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Ankarada ve Dumlupınarda 
Büyük zafer törenleri yapıldl 
heyecanlı nutuklar söylendi 

. : ~ =1: :ı: ' ' 

DUn Takslmcle yapılan parlnlt geçit resminden bir estantane 

Ankara 30 ( .,._."/ı\. )" - TUrlt ulu- mMo ve lrllnUn 8ncmlnl l>elirten <la- sancak lan oldu~ halde t8ren yerine 
tunun bi.lytık zaferinin. Dumlupinar vlzle.rle donatilmiıtt. Ankaralılar \iu gitmekte olan muhtelif birlikler bU
Ba§kumandalnıJi meydan muha.reba- sabah bUtUn tehrl earan boru. tram• tiln bu yollar Ozerindo toplanmıf 
~in yirminci yıldönümUnll bugiln pet ve muzlkıı ııcaierl araainda aakert olan Ankaralılann sevgi tcıahUrlerl 
Fi karalılar büyült hır ıtevln9 ~inde t8rcnln yapılaeaiı HIC~roma giden ile ka11ılanmAkta idi. Hipodrom iaa 
Ull•~ıılardır. yollara Cl8knlmtlt nuYorlardi. coli erken,nlltlerde kt:•I! h lk yıiın· 
Şchır haıtan &ıa millt renkleri· Şehrin ana caddelerinden ba,.ta ,anlı (Devama ıahlfe 2. ıütun S te) 
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Bablblr Necmed.dtn Saaalf - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es -. Akşam Matbaası 

BU SABAHKİ TELGBAFLAB 

Almanlar, cenuptan Stalingrada 
yeni bir taarruza başladllar 

Ruslara göre dün cephede değişiklik olmadı 
Aln~anlar ise Rus hatlarını yardıklarını bildiriyorlar 

Londra 3 fı (A.A.) - Stalingra• olmaktadır. Rualar. bu çevrede m~ lunmuıtur. Hava kuvvetlerinin y~ 
dın geriılnd• tlddetll muharebeler klln bir yert iıgal etmlılerdlr. dtmile lfapılan karıı taarnızlarda da
devaın ediyorJa da Almanlann yeni Almanlann Kerç ıvanmaduından ha başka hücumlar püskürtülmüştür. 
bir ilerleyifi olmamııtır. Dün gece yapmalı: istedikleri çıkarma hareketi. Rjev bölgesinde bir aydan beri cere
Moıkovada n~redilen T"emtf Rue Sovıvet aahil müdafaası tarafından yan eden muharebeden sonra, bu 
tebliği, cCephede maddi bir deği,ik- pUskilrtülmüıtlir, askerler ile dolu kesime dört bet ordu yığmı, bu1unaa 
lik olmadığını> blldirmlşth. vapurlar batırılmıştır. Sovyetler Alman cephesini yarmağa 
Tebliğin il&vesln.:s göre, Almanlann Almanlar, Stalingratta muvaffalı: olamamı§lardır. Cephe 

büyük tank ve piyade kuvvetlerile dütmanın kuvvetli earaılmaz b~ oekilde 'mevc~t ~ur-
çetin miicadeleler cereyan etmekte.- • • • maktadır. Ouşmanın ku\•\•etlı hucu-
dlr. Ruslar mukabil taarruzlarla At- mevzılerını yarmışlar mu gitgide azalmaktadır. Bu kc-,im-
man hücumlarını akim bırakmışlaı- Bertin 30 (A.A.) - Almlln or de 15 7 2 Sovyet tankı kısmen uç:ık-
d dulan başkumandalnığının tebliğine savar topçulnrı tarafından, kt>m n 

ır. . d S 1. göre, Aşağı Kubanın c=ıubunda Al- göğil.s göğüse yapılan tank muharc• 
Kotelnikovo .çb':'re;.'.ın en ta ın· man, Rumen kıtalan dü~manın kuv- belerinde yokedilmi,. 514 t ;·yare 

grada kartı }ek 
1~ ima~ taarruzu vetll bir mukavemetine rağmen sarp düşürülmü§tür. Biz: 25 tayare kay

başI:ımıştır. k a a~ us ktad ~aarnı- arazide ilerlemektedirler. Stalingrad betlik. 
za şıddelte ar~ı oyma 1 ar. bölgC!inde büyilk tayyare kuvvetle- B J • Al h • 

Merkez cep'heainde, ~w taarruzu rilo desteklenmiş pİyado tümenleri er• ıne ve ~.an şe -a.r
devam ediyor •. Ru~lar R1ev garbında ve hızlı tc§killer dii§manın kuvvetli lerıne hava hucumlaırı 
yavaş yavaş ılerlıy~rlar. Mosko".'a mev-zilerini yarmıolar ve inatla y.-ıpı- Londra .31 (A.A.) - Mo k·wa-
radyosu bu sabah .muhlm ?Ir meV"Z.iın lan çarpıımalar ara11nda dUıman iı- dan bildirildiği9e göre cumarte ,:ı
geri alındığını bildlm:ılıtır. Ruslar, tihkA.mlannda bir gedik açmıılar- nü Rus tayyareleri Berlin, K"ni

6
s. 

bu çevrede Volga nehnnl ngarp kıyı- dır. berg, Stettin şehirlerini bomb [ mıt
sına geçmi,lerdir. Rjev yakınında dUıman harbe bil· lardır. Bilhassa Berlind birç

