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Yeni Almanyayı 
yaratan 

• 
yenı ruh 

Berlln civarında zırhlı silfthlar 
mektebini gezdik. Her yıl sayısı 
artan, yanyana büyük paviyon
ıardan yapılmış olan bu mektep, 
atelyelerl ve garajlarlle büyük 
bir saha kaplıyor. Buna bir de 
dereleri, tepeleri, göl ve orman
lan, yapma köylerile tam bir mu
harebe meydanı kadar geniş bir 
manevra sahası katarsanız zırhlı 
kıtaat mektebi hakkında bir fikir 
ed.lnmek kolay olur. Burada, bü
yük bir tank hücumu seyrettik. 
Sa.ldınştan önce haktld blr topçu 
t.teşl. tarlalardaki mayınları te
mizleyen istihkfuncılann zor iş
lerini, sonra gizlendikleri yerler
<.1en birdenbire çıkagelen irili 
ufakh tanklann top atRre.k iler
J,.yışletini gördük. 

lnönU gezisi 
yarın açıllyor 

Valimiz, aöyliyeceği nutukta İıtanbulun Milli 
Şef'e ebedi bağlılık duygularina tercüman olaca 

lıtanbul halkının Reieicümhu
rumuz ismet lnönU' ne derin bai
lılık ve minnet duygularının bir 
nieanesl olmak üzere inta edilen 
(lnönli gezisi) yannld pazar gü
nü saat J 2,30 da Vail ve Bele
diye reisi Dr. B. LO.tff Kırdarİn 
bir nutku ile açılacaktır. 

lıtanbul Şehir meclisi geçen 
sene iki brar vermlıtl. Bunlar-
dan biri lstanbulun lman yolun
da aarfedilen gayretler aruında 
tehrln en mühim meydanların
dan biri olan Tak.imde İnı>nll 
gezisi vlicuda getirilmesine, di-

ğeri de gene burada Milli Şefin 
yUksek sanat klJ'llletini haiz bir 
heykelinin dikilmesine dairdir. 

Dr. B. Uhfi Klrdar, yann ln· 
önü gezisinin açılıt töreni müna
sebetile söyliyeceği nutukta Be
lediye meclisinin tehir halkıni 
temsilen, ittifakla ve alkıılarla 
vermiş oldui;u kararlardan birin
cisinin tatbik sahasına konuldu
~nu anlatacak ve lstanb111un 
Milli Şefimize kartı ebedi bağ-1..
lık ve minnet duygularına terci!• 
ınan olacaktır. 

BU SABABB:i 'l'ELGB.A.PLAB 

Stalingrad şehri bomba 
yağmuru altında 

He~ Stalingrad, hem de Rjev dışlarında 
şiddetli muhare.beler devam ediyor 

Londra 29 (A.A.) - Dün gece 
Moıkovadan gelen habedere göre, 
Almanların aiır tazyikına rairnen, 
Ruslar mukavemet etmekte ve Sta• 
lmırad haricinde dehşetli muharebe
ler cereyan ebnektedir. 

man ciddi bir tehlilce helirmip, fakat tadır. Almenlar, Stalingradın tiınaU 
Rus tankları vaktinde yetitmiştir. 60 grırbiıinden do ilerliyememitlcrdir. 
Alman tanlı.:ı tahribedilmiştir. D v h · 1 k le • ı ogu cep cııın " mer ez esım n-

~lmanlar ~talingrada dalgalar d 19 general Zunkofun kornutuındakj 
halınde hava hucumlanna devam et- Rus kuvvetleri ilerliyerek birçok 
melde ve ıehri sistemll bir tekilde kQ 1 • d h 1 l Al 
bombalamak.tadır. Almanların bu meı n yer en a a a m~ş ar ve -
h h.. l d ak d hi man mUdafaa hattında 'bır rahne ıtç-

av!\ ucum arın. an m aa ı, ıe r mı lardır. 
halkının mancvıyahnı aarumaktu. f Bize, t'n eskiden en yeniye, en 

ufaktan en trlve kadar bütün 
tank, kamyon, tOpçeker tJplertnt 
göster1o anlatan kumandan, hem 
eskı 'r görgülü bir asker, hem 
mesleğine çok meraklı bir 
·mütehnssıstı. Kocaman çelik 
ft.lA.metleri yavrusu gibi okşuyor
du. Zırhlı kamyonları gösterir
ken nYenl Alman ordusunun ru
hun dedi. Bunlar motörlü kıtalar 

Askeri terfi listesi 
Dün gece yarısı Moskovada neı

redilen resmi Ruı tehliğ~ dUn Rus 
kuvvetlerinin bir geco evvelki teb
liğde bildirilen ~erlerde çarpıştık
larını tekrarlamaktadır. Stallngrada 
k.8.l'fl Alman taarruzlan artıp ıiddet
lenmiı. Rualann mukavemeti de 
sertleırniıtir. Şehrin ıimali garbisin
de bir Alman zırhlı kolu yarma ha· 
reketi yapmağa teşebbüs ettiğ{ za-

Şehrin •~malannda birçok hava mu- Karıı:aı cephesine gelince, muha 
harebelcri cereyan etmektedir. Tay- rebelcr, Prohladnaya, Moz.dok vo 
yareler tehrin merkezinde büyük Kra1nodar cenubunda cereyan ct
tahribat yapm111lardır. mektedir. Rwlar Pro1ıladnayaru11 

Birer derece terfi eden general ve 
subayların isimlerini neşrediyoruz 

Ruslar, Don dlrse~ içlndo bulunan cenubu ıarkisine indirilen bir Alm~• 
Kletskayada mukavemet etmekte ve paraıUtçü mUfrezesini kısmen imha 
Alman tCl§Cbbüslerine mani olmak- ve kısmen eıir etmitlerdir. 

arkasından piyade götüren, etra- Aııkara 28 - 30 Alusto.ı as
tı kalın çelikle örtülmüş, 1çleı1n- keri terfı list.al yük.<Jek tudlka ikti-

ran eylenılştır. Bu llsteye ıöre, orge
de iki, bazen üç mitralyözü de neralllğe tertt eden korgeneraller 
bulunan süratli arabalardı. Tank- şunlardır: 
lardan sonra düşman ate, hattı- Mustafa Mu~lall, cemu O.bit Toy
nı yarıp gecen, ve vardığl yerde, demir. 
içindeki şlHUılarla hemen bir ta- Korgeneralliğe tertl eden tü.oıge.ne
a.rruz merkezi kuran bu zırhlı raller: 
kamvonlardı. Bunların uzun tec- Ekrem Baydar, Şemscttln Tıınet, 
rübelerden sonra bu harbin ihti- İshak Avnt Akdağ, ı. Hakkı Akoğuı, 

d x. Rıfat Mataracı. 
yaçlarına göre '.\'apıl ıDmı -s~ve Tümgencrallltt tıerfl eden tu~~cne-
Reve. hevecanla söyllvcn kuman- raller: 
<hn. tanklardakt yenllikleı·ı anla- Cevdet Bllglçln. n. :ırebmt Atakan, 
tlrken, gözlerinde bir znfcr parıl- M. sırn Beyrek, Emin Çınar. M. 
tımle dedi ki: < Tankların zlndr- Kenan Esenkut, M. Rasim Topsever, 
lerlni cevlren şu tekerleklerin bil- SMtet. Poznntı. M. Sllreyya. Serter, 
yük mü, yoksa küçük mü yapıl- Mustafa Bendi Rastın Senglr. 
ması daha favdalı olarağım a:n- Tümr:encra.lıiğe terfl eden tu~ıun\-

ra.1: 
lamak için, avlarca. geceleri evle- Salt Nıılman. 
~mizde tecrübeler yaptık. hğangl- BarC'm s dereceye tcrtt ~den A1. 
s nin dalın davanıklı oldu unu. Ad. Mklm: 
l1angtslnde lilstlğin daha :fa~la Münir Kocacıtak, 
dayandıjtını görmek için, saat- Tuğgeneralliğe tertl eden tuıı. ko
lcrce, p;ünlerce ve haftalarca eli- mut.anlan: 
mlzle tekerlekler çevlrdik ... ı. M, Fazıl Aykut., M. Fazıl Englnakm, 

Feyzullah Barshan, Oallp Ulaş, H. 
Pek n:rılamadım, temamlad1: Hüsnii Eltlı4, AbdülA.zlz İlter, i. Hak-
- Versav sulhu ordu ve silAh kı Tekçe. M, seum Aydın, M. Salt 

yapmayı Almanyaya yasak et- Balloğlu, Abdülkadir seven, H6.mlt 
mlşti. Fabrikalar kontrol altında Doğruer. A, Besim, M. Rıfat öztorun, 
idi. Biz ~ene askerler, bugünü İhsan Öğürlel', Abdullah Lh. 
hazırlamak lcin tank tectübcle- Tuğgene-raltığe tertl eden levazım 

rlni gizlice, r.vJmi7d(', nv11ncak- aı~~~n Smıakın. 
lnrl ynoıvordu'k.\' Tu~cencralllf!e terfi eden tabip al-

Söylcdikleıi sekiz, on senelik, bay: 
gecmi~ zamana aitti. Aklıma gel- Niyazı ismet Gözcü. 
dl. O vakitler. Cenevrede topla- Tuğgeneralliğe tcrrı eden vcteı lııer 
nan <rDi.invanm en büvilk konfe- albay: 
ransı,. sil~hlaıı azaıtmava u~ra- Ali Karadeniz. 
şıyordu. Almanvnmn sil~hı :raten Deni'l: tuğgencralllğ8 tertt eden 

.. .. tuğbay: 
azaltılmıştı. Buyuk devletleı1n, Cevat uıman. 
silahlarım nasıl ve ne şekilde Barem 4. dereceye tertı eden As. 
indireceği konuşuluvordu. Al- Ad. hflklmler: 
:rnanyada henüz ne Bitlerden. ne Abdürrahman ihsan Toksö;ı:, Şenı-
l'iasvonal Sosyalistlikten <'Ser setLtıı Türer, H. Htis.nü Aydemir. 
vardı. Cenevredekl Alman dele- i~tıyat.ta tujtgeııeralllğe terfi eden: 
gesi, büyük devletlerin de Alınan- i. Hakkı Alpay, 
ya gibi silA.hlaİ'ım azaltmalarını, Albayhğa terrı eden lrunnay yar-

baylar: 
Yal1ut Almanyaya da bir derece Halit Aykut, BurhaneLtlu Özköt, 
silfihlanmak ictn müsaade verll- Azmi Turkay, 
mesini dillyordu. Hangi sllfthla- ....................................... , 
nn taarruza. hangilerinin müda- tereyağı yemiyor, fakat top ya
faaya Y.aradığı hakkmdaki med- pıyor11 demişti. 
rese rnbnakasaları, Po1onva. Çe· Almanyanın askert kudretinin 
kostovakva. Romanva gibi kuv- sını buradadır Alman milleti 
ve~U devletler deleıtelerlnin pehli- bugün tereyağı· yiyemiyor. ' Fakat 
va:nlığı arasında Almanya, kon- tereyağı yemediğini beş altı yıl 
feransı bıraktı gitti ve giderken· .. sö lü d "R<> .. k ı ü Al d .. A. • once y yor u. ~ a an ş p-
« manya 11 esen nızg rdan ha- heli bir zatertn neşesi içinde 
berinlz yok, beni dinleınedlnlz k Alma n1 sllAhl 

l ks 1 d dl • uyur en, nya ye cı a-
J> şman olaca ınız '' c . nn t ··besini rd ecru yapıyo u. 

Bugünkü harbd~. ~~vaşan dev- Aradaki farkı yapan belki bu 

Yarbaylı~a terfl eden kurmay bin
başılar: 

Kllmll Oh-a, Enver Aka, Nlznmet.. 
tın Karacebe. Hllzım Ert.en, Necatı 
İlter. Şükr!i Slrer, Hakkı Önen, Fah
rettln Aykut, :Muhan-em Sa\•tek.\n\ 
Lutfl Güvenç, All Rıza Onan, Ahmet 
Adnan Akan, Necmettin GOnbay, 

Başvekil S!vasta Cassere 
hava hücumu 

l{adrl P~rk, Ralf Yasar. 

muhtelif 
etti 

B. Şükrü SaraçoğJu, 
müesseseleri ziyaret 32 İngiliz tayyare i 

üslerine dönmedi 
Blnbnşüığa terrı eden kurmay yüz- Sıvas 2 9 (Akş~m) _ Başvekil 

başılar: B Ş"lı: .. 5 "l _ı.. t 15 
Cel~l Erikan, Şadl Tahsin Özyap- · u ~u aracog u, uu,n saa te 

rak Fı'hamcttln Aybnrlas, Halil Oft- refakatınde orgeneral Khım Orbay 
11eY, Nazmı Yöndar, Sn.tın YıırJan, :Se- bulunduğu 'halde, şehrimize. gelmif, 
lAhııtUn 'l'Uma'k. Sırr.ı Ökten. ).fu- ali, lcoınut.n, Belddiye. P.artl. ..., 
harrem İhs:ın Kızıloğlu, Sellihnttln kert, mülki erk&n ilo Sıvaslılar ta
Günk\lt, M. Ali Aytaş, Muhittin Ok- rafından 'karşılanmışhr. Başvekil, 
yavuz. Fehınl Durukım, Cemi! Ulu- bir müddet sonrl\ valiyi, komutanı, 
çevik. İ, Hakkı Kurtböke, Sedat De- Belediyeyi, Sıvas Atatürk mü-ıesini, 
mlrtaş, Tahir Tlpl, Ceınnl Mandan- Sıvas kongresinin toplanmı, olduğu 
o~lu, Remzi Soyo~uz, saahattltı salonu, Reisicümhurumuz lsnıet lnö-
Kaptan. .. .. k ld v k • ü · 

Alba 1ı(la terfi eden plyııde yarbay- nun~n. 0 umuş .0 ugu 9·3 en r ştı-
la . y yeyı zıyaret ettikten sonra Devlet 
~amil Erçlıı, M. FeVLI Ank, M. Demiryollan cer atelyesinl gezmit

Etbeın Yener, M. Necmettin Tunçer. tir. 
Mehmet Kutmımt-0, İ. Fehmi Akın, B. Şükrü s~racoğlu, burada gör
Sldık Paran, A. Nafl Tankut, M. Fah- düğü intizamdan fevkalade mem
rl Ktrkalnn. Fehmi Nnrter, M, I1'ah- nun kalmış ve böyle büyük işlerin 
rl Ener, A. Kl\zım Yeyman, namdl böyle tevk ve gayretle başarılacağını 

eserlerinden Şif aiye ve Gök medre- •• 
aelerini, öğretmen ve nnat okult:ın- Lon:I 29 (A:. A.) - İı1gıhM 
nı askeri kışloyı ve hastaneyi ziy - bomba uçakları dun al,ş m Almıı.n-
re~ ctmi,tir yamn CagseJ §ehrilc daha b zı yeı·· 

· feri bomb~lllmıııl rdır. Hücum te irll 
Komutan BaıvekRe •A-er~r- olmu~tur. Bu akın! rd n 30 homb!l 

van~ından yemek ıunmu~tur. B §• ve 2 avcı uça(;ı dönmemiştir. 
vek~I bu yemekten tadarak ~.ek lez- Barlin 29 (A.A.) _ Ca

91
,..l'c ya

zetlı bulmuş ve askerlere donerek: pılan hav hücumu orta derecedcı 
<-Arkadaşlık türlü türlü olur: ben bir ehemmiyeti h'lizdır. Müte nız 
yemeğinizi yemellı:e sizinle karavana tayyo.relcrdcn üçte birinin düş'irül· 
arkadaşı oldum.> demit ve askerler mÜlf olması rnuht ·meldir. K yıpl -
cVarol> sö-ılerile mukabelede bu- nn bu kad r yüksek olm sı, hem t .. 
lunmuııtur. B. Şükrü Saracoğlu has· l".rruza. hem de müdııfıı ya yıırıymt. 
taneyi ~iyareti esnasında, koğuşları mehtnptnn ilel".İ gelmiştir. 
dola~rak hutalann habnnı sormuş- - - - - -~ 
tur. 

Parti reisi dün akşam saat 20,30 
da Başvekil t~refine bir ziyafet vcro

Batı Pasifôk'te 
Özveren. Nuri Yüıer. söylemi~. müteakihen Sıvasın tariht 
Yarbnylı~ tcrtl eden piyade blnbn- -------------------------

miştir. 

Müttefikler, Japonlaır 
karşi mühim kuvvetleı.

göndermişler 

şılar: M h • d 
M. -KAmU Altunay, Kadıi A1tuğ, JSJf Cep eStO e 

Ali Rıza Aksoy, Muzaffer Cebe. Ab- Londra 28 (A.A.) - İtalyan 
dürrahman Yılmaz, İ. Halil Öz;bin- 29 (A A ) .. .. ı ~ .... 

Tiranda zelzele 
göl, İsmail Zekt Arıkan, Knjıl Tunç- Londm · · - Batı çolun- haberler ajansının b ldird16 ..... ~ 
ay, Yaşar Sokullu, Kı>mnl Bal+..a, de durgunlu\: devam etmektedir. göre, perşembe günü. vuku bulan l..ondra 2~ (A.A.)- Cenubu cı.ıw 
Sabri E~. Ethem Ataç, Ce Elalemeyn çevresinde Yenl Zelanda bir deprem neticesinde Aınavut- hl Pa.sifik adalannda ıiddetli ç'>rpıt
vat Aıter. Asım Akıncı, Ne_ş'ct kuvvetlerinin yaptıkları, evvelce bil- lukta mühim hasarlar kaydedil- malar cereyan etmektedir. MühitQ 
Şensoy, Nuri ~ıkmnn Hakla. Özturk. . . • miş ve bir kaç kişi ölmüşt;ür. mUttefik kınrvctleri bir adııya çıka• 
Sezal Ökte, cemal Tarhan, Murat li!r- dırılmış olan baskın hareketi netice· Deprem Arnavutluğun merkezi Tılmış olan Japonlan karşı! rn Sll 
clyaş, Haslp Rona, Kazım Uğur, Ha- sinde bir İtalyan taburunun üçte iki- Tirana'da ve bazı kasabalarda gönderilmiştir. Müttefik tayyareler, 
şlm Ert?-n, Vchbl Erdll, S:ılnhnd__cH.ıı sinin imha edildiği anlaşılmı§tır. hissedil~tlr. alçaktan uçarak Japon mcvzılerinJ 
Ntr.al, Ihsan Aknt, Mihri Serdaro~Iu, 111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111H11 .. 111ıın11 oiddetle hombalamışlardır. Avus-
Fahrl Alaçam, Rı.tat Alpan, Fuat B h b• d (8) tralyada hava kuvvetleri k.um ndnru' 
önsel Hüsnü Dumlu Abdülkuddlis. u ar ın sonun a: 

1 
Bl . 

1 
. 

Turg~y. Hurş!t Edre~. Nuri Toker, gen.erla .. emıl, >u çarpı§ml ankııl1 nhel1t> 
Hnyı·l Att.11:\, Nuri Akm, Esat AkçeUn. cosı ıenu~ "m":"":''· oma .. a e-
Cemaleddln Akpmar Ahmet Kutbay ıaber, nehccden ilmıtlı oldugunu vo 
Tcvf!k Ural, Mazha~ Bilgen, Kcmıı.İ lnaıı.n ayağı ha.tmamış ormanlarda.. 
A~ralığll, Abdürrahman Eren, Saffet dizlerine kadar bataklıklara b!!ıtark 
K~yan, Kemal Ergüder, Ke;nal harekata iııtirak eden Avll!tr<ılyalt 
Tunçer, İdris Morgus, Faruk Öde· a1kerlerden sitayi~le bahsetmiştir. 
miş, Vamık Erkaya, Zekl Alp, CelA- Vaıingtonda bir Amı?rikan aözcll-
lettln Akpınar, Şükrü Duyc.:ı.k, ce:Al sü, Salomon uclalannın Japonlar la-
Akçay, Şefik Türker, Abdürrahman rafından iHalini, geriye çekilmiyca 
Orbay, Muzaffer Oillencr. Muhlddiıı kuvvetli biı- keşif kolu d~ tavsi( el-
Uluooy; Nazlt Oü.nay, Tahir A.k!.n~ı, miıtlr. Bu adalarda askeri faal;yot 
Nuri xurdakul, Sallh Oöçerdcm, Hı!- henüz bitrncmittir. 
ml Erkal, Hüsameddin Yasho~ıu, Adll 
Akalın, O.>man Göbeleıı, M. Tevfik 
Ural, 

Blnb:ıtılıb terrı eden piyade yüz
başılar: 

Hidayet Erdönmez, CelAl Abak, C&
mtl Koçak, Behçet Dotazıberker, Nu
ri thker, İbrahlm Burak, Dunnuş 

( Devami ..ıüfe 2. aütun 3 te) 

Uçan kaleler bir ta.yyar<t 
fabrikaııni 

bombalamıılar 

letıer, o devirde but·.l:n slIA.hlan silA.hlar de~lldir yahut olmıya
altnarak ordusu yüz bine indiril- caktır. Bu silA.hİan başkaları da ,============::x 
tnfş olan Almanya ile, silahlarını yapıyor, fazlasını da yapacaktır. Yeni tefrikamiz 

Londra 29 (A.A.) - Uçan Q. 
leler, ştmaıt Fransada Amyeın ci
varında Almanya hesabına tay
yare imal etmekte olan bl.r :tab
rikaya hücum ederek bombal"'° 
mışlardır. 

n.sla azııltmava razı olmayan Aradaki farkı yapan, blr mllletln 
:FranS!l. İngiltere ve etraflann- ruhuna aşılanmış, bir •<Büyük 
dakı Riiçük İtilaf devletleridir. günıı feragati, bu ,,Gelecek zaferıı 

Alnıanya, sonradan herkesin hazırlığına. gerektlrdiifi bUtün 
gözü ön~nde alabildiğine ı:;ilahla- r:dakArlıkıa:·ıa katlttnma, boyun 
nırken, öbilr memleketlerde alay E>gme yetkisıdlr. Bugünden son
başıamıı:tı. Alman milleti aç ka- rası ne olursa olsun, bugüne 
lıvor, stıiih yapıvordu. Bugün kadar olanı yapan ve dünyayı şa
h1ngntere, Amerika ikinci cep- sırtan, tanklar ve tayyareler de-

e açaınazlnr .. dlve mevdan oku- ttn, bunları yapan, hazırlaynn, 
Yan Alman Nazın Dı. Gabbels, ku11anan ye.nl bir insan ruhu· 
- tyı lıatn Jonın - o za,nan1ar dur. 

YEDiKULE 
Zindanlarında 

- Tarihi roman -
Yazan: lskender F. Sertem 
Bugün altıncı sahifemizde 

okuyunuz 

. 
Pariste bir suikast 

Londra 29 (A.A.) - İfşa edil
diğine göre çarşamba günü, Pa
rts sinemalarından birinde blr 
bomb:ı patlamıştır. Bu sulkast 
Mihver tarafdarı muhan·Ir Ma.l'
seı Dcat'ya knışı yapılmıştır. 
Kendlsl yaralanm1şsa da 3 ldşt 
ölmU~. 40 kişi vamlfl.nnuştır. 

