemeli zanırl ve daha TanziıJıatf.Q evveıtı Osmanlı ·ve-ı tder: bunlan, bin Uı:l elarü, mak· Uyetler bra bonıacıya saft'Ulu. 
mtDıtm bir bedıet gtirdOklerlnden llrleı1, ıtcall Ti tlmeral1 s&ıden se- '1allerln ,erlerine i*An tWıir yer. 

D ı• inklpf •ttlii nlapette heıı lflmhıln bu gecikmeyi tablf gömıelfdir. oırnınce, ınütebariz vasıflanııa, ını- :veıtrı bama da: • Gueteıerl açıyorum. Yine haf· 
Bu m•Jra1111ın 1 ıuwnaph11, :rohmda sld~e. 40 eeaedenbeıt Nttektm Jlta.fkuyaya TUd1lrtaD raç1armın ~· ıere. •ra- (Dlt llyfbı ıttsan ba rtlzden olar talardanberi tekrarlanan •ynı 

bundan il .-ıı tnll a_ tılm· bnl oldufumdaıı (1iak. 1anln 5 tem ve orada hareklta yetecek kadar Jannda ,.n.et .. hllJetltr, eebb9rlar, 04lnıbmımn affı mtmaa tıımar.> terane: 'heirlerimls Tiearet Ve. ::.-1:!.r ~~=· mua 1909) ha lalMla • ,obe1i mi- kunet ayırdıktan sanra Jlk işlen zevtperestler. mllrUJer ft hulaler, l>fye hakikati pervasızca yazar. un. ~ bra laonaa 
lanl&r A.A. - aUnl b&ylece hulunca. teaı'llrlı tlt- arttırabfldiklert lh.tlyatlan sta- t1Ddadar ff mlıevtttıııtr, b&dldler let1ladlerde böJle tecarisler. akJn. ile mfteadele ~l •Demlt· 

Ciecea • A-'------- umt ki- rMim "k..-da ...u..ı - bU- lJnırad karşısına sürmek oldu. Ye 1latllaler, f.l1mler "ura eahlller, Ju .... fl1lerdead1. Met.em PIP ler 1nımnı lnüne -'ltnıe her 
IL.L-- _. ,-r ~ 1llll ırtik ı.Jlkette cifltlnee yflk..k .... ~ar YI mJeddebler, GrDaz- Mallmt etıanan tGnabmduı POll'f ' 6""• 
~ sezdim •• orada Wr ~ danlı. itine en .. ilana Mllaıla ..... Biz evvelkt bfr J8Z11ZUZda da Jar ve aptallar. mukted.IJ! veya Adi * ,eyin dflzelecelfnl siiylemfşJer. 
~ ..ı111am. Klbllpbwnia ftZO'• keadWn t...t1 eclil ldeıaplan b- tebaıtl etunttll11ıls Clbl prptan mlıteklpllr, llutl1er ft mltebbblt- Otnt Kananl •manmda 11Jar ıa- Bazlneyl ve mtistehllkl zarııra 
::!ında •nlataeak 41-iilial. ~iMi 1111 •• ~ w., • Wr .._ Kalaç fstlkametınde ve hattl ler, saıımıer, &clzler, dalkavuklar, llat ~ llll•JID9A ..,. '!'emen •kan tara ltonaauıa 7ablanıp 

kenclil.riae .. ,..._ lııe.dfiMa taplwıe memuı un Q Yukan Dm dblelt WAamettn- dlDdadar, ~. mlraılJer, fethine me1D11r edDınff&I. eesaJaadınlmua fgln hükAmri 
:- elbette '*'dea daha 171 ....._ o bapll k wı:;.,ak almnd~edt. de hareket ecSen kıtalar cılclukça t..ıar w bıbtJao, bUda Pik oertes btJltrt 1Ua1Ulftdan Oade- *. Wceann mt•nwe, ........ 
La!.. 'bir kUttlphanenln halini h-.., mek ı.terb. P- mühim bafanlar ~ mubteJlt t2j)1er strmtr. m1r bey • birlikte cttmete blk&r na hffap etmif. OIRJ .•. Tatla .u 
.:-- ob,acalaruı bilmem IUnmu halde ud mannra fınlrtnme Ba Upllr aıumda ICenanl'nla .., amma: yılam deUflnden ~nr, derler. 
41. ta wnaada pek ikinci derecede Halbuki blr zamanlar - MıPdi bir mallt Almo ili bntdl JUıl ıddeıbldm dlmada llddama bu- - Atımdan a.ynlmamn. Kara bersncının meydana çıka· ...r. ICtlttlphane menıurlan hlr tok 1aJDUılu 4'1Te71m - tlslerinia Jtoteınnaıno tltaqorıundan fi teı' llllD dlftM -._ pqa, Jra- Dl7fJ at.mı dl. pml,e ,erlqttrmek nlman için tftccann namusuna 
::ı.ı._ ralmeD beni tatmin •t- hinde fllly-. •WW.ıl ..,.._ mali pıttye dalra fledlyen ımİ == :~ı :=:: 11

: ~· :~.ı Tledamna mflracaat edilmesin~ 
lllret lgla ...,. aaaket n UanG. kitapların aenede bir defa olwn to- ~nitleYeınlJelll!lk, llatayı Volp.J& cllll halde nlllaye& taaettllt Yaı.,a DIJe 8'191lkkr. 1111eJm1a pqa: bakllana, danek kl oıalann 'ric· 
lraa aleterdller. Bir bodrum - a.. IUll1I Ye almak -!'m•dnl thtt,u kadar götaaıe..ıı. Cenap kime- Jllllh AlllD J>lıl& (1) w tltlnel lıla- _ Bir dlftne o-uaur. BIDba m- danlan, IUlJDUlları lau 1f1 NPDI• 
nnncl "'-dab• rutubetlfz bir J;od. etmeyen kUtUpbaneciler tamdım. KJ- tinin ızlpdan _,. dalı& dol- md'ID ...., .. lıllıya lıacb ~ mm JUU!l& (1trblln • ata ~ WJeeelı YaSlyeMe.. FwlreeM,.. ili-
... ~ ••t;p ra8anna Wnr Wıer "P bbde. Jaele eon unlarda kume- nısu aw,eaemı ba ,_..... m ilde.._ _... w lntlıftlle r•t1aar rlllln. •ut a&tatY• W, ._. ._...,. ...., ~~11~~· ....,, wllr,.... dal~ hemea kqbwq 1:Mr m .. tehliGll __. .. 11&1••11 ıte lı:udDll Dall Jllleb'll 111111 1111 llltı> 1>!19 mlaaade eder. Wiyle taUı .tlllerle, .W., na-
,. _.._. Ş..la o.ı;w. .ı tacllr. .._ melAamu Ja&J1 9iee _. mühim mtda bneUer a,mm- mı " laftlarllli. ..,. " ı..,ıu. Klft18 oatııaeatı ma4a &dtmır mas ~ lnlıMlen ~·el.;;:=-ellis ılA•. Blr41o lkia-~ --' küttipkeedea 1annt1ma 11111 11 •it alW1ttaı *· tUdr w lııU Lll._.. Grllaıı bey •bııı ,ezdtmü ahllt ftl'll'. cak mah161E1anlan 4elft. 