0
1, y n-

Kafkasyada Crozninln a-arbında yük kuvvetler eilrmU, Ta dlln de gtnla.r çıkanlmış ve infilaklar olmut
Prohladnayada ıtddetll muharebeler cephede bir yarma tqebbUıOnde bu- tur. 

~~~--~-----------------~------------·----~~~ 

Yuna~istana Japonlar Yeni Ginede 
bugday hezimete uğradılar 

Gönderilen 15 bin ton 
buğday yerine vardi 

ı.onara 31 (A.A.> - Amerlkadan. 
Başvekil Sıvas'tan-Er. 
zincan' a hareket etti 

Karaya çıkarılan Japon kuvvetle~i 
tuzağa düşürüldü ve pek azı kurtuldu 

Akseköyil deresi taşarak ~n ts;:~d~~P~:an=~~an!ı511: 
etra.fi iıtila' etti 50 ton 11Ao v• bu bu~a.ylan tevzıe Londra 31' (A.A.) - Avustral- mek suretııe kurtulabilmişlerdir. 

B. Şükrü Saraçoğlu zamanın hamleli 
hizmetlerle telafi edileceğini söyledi 

-·- ~fmur ~· ~ı.::ı ~:1d~~ yada general Mac Arthur karar- Müttefikler. Japonlann körfez.e 
Afyon 30 (A.A.) _ fkt gün- nı:ıı de gAhında neşredilen tebll~ göre asker çıkaracaklantu vakt.i.l za.. 

denberl Uşak clvannda bol mik- Be:·'İsveç vapuru, Kanadada Mon- Japonlar, Avustraıyarun yeni manında haber aldıklaıı için 
tarda yağmakta olan yağmur, treaı limanında Yunan1sta.na götür- Ginenin şark ucunda yen! btr hazırlanmışlar ve Japonları tu-
cumartesl gecesi şiddetini arttı- mek lçtn buR'day yüklemektedir, hezimete ufrBIIll§tır. MJ1n kör- zağa düşürmüşlerdir. 
rara.k sağanak halinde d~cımeğe fezl, karaya . çıkaıı.lınıf olan Jar Daha garpte Kokoda orman-o-g~~vı.ır. 30 CA.A,) - Başvekil saraç- dön~te çimento tabrtkasını. arke- başlamıştır. Hür Fransız kuvvetleri ponlarda'n silratıe temlzlenmek .. farında ştddetıı muharebeler ol· 

lerı .. dlin de burada kalarak tetkik- rt dlklm evını. vllA:vet aygır depo- Bütün §lddettıe saatlerce ya- ne kadardır? tedlr. Amerikan ve Avustralya maktadır. Japonlar, pek ağır za.-
b.ı~z .. ~evaın ctmlşlerdlr, Bu o.rada sunu gezmlf ve çimento fabrl.kasının ğan bu yağ'murlardan şehri ve 

1 
CA A > B kuvvetleri. karaya çıkan~ yiatla püskürtUlmüşlcrdlr. 

§ükrti 8~Y enstitüsünü tetkik eden bir an evvel fııaltyete geçlrtlmesı için clvardakt tarlaları su basmış ve ır:v;~~ 3 ret.s ~~avını g~era';: olan Japon askerlertnl körfezin Salomon ad.alarmdan yedislntn 
kaymakamı a.çoaıu yanlarında kan gerekli tedbirler hakkında fıı.brtka Akseköyü çayı taşarak şeker fnb- t1llhomme'a göre savaşan Fransız §imalinde dar Y8!nntaday& at- Amerikan kuvvetleri tarafından 
halde Yüdız:ı~ beledlro relsl ol~uğ'u mıdilrllnden izahat almı§lardır. rikası ve clvannı istim. eylemiş- kuvvet.lerl 60,000 plyade, e,ooo bah- mağa muvaffak olmuşlardır. ne suretle işgal ecllldlğinc dair 
tlne giderek b kaznsının bazı koyle- ğleytn Pa§a fabtlkasında. beledl- tir. rtyell ve 8,000 tayyarecıcten milrek- DUşnıanın tanklan ve techlzatı uzun bir tebllgı neşrolunmuştur. 
~:nu~ıer, köyu e~;~~~:;~e ııe ag~ ~rı::ra~~~dz~~t~ü~m;:a~~: Derhal alınan tedbirlerle ve kept.lr. Bu kttvvetll'tt' güMen g~ imha edilmiştir. Japon kuvvet- Tebliğe göre Ameıikan taarruzu 
Je~e hazırlıkh.rdnn dolayı me:n:u~ı- :varette vall. komutanlar, parti er- Uşak itfaiyesinin r,aı:dımlle sula- artmaktadır, lerlnln bakaye.sı, gemilere b~ başladıktan 48 saat sonra bahrl-

_::nı blldlrmı§leroır. Başveklllmtz (Devamı sabite J. riltun ı ao> rın fabrikaya buyük zararlar 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111eı ye silA.hendazlan Salomon a~a-

Harb okulu mezunlarma 
diplomaları verildi 

yapması önlenmt.ştır. R . . . d lannda hedeflerine tamamıle 
Sular, fabrika dışında bulu- esım sergısın e 1 varmış bulunmakta idiler. Ja.-

nan malzemeyl götunnUş ve ponlann Tulağl, Gavutu, 'Mu-
Uşak ile Akseköyü bo.:."tanlanm bangi ve Mukambo müstahkem 
tahrlbetmlşttr. Yağmurların ka- mevkileri evvelce kararlaştınl-
zamızın nahiye ve köylerinde mış olan saatlerde işgal edilmlıt-

Yeni subaylarımız, bugün Atatürk 
abidesine çelenk koyacaklar 

yapmış oldu~u zararlar hakkın- tır. Tulağl, Tınanbogo ve Muban-
da henüz malılmat alınamamış- galdeki Japon mukavemeti ol-
tır. dukça şiddetli olmuştur. Guadel

Dahiliye ve Milli müda· 
f aa Vekilleri tehrimizde 

Ankara 31 ( . DL\hlllye Ve-ldll Recep Peker l!e 
llarb Okul Telefonla)" - sancağı teslim alan talebe gür Mllll Ml.idafall Vekili AH Rıza Artun-
baylanmız~n~U bitiren genç su- blr sesle: «Harb okulunun san- kal, dUn Ankaradan şehrtmtze gel
lomalnn verUmişn timerasımıe dip- cağını teslim alıyonun. Şeref ve mtşlerdll.', 

r. şa:nını sizin glbl koruyacağımı- 1 .. . . • 
Harb okulunda yapılan bu za, sınıf namına söz verir ve and nonil gezıaı 

diploma dağıtma törentne saat 1çerlm.ı) dedi. Havanın yağmurlu olmasın-
.16 da başlandı. Salon hıncahın Okul komutanı kunnny albay dan dolayı dUn öğleden sonra 
~olu icll. Meclis Retsı, Hartclyeç Mustafa Erem bir hitabede bu- açılışı yapılması mukarrer olan 1~hlye, İktisat, MünakalAt, Milll lundu ve mezunlara güzel tavsl- !llönü gezisinin küşat tör,,.nt baş
~fidafaa VeklIIerile Vekt\letıer yelerde bulunarak sözlerini şöyle ka bir güne bırakılmıştır. 
zı.ert gelenleri de merasimde ha- bitirdi: 
ın: buıunınuşlardır. Bu senenin c Sizlc~.ı. ~~ll T\lrk ordusunun yeni Parti reisi 
1,_~unıan karşılıklı iki sıra ha- genç, gurbuz, çalışkanı subayla- İsta b 

1 
Parti elsllıYlne tayin 

•.uue Yer almışlardı. Evvela. ban- rrnı selt\mlar, hayatta tuttuğu- n u r 0 ri 
donun da 1ştlrAklle genç subay- nuz her işin büyük b~arılarla edildiğini yazdığ!Fz. . Kaygünse 
lanmız tstiklA.l .. 1 i sorur ennes1n1 dlleriın. mebusu B. Hayri urgüblü bu 
lerdf marşını soy em ş- B ıı Part:de yeni vazife.sine başlamış-r. unu, mezunlardan havacı • 

B nsteğmon Ziya Ttı'lus'un nutku tır. 
ta ~ndan sonra okul komutam t klb<>tml ttr. İfll'&---------...::ı--. 
tk[~c:n~anüh~r n:e.)lektP.n birinci, . Müteakiben mezu~!lr, Harb 
bitı c ç nru olnrak okulu okulu marS?nı söylemişler ve renıer takdim cclilm B ·· tik 
Mıııet , • uy d'lvetliler büfede izaz edil~işler-nı. ...,ierlist ıelsi tarafından dl 
Okııkarntınrı vrrilmlştir. Çiviyi ~trzun 'nç subaylar bugün 
8 ıııu blı in ilik'P bıtiren illi vın Ulus mf"vdanınn toplu bir halde 

l:ıt Ol l ılr> r ktı. Alay . an- p.ldC'C'Pk "r ve Atatilrk'ü'l. Abide-

Bir kuranderin 
hikayesi 

Yazan: Dr. A<lnan 
nugün 5 inci sahifrmizde 

kanal ve Flortda adalarında ise 
Japonlar panlk halinde kaçmış
lardır. 

Yakalanan az. miktarda Japon 
estrlertnln bulundukları vazlye' 
mücadelenin ne kadar şiddetli 
olduğu hakkında bir tlkir ver
mektedir. Tulağt•de yakalaınan 
600 Japon esirinden hlç biri sat 
olarak teslim olmak istemem~ 
tir. Gavatudada hiç bir eslr ah• 
namamıştır. Japon deniz tayya
re üssünde bulunan takriben 1100 
Jdşlllk bir kuvvet teslim olmaJi 
isternlyerek ..mağaralara çekll
mlştır. Bahriye sl19.hendazlan 
kale haline getirilmiş olan bti 
mağaraları dtnamltıe havaya 
uçurmak suretile bu düşman u
kerlerlnl yoketmek zorunda kal
mışlardır. 

Ciride ihraç hareketi mi 7, 
l.A>ndra 31 (A.A.) -- Gfrlt ada-

sının cenubunda küçük bir 1ng1-
.. . . J ıız müfrezesinin karav.:ı çıkaııl-

Sanat munekkldl - « ... Ihtiras ve şehvet bu güzel dağlıl masına toşehbils cdflcli~'in" dair 
kızda vlrtuo.s bir kudretle sembolize edilmlştir baylar..... It:ılvan radvo<:unun \f'Ici ~i ha-

Dağlı kızın babası - Uy anam, bizim Fadime ne haltlar ır d"'n bm 1 m mrı ~m t y lt-
t du dun mu bacanak • 



Sahl!e 2 

Son tramvay 

B Umem bir gece Beyoğlunc1an lstanbula geçen so1'J'.mm
vaya hiç MntUnk m1? O tnmny tş1ettnı bttlrm .atman 

ft blletçllcde Beyo;.tunun sa~, eoJda ll!llJ l>fltün eğlence 
artıklnnnı, çnl,gıcılan, bar artlstlerlnl ve ~ ehrln ses
sizliği f çimlen son bir gürültii halinde geçirip evlerine dnğıtıt. 

FJJ şanıntn1ı trnmvny mutlaka bu EOD tramvnymr. tçerfsl 
bir mahşer. Her luifntlnn bir 'Ses, mftştertlerln oturaca~ yerler
de \'ntmnnlar ve biletçiler uykulu g&1erle oturuyorlar. Yolcular 
nyakta, hepc;l bir ~ra!n yaslanmış ya uyuyor, ya şnrkı sHylilyor, 
yn lir o'kuyor. yn a : aaşııe y(lksek ıesle dftnymıın en 5n'1J18 
Ja!larnu 'kon şuyor. yahut eb1 bllhımeE '1fr mtihabbetle u.r
mm; dol~ olup ku ki mJar. ilaha m ısarbo, (tlnn ~aha çok 
r.ırlıoşu iclııre etmeP,c çnhşıyor. Çn1gıcılnr ne kazant'hklnnnı he-
~"lphvor; n 'stler çekl' edikleri n bir artisti çeklştfrlyorlar. 
Snd n san hlr fastk btr RS!e: 

- icUl.lıntin o bbnll:fle sJ neye hn1t sanldl 41,yor, bb 
onun cemazJyelt"VVellnf bDirfı.. 

- Ama doğrusu Jonn sesi iyi. 
- Ne sesi canım! BenJm snl\lredJ ondan daha güzel mıynv.-

hyor. 
Bir gözU yere. bir gözii tramvayın tavnnmn bakan herbnt 

.bir sarhoş ., banhlda karş1şıncla duran hiç tanımadığı ailanım 
tiJml"n ~~rasını nhp kendi ~ ~ yn'lmrlten tutuk Mr dnte: 

- Ahl<'im! diyor, ven okum bfr adamsın. Bent affet. Bit; 
e b'm% mii'rekkep aladı1t! Ama diln mn tadı lmndı. Ne 

<C!ivor o hani l..cndradn sdlrlik edip lsinnbu1dn ~llilflr gOldilr 
ıf>l n Abdülhak llfunia.: n'l'at ok gfft!lnde gttndfuilnde - ben 
neyle 'm im ye:rytldind~.~ Garaım mO d~ Wı1 Al benden 
ıde o kadar! • 

- Ahmet! Geldik, at tramvaydan'! 
- l\fehmct 11eretle? O i:u'a1ta mı? 
- Yok nın1, onu TP.kslmde mmttuk! 
Trnm~a adde b1r de <'!unıyor. İçenle b1rl uyuyup k:alınış. 

~ankalnrda inecekmiş. Antba Sultanahmet yoim:ınıu çıkmak 
ilzcre herkes gil)( ()r, arka<len sesler: 

- nuymmlın m1 ynbu 'Ösld\darda sntmı ohmlşt 
- aUynn ey~ jfyan bu habl pnetten• 
Ve son tramvay yU.künO ata ata tıon llt.Myona '1ll"Clı mı 

felıtroe hayat pörsflk Mr balon glbt ~ntlyor. Artik zonkla!' k5-
:pe1dcre lmlnnştn. f3evket RAdo 

Mahkemelerde: 

310 liralık kol saatini 
nasıl çalmış? 

Azılı bıraız paruaz kalınca bayan 1yım. 
a.hcvcti &akihe başla'OUI T• nihayet Zabıta taraluıdan yapilan talli 
mmadma ermlı. Biryan Sahavet diı- kat ta Takayı 'bayan S.lıavetin an-
7or ki ı 1.a.ttıiı tekilde teablt etnıelıttedir. 

- Gece eve gelip odama çıktı- Kumaz hırsız, çocuiun eline bir 
tun zammı, gllndilzden masanın &- kaç tane eker nnp kandırarak fçe• 
tüne bırak.tığım 'kol ıaatimin yerinde rly. glrm1~. Cemal, odada mruıa 
olmadığını farkettim. Saati üç yüz il.zerinde.ki kıymetli kol ıııatini gö
on liraya almıştım. Pek az kullan- rllncc. fazla beklerse pkalanmak 
m11bm. O umana kadar bir (ine tehlikesini <IGfllnerek. eaatl alıp ıa
bile knybolmıyan evimden aaatin ça- vuımuı. 
lsımamna hayret ettim. On bir ya- Bayan &haYetin müracaati lizeri
tındaki evli'ıtlığının Fatmayı çağınp ne zabıta kilçnk Fatmayı sorguya 
aordum. Ne dese beğenireiniz) Ak- çelı:mio ve onun tarif ettiği eşkll 
fllill siz evden çılı:blı:tan biraz. sonra -Oe •hıkalı Cemali yak.alarn11tır. Ce
il>ir adam geldi. Sizin akrabanıunıı. mal ilk ifade.inde bu bımzlıktan 
Evde oturup aizi bdtliyecdirtl .Oy- h.berl olmadıfım ıtaylemipe de hl· 
ilcdi. Ben Clc yukarıya aldım. Fakat raz sıkııtırllıncaı 
~iraz oturduktan sonra; benim biraz - Paruız lta:bmtbm. Bu bdınm 
lfim var, eonra tekrar geleceğim, da :gece •ok.ala çıktı§mi btliyordum. 
diye çıkıp gitti, demez mi) Derhal KendWni takibetthn, o cıkınca co
evdCfl fırlayıp poli3e haber verdim. cuğu lcandmp içeriye girdim. 
Allah razı olsun, bımzı bulup ya· Diye ıuçunu itiraf etmiı ve 11aati 
knlnmı,lar. Anlaıılıyor ki. hıraı'Z be- aaldadıiı yeri de aöylemt,tir. Kıy
ni takibetmiş ve evden çıkınca ço- metlJ kol aaatl oradan alınmıfbr. 
cuğu kandırıp içeriye girerek ıaati Cemal Hrakile birlikte mGdde.iumu
a;rrmlf. Hırsı7._ Cemal adında bir millte teslim edilmif, adliye tahlü
•:ıhılcalı iuıiş. Kendisinden diıvaCJ· kata baılamııtu. 

Başvekil Deri fiatleri 

Dünkü koşular sürprizli geçti. Müş
terek bahis yüksek para kazandırdı 

Askeri terfi listesi 
Üsteğmenliğe terfi eden 

piyade teğmenleri 
~ IO ('hltfcmJa= ... ı1, ~r. 8tlAml Bayman, 0~ U~ 

• tem ~ c&e. ~ MUBtata Ka.raınruı, Na.h1t Yazıcı, lıh 
At J&rt§lannın aeklzinci ht.ft& ko- 20o0 metre meatede ppılf.n :bu ko- terfi tden piyade tlRm &rlnın ~- ~ tıkender, eaıatı Alpttlrk, Fe'tij 

fU}an dün Vellefendi Of.yınnda ha.- rada Dand.l btr!ncl, K&rüılbe'r tk1nc1, lerhıl 4t blldlrl7onun. alkan, Mehmet Gll,nözgen, Şaklf 
Tantn yağı~lı ve koau pittlnln oa- Çoban Km GJftnctı oldu. Qoba.u tm- Ömtr vnur. l Ethem nm.l, M.. r Vasfi Oyglir, ftt.hi Akq, S:ılU 
murlu oımasına. ra.Rmen old~ ta- nın ymnu3at p\.stte tyı 'toeacalmı eeıııı: lf.lnak, ~ YUrdtr, haddin ~ç~ıu. Em1n Eren, :tduvak• 
lnbalık bir aeylrc1 &ı1lnce :raınldı. Uerl ~rek OJJUYMlar t.a.Jbettner Ab1d1n Alpay, Oı\'fi\ Oô~ la!t Pi- kar Ozmn.n, Ali Belet, Mustnfn Til· 
KO§U 'Pıst1n1n kaypn olmwnm bil· Ganyan 275, pl~eler UO, SOO h rlm, Muhiddin Mandere, 6. Alı 'Ra- ztfu, Zeki Apaydın, Hllsrtü Va.rlılt, 
Jilk rol O)'ndı~ dü:ntl J&rl§hr ll1r-- ruş, 11dll bahta !0,~0 Jın,, d&-d.tmctl do, Rept Ertan, Bın>bi Ellren, ~. Ke- Nurl Atvur, TaltLt ÖZbarııt, Muznffer 
pr1zll PQmlş ve bu J11r,den mlifteıü ve be§!ncı koşu arnmnd&ld oıtte babJa nan .Aflcm, Samı !t{\çtık, SUtttl Er- otur, Mustnta Qakır, Rahmi 
baht, oldukça )'ilksek pn.."ll. "erm.litlr. H ıırn bmndırdı b.1, Mehmet özti\m, Muzaffer Yn- Tokat, Ahmet Andıı.ç, Hamdi 
!C~ulnnn ~fs tını yeriyoruz: • narda#, 'l'tıldt ~. Emin Derlct. Demlr, AH 'Onel. Ferit Üıılü, 

Bı·rı·ncı ko"-U Atleti"zm blrindlı'klerl ~ysel Ofilşan, Tevfik KalkMcı, Ah- eaban Türkmenler, Ranılz OUrgenç, 
:s- met "Ertuna, Hamn Glrdiva.n, mımı Mehmet All Akar, Şevket Onat, Ab-

Oo 1M1Ddt.kl yer11 p.rmı ~ hıgu.ız tehir edildi Arman, ~ ll!bne]ı;,ıç1, Sllleyınan dlllkadlr Keha. İdris KaYhan Lütfi 
erkek vı dişi tny1&n aruında n 1200 Ôldemtr, Zeki 8oJ"Slll, Muı.mmer At, Ornl, Bıtkl Orbay, Sucudl Türker, 
metre mesafede yapılan bu l'Ul§& tıç l'enerl>a.hQe stadında rapılao&k Mazhar Uzel, Zl.ya özer, Oemal Gök- Necatı Arkman, Hürrem Erkan, Ali 
at ı1rd1 n Menevıı b1rlnc1. K:&der olan Türt:ıye ferdi atltt1mı blrtncl- alp, Badettın .AJr:aüner, Mumıfer Aklalm. Selim otıaç, 2}~yncl Knrtal, 
1klne1, Mal Ilçünctı Ôk1u. O&nJan 100 ltk1erl yaRan raıtmtırlarm p1at1 boz- 2"ekta önder, ORuz Sllkha.n, Nured- Ahmet Metiner Adem Dinçer, Vehbi 
kunıf verdi. :muı yüz1lnden tehir tdtım1şt1r, Hıı.- din ÖZb&k, Abdullah Köker, Hayanr Erdem, Necabeddin Dinçer, Vehb! 

h_! k bel' aldığmUEa. r~re bu mtısn.baka.- H k, ucind oşu ıar yann gene P'enerbahçı ltadmda erse Ahmet &>yer, Ekrem Dol- Atalay, Fahri Onur. Fnnık Kırık. Me· 
tto yqındak.1 saf nn Arap erkek ıhı may, Lttft öner, Ahmet İlhan, H. ını Yürüknslan, Turhan özer, Neşet "° dl§l taylan a.ruıııda vı 1200 metre yn.p ca'ktU', Mehmet özcnn, NWnı Yücel, Sllley- Ebeoğlu, İbrahim Doğan, CelAI Du-

me.safedo )'apılaıı bu l:~da Hızır Eski mı"Ilı" takim aıan Koral, Rauf Subaşı, Necatı Evl- ynr, Suat Türko~u. Mehmet U!kilcll. 
b1rlnc1, Oan lk1nc1. Dabl ttçthıct ol- ten. Mustafa Erdoğan, Muzııtter Necatı Toros, Necmc<ldln Tunçmnn, 
du Qallj'a ıoo Wl1 bah13 690 ku- oyunculari maç yapacak DoCnıYol. Şabnp E.seneT, Alı Dala.. İhsan Dondurnıacıoğlu, İhsan Soyo-

• •enll n • man, LCtfl Ba~tur, İhsan OQrsruı, cn.k, Ali Barın, Fikret Gölmnr, Maz· 
ru§ • J'utbol mevslmlnl.n açıJJtı m1lnase- Asını Me:-, Bım Tolga, Mehmet har Hekimo~lu, Muhiddin ao:t;ey, 

Üçüncü ko§U betile gelecek puar stmtı Fc.n~rbnh- Gökçe, ııll Gürel, Fahrl Clngll, Seyfi Erkmen, Hasan },'rba.k, Hn.sip 