Parls raıiyosu F.ranrnda 
bin yahudlnln te' kit edlld 



Sahife 2 

SÖZÜN 6EliŞI 
Akıl öğretmek 

AK!ŞAM 

A keri terfi H 
(Baı tar"fı t inci ıııhifcde) Medeni Betıs. Re.ş:ıt Mcter, Vehbi 

Daran, Nncl Ya.vuz. HJJnıl Baybek, Çömen, Şevket Demlrbük, Reşat Be
Kemal Ertiirk, Atıf CJnoCiu, Vedat rlk:uı, Vedat Baykal. 
Gürkan, Nacı Özdemlr, tsmnll Erdem, Ayrıca hava sınıfından 36 te~meıı 
.Jo"eyz1 Yılmaz. Tahir Ertan, Nureddin de tistteğmenllğe terli etml§tlr. 
Tu~cn, şeşaaddin Akın, Umran J..evazım albaylığına tel'!l edenler: 
Kocatürk, Selim Mete, !4uzaffer Şem!l Önder, Salim D~e. Tahir 
Esmen Necip Etkulu. Celflled- Türken, Kdmı1 Kazan. Adil Kopa-
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• 

ı Stalingra da A m 
IR1evde Rus taa r z 

ı şte en cömcrWe yaptağınuz iş budur. 7..atcn meşhur söz
dür. Herkes hafızasından şlkAyet eder de aklından şikA

Jet eden yoktur. Ve büyük hakim Descartes'in dediği gibi akıl 
yeryüdinde en iyi tak~lm edilmiş olan şeydir: Zira kimse, hat
U başka hu uslarda en az kanaatkar olanlar bile kenlli akılln
rmdnn dnha fazlasını istemezler. Gerçi ara sıra lıBen hiru ap
Wımdıru diyenler çoktur. Fakat bu söz ırf şaka olsun diye söy
lenir. l'oksa bmm ·öyleyen yine aklının yeryiiziin<lckl akılların 
m. iyisi oJduğunl!nn emindir. 

dln Dumlu, Ak.it EraJ, Adnan ran, Şe\ld. Yiğiter, Tev!ikl Gti.ndcy, 
Akbıyık, Ethem Bo~acan, Necati sa. Turgut Sanberk, Nuri Kılıç, Abdül
yın, Galip, Şevket Silalp, Şükrü Al- fettah Oğuznta. 

'ı ~ 
; Kaf kasta Almanlar, bazı dağ geçitle- ~ 

Etrafınwı bakımz: Hayatlanndn kiz tavuğa vereme-

kan, SaUh özcan, Zeki Akımın, Sil- Levazım yarbaylığma trrfl edenler: 
leymnn BaşP~m~. Necatı BUyük Ka- m\mlt Aktunaç, Şftkrfi Geremen, 
raman, Ömer Kurul, Hidayet Kam- izzet Pırak, Avni Ayaz, Fıtri Asara~r. 
can, Ferit 'Ünal, Reşat Baykan. Re- Rahmi Kayal, Celfıleddln •mu, Arft 
tik Sanal, Hnlll Anıl, Avni Hayranlı, !edeleç, 

rini daha ele geçirdiklerini bildiriyor ( 

ı 
ı 

kff'ri halde oturduklan yerden mflyonhık ordulnnn başında
l.fiere akıl Civretmeğc kalkan ne çok ins.m göreceksiniz. Bıyık 
altından giilmek hnklunız baki kalmak şartile onlarla konuşu-
11uz. Size '!1ar~al Bilmem J{im'in şark cephesinde yaptığı hatn
J:m. kırdıgı potfaıı sayıp dökeceklerdir. Şuradaki l.."Uvvctlcrinl 
cJnğ:tmayıp şu şekilde toplasaymı şimCli oktan şurn a varmış 
oJ::ıcakmı.,! Halbuki ize ordul:ır t.cıparlamaktnn bahseden bu ?:at 
tJfor p"ntalomınu biraz yukan cekmiş ols.'lydı p.'lçnlan ycr<le 
dirünmcktcn hö •le liyme liyme olmazdı. 

- Rence şu tarafa doi:•Tu J:'İtrnelidirlcr. üte(le iş yoktur. Fi
Jan yere yüklensin. bak ne olur! Dediğim ıkmazsa ben kafamı 
11 ttımvla kınıtır, (;vıc dola~nm. 

iddinya balon hele! Aklından ne katlar emin! Binler<'.e in
f:an. vı~m YJ:!ın malzeme 1.iyan cttirer.elr. sonra dediği çıkmazsa 
lrrndi-=i s&<'larını u•tırayla kazıtacak. Simdi buna nk11Iı de:;.ıı 
cl!ycll:tir mi~niz? " 

f'~cnnlcree birine ra<ladım. Dünyada akıl öğTctmedlği ln
ııt'!n lHrakmadı. ı\ynlırken: 

- Yek. eli or<lu, diinvada adam knlma<lı. Yapılan işlere 
balnv<ırum <la a•·wol'tım. Akı11ı ntlam kıthğı var! 

Ve kederler kinde çıktı gitti.Ne dersiniz? Allah kimseyi ak
hndan ~ikfi~etçf etmesin Yoksa halimiz :nke olurdu! 

Şevket Rado 

Haftanın program ve tahminleri 

İstanbul at yarışlannın sekizinci cuk 60, 5 - Bahtiyar 58.5, 6 • Tar
Lafta koşuları yan.ı Veliefendi ko- 2an S4.5 lı:ilo ile ittiriık etmektedir
fU mahallinde saat 1 S,30 da yapı- leı. Mesafenin uzun olu~u vüzünden 
lacaktır. Gün geçtikçe fazla a!Aka :zevkli geçeceği muhakkak. bulunan 
gören yarııların nihayctlenmesine bu yarışta Sava ve İomurcuk favori.
ili hnfta kaldığından meraklıların dir. 
aon kozlarını oynamak üzere koşu o·· d'" •• k lk' d k' h k d . or uneu o•u: ı yaşın a 1 
&a ıuı~a 11 ın e eceklen muhakkak- yerli aafkan Arap at ve kısrnklarına 
tır. Dırer haftalara nazaran daha mahsus lan b ko f • 
h 1 

.. • •v• • o u şunun mcaa esı 
eyecan ı geçeceğini umıdettıgımız l 200 metre ikramiyeııi 1050 liradır. 

l:o{~lnıın program• ile tahminleri Ko§uya f _ 'varat 56, 2 - Hiimayun 
•v·~ı~n ~~nrılmışt0ır: 56, 3 - Destegül 54.5, 4 - Zehrimar 

nncı eş~: ç ynşındaki yerli 54.5, 5 - Pınar 54.5, 6- Hasba 54.5. 
yonmkan lngılız tayları arasındaki 7 N·ı··r 54 5 k'I ·ı · t' '-k t 
ı_ • - ı u er • ı o ı e ış ıru e -
aoşunun mcıınfesı 1200 metre, ikra- mekted rl ]k · "k · · 3 . , ı er. rnmıyc mı ·tarının 
mıyc• ı 00 lıradır. Koşuya 1 - Ka- fa-lal "' .~ı •· _ı k ı· k 1 d . ZJ ıgı ;y uı.unacn ço a u a 1 ve ııı-

5~r 556
;, 

2 İkrrr;~ 5s~.,3 -.lM~n~~ikş in geçecek olan bu koşuda favori 
• • - 1\ • ı o ı e ıştıra Hümayundur. 

«:-tmcktedirler. Favorılerimiz Mene-
1'-lş ve Tıryakidir, Bqinci koşu: Üç ve daha yukarı 

lldnci koşu: Üç yaşındaki safknn yaııtaki saf kan İngiliz at ve lcısrak
Arnp erkek ve di,i taylarına mahsus lımn~ mahsus olnn bu koşunun me
olan bu ko~unun m'eıınfeııi 1200 met- s:ıfesı 2000 metre, ikramiye.si 400 
rtı ikramiyesi 300 liradır. Koşuya lıradır. Koşuya 1 • Komisarj 60, 2 -
1 - Rind 56, 2 - Can 56, 3 Dahi Dandi 60, 3 - Karnbiber 4 7. 4 • 
56, 4 - llızır 56, 5 _Vecize Ş4.5 Heybeli 47, 5 - Çobankızı 45.5 kilo 
lilo ile iştirak etmektedirler. Favo- ile İştirak etmektedirler. Favori 
n1erimiz Hızır, Dahidir. Canın sür- Dandi ve Çobankızı ise de ıürprizli 
priz ihtimali vardır. geçmesi büyük bir ihtimal dahilinde 

Üçüncü ko,u: Dört ve daha yu- bulunan b·r koıuda diğer atlara da 
lan ya~taki afkan Arap at ve im- şans vcrilmeJidir. 
•ldarına mahsus olan bu koşunun lkili bahis: 2, 3, 4, 5 inci koşu-
mesafcsi 3000 metre, ikramiyesi lardadır. 
300 liradır, Koşuya 1 - Tuna 60, 2 • Çifte bahis: 2 ile 4 ve 4 ile 5 in-
Sava 60, 3 - Bora 60, 4 • Tomur- ci koşulaT üzerinedir. 

Türkiye atletizm birinci li'Jeri 
Müsabakalar yaran Fenerbahçe 

stadında yapıhyor 

Hüseyin özduynn, Nuri Merycn, Sır- Levazım blnbaşılığınn tcdl ecıen-
n Ataman, Rem1I Okny, N:tlm Dum- ler: 
ıu, zeki Kızılışık, Naci özttiı'k, ce. CelA.l Basnran, İdris Erçetin, Hak
rnal Sungurnlp, Nar.mi Alknn, Nured- kı Esmeroğlu, AU Rumpar, Atıf Ya
dln Oktay, Şemsi Çetintaş. Osman k'ım, 
Tanen, Halil Sümer, Taceddin Canalp, Tabip yarb ylığa terli Menler: 
Ragıp Kandemir, Bekir Ed~. Salih Mustnta Alp, Fehmi Baykal, Ra.lf 
Bflmen, Atıf Özıncn, Abdlilkndlr Ma- Eyüpoğlu, Kemaleddin, Zeki Pamir. 
vltuna, Kemaleddin Okan İhsan Tabip albaylıjtn terli edenler: 
Eı:ıı:ıyın, Galip seıglnalp, Bcdrt Öz- Efdnl Aştır, Burhaneddin Uras, 
dem, Zeki Özdeın. Tcvtık Akyilz Vahldettln Öznn, Xcmnleddbı 'l'ar
Enıln Üner, Avni Bnsyl~lt, Tevfık Atn- knm, Nizami Berk, Nlym:ı Baysan, 
çar, Kuddusi Kutluca, Şa.klr Aksun Reşat Gürol, Kemal Sırtı.!, Nuri Be
Cevdet özsli, Mckkl oursu. Enis ğen, Müb hlr Sandcr, Şilirrü Ayberk. 
Okman, Şerafeddin Goker. Cevdet Nuri Oilrol, Mustafa l;Tcpgörür, Sa
Örluğ. Nur1 Aksun, Recai DikmC'n llm Sunak, Erhr.n Sanati!r, Rıdvan ' 
Cavit Alnkan AIA.eddin Zeren, Sırr Tektrş, Mazhar Klpmen. Bur'hnncd
Yükselen, Hamit Kurt-0gıu, Kctıır.! din Tugnn, Ruhi Onat, Snmı Kap
Atasay, Ra.klp Ertuğ. Tevfik Okcebe tıınoğlu, CeUUeddln Özel, Hamı Ar
Hikmet Rua. Aziz Gökden.lz, Kema ca, R~mıl Ülgen, Nusret Şahlngör, 
"Öum, All tl'nver, S.'ldJk ün~ı. BalırJ Yusut Oeylful, LCıtti Göney. 
Büyükesen. Nurl Günışıl: Rıza urı Tabip blnba._qlığa terfi edenler: 
ven, Nuri Akmaner, r-.cr . Zlyalp, Recai Ergüden, .Abdülkadir Ta§- , 
N~et Bo1Jrnrt, Hakkı ö1ı>oren, ce- tan, Mazhar Tezonnr, Mustafa Ye
IA!eddin Altıntaş, H6mlt Esen, Rıza ner, Emin Durak, Sıılnı Keseıı J{e- , 
Işıl, Şektp Ergöz, F'azıl Y.'lrat. Nuıed- mal Özeren, Ziya Atasoy, Fnlk 'Ake.
dln Caner, Nalın Tan, Saim Erol lın, Necmeddln Ertunç, Fuat Eıoğlu. 
Tahsin Anllı, Tevfik Turgay, Hasan Samı BJrgln, Sabit Özkan. F..şref Ça~
Caner, Gani Güven.er, sadrı Kara- Iar, R'uştü Okay, Ahmet Biipen, Razi 
yalçm, Yaşar Altmnn, Mustafa Uğur Maner, Sadeddlıı. 
Bahrt Koçak, Şefik Acnr, Rasih Erbll, De.oh tuımay albaylığa trıfi eden: 
Nıırl Clııöcen, Lfıtrı Aksay. Nuı1 Gilnece, 
Albaylığa terfi eden silvarı yarbay. Deniz kumıny yarbaylı~a terfi J 

lan: edeuler: \ 
Tahsin yuzüak Abdussamet Sa)_ Zekı Bayat., Aziz Ulusan, Asım Şi- l ı 

gın, Lfı.UI Ortün. nlk, Sadi Etk, Sami F.rtüık, Sernıet 
Yarbaylığa terli eden suvarı bin- Gökdenl:t:, Sadık Ö:t.. 

ba'1sı: Deniz güvtrte albaylığa terfi eden-
İsmaıı Unkltı So1rnllu. ler: 
BfnblU}ılığa tertı eden sllvarl yıız- Tank Ersunı'., Osman Aksu, Arif 

Doğu cephesind ı 

Alınanlar. doğu cephesinin 
cenup çevresinde, Ruı:lar da mer
kez kesiminde tanr.ruzlarma de., 
vam ediyorlaf. Rusların Rjcv 
bölgceinde 115 kilometre geni~li
ğinde bir cephede 40 - 50 kilo
metre ilerlediklerini bildiren ıw
velki giinkii hueusi tebliğlerinden 
sonra bu cephedeki Sovtret ta
arnı:.rn hakkında resmi 1Yeni hir 
haber alınmamıştır. Dün öğleyin 
neşredilen 1esmi Ruıı tebliği, 
Rjev bölgesinde Rus kuvv~tJe
rinin düvman)a çargıştiklnnnı bil· 
dinnekle iktifo etmi~tir, 

Londradnn gelen haberler i~e. 
bu bölgede Rus tcınrruzunun de
vam ettiğini, Rusların bugtlnc 
kııdar geri ııldıklan ynlerin ııde
.cli 620 yi bulduğunu, Rjev - Vi
azma yolunu da lı.:cstiklt:rini hil
dirm~ktedir. Britanovıı ajnnemm 
Sovyet kuvvetlerinin Rjev §Ch
rine girdiklerine dl\İr olan haberi 
henüz teeyüdetmemişti~tir. 

Alman tebliğine göre Kahır 
gada düşmanın iki mavna ve 
R~ların yaptıkları taarruz lıa
znJıklan kınlmış, Ladoge e;<Hü 
cenubunda Rusların kuvvetli ta
arru1.ları, karşı taarruzlarla de
fedilmiş, 35 tank da tahıibolun-
muştur. 

Stalingrad etrafındaki hareka-

ba.,ı!arı: Talu, Faruk Uynroğh1, 
HAmlt Yıldırım. Abdtilkadlr Altıııny, Denl.l giivert.e ynıbnylı~n terfı Mahkemelerde: 

ta f!elince, şiddetli muhnrcbeln 
devam etmektedir. Londra rad~ 
yosuna gbre, Ruslar, Stalingra
dm şimali garbis'nde muvaffn
kıyetli bazı mevzii mukabil tanr
ruz.larda bulunmııılar ve mühim 
bir yolu da tutmuşlaTdır, Fnkıft 
fchrin cenubu garbisinde Alman
lar, Rus hatlarında yeni bir ge
diJc nçınağa muvaffak olmuşlnr 
ve ilerlemekte bulunmuşlardır. 

Alman lcsmi tebliği de Stalin
gıad muharebeler hakkında şu 
molıimatı "eriyor: •Stalirır,radın 
garbında ordumuz, dü,.manın 
müdafaa•!Jna rağm<'n, nr:ızi ka
~nmaktadır. Bu havnlıde bir 
kolordumuz, düşmnın 135 tan
kını iğtinam V<'yn tahribetmi~tir. 
Stalingrad 1ehri gece gündü~ 
bombo.rdıman edilmekt~dir. Vol
gadn düşmanın iki ydkcnli '\'c 

bir petrol gemısı yakılmıştır. 
Kafkıı.s}rıda dağ kıtaatımız, dii~ 
manın mukavemetine rağmen 
) üksek dağ geçitlerini zapteyle
mişler ve burada bulunan dü~ 
rnarı r;muplannı imha etmişler
dir. 

Mı.sır ~~phetiode: 

Mısır c:epneeinde Yeni ZclGn
arılılnrın baskın hareketinden 
ıoonra gene ııük\met a.vdet etmiş 
vtı lc.arıı harekatı topçu dtıellosu
na inhi.'IST etmiştiı, 

Seyfeddin Atı•, li'nvJ Yük:el, sıtkı edenler: · 
Uygur, Cevdet Azan, Funt Kuntman Celrtleddln Orhan, Hayreddin Er
Esat ÜlgencQıı, Necmeddll'l Pulııt '. Ülgen, Muzaffer ttlserin, Süreyya 
Kemal Batur, Enver Göltok, Zeki Kuntalp, Fehınl Erol, }'Chmi 'J'inc, 
ÖZkan, Hüseyin Özmnn, Yn§nr Piri- Refet Arnom. 

iyilik yaptık, kemlik bulduk 
~anık, Şevki B. Bingöl, Oallp Alk.ın j dnc:ı1ıtz. gilvı•rte blnbnşılığa. f.eı tı 
Ihsan Al,l:n. e en er. 

Albaylığa tertı eden tcpçu y:-ırbay• ı;a~ı:ııl Y~lıı~ , Enver Gurkan LClt-
Jar: 1 !1 Zaım, Rüştıı ttnlü 

Adamcağızın cüzdanını çafmaınılar 
Eakhyt?.hm derken başım helaya 

diye 
girdi 

oıhp 

Fnlk Pamir, Şevket Sökmen, Nlyn,,ı Deniz gilvrrte yilzbnşılığ'a ttırfJ 
Bora, Sabrt Gürtop, Hıfzı BeUn, Cl- edenler: A51iye fklncl ceza .m .. hkemcsı.nııı 
hanglr Berker, Aşir Arkayın Ktimll Salt Tunçoknn, NeJnt Tunguç, kapısında .suçlu İsmail asabi ba.kışUır-
Turkozü. ' 1 Fahlr Karaye!, Şerruıeddln Erak, ce- in kah etrafına toplanr.n seyirci ka
Yarbayiığa terfi eden topçu blnba- lfıl Benzalp, Rüştü Glirell, llilcnmed- labalııtmı kah kendisini getiren r.o-

§llar: • din Aykan, Satp Gfirk:ın. Nazmi ll~lerl süzüyor Ve homurdanıyor: 
All Eray:bar, Emin Gürler Bnk Abmı·, Hakkı Tıtıcr, Rnuf Atakan. - İyt!lk yaptık, kemlık bulduk. 

Tilllerı, Kfizım Aksoy, o ma'n Yur-
1 
Fanık Temel, Rıfnt Ö:r.enbaş, Hnllt Ad:ımcağızm eUzdnnını çnlmasınlar 

~ağ, Burhruıeddln Kaçnr, Eşref En-j Denl~erat, Hakkı Göksu. Ktlmll ı\s- diye alıp saklıyalım derken b:ı.şnn 
unlfi, Nlzameddln Çora, Ziya ÇI- langıray. belfiro girdi. Bir dahn klmw1e ly!iJk 
l~sfz, Necmeddln Yıldııgöz, İbrlhaı . ı Deniz makine blnbaşılığına terli yaparsam iki olsun. 
Ünalan, Hayri Ural, Atıf Akmer! İz- eden: Mahkeme açıldı, İsmail i'JUçlu yert-
zet Sözen Talat Kopan. ' I Ragıp CeyJftnsoy. ne uiurduktan sonra evrak okundu 

1'opçıı blnbnşılığn tcl'fı edenler: Deniz. mnkıne yuzbnı;ılı!'fn teı n Meğer 1ylllkscveı· iannllln ne pıo.rl-
Ahmet Gürler, İbr:;thlnı Akın Ştı ı fdeıller · retıerl vnrmışl Hlk~yesl pek gntlp. 

rafeddln Giray, Buı·hcıııeddln Savc.-l Necmeddlıı Karaca, <Jerlf Özkı~y. Mnhmutpnşada Yervant adında blı 
şan, Tevfik ö7gur, Avni ö~eı, Re~ıt Edip Ha.loş, Nihat YürUk, Adnan Er- ~ucu damacnnad:ın su boşaltmak lçln 
Altıntaf. tf!n, J':'ledenı Soysal. Ali Ognn, Hür- ıtl.stlk borudan sifon ycpmı.,. Suyu 

İstJhkfı.m smıfındrın albaylığa teıi rem Özkay, Zlyn Aykut, Remzi özer. akıtrnak üzere boruyu a1'!7.ına alıp 
edenler: N'ecmeddln Olgaç, Muzaftrr Bozok emmeğe ba§lamış, Fa.kat galiba te.. 

F!ltıi Ate~. 6abı1 Salok, NAzıın Adnan Okçu. lAşından biraz hızlıca emmiş ol~ak 
Özden, Hilmi Aktıt§ J d t f • ı • kJ, liistık borudan fışkırıın sular hız-

İst.ihkam &nıfınd~n yarbaylığa ter-ı an arına er 1 erı la adamcnğızın clğerlcrıne dolmu~. 
fi edenler: Al.Ilı\ Yl.IKTAN '.l'Ul'iGENV.RALIJGı Yervnnt ta boruyu elinden fırlatıp 

Abdülkadir Şengczer, Ethem Ma _ Ali haydar Akyar. yere yuvarl:ınmı1 ve aJzından ııulnr 
koç, l"ahrl Semlzo~iu, 11.nlflt Eı'alp l'ARBAl'.1.JKTAN ALBA l'LIÖA fışkırarak tep!nmeğe başlamış. Bunu 
Mustafa Arcasoy, Nail Altıncıoğlt1 H .. kkı Noyanğil, Salih Lüifl Bav- gören komşu di\kHncılar ve yoldan 
Talat B:ı.şçavu.şoğlu, Kemal Ziya! knrn. • geçenler- koşoşm~lar, bir kımnı Yer. 
Ziya Tanfer, Hamı Obacrı, Mustn!r. RINBAŞILIKTAN l'ARllAl'J,JGA vanta yardun ederken ba:r.ıfo.11 da 
Yanç, Hnkkı Berknya, Şevket Kök.. Mümin Aksoy, Sıddık Oıhan Cev- işin tehl1kes1.nl anlıyarak polise koI-
1~. det Ak, Cevdet Cetın, Sabit ·Aynin, muşlardır. Işte bu kargaşalı~ nrn-

- Peki, cüzdnnı nhp dükkfmd .. n 
Ga\Umıuşsun, Kaçarken onUne bekçi, 
poll çıkt~ğı halde }flkalmınıamak 

için koşmağa devam ctmLssln. o zıı.. 
man cü:ulmı niçin polise teslim ct
medJn 

fonall bir :müdde~ dfu}fındlıkten 
sonra bu sunun de cevabını verdi: 

- Bay hAk1m~ Yervant.ın hayatı 
tehlikede idi. Kendlslni hastaneye 
kaldırmali lçln otomobil ru amn~a 
çıktım. Bu te1Aşla. koşarken brlc
çlyl, polisi ın~anın gözü giirilr mu? 
Adanıc:ı~ız orada öl ürken ben p,_ra 
cü~danı lle uğ'raşamazdım ya. 

Dinlenen şahıtıcıln ffadelcıl ,." 
tahkikat evrakı ne İsmallln suçu ra
bit görüldü, sabıkası da ııoz önfindtı 
tutularak dön ay hapse mahli:unı 
edildi. 

Beykozda 
cinayet 

Maktulün ve katilin 
hüviyeti anlaşılmadı 

Istlhkll.m sınıtındnn blnbaşıııea ter- Bedii Biner, J<'ehınl Akıncı, Emln sında hayırsever İsnıall de dukkfuıa 
fi edenler: Yalman. Nail Ersoy, Hamdi Siıgüdcr. girmiş ve topfanan halkı yanp 1>11 Beykoı.a tabi Akbaba köyünde 

Rnsim Ö .. :!cn, ccıııJJ Silme, IIaıılın Cemal Ttizfinkan, Şerif Kutay, Halil öne geçerek .yerde yatnn Yervantın bir mısır tarlasının kenarın<fa dün 
Avcı Celdleddln Ilkmt'n, ccı~ı G~k- Alparslan, 8nnıı İnce, Fethi l'un~. yanına diz çöırmilş, Ycrvnntı lnırtaı - sabah bir erkek cesedi bulunmuştur. 