Wml"JDa ala 1QM ... hlr &ılyet alınan kit&Qa --- .....-- • na illa (dlJlllr) de ftl'dlr, .. maf 811 c!)ell oen~ inatla* 0 • 
'9 Lh.b.. ..... ,_, müaucle etti- ce-... - naMlı.J4sa ee.ironan _ Jfitekfm 1a samanlarda bu ıstı- içinde delll1k1e f6bret almak ıstıyen dar meharet .,. l'CUt clllerir ld Km• ....,&M diisÜlldiiln: 
J.. "•dllıdM: a....ıa teıılsk..W. eenelerce unutmalar ....... -. .. kametten 1!er!eym Te her halde kumaz atıllılar da ebtk detlldlr. berteaı !ıa11'ftler ~· tnnlDr. Bir Bakblm nohut ÇUTabnclml, it· 
.ı •ça 111~ -~ bdlrim. • elauma •'ballilW e&Jlltaal• motörlze otw muhtemel bulu- l'ab~ ne aı-. l1tJnlann btıe akılla- PafllY1 ta'\leden pebltvan Balanı da halMçmm ctlmrtik mhnndftl 
JPMai 'bana 1*iaJuJn hepainden de Tardır: bedceıln mUıterelc malJ olsa nan Alman Jnın.eUertne 'ltaTŞt mıda eb!ttr tahtalan eksik• oldutu- tutul> bqmı te!ff. stefdanna. iratlar ı,unnnm 901am; .._idi• ... wrdller. Sandlk- kilapluua aUalf.lerlnl ıaotlula laattA Sovy~tıer müteaddtt defalar kar- na hükmetmemek Plt gllçtilrl ÖZdemtr pap. Yemen be,....,... celebJn danr sığır siirillerfnik-n 
IU lı;ilu1e. eo.lu 'H topnklı bir ta· d.ıLa acı olarak 1 • 1 1 • 1 şı hüclJD'lda bulundular .e ilerle- Esk1dlııl aklın tabut edemiyeceğt nubediHnce Emldentztn bl'll ta- topclancuım '4epodakl lsWJerl 
._ kitaplan ltaret ederek bunlann ler nrdır Bir -hriU: er~ ~ü~tt~- meyi bir kac defa geri attılar. dereeed• tıl,Jük kahramanlık g&te- ra~~a OHabef eyab let1nl d• 28~1~~ fabrlkatiriln nuıkinc ,. .. Jd~u' 
~eaini la · ..- ~-zer~en & up- ş· di h tki taraf t brğ , renierln de ndlarınn deli Jltabı lllvc "'D'u sman e"! - pa~a - ıt"• ._. 
lilb91aı. ._an ttılar, dediler ki bu hanesini s8rmeii bRe dütünmiyen hl~ ·ı rterlla lat~tt :e ~ '\C edildiği olurdu; d·~er tarafta deli Mısırda pek ço"k mal ve hazlne-bırtk- arasına kadar .!tl.~ip hep&lnl ~t
'tzb 11 ... ellbe enet Anadoluna olannaı. )'Um1flar "'1n1Jr. Bunlann a eı e e'n re- cttye yadedUmedllderl halde haklbt- tlrmlf olan bu eDeU beylerbeylı attı 1lst eden bu gorwımez mahNk 
..W. "1~ ~ 4Lfma ~ arwnda n fecl .. rtlar ortasında kete ge~ kuvvetlerln ~ te deH olanlar da ardı. a7da btr don s&mlet deilftlrtr, Ye- 1dmdtr acıa•?.. Bakkal, 11m1:w, 
!'lli;tlll-.. ',.--L. P oleaı bir ınemle- ~oeuldarı sibl _.&il lrjtjiplan kili- m ve bu yandan da \1'olgaya ul8f- Mlp.llcre ~Jr Jcahram Jll'nb· men ve~ en aıcat ıünJerlnde tücear, mWahlll etlmNıU, kö-
......_ \-.U ....... )"aZnuyonua) tabi : den kurt maya ~ığını gadertyor. besile bqlıy&lun: ... ~..,ıı..-~ mllN8 ~ ~ nevw tes-
... "'11p~ane-..ıeıı ~ kitaplaıdv b?~ ~ peaçean ar~n Hatta bizim kanaatimi~ bir Wü~d!dr Sula Mlıradın * ıiAtmı mejilfi' ifbl lıdfttne af. 
l'.benai nana " b.nd de pek ~ bili ea hlUr,~tap kıyın:' kaç gün c"'•elsl Kalmukistanın ümcrasmdan meşhur Timurtaş pa~- Baba:tanl,, tetetıllfstls evzaı doJa. nşlar, yana yakıla, döne dolaşa 
=r .::!:u bu kil.plar o 1ı:UtUplııa- T..fn~~W::.111 ~b~ray:~ merkezi Ellsta'yı işgal eden Al· 1ta.~~~~~1 Gha:;:~ı b~~:a~~~ v~a~~; :1~:r~a~~:k :t::• :~b~ kara :onıacıyı anyorlar... Nere· 
~ Zn.olan at tarafından blr zevk oldu ve ona bir ktıhraman man kolunun dahi Astrakandan ıaümtaz bir şahsIJ:et ıcıı İtlncı ~ultan Belimin §ebza.deUttnde de bu •.• 
lıl -n~- ,Yn im ..Jmcak P. memur tipinde de Ak,am"m okuyu- daha bt\yük bir lhtlilıal Ue 8ta· Here~ ka1estne htı~ esnn~•nda illa..~ olmuştu, hAtıra kuvvttt pek Nlha~, '9sft Mr mttlmkftM 
l:on~&aa. ;• anlara -nclJ.lera calarma nakletmek illedim. Menfi Bngradın cenup knnaı!Ina. yöne- oazı Ali beyin sağ göztine bir ok· ı~a zay1f, hMızası boıuttu. Bazan yanı. De buldum: Ke;-1.fün meşa1e.lerle 
Eler it~ Yk ~k:Ja ıSnderilmJı. cevap alımlı: \orkmle be meuruıa tllmesl pek A.Jl .mümkündür. bet eder. Yanında buhmaıı genç bl; na gelen oğluna bile tefhls edemlye- kara J»orsacı any~ katııeler 
dikkate ~ a alm ..:dı o kadar mtklfat odilip edilMedilW eo1Wm9- Çünkü haritaya bakılırsa EUs- muharlb telaşından faşırıp kalır. re< ;yabancılara. yaptıRı 111:>1: ara&ı4JÜ. değillm. şu an4a onlar 
Fakat il&v:': n ye olmazc1ı. dmı bffe. Zaten fikrimce f>u ı•JTetii ta Astralalndan ztya~e staltngrn- Du,euP dehfetW 1le!1a ntnmı - Safa ıeldlnlz. Gell§!ntz ne yer- b.n &er lçiude kifeyl bucağı 
lbenıurunua ~ elnkf, im lc&tUphane inaana yapılacak en b6,.nk nrllklfa- da }'Ümdll' ve M&l'ekaml\ ip- ka.nlı!Jiını muhatua eden All dın? 1kr h t l\ yoklayıp kara borsacının Jıd ne. 
~ akra._:ııdan d:a ~ kh; r" i!::t:!" 0 curab-1 zeltele:. llnden beltlenen 1~. yani Vo1ga- Z C:k:~~ =~~ u1:ff.te ,:r;ıı,ı,nrup am ve a ım - rinde •folasırken, ben ma~ -. 
.. kiti nkıntalar albnda kalarak 0 ._ phaeel ihya ohmar- nnı kesi!mest pek A.ıt Stal1ngra- -· ı.ıoıctu Jjt'W.P Bar -.m ~i IS- Bu sorıı paşa bulandultt ~e- flnffa wssh 11EdH111 oturuyorum. 
~da can •enniılerc:lir. Bwau lfitti- ~T"~ llta~ar ~ t.lr yere daı cenubunda Volgaya vanl- atmdıen biride aıiı:Qa büına&t!n- 71lOOerde )'&blac!ıtı gene;, 1fltt ha:r- O MacJe... 'Eftt, o h~, bıa •llll aman ilim. kitap Um! m ara tltOpnADealne ko- makla da ppilablllr. Halbuki bu • tek göz.le Ueriye b:ıkmat daha ha- duttan, bttmlan bu ~ ,..zıe. bersacı ben'lm ... 
~et hel'feY kaEarnd° 7i:d" bire d:ta"':ız raflana berine Cf&l'kt Ana· baı ıl Etle banet.lethı '* malrwt Jldlda'f .., Blf1e 11ı1r1Je lıa.tııarat teceklerlne yemin verdlreıtt aat Telo'ar .ıı,_.... ..,.., 
~ Hilr .... Wr ~ ~dik· el..ı e&rMIDda, lilb memw: n hetıeıe karf1 teks1f1 41 de ve bep birden Jlerlye rldilereık .kale eder, t:ımaııı~ aerbes t>lraklrdı. Dolewh;h çdı•• ' .... ımnJ; 
btle dinledim bu ad • • tarafından hlr taıalta tol.iu toe.P Yaldır. Sonra Alman ttııup ka· dört saatte zaptedWr.l Halle aramnda: ' k 
llrendim, (~'-~ ~t !~!•1rt.arkma abz arauadu kum- mduua alJanmaa da ba ma- 6lmdJ başka titrli .._Uere POI· (Btç bırmm ,.emhılne Mıar olu· •'~ünd' Jel9lm~·, •., ..... "! 
•ak.adım hlr ~onmı ~u 1111111 _ftaplar• plt.aw kNM·lmaa IJeTr& ile ~a IÜllel temin olu- llm: nur mu?) ovuş en vazgeçınız... r.ııR, 
datennektir ) Bial clefil . Lir.~ .&.c.kbr. nabWr. Z.ttıaOI cı1uııan. MlhaJ olallaa. Diye INL§81lm bu ~t akl1ımıea bra .... ti ben'lm... flmdlye 
- · erde, nzıfe h11S.. A. ADNAN • CAndarlılar gibi en eakl Tirt tbneıa addedilen haJttetlerl ~. btH llcarde brııpn4, on pa-

BftUln lıareketler Almanların ve Yiaera AJieJert ar&aAda aıent tu- Jıt1ba!aı1a bTfılamrdı: amma pa- rahk bir feY ahp on bir paraya 
• o ~m~~m HM fuJa kalan telan!l thttyat ım.- tan Malkoç Oiullarmdan All - fllllln J'eımJn verdlrdmert aıumda l8tmlf 6flllm. Paht, görB.vo-

~ 4 't'etlerlte Stallngrad etnıfmda JCaaanl SUWUnda ba• ormyu Jll'Dltnterınt boıan!sr P* .. ı6rtl1l- nmı ld, Dıtlklr UAhınm altın 
o o . o o toplancblını ~rlJOI". .eıbad be7k!riadendJ. JOrdu. Çlnttl b6fleterlncten tftrar he7kell lnünde kesilecek mutla· 

Bolllada Po'- it -.1 ele glmıtere pqa art.it zerrece mer- ka v-- .... ___ ı-:-u .... 1_ .... __ 

Si · Orel veya Voronez istikame- ır.- .... W'6J a.n bamet etmftdl· hemen bqtanııı «llWIUI ~cı» _,uu _. ... . 

rkte bUyUk yangın tinden !'!111 taamızlar beklemek ~':8!'°'.:zt!~n~trcavliııılerın- uprtun!at • hna lhtiy8' ...... B11 ü, t.ti&öll 
on a .... .......... Çtlnktt eaıı -- tlyetter damat 1tlatem unı:;. ı::· * gayretlere nimrn. buJpnDJMI 

""81!d1Jaıısmın Amerfbda J[Je- mQfUir. ÖldlılJenim:tn .......... eak darbe b111'alardaa vurula· mının ilk g1lnJerlne teaadüt .. ._.: Bh1ncl &Uaıı Ahmedbı hn.tuM''· lcabeden yerde, ylnl ticaret •· 
.&-. .:: aldJlı bir habere ı&'e, 4 fil. ı lılbra ..... ı cı.e, 41 - maz. Haibukl stalhıgrad d6fDrll· R'rt11& pqa llaJUc cıtıuau • a1r bafılı*n Jet!lme ladrlzamı Dervtf hlmlda tfıe ~. O hil

• dlammn BaJWıt *"' -., a ...... ı ht11e1 Mr tak lerek Rostottan KafkuJa tıııtnra· tmerQa tı;ıu J1e telUflne beyJemen pqa l>tmt atfen sttm~ " ta- a brbam, mtistelal9I halk -.. 
bide llG'8t lllr JallllD pbar maymun Ye o willdi.ı. • metinde atman JOI tadar VaJt(a ~ " ~ ~ memur eder. tanbıMa ı:all&> lelldne bl.._. 11111- _.n iii!Çl•lp -' -•- ,.a. 
llP. llhMe nıneat 1ttzl ftbtl lm ..... 7 " • w....-. ilkle nehri boyunca tlerlenır. Jtı- ldfettlt1er baa llladdelente All ~ JIOrdu_ Jllk19._ * madant ltM ... 't"ıtmılll. file. ._ _._. 
19 elıJI lı&Jran eree .. .,_ -•rr,.. _.. il · aJeMa ,.ıms Denec " Kıtflrd. ale11dne hftOm veı1rler. ~ 7D811Jlllt 1'eıtld .. tela 49l1wam. Bls)•iıle ._.. 
~ _..: •teften ilrteıek mftd1lrlüA11nün - m;:. JQ1. Jaııl en mOhlm ._,ı ve ~ ~ d>lva bUmez, cnap wır- llaPJI lft'dar 11~ wt ... lılır 415''8hr'1e ,....ı 
lerl w- anı Yenaenıe- t81111erf b.Jl*tllt ftller ll t bu ldraal mmf.tb"rlle petıDl sah&- mez.ı 1GI. Adamlarma: l'eıtlat pqa dıllma fllMn 8Clillr -pn -.ı Jitt'Qum; eem-
~ ~le 11dilrill· luyomıuş • kam. Velp aJbt hap.ti 1* tem. ._;-:':. bpJan '-11111 l!Jdlllmcte .e,n,.. cüUıı m-...tdr. 11P1' 'bir lann •..... 11trmıla1n ııll-
K · ile a.ıı.t _.eabll b.r~ d •bad re&Ja1a 1a110 ..._ 1aer1,_, detlw-t:IF 7 _......,.. 2'6, 

6pek d il . d . t 1 vıı-ı- ....... 1'lal .. ..._ ,... IQll _,. Ordu• ıtaa llfdne ~ •· .. ....._. ... ..._ er erın en ayakkabf Aeaa, ....,..nmJU'kw,.-; ,..., •e111a·-. .............. WP ... -..a.. 4llllllda. 
.....,.... •hils '9 •Jllba il kzemlartJe de• --1l Emrini verir. Ertesi dnO. etim-.. ıu lı't .. 9iltelldııll ... 118u:.; 