Dört Tt daha 111ll1'1 Ya.otntı a.r çe ıtadında ra.pılacak mere.s1m1n Mehmet Yllksel, Sadık Bor, HD.kkı Özktıynak, Hllml, Anıl, Fnzıl Şlmşet, 

tan Arap at ,.. kw'alt]an &ru:ında programı aJs.nlık t&rafınd'a.n tnbıt Karatekln, Nc;et Taner, Kemal Ş:ı.lk, Hilmi Kara.bel. neti Kıra.nb:ı.y, o. Nu. 
n 8000 metre mesafede yapal&n bu tdilmJ~r. Mustafa Erden, 6lllu11 Sönmezsoy, rl Yasal, Tıığml Tuğer, 8"1:\haddln 
~ Tomurcuk b1rlncl, Tarz.an Bu programa göre f.ıl kuvvetli Mehmet Akngtln, Muzaffer Kopsa.l, önder, Kadrt Bayn, Bah:ı Kunıdnj?, 
Wncl. Tuna ıliçünctl oldu. F:ı.vort cıla- oyuncu1ardan •ç11en fld muhteltt ta- &üıahaddln Erdeniz, Abdfilkadlr S:ı.- H. Talip Akın, Süreyya Bozda~, Şcv
ra'k ı1&terllen sava ptstın JUmup.t- 'k1ın uasında k1d1tılı b1r mao ya.pıla.- TlUJ, OSm.an Hisarcık, oe1a.ı Unutmtlz, ket özglin, Bahaeddin Bllgct, Nazım 
lığı y1lztlnden 1J1 kopmadı ve ancak cak ve aync& eski mım takım O'YU!l- Şevket Ercin, Ahmet Cansarnn, Ari! Aypııdem, Şevket ~nat, Nu~dd.ln 
dördüncü releblldt. Oa.nyan 13~. plA- cula.rmm te§kU edecekleri Ski ta.- Koçak, Oem11 Bnnın, Nezih Sa.va§- Ersava, Faik Atab::ıy, Feyzullah Yük· 
aeler 100 ve 800, 1kll1 bahlıı 1830 tu.. Jcmı. blrb1rile t.arşıla.calctu-. Btltlln kan, Ha.6an Karaaslnn, Dnsrt Köy- !el, Kemal D.:ığontly, Mehmet K09. 
ruş ttrdL tıııtlpler agılıf merastmıne tşttrAJc men, Al&.addln Kalender, Lttn özen, He.lll Çokytlce, Fethi Or, Eyüp Kor-

DördüncU ko•u edecektir. Lttn Tekell. N. Ziya Pınar, Abdulla.b gün, Zeki Ege, Ahmet Gönen, Rem· 
:s- Tunoğlu, Necati Çotuk. Cemal tıtor, z1 Pztokat, Hakkı Ayışık Hayrejdın 

İki yaflndak1 yerli sa..f laın erkek "Ye Ankara _ lzmı"r bı"siklet Muzaffer Buğrn, Kemal Demirel, Mu- V..anyak, BUscyl::ı Arlı, N~oatı özçer, 
di.ş1 tayları araaında ve 1200 ıne~e ammer, BilyWaııtaoğlu, seıAmD Al- Hakkı Gilnny, Malkoç Çataııoğlu, Re. 
mesafede ynpılan bu t~u rftnün 1 varİ•i ba•ladi par, Bala.haddin Gtırer, ı,ükrfl Ka- §it .Mtltcr, CcmU Kırdal Sunt Koral, 
en mmıtm aOrprtıl ne .neticelendi. ~- :r :s- re.arası, Mustn.b Ertop, Asaf AJ!an, Refik Yurdsever. Halit Ö26fu1er, Pet· 
~s Balimln Btımayunu. J'lkret Ankara 10 <A.A.} -Ankara - İzmir Nall Kara.Jru.şı;u, İbrahim Ege, Bn- hl Gllmüşayıık, Osman TJ~, tıbbı.ıs 
Athnın Va.ı:ad'm.a znatltp olanık Ddhıc1 bls1k1et ytı.n§l bug1ln ba§la- dc<ldin Bnbacnn, Burhan ~erten, Yurdakul, 'Mücahit Danmlıoğlu, Sııiih 
mO§terek babsl alti1st ettı. Varad bi- Dllftlr, 1mıaU Akınert, · Htbnmeddln tl'r.gü- Kard~. Enver Eltutmı, Ali Rızn Bıı• 
.rlnel, Hümaywı Jk1nc1, DestegQl Bu ~ t~rtık eden btslkletçtler ner, Saim örer, Mur.af!er İlk.sen, lamlr. İbrahim Başar, Remzi Kutsal, 
1lçttncft olarak yarışı bittrdlll!'r. Ga.n· tin ıabab Ulus meydanında toplan- Remzt Atay. Bekir Avcı, LtUl AltuC-, Hüscy.ln K.aradelı, Halll Akçar, ccılU 
,-an eoo, plA.seler UO, 121J, J40 kurut DUf)ar, Beden 'hıtııye.,t umumJ ll- tz:Eet Aylcurt KAmU Gökçe Muza.tfer .Eşme Cemil Yilcethı Balın Hamıaıı, 
Wli bahis 40 Jtnı.. 1k1ncl ve dördtlncll tıbl ne bl.!itıet federasyonu relsı ta- Duruk, N~t Aynı.ete, lb~ Er- Ball~ Ersoy, Babah~ddln Gtlrb1ng6ı, 
'lrOJ<! nnı.smdald çın. balıil 1190 t:ııruş rafından tettl.I edUdlkten &mıra aaat net:, Em1n Erdik, AJ1 Erte, Ha.san Qü. srueyman ~an. Muhterem Seben. 
knzan<hrdı. tam 8 de yola ~ı§lard.ır. 

B • • k tııc etabı Kızılcahamam ol.aıı btı 
ımcı OfU yanşa Anltara, Buna, h:mır, Anta.k- Ankara'da ve Dumlupınar'da ttı; vt d.a'ha yukan :raıtak1 mı.f kan ra. Te EııldGehır bmgelerlne mensup 

:lngUhı at ve kıaralclan arasında ve 22 btsıt:letç11fttt~k ey'lemekttdlr. 

Milli piyango 
F evkali.de keşide dün 

Ankarada çekildi 

Milli Piyangonun 'O Aiustos 
194 2 fevkalade ,ekiliııi diin Ankara 
19 Mayıı ıtadında saat 14,30 da çe· 
kllmiı ve çeklliol kalabalık bir halk 
kütlcai tlltibetmiıtir. 

Bu çekiliıte ikramiyo kazanan nu
mnralan qaiıya yazıyoruz ı 

50 bin lira kazanan nwnaraı 
379950 

20 bin lra kM•zaıgan numaarı 
251619 

Yük trenleri 
Artbrılacağından 

Ankara ve İstanbul 
arasında iki tren 

kaldınlıyor 

(Bq ta!ah 1 inci aahifede) saadeti ya§ntan ııziz §Chitlc.ıimi:z 
. önilnde huşQ ve ihtiramla eğilnıc.J 

lan ile dolmuıı bulunuyordu. T'öre- b' b b'I' · d · t' 
b 1 1 1 d 

ır orç ı ırız> emııı ır, 

nln B§ angıç aaatl o an ıo.at O a H ti' "zl · d ) At t " b Vek'll 1 bu l l ıık n p, so erme evam a ~ ur-
"~ota ILQ ::_ er eUUdme s kar 

1 
° mk* kün kıymetli arkada§ı kııhraman ln

.u;ere ~ t ..... m ve .. er er an 00 ... .. ha d .. i ı · k d d k 
kendnerine aynlan tri'bilnlerde yer- o~·nund şbar hıgı1· ~en ay c erelh 
1 • · 1 ı d ş f 'bil Ü d c unya a lr a as yaratıcısı, su 
ennı a mı§ ar ı. ere trı n n e .. l d ı · l' ı 
-'- • r:...J b l ~--L l V kil ve musa cmet ıve a a et tımsa ı p a• 

oa.ıınmu.ue u unnı.ıuı;.ta o an e - ak _ ,_ d _L d d · · 
1 d H · V- '-il' Num "" r aya.. ta urmıu;ta ır> emıştır. er en arcıyc c.ıu ı an ıncneı- • Ün 
rnencioilu, Sıhhiye Vekili Hul.Usi Ordu adına astegmen Burhan • 

Ankara 30 (A.A.) - Bize verl- A ,_ta lkt' t v 1-!l' s D M"- soy cBugün buıada Dumlupınar sırt• 
1 al" t ...x D l t .. ttıa f, ısa eMJ ı ırn ay, u l d b" .. ·h' k d - . • en m uma a e;vre eve 'ue- akallt V kil' • al Fah 1 Enııin arm a utun -tarı ın a ~mı egıştı-
mlryollan, !On zamanlarda ar- Parti ldo.re• ~e·yc~• Parti rMüatakiİ r~n bir 'Zafe~? lı.ür ya~mıı ve cbo
tan yük ne.kllyatmm temini 1çln eu re.ia Ali R!Uıa Tarhan ile Ge- dıyen yere egılmıyecek ınnlı ve gen9 
daha fazla marşandiz katan iş- tıeik:rmay ve Milli Müdafaa Vekn- bir mUletin bu kuvvetle ıahlanarak 
lemek zorunda kalınacağıridan leti vo diler Vekaletler erkln "t'e dört baııını saran çelik zincirleri par
Anknradan Hay<Iarpaşaya çar- Anltara valW Nevzat Tandoianı ha- çaladığı günü~ 20 nci yıldö.nümü.nil 
~rnba, cumartesi günleri saat zır bulunuyorlardı. kutluyoruz> dıye bn§lıyan hıtııbesm-
7,32 de hareket eden S No. 11 . • de Türk ordusunun zafer yolundaki 
katarla Haydarpaşadan Ankara- Tören Ankar~ prnızon~ komuta.. eon:ıuz kudret ıve kuvvetine, sarsıl· 

10 bin lira kazanan numaraı ya salı, perşembe gOnlerl saat nı ~o!general HU.nil Kılk~ ın kı~au maz imanına en heyecanlı ifadelerle 
190061 8,S-0 da hareket eden 4 No. b teftıp ile başlıımıo ve onu ıarnız?- tc.rcüman olmuştur. 

S bin lira kMJ•zaneg numaraları katarlann ~e!erlerlne 81911942 nun e~ kıdemalz subayı S~D.?,addın Yüksek tahsil gN-çliği adına Halit 
396661 349778 346313 367390 gününden itib n1h t Selek ile Ankara Maarif mudur mu- Tanyeri, ıöylediği nutukta demi~til'. 

2 b• ,!..__ 1c __ 1 __ nren aye vere- .. F _,_J• ~-'-l "k'be · 
m uı:a•zamn numı:anwu-ı cek ve aynı tarihten itibaren avını eno n nuuuı; an hı. ı tmıt- ki: _ . 

O 10045 1O1646 157899 l 12623 Ankara _ Haydarpaşa _ Ankara tlr. cHcr vatnn topragı onu bcslıyen 
25 1633 325962 329950 '30681 arasrnda işleyen 1 ve 2 No 1ı Bunlardan sonra konrgeneral Hüs- §ehit kanlarile kıymet kazanır. Hele 

349394 370914 ekspres katarların blrlncl ·ve nil Kılkıı kıtaata hltahederck yaıanı- o kanlar kutsal bir gnye uğrunda. 
Tacirler aerbea 1000 lira kazanan numaralar: ikinci mevki 1 la 

1 1 fazl lan zafer gününün. ulwıumuzurı ha- akıtılmı~ olursa kutsi bir kıymet alır 
ktlnı hnnr bulunmuşlardır. ZJyafetı.n •• • 002180 006694 O 10563 O 16828 bir vngon f}A yo cud anektçl n a yııtındakl büyük değerini anla.tmıg- ve artık o bir toprnk parçası değil, 

(Baş tarafı 1 inci aahifede) 

sonunn dortrn beledtye rcJs1 vck1ll bırakılırsa koselenın 048590 049790 063608 072231 nvc e ec r. s k k Y V l 1 · b" t k b' k ı· ·ı .... d Sıvns halkının. Ba4veJdllmlz1 arala- tır. ı sı c n§B, aro > ses en u· e ır e ıme ı e, ustun e ynıııynn• 
nnda eörmcktrn duydUCu sevıncı ve ucuzlıyacağı iddiasında 076077 077930 088019 096044 R ) tün 8ahayı kaplamakta v~ alkışların ]arın ruhu demektir. işte biz bu anda 
dlleklerlni ıtnde eylcm~Ur. .Şilkrn -- 096322 114228 114556 123072 Ume ikavağtnda arası kesilmemekte ldL Ankara bu böyle bir nıhhln karşı karşıyayız. O 
Sara"oC'lu verdlAI ccvnpta r.amanın Mülga fiaı - k b k • 145 31 O 200885 2021 76 202118 mutlu günU böylece güzel bir hııva ruhun aahiplcrilc baş '!,mşayız. Onlar 
anc.-ık h:unle!i hareketlerle teltıf1 cdl- mura_ a e omısyonu, 205927 206058 209849 22835 7 bı·r cı·nayet ve muhteşem bir dekor içinde kut]~ inandılar, dövüştüler ve öldüler. 
lebn M 1 l t tt'kl mezbahanın baş sıgır ?e manda de- 233017 23"642 2"0156 242157 H ı. D 1 ceıs.n ~re t! ı f'D socra il . . k'l 

85 1 
al , "' mıştır. atip, ouı:ıdan sonra um upınnr 

de:nlşUr kl «Masa ba~ınc\3 yazma ve r ennm 1 cmma ' aa amur ara 263898 267158 283967 292409 f • · b' dd' k l b' 
,,.,.,,.,,nnnm hem •~ıere h'"'• "'e .... _ da 100 kuruş fiat koymuştu. Fakat 304922 324293 3291 .ı7 333549 B' b h - b 1 Dumlupınardaki za ennın, ır se ın yı ı ışı, ır um-J~...... "'i ..... ... ,.,..-- k 1 1 k f k "I ır a çıvan meç u manın köpürüşü, zafer ve ikbal kapı-
~m:ıl:ıra uyuklnmn ve uyku vttdl- piyasada öse e bun ardan ço ar lı .347141 349836 357273 396386 merasim !arının Türke açılışı demek olduğunu 
tını ve blrçolı: J§lerln uyarunayn.n olarak, h8' 91lır deriırinin kilosµ l 40, 600 lira kazanan nwnaraları bir şahıs tarafından söylemiş ''e şehitlerimize karşı olnn 
uykuya daldılWırinı görnıl\§ ve yn- mandanın 200, SAiamura sığır l 6S, S d.. k 691 83 l sopa ı·le o'•Jdur·· u••Jdu·• Afyon 30 (A. A} - Bugün sonsuz minnnetlerimizi ifade ederek 
ı:ım:.a bir nesiliz. Halbuki Cllmhurl- manda i iO kuruşa satıJmnktadır. 'h on obrt ra amı 1 ve 74 e Dwnlupınarda Meçhul asker Abidc-
yetle bernbcr Şf'.nerlmlz gezme, gör- Bu ıatış ' • li bir ıurette yapılmak· nı nyet. ulan 60 bilet. ıinde yapılan törmde Cümü§hane cSiz bu mukaddes yerde ynşıyanla-
'Dle ve gl>rfişmeye, 1Şleı1 yortnde tet- tadır. 100 Jıra kazaaan nam.araları Rumellkavağında feci b1t cinayet mebusu ve C. H. Parti idare heyeti rın, Atatürk ve İnönü orduları~d~ 
tııc etmeye yer a.yırmış ve hepimize Ş h . k" el _ l k r· Son üç rakamı 795 ile nihaıyet bu- J§ltnınl§tlr. Dlln saat altı bu"uk rad- lzaaından Şevket Erdoğan Parti adı- çar. pışanların çocukları, Tanrı. ~ıdı-
~ e rımız os e tuccar an, ey ı- 1 400 b'I v 1 kah ] k d utı yolda rehber -OlmuŞlnrdır. Onun f T V kill d k Bch nn ı et. dclerlnde RumellkavaR"ının Beler Ba- na el!ıylecliği nutukta, tarihin emsali- mız o ııun, r~m~? ı ... e.~ıı~ızı o.n-
Jçln ben de bu yolda ~re't: mem- (Ye .ı icaret e 0 tor .çet SO lira kazanan numaralar: ğında ba~ıvanlık ne meşgul olan ni ve mialini pek az kaydettiği mu- lardan aldı~. Turku~ buyuk ~dcalinl 
le.lteLhntzhı az blldl!hn veya bU- Uz. a burade. iken nnlatm111ar, fiat- Son üç rakanu 491 n 764 lle ni- Rtzell 80 yaşlannda. İsm:ıll meçhul blr azzam br %aferin kutlanmalcıta oldu· onların temız kanlnnle besledıkt <le-
med.itlm köıclerinl görmek ~et l~~n aerbes. 'huakı~~ hakkmdakl hayct bulan 800 bilet, §tllııs farQfından ba§ına. lndlrllen bJr iunu a8yliyerck 30 Aiuıtoe 1338 de miştir. 
~ uyt cttl{tl.ınlz mımı.nlan .hamleli m~atlerıne51ı:j°ü~ ahir ~vap ala- 10 lira kazanan numaraları sopa darbcs1Ie tıı.fnsı parçalnnnr.ıt. mu liulan bu hldiılenln Türk diln- --------
lw'ekbeultıeı:Ic tnzanma:Jc 1ç!n yola çık- mak

5 
__ , ~ 

1
• Y emıbı erdiT.l ':'Uilh ı-' Son iki rakamı .36 ile nihıı.yet bu· ö!dUrfilmU~O.r. Cinnyet DOYle olmuş- }'aSSlın balası ve lbGyllk lnlullbın da Rozet paralarını çalan 

m~ unuyor.ım.> • 8IC.IC -~uc.car. a~an~ .u mese eyı a lan 4,000 bilet. t 
&mlmJ bir hava Jçindi! ı;ıeçe:ı bu lcdeceğıru bi1clinmştır. 

2 
I' k biletl ur: rnilbeş~iri olduğuna lıaret etm.İf ve iki yahudi çocuğu 

.11yn.teUen .sonra Sn-nsın elektrik Ih- Toptan kösele ticareti yapan bir ıra azanan er: İstnatlln kansı otuz yqında ;Mahap bu zaferden ıonra batarılan itleri..,.. Kıı.smıpaşada oturan ve çorapçılık 
lılyacmı temln eden bnral \'e elektrık tüccar kebdisOe konuşan b' Son rakamı 2 ve ' ile nihayet bu- au doldurm:ı.k için bltlş1k ba~ey& yarak cAekcrt zaferlerden hiçbir hl· yapan 16 yaşında Nesim 'Yuda ile &Y· 
..., ... t lln1 B kil "'""n Şef' r ır ınu• lan 80 bin bilet. &ittiği zammı sa"'lf, um:u boylu, ~ cfue bunun kadar velut ve fee"""'Z nı uorde otu-n dokumacı '"ırnın Av-
....... nı. gezen aşve • """" ın harriri~~. fiat ı~bes bıraluldığı J u - J • ... '" ı:.• 
~ukluğımdn otnrduıtn eve giderek tekdirde 'k&ele ve bug\inkü ayak- İkramiye kazananlar mer renkli bir şnhınn h11cumuna uğ- s~me.reler vermemiştir> demli, Ata- ram Ancel, dt1n sabnh Unva Kuru· 
bll' müddet kalmışlar -ve kız ensUtU- '--'b f 

1 
• ,,~ 

1 
. . . • • rn.auştır. Bu esnada tnnsının ferya- türkün Dumlupınar meydan ınuha- muna giderek rozet dağıtmak iste• 

dnti, hnstnncyl, vlldyet fidanlığını ~ 1 ı~t ~nnln ÇO& ucuz ayaca~nı ~0.00 lıra bUyük ikramıyeyı kaza- dına koşan tsmaıı, kansını meçhul rebcııi hakkındaki hatıralannı oku- dlklerlnl !Öylemtşlcr "e kendilertnf 
ıeznılflcrdir. soylemıştır. nan 379950 numaralı bilet latanbul- .§ahsm ellnden kurtarmak lstemlş ıse muıtur. bir sepet ile bir mühü,rlU kutu veril• 
BnşvekWmlz afin gece Or<lue\•lrule :--- da Akaara)•da ıatıcılarda.n birisi ta• de mütecaviz eline gcçlrdl~I kalın blr Şevket Erdoğan, bu zaferle bütUn mlştlr. 

oeretlcrıne verilen tlynfette ve onu ,Bugday satışı rafından eatılmıııtır. sopayı İsmallln b~ına ~1d<letıe vu- dünyddakl akislerini ve tesirlerini de Yudn ve Avram bir hoyli dolnşıP 
:ınfit.erudp tekmr ~rdnevı ~onmrm~ Kame ile ekmek satışı yapılan vi· 20,000 lira kaıana.'"l 2 51619 nu· rarak ka'.nsını parçalamak ruretile a=llatarak cBüyük dahlıni% Atntür· epeyce para toplndıktan sonra. parn· 
dn tertlbedl.lçn sUv:ı.rcde bulımarıık IA 

1 
b b • ı bil B d d tıl öldUrmilştilr. n::atll yüzünden hafif k" • • . • lan kutudnn çıknrmağa ve ceplerine 

Sıvasın milli ovpnlannı eeyrett'k"1 ayet erde aer e,; ugday alım ve sa- mara ı ı et an ırma a ea mııtır. yaralı kadını da bı~ak kaçmıştır un huzuru m&.nevısmde bu veaıle ile yerle:tırmeıtc başlamışlllı·dır. 
amr.a Erzirıca.nn eıtmelt üıere ls:uı~ tımı memnudur. &"V.elld gÜn bir ÇU• 10,000 lira kazanın.,. 19006 J nu· .. : bir kere daha eğilir, minnet ve t&zim Bunlnr. ya.kalannrak cürmümeşhut 
.23 te şebrlmizden ııyrılmıVn,rdır val buğdayı antmak te.1ebbüıı~iı>de maralı bilet ~luburluda aatılınıştır. Clna?"ete Sarıyer mudde1ıım~mUlği. hislerimizi arzcderim, Bu muharebe- mnlıkemestne verHmlşlerdır. 
~şvckfün dün §ehrlmt;do y:.>pınış bulunan ):>iri yakalıırımı§, buidaylar 5.000 1ira kazanan biletlerin 2 tn- elkoymuştıır. Katil sütnt.lc nrnnmn.k- )erde temiz ve asil kanlarile watanı- Yuda emniyeti sulstlmal~eıı bir 0.1• 

olduBu gezJlcrdc bayan Sar:ıçoğlp borsaya gönderilerek bu ıahıs hıık- nesi Ankarada, bir tanesi İstanbul, tadır. İsmnntn 1ki kız ve bir erkek mızın müdafaası için topraklarımızı Avram da gözculük ettiğinden ıs ıiO 
.. A ......... 11 .. - ~ • ,. t ... - , .. , ı.. ... ..t .. ı. .. " t .. : ... :h.. • ...1 .. "........... ir tıı """i ~"" ... tıt"'ı• il sulayan Ye bize 'bu&ünkü Dİmet ye hapse mııhJı:(im edllnUflcrd.ar. 
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Ôrnek alacağımız 
bir Alman 

,. ....... ~ .. --~ .............. ~--------------!llP"~-'--....;;;;;;;~;;;;;;7 
ı'-ı i{!iar ~rp•~ 