Beden terbiyesi aıletizm fed,.ıns
;ronu tarafından tertip edilen Türki
)'e ferdi etletizm birincilikleri )'arın 
aaat 16 da Fenerbahçe stadında ya
pılacaktır. Memlekt.tin muhtelif 
Lölgderindcn bu müsabakalara iş
tirak etmek üzere tchrimize g,.,l;ı,iş 
Glan atletler arasında dün aJnı .sitad
da seçmeler yapılmış ve finale kalan 
eporcular lı>elli olmuştur. 

saat 17 ele Btiyükdeıeden 
cak.tır. 

aydın. Ulvi Vural, Abd'iı rahman Duru, Ziya Şahan, Ab- mak için herKes elinden gelcnı yap. Cesedin viicııdunun muhtelif )eri~ 
ba,lanıı.- l:lava albnylı ına terfi CdC'nler: dürrahmnn Yaman, Nall Goker, Bak- mağn çalı~ırken yardımcılnrdnn )>iri rinde derin bıçnk yarnlorı vardır. 

İbrahim Hakkı Akkuş, Naim ÜJ'gilp }tı Goktürk, l3f<lı'l·Olğnç saılh ö _ lsm:ı.Hln bir ara.Iık yavşaça YP?'\ll11 - Zabıta derhal tahkikata giri§miş ve 
1!~'a yarbn}lı~na tern edC'ııler: · coşkun Na.::mı Özkok, ~vnt o.rlm tın cebinden cüzdnn•nı alıp kendi cesedin brraz ileıis:nde bir hendek 

Yannki müsabahlar finale knlan 
memleketimiz.in en ııeçme .atletlc:ri 
arasında yapılacağı için karşılaşma
Lmn çok heyecanlı ve çekişmeli ge
~eceği muhakkaktır. Atletizm fede
rasyonu gUzel bir görilşle bn müsa-
9'ıtkallıra İştirak etmesi tekarrür eden 
ve ııynca istikbal vadeden atletleri 
~alı:ıtırınak üzere Zonguldakta 15 
sfin devam eden bir kamp kurmuş 
~e bu kampta atletler 'hem idmanlı
ntıı ~l'!kcmmül ettirmişler ve hem de 
atlet~ımde ihtiıas sahibi hocalatddn 
tdcnık ders &ornrlişlerdir. 

Büyük kürek yarişları 
Kiirek sporun~ teşvik maksadile 

hrtip edilen büyük gürek yarışlım 
Lugün Büyükdere ile Bebek anasın· 
4a yapılacaktır. lstanbul ııu eporhrı 
ajanlı~ı tarafından idare edilecek 
e!~n ve 1!!.evelmin f•m~i.'!!>nl~!W 

Müsabakalara evvela bir çiftclcrle 
ba§lanacak ve Büyükdereden hare
ket eden tekneler Tarabyaya geldik
ten ııonra iki çifteler hareket edecek
tir. İki çifteler Beykoza kadar yarışa
caldar ve Beykozdnn Bebeğe kadar 
da dört lek skifler arasında müaa· 
baka devam edecektir. Bir bay,ak 
yarışı şeklinde yapılnn bu müsal:m
kaJar İçin ~ senelik biı şild konmaş 
ve ilk olarak geçen sene yapılan mii
sabaka Calatasarny kürekçileri tarıı.
fıı dan kazanılmıştı. Bı.ı _eneki tnü
.sabakaların hangi ikultip tarafındaıı 
kaz.anılncağı hü~ük bir merakla bek· 
lcnmektedir. Bu seferki müsabakalar 
için Calatnsnrny, Fener bahçe, Bt-v
koz ve Demirspor kuhipleri kaycle
dilmi§lerdir. Y (Jrıılan meraklılnrın 
kolaylıkla takibcdebilme i çin Ş.r
keıi Hayriycnin bir vapuru bugün 
ımat bir buçukta Köpriiden hareket 
t•decektir. 

Galatasaray yiiznıe 
birincilikleri 

ce,fıJ Bayraktaı:oğlu, Mustafa. Zey Nlyıız1 Klpnıen, Hakkı Beygo. ~ehin~ Eoktuğunun fnrkına varm~tır. içinde kanlı bir bıçak bulunmuştur. 
ıek. • v.nzn.4.~ll.IK'.I'AN nfNnAŞILil;ı\ J~~nU de bu Jşlni bltlrlr ~ıtırıne.z Cesedin üzuinde hiç bir Hsika ve-

Havn bfnb~şılığına teın eden ıe,.. Nıyazl Ozbck. saım Zeren Hakkı dukktından dışarı fırlamış. Cuzdnnın ... • b 1 d v d h'" . • 
K"~ ı 1 • - - .. · "d ıı:. •• d t r ~•· 1 .... ıre u unma ıgın nn uvıyetı ıın· ..... a A P<iak, Niyazi Şen Sonmez, Remzı O.::ı:ıl, Kadri YJldırPn aşırı tı:;ını goren a am e rll t ....... 1 ere l ) c· k" .. . 
Hava yllz;ba~ılığına ter!l cd~ıer· AbdutJa.h Turğ:ıy, Rıfat İlter, Asır~ haber vermiş. blrto~ kimseler is- a~~t1?amıştır.. ıvar oylulcre gos· 
_Kemaı Martı, Zeki Knrakol, Ömer Kn.nburoClu, Zeki Aladağ. Sunl Bn- maillu arkasına takılmışlar, Mahmut- ten mışse de kıms~ tanımamı tır. . 

LutfJ Ergün, Senılh Yfirukarshın, Ih- Jnınlr, Nccmedd!n Tokuş, su·n SezP-n, paşa yokuşunda bşğrış:ı. çağrt§tl ko• .• M~~r tnrlaııı cıvarında gecel?ın 
san Tnnören, Cevnt. Akman 1.I unt.. Abdü;kadir Keskin Tevfik Önal ve- valamaca b~laımş. o sırada katşı- ıkı kişı uasınaa -çıkan kavga nötıce
SeçkJn, Şakir Uraltüık, K<>~al ~k az fa Önen, Basrt Öktencr, Hallİ De- dan gelen bekçi. İsmalll yakairuım;.. sinde bu cina et.in i lendiği 'lic kati
Kb.tnran Cengiz, Münıtn:ı GU ~a~· 11erl, Kemaleddin Erten Şf'rafcddln lsteml.şse de azılı sabıkalı çevik bir lin, vakayı miiteakip !canlı bıçnğını 
Şevki Mete!, Muo.mmer Uçnk Ş~ı;a~ Konarpa1 K:'\zım Gurho.n: Colal Atla- haı;_eketıe ;kendini kuı tnı ını.ş. F'ılkat hendeğe atıp kaçtığı anla~ılmnkta
feddln Aliınay, lscmı Özun, 'Cevdet han, Behçet Duraıp, Flkrl Kip, ll!Jmı blr:ız, . da,ha kO§ttık!.an roma polis dır. Ceset morga kaldnılmıştır. 
Zeyrek, Maclt Ann, Nly:ııı Teıcı Artukoğlu, Ekrem Akyıl, Mahsur F;cnd ısınl ,Ynkalıımıt. vervnntın ce- Orndn teşhir edilecek ve hü .. ·iyeti 
Reşit /\ktulga, Abdullah Gökmen Yengll. Patih ~elC'kler. binden ca dılh cu~.d:ın ile altmış lki nnkışıldıktan tonıa ot9psi ) apıla
•••••••••••••••H••••• .. ••u•••••••••=• t1S'l'Tr.(;MF.Nl,IKTEN l'UZBAŞU,ıt.A buçuk Jira İsmallın cebinde bulwı- akt r B •k • '"dd . . • B 
lir Ş h · · · Ekle G"nc .. M • ·muş k.encUsl de ınahkcıneye verll c ı · e) oz .mı eıumumı l • 
. ·. c rıınızın ('n ikıynıctli yüzücüle- • m u y, Şukru Dıl:mcn, Funt 11 • - Reşat ve jandarma karakolu cinayet 

rını bve su t~pçularını bir araya getı- ;:~ı~ı~d~lhn~ı~' nvcr, Scdıi. Gfııı;ün, ıı i~ail bu iddiaları kabul etml>or etrafuıda tahkiknt )apıyor. 
rC'n u ıniisabakalnrın çok 1· kal n n pman,. Tah!iın l.Jlk\i, dl k1. • .............. au:uuuoauu•••••n•• 
geçeceği m h lck k a a ı ;Emin Tı.nı:rr, E~. t öıtu.,ün Recep yor - A ki ··ı·· 

u a a tır. ı~ıkiar, ceır.ıeddln E. ekin Mehmet - Bay bakiml Yo'dıı.n geçiyordum. cı ı o um 
Ankaralı yüzücüler ııuıılı Do~u. Nez r GüH'ne;, Me~ınct bir de bııktım. ki dukkfı~cı ~ere Yt•- Adalar eslu malmiıdürii ve Mu· 

G. Sarayla k ] Berk!, Süren·n Çakır. \aılenmrn, tepınlyor. Kendl.,lnl eski- hasebnt dh am murnkipliğindcn 
c . arsı aşıyor --- - den tanıdığım için hnl!nf) acıdım emekli Ömer LUtfi Cürcan kızı \:e 

1 
elecek hafta Adanadn )apıl:ı.rnk ynr(hnıınn kotum. Adruncnf;ı:zm eğ- il h' 1 "d'' l"v" K h 

o an T" k' •· b' · • Ed" d p . · n ısar ar umum mu .r ugu a ve, 
ur ıye yuzme ırıncilikleıirıe ırne e ~rb ocak zındt'.n sular tışkmvor, botazlaırnuş k k l r· N . C . 

iştirak ede,.ek 1 A k 1 •• .. .. hotoz "1bi t11n1 1 , d Et·· f bl çny sto orıtro şe ı csıp arıerın ... o an n ara 1 yuzuc:u- k J • .. ~~ n lOr u. . . n ın:ı r, • M h, C ld v h 
ler bu müsabakalara hazırlıklı it- ongre .erı blı rf'Şt adam toplanmıştı. T~plnmc cşı c . ' eş aner tutu ugu ~9ta-
mek İrin ı_ . ·- 1 k g F.ılirne <Aksam) - C.P.JL ""ak sırasında. bir aralık Yervantın ce- lıktan kurtulamıyarnk hayata g<izle-

" ıennmıze ge ere · Calaıa- "" · • C • b " 
Calataı;aray kuliibu tarafınd.nı sarayla bir miiHbaka yapmaya ka kongrelerinin öııümii7.dl'k1 ay lçlncle binde bulunan cüzdanı göıi.lme il!F,ti, ~,ı~ı d~ummu~turd. enazcsı n·· ~~ın 

her sene kendi azaları araııında ter- rar verm · 1 d' B k - yapılması lçln ha7Jrhklıı.r başlamış- Kalabalık a.rasında t;irl ctiz<:ıaı1! nlıp •on ı nnınıızın an sonra uyulla• 

t . d"I .. b' • ·ı LI b r "-tak.ı;öflyedr !~: 
1 

'du 'dıırşılaşma yn tır. BH kongıel~rCW. kıızn V"' vllAyet .ııavuşınasın dhe krndlm ıı!dıın. cuz· .- dnda J\ltır.ordu caddesinde 36 nu-
ıc e ı en vuzrne ırınc.ı iJL eri usrün ın vr e.1L1 ı o ı k " ., ' 

__ ............ lllİlll .... llli. 
" 0 yapı aca - ldıır.e hevetleılnden Jnilmessfller - <l:ııu poll<>e teslim cı:'rcrktlm. Faknt ma nlı evinden kaldırılarak ııile me-



-· --

129 Ağustos 1942 A. ! Ş ı: ~ ı· •. , . -;.aw. ·:;:~~~~~~:m=-=ı::ı:ıı:ıı==::=:=:::::;=~4;:;:::~:;;:ı======ı=:::z:========================::::::========--....... ııııiı ..... ._llli:!==::.ı:ı:::Sıı:::-:~~::=r:'~:-=-~==~==~===='.:'.'.~~~::~:::::~-r· ..,,.._,__ - ~ eanrr~ !' 

AKŞAMDAN AKŞAMAl il' mszpa aıa cı ' c a: 
1 u:eıJ~ı/U~=-ç•r~~eı 

Böcek istilası il ·--:!~=:.:=~=-~;:.:;:::;~====~=.:!=~:=~=~=-=~~~am.J 
Gümrükt;ki ~.t;:;·=it"i:;;:;~;::;~d•a i Fatura;~;ı~~:~':.::lin~a~:se~: !on 1tünlerde ey bananlannuı ko· 

alamu dinlediiiniz nna cluya· ı 
as en nıühim meYm apartı.ml'n· 

yaa n kıı latill ed-. böcekler• 
~tir. H1mamlMSceii. Karafatma. ad· 
larile anılan bu cirldn. baJTUlar, ay· 
~ddan asla boılanmMlddan için 

mallar U•• nnet düiü"' n· Ilı .a. 1 o,Unıfa"k faLriluıia'ri İmmbi, mel·-IJ sa LIŞ ar mi \'P.38irf' gibi dövüşte kullacu-
! _ ... la~~ Şf'y)~l yapıyor~muş... , 

stindUderi dolaşmazlar, fakat gece 3 senedenberİ gümrükte Etki cjtlencelerlınlıl,u belll başlıla-
fbranlık yerlerde. bilbaua nıtu~t n bakliyen malla1" var rmdan biti d~ 51lımet. dü~ünlerldlr. 
ytyocek olan banyo odalannda ,,e Sünnet dtiğünQ denince bugilnküle-
Dl'.rtfaklarda ıuinirler, ıimudikleri -- - ruıe bakarak omuz sllklı> g~çmlyellm. 
ylyoc~ h•tti eiyecek dolabı yok- Mıntaka ticaret müdürlüğü t<'rA· Eski sünnet düğt\nleri ~lmdlk1ler glhi 
tar. Suda lı:olar kolay boiulnuular. fından gUmrüklerde yapılan arama- bir gecede bitmez, günlerce, hafta· 

• lnrca .ı.ürerdl. Ta.ın ınfm:ı.sly1e bir 
en pis yerlere girip ç1kattar. lnışnı da 9.39, 940 ve 941 sen(!lerinde ge- e~lence, hem blr dcğU, tlırlU türlii e~-
maddeten tazib ebniyen bu hayvan· tirilip d1ı gUmrüklerden çekilmeyen lence vesilesi idi. 
oaklar daima bir kir ve pldik ifade bir çok ithalat emtiagına tesadüf Kanuni devrinde yapılr.n şehzade 
.uikleri için miJMn ~ok tuib eder• edilmiştir. Bunlar külliyetli miktal"" Mustafa, Mehmet ve Seilın'Jn sünnet 
ler. da ve piyasaya çıkarıldığı taktirde dü!ünil her gün bir sınıf rlcall ağlr-

AYrupada bir otelci-. bir paıuİ· ihtiyacı tamamen karşıhyacak ka- lamak ve eğltndlrm~k üzere tamaın 
1ondan evnlden haber .wmek gibi dardır. 939 seneııindenberi gelip on .sekiz ı;ün sürmüştü. 
kanuni bir mecburiyet olmaksızın ,ümrüklerde kalan m!lllar ara3ında Yazanlar bu sünnet dü~ünündekl 
çıkmak için bu böceklerden bir ta- çivi, çınko, her nevi kağıt, i~lenmit etlencelerlıl çe.şldlııi saymakla tti;. 
nesinin bulunUl) otel yeya pansi)·on demir malzemesi, yedek parçalar, Jı:eteınlyorlar. Heı· türlü hünere bir 
sahibine ... österilınesi Uficilr. Bu ha· kanaviçe, iı.faat malzemeli, s~ç lav· yer verllen bu dü~ünde gayet tlmi 

• h ı l ı b mevzular üzerinde !nüııazaı-adan, ns-diaenin diğer müıterilere duyurulm!l· a ar, te' vari den i :ırettir. kerı oyunlardan başhynrak en lptı-
masını tenıin İçin ıize tazminst ,ek- Mıntaka ticaret müdürlüğü bu dai taklide. curcunabaz ıııasknralık
linde rüıvet venneie hazır oteller malların ımhiplerini de te.;bit etmiş larır.:ı varıncaya kadnr hiç blr cğ
bile vardır. Halbuki bugün İstanbul- ve dün kendilerine tebligı\t yaparak lence ihmal olunmamıştı. Dü[;ünü-:ı 
da bllhassa kaloriferli apartımımlar· bir hafta mühlet vermiştir. Bir h3fta :son günii de bilyük b:ı t yarışı ter
da artık betke3 bu hayvancıkla.rh 1 zarfında üç senedenbcri bekletilen tib'.>lunmuştu. 
- İıtanhul t&birtle - lnrd:?3 o!-ı hu mallar sahipleri tarafından güm· Bu düıtimde her ciiıı ün p~lencesi
muştur. rüklerden çekilmediği taktirde Ti- nın o cün n1;ırlnuncaı:: davetmerhı 

Bunların ortadan kaldırılm sı tçİn caret Vekt\leti t rafından alınacak hoşun:ı gidecek neviden olmasına da 
birbiri rine ilaç ve usul tarif edenleri ve tesblt e::lilen fiat Ü.ecrinden satı- ayrıca itina edilmişti. 
Cllnledikten sonra nihayet bütün bu lacaktır. Aynı z..ım:ında verll~n zlyafetı.:rin 
tavaiyel .. rin neticede birşeye yam· Gümrükler:: ı:;den ma1lıırdan bir haddi hesabı yoktu. Ycmckierde11 
ma:lıl:..nı ö;.....nince mahzun olursu- kısmı, sahipleri tarafından her giln ~onıu d~ hokknba~ ve caıubıız oyun-

K• ,.... ları blrb rlcrlnl taklbedlyordu. At 
na"l:, fllit aııidborik, boraks, alçıt çekilmektedir. Dün yine bir miktar meJdaııındakl sütunla dlklll taş nr:ı.-
bi• ve dııh neler neler biç bir fay- mal çıkarılmı~tır. Gümrükler idaresi .,ına tıl.ltılan bir ip üzcrıı,de hiln~ı 
da vermeden tekrar tel«ar tlltbik her gün gelen mııllıırı muntazamen gösteren bir caınl>ız hu düğünde çok 
olunm\4 ç relerdiq sıcak su ile haı· mıntaka ticnTt"'t miidiirlüğiinc bildir- bc~enilıniştl. Geceleri de h:ıyaltaz-

V~·'•til~ şöyle l>fr Fraiisıa flk
da hayal pct'delcrt kuruluyor ~t ua. J·acirler verdikleri ıöze rası dlnlcmlştim: 
tat hay:ı.lcller davetHlere ho!l bır 'VA~ ragm" en el altından Bir ~1!hirde hapi hane haline 
kit geçlrtlyorlardı. konulacak ağlam blr bina aranı-

Bu sünnet düğününü ~Y ı .. ı hl\fl yapİyorlar yor, fak?t bir türlü bulunamıyor· 
Gfiran!ı Hızır efendi .-Surımıı~sı llf~ m~. Nihayet oranın valisi eski 
tam adlı manzum bir e. "d• te ,bil J. 

etmi~Ur. tl'nlverslte Kütüph .. ıı.: .• ı •de 1 Tüccan ~endi kendine 1'ontrol \'C met.-uk bir kütüphane binası 
bulunan bu yazmanın eğl"ıH••IL"n - u~ulünün ihdarıındanberi muhtelif hulmuş ... Vali: 
rlf eden kısmıııı aynen ~lıvoıııııı ıünue tacirlerini kontrola memur - İşte tam işime yanyan bil' 

edilen komiteler. yaptıklara tetkik· yer ... Burayı hapishane yap • 
Her tnrartıın gcldllcr b .. lı gl,ı bt !erden ticaret odasını haberdar et- nm! ••• dtmiş. J,ikin aynı ştht>in 

.ı .ı:ır mitlerdir. Tacirler, ticaret odasında Belediye reisi bunu duyunca şö7-
~yl·~,"'ller bül acab lübctı• lı ıı:ı t ta b l V ı· B ı d" R · J iti ı .. _ ~" s n u a ı ve e e ıye eısine, e raz etm"i': 

<ilıkıışa faturasız satış yapmıyacaldarma ve N 
Kimi r,nmb:ızhkta eöstı!rd t.:ı-ıua U k b d I - etteett!.. demiş, e.:ıki bit 

ıı ,. ret ııra oraa an a ıı veriş yapmıya- kütüphaneyi hapishane yapmak 
ı . 1 n1 , caklarına s5z: verdiltleri halde el ha ..• Bu olacaL •ey mi? •. y .. ' .. vld r;yl:?dl h:ıh u u~se.ı e ı..r 'ıın,1 1 d • ., "'"""' 

ı· ıı:. :J a tın an gayri meşru ntıolara devam boş hile olsa kütüphane diye yıı
Biı" tarnfb c::ımın:mı nı ''>:1111 ı, ıııı etmişlerdir. Tacirler araınndan ayrı- ptlan ve uzun müddet kütüphane. 
Kıldılar clhnk lmveyda lf'ıboll ~~n ~om~telerin bu yoldaki ra.p~rlan olarak kullanılan, içinde mUyon

. ıayı r tn. , 
Bir tnrntta hem restınb:ı.~ı ı ~ııı oldu 

1.t"( i,1 
F.tti çok lfıbii ar.aylb bıı kl'ııı'l!l l iıııa 
Bnşk!l lıiubb:ı.:zl ile cambıı'-Hll t.r · ı t 
EtUic-r ı;anatıerln halka hııv v1•11l 

u de. 
Barek All9.h D:ırek Allah 

serbe u JObü resenle 

Nice manwdl keram:ıt 
1ılhı 1cmru ,ın 

Eylcdil~r n -lkt\re okudul~ı r.:"'· •ı 
R'sm ın ü Hine h!'m k!lyık ·uı ıı .ne 

!ı• il 1 hl 
Ktt~feııdt ~bhu bl.ryan v' lıuner 

uzerıne tıcaret odası oda meclısı top- larca insanm re i Jd " k f • 
1 ... ı p . .. .. y z a ıgı, a :ı 
antıya çagırı mı~tır a ıarte.sı gunu sını aydınlattıi:rı bir binayı hapis--
yapılacak toplantıda satışı serbes bı- 1 hane lıaline koymak ha A tut 
r kılan maddelerden fiatleri e..;ki J A 1 1 V bel d" • ;··h 5 ••• 
kara bors:ı. fiatini aşac k kadar yük- ba a... e k e. ıky.e k~~tı~ı h e:şe~" 

l · l ı . . ...... 1 ş \•urara es ı u up an~run se mış o an ann vazıyetı coruşu e- h i h h ı· k 1 
k b .. .. 1 ... 1 ap s ane a me o u nu_-;[ a ce ve u zumre tuccar arı çagrı a- . l 

rak k 1 kt mam o muş. onu,u aca ır. 

Od 1. · B Jb h" K 1 Bir zaman: dünyanın s:ıktn. a mec ı~ı. . r ım ema uf ki w • 

Baybor da ı ' ı· . 'k" ıı · arı pembe oldugu glin!et-a n açı an o:ııı mcc ısı ı ın- • . ~ •.. 
ci reisliği için de intih P ı;'1lp::ıcaktır. de bınalann bıle manC\•ı 1huvı.. 

Dünkü piyasa 
lamak, delikleri tıkamak gibi basit mektcdir. J:ı.r bütün s1natlarını S:lrfederck, 
wuller de kullanılmlf ve fakat mu· s ıatıerı kı~:ıcr. geçirtip, :fntkına 1.>i:c 
nffakıyet elde edilmemittir. o bili- Petrol tevz·ı·ı varjırınadan. davi!tlUeıl s:ıblha erlş-

h lı,llhn 
nülaceb bir şcy'i dlrret Am1ıı ,, .. Fiatle:r sattılar serbeı 

bıra!cılmazdan evvelki
{ erden aşağı değil 

yetlerine hürmet edilirdi. çlnde 
tek kitap olmasa dahi, m~trul'ı 
bir kiitüphanenin hapishane ha
line konulması insanlan sinlrleo
dirl'cek hiT hadise telakki efülirdf. 