.. derili ~ ~ ·ı'ID8D,Pda hAlm s aBJrGD ~ tan1a aa muvasaJası te11Uk.,e g1. ta. Jilo ,_ .._ • ıa... ........ • ...-.: ~- Barptm _..., 
lılpeJı derllerlndlll •'1*bb1 ~in varJmf, Bu rablna &ön, lau 116- rer veya güç istifade edeallll 1ıa. - Be,ı.ı -.ddlrt • - a. • &'ti hltC L - • lltea •llnıt Mlleıter CeıatJdl '* 
"-sı teudt ~ ,._ P*leıdea lhU Mit JGla 1111' adi- dar mr. O derecede ki 1>11 Yk· ~ tt..v&Ja ~ ltflrtlrJer; IC Ji&lrhpf _,,, nnetearnz.ı, aranıap lrdmpn .. 
..._ tahminlere be.kıhrai i:: ~ aya»em derisi '*8racak· dUde YolpJI 1* mfldıalaa batU ~ı:n bey ll1a4e ccln.r tepelerltr.• :m:n~ JJe = ~- Yetmlıı Dd buçuk devletin • 
ll>ll • • . nııs. olıarak tul.mat Al!l!lılnlaı8ı ..,_ ırı~feWf ~e tan ıövdeyt g6ttırllrkea blcuma aıJrmca o ~ ttıetlııl tıqla yet1dll •mtan ....... 'tıftltl 
V Un cenaze masrafını l:Sdemiyorl ~eıı ao;etıer fçtn bir ~~~~ wçlan ten'cn:rlıı~ =·= doJdarap Çabller araaıc1a tenc11 seneıeree tlftfllnlfll•, ....,._; 
!neç'te Oste n 8 r. BtaJinp'8ıd ~ da torbrtarl oadJrm1 taflamata Te çadm Jl]anak nDıayd 1lm pdadl, 9t J'lltlf 

ll!alıkeınesı :sun~ şe~~n !:ıukuk ve ırıezarJJta 1Ötth1llmtışttır. Bu- muharebenin hedef .e pyelll bu- Alt be7 llcl memura ıe.enner ~m; ıc1n tpıeı1nl ~e toyulmuştut dünya ıama lH»yanıfOI' taht, 
~efe ba ~o gartırıpB r dA vadayı rada detin Merasimi J'llpılırken dur. ~ ıcnıe ne P* tok d1nar daht B11nada leventlertn •Avrc~ çektik· mftteanw llalup ya'kaıamak ~ 
tabntU § anuş · u v a ölft birdenbire dtr!lm!ştlr. He _ Almanlar ve 8orJııetier ap.IJ ltediye eder. l•rlnden• tendistne eiklret edenlere: le dumm, bl1l tlrtfl bile ya!>I· 
..,, ___ -:,nun parasını ve cenue keltıraş derhal evine öHh·nı-~ yutan bura,a ayırabUeceklerl Ertesı gtlntl abı DJda ewıtr ,. - Ya bent mt ~nlerı Jamadı. Bidm kara borsacı da 
~ıııı ödemediği 1e1n bir hey- bir müddet teda~ ·--::ı· kuvvetlen getinnJş ve ba bnlgıeye Atma. lider. ceab2le "1 bir~ tenl' e&ıerıe bmıa ltenzedi 
._ ... ~ hakkında takibatta bu- le.şerek ifil ~--114Dra ~·- ~. Gerp:tnlik alabildi- lWetUfier bal•~ uıa Ol aıuhtıeıe etmlttlı Cemal Refik 

tılnı&ktadır. Mesele §Udur: ...... ...+.. ı::u. ... ~ı u ... ....._ baf1a.. iJne artmlı}tır. Jıfuharebftıfn Ald- adrAzam Rüatem pqaya btldJrlrJer. BöJJe .ltlrlııinln emrtne teırdl edOea ·--m:::ı~-=--ı::::::=-Bb- &J u.M9,.,.. • "fMAA&& cenw defNdea betinin taa.....r'- t ide bir haf Jlöaıem ııalR • Qrdqıum hali Ut.ak taaamar oltma-s evveı heykeltır~ hasta- şirket tabut parasını ve cenaze ta ...,_,,.,,..u.mes - - Acep.,.· .a olda1 roba ae bal· bWrl lyı· 
~ ·8~ baataiıeye nakledil- masrafını istiyor, heykeltıraş da ttt' olmuştur 0~ U:: bir -.n dlr? (Devamı sahife 6. .._ 3 te) PER•ı 
Ş?'j "L-n ... ~ ~b rahatm- bu parayı vermiJOI'. IM'lt e tında bu .eııır -.ın::.an= __ u,e ·~ ~ =danoı: '"~ <ı> AL Avakkab 

IJVuım.,...._. - aat mDra nill nasıl lllf brs .... W- dl.fır ...... -.a- -ı OD -'I •..a ~" -· naş:ımm 11 ~bat Jt-12 tarUı.!I ı • 
lll>ata yer~ nıkJa lleldmlp. "-""'-.. ' ! 13 ~ tıama •. -.. CGI*, ~ altı .Jt\z tııt- 11w.a-• <Pata ettenı1oa-> •qhkh Markası -..- '91& ceçeıı - _. 1111 *""...,. ladUelltı .,. ..aıeaau üalial 11a11 _...'tUm., ._ ________ _. 



l!Jahifo 8 

HER AKŞAM 
BlR ıdJtlYB 

VA Z 1 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 47 Yazan: (VI • Ncl) 

, T arihtell Sahife. er 

SOnnet dUQUnUne davet 
Oğlum MeUnhı '811.nnet cemJyett 28/8/HZ cuma gtın;ı aqam saa.t 

14 tea sabalıa. kadar Talts1m :Halk aaılnosunt'l& yap.ıacatuıdNı bu 
mesut gilnQmQd. oeret Termenlzl saygılanmla sunarım. 

Annesi: Büyüte eıanecell MolAhat 

Bir k'ere l.şl kendisine a.A;t.ım. ıAyip 
olmasın. Bak ha.na yazdırm.ı.yorı de-. 
mesın dlye ona yazdın)'\:>rum. Gel 
gelelim yazdık.lan h~ bl.r§eye b~e-
mfyor lct .•• Bııkkal Mustarcndl'ye g~.;
terdim de: •Ben ondan iyi ynzanm. 
dcdl. Blzlm oğl:lna yazdığı mektubu 
da beğenmedim. Onu da cönclerml
yece:;ım .•. Bakkal Mnstıırendı'ye yeni 
bir mektup yıı.zdmıca~ını. 

Hikmet Ferldun Es 

SIN6APUR KORSANLARI 

••• 
Koraanin kizi 
Yokohamada 

Takako yolda gelirken. mütema
diyen Kava - Murayı dtllUndü. 

- o içkiye eaır olacak bir adam 
değlldl. O bir kahramandı •. nasıl ol 
du d& sakeye ma~IQp oldı.t'l 

Takako babaslle benber şehre gi
rerken, prens Mutso - Hltonun Yo
kobamaya geldiğin! ve Yamadayı 
bekledi~lnt öğrendi. Gerçekteon hal
kın bu prense güveni vardı. Onu 
Yamııdanın yanında görecek olursa 
lı;Ier çarçabuk dilzele<:ek ve siyogon
lamı ihtirası sönecekti. 

Yamada bu haberden memnun ol
du. Şehre girer girmez prensi ziya
rete gltU. Taka.lm bir başka haber 
daha aldı: 

c- Kava - Mum meyhıın.cde sız
mış!• 

Demek kl, Kava - Muro. mr.skentnl 
değl.ştl!'ıniş , geı~ld~n mcyh::meyl.l 
nnkletmlştl. 

Takako h!\IAı 

(Arkası vıu) 

(1] Japon t:uihi • '.l'omAS: C I. 
fllllllhHll11HHlllHttflll11HBllllfHlllDttUllllllUlllHIU"ltl""' 

IBulmacai 
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-----

Soldan iAb ve yukarıd n aşalı: 

ı - Bobin - Estl bir Türic rels1. 
2 - Reddetme. 
3 - Müsr1flikten vazseo. 
! - Ter.si buıırtan sonra - Tcr.d 

ruhtur. 
5 - Rel.s1ık - Tersl lsln,<!lr. 
6 - Sonu güzel. 
7 - Beyaz - Teroı b1r hayvnn<1.r .. 

Yazıyı söyle. 
B - ntsıan ..J Homın-ı!anl\ll\ıl)IJ\ 

başlangıcı. 
o - Isk mbılde bir kağıt. 
10 - Renlı:U koyu şeıbet. 

Ge~en buloıacanuz 

Soldan sağa ve yulmnll:ın a~ııl\'ı: 
1 - Mulıun. Şakn, 2 - üzcılsil h. 

3 - Hezimet. nı. 4 - Irl. Ob::ılıır. 5 -
MimOZQ, İnı, 6 - Seb:ıLed n 7 - Şıta, 
Es la. 8 - Ay, Lid"d::ıs. 9 - Kara
meU\cı, 10 - Ahır, Nasır. 

Fethi: d~e ~ÖY~.endi; pantolonunu da ters 1 Ve, Boğaz vapurlaıimn yanaştığı Oğlan: 
- Senin avucun dcğü, yanağın dond~rdu. · ı .. • tarafa doğru, kalabalığı yara yara, - Ah yengeci~iml Yen'geciğimT .. 

da lc.aıınmıı. ·· Al. •. - diye bir to- Fesı ~ulaklanna geçirdi. yardıkça da parsasını toplamak fır- Size nasıl minnettarım... Ellerinizi 
kAt a,ketti. - Hep böylesin sen za- ~enı çarptğı çantaya ıöyle bir tabnı anya an:ra yürüdü. öpeyim •.• Fakat hnkkmızı ne türlil 
ten balina avına çıkınca gözün çur- göz attı: Bir gnzete müvezzünin karııs'inda ödeyeceğim~ ••• - df)·c çırpını.,yor. 
çurd~dır... • . - Der~ de k'roliodil... Oh beyim pşkın ıaıkın ceplerim arafbran Kö- Genç kız, ıimıek beyazlığınd ki 

Kose Emin clayanamadu oh.·· Ozerınde E markaaı var .•• Ce- ae Emine de rasladı. diılerini göstererek, gühimsUyor: 
- Al bendeo de ••• • diye l>ir fa• biJıe merdivensiz indiğim beyefendi Hım hım bir aeale ona da hav- y D d d 

d h 1 
· D ı - . a ..• eme immiy İsa.na? ... 

mar a o... a:uet en.·· ur bakalım, kaç para kırdı: F k 
Artık onlan yukandakiler bula·[onu bul--~ lı . . ..,.. Köprünün aiti a~Iİ eada içinde Öt• ile dolaşryormuı'> ••• Topu topu üç - Buzlu badeeeeeml - a at bu iı na,d oldul··· Naıd 

d 1 d 
'-1. •nu.ga uretnuıtim... :ıam ti. Hi'-! bı-L al•--_J __ L!_ L~- !f_ altı iki M .d. s· _L t • d oldu)... ~ 

maz ı. ıte i~ eri bir noktaya rampa buldum, kaybettim. Yüzdüm. ÜZ• la nuı. ,... uuu.ua - - ııu- n..... ecı ıye... ır c;eyrctı.... çın en: . Şayeıte anlatıyor. 
eder, ÇlUrlardı. Tutulmalanna ihti· düm. .ahile ulap ' boiu)d IY uyorda. • '. . Üç ikalı~ ... Otuz para da bakır pa- c- Gözle k.81 araainda lılığımı ...... 
mal k~l~ıştı. Bunun için, Bin Kı- Artık hayatta bü~~ ümitlerimu:·

0
·: • - Ne deaeruz. ne yap181lt~ llülı- ra ..•• iki !okata bu .kadar ceUl.fı iyi Cleğiftimıiıim ... Tanıyamadı ... 't Haca Mebmeclin Calataaaraylı oğ-

lak sevınıyordu. Köse ise ona lanetler dü ... Ben İJ\bnar ebn 1' • .., sm.ız·:·. Am~a ~ dakı'kada l>en me- nak!ı k~fi... Ve a1ı:: ağanın, küfürler aavura.rak lıı deminki. peripn halinden niçin 
J<ağdırdı: b'W . . di kae ıymıdib··: Şud telıb1Z1m ..• Alıoan lclratuı. benim Şimdı, eandala bindiği zamana na· Eyüp iıkeleeine doğra ıeğir~inl İa· sıyrılıp bu derece aevinme1c.tedir), 

1 ur ıışe, yenn ye t ı ın e tamı da. ~ d b b tk · • Bunu sonra öğrenec:eiiz. Biz, gimdi· 
- Ah Fethi ..• Şu kiratayı poli- ısaklı bulunsaydı. vallbilbim. az· c;r; çarp an arasın a ~rda ~ek~· a ~P bu adam.dı. tihza ile seyrettikten sonra yoluna lik üç erkekten önce, Karaköy me~ 

ilÜt elinden .kurtarmamalıydık Dayak metmiıtim. bulup gene çıkaracak a ı... . . . ra pın tyeıı hır ıeyyar eabcı,ya devam etti. • Ce • v 
Yemesin hapislerde c;ürüm~· d" bm Mak d l kt s-- Eyüoe var..urlann k:allc:tı1dan ulio- ;yakla~bs Beşikta11tan gelen vapurun önü damndak.i nyo ya ugrı,yalıın. 
bir de Üstelik kendimi .. : tehlını''-clıye tün .. s.eı:v .... ·,'a. tbma uvatıaca ımkf •. tm. • ... leye varmıslardı. Fethi. Köseye: - Şu tepsiyi gaça ıatan '>, artık kalabalık dci:ildi. Halk da vgıl· Bir iki basamak inip, çukurlamaJi-