~~~----~--~~---------------·--~~---'' p 
f otograf çısı Lastik ve ı~iiiiiiiiiiiiiiijiiiiliiiil SABAH DOKTORU! - -.ı Mangal ~~· 

kauçuk Uzun b ... eyaz· sak... allı· 1 kömürleri ;,i;= :.;:;011~:?.ı~ F otojraEçılık h•klunda Almanla
ı ln bir makal•lnl okudum. Georr 
Heise lmzuini tq17an ba JUi, Al
A>ert Renger - Patzac:h'm obJektifl 
kullanmak fendini •• telikklainl 
övüyor ve tu ikirleri ileri ıüriiyorı 

nan büyük binada herkese mah-
Mallarina el konan k 1 sus bir telefon köşkü vardır. Bu-, ı avu 1 o d ~ 25 bin ton Bulgar raya. girdim. Asansör gibi bir 
tacir er paralarini n c u ar ne u r kömürü halka dağıhlacak yer. içeriye adımınızı attına 1111 
almağa davet edildi zemin bir parça kayar gtbı oıu-

cnıc zuhurunda, foto~rafçılık res- 1 yor ve tepenizde elektrik yanı. 
samlığı ~ırtm~tı. Ressamlar f t it K J .. •• • . Bulgaristandan mangal kömUrü it- yor. Kena.ıda delikli bir kutunun 
ratçıları taklide ka.lkmışlard ~ . Ticaret Velclletinden verilen blr arpuz Ve Ça 1 SUpUrgeSI } h~li~i te