Ve hakikaten insanlar gibi tıl
nalıınn da, dış duvarlıı.nr;d!ln 
ha ka bit' cıiç hüviyetiıı vardır. 
!He..~ela bir morg binası bir evlen
me salonu haline sokulabilir mi?. 
Sokulsa hile morgda tüyJ " ür
permeden nikahını ktydır.ıC3l':t 
kahramanlar var m1clır?. 

de ne yapacağız. ellerimizi b!lğlayıp tlrlyorlardı. 
oturacalc ve evlerimi.Sin bu pis malı- Sünnet dilğiinleııne v" dücünlere 
IUkl r tarafından istilasmı ao:iu~M- Nakil vasıtalarına benzin dair nıuhtcıır e,,etl~r y:ı.zılmışLır. Yo-
la tem a mı edeceiia? zık ki geçmiş asırlılrdnkl Met ve 

Bugün kimya ilrnİllill zehirl~yip ve mazotu kimler ananeıcrlnıfa ıınıoondn cta bize çok 
öldüremiyeceği mahliıık yoktur. verecek? dc~erll ve mevsuk malümat veren bu 

surnnmeıcrdcn bugUne kndar nncnk 
Bunun için belediye bu itle •lıikadar/ bir tanesi. o da ç.Jk mııhtaıur o!ıı.r~k. 
olup bu hayvancı.klan JUmurtalan .. Ticaret Vekaleti?in so~ karanna Reşat Ekrem ı~ocu'nun Jmlemlyie 
veyahut yavrulan ile Leraber imha gore p::trol ve benzın tevz.ıatı petrol ncşıolunınnJuı'. 
edecek ilaç aramalıdır. Eter ıimdiye ofisten alınmaktadır. Eylulün S~yit Vehbl'ııln Üçüncü Alımedin 
kadar böyle bir aratbrma yapalmıı- birinci ~ününden itibaren ;ıehri- o~ullaımın sünnet dü(;Uniinc d:ılr 
m1~3a sıhhat lahoratuvannda ve hal· mizdeki motörlii kara nakliye van- yazdıı;, rl~nlc bu ııevhı rn parlak nU
ta ünivenitenin 'biyoloji laboratuva- talarına benzin, mazot ve petrol rnunelerindcıı biridir. Bunu okursnl; 
rında bu araftırmayı yaptırıp a.'ıali- Belediye iktis ıt i~leri müdürlüğü, ~~hzadt'lerle blıWcto J.ıeş biıı cocu~un 
ye ilan etmelidir. En temiz evl~ri en sınai müess::sclere ınınt .. ka iktisat sunnet.ı i;iıı tertllJMilcn dilğiınün 
pis ev zannettirecek kadar kötii müdürlüğü, motörlü deniz nakliye 1 azaı,Mt\ h:ıkkında t tın b!r :fikir rdl-

b enh b.. kl t 1 t k ı· . 1..... ııebı!lrlz mM:ı: ra veren u m us otl? .er vası a arına mın a a ıman rea ıgı • . . 
b' kiti • ı • • • t•w• d"l t f d · d'I k . OkmC',Vdamud:ı tertıbcjı!en ou ır va er ev aç ennın tenuı& ıgı ı • ara ın an tcvzı e ı ece tıı, sunnet dür.ünü tnm eıu beş gün ve 
lerde d stan olan lıtanbula yaktı- Petrol ofi~, tevziat için v~rilecek gece sürm"Uştn. nııcı Şalıln admda 
maz. petrol, benzın ve mazot mıktaraıı bir hokknbaz ve cambaz Jıfiıuırl«!'rlyle 

~•• tesbit etmiftir. Aynca tevziat için herkc.-1 havran etmşltl Dül'i;ınun c.>n •••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••• b" d l' h 1 k d A . . u 

1 
ır e ta ımat azır anma ta ır. y cazip cj';Icncelerlnden bl.rl de kukln 

Kazalara Un batına kadar bu talimatname Bele- arabası idi. tBu ıırob:ınlll üzerine 

İstanbul kazalanna bir 
aylık un gönderildi 

diycye, mıntaka iktisat müdürlütü- a.ıtın y:ıldızh bir knsr kurulınu.ştu. 
ne ve mıntaka liman reisliğine ı:ön- Üzcrlnd~ üç tanesi sa.,ende. üç tane
derilmi~ olacaktır. .sl rakkas olınıık üzere altı tane bü

İstanbul Parti Reisi 
istifa etti 

yük kukb vardı. Arab:ı rüı üdil.kçe 
üç kukla oynuyor, tiçü de def çalı
yordu. •E~lcnceler .uasında gayet 
yüksek bir sınıa tırmanarak ucun
daki iç! para d~lıı gümüş maşrapayı 
almıık gibi caret nliç oyunlar vardı. 

l•• ı. 111 rtur 
Bir zarife duhter anlard"ı• • ıı ıı. idl 

Eyledl 1>1 lı:ıddü payan b:ı ı" t'n 
... ·na 

S:ıtışl r serbeJ bırakıldıktan son· 
ra piyasada husule gelen değişiklik
ler alakadar maltamlar t rafından 1111' um 

Ol hüncrver camb:ızanı ı. ıı 111 ,.. 1 takibedilmektedir. Yapılan bir iııa-

ı.n ~eri 
Nice etti ol bülendü Ali hal>lit l tib. ı 
Hasılı maksudu Jeb cümı ı•ı l tıblı 

1ııl ım:ı tistiğe göre dünkii piyasa fiatleri, 
Kimi o!du perde! lubQ hııy~ı' pl'ıd ·kt ntışlar serbes bırakılmadan öncede· 
Bezlilt> eyledi halkı seras~r dll!>ü ;ı ki kara horil!l fidtinden daha atağı 
Etti Karıı.göz ve hacı Evhııol t •"l·iı ile değildir. 
Sünnet olan gıidegtmU lı ıı ııı püt" Nakliyat 8-erbestiıti ba}ladık.tan 

"ıtıı sonr lstanbula nohut, bakla, fa:rnl
Kimi oldu <'ncümende Uk· ile lı~ın 1 ye, mercimek ve pirinı; getirilmi1, fa-

. . . ııa. ıle kat bonadaki satı~ fi tl.:Ti e'ki kara 
B~lmı zıb1y1 tnrapta clh ı: n'lh 11 1 boru fiatinden a~ağıya düşiirüleme-

1 • . , "Lıtlllrnn miştir. Gelen faturalardan müstahıi-
0 dulJ.r anın ile eı.falı lll •ıılıııı l' t" b .. ı.:·· f' d h 

'l "\. vııb ın uccara ugun ·u ıatten a a 
Yarenfn acısı oldu dlllcrinrl~ b rı <'vn a~"ğıya on h:., yirmi gün sonra mal 
J{.lnıl oldu ıı:ı~mel mes~,.,. 11 t~.1lim edebileceği anlaşılmıştır. Ti

UP ·e r careT Vek&Joti, fıatleri duıurmek 
Reşkht!r oldu A.na nec ııı lı.ı. :cı üzere katt tedbir alacağını alakadar

.. ııın lara bildirmiş olduğundan tüccar, 
Hepslntn kaınetleri m:ın n~I ,, .. 1\ 1 m'\l almak Üzere bor '\,Ya Yanaıma-

1 ~hl maktadır. 
Sa l h Ü kn b ı ı Bor)adaki satııalar hakkındll Tica-!.' arı çun m ş " an •ı ıl4 •• ı. v. v 

ı·•v ın ret Vekaleti tarafından htenilcn 
G::ımz:.-i c:ı.dulerlyle hall.ı ııı!'ttııuı malumat gönderilmiıtir. Ticaret Ve-

~ıı·ıer kaletinin borsaya giren maddelerin 
Bezını a,ı;:a oldul:ır ba lı •ıi ciııııbÜ!J alım, S;ttım ve teni itlerinıı dair 
. .ıı'"l'A yeni bir karıuı b?klenmektedir. 
Işvel fettan ile çeşmA.m J•• .. , !11 

Cümhuriyet Halk Partisi lstanbul 
idare heyeti reisi B. Re~t Mimaroğ
lu idare heyeti reislii;inden istifa et
miş ve istifuı kabul edilmiştir. 

Haber aldığımıza RÖre B. Reıat 
Mim.-rol:lunun yerine Kayıeri mebu
su B. Suat 1-foyri Ürgüblünün tayini 
kararlaf!mı!1lır. 

Sözü uzatmıı.ınak w sünnet dü
ğünlerine üçüncü hlr ınts:ıı d:ıha ver
mek ihe,·e bwıdan bir asıı·dan en·eı 
Abdiilnıa!ıit ve Abdülıhlz'!n Kağıtha
nede yapılan sünnet düf;ünüııden de 
kısaca balı.o;etmeı: istiyorum. 

Kırılarak kaddl dilcularl ~ u •• lıL~:~ Mısıra tütün satılacak 
<'dil 

pençei .ı.tmhılerlyle hem •I ·ıı ı ı '" 

Bana bunlan oyuncak fabri!ca
!annın bomba, mermi vesa.!re 
yapmalan hakkındaki okuj,uğ'u.m 
havadis hatırlattı. 

Vaktile bu fahrikalann duvar~ 
ltın arasında kocaman 'kocaman .• 
parlak tüylü oyuncak ayıbr, kar
nına basılınca cık cık öten Iılı;.. 
tikten insanlar. yere yatırıltr!" 
uzun kirpikli. mavi ~öılerini Jı; ı
pav n sarı~m bebekler, topt r, 
küciiciik köşkler vesaire yapılırdt. 

Ve bunlar bfitil'n d ·myadakt 
çocuklara, yer yü7.ündeki yü11 
milyonlarca eYe neşe, kahkah11 
getirirdi. 

<ıNoel baba.) bite t rb.:ısıru on
larla doldururdu .. 

l•'abrikalardakl makinelerin 
çarktan arasından oyunrak değil 
de sanki yer yfr&üne saaa~t, ıı~ 
vinç akard1 .•. 

Ualbukf şimdi ayni duvarla... 
arasında parlak tiiylü ayılar, ma
vl gözlü sarışın bı.-bekler yerine 
dilnyayı kana, ateşe ve Ulüme 
bulayarak şeyler hazırlanıyor. 

Çocukları babaStz. anneleri e•
lat!iız ve kadınlan dul bıralanağıt 
iktldan olan bazı şeyler .. 

Ay batından itibaren J!ltanbul 
Belediye huduttan haricindeki ka
Zlllarda karnesiz elemek aatııı baş· 
lıyacağı yazılmııtı. Toprak mahsul
leri ofisi lstanbul ıubeande kayma
kamların iıtirlkile yapılan toplantt
da, bu husus konuıulmuıtur. Bu ka
zalardan lstanbula CkmeJc gönderil
mesine ve halkın ihtiyacından fazla 
ekmek alarak bir buhran ihdas 
edilmesine mani olunrnağıı çalıl!ıla
calctır. 

Şile, Kartal, Ç.atalca, Silivri kan
larına birer aylık un gönderilmiştir. 
Ofis, un tevz.iatını kazaların son nü
fus s yımına göre yapmaktadır. Ay 
ba,ından itibaren hu kazaların kay• 
makamları aıkı tedbir alarak halkın 
fozl" ekmek alarak saklamalarına 
ın&ni olacaklardır. Silivri kaymaka
mı, halka yine eskisi gibi karne da
ğıtmağa ve bu suretle fırınlardan 
alınan ekmekleri konb'ol etmeğe 
~t"rar vermi~tir. 

B. Suat Hayri, İstanbul hukuk fa
külte3inden mezundur; 1stanbulda 
~enelerce avukatlık etmiş ve Büyük 
Millet Meclisinin on intihap dcHe
sindı:: Kayseı i mebusluğµna aeçil
mi~ti. B. Suat Hayri Ürı:üblü, 1903 
s::ncsinrle doğmu~. şeyhiıılam mer
hum Hayri efendinin oğludur, 

t..Takvinıt Vakayl& 111 183C. senesi 
sayılarında da latslIAtını okuyaoııe
ceğlmlz bu düğün aynı zamanda Mih
rimah Sultanın lzdlvncınııı c'e tesl
dlne vesi'e oldu~undan çok ınutaıı
tan bir ~ckllde yapılmıştı, •Takvimi 
Vakayl», ıMufassaı blr snmaıne knle
me alınması lradei s:?ıılye ınuktcza
.sından ol:ırak .~ıınıaıncl mezkur 
dcrd~stı bılliın ve terk'm olmokıa ev
veıt-e surctt lcmalisl cümlenin ına
ltlmu olmrık üz~re berveçhlft.tL ı~·ara 
lptldnr olunur" dlverek bir hnft.a 
siireıı bu sUnn;t dü~ününUn tarsııtı
tmı veriyor. Ab.:tülhamıt ve Alıduli
zlz'Ie beraber l>c,, bin küsur çocuğun 
sünnet edUd!l;l hu dünilnde •G"iindüz
lerl esbahı şevk ve ş1diı.manlde11 
olan hnnendcgft.n ve . ~zendezdnı hoş
elhnn nevasazı nıı!laınat oluyorlar, 
cambaz ve zuruazlar de cösterdlklerl 
envaı sanayll hayr~ttenna tıe» da
Yetıııerı etlendlrlyorlardı. Gtceıcrı 

uı ruk 
Ehli aşka o!dular oldemde hl· ı.; 

cıilr ıb:. 
Hokkabazlıkla perendeb:ti.l•ı. v!ou 

olı...:ı.dıır 
Akla sıl:m:ıı kimse Anı Jopııın1. V:l'lfü 

Mısırlıı memleketimiz arasında tü
tün alım ve ntımı hakkında ticari 
temaslar yapılmaktadır. Yakında 
Mısır' a külliyetli miktarda tütün 
gönderilmek ücere bir anlaşma ya• 
pılııeaktır. 

Bu aeneki tütün s:ıtı~larının daha 
intizam dahilinde yapılmasına çalı
şılacaktır. İLmİr ve lstanbul tütün 
tücc rları ihracat c.ınıuında müıta
rck<en haTeket edeceklerdir. Bu hu· 

Bir oyuncak fabrikasında bom
ba yapılması bana pek acıklı hlt 
hadise gibi geldi. 

------
Parti ocak kongreleri 
İstanbul vilayeti Parti ocak kon

ıreleri l 1 eylulde batJıyarak 2 7 ey
IQle lı:adaı devam edecektir. 

··-* Kadıköyünde Altwol a~zı is~ 
timlak edilmi>J v~ bu aah:ının bir 
kısmı yola kalbedilmiı. bir kısmı da 
arsa halinde kalmıştır. Belediye, hu 
arsalan yakında &:ltılığa çıkaraca1<
br. Bunun İçin bir plan hazırlan
maktadır. 

* .Ş~hremininde oturan İbrP.him 
a~ında biri dün Bayezitts tramvaya 
hınerken p:ıntalonunun arka cebin
de bulunan 1500 lirasile cüzdanını 
çaldırmıştır. 

Ort!\ oyun. çe~me oyunln cıı • 
.. ·nn 

h ,,p:.ı">r 

Eylediler ciiınle ettall seı•,. .. ı d ıı ı ~ ,a 
U3U temin etmek üzere lstanbul ve 

Bu beş bin küsur ÇONı.;• ıı ııı.ııı•eLI İzmir tüccıuları ayrı ayrı tophıntılar 
için Kagıthane köprilstiıııın ) .. ııın.:!a yaparak ıverdikleri kararlardan biri
~üzerl ve etrafı rabıtalı si ır ve birlerini h;ıh!rdar etmişlerdir. 
perdelerle ıncstur ve mnhfıL ' 'Jlm 
bir yatak mahnllJ• yaptlınt$ , deı·ı•llU· 
na bnı vüzeranın malıdıtııtl:ıi"ına 
ve klbarzadelere müsta.LII mli
zeyyen ve mükemmel bl ·ı e, ıl' r ve 
.s9.lr sübyana da!ll mükel!P.f v· lA. 
yataklar ve nümayl.şll yoı-z911la,1. ko
nulmu$tu. 

Selim Nü.zb,ı 1.: .. ,n·k 

(Duamı 4 lindl laiııii ... ,,.' 

Bay Amcaya göre ... 

* Esnaf cemiyeti tahsildan oldu
ğunu söyleyen Halit adında biri de 
Kadıköyündeı bir fırından ekmek 
alırken cebinde bulunan, e:maf ce
m~ctine ait 1270 liranın meçhul bir 
y nke•ici tarafından çalandığını id
dia etmittir. Zabıta tahkikat yapı
yor. 

' 

Bu morgta kıyılacak niklihı da 
geçti ... 

Hikmet Feridun Es 

Kok kömürü 
vurgunculari 

Siln umanlarcla bazı kimseler, 
ve.rdiği beyannamelerle kendi evleri 
İ~İn tedarik eyledikleri kok k3mür
lerini başkalarına satmak ve devre7'
lemek suretile kanun ve talimatname 
hükümlerine aykın hareket eyledik
lerinden yapılan cürrnüme,hut üzc
rins Milli lı:orunma mahkemeaino 
verilmiılerdir. Ahiren bu davalar ne• 
tiı::elenmiı ve bu kömür vurııuncu" 
lan mahkllm edilrnI,tir. 

- Hava kurumunun 30 Ağustoııl ... Millet 
ı:.refine hazırladıiı ~rprlı: pek hotı yaparke'l ... 

Y Amca .• 

a,aiıda Zllfor ıenlikleri 

\ tı.ınd" ~folaıacait-... i•tJar yerlero ;:li!_k{!lecek' ••• 
.. ••• Bir alay uçak, ~aılamnızin ila-l ... Derk'an uçaklardan .ıııııhıı lı:a-

1 
Bir çoğunda hediyeler yazılı' B. A. - Gü2el bir huluı. fı:ık lC 

olan hu .kağıtları kim yerdıt bulup pek bİ;.ı:s göre değil 1.. 
kuruma götüriirae bir h~·G alıp - ) ..• 
çıkıtealc. •• B. A - Biz eğilmiyen, bttııı ytA-

karıda milleti;c. 
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Ji • gw:ı tek edi ıyo du. İ'dncl • IS 1818 tkraiıalyetı 20,05 'şamandıra Vi uw.$1~11 Ue konU11• 50 (~ m adtt alıı.trıı.nga abdesthane su 
M hmuı b t geliyor hal N • 1 1G33 itramtyell Ergani 22.- hazne.si ~aqıandırası (11 eylCıl 1~ t'uma günü .saat (14,30) on döct oW.W_a 
il br soru u. Çoeuk: arın hep>ine • 1 1834 Sltu-Bdlmlm I 19.90 Hafdllrpate.Aa 011 tttqası dahWnde ko l.syon tarafından açık ek.111\m(ltll-
Mrer m 1t t?f ent ı diktir lml.ş, • -. 1934 sı,., · 1ınrom 2-1 20.- ille aatın alnarattır 
hepsine ayrı ayn hed 7eler ve aU)'e- • • 1941 Demlryolu ıstlkrazı I 20.- Bu ışe girmek uteyealeıin :!09 <fkl üz dokuz> Ura 91 (doJtlan ye ) ktı-
llr yer'hnı,tl. • • • -. • " n 19.70 ruşluk muvakkat teınlnat ve kanunun tayin ettili vesaikle btrUkte eksııtme 

Bütün bir hafta 1t.rfınd& Yaln ~ A- Dcıntnol• a.ııvııı I-0 8',- günü saatine kadar komtsvona. mliracaatlan IAzımdır. 
KJ.iıthane ve ·y:ı.rı detı , Bo az:- A. Dem ıyola tahvili m 51,- Bu if• aJt p.:rtnameler komtsyoı:ıdan paruı,z olarak datıtılmaktadır. 
çlııJn n~ tine kadar Anadolu ve A. DtmlrJolu mflıne~ aeneı 48.- (9108' 
Ramellde vakl bl cümel sahl!bane e T. C. Merkez Ba k ı 153.50 • 
llonatıldılınc'an blitiuı ıJehlr bu dii· T Jş bankaq namı\ muharrer 14.50 Ytilaek Ziraat Enstıtilıü Veteriner Faktilteai Aa· 
tinden hwe!lnt. a.Jm11 lmlun10or· T. h bankası Chamne aıı > 14•80 keri kiaminın kayit ve kabul •artlari: 
•. Her gece .ennı •nayll aMı(lba?.i- T. q bankut mlm-11 hll liMt.- ""' 
tlen mürettep fitenklft 1t1dahı2)':el a. J>emlryoUan flrkeU (f, ·IJ()) I0.50 1 - Ank&n. Yitaek Zlr:ıat Enstlhi.'!ü Vetulner fakülteal .A.Uett Jamu• 
tlahl tenJ!kler ı.ı. ohıoıayordu_. A. Deml.ı'7ollan ffrket.l (f. lOO> 49.IO na ba 1ı1 anı tam denall llselerdeın 1.Yl ve pek iyl derecede maun· olan n 

llu dülibılen aıfedllen parayı dü- l:aJrlbla.r olmtnıo ı 95 ol11Wlat Jmtlbanlannı yetınlf olmak tartlle talebe kabul edilecektir. 
elnlnelttenae d°ein"'emet daha ha- Krectı P'onslye 1903 ıos.- İsteklilerin qağıdakf tartları halı olmuı llalmdır: 
711hdır. Abdillmectı devrfnde Nlf60- • • Jtıl ıoı.- A - Ttirk119 CüınhurlyeLi tebaa!lndan bulunmak, 
tqr sırt?Rnnda yapılan 1ebzade Re- • • Amorti il.- B - Yqı 18 • 22 olmak. (22 dahildir.> 
pı, Burhaneddin Ye KemaledtUn'ln • • Kupon 1.10 C - Biden te.ııekküllert ve •üıhati orduda ve her ltllmde fanı hlmıett 
llnnet dittfintt de on ıtn dev&Jll et- BORSA DIŞINDA m6salt olmak. <Dil rek§.ketl olanlar alınmaz). 
... .,. gunde bet al&ı ,- toeü .on- D - Tavır•• hareketi, ahlüı kusursuz ve lfoiyesl aııam olınak. 
-' edllınltU Mutat MObUe çpcut- ~~.~~ btr ...... , '2.80 ı: - Ailesinin hiçbir fena hal ve töhret.ı olma.mak. (Bunun tçtn de za.-

n.uıy ~.... .,._ C.51 bıta vesikası ibru etmek). 
Jum hepsine ıeceHklıer nptarılmıf, Mecid!- ı 11'1 2 •-t klll rl · aat ı tld t "·-' aUye er verll.ınltti. Dü&tlııün anunc ı 3~ • - .u e e il murac s a arına ıu vesuw.Jan b~tlamaları IA-

aımdır! 

&Gnü de Be lktaf .sara,yında ıilfera. 1 1 ıı: - Niıfua ciiı.danı veya. mu.cıad dak ruretı, 
-:.,r::!ı~ya umumi bir z yafet ter. R A D Y Q B - Sıhhati hakkında tam teşekküllil askeri haştıı.hıı.ue raporu \'e aşı 

Bu diltftn erden bah.ttd~ Alt Rı 1a _ • klllıdı. 
.. ,. merh m , 0 ti retli -leneeter- C - Lbe mezun!) et V.-? olınm!uk ş hadetname · ~eya tadık ı uretı 

~. llucinkil "'9lnM D - Okula alındı~ı takdirde a keri kanun. nizam ve tal ınatlatı kabul 
ilen Ye parlak '8Dllklerden en pmlı ettiAI hakkında vellslnln ve kend' lnln noterllktı>n tacıdlkll t ahhut senedi 
llmalar bile müteheyyıt ve münterlh lUO Proıram, 13,33 Türkçe pllltlar. Talebe okuldan ıstıfa etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek m ·anari 
elduJar. Herkea etıenceye temaytll 13.4& AJana haberlert, 14 Mtızık (Pl.), birden verir ve bu da taahhüt senedine kaydedilir. 
.,ıedl. F.ğ ence mahallerinin 7AVk ve H,JO İatanbul d yanflannm tahmin- F. - Bar'ah, uyurken gezme. sidikli, bayılma ve çırpınmıv1 n üpt.ehi ot-
aara yerlerinin P~ vezıt ve f8ta- Jert. 18,03 Dan.s ortestnw, 18,45 Rad- ır.!!dılı hakkında veııterlnln noterlikten tasdikli tanhhütnamel,.ı 1. 
retl artt?kça arttı.,, diyerek bu dü- JO Çocuk Kulübü, 19,JO Ajans hüer- •BU &lbi haatalıklardan biri 11& olı:ula girmezden evvel maH\l olduklıln 
llnlente ve bu dttttinlel'ln tesfrt aı. Jerl, 19,16 l'u&l heyeti, 20,115 Radfo ıonradan anıaııtanlar okuldan çıkartılır ve ok\11 masraflan velllerfne öde
lmda 11pılan ı .. tm ehemmiyetini ..-tul, 20,41 tarta ve tlirkWer, 21 tJllr.-. 
.... ltretmetıectır. KornJIDla, 21,15 Dinleyici ı•klerl, 3 - İateldiler bulunduklaıı mahallerdeki As. fJ. Jerlne lstlda Ue müra-

S.... Nisıı.et Gerçek 21,45 lı:onQfma, 22 Salon orteatrUı. caat edecetker n ,ubelerlnce ikinci maddede bildirilen evralı:ı ikmal ettikten 

Bakırköy HaYa Kurumu 
hal osu 

21,JO Ajanı haberleri Ye boralar. tı0nra Antarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner fakültt'sl Astı:erl talebe 

T. Ba.a turuma BatırlrÖJ ıabesl 
• atustoa nmarteaı ıtntı aapmı Ablay denizaltı semiai ikinci ku-
.. , 21 ele florJa pJAJ .. zJllOIUnda ıaanclanı etim Şelai• '* 11a1o veneewr. .,._ •lllllUr. S E B A T l T A Ş 0 Z 
llakıama 90k .. ._.il ve Mll9ll ... h . · ~o .._~-A ,9,,2 pbllmui için ıalqot ...-ıa. m- ru u .çın ;, ,.._.. '9 pazar 
•rlaııauş, ezctımıe gilnl~rce taaıı- daü 1Ut 14 de Beyoilu. Parmak-
llalu neşeJeadlren festival heyetinden Aia c:amünde okatulacak mev~ 
art mutena gurupun balo,. f.t&lrftl bGdin d..tlanmızaa tqrillerini 
temin edlhnfftlr. Şebrhı meçttn blr ıica ederiz. Eti iiiıetmea 
... resini tophJacu olan bir nezih A 'l1YE T AŞÖZ 
tlplant.ya lftlrlld oauJQC111anmıu. 
laysiye ederiz. Dilalt 1ftn ... ~ !ENt NE$Kl'fAT: 

MEVLÜD 

..... temin NllllUtUr. 
FOTO HAG.&ZtN 

lmlrlltfne ı~nderllecektlr. Müracut mtlddtl eyhllün 25 ine kadardır. Bu 
tarihten sonra ınOracaat kabul edilm ez. 