... at ere ... mı u ugura vn e ıı- E il-'- ı... -_ı Be K G" .. 1 . . • • · ._ k ı 
ı.oktuk değil m1) Bak 

8
.. .. tim b Ty F k . d' - yvn wı 1uıraaer. •• n a· - ıt u en tşıne... • mı,tı. yalnız yerde derya gibi bir cna, zemını tnı. tavanı ~ uırne o mı-

• .•. • oruyor • ı ı orsunuz... a at şım ı a.r- 81 • ti" • c:.. k Old v ib" L· M . . • b. d'"kk" · d'I B 
mı .n hele) ... Aldı fikri ıunu hunu tık yerin dc~·ı d'b' d d" mpa,a}a ye şeyun ... .,-yet ısmet- - ugu gı ı ~ır ecıcle vırın kırmızı boya duruyordu ve bir ıslak- yan ır u ana gı.r ııc. urası, o 
çarı..1ınnkta saat köstek aııırmnkta: ·- Nasıl bula gık suyun) Kın ~ ır;·: se, muhut mC3ele. billur §İ~esi.z de mi) ..• Nah i~te parası.·• lık izi. deniz kryısı.ndan polia kara- devrin kib:.u t bakasına mahsus knh-
mı~ .. Hokkabaz Portakaloğl } mi tıkama!~) ç~.trayım ar~ ent olur .•• Üzülme .•. • aedi. Kar~ısındaki teklifin ciddiyetine koluna doğru uzanıyor. · ve içme, bir iki tek atm Ça m hsus 
kül hından kaç türül c • k unun m lı) Dü armb .. 8~?Yıdmlı 0

1 
şat· Sonra, yankesiciye doğru tezyif- hükmedince: Hilmi: bir yerdi. 

b d ya çı arsa, nyıının utun ıı. C çarını kar bir l·ülhanb . t"l ... v.. A hl d d. lk" M • ~ 1 - H • d l • r. unun a cepler·nden 0 derece ça- toplayıp mı Osküdarla Cabta artısı- d ~ cyı u ;urugu aa• - a - e t. - ·ı ecıt... <-. Kurlan mıo .• - Ciiye esef· ııttu ev ctın ı.:.•enk:;y, Cöztepe 
lınm• m:ı! zuhur etti... E, tabii, bu r.t tarııtmalı) ... Ne yapillm ha file vur ~· • _ _ . • - Al be.·· Taı attık da kolumuz lendı. - Eğer biraz daha evvel ye· tar flarında oturan bir i!..i nnzın bile 
m n( t_lerı yapıırken poli,in dikka- Bin Kılık. enhte bir utang 1 ·k; d" Kor .Emırı. ku3kun, !'edbın, mer- yorulmadı ya.•• ti,ebılseydirn burası tam av yeriy- buradndır. /\yan azasından bir pa~ 
tini c loetmİ§ ..• Arkasına dı.i;Jtüler ... önüne bakıyordu. aç 

1 
a ıv~ erı çıkb ~a]a~.alıga k~~ıgt~: •. Koskoca güm~ tekerlekleri di ... ~ ile birer duble bira içiyorlar. Onl ,_ 

Eyı.ı 1:1 r ol un. billur şi em c·tti... _ Hnklcın v .... Dın Kılıba, bır .m~~det Koprunun uzattı. ••• rın ve diğer mühim zati rııı, Şur yt 
A ıl e!e fae oJ d, c_ de oydu var, egall ycıgım nltında kaldı. Celcetmı ters çevirdi. Tepsiyi c1ine alJı: .., Köprüde ,,;<lıy' orlat. , devlet balarının mebua! r,,.. hu.,._u-= ... mma, neylersin avuc k d V k ... • .... 
Wan yo~un uL pil • .ımı, z kamı deyananıadun. ' um _aıın 1

• <- ay ~Y:." Dö ülen kırmizi . <-Dur b~alım ... ~liıa.!! ~ya• R~itle Şayeste, bir arabaya h1n- ru, dükkanın ön J..1 mınıı bir ciJdi· 
boyalar Y.-!t™ ~rJi~detmiJ . ..u> !J,Y.ettel .. ı_ InlJ b\llwı.u..vor, Daha ilerideler.. - yel ~ec!İl OJS (Art.ası var 
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1 - lŞ ARIY ANı:AR J KOMBiNEzoM, GECELİK - ve ACELr.: SATILm: llÖCEDDETlMN- ACELE SATILIK KELEPİR EV-ı OOK ACELE SATILIK EV-Büyük-ı KiRALIK APARTJMAN - Cilmnglr 
'90Cdt ibınfeibtrDDu 7ll)ll:D. ~ 1D&t. - b:l ~ltte lı:Aitllc .u,ııım. n um - EdlrnCJaı.Pı AcJçeşne tramvay adada iskeleye ve denize ~ok yakın ikl Sornıaglr Arel apartımnnının nlt. ta.

___.. ~ Jlıtıyaç vıll'dır. Pangaltı BnldskArgazl. tancaslle blrllkte JnısuS! l:oltuklu CSural!ma J&'lı:m 'S oaaıı ~r UOO !l- b.ıta mu. m~t lo odah ahşap ıınaa 2 oda, hol, mutfak, denlz r,6-
~ .. -- uh~ -daı..~' adaeil l5I w. 4& Yedfe ımtb8caaı. nwa'th ~ı~ b!r 'l&'fl\!al ~ ıtra.- la ı odah denlzo etrnra tevkal14e llT atlhktır. Alqıa,m~ CK.V> ıtlmu- rtır. 25 liraya, Takslm Abd ülhnk!:JA.. 
~uuıce m Ye ·~· n.- - l ,.. ..atıııktll". snndal BC!>ckte Ba!tlılı: nıemretll 2008 D. N. 17S Galatuaray suna .eya ıız memuruna m1lraeaat. mit cad. No. 23 Bozkurt Emlfık. Tel: 
llir tir muhaSlp Jş a~ Gimde 1-3 apartunana aıtında.1"1 tzı.nı:tıanede lhJ~k.lş tel: f9010. • _ 1 "3532. - ı 
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MUUHAStr _ Yaba.ncı llmnlru'a mı cl13nn bUen terclh ecımr. ,.r.zı- hastruıes! lmrşısmtta lC/l~ myılı havuzlardn_ B:ı.~dat caddesinde, BelA- S&bibbıtn hastalıgı dolayıafle Mf.l.. Osma.n~yde 12 002.lı, blorlfcrıı. p:ın.ı 
~~le tecriibeli l:ılr mlihas1p ..-_ lbane ~..t ,. nınhabm'c illerinde Manav Ali'ye mfirac:ınt. _ lli1 Çeşme tramvay durnğmda S683 lıktır. Sahibi Rwı Atasa!Una müra- teli güzel blr <vIIın) satılıktır. Tak-
dl bh'kaç ıs:ıatte deTte:r'Ierlntzı ~- lmllmılmü: barc almac:aktu'.. şım- metre mur.abb:ıı anaçıı ve dentze caat. _ ı rlben 1700 a.qın 1k1 sok ~ nnzır bah ... 
ıı.a ıa,gmı hu?rm <Kfı.+-'~• nmra- d.1lk ~e ıöre 40 _ IO ura U'l"lllK ıELEKmbt lrlOTÖRV _ lmnzarnlı b1r arsa mt11ı'ttır. Fazla ISATILIX Ta.katDı :rne,,danmda ~ olup bu arsa spartunan m.~sı-* Ak§am"a müra~at _, _ -'8 &J'lık r~. H&l1bazır '8lılil .ASE.o\ ım:ıtta 18 beygir 2231380 deW' tafsllr.t ve gezmek için 42527 Ho. ya aenevı 1 ıs22 ~ ıaft Irat ıet!1'en bir na pek clve.rlşUdlr. Müracaat: Pii
----::-:--......::.::.::·:..._ _ _::::...,;_ vnztyctJnt blldlrlr b1r mcktuplıı. mü- l43.0 olel.."t1:U:: mot.Qr.ü .n.tılıktır. Gf>r. te1efon edilmesi. a~art~ puarhts.ız S2.il00 acele ;:-ııt. Ta~m mc3danı. Emlak Hm 

DADh! iıl'r:btrm XAKiNE- rnc:ı..'>tlan. Mre.ı: :n:uınp ~.han mek 4ı.t1 e11l&r .:S!tkOCl ~e.n&rer .ıı.- FIRSAT- 'O"~Odarda KQr.ük Çam- satılıktır. Bababbln saat ıı den 4 ~ 0
• uıı. Trl. 49388• - 2 

™ - Ek:ktra: n otörleıi. Cim Xo. U - J.B Banhıar .caddesi .aaıa.ta. tacyan IJcaT§ısında Yen! 'i'üM nakll- Jıcııda 90 dönümllik aıu ve 1çerlsfn- ~r 41812 No. :J& tı!le!onla mGra- 8A'IJL1K KARGİR HANE - Ve fk1 
~Clcrl .ve .alel(imunı labr11:ııc.Wk 'MOCELl.h' LUm _ Dildfç.lye yat nnbannda. - 2 de 7 od:ı.h bir ka,k ~00 k6k armut caat. tuyW.u 8 dönüm bostan Tc c!ldde 
liler.lntle 1ht1aa <Olaıl Nmanot. ~ İ atacı ve satre ağaçlar da ~ .Akde- SENEI tr..t _.... İst.a.nbu'I lbJerinde COO metre mura.bbaındn bir 
hıcı.ıııcc bllir We erm5e allkmn bu- mllcelllt ustasına ıtııtlyac 'Yatıdır. s- SATii.IK MVKEMılEL ıKOTRA - n1z ve Mnrmraaya bakar t eMnde , a~m - un ıırsa dört bin llrnyn aceıe satılıktır. 
hmmnyo.n blr Türk genci 111 arıyor. ~ uaar'1! t'ltaph:wc&e mUrn; Boy B, ,gen.Jş.u.t 2 IW:'tre, bütiln takım- ~lıklıır Kndık<.'y1lnd~n ç BC\Yfik IAlel1, Tilrt>e, Cıt~o.Ioıtu clva.rmda ve- Görmek 1çln tİskUdarda SelO.ml .&11 
~ .S;NJ!I'. lltdıUlne p.zıbnur. can - ları tıı.mam Fenerba.hQcde denizde, Qa.."lllıc.'\yn ,apün.n yenl yol kenarın- : ~ d:.11~~ :~:~~a mahallesi Selrutlsız caddesi 200/ 1 nu-

r D*""'•"..,.ELt _ ......... 
1
ft_ft

11 
ft"'- ... ~ :&L!NA'CAK _ !JL~ ibh- oraca :mndalcı N.ly.!.slye. VClll teıe!on- dadır Görmek Te gör~mek 13u......., • ı 0 

- marnya müracaat. Telefon: 52 - 79. 
"'"'u L.o ...... ı-..,.. .ouc: ..... ıa 60r75 fu: can.t • 'O: 1 i\ ~d ~ --- 7a l::alorl!ers!z btr 1c1nı.1Uc: da.lre ara- _ 1 bir ~şlre .tı:; .a.rzyorlıır • .c:, üz!erl 'limnt 1'ttlrmlş 'ft1n. '!icmal etmeden • e m m . - :ı lerln: szı da n Atlnma't9.şında Şile ruyot. Sut ıı . ·a:ra61Dda mnrs.cant -

~ıo"l-il!r ,. A~:ım'da .'L L., mek. te!1c1 otah'!tl et:mış <b1r nlrk lba.y .,cyn Sı\TILIK _ 'Motörıil 'k'llÇDt balık- otelinin yanında b~l Şevket Bn.y- T: 2Sııs. _ ~ KlJZGUNCUK - Paı1a Umanı cad-
ı.ıı1 ~ lhtba.c n.raır4 :D:ıı.mc+~- ~ teknesl, Çahşma.ya '1Zınl1. !kıncı n.ıttar'ıı mnmca::ı.t. - 6 des!nde iskeleye bir dak.lkn uz::ıkJ.ılr.. 