1
min etmek üzero Sofyaya üzerinde şu cümle yazılı: aBa 

4erecesinde sadıkane eserler 
1
' kararla tilcear ve fabrikaların linde gıtmıı o an Mahrukat ofisi muhaıto- delikten bir 10 kuruşluk atınız• .. Çalışırlardı. Meşhur bir Fran~rm~~ l>ulunan bilUınum lastik ve kauçuğa ~-~ HiKMET FERiDUN ES , becisi B. Ra~it, temaalarını bitirerek Cebime b .. ı.+.- bir sü'ril be-

yatürcusü, Uk gördüğü bir D:ı.g::;_ hükUınet tarafından el konmuıtu. memleketimize hareket etmiıtir. yaz çeyrek v:~ bütün ola· 
Otlpl atelyestnden çıkınca büyük b1r Miktarı tesbit edilerı lastik ve kau- ,Yor yüzünde en çok karpuz, ka- gece karpuzu fazla ·açndılar ... :. de· Haber aldtiımıza gCSre. yapılan rak 10 knrmıluk yok. Te,~r •-
esere knpılmı~: ıPortre yapmak sa- çuklann 5ah'1 ve kullanılması mene- vun yiyen milletlerden biri de biziz. dim. Çünkil tecrübe il& N.blttlr. On- temaslar müspet netice verdiğinden, lefon kö4'ıkfu:den rtktun ... ;;ım'::. 
~~tma, artık altından kalkamıyacağı dilmiı, ellerinde mal bulunanlara pa- Bu itibarla gerek karp~za ve gerek lar ne zaman bol bol karpuz )'eteleı Bulgariıtandan 2S bin ton mangal iki -s :ı- '"' 
&or dfrbe lndlrlldl!:t demlşLlr. Fakat ralannı almak ilzere Mıntaka Ticaret ku'Una ldetl birer cmillt meyvu erteal gün ortaları yuv&rlak yuvarlak kömüril ithal edwecek, bu lt6mUrler tane çeyrek, ilk gözüme l~ 
-an~~s al nü• ressamlılhn ferdi bir gör"• müdürlüğüne mUracaat etmeleri bU· gözüyle baLm- '- '- -bUdı'r. Bizde Ada- ı ·ı 1 '- '- ü Mahrukat ofisi tarafından halka dar vezneye uğradım: ... , ,.., u "9 x. ~ x.a ... ıs anmıı ıı te er w;;uruma& 'zere gü- _ ŞwıJan bütün bir IO ka-
çılığın lsev~~~lstlk olduğu, fotoğraf- dirilmiıtir. Evvelki aiia geç vakte t& onların çılmuı dört gözle belde- neşe çıkarılır. ğıtılacaktır. İthal edilecek mani'al ruşluJc: yapmanıza lmkAn var 
ıundugu k k bir 1,şten !baret bu- kadar Mıntaka Ticaret müdürlüğüne nir. Çünkü bu, tatlı ve ıolukluk me- Kilçüklüğümüzde karpu:a sofraya kamürlerine karıılıl olarak alınacak ? 
fer. t~m t!~~~;ınef ~ağ!u~c~, bu se- mal aahiplerinden hi9biri müracacaat ıolesinln kökUnden halledilmesi de- gelince çoğumuza karıl aynı tehdit maddelerin cins, miktar ve Eiatlerini mıV~edeki gözlüklü sat önün. 
samıarı taklide ' 1°te

0 

1~ çı ar res- ederek paralarını alma.le talebinde mektir. savurulmaz mı Jdl>.. kararlaıtırmak üzere yakında Bulg&• deki rekmA.neyl kan...,.rdı. Vı 
~a""I ye nd ıer. Esasen b 1 t H"'-ıl . k K k f l lı: . t d h . . l_• • h 11 "'" i'" 
4 ı; ı ve sulu boyacılıı 1 k le 1 u unmamıı ır. ux. metıın aran arpuz, avun ao ra ara Hızır gİ- - Ba gene aen gece karpuz yfr. rıı an an şe rımıze ,oır tıcaret eye- dudağını bilktilı 
eller ve eınsalt de art~ka tıporat ateh°:: katidir. Ve hu listik ve kauçuklar bt yetiıir. Akıam Uıtü mütevazı ma- yeceksin amma kendine aüveniyor tl gelecektir. 
8 ti ı·opy t • a ıp a t 'ht' f 1 -- '- Si h il ı d ·ı b b ı · ,_ ı ki B ı ı ı k k ı - Yok bayım!.. Bir kere kar· • a e ınek meyllnden vaz geç- resm ı ı,yaca ıar o una~tır. n- a e er e aı o a a arının x.a tu aı- musun)... u gar ara, a ınaca ömür ere ... ı,: 
Dllşlcrdt. Ş:ıhst görfişlert llert süren gapur Japonlar tarafından işgal edil- nnda karpuzlarla, kavunlarla evleri- Süklüm püklüm cevap verilirdlı mukabil taze ve tuzlu balık, hayvan 2~ \•ezneye baksanız.. 
~~re{'anıar alıp Yfirümilştil. Bu alanda dikten sonra hariçten memleketimize ne döndükleri görülUr. Çocuk.lan - Güveniyorum!... kemiği ve balmumu verilebilecektir. Oraya da uğradım, aynı C6-

n.ndepk.f emperesıronfzm denen cere- lastik ve lcauçuk ithali zorlaımıştır. onları köıe baılannda karıılarlar ve - Kanımam amma ... Geçen 1.,_ Alım ve satım iılerl Ticaret ofiıl ''8 P··· Elimdeki iki çeyreği bir 
•B~ Eldeki mevcut lastik ve kauçuklar karpuzlan, kavunlan ellerinden alıp fer yatak göl gibi olmll§tu .•• Bu ıe- umum müdürlüğü tarafından yapıla- türlU bütün bir 10 kuruşluk ha-

itıutlu 0
,
11

1 uıertne, foto~nfçılık tin, resmt itiyaçlara sarfolunduktan ıon- kapıya kadar ta§ırlar... fer de öıylo yaparsan çala aüpUrgeal cağından, Bulgaristandan alınan tek- line sokmağa imkAn yok .•• Hal-
g&terdla ~ şuursuz bir sendeleme ra eğer artarsa hususi ihtiyaçlara bı- Bu ilci meyva hayatımıza 0 dere- hazır!... lifler umum müdürlüie bildirilıniı buld telefon kutusundaki delllr 
ayrıldı Ke d~ Yolundan vazl!cslnden rakılacaktır. ce girmiştir ki onlara dair birçok söz- Bundan sonra ltarpuz dilimleri ve muvafakat cevabı alınmıtllr. Ti- yalnız 10 kuruşluk kabul ecllyor. 
onun ~uk~ll~t =~~t~n dtbi. görerek Ticaret Vekaleti, Mmtaka Ticaret ler, teşbihler, darbım~eller bulabl· önünlize konulurdu. Fakat yerken cari temaslar yapma.le üzere bir müd- Arkası arkasına çeyrekleri atsam 
tabıoınra benzıyee dbJ Enıpressıoıııst müdürlüğü vasıtasile malları aatın liriz. «İlci karpuz bir koltuğa 11ğ- daima erteıi ıaıbah aklınıza gelir, tu- det evvel BuJgaristana giden Ticaret name .•• 
lerı en makbul ~ C> 1 e~if :ıallSll~ alınanlara tekrar tebligat yaparak man, clnsan bu, kavun değil ki al- tuşturulmuı çalı ıilpUrgeleri gözleri· ofisi umum müdür muavini B. Mu- İki bet kuruşluğu bütün bir 
Ye ucuz sever halkınyı ~e~lnl aşlank paralarını almalannı bildirecektir. tını koklayayım•, c:En küçüğü kan nizin önünde geçlt reıml ıv-pardı. zaffer, bu işle de meşgul olmaktadır. para haline so'kuncıya kadar 
dı Yah t raısv " azan- U 'k · h l' 1 " d T' k 1 M II h I k Adeta ter d'.ktii ,._ • u da Sırf tesadu~rten do~a stı ıt a ı zor a§tıgın an, ıca- ırmızı ... ), c a,a a .•• Karpuz ai- Bu ça 1 ıüpürgesi orkuıundan o v·ı.... 1 o m ve sonra ua 
:arlp enstantaneler s:ınntın b~lll ret Vekaleti, birçok ithalat eşyasının bi çocuk!. .• > ve aaire 'Ve uire ... 

0 

canım karpuzu 'rahat rahat, içe sin- 1 ayet erin muhtaç düşündüm: 
aş~ hünerı sayıldı satışlarını serbea bıraktığı halde oto- Onu hazan garip bir takvim gibl dire ıindire yemenin imklnı kalmaz- olduğu maddeler Şu paraya alt her şey güç ... 

aa' h~~~kt fotoğraf~ kendi .sahasın- mobil lastiği satışını :'erhea bırakma- kullanır. denize girmek için kabuğu• dı ki... Zaten yatağın ve ıiltelerin ı&- Ticaret Vekllet~ vlllyetlerin f..- lUeselA dünyanın en sor işi ola· 
zemin z serbes bıraktığı geniş blr mıştır. nun suya düımeıini bekleriz. lameti namına ıize çok da yedirmez- tanbuldan aatın aldıklan eıya için rak para kazanmağı gösterirler. 
de ese~ardır. O da \'eslllk mahiyetin- Yaz aylarında ıofralarımızı süali- lerdi. mütemetlikleri kaldınnııttr. Vilayet- Vakıa gayet kolayca, oturdufu 
bu v ı er vermektir. Ressamlık blle J a p Q n ya yen bu güzel me.,..,..lan en iyi yeme- - Haydi artık ... Sen bundan faz- ler, .atııı ıerbeı bırakılan maddeleri yenle, serçe parmağını bUe ki-
bir az feyı gorebilmek i"ln milte• ...... p· "·- 1 d 
tli gayret sarfetmett yol~ma dön~- ıini bilen inıaınlar da gene bizizdir. luını kaldıramazsın ••• erlerdi. mahallerindelı:t tüccarlarla temaı et- mıldatmadan ve lieynlnln en M-
)'a~ 'ienı POzlUvizıh denen bu cere- malları Birçok medeni memleketlerde o Ve i'ece yataia. yedi~~lz karpuz- mek ıuretile alabilecelderdir. çük lavrunını bDe yormadan ... 
:rurı~ ?~~rafçılığı.n beyhude bir gu- vumuıak. o ıerin kavunlan aofrada ların korkueu fle girerdınız. Abl gi. nesneyi kazananlar yok defll. .. 
almaı ""•ıı.ettıgı sa.hayı ressamların rezil ve rüavay ederler. bine zam~n ~öyle bol miktarda kar- Balıkçılar bir ihracat Llldn ben normal bir tan.da pa-

arından b:ışkn bir şey de~l!dlrD Bir kere, \>u gibi yerlerde kavunu puz yeaenız rüyalarınıza 90n derece- birliği kurdular ra kasanmaktan bahsediyorum. 
Bu muk dd' Tacirler, İngiliz mali yemeğin en baıında getirirler. Müna• de ~onforlu cJOO numara:. lar ~ İhracat balıfı avlama mevaiml Hakikaten müt~ işten. 

tir a ımedeaı sonra. muhar· d" .. k k f" 1 sebeuizliğin dereceainl düıünUn ..• rerdı. ~er yer aankl birer aaray he- yaltlatmııtır. Yirml gUn ıonra pat.. Parayı harcamağa gelince. .• 
Ye~·~~ Renıer - Patzacb'm yep- ıye yu &e J ıat e Kavunu yiyiniz, ondan aonra iJstü- llaı ..• Bır sea lu~lağırnza der4l. kis mut avlanmaıına hllflanecaktır. Ba· Bunun kazanmaktan güç olctu. 
lof ı ar yoI açtığını anlatıyor: Fo· satıyor ar ne et ve sebze, aalata, tatlı... -. ~a~ ne güzel yerler defıl ml> •• lılcçılar gırgırlarını hazırlamıılardır. ğunu urun yıllardanberl slyler-
1 • rafçılılc meıleiinin bütün kaide· J Onu bu halde yemek kavuna kar•ı Kendını. rahatlaıtırsan a. •. Bir kar firma Ticaret odasına mUra- Je.r dururlar. Hattl npara harca-
etıne ria t dilın k il b f 1 v V h t 1 1 d K v k on ye e e tart e, u en, Ötedenberi Japon malları memle- adeta bir 11aygı11zlıktır. Zira ek&.bi- •. e. nı. aye 0 an ° ur u... arpuz caat ederek balık lhrac1na talip ol- ma llmfıı, «para sarfetmek Q. 