4 - Okula tayıt ve kabul şehadetname derecelerine ve mftracaat sıra
sına göredir. btetıt adedi tamam olunca kayıt itleri kapanır Ye tıt.bul edi-
lenlere mliracaat ettıtıerl askerlik 11ubelerlle tebligat yapılır. (1598) 

C. H. P. lıtanbul Vilayet idare 
Heveti Reis liiinden 

ı - İstanbul'd& C. H. P.ırtulne alt ar!llya 1'1Pılffak U.Hl.122,'ll- lfrra 
teşıtıı Taiebe '!\Jrdu inşaat: yeniden kapalı zast uaullylt eksiltmeye konuı
muıtur. 

2 - Ekai!t.me 519/19•2 cumarte!l ıilnü saa& nn de iata.nbal'da C.H.P • 
merkezinde J'lp!laeattır. 

1- t"' ald evrak ve pldnlar otuı Ura mullablllnde .Ankarada c. R. P. 
Oftıel ıelttetttffttnden, tstanbulda c. H. P. merkezinden alınır • 

Bnelkl lllnla ~blltme evrakını satan aılmıı olan1ara tadllAUı eksiltme 
e.ratı parımr or.r.tk .eı !JtcP.irtlr. 

8on •flm, Hatay nilahan olarak t - Mtn-.lllrat temtnat tr,ı 1110) liradır 
Başkumandanlık mEydan muhare- lhel" )DymeUI resimler. 111lttneni a - İsteklilerin teklif tnt'ktm larını tık teminatı ve tlmdlye tadar buna 

lıaılnini ............... : 

ltealnln (Z3fet Bayramı) Jıımlnct miladefteat ile ınu,.r etmlft!r. btnzer ve bir defada be" yuz bin liralık btr taahhüd iflnl munrlakıyetıe 
Jlldönftm!I 3f) Aluırtos puar ıqamı ~--•••••••••~ yaptıtını gösterir vesikaların~ V€' İ•tanbul vUAyeUnden ebUtme tarihinden 
IMt f21) de IMıntıl aalonunda l.flllı- fiç g9n evvel alınnilf ehliyet w JMI yılı tieareı odası vesikalannı havl kapalı 
...., prggrunla bna-ıeattır. Gel- llCNEıuUTlr&8i .. jzE ı. cJk": zarfJannı ihale günü saat 1). a kadar istanbulda c. H. P. merk.ezlnd.l ko. 
8elt mu .............. ,.,-...ı dlQ:IMaa aı.-. 9111111111 an mı.,_ 'Hrm~ illa elaauı. tH•l 
Hrommduı ı ...... n ıa olmıur. muanıZll lnceltJtn Uk Roman. 
~ram· ı - İsUklAI mal'lf 1 - S E V D A 
B&c. 3 - Kot f'r. 

61------· Bu alrfQI -------~ 
Suadiye Plaj Gazlhosund 

San'atkar M llil 1 f DDil 
Hatıkt 8ürprlz1er - Tom'mla 

.-- Çocuk Esirgeme Kurumu -~ 
lk7ofla • ._ lıolu .._,_.. .... 

AKSiM ALATURKA:KISMIND 
Saat 3 kadar büyük müsamere 

Bu sece için 25 1tiıilik muhteşem SArflEYll:it Aynca lıy
metli Nnatkar MOZEYYEN SENAR •can.lan ve büyük muvalfar 
1tıyetle devam eden ŞARK RÜYASI RE\105'}. Aynca mu!Melif 

numaralar ve •Ürprizlef. 

latanbul Mıntaka Liman Reisliği Mübayaa 
KOlbiaJ'C)nundanr 

Mevcut t~kneye konulmalı bere 28 nthaytt it bilJllr tunetlftde 1nad 
veya ben.ıhı !le müteharrik bir adet ,.ııı clemlı •etli' maklneat -.ım aıa.. 
nacalltır • 

Muhammen lzaml bedel ••'IOO. ve anaYa...._ ~ınaı IU Ura IO ka
t~tur. 

Münataıa S 9, 9~ cunıartesı rünü saat 11 de yapılacatından tallplerta 
§altııameyl görmek üzere liman ~wasetı idare oerııtıne müracaatıan ilin 
olunur. e8960o 

Belgrat Devlet Orman lıletmeai Revir 
A e ı•., ! _ _I 
amır 1&111.Ue&: 

1 - İflelmemlatn kmtkeuıerl deposunda '-*"'- lıNhınAQ .a5Qa ken'81 
meoe ııanayl odunu acllr. arttırmaya çıkar~tır. · 

2 - Beher ke•talın muhaınllıea fiyatı •b tr~ ~ muvakkat t.emind 
W liradır. 

1 -Art•.uma 1111161 peqtmbe günü aaat 15 d• 'MJttdtn Bel&rat Or
man İşletmut Revlr Amlrllf.ndt'dlr. 

4 - Bu ntıfa alt ,.rtname İstanbul Orman ~ Mldtrltlltbtde ve 
işletme merkezinde, odunlar Kurtkem...ı,.,....... lltllllıılllr. •Mb 

Aakeri F ahrikalar Umum müclllMii& ticU.t 
pheal-n.ldllr.lllthıden: 

JI To11 pençeUk kösele aOrapon veya Kanatı 
'1 • VaJı:eta 

Br tmndnrıuıı lmalltı için Y\lbrda ınlltarlıarl-< JQdı ...,... 'ff ntela 
ntın almacaktır. Ellertnde bu lfe elver)flt ~ " _...... Rlmaalann 
nftmunne evatlar! te!!blt edilmek ye .-mra • ._ '111-all latre 'l/t. MI 
l'fJIUtest dnil alqanuna lladar Tteam tuMll&t JQlr11•' ı-.1u1 Ula ....... ~ ~ 

Askeri Fabrikalar uınum müdültGtl tic~et Gayrimenkul satış ilanı 
Şubeye davet ödlltJzoa.i llAFl'A ~ lstanbul Emniyet Sandıgı" müdürlügu"' •• nden: lOO kilo 18 No. makine lpl1~l 

ftlllı uterllk Yasan! l'1JILUI AZİZ -.- llO • el lfl Jpllii 
tüealndtn: Tılp. :brKn.AP KİTABJWi Bay Vehb•, Münip, At4li ve Kemal 14882 hesap numarasUe 8andıfımır- lltJ • Ata~ kunc1ma ~lTlsl No. 4 

§abesi müdürlüğünden: 

lelmmi Alt olhı ldbtıa flNllH) tok dan aJdıklan fSl!I dan bin) liraya karşı BeJOtlunda Htheylnaıa mahr na- 110 • Ataç kundura. Jivial No. S 
_.. ___ oıan1t ___ fl_1M..a.e ___ m1_,.... __ '-·--~~!!!!!~'!!!!'!!'!'!'!!'!.'!'!!~~~ llnde Caddeikeblr ve Tiyatro ~okagmda eski ıto. 1 lll ~5. ı Ut. e, 1 lla 8, 110 • Ataç kundura pvlsl No. 1 

1 Uf. e, c:edld ~ddeillebirde 170 n:ı, 1'14, 178, 4, e. 8, 18 No. !• maa oda ve 300 • Bakır kundura ı;lvı.t No. 18 Maarif VeLiJJiğinden·, deklkln ve matazalan mfü;temil Hırlstakl namı dt~er f,ıta c'd Pera namı1e 120 • Mente ~Mal No. 24 .numuneye ır6tü 
~ art! hanın .etsen hissede otuz altı ht~e .. lni birinci d~ıec-~e ıpotek et- 10 • Balntumıı 

.Bdge !!Ual oQllan "ftlfı,.. Elelı:trft, lfot6r, D6Hm MMeJ MarangM- mfşlerd r. 100 • Çiriş 
jM we l>endr A'8]Jeleri lçla •181Jdılll esas Ye prtJar altında •Öfre'tmen. Dos.yad:ı. mevnt tapu kayıt ıt retinde Jntrhun gayrimenkuHin (:Bey- 10 OOOçift Halfa .çhlsl ile beıabcr. nümuncye göre 
,. .usta. aıwacaktır. ollunda Uuc;eylııata mahal r inin bt kit eaddestnde ve Sahne sokağındn '181> 000 adet Kabara çlYitl •nünıuneye göreıı 

.A _ ö~rç~n QJahilaıelt i~· e.ski rno. 1 llA 25, 1, 6, ı. 6 yeni 1711 178 "· Jfl. 3. s tapı 333 ada 3 parnı 4f OQO • adet Prtekll 414111 kapsül ctoreb n~F g8re 
ı _ Memurin Dııunıınun .. ilncü maddesindl vr.zılı -rUan haiz tıu- uumarah ~arkan dftkk n 2 ş m. l n dükkAn f Klllse 5, gıırben yol, cenuben 1 OOC Tabaka zımpara kAIMI• nümune,e t6M 

ıunnıü. ~ ..- ~ yol ııe te.Jtill maa mütt milat SUc d6 pera namındaki hanın set ende c1o- Er kunduraaı im lAtınc:b kullanılmak üzere ~a ınaıar n ebMI l'll· 
2 Tabi tutuUtcakJan imtihanda mtnatf&k olmak llzımdır. ku ardan c tuz aıtı hl e ) 0 du u beyan edl m~ır. zfü 13 taleru malzeme .satın elu'*aktır. Kaltm:lıılilm tellif "'1>tlablllr. t.;.. 
• y ıra d iri İkraza I'~ olan .mulu!nınu11 ıapunı muelblnce mtttar ..... yrtmen .. •tl''n tet ilerin tek'ıtıerlnl 7/9/942 pnar~ ıüa~ un•u .kaMr Ueareı tuı.a. 
., - u r a tartları hal!' olanlar. buem bnununctakl esaslara göre .. - "'' 0 "'l rt ııA ı umum mesahası seneden 2306 arşın murabba1 ..ıı.- bundan 1"'30 ar .. n mu- ne verm.- e n Q unur. tayin cdüttel mltt•rda tereı ff &Jnea 12 DA 48 lira illn ttcıet verUeukt.lı. v• .. v • .,. B ı l 
f _ rut 8..,.ıt ııtanftlednl ya~ olanlar tereUı olunur. rabbaı ın!kdannın bina ~-em'ni olduğu ve mezkOr pyrtmenkulftn Pı:t$8J n ma zemrn n nUmuneterı her ıürı Uca.ret ~dtulÖfWebiliı"• 
8 _ URa ~- lltD; mu. dükk~nlar 3 la ım ıtpartımanları mftttem 1 Site dö Pera, Hırlstaltl ha- , , w. ın.ı;. ~I!.... ,g21a 

1 _ Memur 0 tamu~ 1 ıneı maddesinde yazılı •<>rtlan haiz tıı- nı oldulu A - haretllc S'Ö .terilen apartıman llımtında 7 daire m~ M d kik' E •.-J-1 C J 
lunnıat, ,,.. olup bu daıre!Crfn her blr!nric bırer methal d6rder «>da birer •alon ve a en tet Ve &ram& DSlJTIISU" ene 

2 - T b tut11tacatıan bntfbanda muvelfak olmak Jlzımdır birer kortdar ye birer hela ve blrer banyo, B - tşaretıı~ ıd-ıtertım direktörlüğiinden: 
3 - u.-,taıara imtihanda g&tereceklert başanya g6re 280 u;aya kadar apartman kısmında 6- daire mevt'ul olup her birinde birer methsl altı~ r Yatılı ve para ız olarak ZongUldakta a1:ılım1 bw--. JnMltn te~t'n 

leret YttJleeektır. oda birer sakm birer kor1dor bırer mutfak birer hail birer banyo ve mektebinin Blrlnct Te•rln 19~2 de bfl3}ayac&lt dMtt$l için aeçme swı.vllt 
t J'ill a.skellk hizmetlerini yapmıı olanlar tercih olunur. C - it re•ııe göstrrll n apa-ın n kımund& 7 daire meycut olup h r bklnd,. talebe almacalttır. 
Öğrltmen ve u.ta ola.c!ldardan halen bir müesgesede ça ı~anlar tmU bırer medhal altışar oda birer salon birer kortdOJ' birer mut.fak birer ha.la. Bu teknik mektebin blrJ n aı1. dlterı amel! olmak ilaere iki sönıutt• 

handa ka nthtlan takdfrde bağlı bulndukJan müe11e~den aynlmaıann- birer ba ıyo ve tıçftnön de t • ç 11 da her daire iç n birer hlzme•ç, odası ayrılmış dört ~e lk tahsili vardır. 
da mah~ olaadllln& dalı muvak-..tn aıne ıeUrmelı p.rtlle t:ıyln edil~I· ve ve halı\ ve ç maşırlıl:Je.rı imi ur.dl ~u ve elektrik ve terkos suyu ve h:ı ifa- Maarif VcUletlnce tasvip ve kabul edUdit\ ~ btı mektebe C'n az orta 
lirler. g:ızı tl:slsatı ve sarnıç ve kuyulu muhtevi olduğu g05terllm~lr. okul tahsıUnf bitirmiş olanlar ahndıtına ye meMetıın tah!il nıüc!deU d.,rt 

"hHp oJaııı nrı Maarlr Vl'tlllfll Erkek Teknik ötreum müdürluit~le Vades!nde borcım verllmemeshıt• mebni yapılan takip öıerine 1202 nu yıl o du~una göre mennlaı ı HM aa11h llanunmr 3 tnet maddeıılnln I> 
Mr dllf'~çe ~ e.l'ül rnhbtteMrl ne m&racaatları. .g330 •.• 723:h maralı kanunun 46 ncı madde.&lnln matufu 40 ıncı maddesine gore .ratıl· fıkrası haluntncten i5Ufade edeeell. derecede alıstl llnnüt -:r1taealllar ..,. 

ma!l icnbedfon yukarıda yazılı maa oda ve dütklnlar ve mat&nlar n lise nıezunJırmdan bir •ne fazla okuyanların halilanaa ahlp olacaklar•. 
Tenia Eafaina ve DaiaLk Kulübü R.iyaaetinden: apartımanlan '106temll Kuistakl namı dllerl Site dö Pera namlle maruf .Afaiıd~ fadlan hala o.an iateklllerin nlbayet. • .,161 tMa all11•ma 

ı - Kıtlib.._.. ~ IH'M ura t lun1t lıılllf a.edelll yaJnıs &emel, maa mfişt<mlJlf Uglr hımın 80 hf~ 38 b!Sltlt bir H.~ut &J müddetle kadal" Zon:,ıu!daktalı:I aözü geçen mektep möclür ... e valblarile lalllM 
•varlar " ••k U.1111 ın~ı. Juıpalı arı usuıu. oa dn miılde\le etili&- açık arttırmaya konulmuştur. Gayrlmmtulün •t111 tapa sten ka7dına 16- müracaatı:m lüzumu illn olwıur. 
_,, ıroı:ım..ıar. n J111»Jma~dır. fateyenler mahalliodt nıeü6r PYrbntnk.utln bugUntıi l - Türkiye Cümhurlye~ı te~asından ve Tüıll ırluadan ehnak, 

2 - bıale 'f lrlll 1142 paaarteai rinü 11at 16 da Tak.limde Sıraaenller- YU.lyeUnl 16rip tetkik ede1>l.1ıler. Antnmara rtnnet fateJenlt!r UHl'n 2 - Dottuluk Uiıdı ıO<Jttrmek •IKl - lMJıl flh ~n 
• l'I numarada -....ı Terbi,_ htanbuJ saıae.ı blna.~ı•da mtltewetkll hu- Jln. pey at~ nrecKtır. Mllll baukalanml7Alan WrbıJn teminat meııtubu bıı belge aranmaı. 
mal tomlqonda ,.~. da kabal oluQ~. Blrilunlı bntün verıtıer BelediJe rtsbDleı1 "fe telllllJe ri- 3 - Bultı'1a ıwt.htlarta ma!tl o~ 11~ ~ a,ülannM 

1 - Bu fit ılt pıoJe Jivlaal tutnaae lttSf hl!hHı unıuml ensJar " -· bo~ attttr. Gayrlmcnkullll vakfl1et Ytya miltütet.t ha!Wnda. amen eaııemata mctealt l>ahnnnık ••lbt m.ı.j.-. ~ktc ,_.,. 
MabYelf' önreılt IMr sin ... IMlbuebe aenfllnde yeya Talulmde Kultlp ~ 111.,..f iduwıl araSJndakl dl.,. halen -bllftnedt tetkik Edtl- caktır.• 
meıU.ltMlfa t» illa .. k•N"allt •bm•M'r. mektecUr. vaıut lcart!l ve taviz tııtarı borçlulara aıt olmak tızere arttırma 4 - En aa. &eıe aırme hakJwu veren ,,. ._ m11"ep ~ .na Mil-

,_ sr. 149 alt mUYattat ttıalnat mJttarı 1210 Ura il kuruştur. bedelJndtn çıtanbp dlva nei.lcesmde pyrlmentultln vakflyetı tahakkuk cede aanaı mektebi diploma •eya ı-ealkan ı&termet, 
1 - lntula w taliplerin ba.sual,.ıbıe al\ fu1a tafstllt 1'fn Tablmdı eUfll takdlMe Vdıf !deftsiM ~k ınüatyet• .....a. 4fldutu halde de a - 18 yatına glrmlt Ye? 2& yqmı ~emit bulunmak. 

•• ~ ttJS 116Jp Midlrliib ....ı •ıUer! düillade •lı'Clıt bor~lular hellbiila ıeçfrt~ktfr. Bu vaziyetin m8'terller hukukuna bır ı - Döl't adet vesika to~lrafı yermek, 
..,. r. cmfl ,._....,. ,.._, .&l'UlnDf..~-sıllllUıutt" Pııı ~ tdr:lk ~ tuUaR .... .ı.a ••- • .,..... •••• 

etmek l!te~ Sandık Htikull Itl4!l't Bervlain.. ... ~aktt. Türkçeden y- ....... tAbl tutul&Mlllar Ye mutaflak olanlıt-r 

Hi O K 
• h Taw *il kaydı ve alr lüzatlu ıaıalt\mal ta prtnamede ve t8'ılf tlolyaı:ıi\- .f!be kaY't ye blıel ~ kt1iul f!t ~-(· arp omutan an• 6 Ardır. ArtbnpJ& &lnnt, olanlar, bun1Ua &tıtilt ederek satıhla tlb• lnşaa y c 14 

• lan aaJrlınentul bldO.- her ıe;t öJrenm.lf .. "f9 tlMtld olunar. Bfrl t apaca 
l C ' u MI 4lliııll Wtıaren tıiliqan bflt "fe on! m-.aele .... arttırma 2t/H1"3 tatihlne ıpü.idlf (puu1ıNi) stDi CatalcılluıMa kain . 

den• a41Jlnfttedlr. llldıll& M ~I 142 tarihine ••dar uza"lmı1N. 8andıtımızlla ..ı ıo dan ıı 'Je Uclar yapılacattır. ~t ihale ,_.,.ıa- Dikk • 
t..t.ldUarln lnma l6rt "91aniltrlan mahaJUn tslıtrUk ı1*tlertae ..... bllmeal ~ teltlrf edllecet bed,eJhı tercihan aımma.'1 lelbeden 'D1rlmenkal aüô 
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~HER AKŞAM il 
slR niKAVE ll TATLI GEVEZE 

Ahmet Rati.p biti;:ik b<it:~onda bu ı Küçük kız içeriye seslendi: 
kadar gürültü yapanın k:im olduğunu - Abla... Bak bu bayın bııyruu 
;tdeta merak etmiş~. Başını kaldırıp lyokmuf ... 
ı.> t.:ırafa baktı. Yandaki balkonda İçerideki ·~eıı bu s~fer hiddetle 
ııHışın, parmak kadar bir kız çocuğu yükseldi• 
oynuyordu. Pek sevimli bir yumur- - Sus ve İçui git hakayımL 
ı~ktı. Yalnız biraz fazla dili düşük Çocuk ayni bilgiç tavırla Ahmet 
ve çııçaron bir FY olacaktı. Bir ta- ftalibe cAllaha ısmarladık» dedi ve 
taftan öteki tarafa ko}arken kendi ıl:ive etti: 
kendine ;,öyleniyordı.ı da... - Hiç merak etme... Ben ,-;ıana 

Cenç adam onu bir müddet gt.i- muhakkak bir bayan bulurum .. . 
lümsiyerek seyretti. Sonra bu küçük Böyle söyliyerek içeri kaçtı: .. . 
J ... ızlıı konu~mak arzusuna kapıldı. Ahmet Ra-tip de gülerek kendi 
Çünkü Ah~1et Ratip üç gündenberi odasına girdi. Küçüğün ismini cTat
ı1ok!\?,-a çıkmamı'!tı· Gündüzleri ovi• lı geveze> k~muştu. 
ne ~elip işini gören Ermeni kadınla Balkonda biı·birlerile uzun uzun 
da iki laf etmiş dei:"1ldi. Şimdi adeta konuşuyorlardı. Adeta iki arkadaş 
konu~mak ihtiyacını duyuyordu. olmuşlardı. 
S()nra b1lkondaki çocuk kendi:Jine o cTatlı geveze> her gün balkona 
k'ldar yakındı ki elini u7.atsa orıu tu- çıkbğı zaman Allmet Ratib' e soru-
t<lbilirdi. yordu: 

Bir ari\lık küçüle.le göz göze geldi- - Buldun mu?.. 
ler. Çocuk kendi:ii.ne gi;Jümsedi. Cenç adam başını ümitJiz bir ta-
Elirıde biri erkek, öteki kadın lı:ıya- vırla iki tarafa ~alhyaral; cevap veri-
fetirıde iki bebc:k tutuyordu. yordu: 

Ahmet R:.itİp: - Bufamcıdım... Bulamadım ... 
- Annn ne ~üzd b~heklerl .. Ya ;;en> .. Sen aramıyorsun galiba!.. 

dcJ;. O zaman küçük kız bir 1iirü ye-
İşte bu k ~ı.hrcık .;Öı:, çocuğun çe- ıninler ederek: 

ııesini açma ~il kafi gelmişti. Ahmet - Hep aradım ... Cene de aca
Rıı.tibin t"hmin ettiği gibi, o harikul- yorum ama bulamıyorum 1.. Herkes 
ıide sevimli, küçük bir geveze idi. na31l buluyor bilmem kil! .. diyordu. 
ı\1tık nnkaraları açmt~l bir kere... Bir gün konu~urken çocuğun ~öz
Su">nHı.k bilmiyor~Iu. Evvcltt h~b~le-~ leri parla.dı: 
r: J • .:ı'd:ınd iz..;ıhat verdi: - Hah ... dediğ .Jen bizim cFer-

- '._1iri-,inin ismi «Hava> ... Öteki- hunde ahla> yı alsan a ... Bugünler-
nin «Su» ... Bu «Su-. erk~k ... cHa- de bize de gelecek ... Nasıl da '.11m-
vu cin on1U1 hayanı... diye kadar aklıma gelmedi ... 