nm merkez! bir :ııoktadıı olması de- Vnkı.f 'hnnmdD. ze1tı:ve milmeruıt. _ 1 SATILm K!Gtn EV_ c oda bım- lln~"e~!et~~B~'" -an .. ~e1clarem"': ta bulunan 145 nuırn.mlı yalı sa.tı-
tş AR!ltOR - O uncu .s.ınıft. lı.lm- n1z cHlt yese.ıu naklt;eye hatlı ol- 'kuyu elel:.tr1k bah ·~a.ı "" .,,....... """""11 ~ ~ w lıktır. ıo oda ..e Ot kattrr. Her knt •tz. D kWo ve muh:ı.9ebe iş erinde mama.sı '&Pttıı:. Yazı Ue İstnnbul 757 llTD.m nF.MiNGTON Yi\Zl MA- ~Yı:r;~~mbalı. En~knda ç~r~~ recant. - 2 am ayn ldray:ı verlleblllr. Ayda kırk 

tılıertlbeU her tfttlli ~r -a'ltındt. poSttı. bıttıstma 'l!liirncnat. - 1 DNRSI - Görmek Ye alm:ı.k lstl- ıeıc sokıık 'No. 38 1~dek:Uere mnra- IBH ıJKAYA - Mtısta~el Yem- llm icar geUrtr. Elektrik.. su, hava-'* ~ey'! 'tdate 'CdebiHr, ehven .... ._.o "- ..... t ••-v~•-A ...... i ]'enler Pangaltl 'l'nn S!ncmMJ yanın- oaat. - 1 tapı nhtım sahumda lı:l'ıp. ::red1 pzı nrdır. Ber gün l~lndckllere 
lereı.ıe t.a;l::U'n .gitmeyi knlnıl ede. ıu~ llAUW9 11• ıoo . .-..n.."' uu- - da Tan :ıırtynt mıı.tt~nn n1ilraC3at. oda fld .... ,_ ladJlli ın11ra('.aat. _ 2 
~ ) T"'TI...,re müracaat. _ ! UÇ r.1.vrnr - .Qa$apı Y~l Okul - :? CADDl!BOSTA!l.'I - Pl~j yO!unda ............ ie taladm, d&'t -----. ---------

JIQkat .aıo. ~ :r.ar&ı .ICAmll .sayu. tramvay dttra!!ınıt 50 ~re mesa!ede kat, henDz veıglsl Jnk yeni ~ ~rtlsTA~ DAİJlE ARANIYOR -
1111t lftA'U;. ' - Do1ctm m~e- _ ı 4 1e:· lılc S blık 11110 sayılı bir katb ~od ibtr ııe1on l"RPl. kuyu, ~ A!TllJC, ıwnam 2 - a odft..!ı k!mforlu müstakil daire 

1-ıelerlnde \'&ya ynlıuz bir bayın ev - )ara - a 6; balkorau yenı ev _:ıblntn azı. elektrlk.11 •Y4& • lira gellrll. Gezmek ttra ertekstz bayan neMltnde mobll-
llJlıertnt yapar aqam.'an eme dön- tn BlR AHÇJ ABANIYOR - Ala- metı dol:ıyıSlle lmtılıı:tn. <N!rmek 1çtn ve g&ilşmek için ~a bay 7ell t oda aranıyor. Taksim, Ayıuı-
-t üzere münnsip ış arıyor. Ak- turka ,.emek ptprmesmı ~ iyi bUen .MHI UM'l'A - mıa,ntq OUzel 81;ledcn sonrnl:\n iç1ndckllere mtıra- Hilmiye. - 2 pasa, Harbiye. M~kn. Well, Fa.t.ıh 
llm'da Ol.'r} rtbnuzuna mektnp'1e. Mr ~ llbayaç ..anht. 81)11lmda Bahçe civarında f kı\tlı c - 15 .ecnıa caat (Telefon 21633 Ba~ tabip Ram· l'ttODAD.!\ SATILIK ARSı\ _ İki olablllr. 20096 yn telefonla mUr:ıcnat. 
milraeaatı. - 1 &n&tOlJ9ınuna mllracD.at. - 1 odalı bir :Aı>. eatllikt?r. Doeya nı. •l caddeye ccphcsl bulunnn (41)()()) met- - 2 

•AKTtı.om 8'l.EN - Orta ıta.h- HAS!'Al!AKtOl-ve!IADEME KADIN Tnks1m .şehlt.mı.thtar ca4. 11• ve.u .. re müfrez arsa toptan ve perakende KİRALil{ VEYA DEVREN KIRA-
- bir baraı mfiesırese --.e blirolaraa .uta.Nll<JJt _ ,_._,__._ beman ÖZd~r 'tel 4M86. ELDJ:~ ~ATil.IK rö~K - İk1 knt satılıktır. İçlnde demir, tu~la. ve ha- LJK - garaja ynhut gnra.J o:mıra. d-
it .-...;;.,~ !zerlne !l!Klz odıı, ıtı hel!'l, bir ufnk vuz vardır Moda cadd~lnM 34 verlşll boş fabrika. btnnsınn. veyn ga. 
~ ~da~ Akl:ım~- Cllaiıoilu &hb&t ra&l'4w mA.ıacaat.. eetıoe t.tRAYA - f'fttth K~ el- Jcorldor etrafı b:\Jkon de.MU boyatı No da bay 'ccmaı•e müracaa.ı _ 2 raJ 11'.Pm:ı.ya mllsa1t bir arsayıı. lh-:.:u· ı1hnuzuna mE9ctup1a mlira- lan fli\n olmıur. - 1. nnnt!a tTftmvaya ynkm 8 'kntıı 4 elektrik. hnvngnzı ve su te.sL~tı ,.~ • • tly:ı.ç olduinuıd:ı.n klro'amak f<;Uyea 

• - BATAft l>Ul'!1ı.o AltDIIYOE - oda.lı btlyftk babçe, Dosya T12 Tak- bodrmrı atı erin ıetr.11 b1lytık ~- lttJçtla: ÇAMLJCADA - ömre Bey ımn ıerattımnı İstanbul posla ku-
TIP rAKVl.n.:SINtN - 8*ıd 'Es1cl :PSVI wan ıolaı:tı& acih edillr ıllm oŞehttmubtar ead. '1/4 ıveıı ÖZdar !arla '(11?\'rlU 2000 metre mur&bbama kon.mı .namlle m:ı.nıf ve 95 d&ıfim tıısu 1058 11.drestm- blldlrmelerl, - 2 

::ıan~, Mıp.-ln\sa.nlye 'kn&r aa- Balıçekapı Anadolu han 11 No. y;. tel 43486.. ,akın bflhte d:ıbillnde miitcaddtt mu- era.zısı ft deıı.ımmda memba suyu J2St URAYA SATITIK EV Def 
~ k'D.d:ır ders zı:una- milracaat Sabah a: 8 dan u ıe ta- astlO ıJR.&l.'.& - Osmanbeyde ıyı tena ..mey\'11 ~ları ve bir dön11m ve yllz ylrm! araba su alır W. fırm."\ terda ..Arab:ıcıl&t" ~iı 1f ; tl -

~ '* ~ man. pbpNH-. dar • _ 1 :mıevlclde ilet 'kntlı 4 od:ı.lı bahçeli kft.- emsals!ı b~ iki kuyu ~ sulama te. 'Ve aucti!ann ht\yv:ınlnn dUTdtitn od ~ektrlk b:ılı~I ah§a 
0

• tı: 
-. Çarem 'ka."ldım. Her ttır1ü 1§1 ya- • p e. ıratı.Jıkbr. Dotıyn ııc Tak.dm ctsatı .e havuz, nrnc:ı bahçede ahlr otuz beygtrltk ~lr ahır ne "..e bunun a. P C1' sa 
• 0 1Hm. <Bw.l,ıcW .s.öJ mm1oe EB&nC 1'Er.A UDINTU.GAHTAK Şehltnmbtar ca4. 1/4 veıı tbder teı aşa~ oda.sı. nnrtfnk -ve a?'t\balık ~fı mlftemllltmdan fehtlye ~ nra ::a~.:Wu::ındau Kana:t 
.. a.eaaı. - ıUU.Jin"Ga - ZnWc:ıe M if&e oaJı.ş- 0486. • Cluvt\rle ('CTrlll k~ satıllktn-. Gör- 1ctra settrtr ~ş ve mfllld>a 9U)'mlun Y Y em rac.ıı~ 2 
baTlöi &:CltikH.t _ A~- 811 N ıemlQAt vereblleeek birl:4 

1 
....... _.._tA _ ..n ......... O"---~~ mett hUyenler .&.cJbademde l>Jat pn~a ~~-~~ b1 cş 1 11ra ~!atı oldu- ••Tıı.rıır 8 .,., VE EV -.....-. 

il ••...a~. :JQftl'I ,. ~ 'a .. vvv AJr. .~ ... '<W....,,, ""'""...-~ ~~nda 4 nnmaraya tıer gibı ı _ & ... ·- _ o an nrm K-iiJc Cam- ı:ıın ...... au - ..,..,,.. ... ,w,,. 
~ ~ ~lr maı:ıne ~ mDracaat. - J Qe clftrmda tt,25 metre y{lz, '25 d~ .12 F4! ltadnt nrib'acaat. ltc:ıda D ~ısında Vl numaralı Kozyatalmda femil bir -fekildC te.is 
._ES?~ an70r. Mumcaat. Akşam- TlrıllJt bir at'S& ablıkbr. TakSbn şo- hanede bay Emin'e müracaat oluna. edllrnl§ ım ctizel reııt 11züm~cr ~ 

.. l.,cwa. - 2 KAl'1N 'l'l!Jtdst - V-e nnh man- '.btt Muhtar caddesi ııı4 No. Telefon: SA-m.tlt APArrBIAN - cala1- _ 2 meyva ataçlan bulun:ln on d&.lüm-
ıe ARIYORUM - 85 ya~ Jceıı ara.nmııktndır. Mümc:ı.at: Tünel ~85 ~88 dosvn atıınnm iyi b!r yerinde dört yol ar,-. llllt -,e 'hmnde talnntncn 15 ton 

•t1r1Htıe dbm ?tiktnr. :Mütıeahltlt Yememcı sokak t fio. lbı Hoe apartı- ·" · ' • · zında. ~ört tat klrglr lmnforhı apart,.. BULUNMAZ FIRSAT - Jmçük .mahsul!i ııe bero.ber bağ nce-
"8Jnda ve mübayancıJık gibi işlerde man kapıcısına. _ 2 IS600 ıLtRAY& - osmanbey cıva- man .ı;atılılctır. Pruwtes1. per~embe Çnmlıcndn su başında Suıto.n Battı le satılıktır. İçlnde üç odalı ltTırgtr 
w.ındunı. Buna. mtım;ısıı ~ nn.fa f-bUı .5-6 od.alı bany.olu, çok ao - 12 C!?lCl32) -tr1cfona mllra.canl namUe maruf ne?.arctı ~ 83 bir ey tıe ahır 'fe birisi ~ clmalc 
.__ Posta tu~ I07l apyo- Mtf.RJmBiYE ARANIYOR Yedi ~lam bir .Ap. satılıktır. Dosya 376 SATILJI( APAR'l'M~N A'"-SASI _ dBnüm erazl 'bir eski ev ftç odalı ev üzere iJd ~ ve e1ektı1k ~ .treT-
~t. numara~ Yllflllda bir. erat ~ ic;ln tecrn- Takslm ~hltmlihtar cııt!. 1/4 Veli Xlşaııtaı Vali Jrorıntı eGddesmde mn,t.!ak hell blr zemin katı 800 ltUUlk cuUur. ~Jerln "533 tclc!on Jfo. 
8İB EC . beli ırı rc!cranslı Jl.s:'.n bilir. (Terci- ÖZdcr tel 43~. 8x2ı eb'adında bir :arsa ıo.ooo lira- re,"!'\ ~ Awu.pa a.~~ kiraz. Tl:;:oe, suna müracanilAn. _ .2 