1cu:=u:a~~~nd;nk klasik bir hal~ ıo- ketimizde İngiliz maliarından daha rin bezme en son gelmeaL kuvvetli te1Aını)c gös~e~tdi:·· k k llt muşlardır. ihracat işlerinin intizam mlı> diye artık çoluğun çocuğun 
lisi, R-..:..•· a •\asıl ehenunıyet· ucuza satılırdı. Fakat bir kısım fırsat- pehlivanların en ıonra gürşemeleri rtı sa a eyın yata tan a - dahilinde cereyanı için balıkçılar eline kadar düşecek popüler kl· 
relı: ~ "::ı~ ~"a:.eaika ola- çılar Japon»a mallarına lıskenderiye- ve en tatlı yemekleriıı de en nihayet mak da en .~ühim mesele haline gl- arasında birlik vUcuda getirilmi~tlr. taplar çıkmıstır. Para harcama· 
adıunmıı: Ceolo...:un -L ~ ecl~ de tekrar hir fatura keatirerek ltha- kendilerini göstermeleri Adettir. rerdl. ~e yuzle, hangl suratla kalk1- Hariç piyasadaki fahlerln düıilrUl- nm hendeseden, hesaptan, tıp-
'era.ti. ..., YtUJUt zıraattekı ı · t b f t iJ t k f' • "k Vakıa birrok memleketlerde me- 1:-_-:-Ja. J.:: >. - y.,-1&._ ,..Jt laala ""'r.ilc- ---_;..• •- - 1 0 ı .. -ı.. _ ..1-.1.:1.ı.. ....... tan. feJa"f'"'d- kimyadan daha ı • rnüıteml-'- 'lik• • a ı u a ura e yap ırara ıatı yu - ... " t - h t ~,,_, __ 1 _,_ dl ~ """" '"' ..... , 

• CKecı t Y b t l k d 1 B 1 d t va salatası dt. yemeklerden önce ,,......, ıgınız nı aye oı&.x.at ç-.er 1 fiatle balık lsti'hl&kine yardım edile- derin bir lllm, olr fen oldulln• ar• R\ari tarihindelci • Iik'ı ~ u mı· ae tme te ir er, u surete e atan• " - N ) y ba) 6 .. 

e<lip öıı:...-d!l-ten 1ın0cne ~rı . t.etkik bul piyasasında Japon mallan İngi- nir. Fakat insan etten ıve sebzeden 0 . 
0
t 
0

1.~1··bio .• h ••. i) • ,_ ce1ttir. tık bJr hakikat haline girmiştir • 
..... , ııc ra -ı al 1 fi bl '-- k ıye e "'9 ı r ıup e o ınze yaıı;- Riva t -.:ıı 1 ki 

çallfrn•lra b••lı or O ' a et.anı ıp liz mallarından dah11. pahalıya satıl- evve ne ı r ~vuna ıyamıyor l l d k'I Am R bbil ye naer er parayı y~ 
- -. Y art-'- b b d v a,ır ar ı ı • •• an ya a ••• mek de pek gilt>. blr to-ıa'··· ta ressam o"••İ) • lll ar ne a- .maktdır. ogrutu. .• K" .. ki""" d k d'X.• Qk ... ··~•uıq 

R ... e daL'I n bat t I M 1_ H tti b t d k ' uçu ugum a arpu:a ye 1" 1m UYUCU Vakıa bu "'·"' n mn•kfile g~~ı .. ralc bakıyor H "&u, e açı.o a- ınta;a Tiacer müdürlüğü, bu mal- a u arz a avun yemenın 1 l d- il d"k h 1 d b ..., ..,.. "'6 ... 
1-- ' ayvan)an b et l ı mÜn••abetaLlı'X.'ınl o"ıtera.. blr de hgece er dUfl n UJı:Ç~·- l l içim e {r genne~e ha,..m amma, atraftm"-&&pılınaJr .. - 1 .-"! UUll)', e arın ngiliz malı diye piyataya IU- """" l.U" oO "'°' Da mektupları ,._ 41 "- ır 
"baatııracak'::• z~ OIJ .IGitab~ klite rülmekte olduiunu teahit etmiıtir. vakaya ıahidoldurn. eyecan a guı a rır. 7.a baktıkça para yemenin .41 
fotofrafçılık lf ribi çekıyor: 8?.ylec~, bkenderiye ticaret ataşeliğine, mem- Bir yabancı memlekette bir otel· Karpuzun kaç İsmi var? -.o-- hakikaten bir ilim oldufunu an-
litinden ze"-tını. artut ozenti· leketimize M111rdan ithal edilen İngi- de yemek yiyorduk. Biraz ilerimiz- Karpuzun bir ismi decDoktor... lıyoruın. 

ve tesadüf] • ı·•L-'"'"d k 1 " Nüf l ki - M··L_,_, __ ,.: kurtarıyor enn uuun an liz ve Japon mallarına l11kenderiyede de i ma1ada ıtanhullu bir Ermeni dur: Sabah doktoru... Sabahleyin us memur u arın- IUUUU\QA kl bunun da bir 
• 0 tekrar b1r fatura tanzimine meydan aileai vardı. Carsoiı yemeiin batın• araba ile geçen hrpuzcunun cSa- da doğum kağidi yok teknlft var. Ve bir çoktan ba 

Okuduiu ak "'
1 

verilmemesi için tebligat yapılmı§tır. da onlara kavun getirdi. Ve önlerine hah dOktarlan .• ·• diye ava avaz ha- tekniğe ~k aykın hareket edl-
Yulcanlci ~. ~ • a enin özü bu. Mısır menıeli lngiliz mallarının f,._ koydu. ğırdığını iıitirainiz. Sanki öile dokto- -- vorlar. Paranın kazanılmasa, 

P•da neler 0;~• ~n sırf •?rta Avru- kcnderiyede mal sahiplerile anla,a· • Ailenin reisi olan erkekte derin bir ru, ikindi doktoru, akpm doktoru. Doğum va.kaJaruu nllfua m&- harcanması ve yenilmesi gibi 
hlaluacfile Y.;~nu• bikiy~t ~e~ rak, yüksek fatura kesilerek geti- hayreti ..• Evvel& kamının yüziJne, gece doktoru da varmıı sihl... murluklanna blldh'met:. '9't yeni hattl bozdurm&!I bile pek müş. 
fotoğraf ~r f u memleketınu:adeki rildiğini ve bu yüzden döviz kaça.le· sonra çocuklarına baktı. Onlar da Mamafih karpuzun ve kavunun nftfus alabilmek lçln belediye ta.- kut... Hattl bo'&uk parayı bft-
rini iJ-:•a-.ı? eayonellerile amatörle- çılığı yapıldığını yazmı•tık Tahkikat ş:uıkın ta§kın babalarını ıüzüyorlar· isimleri pek çoktur. İıte birlcaçıı rafından bastınlmıf huır kltıt- tUnlemek de zor ••• 

&U-=ollQuınelc k dil '$ • 

Yorum. Fotoir f 
1
ma ıa e yazını- yapılmış ve Mısırdan mfl getiren ta- dı. Yemekten, tuzlulardan ev:vcl bu cÇay ıekeri:., cKurabiye:., cNöbet lan doldurmak llzuıı gelmeıctıe- Şu paraya alt bir ış söyleyln19 

luk,, ıeıl"ı f'I.• çıiJık, gramofoncu· cirlere tebligat yapılarak bu nevi aa- kavun!... Ne münasebet) ... Her hal· oekeri:., cBal kutuau:., cElimi keı- dlr. Fakti.t bir senedenbert tıllfua ki kolay olsun .•• Belkt cıdüaUrw 
• • 

1 unc ik "b" b 1 d "! ıçınde belki R• ı tu e er tı~a yanaşmamalan bildirilmiştir. e adeti bilmiyorlardı. Caliba f8yle tim kan akıyor:.... da1re1erlnde bu klğıtlardan bu mele... Para' kaybetmek» dive-
«veıika ta 1 Yalnız Rramofonculuk düşündüler: cBu garson bizi }'emek iki meyya, daha be>~e alda gel- lunamamaktadır, Aaltkadar rne. cekslnk... Öyle ya, ceblnlmen 
tİtnizde kıp •rnak» tolümi memleke· j Hava kurumuna yardım ediniz yedi zannetti de tatlı makamında ka- medik, hiç mUnaıebett olmıyan bir murlar, müracaat sahtplerlne, du- kayıp gittiğinin farkında bile 
henüz bıı ::~n oynuyor. Öbürleri Karta.llıırımız kendi topro.kları- vun getirdi.• ... Nihayet erkek şef dö ıürü isimlerle, cilmlelcrle aatılır. vara astıkları doğum kA~dını olma7!qnız tleğfl mi! .. Halbuki pa. 
Vazjfelerini :~Yeky'el varmamı,lardır. rriızda, bizim yuvalarımızda., bl- garsonu çağırdı, kavunu göstererek, Ukin biliyor musunuzki ıon dere- kopye etmelerlnı ve doldurarak ra dUşilrmek de ...ttçtur. Çünlctl 
t h ıayı 1 e .... •· ı ı z1m tolıumumuzl" u··remıolıdl K l• b' 1 d k ak getlrmeıerını -"ylem.ektedlrler Bu a;• e unu sö ı k .. onnuyor ar. t· .. · r. a- n1az um ır tavır a ı ce e ar teristtk bir tip olan eski "" · onu dilşürebl1mek için evvell 
••. Craınof~:~İulcistedim. . . natlanmnk aşkıyla. çırpınan 011 - Biz daha }'emek yemedik ki. .. karpuz, kavuncular artılı: tamamile ise kUlletll ve yanl!§hklara sebt- kazanmak 18.7.:ınt<lrr. a.ıeğcr 1d 
ve tekk •.• • halk ıarkılarını binlerin altına birer motor silr- d d' rt d k Ik 'h k 0 blyet verecek bir it olmakta.dır. ... 
d e muııkııı · hl' • kt hl b e ı. 0 8 an a tı, tarı e arıftı. cc- ... mirasyedi ola"ınız .•• • nı e v d me e 9 lr zorluk çckmemell- f l 1 k 1 b f Aal .. kadarların naznn dlkkntıert. " evtıı·rnek ıur . ının agzm an ş an aşı ıncıya adar garson a ne i ressamların ıtanbul ıatıcıaıııı 
nen ödev· ~h!e kendinden bekle- ylz. Bunun 1çln Tilrk Hava I{u- epey çene çaldılar. temıil etmek üzere hemen hemen nl celbederlz. Hikmet Feridun E§ 

ın muhı b' ,_ rumuna yardım vazifemizi dalma ...................................... . 
Yapnılftır. Fakat m ır •ısnunı elbet hatırda tııtnlım. Hele kavunun hıyar gibi tuzla ye.o hep binlen yaptıkları ihtiyar kavun-
lenen fotoiraf ._ dl evl~t parasile der· n'.lmo.1i adet.a mide estetiğine aykırı cuyu hepimiz hahrlarız. Heybetli, b"enzlyen karpuz. kavunculara latan- Beşiktaı İzmire gidiyor 

ue o maktan uzakt B rı e re- ır areıı;e ır. uzun, eyaz r ıa a . •. 1 arı glSz- bul sokaklarında ta 1 ak kabildi. eıix.tq tax.ımı, zmlrde yapıla al:. ı •O elcııyonJa bil •• ••••••••• •• • ••• •• • • •• • • • • •• • • ••• • • • • • b h '- tt b bl k l Ka 1 B 1- '- l ~ 
reden, tıpkı ır. unları ıey- mızdan sonra varacağımız netice K J lerinin üst tarafına dökülecek kadar Şimdi birçok satıcı .~:ran gibi 

0 
da Fuar kupası maçlanna lıtlrik etrn 

Ulİfçeıine ald:Pere~en köyü öğren- midir? Anlamak için bin tahit lazım- a~~~~ ve. ça 1 gür, ıırhndt. kocaman bir kilfe ve ortadan kalk.ınııbr. için aelecek hafta lzmfre gidecektht. 
Lir empreıiyo ~~· anzaralann öyle dır. supurgesı.. elindeki sepette havan topu ıiİlleıl Yaz gilnlerl aoframizın en belU~ 
ideatle,tİrilm" nu .tab!o hali, öyle bir Fotoğrafçılıfuruz ve ıeali filimcili- Geçenlerde bir gUn ka1'§ıki aparh• gibi kavunlar, karpuılar... Bir u- i>aılı meyvuı olan karpuz, kavun 
raaı biznı ~:•Yetı •~dır iri. bu- iimiz üzerinde çal11anlara, bay Al· manın balkonunun parmaklıklarına. manlar «ihtiyar kaYUncu:. tipi ldota aynı zamanda en alçak rönUllü, flat P ER/ 1eicet trıidir· yo'-_Ya~ı· ıeuruz mem- bert Reqer • Patzacb'm prensipleri güneşe ka.rıi aerilmft ıılak ıilteler g&- yeryüzünde me,hur hir alma haline itfbarile en mütenı:ı yem•·Ierdl. •• ı 
•e ulaJa p•~-- -:-O a 1 tenelik İmar İmtİaal ö-.-Z.: t-ki: etmelidir. rilnce ·gu"lü-•ad:... '-endi 1-endimeı 0İrmiı.ı ,. Sevecetinlz ........... al • ._..., -• ,,..,. -· .. s; .,. • •a. Bu yıl orılar da bir ıeyler oldu ... 

IDuY falı olma- {Vl • Nu) c:Mutlab komıunun çoculı:lan d!ln Son ıenelere kadar bu eatıcıya Hikmet Ferlcla Ee .. •••••••••••• 

Bay Amcaya göre ... 

. - Ben iyi .. seçemiyorum bayJ ... Kadıkö kı ıl ' . . . 
Amca, al ıu durbün(l. bir yol da mi katile.si. gbrü Yü annda hır ge-ı . ··· Kafılenin başında blr dej ... Her gemide blr kaç klşlt .. / ... Dökülen tefler sakın maynl 
9ell bak... n yor... himaye aem.tst var gallbal •• _ Sahil boyuna blr ıeyler dökü- olmasın? .. 

yorlar .... 