Ahmet Ratip güldü: Ahmet Ratip bile çocuğun sözle-
- Demek şu senin ·rkdc bebe- dnden heyecana düşmüştü. Çünkü 

ğinin bi'\yarıı cfo var ha ... «Tatlı geveze• ile bu bahsi o kadar 
Küçük k11: adem bA"lyretle ()I\"\ b;ı- çok konuşmuşlardı ki şimdi Tamay' 

k.ı.r.ık cevap verdı: ın böyle birdenbire bir karl\r ver· 
- Tabii v:lr ... B:ıy~mıı: erkek meoİ onun yüreJİni hafifçe r>ynat

olur mu;>... Hani 9Cnin h3.yanın mıştı. 
nerede;... Acaba cF erhundı abla> nasıl bir 

Cenç ad<\m nıütereddıt bir halde kadındı~.. Tamay' ın evinde genç 
küçük Çaı;-:ırona C$vap verdi: kadınların, genç kızlann heJ)'si güzel 

- Benim bayl.nını yokl. İnsanlardı. Ferhundl!ı abhı belki bun-
Çocuk şimdi ~özlerini telcerlelı: lann da üstünde bir güzelliğe 3a-

tekerlek açmı~ ona bakıyordu: hipti. .. 
- Bayanın yok mu?.. Halbuki Ahmet Ratip adeta nıerak ed.iyor 

,.en kocaman erke bin ... Niçin haya- dinliyordu... Arasıra bu çoculcça 
nın yok;>.. . K·~ndine bir bayan al- merakına, hekleyi~ine ele gülmüyor 
sana... değildi. T.amay hergün balkona ç1-

Ahmet Ratip, sözü bü.;büti.in ~- kınca: 
kaya vurmak için: - Nafil~ ... Ferhunda ablıt gene 

- Param yok ki... gelmedi .. diyordu. 
Küçül: ka~lımnı çatt&ı Fakat bu sabah küçük heyecan· 
- Bayanlar karpuz gibi para ile -dan &deta titreyerek ona fU havadisi 

satılmıyor ... htesen kendine bir ha- verdi: 
Y n alırsın. • - Geldi ... Geldi. .. Ferhunda ah-

- Alamad•k gitti işte!.. la geldi. .. 
Küçük kız şimdi parmakhğa da- O gün ak~m üatü cFerhunda ah-

y~nmış, başını minimini avuçlan içi- lal balkona çıktı. Ahmet Ratip ka.
ne almış, ona adeta son derece acı- dı.nı görünce az: daha bayılacaktı. 
y.ırak bakıyordu. Ahmet R'.l.tip lı.:ü- Çünkü Ferhunde ahla eUi sekiz elli 
çüğün hu merhametli tavnna lcalla- dokuz yaflannda idi. Son derece za-
kah'llarla gülmek istiyordu. yıf ve şaplacak kadar uzun bbylu 

Kız acıklı bir selle sordu: idi. Yukarıya doğru kıvnk burnu· 
- Demek şimdi, ~n yap,_ yal- nun üstünde biT keleb.ek. gözlük var

nız:~tn ... Peki böyle y.alnU': ne yapı- dı. Alnının tam ortuında bir bukle 
yorsun~.. kıvınnıtb. İşte günle.rdenberi bekle-

Küçük geveze ama da bilgiç, bü- nen Ferhunde abla ~le biT ka
yümü~ de küçülmüş bir ins.trndı. Ah- dındı. 
ml."t R:~tip yalancı bir kederle ba§ım Ertesi a-ünü Alımet Ratip halkon• 
i!..i tcırafa sallıyarak: dan tah gevezeye: 

-Yaaaıı ... eledi, yalnu:ım, yapa- - Teeuüf ederim &ana ... Bana 
yalnızı.. layık gördüğün kadını hiç beğenme-

- Vah vah vah ... İ'jle şimdi u- dim ... 
na acıdım... Çocuk, canı aıkılIDlf bir ta vırla: 

Sonra birdenbire aklt0./J mühim - Beğenmedin mi?. .. Ne süzel... 
bir fikir gelmiş gibi: Gözlükleri de var 6-telik ... Bayan 

- Ben sana bir bayan arayaylm diye itte onu al... Karışmam başka 
mı~.. Made.n ki sen bulamıyonnuf"' bulamazmı 1... Hem gözlüklerini is
sun, ben buhyım bari!.. teraen aen de ta.kar1Jtn... Ne güzel 

Küçük bunu o kadar ciddi bir t:ı- gözliı'icler ..• 
vırla söylemişti ki artı.k Ahmet Ratip - Nafile çeneni yoroı.a ... Bir göz-
k 1hkahasını tutamad1• lük için ben onu alamam 1 .. . 

l~ı.a sıracia içeriden bir kadın $CSi: Koca adamla küçük çocuk böyle-
- Tama.y neredesin>.. Gir içeri ce konUfuyorlardı. Ahmet Ratip l:>a~ 

artık ... Uyku zamanın geldi. .. di· z.an ona: 
yordu. - Nafile ... Sen görücülük yapa• 

BİLL0RŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 50 Yazan: (VA - Nu) 

.Yalnız Deli (: .. ). zarif bir·~;- ~e lbirlikt. yürii<lüler, Yeni nmafülerin 
kendini ve arkadaşlarım muşku1 ııelmeai herine, küçük nrhoı epey
rnevk.idell kurtardı: ee aükıUn • bulmu§tu. Onlara dikkatli 

- Yararlıklannız o kadar büyük- dikkatli, ehemmiyetli ehemmiyetli 
tür ki; Ruhi bey, bizleri · aovin, şey- bakıyor; müatakhel İf arkadaşlarına 
meyin, bizimle birlikte olun, yahut adeta not vennek istiyordu. 
bizi kendinize •İyasi düşman sayın; Deli patanın nutlt~an, hele Deli 
}ter türlü nazınıı:a boyun eimek bor- pa~a onun düriift karıdıiından 
cımıuz.:lur. ı&Onra, RUhi' nin meclisteki itiban bü-

Dr. Kemal Mehmet, Cenyo' nun yiim.üftii. İspirtonun tairine az çok 
kapısında, iki arkadaşından azıcık hakim olarak, Sami paşayla ve Ata
gerilek durmakla bearber, Deli pa- ul1ah efendi ile hayli ciddi konuştu. 
~tun methedici nutkundan itibaren, Jön Türk Fahriye cemilekar bir iki 
k Hleh .kaldırmalarını ve cücenin mu- cümle söyledi. Sonra. doktoru gös
b bel esini din lemi~. görmüı. hayli tererelc: 
ha;Yrete düşmüştü. Zira, sivri kır sa• - Kim bu hey biraderimiz? 
kalile, tek gözlüğilt> şu nazınn ve - Kemal Mehmet bey... Mabe~ 
y1nındakini.n Şehhalde re~imlerini y.İnci Hacı Melınıot bey.in büyük oğ
giirm .iş, hepJini tanıyordu. lu... Koca Osman pa~ ahfadın-

(- Ne mühim cüceymiş bu böy- dan ... 
l! .. .> diye diif{indü. Bu aözlex üzeriue, cüce yerinden 

Muh'1iflerin ma~ıM. doar~ lıep Eul"<h. 

~- . 
, . ~.'_~ ~· -----~ ,, __ ..::;; 
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lebe ahnacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
Yatılı ve parasız ~laxak Zonguldakta açılmış bulunan Maden 

Başçavuş Mektebinin Birinclteşrin 1942 de başlıyacak devresi için 
seçme sınavile talebe alınacaktır. 

Bu teknik mektebin biri amali, diğeri •nazari olmak üzere iki 
sömestre ayrılmış üç senelik tahsili vardır. Ameli devrede taletie 
madenlerdeki kazancı ile geçinir ve kendilerine birinci, ikinci sınıf 
mneli devr-elerinde 100 kuruş. üçüncü sınıf ameli devresinde 120 
kuruş yevmiye veıilir. 

Aşağ'ıdaki şartlan haiz olan isteklilerin nihayet 23 eylül 
1942 akşamına kadar Zonguldak Maden Teknisyen mektebi Mü
dürlüğüne vesikalarile bizzat müracaatlan lüzumu ilan olunur. 

l - Türk-iye Cümhuriyeti tebaasrndan ve Türk ırkından 
olmak. 

2 - Doğruluk kağıdı göstermek «19-1-1942 ders yılı mezun
larile halen mektep talt.-beı:;i olanlardan bu belge aranmaz.» 

3 - Bulaşıcı hastalıklarla malül olmamak, bünyesi maden 
ocaklarmda ameli çalışmaya müsait bulunmak. (<Sağlık muaye
nesi Zonguldakta yapılacaktır.» 

4 - İlk mektebi bitirme vesikasını göstermek. 
5 - 18 vaşrna girmiş ve 25 yaşım gecmemis bulunmak. 
6 - Nüfus hüviyet cüzdanı vo dört adet vesika fotoğrafı ver

mek. 
Bu ~artları haiz olan isL~kliler 25 eylül 1942 d~ ilk okul 

derslerinden yazılı imtihana bbi tutulacaklar ve muvaffak olan~ 
lar smeli st::ıjlnrına başlamak üzere ocaklara da?ıtılacaklardır. 

«688011 cı9059ıı 

İstanbul vilayeti daire mildürlüği~nden: 
1 - İdare mecmuasmm haziran 942 avından b::qılamrtk üzere mavı<ı 94.3 

gaye:.!ne kadar 12 aylık ni.ishasımn şartna'._mesıne gö;·e tasımı 2218/942 ta
rihinden jtibaren daha on gün müddetle a~ık eksiltmeye kanulm11ştur. 

2 - Mecmua en aıpJı üç, en fazla on forma olacaktır. Lüzumu halinde 
eıc cılarak kırk fonnaya kadar a:vrı kitap halinde ilaveı;ı yap1lacnırt1r. El~ 
formalnrı bcdellcrl de mccıııu:ı formalarının bE\.ieli gibi olacaktır. 

3 - Her nüshanın baskı adedi 3600 dür. 
4 - İhale günü t Eylül 942 Salı güniidür. 
5 - Tnlipler yüzde yedl buçıık hesabile 227 lira. 25 kuru.ş temin::ıt akçe

sinin ihaleden evvel Mal sandığına yııtırmış olaraktır. 
6 - T~.llpl<'l-ln ihale günü olan ı cy1Ul 912 sah günü sn.rı.t 15 te Vilayet 

bint•sır.dalct eksiltme ve arttırma komlsyonunft ve ~:utı1amcyl öğrenmek için 
V.lft.vrt Daire mt!dürlüf;iine nıiirar:ı:ıtlan. (9192) 

NBfia Vekaletinden 
Elt.siltmeye konulan i.ş: 
1 - Su işleri yedinci .şube müdürlüğü bölgesi içinde Aksnayın Sal'lık 

köyii civarındaki bat:ıklın-ın kurutulması işi tahmin edilen kesif bedell fiyat 
\'ah!dı esası üzerinden: 

t.48i.816 .. lira 170~ kuruştur. 
2 - Eksilt."ıı.e 10/9/94~ inıihine rastlayan Per.şembe günü saat d5• te 

A11kanıda Su işleri reisliği binası içinde toplamın Su cksil1,me komisyonu 
odesındn kapalı zarf mmlile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme ve şartnamesi, mukavele projesi, Bayındulık iş
leri genel şcırtn"mesi. umumi su işleri fenni .'}nrtnamcsi Ue hususi ve fenni 
şartnameleri ve projeleri «24• Ura «2f·ı kuruş karşılığında Su işleri reisliğin
den al~bllirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek \çhı isteklilerin 1123142~ lira ~67ı kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az uç gün 
evvel bit dilekçe ile Na!ia Vekalethıe müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzer~ vesika alanıları ve bu vesikayı göstennelerı şarttır. 

Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremez
ler. 

5 - İsteklilerin teklif mektnplo.ruu ikincl maddede ya";ı;ıh saatten bit 
saat öncesine kadar Su işlerı reisllğine makbuz: karşılığıııda vermeleri la-
zımdır. Postada ol::ın geciknıeleı· kabul edilmez. (8792) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
ı - Muhtelif yollarda yn.ptınlncak .\'Qse ve asfalt ~leri on beıı giin müd-

detle ve kapalı zart usuıae eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mllhammen bedeli 76071 lira 80 kuruştur. 
3 - Teminatı 5153 11.ra 59 kuru.~tur. 
4 - Bunun 419/94.~ cuma günü-talibine ihalesi mukauer bulundu~

dan şartname ve keşif cedvelini görmek isteyenlerin her gün encümen ka
lemine müracaattan ve isteklilerin de ihale günü olan 4/9/942 cuma günü 
saat GD.1 kadar 2493 numaralı kanunun 32 inci maddesi .sarahati veçhile 
t:ı.Lzlm edecekleri teltlit melctuplarm1 belediye dairesinde müteşekkil encü-
mene vermelrl. (6814 - 89'77) 

l•••••••ı•-··~·~································································ 
mıyacaksın... Beni eYlendirmekten 
vazgeç bari .. , diyordu. 

Fakat Tamay katiyen bundan 
vazgeçmiyordu. Hayır.. hayır! ... 
Böyle kocaman bir ad:ı.mın yalnız 
yaşama.1Jt doğru değildi. Arasıra Ah
met Ratibe: 

- Cel gene !len beni dinle de 
bayan diye şu Ferhunde ablayı al. .. 
l lem bak gözlükleri ... 

Diye başlıyordu. Fakat genç adam 
onun $Özünü keeiveriyordu. 

BiT gün Ahmet Rat.ip tek başına 
balkonda otururken Tamay'ın sesini 
işitti. Dönüp baktı. Çocuk bitişik 

balkonda bir genç kadınla bera
berdi. 

Küçük kız onu göstererek, yanın
daki kadına: 

- Bak. A:zize abla, işte bu bayın 
bayanı yokmuş ... Bir türlü ona bir 
bayan bulamıyorum ... Sen ona va
rır mısın> 

Dedi. Genç kadın fena halde utan. 
mıftı. Kıpkırmızı olarak içeriye 
kaçtı. Fakat birkaç ay sonra küçük 
görücünün muradı olmuştu. 

Azize abla ile Ahmet Ratip haki
katen evlendiler. 

Hikmet Feridun Es 

-- iL •-

Başla gç 
Şövalyenio kızı 

Dördüncü Murat Bağ-O~t se1ulnden 
henüz dönmenı.Lşti. m. 10.\'7) 

Yunus reis G1r1t adası civarında 
korsan peşinde koşuyo!<lll, O devirde 
biri Rum <Kara korsan), diğeri Ve
nedikli Uzun şövalye) 3dlı iki başı 
boş denizcinin Akcienizöe ko.rsa.n.Lı.k 
yaparak sahil ve ada lı:ıllunı 30Yduk
lanna ~yet edlyruldu. 

Kaptan Nşa bir gün Y uiı us reise: 
« - Şu iki azılı Jrıır~.·•'tn kıJnatla

nnl yolamaz mısm'h 

Yazan: İskendt..'T F. SERTELLİ 

- Bu kadm klındir? Yak&\<LfıQ. 
bakalım §Un.U.. ..-... .... 

Y-elttencilerdeıı biri. ikorsan aemı.. 
slnder. k'uca·ldayıp getlrdill gt'll.0 ft 
baygın bir ltızı Yunus ret.ruı ön.OM 
getirdi. 

Yunus birdenbire ~şırdı. Bü.tiha 
ömrü denizlerde geçen Yunl.18 reis o 
güne kadar bu derece güm bir km 
görmemişti. 

Esir a tınan korsanlardan biıi: 
- Ona dokunmayın.. o, şıO•tıllye--. 

m.izin kızıdır. 
Dlye bağırıyordu. Yunuıı rel.s içlıl 

için gülmeğe başladı. 
- İşte, Ba~daddan muzRJfer Oı1a.

ra.k dönecek olan P~h& n4fl'f bW 
hediye .• 
Şövalyenin kıZını hemen bit ör1.ll

ye sardılar ve ambara tndirdUer. Demiş, Yunus reis cı. .. : 
- Bana meydan v,n,.~ni1 i:>u ~ Yakalanan esirleri baş amba~ kA--

pa.ttıar. K«san gemisi iki yerlndea 
deltndiğ'i için yav~ yava.ş su aırnaea; 
ve batmağa ba.,ıamı.ştı. 

yapa.ı:ım. 

Cevabını verıu.işt.i. B11.nılan oonro. 
Kaptan paşamn müsaa de;He Ak.de
nize çık.an Yunus reLıs on be9 yelkenli 
ile üç aydanbcrl Ada lc.r denizinde 
mekik dokuyordu. 

Dördüncü Murad n S3~dacıı fethet
mesi, Türk ordusunun .İl'ao :;ı.nırlan
nı kendi ellle çixrnesi A!'ı"Upalılan 
hayret ve dehşet i;;lııö: bJJ'al•nuştı. 

Yunus reis, .-Kni'13 kol:>:mq.n Girit 
adasına sı~ındığı.nı hailer a~tı. 
Onun pe~ini kov;alıyord•ı Fakat, 
ıUzwı şöv:ılye• nin ,.,.,mı bulmak 
kabil dcğJl.cll. Şövaly<ın\n vznediğe 
kaçtığı ve bir müddeL yani ·rürk 
gemileri Akdenizdcn döııiıı1ceye ka
dar - m<>ydana ~ı';mıval\ııl1,ı r.oylcnl
yordu. 

Yunus reis şövalyenin kızile meç.
gol olurken, aUzun şövalye.ntn ıztııl 
kaybetmişti. Karanl~a. )timlerin ya.
:ralandığı, kimlerin deniz~ yuvarlın
dıCı belli d~ğildi. Esirlerden blr çoğu: 

- Antanyo yaralandı... '[).?nim 
düştü. 

Dedil~r. YW1US re!s buna inandı. 
İnanma.s:ı ct:ı. ba,k.ı. ya.ptlacak bil'Ş(!J 
yoktu. Korsan gomlsi iylcc E.u almıştı. 
Türk denizclleıi kor.mn gemfaindcıkl 
işe yarar esyayı ltendi ge.n:ıi.ler1Tl0 

nakletmişlerdi. 
Yunus reis kor3aa gemisini kurtw·

mak için çok uğraştı. Dclik1er1 ça.
murlu tıkaçlarla tıkamak lstedı. Bıı-· 
na muVlffak olamadı. Anbnyo, be.~·· 

Yunu.'! reis, «~r.::ı. kor.;:Hu rn na- belli. gemiyi sağlam olarak 't'iirklero 
sıl olsa günün birinde el~ ~eçiril~e- teslim etmek isteınemiştt. 
ğinden emindi, O, Wn ~diı..n korsnnı Türk denl~ileti CAntonyo) yu a'lo 
elde etmeğe, onun .sırtmı yere gc-tir- geçiremediklerı i<;ln birbir!Pr!ne dert 
meğe çalışıyordu yanarak: 

Bir gece gökyüzü "Jloızıık.tı, Yunus - Bu herifin biç olmftzs:ı ko.fıısım 
reJs g-em!lerını zincir gibi lJiıblıi ar- kesip İ~tanbula r,ötür:-~ydlk •• 
dınca sıralanuş, Giı·it önlerinde dola- Diyorlardı. 
şıyordu. Bi.rdenbire ~ÖG"Ü.J~rden birı Düşman gemuinln enkazını &U ü.>-
açık denizden büyük bir Vlb.'.lncı tek- Hinde bırakarak, gittikçe sal.:.fı1ı~eo 
nenin ~zlmekte ol.titJğıın•ı haber ver- dalgaları yara yıı.ra enginl~re doğr11 
di. ttçıldılar. 

Yunus reis biraz sc>ıu .-ı.: * 
- Aman çocuklar! - diye ba~ırdı - (Kara korsa.nı ı aram~lctı-.ırı u.~n-

Aradığıınızı nihayet buld•tl;, ( Anton. mış.~rdı. 

yo> geliyor. Sonb::ı.ha.tın fırtınalı günleıt ç1Jtıp 
Bu. Uzun k.orsaıım ııoıydı. Türk gelmişti, . 

denJzclleri bu adı duyunca .set:.Odller.[ Denizciler htnnbula dönmek \.<.1J.. 
Herkes ~ ba~ına. geçti. CA.ntonyo) yorlard. 
buralarda Türk denizcilo.~rile karşıla-1 Yunu3 reis bir sabah Çnrıaktoıloye 
şacağmı wnmuyordu. o gecey! Glıit doğru dümen lcırdı .• İstanbul yoltımı 
adasında gl!çinnek ii·1-eı e yelkenleri tuttular. 
şlşlnni.§, yola düzW.rnü.,~ü. Yunus reis Padişaha netıs bir ho-

Yunus reis dcrh;ı,1 t~kıır.lerı dört diye götürdüğüne seviniyorou. 
yana dağıttı .. Pusuyu kurdu ve (An- Kuyucu Murat paşanın akı-.l·b.ı..'>Jn
tonyoJ yu tuza~ ... cll1~iirıı-ı:ık uzun dan olan yelkenci Sa.lih eski bir ue-
sürmedi. ıı!zclydl. Yolda giderken: 

Yunus rels üç &y.ıaorıeıl peşinde - Reis! dedi. Bu kıZı saraya Mdi-
koştuğu korsanlardan ııih:ıyet birini ye edeceksin amma, ben onun bakıf.. 
ele geçlrebil'lllştt . Lıiyelind.~kı le- !arını beğenmedim. Bu kız giinfüı 
yendlere: birinde Padişahtan babasının lntll:&-

- Hayadi, çocuid<>r, :u >Yılı T\h'k mmı almata kalkışırsa .• 
düşmanını dlti olarak .:ı .. ~a~irelim., - O zaman Padl~h da. onun CCJl'A--

Dlyordu. cUzun k~U';all• ın geın.Lsini $mt verir .• Boynunu vurdurur. 
daha. uzaktan gel:ı.ı.en ~anııntşlardı, * 
CAntonyo) on be~ gemi 1le birlikte Çanakkaleden geciyorlardı. 
sanldJğını göriinc~ bir t-0.ı> bile ata- Yımu11 reis meraka. düştü. 
madı. Türk denizcileı i es rçebuk k<>r- - Hele bir ke-re şu k.ı-zla konu~a.. 
san gemisini ku;attıiaı .. v~ gemiye yım .. 
rampa ett.il<!r. Ambarın perdeslnl açtı. ~v4Jyeutı1 

- Davrn.nmayı..·ı.. .HPı;inid yaka- kızını çağırdı: 
nz! - Adın rı.e senin? 

Bunu g~micilerlnıil.d<'o lJiri İtalyan- - Lüsyen •. 
c:a söylemişti. - Kaç yaş111<1asm? 
Korsan1arın da h:ı.mle nı>ıiH\K iei.ı - On sek.iz .• 

fırsat bekl<>diklert ~e.ilijı>fdu. Gemi- - Gemide sendau başk<\ krtJın vaı 
ler rampa. edince, de.ıi7. oı tasında bfr mıydı? 
dövüş ba~ladı. Vene lıl:.llleri11 uzun - Hayır., Ben yalru2ıd..ıın, 
kılıçlan, 'J'ilı;k deılil·.!ilerlııin keskin - Ne c&Sarctk çıktın denize 
ve ağır palalarile ç:ırpnıyor •. 1{aran- - Babam rahat.sızdı. Onu çoıc. se-
lıkta. denize yuvarı:ı.nau jmsın ceset- verim. Son defa denize ~ıkaca~ı za.. 
Jerı arasında. levendle!imi~ CAnton- man kendisine yalvardun •. Beni ya-
yo) yu elcte etm~e <'lb~lıyordu. nmn aldı. 