M sen NEBi İNŞAAT KALFASI - htııı lnglllzce) :b!.r mürebbiye arnnı- SQOO LİRArA - Şlill civarında blr fn :;ntıNttır. Mi\r:-c.,at tt 1: Ga.1~ta ayv • ~ r. ceTfz. armut arlle m~tır. ACELE .t\rART.IMAN ARANIJ..'O~ -
"-- edlr Tilrklyede su işleri, be- yor. Büyfikııd:ı Niztı.m caddesi 62 mı- kat üz . 3 odD.lı lmlıçci.l ki\"'lr f!V Onyon hruı 'No. 24 Telc!o:ı: 42527 Bir kuyu ııe bostana ıelverlşU akar &n- OJint.ıllıey .M.:lçkA, Takslm d 
-rme, kl'pti 'Ye alr mfib1m ~ mara aat '5ııe11 arasında :56:118 nu- crınc "' · · Yl1 taprnğı mttnttt mahsuld1U'.Tallple- ' ıı.r:ısın a. 
lıilıde ~. Her tfü1ü referans mnrııyıı tclcfcn ed.llme'Ji. - 5 Dosy.a ,374 Tabım Şehltmuht.ar cad. - 2 rln pnzard:ın maadn her gün 9 dan CS-G) oda. terclhnn kalorUer!ı ~ir da-
..... it uvar. ~ ., CMacar> . • 1/4 vc.ı Özder :kıl 43486. sAm.IK YAWJ\R - Çubukluda 16 ya kadar lçindchUcre müracaat. trc aranıyor. Tcltllnerın ~1. B-527 ye 
!!,m112Una mtirncaat. - l 1 - nmı ECZACJ VEYA Kll\IYA- ssııcıı URAYA - <>.mıanbeydc İskc·e cnddeslnd(', 1 ke'c-v iki dnkl· - 2 b\ldlttlme!!.. - 2 

hANSIZCA 1'E DGiı.tzm - ~'tty'Birt 'ilse t.a~ış 2 baya. tramvayn ya'km 5 er O<blı banyolu tnlık mesrfcclc Jd\fn. l3, l~ '\'C 17 mı- l\lE!\1LEK~ TANJNl\tlŞ - İç-1 n~HÇESlNDRN JrrlHA~ı:N -
~'Va.kıt Uk1 w ;rew T6ıt. na d açı vardlr. :eı 131 la ~~ ten saııam !konfO!' 'll})1ttımım '8ntlhktır. marnlı yalılar satılıktır. Tnl~p olnnl<ı- tJmat blr kuliibil için Oııint.a.sarn.y- Mr.qnara ve Bonazlçlnl goren. 116 

•~ ~"''- -·:'-.. ..-.- ran ~ a ınmam, - r ma.ı-angoz n,..., 185 T;alcsim ı:ı"hlt.muhtar ead. nn Knnlıcn Çubnldu ndc:!eslndc lf la T ~-- da ....... n.._ ....... 1.kal m2 arazı iizerlnde, zeminden itibaren 
v• ı.ııu.u-, All4".l.-.-; servis tefli- '" ilıılr ambar memuna alnuıc.'\ktır ...,.....,a vw •- :ı~uı ar. ~ • ..... .._-.u .ı.ı;" l lkl b.b ti.gir ~ katı ahı:::l1> apart-

e plıl"llt. 'nirkfFe '1"e Awııpada Nı!foıı1a .M.4i ıtıen ranlle\Jll .a1mmaaı: 1/4 Veli Ôzder tel 4~t86. numnmyn müracn:ıtuan. - 1 caddesi üzerinde 5/6 odalı b!r np:ırt- mnn şekline , sokulmuş, katlnrında :ecm ıd4det lıu !§leme '!litL"LS - ' ıcoee LD.ı\'l'A - Bebek. Kücfık Be- SATILIK EV ARANIYOR - Bola:!- mtın dairesi aranıyor. İçJndekllcrc 3""5 ôda b&nyolıik 111utfak -.e tuYa-
~· " ~a.ı Te ltltın.llt !Şe- bek caddesi :net kat 1izertne f-S odalı içinin Rumeli cihetinde fıç '\'eyn dfüt büyffit geldi~ ıçın daha 'küçük bir ı ıctı buİunan, terkos ve elektrlk test. 

ea tecıilıbe ~ cıiıazı :adı' 1aq ılU.SrABAKJCI ARANIYOR - Ştşll, ıa:>o metre tşlcnm1ş b:ıhçe "köşk. Dos- odalı bahçeli denize nıızır lc:ke1cyE' ı apartmana nakle~k ısteyen?crle satlı 86 lira aylık kira get\r.?n Kaba
~ ib~ müemesrle.tıt!e IJ BalAlkAr,pzl 172 de bay ömerc mek- 1& 390 !l'o.lcs1m Şelıltmulıta.r ~. 11, yakın ve yahut Kmnlında veya. Bur- Bcy<>Alunun en ~utena yerinde ve ts-I taşta Hacı İa:et Paşa aokD#lnda Ek 
--•-ar.ıdııırr. PJC. t16 • 711ZID&lan • ._. ~. - 2 Veli Özdcr tel 431C5. gaz ac.'lnımt!n ıı.ynı cvs::ıfı h::nı atılık tiklAl caddesi tizcrlndal apartmaııJa selstvor apartnnanı civarında 11-16 

e::: ,...; A' - J IEMIZ A'IL~ 1'EZDINDF. - Oenı;. •oo"O .......... A l:!.I li el nda 3 evi olanlann İstnnbul poot.-ı kutUS"l 7becd3y~ te ~~!l~hll!ır~5!1er ~ saat tı No. hl mülk ~tılıktır. Oönn!.'k lls-
._••• Ba& .-Ll:Df:N - _, '8flann- J;rl blr aile ~ ve bir kişinin ev tşle- ~ " l.dna.... - ":t"•!J vn.n I07 mufassal malWııat 1hı mürncant- " en • a ....... ,...r .,. " .. nn.ıııaraya e- tcyehlerin ~lndekUere. 'ftet husu-
- t~ lılr bayao kendi .-.. __ b-'--'- tatlı s-c 'Odalı bir At>. satılıktır. Do,.. bn 4 l fonla müracaat edilmesi. - ı sanda ıgöıiişmet isteyenlerin de ,...1 kltnııMz - uııe ~ :81gam !~emesi ~rt- ;ya 381 Taksim Şehit.muhtar cad 1/4 • -
~c ~b bir h.vımm nnmde. 'tlr. Araıı17or. Ali:fam'dfl (T,M) rii- Teli Özder tel 43486 . MO!JİJ,J'AT;J 1lPAllTIMAN Alt~NI- l\tEciDİYE a:örtıNDIE - Gerekj 12094 telefon No. suna mnracantl .:ı. 
._ ~i ~~lıer .htmıetmı .Jap- muzuna mektupla 'fey& lll:n memur- • asfalt üzer!r.de ,.e gerek iç t:ı.rafl:mfa - 1 
-- J.or· .,..uııdtye bdar b1ç bir ıuğ'Unn ınliraca:ıt. - ı nooo LİRAYA - Osmanbey ctvı- YOR - Ayazpaşn, Maçkıı, Harblyc btlyük -.e kl1çillt konforlu vBlAlarla 5 _ MÜTEFERRiK 
•-c ~-pnA11Uf ~ da C1der .rmda ı .. Allı S~ odalı modem 'ban- ..ı Taktim ctvanndn 8·7 oda temlz - -"'k iki •t D:tn da u-
.aaı.n•da n>---" · ·- mobllVP.lı Ye tam kOnf l'Ju btr .-a~ .. _.. , ..... ..,... 'f"e çu m • r n 
'- --.TOU41 riimasuna mele- 3 SA TJUK EŞYA yolu Ap, .Ulık Dosya 383 Talaılm ~ 1 ""' llk arsalar •ardır. Sh~ecJ Bllyı'lk iı;.. " 
~a mliracnat. - i§ehltmuhtar cnd. 1/4 Veli ôzde.r man "'ş ık vrıya senelik oıarnk atan- mali P~a h:ı.n No. IS, te."e!on: 23486. FtKRt T. IURDEŞ OTO"'IOBh. " 

2 
mnktndır. Bu evsafta apartımanı _ 2 MAKİ11ıiST OKUI.U - Yenl dene 

- İŞÇi ARIY ANLAR BER NEVi KARASil\!AN - Yapa- tıel 43
•· olup t:ı kimya vermek ıate.venlerln T ~lftlde açılacaktır. ?lakini t sorör 

cak komple bir tcslS!'.t satın ıalma- '%1000 ı.1RAYA - Pepcnstn clvann- lstnnbul 260 posta tutwnma ace:e JdRALS DEPO - Veya iki dükkln ret\şmek btlyenlere Tnllınatr:ıme 
GK T&eJND t cnld.ır. lılilmcaat tel: 20608. - ı da S 1taUı ~~ odo.lı banyolu AP. sa- mfırncnnt etmeleri. - s~ oln~a çok el'Yer}Jll. Kw,a:uncuk Pa- gandertHr. Somontı trP.mvay duralı, 

la AK - 111r emk COCU- QJık. Dosya 310 Takslm ~hlL:nıuhtar f&llman caddesi herJnde 74 No. lu S!..'!11 telefon 80259 ı 
lılenrerataı etmek bıece 111 İngilbıce mR 'DİLDE ESKi - Onete, Mec- cad. 1/4 vcıı ôzdcr tel 13f&G. SATJLnt HANE - l"'a.Uh: Çaqam- k5.~lr blna k1rnlı~r. Bltl~lndilkl · · -

. bir bnşnna ihti,yıı.ç v:ı.tcıır iste- nnaa :ta'tnnl&n ea1C1 ilıarflme esld tın caddesi 102. 9 od:ı, 3 hclü, eJck-
1 

rı.ıı ye veya Ankara Ye.nifehir postal TUNA DEnSE\'İNDE - Mukt~r 
1fll1cr Sultnnhnıruı.m Emln bey han ldtap?ar, ıasma eıerler, .resim, fotog- Git LDtAYA - Bomontı clnrtn- C'lk, 'bnbçe. kayn. 11ntl'P"1 dn1 ve I kutusu 1043 e müracant.. _ 2 Usc mualllmlerl tarnfından ort:ı ye 
•~da 22 ~o. :rıı mü:mcıı.at emeleri. ra! .e ft\mlerl, cam1an, kupurler,. da iti kallı 4 odah bahçeli yanm lt!'ı- mutfn.ğı mermer U§ı S7.5 Ura ik1ra lise b1ebeler1ne :rlyarlye - f ,fit ~ 
_ _ .ı not.lar, hft.t.ıra.'lar. "Yerat etml§ EeTatın git n sat.ılık.. Dosya™ Tttt:ı;1m ;şe- cetırlr. - l KEi.Eri& .KÖ K - ıBflyikadada khnya Ye usan dt'truerl vernm«"ttrdlr. 