B. A. - Hayır, daha müthişi .. 
- Deme Allah8§kınal .• 
B. ., - Evet, çöp döldllüyort. 
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HAl..K OOKtroı..i_ i 1 R A D y o 1 r ~ ilanları 1 
Çok fay dalı bir J Ta~ ~.. • 

• • "' :a.dakl ;frOINnt bedeli tc'mlnat 

ıştah ılacı 12,so P.toJra.ın, 12.u Müzik 'Pl,}, ı4oo.oo ıcı!Hıo tt.rntyc Mldtrlyctı ıçın aımacnk 19 ~ıo sabunlu ve so kllo 

Devlet Deniz Yollan l§letme 
Müdiirlt•crii flR.nları 

Umum 

31/8/940 • 6/9/940 tarihlerine.kadar muhtelif 
.. J!ltlanmiza kalkacak vapurların isimleri ve 
Kall<İ§ gün ve saatleri ve kalkacaldari rihtimlar 

12,48 AJ_,, babederl, 11 O,ır~ ve tn~ totmaklı kösele ne 50 adet .cahtlynn. 
- • - killer, 18,03 'Fasıl sazı, 18,45 Dans 36'16 oo 275,63 Ha&ekl Mstnhıı.nesı ıçtn almncnk ıaoo kilo tdrofll pamuk. 

:Qlkkat ediyorum: ~tah ne ye- ortlltruı. ıv.ao AJnns haberleri, 10.&S 900:00 6? 50 :Co?edire Mntba:ı.sı ı9ıp {burda. hurufatı Beledt;cce verll-
mek yemek için bir çok gençler Mahur ınabraında.n p.l'kllar, IO,l3 · mek ~t4Jytet yaptırılacak 400 kilo hurufat. Karadeniz hattı 
nkı içerler. Buzlu birala.n mide- R~Q. Oo.'1.8*1, 10,43 !tr halk \llr- ·4000.00 S6?.SO Kaze. mul\M6becll;Jtlerlyle tahakkuk ve tnhı11 fubelerlnde 

Salı 4.00 de <Tan) cumn 4.00 de <EnurumJ 'G~ 
Jnt,:ı. nhtın: ınclruı. 

k\lsÜ aQre~ruz, :1 Konuşma, 21,15 mevcut tamire muhtaç 1960 adet defterln tamir vo cntıet- Bartın hattı 
Jertııe yuvarlnrlar. Ve gôya ~ah- Mtız1k, 211'0 Kcnu.şma, 21,-4& Mftzlk tırllmesJ. 

Cumartesı l 8,00 de (Anaf:ı.rt:ı.) Slrltccı n'htımın .. 
don. 

lan açıhyormuş gibi çeşit r.eşit CPl.), 22,SO Ajans ha.berlert 'VO bor- ~ 1tedeller1 Ue ilk teminat JJlfkdarlan yuknndn yazılı l~ler f\lTı l\Iudanya h:ıftı 
mezellkleri ve yemekleri atı.ştınr- Ealar. ayrı a~ ek.clıtmeye konulmuştur. Şartnameleri Zn.bıt ve Mııa.mclM Mtl-

Pazartesi, salı 9.00 dn ta~a.mba., perşembe t: 
cunıa 16.00 dn <Trcı.k), cum:ırtes\ 14,00 dt (Sui) 
Galntn nhtlmmdnn. ~ lar. Ve devam ede ede mldelerln1, l"arın snb:ılıki pro.-r:ım -dllrlfi~U kaleminde görUlcbUlr. İhaleleri JI/ 9/ 942 ctona gQnU ımnt 14 de 

brncllerlerini, sinlrlerint, da- 7,30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça- Dalml EncOmende yapılnC!l.ktlT. Taliplerin 1lk Umin~t makbuz veya mek- Bandırma bnttı 
marlamu ve hatıl llalblerlle be- lı.ştıralım, 7,40 AJans haberleri. 7,ll8 tuplan ve kanunen ibran lflzun r. "1.en veslkıı.larl1c füale g11nft muayyen 

Pazartesi, ça~:ı.mba ve cuma. 8,00 de (SUS) Oa·· 
lata nhtmıından. Ayrıca. çarp.mba. tO,oo d• 
<Qnnnkkale) cumnrtesı 20,00 de <OanakkaliS 
Tophane nhtımından. • yJnlerfnt de yavaş yav~ harabe-, senton!k parçr.lar CPl.>. · saatte Dalm1 Enctımcnd bulunmaları . (9254) 

derler. Ve (gençlik Alemlerinde!) ıaınmıu1Muınnı11-nıuıııısam,_,,_ .. ...,._ * 
Yaptıkları !evkler, safalar, ~len- Kadı~~Y tnzuı dahlltnde Japhnlacıı.k muhtelif yonann tn~antı a.ttk Karablp hattı 
c:eler en nihayet telAket ve cefa- ı B J ı ekslltmeye konu1muıtur. 

S::ı.lı ve cuma 10.oa da Bartın rophnne rıhti
mmdan. 

lar halinde tftll tıtil burunlardan Ü m 3 C 8 Ktf1f bedeli (S455) llra (Q9) tutu§ ve ilk tem1n:ı.t.ı c4D9ı Hra cl3ı kt:· Ayvalık battı 
_ _ ~tur. 

Qarp.mba ı2.oo de .Bursaı> cmnarteJI 12,00 de 
('Ulgen l Slrkecl nht.unından. 

gellr. K~lf ve çırtname Zabıt ve MuamelAt Müdllrlil~ ka.lemlnde ınrllleblllr. hınır dr'at 
Halbuki bn mevsimde o zarar- ı ı ı 4 ı 8 7 ı 9 10 İhale 11/ 0/ 942 cumn gnnn gnat 14 de Dnlın1 :Encilm'ende ppılacaktır. Puar ıa.cıo de cbmir> pervemı>e ıa.oo de <Tır• 

han> Galata nhtiınmdan. 
h, beldb, zehirli içkilerden daha Taliplerin Uk te'mtnat m!lkbuz veya mektuplan, ihale tafilıtnden <SEKİZ) iskentl(ron hattı 
kuvvetli, faydalı ve ucuz ne ka- gtın evvel Belediye nn İş!eıi MMilrfü~Une mllracantla. alacnlı:lan fc.nn1 eh 

Cuma 18,00 de <Konya) 61rkec1 rıhtım.ındnn. 
NOT: 1klnc1 bir if'ara ta.dar İZMİT vcı İMROZ 
~tDlnn yapılmıyalaktı.r. Clar iştah tılçlanmız vardır. Ol- llyet ve kanw1en ibrazı !Azım gelen diğer ves1knl:ı.rlle 1h:ı.le gftnft mwayyc-:ı 

(8397) ınuş, kemale gelmiş etll kıpkır-
3 

_ saatte 09.lmt Encfunmde bulunmaları. (9252) 

mızı domates alınız. Adam akıllı * 
iyi su ile yıkayınız. Makine ile 4 - Fatıh k:\znsı dahlllndekt muhtelif yollahn in~sı kapalı znrf usullle ek- NOT: Vapur seferleri hakkında her tllrlQ maltlınat a.ş$da telefon nu· 
'VC'-"ahut tcrt.emlz ellerinizle mkl- s!ltmeye lı:onulmUJtur. Keşli beden 21253 llm ıı kuruş ve Ut temınn.tı 1593 m&ralan yazılı acentelerl.ımzden tığrenllebWr, 

J 5 l1ra 98 kuruştur. Mukavele, eks1ltme, narıa ışterı, umum!, busns1 ve rennı na~ acente Galata _ Galata. nhtmıı Llmruilar Umum 
ruz. Her yemekten btr çeyrek saat ı şartnameleri, proJe, keşif hl\~e buna ml\tefertı dlıter evrak 106 kun:ş ı.ttldQrlt1~U binam. altında 
~ncc bir kahve flncam kadar mukabilinde te.ıedlye :ten JşlP.rl mOdftrlUJHlndcn verllcektır. İhale 10/ 0/ 942 şmıe acentellği Galatc. _ Galata rıhtımı Mıntaka liman 
(mübarek domates suyu!) İçi- pe~be gllnU saat 10 de dalmt encilmende yapılacaktır. TaUplerln ilk Rel.slJtl binası altında 401311 

~2'140 nlzl Vaktiniz olmazsa yemeğe Unünnt mnkbuz veyn mektuo~an. thale tarihinden 8 gfin evvel belediye Şube acent.ellıt sırttd _ Slrkecı yolcu snlonu. 
başlarken de fçeblllrs1nlz1 ten işlert mlidQrlQğ{lne mQrncaat!a nlııca'klan fennt ehliyet, lmz.'ılı şartna-

Sıhhatını sevenlere en mükem- me Te mı.tre ve knnun~"l tb?nıı l!nm gelen diıter vesllmlnrlle 2490 No. lu 
mel blr lştah ilA.cıdır. ltl.nımnn tnrlfatı Ç!vres1ndc hazırlayacaklan tekUf mektupl~nnı thnlc gt\-

ntı ıaat 14 kadnr daim! encfunene vermeleri l!zımdır. •9110• Gençler arnı ederlerse, doma-
tes suyuna blraz da tuz kanştı- BoJ4an sala ,.e 'f11kan4an aptı: İstanbul C. Müddeium umiliğinden: 
nrlar. Fnknt (50) yaşından son· İstanbul Oe2a ve Tevkif evl hastahanesinin 9ıl2 malt )'lhna nıt san ~o 
ra çok tuz zarar olduğundan bu 1 - Na.mu .kıl&n. sramııı: ısooo t:Ase yoturt. ~000 kilo tnek .e.tn ııe 25<l0 kflo daRlıe etı ihtı-
-..+ .. kf insanlara tuz koymak ı - ETlenmemlf klll. 
J-.Y'-Q 1 ... ..._ ... _u-- .,.,.. ..,.,le ekslltm-e konmuştur. Yo-rdun muhnmm~ bedeli 1250 l\tn mu-

eğ "'1'\nk{l f ] t - D<>Ylll • --.ı~~. ,,-... ""'" ~.r t" u 
tal~ d ildir. v... a.z a UZ 4 _Ziyafete oaıınr. vatta.t temınatı 188 lira 75 kuruştur. Stıt1bı muhammen bedell 1850 Ura 
damar sertliği yapmaktadır. Ar- a _ Tem bir ottur _ Köylln btı- muvakkat teminatı 101 l1m 25 turu:: ve etın muhnmmen bedeli mo llra olup 
zu edenler biraz da (limon suyu) rtıttı. muvakkat teminatı da 281 lira 2~ k~ur. 
ltnnştlrabUlrler. 8 -Tersi hqerelenllr. Bllt e.kslltmem 15/9/942 Enh gUnft saat 15 de, yoğurdun eDUtnıesı aynı 

Domates suyunu yemekten ev- , _ Ten! -nlden.tn tuyrutudur - l1ln eant 15,30 .dB etm eksl!tmest aynı giln saat 1e da 6ultana.hmette Cazı\ 
A ~ k t ek h ve Tevklr evi btnasında ynp~acaktır. 

-.el iştah 11 cı 0 ara çm er .Abuma seci. tsteklllcrln bu husu5takl şartnameleri t.atllden manda her ıt\n m83al 
nışt.ıkllere müna.slptlr. Gençler, 1 - Katre· B1r vabll hayvan. natl dah!JJn~e mezk6r Mlldtlrll\kte g~rebiltrter. 
orta ~~ıııar e hatU ihtiyarlar 9 - Tel'lll lçandll'. ht tııı .... _ tan 1 vcs1tnlar:ll hlrınct k!!ltm -.. tJ rı d ko 
bUe de~m edeblllrler. Büyük ÇO- 10 - Tersi mCnexııelıtlr - rml m11yon: m~~~aatı: 11!n oaınu/ • e • ..... Te •• (~l' 
C'Uklara yemekten lSnce bir }ca.ç beyu maySdlr. 
~orlm kaş~ içirtmek faydalıdır. Beçea ,_,,,.._ İıJ.anbul jandarma satinalma komisyonundan 
Hattı\ (4 - ~) aybk çocuklara bl· Solctan -ıa '"J'Ubnı1an qatı: Mltdan · Cinsi Pazatlı,ğuı ıUn Te gaatf 

le arnsım kahve k8§1ğ11e dama.- ı Matara. .Ata. ı - Ademfkabul, 49.BOO çltt BQytlk kopça 1/9/Dt2 Ah 18.&t 1& 
tes suyu içirtmek lA.zımdır. ı - Kelerfbııa. 4 - Amtdab. Nac, 121.100 çttt ıtiiçllk kopça 1/9/942 ..ıı aat 10 

Emtn olunuz! Domates suyun· ı - atıuet. Da. ı -.ül>etlhoa, 7 - . tS9 kflo Parnftn 
da <:eşit ceş1t (vitamin) ler, tür· .Alr. T1. otu.• - Amn, Homur. • - 113 • eabun 
Jft türlü kuvvet ccvherlerl vardır. Xapadokuzu. 10 - Alae&fUI'UP. 63 • Qtrlş 

Domates suyuna devam ede- 215 > 8odn 
Cek Ollı~nız kanınız çox...1aca.K ZATI _ Zlekktt Sdareslndtn aldı· Mlkdar ve cınsıert yukarda yazılı altı kalem malzeme hlznlanncıa yazılı 

'"'"' .,.... ' ftftkamı D'Yi .t.Um. Te- stın ve aaat.ıerde t.&anbul, Takslmde J. Sa •• Al. komlsyonumU11daı btr anı.da 

!/91942 çaı-ııarnba aat 15 

Maliye Vekaletinden 
Maliye Meslek mektebine talebe 

alınacak 
Mallye mes!ek mekteblnı: aımacnı: talebenln aeç.llmesl için lklncl b1r 

d~a da.ha yazılı Ti l&lC m\\snbaka açılm)ftır, Müsabakaya ıtnnek ıçtn. 
1'l • 23 1aşında olmak en --.şaRı orta mektep tııJıslllnl b1t1nnl§ t>ulunmak. 
aalı:erllk ~atında olanlar tçtn u:tcrllğtn1 yapmış veya sair ~ebeplcrle alAka.
sını tesmlf olmak 'f&!'ttır. ~Ttclllller alınmaz.• Yazıh müsabaka lm\lhan· 
lan Ankarnda· mallye mealek mektebinde, :lstanbul, Seyhan. izmlr, Bıvu. 
Sn.msun, Bursa, Aın.asyn, ~onguldak, rokat. Ordu, Enlncıı.n, Bilecik, Ça.n· 
kın, Kırfeblr, Çanan.ale, TetırdııQ, Kırklareli. Bolu de!terdarlıklnr.ında 
10 Ey16l H2 tarihinde 7apılacaktll'. 