Bu arada venecli!;Ji ~öv;ıl.venln ge- - Kaç aydır denizdesiniıı: 
misinde biı kadın se~i uuyutdu: - Bugün t:ım•1m aıt .. -ıuş b~ güa 

« - Baba •• Nerede.;iu h olmuştu. 
Yunus reis bu ı;:e.si duydu. 

·- Siz, siz} ... - dedi. - Siz du. Cüce onUp farkına varamadı. mez sa'ldılardı ... H'lh h~h ... Halbu
Hacı Mehmet beyin oğlu, öyle mi~ .. Doktorıoa göz ucile baktı. T~nıdığı ki o hazine mesele~iniıı d,. rıırkında-
Pederinizle çok hukukumuz vardı .•. kimse değil: Kösenin biri... yun .•. 

q,ice, yayık yay.k: 
- O ... Sen de mi buradaiıni' ... 

'Anahtarcı başı... Ayni zamanı.:lat 
Parşömenci batı.. . Amma billur ıa.
~ci ba~ı değil... Onun için mily~ 
cu başı da değil... Böyle sokak ol"' 
talannda yaya kalır, ödünç para a.
tersin... Billur ıişeci başı şu itte .• , 
Şu ... Yanımdaki ... 

Allah rahmet eylesin .. , Ciddden na- Köse, oradakilere: Dok.tor, merak!,.: 
muslı.:ar bir zattı ... Hatta namuskar- - Sormayın başıma geleni... - Hazine mezel:.si mi~ .•• 
lığından dolayıdır ki, Sultan Hamide - dedi. - Para çantamJ çarptır- - Bir kadeh için, canım ... 
dürüst hizmet etmek gafletine düş- d.ı.m ... Galatanın ortasında metelik- - Teşekkür edeTim ... İşte kah-
müştü... siz kaldım. Sarraf Şeref vardır, şu vem geldi ... Hazin~ m.!.~l~ı.i diyor-

Cümlelerl muntaı:9.m telaffuz köşede: Ona uğradım, onu yerinde dunuz ... 
edebilmesine rağmen, dilinde bir bulamayınca, cşu Cenyo'da bir ah- - Ha... BiUU.r Si~e :meselesi .•. 
pelteklik vardı .•• Harelceıtleri de mü• pab bulurum• diye haknm ..• M3jal- Pederiniz Mehmet ~;yle beraber, 
ba.lağalı ve -abiydi: la.'h .•• Burada hep toplanml§Sımz .•• o esraı da gömüldü... Billur Şişe ... 

- Gel seni Öpeyim... - demesi Tabii, içinizden bana, eYe kadar git- ParJÜmen ... Ve... P.n~htar ... Üçü 
üzerine, doktor, bu kadar laübalili1'- mek üzere bet on kuru' v~recek bu- bir araya geldi mi, asıl .Susnm açıl ... 
ten hoşlanmadığım gösterir, vakur, lunur. Pırıl P.ınl mücevherler. .. Altınlar ... 
takat gönül alıcı bir tavırla, İki elini Hepsi birden: Milyonlar ... Milyonlar ... 
birden uzattı. Ruhi' nin ilci elini - Tabö ... Tabii .•. Hele bir kah- Bu Eefer, Köse Emin, doktor Ke-
tuttu. ve için ... Nefes alın... maiden de daha büyü~ bir sl~kayla 

- Ya ... azizim ... Böyle ha?... Köse Emin, Cüceye de: dinlern.eeğ baıılamı~tı. 
S!z ha?.,. Benden u:z:alc durmayın11:... - Naeılsın, Hazret... - el.iye se- Kendi kendine: 
Beni kendinizi.o pek yakını saya.bi- lam verdiyse de, beriki oralı değildi. «- Vay kafir ... - diye düşün~ 
lirsiniz ... Ailenize dair neler bilirim, Masaya oturan yeni ziyııretçfoin, dü. - Bu meseJeyi o eh biliyor-
neler ... Anlatacağım ... Dinleyin... sarhoşluk hali, faTkına varmadt. mu~ ... ihtimal bir t<ılih 1.apısı kapa~-

Ötckiler, muhalefet siyasetinin Boyuna anlatıyor: dığı bugün zarfınd.:., ib:;ııci iııi açn:ıak 
gayyasına dalmışlardı. Dinlemiyor- - Evet ben ailenize dair neler, nasip olur ... Hem ~"rho~ J; .. Ağ-
lardı. Kö~e, Ruhi, Dr. Kemali neler bilirim, doktor Kemal bey •.. zmdan !af alınm ... > 
mü:.teın.<Hli:ren lafa tutuyordu. Rakı Pederiniz ... Zavallı pederiniz kur- Yüksek sesle: 
İçmesi için onu zorliyor; daldan dala Öan gitti ... Sultan Hamidin en ı;on Rahatsızsrn ".-:•..:ık, Ruhi 
atlayarak, ~arho~ ağzile birşeyler imrbanlanndandı... Ben bilirim ... bey... Haydi kalk... Bir atabaya 
söylüyor. · Herşeyi bildiğim gibi o meseleyi de binelim... Seni bi.ı.i.111 eve götüre-

Bu aralık, muhalifler moclisine bilirim .. , Hepsi benim yanımda ce- yim... Amma, bir k..r p ... ı;ı ödünç 
f1iri dahil ~eldi. Selam veıerek otur~ re"-" etmi9 meseleler ... Kulaiun Wt- ver daha evıvcl psıhhro .•• 

Doktor, bu muam.IJlııBıY'l bir türlA 
çözemiyor ..• Hayretle dinliyor. 

Muhaliflerin sofraınnda öteki be
riki, biribitini.n kulağına f .. ıldadı: 

- Bu arada daha fa:ı:la bıraltı.na9' 
olmaz .. , Şunu aelametlemelt .. Saq
malıyor .•. 

!(ö3~ kalktJ: 
- Haydi... Bize gidiyorın:, •• 
- Amma orada da rakı verecek:. 

ein ha ... 
- Tabii. tabii.. . Yürü ..• 
Bir ı;Ürü sarho~ça 4:Alh.ha ısmru.

ladıkt !ardan :ıonra, ;·anyana yünr 
yerek k'lpıdan çıkarlarken, dokLol 
Kemal Mehmet arknlanndan bak.l1~ 

Kösenin pantalonunda füke foılc.e 
kırı"1ll boyal<t: görmüştü. Bu yüriİ .. 
.YÜıJI Bu karolu kuma~ ... Bütün bun' 
lara, biran evvel, iskelede o heyec~ 
e3n;ısıada yin;? di~~kat cbnemi~ nıİf'" 
da (Arkrun var) 
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!l! MııhendJs rul'l"uzuna. - J KADrM TEKStst _ ve eanlı man- tarafından kurulup 8Ölı:ü!Pblllr. Mü~ da R. B rftmuzuM mPktupla mftra- SATIUK KAaom BAME - Ve lkl Wfede 1 eıdAll iki daJl'"°"'e * taılr,. 
EŞ ARIYORtJ'M - ~5 ~~mdayun lı:en aranmattadr.r. MGraeaat· Tanel raca.at: •oa.tepede onat Pa.- llOkalı: ca:ıt yapılması. - ı kuyulu 11 doniim bostan -ve eadde ane el.,.rifU dört 101 et'lmda lt~ 

aeterllkle llAkam yoktur. Müteahhit Yemeniei Mkü ~ -No. ıu ~ ..-nı- .No. 21. de .NııretJJn Sa.ywrun. - 4 çog ACELE MTll.IK EV _ 8üyiüc- kerlnde 800 metre murabbamda bir nlf)ı ıalr' ft -~. Ö'*6dw tltı-
Jaaında ve .. ..,.aabt 8'bl ifierc1e man UM•»a.. - ı adada ısteJe)'t' ye clenbıe çek JÜDl Ud arsa d6rt bin liraya aeele aat.ıhttır. hlrbUııit bltifllibde '14 No. ,.. "-
"'-1ıd.Jım. Buna mlima.all it anyo- SATILIJC - 25 tonluk velke.ıU ?@ katta maa nıit*ımıUit üç Gdab ah.tap Görmek 1cSn ttlldklarda 8eJAm1 All ~Olr&ln'e 
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.,... Posta tutusu 20'11 n .... ra,. •~• A&ANUlO~ - .Ye<ll 4i wygiritk ıtenıln motörü tek\le. Bu ev atılılltır • .Aqam'da <K.M> rümu- mahallesi sellmsız raddesi 20811 nu- gp 'r1a .yapa .......,. 11.tH 
11\irac.ut. - 1 =1~ .=:=~ ::~l~~ <::! !': ıu!::'~e~aındır. fbwc~ V.U.- zuna veya UAn m~muruna .ancaaı mft!'llya mlrMHt. Telf'fon: 11 -
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• ODALARI - 'Öç odal'tn tamamı w 

,.. ıECNEBi j!'fŞAAT K-ALP.ı\61 - hım ing!Hrıce) bir mürebbiye aranı- CJ:YBANDA YATAN P.CMlllllt - KUZGUNCUK - Paşa Limanı cad- iki odanın yarı hl.'41elert i:vl b\r llleo/• 
ıı aenedlr Ttlrldyede su illeri, be- yor. Büyukad:\ Nlzarn caddesi 62 nu- SATILIK OTOfttJS _ 1938 (lnrole. Sahibinin hutaJıltJ dola,... ııatı- desinde lstet~e bir dakika uzaklık- kide sat.ılıkbr. Eminönü m<:ydanı 
._rme lriı>ril -ve •lr mlhhtı ~- mara saat 5 He e arasında 56:1!8 na- J939 OpeJ tt Hllt Opel .taptıkactı sa- Jılrtrr. enh!bt Rır,ıı Atan~a nrtra. &a bulunu :M5 numaralı yalt •tı- Jfo. 22 müt.eahhlt ffrlT~yn mi.-le• •1 trrn•. ~ tiriö meran• ınaran wıeton MtJaıesl. - 4 tıbktır. Bdlmetı:apı Metin Otob sı - hk&w. JO 8C1e " 6e lı:attll'. lkr kat recaat. -1 
.... hl. İt any r. -.\balnP a <MMar) Bi&i ri. ea;~ıu.töi P~bl _ İetanlm un aın ayn kiraya •erilebilir. AJ'da kırk KEIDİll AltSA _ Bii~ te 
!!f!ılhna muraeeat. - 1 - .liCUOI YBYA &IMlfA- - eatalotl 1 lira tcar ~ttrtr. Elektrik. sa. hına. Arnavutltöy asfatlanna Jiiriı olan 

llllAN8moı\ - .......,_ - JU;K - Biri 1~ tah8lli yapmış 2 baya- 8.4TIUK ELF.K'IT.iK MOTÖRtl - LAlel1, ~. Şlall T ~a..- "ff- 11U1 Mnhr. a.r mün ... del&Ue" Meeldt,ek*li'n9n - IJ'I btr ,erinde 
lluhabe~ta akıf '*1 e ye 1 Tü k Jl8 ihtiyaç vardır. Telefonla 54,-45 ten AMA maııta 18 be,.Sr llC/380 de"Yir ya Maçka. · a &aratmda müracaat. _ \ ----.. ..... ...._ 

00 
.a-- b r .,. __ 

v · e v n • randevu aımmau. 2 -.Bir maran&oz 1430 f''ektrlk motöru ıtat.ılıktır. ôör- 1ti, ue \'eya dört odAlı kaloı1ferH ve- - -- - --
fl!Jt lfl blllr mabpnbe ..nı. _._ ve bir ambar menıunı ile enm ve ş!şfl melt tettyen~r Strk~t ,ımer:dtrer 1!- ya .taıortfer.sl& bir k1raht daire a.a- Mt1ST.AKIL DAIRB .ARA. IYOK - ftt .....__ "18 lmmen •tllıktır. 
ltnde .,. ......... •ıtwe ve Avrupada ~a ~ lıık ~ -on -t~ndıı Yent Tfüit nakil· nıyor. Saat 11 - araımıda mGwt. 2 - 3 odalı konforbı m~ daire B• alrlUı 7::1 ._. ~illt.&.! H1181\-
=,,_~Hdu. ıllta ~ UıtL. ... Alına.c:aJdlr. Telefenla 14e45 ten ne- yat anben•da. - 1 T: 33215. • 1 ft'Ya ertekBlz ba1*n ,.....,. mebH- rm • ..,.. .. Jfo. il e muraCftat. - t 

-"" ---''" ~t işle- de"Yu alınmaaı - 4 Jeli 2 eda •raDl10f'. ~ . .,_._ _.._ 
tinden ........ ..W .... 111r bq • .ftM11UK MVKEMMEL KOT&.4 _ 8ATll.IK sarAB~E - KlftJare- JMP. .Bad>Ue 11aıgU, L11ft1. ftUh .. ,...._., .. ..,E - İManbul cadde-
llrktt ...,. b...a , .. r11ırtl1'1de it llASTABAIUCI AIUNIYOR - Şltll, Boya. genltIJt 2 metre, bO.tün takım Jlnde .... ket Bee1ı ı:ezahlıneltne mil- olabilir. 200H
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ya teıefonla m&racaat .... 1 odah ~ •ltmda t tlök-
.,,_mlllMdu'. P.K. •16 ,e ,....aıan. Balt*JıP"'l'JI" de -~ ö.aere....neır- an ....._ ııı.n ... 11111~ 11enbde racaat. - ı -- ı ilAnı denile 1Mla ~ w Mt-

ı topla ~- ı .... ~ --- irtli oılan .01 No lu ev .. tılıktıı, Jç.ıaı-
--------------- • - •--- ._,_.,.., ..,. &eıeron. 5111 .f,fMYA - Mlitallbel 'Teni 1!SI 1tiKAYA 8NnLIK D - Def- deldlere mlreeut. ~ 
Dtıwıwlıi.-SDW -~1 mü- TEHiZ AiLE l'ıı"'EZUiMDE - Genç J& ~ e mllraeaat. kapı nb&.Qn sahaamda llllt. yedi terdar Arabo.cılar sotalh K No. ü~ 

dlrıüt nr•. ...,.... t mıı.ıı iyi bir aile~ ye bir ldfhım ev 1ılt"- -SATILIK _ MotörJU ttlçtlk balık.- oıM W ~reye .kablh &allllm, dört oda, elektrik bahçe11 abfap ev aatı- 5 MOTEFERRIK 
llakJn felahanesine t. H. ye:ya Bah- tine bakac:ı.k sigara icmemesi şru-t- eı tekne.ı:I, Çalıwaya izinli. i•·ınct Irat, henüz ve~ )'Ok 1'ftl targlr Jıktır. Mıs.ırçarşısı arkasında Kanaat -
telrap.ı Galip Beı.a n.posuna. - 2 tır. AMnıvor. A-qt\m'da !T.M> m,. VRkıf hanında Zekiye mürnraot _ R yapı. kuyu. c;ıftR ıamaç, haııM\m Bakknli)esi bay Hüı;e\oine m\irncaat. -. -----------

muzuna mektupla veya llAn memur- elektrikll &}da .S lıra gellr:J. Geamek _ ı PJ&Rt T. KABDq GTOMOBff, -' 
Raga ABÇI - AJafranp, *"" lufnna mttraeaat. - ı 8A'nldK -U.~ YA&I )1.1.- ve görüşmek için Darü fatacta bRY ~ <'OKUL1J - Yft'lt tte.re 

'1ariıa Yemek ~ı•Wllr. ~ JtUcai ..-. QQgpek V• ,.a~ K YEl'.A DEVBEN JU&4. eyJQlde _açılacak~. Maldnlat toför 
•tt-....1erc1en -..nwm a.rdır. .atlao ~ (l.UılliıMK 7enfer PangaJtı Tan Stn~ .7UU11- 'MODADA SATILIK AUA _ iltf ~ 'hlbnatname 
~. gutno M~rtn~. Hlerde öaRE - Ji'r'annaca ye Almancaya da Tan Itrt}:-t mn~ sına mü-ı:tı.callt. "rl.o:U bot fabrika btnamna Teya p.- g&ıderWr. Bomontl tramvııy dnmlı. 
Jeır .-rıyonnn. Atşam'da (8. N. A> vakıf bir ıen~ kız atlnmakt:ıdır. Mü- - ı caddeye eephesl bulunan <~IO> met- raJ yapmaya mü.salt bir &na1& - l)lfll telefon 80159 . 
...... _ ., t o·~-•ft P _..... Y re müfrt'z arsa toptan ve perakende Uyaç olduRundan kiralama.it ldiıııen 
-:--.ıııa. - ~ nıeaa • --· el'ft"ıuvu1JRS8r o- SATILIK ALMAN PiYANOSU - S.'ltılıktır. İçiı\(le demir, tujfa •e ha- lerin şeraft1erlnl htanbul posta ku- TUNA DERSEVİNDE - Muktedir * DOK.TOR - önunıfüıc:lekı ey- llırtçu ban No. 

3
• Fatıh t ıı:erıdet'J)a.fa mahalle51 Fev- vuz vardır. Moda caddesinde 34 tusu 1058 adresine b ldirmelerl _ ı ilse nmalllmler! tarafından o 1\ te 

.... ilkttfrjn ulan JçJn, ~i. hu- ;İST..tHBUL Tı\RAFINDA - On dal- 9.ullah Efendi 80kak No. 33 bayan No. da bay Cemal'e mü acaat. - 1 füe &alebel,.tlne riyaziye - f zlk -

._. mueaeee .e,a buknede it -reli JcalorlferH bir apartmao:ı .ıa- Ne-ılhe. Pazar rünlerl 3 ten sonra. ttnn SATILIK BAÖ VF. EV - Erenkoy klmra ~ ilean derileri nrllmeıkkdlr. 
aıa.r.atttadır. Akı am ı:razetest. aAk. • mamlle Ulorilerden anlamü yal- _ 2 K vaıK ÇAMLICADA - ömre Bey Koayatatmda ıtnnı btr flldlde tNll Akaray Atülrt Bulft.n No. 88 - e 
rttau.zuna mektupla bUdbilı..ı. - ~ JUZ bir Arım olmaıt Te alkı,rUlde ın. korusu namfle maruf ve 96 dömim edUm.Lt en &iiM1 tetlt isimler •• 
-· -.... 11 bulunmama tartUe bir kaplGI- 8.\TILIK AIMAN PİYAH08U - erazlal •

1
e 1derun~da mbemba .suyu meyu ~ bulunan on dönüm- .AUIAllOA Dm11aat - Usıdii 

.n=;llfMZCA •~,MıtL1 " 'l'MC- ya ihtiyaç •ardır. Mftracaat: Slrkeei Her glln 13 - 1~ araamcta Kısıltoprak ve Jüz 1 m araw n • r t&t fJnn-ı .A... 1 tedrlll mllremmel olan bir :Alman ill-
~!.,.~ ........... - Xiber oue- Yahköskft cad. Möhtrdan:ftde hnmn- Hamdı bey "*81r No. 1J e müracaat. ~ ~: .... 1!1"~ıa:_ dı~uRu m:~~ti i~rlnclı:era";~ n:, 

15 = retmenl Aım.nc. dnllert ftnnckıe-
-p1 _. rabıK Ud 10CUk iiiret.ıulc da ft numara Telefon: 2307-l - ı - 2 ° uz .... ,,.." _.r a r _." unun ı'e satıılbktır. İqlnde ftc; odalı klrgir dir. Bu Haanda ikmale tcalmı• taıe-
-..ıarla me,gul olm&k üuı-e 1f arı- · · ınüı,Wınilltmdan tehrlye ._ lira be""" bntlhane. ha.zırlar. Pazardan 

D
- .+ ... •~·-.:.;:_ . .u.-.- .............. •-- ~DE ÇALıcıuuc C7.E- l• LIMI'' AClll.I: ••-- -- .Jdra •ftlrlr~ •em~ ... , ... nun bir e-v tlf' ahır" birtsi bostan olma.t , .. '!, .-~ - __.. ....... "' •.1•~ _. .. _ rı ,. __. ~ • aı Jmyueu w ~ te maada her l\İn .. ı 4 ten 7 ye kadar 

• , rilmuzuna mlracaat. _ .3 RE -W lfçl luza lhUyac; vardu-. Ar- YANO - Demir .... eli çok •tlam dahi ,nml,e ltet lira bıudMı oldu- ere Talipleri me.- i.stlJdAl _...... ısa lfo. Ballan bel 

~TiM.AN KAPICILIÖI - Ve
Ja hna mthnasll lt anyor. Ketıı gös
_. amrllkle Wt it yot. bir tan 
~an ibarettir. IUldaldı ~-.ı 
~ 80kalt Mo. 1 Mustafa Ttzel -

2..-1ŞÇI A1tlYA11LA"R 

zu edenlerin muraeaatıarı. Tahtalca- mükemmel halde. H.lfua&at Şair Nl- ttmıdan talip oJanlarm KQolk Çam- euttur. n MiSi telefon tso. aı>artmen •• ....,.,.., 1 mrl il# 
le Şeyh !)avut Han No. S Kadri elr wkalt No. 47 _ 2 beada .u kar'111Dd& 2/1 numaralı ama ınüracutlan. - ı 8 xo.,. •lraıoUt. _ ı 
Tunca. - ı . .- ~ ııan.de bav l!!mln'e mftraaat oluna ACEJ.E APARTIMAN ARAJlflT""ıt _ __,.......,.,... ..... _________ ha YAZı~El'B - Pek as kulk- ı" v lll'LlJIBMZ .rDISAT tı.lnl bl-

USl'A VE uncı AR.Uınoa - nılmış Oenen.J .IAelBrik marta " - Osmanbey, Maqta, Taatm arasında h -

Bina tamiratında dalDıl ~alı')Dl~ bm dolabı utıhttl!'. Müra~at: Sala- euamıuz .....,,'!' - k~üık tl-tl Oda. tıerethan nıortfertl 1ılr da- yutmek veya clevr$\'l~k ı..~t,.enJert: 
~ du-vamlık marancoslılk n • eak ÖldW aotat 16. _ 2 ÇaınlıeMfa iti bapnda aaıt&ıı Ba.tı be•~. Tl*ltfltrtn Tel: I09l"J Je Bsallı * ~ bir lt lçbı bet ili fil 
itler eJtnden ,elen aJbth bir U8ta • ııamUe maruf .......U -.J8lz a lııDclidbDesl. - ı btn .illa •• ,. ....,,.,_, Ucaı-.t. • 
demırclllt, ""8n bJmlı .e el~ SAm.nt -- Yus e1J1 beJSirlJk. b!I- dönüm ..-t bir 8*l ... 19o odalı ey Jerinde balandw. ı.tnı blyütr.,. 
aitten anlıJaa '*'ltol -.e r..ı .,.111 har maklneal ve b6r a*t tıulttlr ta- mutfak ~ itil' -Gı lrMa llO ttitUt FIRSA,2' - 'Öskidarda klc;ftk Çam- lc;1n _peraya ~ :J::m 'lf1 bl~ •rkA· 

XAlll'Dı\IU - lllr elUt ,c;qcu.. ~ .-11111 ;a~. Bwu )la.. sanı.. 1st.ıyeruer - İemlr Gut Bulvan feŞft]I bat AY111P& atıh klru. yl.şne, lleada 90 dintimJik _. •• içeıWrı- ,.. lbtlyw .ı Jııalutt !.NI ._,_t üelr ilere ~ tııaw.e .. _...._ u n- :1335 N 1 Irak 1 •--" •- tle 'I odalJ blr k&,k .acı kik armut de,retmek Jsttyenlerln Akşam'dt 
lıi"8 bir baJ&Jla lhttJac; vardır. iste- - - numarva. •-•eaat. - -Ar8" o. u eo t ed n~111arada Arlz ayva..._., ca. ... annut:arUt methur. tıtacı ve ııatre &19'Clar da tc*. Alrde- .olddle re.mana •• izahu•ıı m,._. 
__ a •• l•·-"-·-am _._ .._ han YAZIRAHP. .._ .......... ..._ e mumcaa ebll rter. - 2 tuyu 1le bostana elverltll atar .ını- -•- •e M·-- _.,at. ~ ... -d. ;*1lpla ılbOraoıı.-... -J 
;~-._ __ .. ~ _., ~ - ....--a.ıı '-' yu toprağı mlinblt rnahsuldarTaltple- -- --.. - ..... -· .q/'9" .. ,.., "' 