:tşçı t. "A?~ll"On mettdlc lı:Utiiphanetcıi -.tm ahnır. h1tmuhtar cad, l/4 Vcll özdcr tel KARTAi, l'IAJ,l'W'1 nESl."'DE _ Bir Camı mahn1les1ndc Ho.c: Neclp ~.Y Atsarav lltıı.tfüt BulTan No 88 !> -
!'JDd • • • - El tezsühlıı.- Mektap)a mür:ıc:uıt edenlere fıızla 48~86. ., u::ı- '" sok ~ d 5 raJı köşk tıı ktJr 
lere~ ihtıs:ısı oln.n iyi 1S"lltıre .riiksOlt 1znhat •erlHr. ı.ıürca.tant: :tstnnbul _ tarafı demir,Yo1u ...e 'bir ıtarafı denl-

8 ruı a numn sa ~·~ i Al..MANCA liERSl..'ERİ - Usulü 
--~- verUecckttr. İstlyenlcrln AJ- il\.n1atra caddesi No •. 16 Tllr1rt .. o Ya- 8HO Uıt.&u - KurtuJ.111 dvarm- ze ya!an yol ve ücilncü .tarafı de.mir lçi dlfl yallı boyalı, mU§amb:ı do el., tedrls! mükemmel olan bir AJ:nan öt-
·-.-r.aydn Molla ·av aa tramvaya pek yakın 2 tntlı ' S"C d"tc f! lk eıeırttlk. 'banyo, llamıç. bahee, ayrıc!ı retmenı Almanca derslttl °Rrmt'. te-
Aıab -·•- .Aşkı mnlmlleslnde yınevJ. l'Clefon: ID'll4 -1 _ .. alı hol -.-&..b ._,r ev -tıı· ........ nos- o mec .ılı: fn.brlkası olup fnbr a. ramnı;ırlık' Adada gl~ memuru Dal>- , kal .. t •· 

•~r Hamammdt\Jtl :at~lyelerde ""' -;<:~ .,. .... u.u.a n köşk lnF:ısm:ı müsait on btr ktl- ~ ' dlr. :Su llsnııda 1kma e mı· :ı....,-
!!-tnrn u~ :müncanUnn 1 SATILIK DAKTİLO VE GESTED· J'& .m Tatsbn Şehltmuhtar cad. 114 sur dönfım ·taT'la ımtılıkt.ır. ifraz lıa- ıi Karaya mllrac.'lat. - :ı l 17eyl ııut.'llana lı:ı-ırlar. 'Pazc.'rdan -çt ARANIYOıt . _ 1'Elt - Az ınt'ıs't:uneJ Underwood Veli ÖZder :tıel 43436.. rlt.ası Vt\rdır. Müracnnt: Göztepede EŞYASİLE DE\~EDİLECEK YAZI- maada ber glin 15!\:ıt 4 ;~ '1 ye l :ıclar 
haracı torc:teııa - Bikümcu, bo- mnft1L - Orta boy - Mfuılcnat, Gala- .15000 LiRAYA _ :seyofılunun gö- Cevat Paşa sokak No. 21 de ~krü R.O."E - Sirkeci J.Tuhzlrb~ı aoka.k istlklAl caddesi 133 No. Bnsnn 'bey 
lı mııkİnele~ ~t ~ pot1n ha.. ta, Mortebanı ıota.k Kefeli Hürriyet beğtnde 5 Jcat1ı ,,eter odah tıanyolu al- 8agım_ - ı Gmel llan ISJLa tat 2 1'o."'l11 7aZlha- apartman 1 ncı merdiven 1 hıCl kat 
re lhtl~ nrdlr a ccek .ı;.;ııe- ban No 18Tel· aUD tmda bJr düt.tln .acele satıı«tır. J>Qs.. ne devren kiralanacak eşyıısı satdlk- 8 No. ya mfıracant. - 2 

Cad. 1.5!11'o. la ~=t~ecau ~ ACP~ .u~ .:... ~r Rud ya 385 Taks'lm Şel1llcuht:ı.r ca.d. 1/4 !OOO JJRA - 4 oda, muUaJc. .1kl tir ~ ..._,...,,.... - 4 Btlt Al.'MAN BAYAN ö(iRET-
IDt • ,_.. Velt Ölıder RJ 11481. he!!. taraça ...e 1atlı Bt1ytl ba.v'l :tu- • 2 MEN - Talebelere büyüklere grnmer 

IRDE - Bı:ı tifllUc .ne için. iMelı aoGn maaalı Mmaıı P1ano- Yll1u tAg1i' " •ccle an.tılıktır. Olk- SATILIK EV - 11 oda aynca ve 'l:Duhab~e dc~erl yerir KolnJ 
J'Emek :re l/f illerine hetkne ....., su; .k~ etaJer. ~e ~ :var. UM ıDA - Xoıtullı3 eıvarmda mek için pazartesi ve lalı sftnlerl odah dall'9 vo.st meırnh :ıı:ı~~ m~dla altı ay zarfında Aımanca 
~~r1~y1·,. :blrnılktabcban ne~~- ~:~~ ~.~ır • .:.:~O. "'l/Ba.5-. trrunvaya blr ~a J ~ ~ saat ~· - ıtı ı~nd~~ı;~ mtıracaat.. tahımba.. ~ .. ~Teni mahnl- (Sğtttlr. Her yQre lider. Milesscse!er-
... ... ..._. ..__ M._ • .,.,.u .,........ .... _ H • dörder oc1ah banyolu muuern Adres. Kuzgunctık M:1Wl,ye ~anı Ha- atpma bdar .aıuuı-- _ de memurlar ve ın:ıtazalardn çalıp.sı-

büdfft!D mektçla :t..Jr ~ K. a.aı ıe..ıe - ı apartıman ıatfüktır. Dosya J8ft Ta.le- mam c:ıddest No. 34. - ı ıe ısıa.,yon No. ıoe. 2 lara stenogra'fl .,e mekt.up yazmn. 
~ adresirıe mfirncaat.. :_ .1 • ııhn "eehlt 'Muhtar cnddesl 1/4 ven TAKSİM - Clhanglt. Maçlm, Şlşlt BASIBCllAK - ~ Tü- öıh'etir. Ak~m'dn P.S.K. 

llCZACI KALFASI ARANIYOR SATD.IK GALVANlzLİ OLUKLU örıder. Telefon 4SW "Ya Kurtultlf ııemtıer1nde 2 - S ~~~~"'-~& .!'~!.,~ cllhv~vra- BVGtJNKU KAu.DIJC BUJIUANllU 
1-nbulda çal~malc bere __ .:;; SAÇ - Yüalerce ton a~rlığa daya- YIENİKAPI - Oftl"IJlcl& elektrlkU,. __ , bl .~... .-.<•- ... --ı ·~~ -e.-- .. ,,...,d .:uı 
l'1JYv uı -- ınr l'6zlerce 711 toprak a.lb d kolsa -..ı r &ıPutılnan araııuor. --:"m- parn.sııe devretmek 4..+-.eruer fstıı.n- öNLiYECEıt - şe ........ e 15 sene m.--
• e blr eczacıya :lhtt,aç urclır. ~ ...... ,.._ n a. terko.slu .hava,gazlı kAgir ev •8,000. aa R. B rilmuzunıı mektupla mUrn.- bul ..-n -tusu ""'ı .. ""c., ,.,.. 

1 
detle tmt.lya~ alminJi yenl b!r u.nl 

.ııaaı ile İstanbul 757 .... ..+n kutusuna , v~aumaz ve bozulmaz, çlvl 1 tıl v .. -,."-· _,_,. han _.... ·"'"' ~ e me ... ~cy a 
bıtracaat ~- knllamnadan ;atı M duvar ola.ralt l rn.ya sn ıktır • .-....... ,. l.faGA. caat yapılması. - 2 :uıüramat t!W.nler , &tıp tıulunmı:Ştor. Serm&J'll De &şt.blk 

• knllıınılır "e kabında hattı bir ldşl No. 8 Eml!'kscrv15'e mllrncaot ICADDtÖY'tJNDE - Yoıturtçu ırnm- • - etmek ıstıyenlertn Aqrun dll{ad) 
GtJKDE JRj SAAT _ 'tngUtzce, watmdan .kurubap ->tWeblllr. MI)- HER SEl\ITJ'E - cl,000 - 8,00011 ~ ft7 durağında neznret1 tl\mllelt as- KİRALIK APARTMA.."l ARANI- rümuzuna. mektupla müracnaU.ırı. 

~sızca llınnlann.ın bıtısını veya racııat: G~Ode Oeva.t Pap .otak raya bahçeli, bahı;lslz ah~ evler ti konforu ihalz 1t1 lblilllk -1ds oda YOlt - C1hang'lt, ~. !'&11m-
~ ~ kOJ:ıuşm:ık ve yazmak au- No. 12 de Nurettin &ıgun. - 4ı satılıktır. Karaköy, Melek hnn No. 8 Del :snıon nç helAsı altında Ut1 düklt!\.- hanede 8-7 odah ktilortferll. eenıJt .HEKTUPLARINIZl ALDDllNIZ 
here _'Dlitemmeı bilen bfr baynna Emllbents'e mlracaat. - 2 :nı bulunan 177 ıamnarab 'hane mtl- 1çln Ta.kslm 4CZalld ablblne ~ra Gıııetemtz idnrehanestnl ac!r~ 
'teati tun saat ıır den mnm JJd a:ıat ~ SA'ıl'IUK - 2S tonhık yelkenli ve 11 n•tanı _ Tam bınfotla bir bktlr. İçlndeld ., sahiplerine mü- caat. - 1 okrak göstermll olan ko.rllcrl-
_ ... CCekttr. KolleJ meztmu ve"" yük- f5 beygirlik benzin motörn tekne. :Bil ·-----·-- ... --... ...~'--• _ _,.,._ nıcaat. _,. mlzden 
'"'"il ta J- tün Jev t.a.ma 12ır Cbıncı V --.uu-.......,. .ucu ~ ._. 40,000 LİRAYA - Pangnltı Bıu!\s-
ol hs1l tnlebe.!1 o'lan1ar ıterelh ~zınıı m • _ ~ liraya aatıbkbr. ~ M~ ban DEVREN SATJLilt rttTVnmtl kir Gul cad. No. ıt8, altında tUUt- 8 N - ııı x - 11 ö - fj 11 -
~ur. 1559 Posta .kutusuna milra- .kıf ha.nındn. ıZekl). No. 8 Zml4.beh'ls-c mUrr.caa.t. DtmKANI - Kıı.d!tl)yönün en 31Jlek klnı olan dört tatlı ,.enı bir apa.rt- .& F A - ıı;~H - Okay -
~ - 1 .SATn.ı.K oTOBOs - 1188 Şenole. MTILIK - OnlMrslte elvan ves- bir yeti o1an Altıyol attzuıdıı 168 mıın satılıktır. Senelik iradı 2436 .& Ö - T K 8 - 8 8 - K 'Y K 
~ıy t1BF.Lt Bht TEZG,\nT.AR _ 1039 Qp('l ve 103tı Opel kaptıka!(tı sa- neeller lıeboe11 t b.t cın alta odalı fto. lu -dükkAn devren ataaıkt.ır. Jft- Jlradlli. Beıuttu İstJ1ı1J.l e&4. No. nıunlanna gelen mektaplan ld&

or. P<'rl Kııncıurıı. maC'.1.Zıısmn ttlıktır. EQlrne-Pl).l )le~ Otobflsle- :tAqlr bhıa acell ~ lllrwat raeaat: Kapalsp~ 08TahJr Bede8- 41/4 e her gtm 11Ht tı-'f aram ıntını.- rehnnemlzden aldırmaları rıca 



&Saht~ 8~==========================================================;h~!:~· ;;~.~~===================================::::::!=====~:==!========='==2=u=A=ğ=u=s~to~s=ı~9=4~2 
Ama n Çeh: .. < 

Sanayfüıin 
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' ~ahes~rierinden 

8 miilmctre 10 adedJ 

65 kuruşa 

Hasan Deposu 

ve Şubeleri 

~ iP u .. •-ti• ~!oo~w.~~~~ u_a :~~Em~~~! !~~eyeoler enu>lyetl-] 
mü:acaat edebilirltt. 

Galata Ömer A.bit Han ikinci kat 23 nwnara. Telefonı 42368 

ALAiMI SEMANI BÜ ON RE 'K ER! 