=.,.-... 22 W9. ya mtlraeut emeJert. be.yana ıhtfvaç -v.udır. Tercünıei h41 ACELE_ SATILIK BUZ DOLAltl - rtn pa7'.ardan maada her ... t dan tpılıklar Kacbll61lnden 'Blylk Jda İMGİLiZ BAYI _ ..EhYClıll le-
WfMUllSGa 

7 
•e fotopallarile posta kutusu l516 e ltelvbıatör marta 4 ayak PJ'et te- 18 ya kadar folndeklJPr~ mtn.&t. (IMnlleaft ,.pa11m ~I Jel lrenann- reUe mükemmel ingtfü: Hean derıolert 

......_ · - ,m ' 1 .. b'9· bit bant. •l'fmda lfttiNGHila.11. - ınlz kullanıhnıt buz dolabı acele sa- _ 1 4adır. 06nnelı:: n görtşdlet ı.t.lyen- •necektlr ""'k ı. •• ı .... v •ri ma&ıod 
~ lhtlaam olan tyt leellere ~ tılıktır Emtnönft mevdanı No ·~2 ye '-rtn· A..a..r...a..-...1 ALI ...... d • ı · """ - e ~ eril ktlr tstı l Bta MY1N EViNİN tn at . . . "' /1111 

• u-.uuanaa amR.....,.n a yi e tLeaıons. rumuzuna mektuplR ~ 
• ece • yen erin Ay- · AR 111ilracaat. - 3 llEMLBKETiN TANDi..... İ - otelinin yanında bakbl a .. vtet a ... _ -·t _ • 

~- Mo1Ja Atkı m=beQı~ ,J08ıf - l:v klarellnl bUln bir kadın ... _ - Ç .,... ~ ·-
Arabacılar Hamamındaki atelyelerde almaeaktır. Adres: Kadıköy Ferdi 1Cı S&TILIK BlJZ DOLABI - (]&yet :.ma~lr Jı:uJt\bü için O~~y- raktar'a '1Üracaat. - 4 ..,._.·----------· 
!!aatata ustaya mür caatJan postrestan -- 2 az kullanılm1ı1 (8parton) ...... .. cıaddea ~A aruında. tercll\an anı&ltJ SATILIK UGiR EV - ........ --- MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

...... ayak Müracaat· Bn,eıdt J>arlHlnun -.tinde 518 odalı bir apert- - ._.. enıtz ld h ealAl drea lain..,.... ARANİYOR - Bükümcü, bo- AUSANCA OllUIAN - :rürk ııl e cad No 5 ~ man dairesi aranıyor. tc;ınteti?ere JO sarnıç kuyu elelı.\rik. bahoesl )'allı Oazet are an a 
uracı, koldell, terlt ve potin ba- nezdlnde iNii JPPllıll • todla ba- • • 1• büyült aeld.lf1 Jçin daha küçük blr boya mU§llmbab, ~ Çulnfe- Olaıak "68tertnlt olan -urtıerl-

~ ınakinelertnde çalıtabllecelt. l.ç:;l!e- kacnt -ve ıaı..ıı. ....-~ bayana 4 K şpartmana na.kllKaıek isteyenlerle leJı: sokak No. 38 ltind~ mira- ::es~ W K _ A .E A _ EYlid _ 
~ lht.lyaç vardır. Oalaıa Necatı Bey ıhti™ .....w-. Bil1Qlrada MllMrı cad- - İrahk • Sablılr Beyottunun en mutena yerinde ve ~ oaat. ö 8 K y K 
-= l58 No. ra mürauat. ı desi Karakol b ... arası 45 numa- tlklll caddesi uzerlndekl apartmanla 8ATILIK APARTMAN AM'SI _ C.;-! ...:.~ --Bayan· ::: 

iZllbma _ ttı k1.tlllt aue lcln ralı eve Ja&llnıa.sı. Tel: 21288. - ı Qlıasauıa - .ı.- . .,._ u.. ..,.,_ te •dllebWr. Her ...... _. -..O&at v.11 ~ ..-ı 1 "* _ • s _ •. 11 
Jıeınet ve e-v ltlertne hakkile vakıf n,a bahçeli, büçeslz &hfap ....- 7 din 9 a kadar .ı .. nDIDU&J& ta- ıx2ı eb'admda bir ar• 11..00I.... 0 .. ..,.. pleıf mektuplan lda-
~~ dtlrl8' bir tadın aranıyor M'l'MI MılNDOR - Müessese- eatıı,It&ar • .ıKahklr .. 119l$ un No. :8 letenla mütaoaat Adllm841. - Ja satılıkt.ır. Mt\neaat ,.ı: Galata ,...,,..,..._ althnnalan rica 
~klert &Jlık lftlttan 11 kıa h • ~e ~ ~ altı bayana Hı- lllnlb.enls'e m~t _ l O..en haa No 1' Te~· tlMI lalliiil _________ _, 
.... bildiren mektupta. b:,. a- ılN ...... Gılla~ Btllt\r sokak • mmmtn KöTtJND• - Oenılı: • · · • 1 
~ adreslnt müracaat. lr P. K. Jl,to ~. t. - ı &TILIK - Onl•erstte elvan Vez- asfalt berinde ve ıent it ıuatlard& -----------.. -..-.... ------------

G "' "I ı - 2 A ~ Qeciler 1-h~H 4 kat on altı odalı llfi1.lik ve .tllçü Uıııı.ta ~larla 
._~E .. -- *ctuzce, *-.. ~ ARANIYOR - ~r bina acele satıbktır. Milracaat ıkeza b~:vük ve küçük mllda1* saı.-
ı.;.~a ........ _. ~ ,.. .. •~ehaneıı:lnde çalış- ttleterı -.. 1ık •l'Alar Tardır ~ lllbt1k .ı..: 
... .,ltlelnı ~".,._it••~ -~. 9mhı&ıü Osman efendi ,--...-..nr ...... ... • mall Pap ·han No e tetetan· 2Mll 
;:--e nıötetmnel -flıdd -•r ~ ban Wo. ı. _ ı -·- Y- - Qatlülud& • · • • 
._ ltlıı ._ ıt den IOIU'• w .. ,..._. tw:ıe caddeaiııde, •.-.teıe.,e Jld .suı-. - 1 

1'ttuecettar. KeıUeJ meınınu •e,a )ft- da 1 
1 
t ıoı s•nwroa - Ant.ara• kalık meq,tede klln. J.1,,Js ve 17 au- JUa.\14 J>W- V.,._..tltlı:t&a 

............ talebesi olan ar ~-ll"U* "-ii IY ilf..J1t.ıemM. ....... Jl&lllar iatıl*tar. 'Nlp GIMıJa- olmaya çok elverifll. X•-• ~ 
~. J6'P »asta kuta.suna •tk&- J;r~ ~ ~ ım:a•tc;l ar&nqor. na Kanlı4a om.utla #(l~e H taJlman MlıddNl ...._.. ~ Mo. ı, Si!;: Jd. Nt • ulnAıMs •• H HOt: aa.. -.ııara) .. :.fr10raePtıart. Jıık1r blQa '11'1Jlıar 

-.... ı - Y--~ 2-. a.atıtto 7 72 • _,llBUrU01' GECELht - ve letorı: f020ll • • $ATiLi& EV AllANIYOK - Jkılaz- ye veya Ankara Yenllltdr 
~ ~nu ypn lşçllese Miillitit • ı ı • - lııllPln JıumeU cihetinde öç ~a dlıl't kutun JOG • mlftcaa&. 
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F_ K. R. talch .iıtu 
SEVl'ncle Tecrübi Fızik 

ve Kimya kursları açılmıştır. 
Mnca ORTA, Ltsı: dersleri ve YtJKSEK MTiCARET l\'IEKTF.r.t. 

}'L'N ve TF.KNiK OKUl.U r!yaztye dersler\ de mutehaS3ıs 6ğretmenl~r 
tarafından ver11ecekttr. 

TUNA DERSEVİ Türktyenln en yuksek kliltiır müessesesidir. 

Adres: Atatürk Bulvarı No. 88. Aksarny - İst:ınbul •••• 

Hayriye Lisesi müdürlüğünden: 
30 Afustos Zafer Bayrıı.ı:nı meraslm!ne iştl.rA.lt etmeıc üzere İstan

bulda bulunan erkek ta.\Cbemlzln mezkur gün saat a.so da koyu elb!ı:o 
ve kasket~erile mekte te bulunmaları. 

Fahri Dö~en kömür deposundan 
ı-:..J = !-omuru almak ı;;lH Mparlş veren ve alncağı günl.erl t:ı.yin edi

len sayııı mü.şterilerlnılzln beyannamelerini beş ciin 7.arrında lütfen 
dcpomvza getlrmelert rica olunur. 

Fındı~h Mebusan caddesi 95-97 No. da Tel: 4135'? 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK, EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fovkalMc 
iyi gelir. Derinin tazeleuıneslne 

ve ycnllenmestne hlzmet e!ler. 
IIER ECZANEDE BULUNUR1 

Sipahi Ocağı id.are heyeti 
riyasetinden: 

Ocağımızın btı senelci yazlık 
balosu 29181942 tarihlu3 tesadüf 
eden Cumartesi akşamı Oca~ınu
zuı Yeni.köydeki yalısının saloet
lannda -verlle,•e.ttır. S:ıyııı l~ıa
larımızın teşrltlerl. rk.ı olunur. 

otobüs 21,s:ı da Harbiyedeki 
OcJktnn Yeııiköye hareket ede
cektir. 

ALMANCA BiLEN 

Memur Aranıyor 

CliPS 

Plak iğne 
VE 

ÇD Ç E K 
Bir Türk ıthnlAt ve ihracat şlr
ketl Almancaya hnkklle vukıf. 

Resmi Devair ve motörlü vesait tercümeler ve Almanca muhabe-
rat yapabilecek, tlcarl müe-.s~- VE 

• 

Sah iplerinin nazarı dikkatine 1 ~~;e:~m~~ış~!m~:~d;~~ "aaJ PIRlANTALARn 
Fennlı1 en son tekemmfüüne uygw1 olarak büyük ınunınarla mey- Talibteılıı hal tercümelerlle y 

SAATLARI 
E m in ö nü 

caddesi No. 8 
lstanbul 

dana getirdiğim tmalAlhnnemde tecrübe![ mütehassıslar nez.ıretınde ı blrlikt" mektublıı. GALATA POS- I 
kurşun pıaklı olmak üzere Standard ve istentlecek husus\ tiplerde her TA KUTUSU 1349 a.dreslne mü 1 
istenilen ölçü - kudret '\'! şekilde Avrupa ve Amerika mnmulft.t12rlle 1 rnral\.1; ctmel"rl rlcn rılunur. - ,. Ferdı· Selek Tu·· rı _ Emla" k Bu·· roıu 1 ..... mukayese kabul eder akümüliltörler ve bunlara. müte::ılllk parçalar - _ _ K . ' 
ebo:ı.ıt _ kauçuk e,şya ve sıhhi malzemeler garnııtll! yapılmaktadır. B 1 mük" fat 
Resm.i taahhütlere de ı1tı.ra.k edilir. Taleb vukuwıda flat ve izahat ve- u n . Her s~mtt~ 5030 liradan 550000 Jiraya kadar Emlak nlmı'1<, emlakini satmak Lc;tcyenler ernnlyetlc 
rllccetı i11bl tamir ve ıslah için gönderilecek akümülô.törier de sür'atle Tev!lk ve Melithata nlt ıl;:l ııliru.; müracaat cdcbilir1er. Muumelesi ınrih ve açıktır. Reıurtuan çok zengindir. 
tamtr ve ıslah edllir. Mamulitın dl~er yerli mliJ:nasUlcrUe t<'fr1kl 1ç1ı& ı vüz:I:ını ile 1 ~1nJe bir ınlktar parn MWWW Galat::ı Ömer Abit Han ikincl kat 23 numara, Telefon: 423G~ 
(Alemdar) markasına dlkkat edllmesin1 rlca eylerim. bulur.an bir not defteri zıyl oln,.ıc-ı 
MEHMEO BAYR,AKSAN. Şl.şll Sıraservilcr No. 73179. Telefon: s19..,9 ı ı tur. Pıı.rn. bult!llf\ alt k'.1.1'Uak frzcıe - •••••• ••' 

Telgraf - MEBAYRAKSAt:. dl(;erlerl Beyo~lundıı Mr trt' handa ~- - "'• Sı\Rı\f'HANEBASI HORHOR CADDE.SiNDE: HUSUSl 
._ _ _ _ _ ______ lllİİl_ ... ___ ıiıııllm 1 Tl?Vtik Bulut:ı getlrl'dl~• t" l::ilrdc nv- y R y E L 

8 
s E L E R • ~ 

rıca memnun edi•ece1dlr. Getlrllrnı:- : H A •ı il ı Yatılı .. Yatıım 
dlğl takdirde y nlst çıkım •n,.ai:uıda.n 

1 

Kız - fakek 1 Or.ta • LiM 

Q U m eski hüviyet rüzd nının hiikınii l~ul Anı:. - İlk 
- mıyac::ı!;ı nan olunur. 

Ut de W ad sin e üç soka· P. :ı l" mc re ınu- Talebe kaydına başlanm~tır. E:,kJ trıleheuln Eylül'ün beşine kadar tak.sıtıerlnl yatırarak kl\yıtlaruıı yerı.~· 
rnbba çok değerli ars:l beher metre (3) liradan acele s:ıtıtılctır. Tıı~cılın Zayi _ 9 ıt _ 942 yılınd·1 Bllcırkoy ıeıneıerı H\ııındır. Sınıf bütünleme imtihanlarına 31 At;ustos paı:artesl, Lise bltlrme lmtihMaıılıı.nıll\ 8 Eylu! 
Abdülhak Hfı.mlt caddP.!l No. !?3. Telefon: 43532. salı Orta kısım eleme imt\lınnlarına 10 Eylül perşembe ve olgunluk ımtlhanlanıuı. da 24 Eylul pcrşcmb_c. G_Unti 

'· k r.ı l b 1 1 f ıı t d llkokulund!ln 3Jdı~m ~t;?h:t:letnameyl ll 'l d b ı GO ı il t nn nrg. L ı el şu " rr a -ı r.e te r. l•' başlanacaktır. Müracaat het gün 10 dıın 17 ye k:ıd,,rdır. Ecnebi llsnnı k sını. ar an a~ ar. ııt uı ı .ı-
kaybcttlm. Yent~rııı rtlıı.c:-.~ıınd'.1 :1 ı>·. 

1 
K d k 

• K E Ak 1 kisinin hül:mü yoktur. '-· lebe mektebin husust vcsaltlle nakledlllr. Telefon: 20530. 

a ı öv 1Z nstitüsü ve şam 1 453 SlVtd1 mukayyet Nurun Çchrcıl 
Kız San, at O kuluna Zayi - 43G..? - 4354 bisiklet plfı.kala-

1 alebe kadına başlanm lstlr rnu zlyl ettim, K.ıydını sU.ılreceUlır,-
dcn eskllerinln hiıknıü yo!:tur. 1 

:111m•••••••••••••••lıiıı•••ıw•••••••ıi Hıılime Akpınar 

Her akşam TAKSiM KRiSTAl'da 
RA.OYO YILDIZ~ 

.Kız a ita kıLKO~r.OTA -8=:,ı.ıs: '• ll ı ıma ORTA veya LİSE .-. 
D <C!. O ~ O t'C:!. l'3\. t=:! \"ıı.tıh 1 1 İsttın hu uı'& en büyiıl; F.rkrk i!2) \9l ii:3> 'Eli ;;;;;JJ \' atu:ız 1 Ta.hslll bulun!ln sahne \).e-

Talebe kaydı lçln r. .ı.z rte.,ı ve perşembe günler i mürnca!lt edilebııtr. l ı yıııma hevc~li _bir b:tynııa ihtl- SAZ H EYET i refakatinde dinleyiniz .. 
Esl:l talebe kavıdlnrınııı yenılenmeslne 10 eylfıle lmdar devam echJC<'ektlr. 'l y~ç vardır. Talıplerln Rn~lt I_ııza ı Yer bulın lıc. irin lutfen crkeıı r.elini.ı:. Mas~l rınızı evvelden tecl ~ 

• -: Tıyntro u mudtırlyct•nc mUr - '" -
Cı••••llıiış•r.n•zA•D:E"B~ŞJT~~;~~s: ~~~:K~!T!.A:!; sss 41 IW&4t:otii c:l"' tıan. wwwwww 1 ~ııııwar!iiikw•ei:iLa?mb~\L1ıiall"i!ll!nııizll. 11T.c11g11F•o•n•: •4ll0•0•9•?n:ımıımaımm•:••••lll'••lm 

roman 
Bugilnkü ulu Türkiye.;in·n temelini 
atan büyillc Türk kurtulul nv şmın 
heyecanlı ve göğüsleri iftihar ve gu
rurla kabilrtan bir hikayesi. 
SİLAH ARKADAŞLARI temiz 

yürekli ve kahraman bir Türk gen
cinin, büyük kurlul'Q savaşı günle
rinde yenilmez bir uzvu olarak bıa
•tndan geçenleri, aşkı.n ve her 
feYİn üatündeki vatan sevgisini, b;r 
Türk kızının kahraman ve saf ruhu· 
nu b irlikte ya1atarak okuyuculuını 
battan sona kadar heyecan ve ifti
har içinde '\~:ri;kteyen ~ıiz bir ro· 
mandı,. 

ARK ' ~ Ş L ARI 
En iyi 30 AğustM Bayramı lie:fiyesidir. 

Renkli ve ciltli bir kapak içinde her yerde 8::> kur&Q. 
Çıkaran: Türkiye Yayuıevi, Ankara Cadde3İ No. 35 

SA R I Y ER 

CANLIBALIK LOKANTASI 
Cumartesi 29 pazo.r 30 Ağustos: MATİNE ve SUVARF. 

Zengin v a r yete proğramı 

" ô o ve Suvareierde L M ÇEMBERi,, 
nanııııdal:.i Me.-shut ÇIN REVÜSÜ 

Kütahya Vilayetinden: 
Emet - Emirler yolunun 18 -f 888 - 22 + 5GG ncı klloınetreleri arasm

daki şose inşaatı ~palı zart usullJe ekslltmeye konulmuş ve tnllp çıkma
ması sebebllc bir ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmişti . Ahlrcn 
şartnamestndt'kl bazı kayıt ve şartların tallp çıkmamasına sebep teşkil et.
tıı:;ı anl14ılm:ısı üzerine şartnamede 1Azım gelen tadllAt yapıl~ olduğun
dan yeni şerait dalreslnde mezkikr şosa inşaatı yeniden knpalı 2art usuille 
ekslltrneye konulm\ıştur. .. 

ı - Keşif bedeli 5G812 Ura 3 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminatı 4261 füadır. 

Yeni 

BLAUPUNKT 
R RDVOLRRI GELMİŞTİR 

Nijad S erven: Galata. · 

ı !::.~ ı Yeni Kolej ıh~= ı 
I'k - Orta - Lioo Taksimde S1ra1;eı-vller fl(J J 

Her gün saat 10 - 18 arasında talebe kaydeder, 
Hususiyetleri: Yabancı diller öı1retlmlne ehemmiyet vennek, tale-1 esinin S>hhat •• lmlb>tlle yalan dan a!Akada< olmaktor. EJ!a ta l<-bo ~kayıtlarını Ağustos sonuna kadaryenllemelldlr. Telefon: 4115~ 
l atanbul Niıantaıında Karakol kar,isinda 

K~z~lay hastabakıcı hemşireieü· 
Okuluna Yatılı Talebeahnacaktur 

Tahsil müddeti üç senedir. 
Yemek ve giyim parasızdır, ayrıca harçlık verilir. 
Mektebi bitirdiği vakit derhal Devlet hastanelerİn<fo o~refll Vlt

zifclerine tayin edilirler va ayrıca hem!fireler yurduna fıza olur" 
lar, işsiz kaldıkları veya tekaüt olduklım zaman yurdda İQDe ve 
ibnteleri temin edilir. 
Kabul şartlarını haiz olanların memleketlerinden lsta.nbula ka
dar yol paraları Cemiyet tarafından ödenir. 
Kabul tartln.ru 
1 - Türk tebaası olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olml.'llı:, 
3 - Yaşı 18 den afağı ve 25 ten yukarı olmamalC, 
4 - iffetli ve iyi ahlük: sııhibi olm'lk, 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili hitirmi~ olcluğu~u cöıt
terir vesikası olmak, 
6 - Evli olmamak, 
7 - Okulu terkcttiği veya heş senelik mecbuıi hizmeti ir'°' etme
di~i takdirde, okulun tahnil m ıımflarını ödeyeceğine <1cıir bir 
kefaletname vermek. 
istekliler lüzumlu malumatı ver müracaat evrakım, /\.rıkıuadrı 
Y enişehirde Kızılay Umum t nıcrkezinden, İatanbulda Alaarl\}'• 
da Kız lııy Hastahakıcı Hemııireler Mektel:inden vo di~er vilil~ 
yctlcrde Kızılay ve Şuhelerinden alal,ilirler. 

.• , ' 1 , ·, .. , w•,..; 
•• J.. ·- .. • ... • ~ •• ····' --~ -~,·· .. ,.;·cıç 

•• • ......... "l"'\i, ••• .- • ı ' . • • '. ., .~ . 

il l 
UTOlVrnl 

rn .22~f ·fSTAN80L· CAGALOGLU YOKUŞU ·tn35 
3 - Eksiltme 15/91942 tarihine müsadıt salı günü saat 18 da Kütahya 

Vl!Ayetl I!lakaınında toplo.ııacnt Daimt Encümende yapılacaktır. 
4 - rsteklllerlıı teklif mektubunu ihale saatinden bir saat evvel yanı 

ı;:ıat 15 de DalmI Encümen Riyasetine vermiş bulunmıılan şarttır. Bu saat
ten sonra teklif mektubu kabul edllmlyecet;ı c\bt postada vaki olacıık ge 
clkmeler de naum ltlbarn alınmıyacaktır. 

DŞDK . LDSESD 
Ana, ilk, Orta ve Lise - Yatılı, Yatısız - Kız, Erkel 

TESİS TARtHt 1885 

I• .. ----·Afqamlan •aklini b()IJ geçirmek,------•' 
iyi yemek, İyi İçmek, iyi müzik di.ol~noek iıteyeıı ı 

5 - Eksutmeye girmek l~ın eksiltme ve ihale güniinden er. az üç cUn 
evvıe Vl!Ayet Nafia Müdürlüğüııe müracnatla alncııkları ehliyet vesikasını 
ve Ticaret. odasındn kayıtlı o'duklarına dair vesikayı ve muvakkat teminat 
mettubuq;ı 1.Ckllf mektubuna koymalan ve teklif mektuplarm1 lhnlit ka

nunu ahkfunına tevflkıın tanzim etmeleri mecburtdlr, 
G - Fazla malilrnat e.lnınk ve keştt dosyasını görmek isteyenler her cOn 
Kütnhya Vl!Ayetı Dalnıt Encümen k!llemlne milracP.at edeblllrler, ıı03llh 

İstanbul Vilayeti ve Belediy J Riyasetinden: 
Görfılen lüzum üzerınc Bebek trnmvny duıer.ından Rumelllılsnrı mc

~rırltğına k:ıdar olan sahll yol kısmının blliımuın nakU vasıtnlnnna u::.ııı 
ahire kadar kapalı bulunduğu 1ıa11 olunur. U137S) 

Türkiyenin en eski hususi lisesidir. 
Eski talebenin 15 Eylul gününe kadar kaydının yenilenmesi laLımdır. 

Kavıt için her giin müracaat olunabilir. Tarifname i~teyiııiı.. 

~·----·•••=• Telefon: 80879 --------·• 

lSTANBUL TERZiLER CEMiYETiNDEN: 
Birlikçe muamelesi tamamlanan terzilere 31/8/942 tarihin· 

den itilJaren Malzeme tevziatuıa başlanmıştır. Saat 9 - 12 ye ka
dar Cemiyete müracaatları. 

MASA R · ı K 
e gider 

Bwyoğh.mun en kib:ır muhiti r •.• 
lstiklat cııddeai No. 45 1 c:Stüdyo> nun üstündG ~ 

Sipari, üz~rine huıwıi AkıJıım yemekleri .. 
So(.-amızı evvelden temini edinili!. Telefon: 43848. Her Pn"Z°aıte 1 

akşamı MASARIK ve arkadaçlarının i.~tirnkile husuııi auııı·e 