Bu her gün kullanılan bir ibaredir. F kat sizliğine rağmen renk lhtlyacmı ortadan knl-
altiimi se.mnyı tetkik ederseniz ancalt dırmamakta, fakat kuUandığuıuz renklerin 
yedi renk bulursunuz: Mor, çlvit. ma- par!aklığını nznltmaktfülır. İngiliz milletinin 

vl. yeşil, snn, turuncu ve kımuzı. İngiliz bo- bütün erkekleriyle bhılerce kadmtan karnor 
ya mütehnssısı ı e bununla kıyas edilemiye- ordusunda hftki, tayyarecllil<te mavi, deniz 
cek miktarda başka renkler daha temin et-- kuvvetleriyle muhtelif sivil hizmetlerde koyu 
mektedir. Renk. bo ·a seklinde günlük haya- lacivert renkte ünifom1a giymeJctedirler. Her 
tımrıda giydiğimiz, ku1lanc11ğ11niz vo hatt! tlirlil malzeme üzerine yapılan kamuflaj 
yediğimiz hemen hemen her şeyde yer but- için büyük miktarda ve cinste hoyn lazım-
mnktadır .. 1856 ve 189'7 ~enc!eri arasında dır. Dairelerde y zı makinesi şerMI, karbon 
W. il. Perkin ve A. G. Grcen tarafından pı- knğıdı, mathaa miirekkcbl ve posta puluna 
lan lhtiralann neticesi olarak TAl\1A1\IİLE ihtiyaç vardır. Hiç hir mcn.'mcat sanayii 
İNGİJ.TERE'de DOGl\IUŞ Olı..ı\N BOYA SA- boyasız ya ıyamu. İhtiyaç 11 tesl ilfinl-
NAYit bugfuı vasi mikyasta renkler istihsal haye uzatıl:ıhitir. il rp haşlndıktan beri 
etmektedir. Modem boya mütehassısı iyi bir lngillz boy r.anayii tam rnmlımanla ça 
harmanla. bunlann bin çeşidini bulmaktadtr. lışmakta ve r Harbin inlrf ıt olnn lhra-
Böyle ha_yrct cdiicceJc miktarda ayn renkler cat ticaret inin Iht iyaçJanru karşılamak için 
bulmak elzemdir. Çünkü modıııım sayı_ız sür'atle inldşaf etmektedir. Her nerede 
renklere ve her cins malında kendine mahsus renk görürseniz .. İngiliz boya nıiirehassı-
bir b()ynyn ihtiyacı vardır. Sulh 7amanında ~mın eH oraya dokunmuştur. Bu kara 
gördüğümüz renkli \'e parlak merasim bu- ~ günlerde alaimt semanın nered hit.ım 
gün yoktur. Fakat harp hile blltiln r nk- ~ı buldutrtınu o si!e gösterecekttr. 

lmp·erial .Ohenıical lndustries Li_m'ited, 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

I I 
satış ar ağustos akşamı kapanıyor 

Kuponln yapılan P!11','uklu mensucat tevziabna ait istihkaklanru alar:ııyan yurttaşlanmızm ellerindeki 
numaralı kuponlarla btrli.kte 31 ağustoa 942 alqanuna kadar mağazal nnuza mür caat ederek hlıselerine 
ayrılan mensucata almaları lizundır. 

Müessesemiz adına satış yapan bayilerin hesaplan kcsilmqtir. İatihkaJdannı bu bayilerden almak 
üıere numaralan evvelce ilan olunan kopun himillerf de kendilerine ta!uu olunan meıuucatı mağaza. 
lanmızdan alabilirler. 

Mühim ve '!'Sk'!1 nıazeretlaer hariç olmak üzere 31 Ağuıtostan ıonra kuponla aatq yaptlmıyaı:akbr. 
Halkımızın emnne amade bulunan mağazalar ıunlarda: 

Bahçekapı-Beyoğlu-Kadıköy-Üsküdar-Aksaray 

AYIN HAL IMIZA: 
Kömür alam ve ıatimında rasladığiniz zorluklari haber veriniz. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 
Kömür fiah muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
Sar~h adres ve müspet vakiali şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu ha
reketini kendi menfaatjniz İcabi olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: Ankara ve İstanbulda) ~ 

r· rkiye Kömür Satış ve T evzl Müessesesi 

, + SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDF.SINDE: HUSUSi ______ , 

Kız - Erkek 
Ana • tık 

lemelert lD.ıımdır. Sınıf bütünleme imtihanlarına 31 Ağ"ustos pazartesi, Lise bitirme 1mtlhanlarına 8 Eylül 
salı, Orta kıstm eleme lmtlhanlanna 10 Eylill perşembe ve olgunluk imtihanlarına da 24 Eylüı perşembe gilnü 
başlnnncaktır. Müracaat her giln 10 dan 17 ye kadardır. Ecnebi llsıınt 1Ik sınıflardan başl&r. OündOzlü ta-

lebe mektebln husust vesaitlle nnkledlllr. Telefon: 20530. 

Sipahi Ocağı İdare heyeti 
riyasetinden: 

o~a{tımızm bu senelı;i yazlık 
balosu 2018/042 tadhlne tes'.ldüt 
eden Cumartesi aıt.:amı Ocağımı. 
zın Yenlkbydekl yalısmın salon
larında 1•erll~cektır. S:ıyın tı:za
lanmızın teşrltlerl rica olunur. 

Otobtis 21,SO da H:ırbtyedekl 
Ocnkt.an Yenlköye h:ırekc~ ede
cektir. •• • 

!ılBISB• Or.. İHSAN SAMI --1!1 
TİFO AŞISI 

:rtto ve p::ıratıto hastatıklanna 
tutulmamak 1çln tesiri kat'l. mu
atlyet1 pek emin taze aŞldır. Her 
r.cz:ınede bulunur .. Kutusu 45 ku-

Ul ruştur 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK. EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA !evkaldde 
lyl gelir, Derinin tazelenmesine 

ve yenilenmesine hizmet eıfer. 

ı• 
HER ECZANEDE BULUNUR 

ŞiŞE ve CAM 
• 

Kmk!arı toptan ve perakende 
i:yi bir fiatle satın alınır. Cala· 
ta Bankalnr caddesi Senpiyer 

Han No. 19 Hüs~yin Angay'a 

• 
SATILIK YELKENLİ MOTöRBOT 

12 M. Boyunda ı~ tonluk 4 yatak ve b!UUn konforu havı 45 Beygir
lik motörll, tam armalı, ikamete elvertşll bir Motörbot satılıJı.tır. Oôr
nıek tswyenler 60052 yo Bny Neş'eye mUracaat edebll1rler. 

QJ?.,! ı..: .• !ıl .. t!.."a, ~ m.! (~621~ .... mu-
rabba çok değerli arsa beher metre (S) 11.mdan acele satılıktır. Takalm 
Abdülhak HA.mit caddcsı No. 23, Telefon: 43532. 

MP Ankara, LAiell §Ubelerl taallyettedlr. 

Bozkurt· nı Ak 
Bursadan blr m~terlmlzden 40 bin lira havale gelınlJtlr 
Bağdat caddest ve7.ı. MecldlyeköyU asfaltı Ozerlndt ve yahut :Maçka. 

ve Ntşantaşında 2 ka.th 10 odalı. Urıır, bahçell n manzaralı b1r hane 
ısttvonız. Tnkslm Abdillhnk Hlmlt caddesi No .23. Telefon: 4M32. 

Eczacı aranıyor 
Eti Bank umum müdürlüğünden: 

Şa.rk Kromlan 1şletmemlzln diplomalı bir eczacıya lhtıyaeı vardır, 
Bu vnzlteyl deıuhde edecek olan zata ayda. (200) Ura ücret verllecektır • 

İsteklllerlıı, diploma suretno glmdlye kadar çalıştıRı yerlerden ken
disine verilmtş bonservisin asıl veye. suretlerinin btr dilekçeye lllşUre
rek Bankamıı:a mllracaatıan. 

mürac at.. #ı-----•;-......................... 
IM!ff 

ELIÇABUK SÜNNETÇİ 

Rifat Köprülü 
Bir güıı sünnet. ertesi gün ıtk 

ve son pansuman. 
KABİNE· Beyo~lu M"'§rutly t 

caddest No. 47, Oilneş Apt. 

L EV: Erenköy, T.el: 52,73 
10 gün evvel mur..:ıcant. -

Osmanlı 
Saffet Sıdkı Bilmen 

a:On seku Şair Padifab hakkında edebiıt bir tetkik , ___ _ 
Yeni çaktı - Fiatr 35 kurut 

c:ır .. 

, KUŞ TÜYÜNDEN -. ~ 
~--•BU AKŞAM--•Q~ Yastık, l'orgnn. Yatak kıılJanmak hem ke .. ,enlze ve hem 4e 

BEŞİKT AŞaAHÇESlNDE s;~;:::~i~: BİR KUSTUYU YASTIK 2 LiRAOIR 
MÜZEYYEN SENAR Yatak, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, San-

NECA Tl TOKY Ay cl:ılvacılar sokak. Ömer B:ıll olln Kuıı tliyü Fabrikam .. Telefon: 23027 .. 

\'E ARKADAŞLARI 
FevknlM.? zengin blr pro.-;r mla 

Muhte§em bir gece 
Aynca: 16 klşlllk !asıl saz heyeti 

Telefon: 429!JO -

" Bir ecnebi •-ıı 
Takslm. A~'11.SPaşa. Nlşantaş, 

Maçka semtlerinde. iyi mobllya-
Jı, banyolu, mutınka telefonlu, s 
l!A 4 odalı bir daire bir sene 
müddetle kiralamak istiyor. sa. 
b:ıh s:ıat 10 a kadar 44552 nu
marnyn, 10 dan sanrn 24152 nu
mııraya te!e!onıa müracaat edll-
me~ı. .._,.fi 

•Bahçe meraklıları • 
Modern v111A bahçeleriniz lçln 

nııdld& çok çe~lt sil3 fidanları, 
çamlar, manolyalar, salon ye
şillikleri, gül:er ve s:ıireyi Orta
köy Ankara bahçeslnde bulabi-
llrslnlz.. Vasil 

&ÖZEi KREM 
Haklkt güzellilı:: kremi -GOZENPUDR 

en ince tutan pudra Yeni renkler -
Göı~n Brivantlni 

Krlstallze ve Ukl~ 
Yağlı ·Yağsız -Güzellik Sütü - Cildi gençleştirir. Kadife 

gibi bir ten yaratır 

GÖZEN ALLIGI caztp renkler Lavanta Çiçeği 
SEV BENİ 

OÖZEN'in dört I..tokulu Iosyonlan ~s~ 
HULYA 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe parfumu 
Itriyat depolan Gözen müeneseıi.BUyük Poatane caddesi No. 5 . Zayi - İnebolu nürus mcmurlu· 

ğundan aldı[P.m nüfus tezkeremi ve 
beraberinde Inebolu askerlik şııbealn- ~--••••••••••••••••••ııiİll+ıİ•-" 
den verilen askerlik tezkeremt Bey 
oğlu yabancı askerlik ~ubeslnde mu· 
ka.yyet İstanbul llman 1şletme31nden 
verilmiş olan gem1clllk llma.n cilzda
nımal ekmek karneını ve Tophane 
dlspanseHnce mukayyet; atelye klet
dını kaybettim. Yenısını alaca~un. 
dan eskllerlnln hükmü yoktur. 

331 doğumlu Hasan oğlu S;ıllh 
Yu•·arlak 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi 
Müessesesinden 

Müessesemizin merkez ve §Ubeleri için bilgili 
ve tecrübe sahibi muhaseb'ecilere ihtiyaç vardır. 
Bunlara ehliyetlerine göre 210 liraya kadar 
maaş verilebilecektir. Talip olanlarin ellerin
deki vesikalarla birlikte Müessesenin Ankara
daki meırkezile 1 tanbuldaki şubesine J>izzat 
müracaat etmeleri, tahriren yapılacak müra~a
atlarin da Ankara Merke::ine gönderilmesi ilan ı 
olunur. 