Tallp olanlıı.nn 1mtıhan gününe tadar Anknrnda :Mallye meslek mekte
bine ve vllAyetler&. 1a1mlert mı.yılan defterdarlıklara. mllracruı.tıan llzımdır, 
Ankarnda terası lcn?arla§tıhl:ı...'l s6zlü imtihan gtlnü 16 E:ylül ~2 den 25 Ey-
10.1 942 ye alınmıştır. 

Mektetln tah!ll müddet! iki yıldır. Talebe meıctepte yatar. Ayrıca 1~ 
lerlne mukab11 orta mektep n1er.unlnnna ayda kesintls1z 40 ve lise mezun
lanna 4& lira -retıl1r. Mektehl mmntıakıyeUo bitirenlerden orta mektep 
mezun.lan 20 Hra :ııse m!!Z\ln!arı 25 llrn maaşlı menııfrtyetJere taytn olunur· 
ıar. · c7288ı 19405• 

Y ap1 ve imar itleri ilam 

Nafia Vekaletinden tuvvC'tıntz artacak, benziniz lım htl"{Y9! mda.n 9*atn1n hlkme yeye. ayrı a)'rl pazar.lıkln ntınacaıctır. Kopçt\lann n1bnunelert ber cl'n ko-
peınbeleşecek, s1nlrllllğin1z geçe- =:: :&n ederim mlsyonumuzdn. gOrülllr. Geriye talnn nuı.Izem!.l piyasada bulunan mnneme- ı - Eksiltmeye konulan iş : inı:ı edilmekte olan gümruk ve trthls.'\l'ta~ 
cek erkeklik lruvvetlnlz, kadın- · ıı1n 1y1 clnal olup munyeno komisyonunca ~Umesi esnmr. Teminat ta- vekfUetı btnesındn tretunır tmıye! turnblye ve 1nşantın lkmallne muktezi 
llk ' tazclfğlnlz bile kamçılana- Elek d k ıd&r&Bf ~ &mba.r hrrO.r edecek bedelo göre vernecektır. tsteklllerln TeStlrolarlle yazılı gün dl(ier bazı Jşlcrdlr. 
caktır memur mul1nl M. Zalma ve saatlerde komt.syonınnuı.ı. gelmeleri. ('1197) KCGU bcdeU: d40'1'15• llra •90> kuruştur. 

· kınan Hekim 2 - Eksiltme l0/9/942 pe.r§embc gllnü ~at 15 te Natln VckAleU Yo.,pı ~e 
LO Gümrükler Muafaza Genel Komutanlık Sahnalma imar 1§lerı eksiltme komisyonu odasında. kapalı znr.t usullle ynpılncaktır. 

AKŞAM K • 0 undan. s - Ekslltme ıartnn.mest ve bun::. milteferrl evrak •352• ilç yllz em iki 
Hava kurumuna büyük omısy n • turus bedel mukablllnde YaPl n imar iş1er1 reisliğinden ıı.lınablllr. 

Tutan İlle temınatı 4 _ Elcs1ltme,e girebilmek 1çb 1steklllertn usulü dairesinde •8288.80D 
teberriller 01ns1 Lift Kuruf J.Jra ~ Sa&tı aeldz bin lk1 ,.ns .eksen sekiz lira seksen kuruşluk muvakkat teminat 

· 'O Ağuatoı Zafer n T-nare Abone bedeli · 
14 

'ftmlelert Te Nafta Vetllettnden bu ıı tı:ın •bnml3 ehliyet yestkaBı lbru 
l>ayramı mnnasebetile Tnrk Hava Tll'tl,e r.onebl ıo taıem t.elslll dhulan maıremesı 2000 oo 130 ao ecm.eıer:ı llmndtr. 
Kurumu lıtanbu1 ~eainde :bir top- ı.tantnıl GtıJnrilkler Muhafua Baş tobu yealkayı &1ınak için ısteklller1n ekslltme tatihlnden (ta.Ul günleri 
lantı yapan deri fahnka.tl5r ,... taclr- rroo t1lral Mt\dMDIU btnuı lle Deniz merkezi hariç> en u üo &'l1n evvel bir ıstlda Sle Naııa Vekllet.ıne mtırocant eLnıeted 
leri. Kunıma büyOk Blçtlde teberrll- :en~ : bral ıeo • b!numda yapılacak tadllM Tt tamırat l11S2 38 87 ıa ıe vt d1Jekçeler1ne en as b1r kalemde bu l§e benzer (120,000) Uralık bir iş ynP-

lerde bu]unma,ıı.a '-arar .,.--L'erdtr. 1 a .... ~ '°° • 800 Tubrda yazılı tvanın alım Te tamir ifl !/D/942 perşembe rCntı btzala· tıtına dalı\ Jo11aptın.n idarelerden nlınmış veslkıı. rnptetmclerl muktnzldlr. 
~ ~ ~11UF AJ._.. 

1 • rmda 7&11h a&tletd9 t.~k eülltmelerl yapılacaktır. 0 - hteklller tekl1f mektuplarını ihale günü olan 10/ ll/ 042 pCr§Cmbe 
Ba meyanda bazı1a-rmın telierrtllerlnl l AJbk llO • 1 fartıwne Tt ktflf cedvell her glln komisyonda ıörUleb\llr, bteklU.rln gtıntı aa.at 14 e tadar m3 kbuz mukılblllnde eksiltme komlayonu relsll~lne 
onar bin liraya kadar 7<ffcselteeklerf Posta ttt:fhıdma d&bD olmı7an ba ttıtte ald f&ltn&melerlnde yazılı ftStia " teminat maklnnıa.rUı -yermeler\ llzımdır. 
memnuniyetle öirenllmlıtr. talebi memıetetıer: 8enel111: Galata lıluınhant cıaddes1ndetJ M No. hı dalredet1 S:ıbnalma toınbyonu- Postada olacak gecUcmeler kabul edilmez. 

•L .:a.. _, lb - na ınllruaatıan. •8787• 
(9123 - '1034) 

dı)Den~rnıd·ercbutli& -~~~~=,~:ar==~~ -. altı •Jblı 1900
' 

00 
•JblJ Maden tetkik ve arama Enıtitüıü Genel 

m&™ua., ..-- • ...-
1000 tmQftut. Diyarbakır Vilayet Daimi Encümeninden d 

oll bir toplantı yapaCaklardır. Bun-~ Batm.a.ardr: 1118 D, Büır-Slln.n J'O}unun IO + IOO tllometres1ndek1 2 >< 10,00 tık Kuru· direktörlüğün en: 
lan peyderpey diler aanayl menwp- J'• lılleıtı •• _ Lıanı tMl1 oay kOprt1.!tlntın ıtm&l.l lnp.atlle 414. seo mcı kllometrestndetı :1x10.oo luk Yatılı ve param olarak Zonguldnkta açılmış bulunan mnd!!n t.eltnlsyt'tl 
lan da tlkiheaecek.tlr. ...lrı 11"7 Pamut ~•J'l tOprllaa ~ton arme taı>Uyeslle imllsı kapalı sarf u.suın ile tk- mektebtnln Blrtncl Te3rln 1042 de başlayacak tlevrcs1 ıcın &etme sıııavUe 

'atıaa U -11mr 111 .ntmıyt konulmU§tur. ıtqır bedeli 24835.18 l1ra olup llk teminat 1862 lira talebeBuatel~~kltttrm~ktebtn blrl nazarl, dl"-erl amcll olmalı: tızere ııı:ı sömestre 
Şubeye davet 12 kuruatur. İhale 9/V/942 ça.rpmba g1lntı nat 10 da VllAyet Datml Encll- ..... & 

a. tın. Ol. öt. tk1. At. Ya menbıde yapılacaktır. KeFf ,.. prtnamelerl Enc1lmen tnlemlnde l'Z)r1lleb1- aynlmlf dOrt senelik tahsili nrdır. 
Takalm Aakerlir; ~ı ._ 1,14 10,tl UO 1,11 12,00 l,lt nr. Taliplerin ihaleden fto ıran evvel natladan ehliyet nbtaa:ı olmalan n Maartf VeUlettnce ta!Vlp ve kabul edllditl üzere, bu 1nektebe P.n az orta 
Tuıim A,kerlik "''be.inde kayitlı va,. Ut Ut 11,H 18,1119,4' lt,22 tıetııı mettuplannm ihaleden btf u.at evvel encQmene getlr1lmeı1 eanur. okul tnhsillnl bltlrm~ olanlar almdı1tma. ve mektebin tahsil mtiddetl dört 

lıiJGmuna yedek euba)'lann ık.iter fo-11-------------t ctl08ı )'ll olduRuna göre, mezunlan 9650 ayılı kanunun 3 1lncll maddcs1nln D 
toaraflarile 3 eylCU 942 tarihine ka· idarehane Babılll cın.n -------------------------- fıtrası hUkmtınden ıaırncıe edecek derecede tahsil görmüş sayılacaklar ve 
du ıubeye mt1racaa&lan. Acımuslnk .sokak No. 13. Devlet Orman lıletmesi Karabük Revir ıı.e mezunlarından b\r eene fazla okuyanların hakl:ırmn sahlp olncnklnrdır. 

e-=rıı·g" 
1
• nden: Afltıdııkl prtıan haiz olnn ıstekl1ler1n nllınyet 23 Eylfıl 1042 akşam:na. 

Arkeoloji müzeleri arttirma ve eksiltme cuıu kada.t' Zongu!daktakl sözü geçen mektep mndürlil~Uue veslknlarue bizzat 

komisyonu riyaaetinden: S t 1 k K-k • J • mtıracaatı:m lüzumu llA.n olunur. 
8 1 ) 0 nar gemi Seren eri 1 - Tnrklye Cümhurlyetı tebaasından ,.e Türk ırkından olmak, 

Jıbblmımen dDdıl lılU't'Mbt teminat Mfkdan Beber M! F1 Teminatı 
bedeli mSkt&n P&rtt No. Adet MS DS Ura Kvuş Lir& Kun1.1 Bulundultt yer 

ff!n clmi Mtttan L1. Kr. Lt, Kr. l 80 te IH 1119 e <>vacuma B&ıeahltn Ulu· 
Dı.e dltJfl te takım eeo oo il 00 J'l,J1a ataba merkezinde 
J:blltmen!n h:ınct l1'n 't'O aaatte n nerede yapılac•IJ: ı IO 15 OGl 1115 15 • • • 
n..ııtme: 14/IX/"2 PQalteat aQDI IMt 16 de Y'tlbek m.tktepler mu- ı IO a eeo llK oo ı » • 

!luebeclll~lnde yapılacak. ı _ 'l/8/9U tarihinde munlttat ihalea11cra kılmatak nrllen h•ddl 
tatantıu\ arkeo!oJI mtızctert umum müdtırltıailne ballım~ ve mDM- llyık 10rtı!memlf olan Karab9: Devlet Orman İfletmM1 Revir hılrllttn• 

llllltrdetı mtıStaJıdemhl1n melbuat 1bt!Jacı ıçın dlktU'Uecek olan 20 tatmı ballı ovacuma b&ıesl emvallnden UlQJ'&Yla arba merkez1ndt mevcut yu
J9}tkll ve 48 takım catetlerı tapalı elbllenbı d1k1f toçWRt açık eksiltmeye lı:nrda c1m ve mlltd&n yazılı köknar geml serenleri yeniden •çıt arttırma 
iııomnuetu1. JstetıııeTtıı p.rtıumıe ve elbı.e ntmunelerlnt gOmıek 1lzert suretlle aatıhP;a çıtanlmı;t~. . 
t7mum mQdürlU~e. eblltmeye girecek olanların da ihale rüntınde ve!aiti 2 - Açık arttırma D/9/942 tnrUıine rut.laynn çarpfnbe. gtınt\ ıaat 14 de 
lbıme ve teminat mald:ıuz\ıı.r\le komisyon rlyaaetlnL ınürncaat etmel.ert. Kanı.bftk Devl~t Orman İflctmes1 R!vtr lmhil1~ blna.mıda. toplanael\lt olan 

193961 tom.ısyon huzurunda yapılncakUl'. 
-------------------------- ı - İfbu emvalln beher metre nıiklbma konulan muhammen bedel U~ 

Orman Koruma Genel K. Sabnalma aeaım.t atçeıerı her P3rtının hlzamıcla ayn ayn gösterllml§tlr. 

K • d 4 - Bu işe alt açık arttırma prtnamesı Ankara Orman Umum Mtldlır· 
omısyonun an ltıl11 ile Zonguldak ormnn çevırge MüdUrlftğUnde ve KarnbWt Rev1r lmlr-

ı - 14.-000 çift )1ln çorap kapalı la!'f uuıue etsııtmesl 11/D/942 CQID& lJA'lnde g!Srllleblllr. • 
tftn1l aat 15 de Yen~hirde orman koruma genel K. b\nasındn. ynpılncnırtır. ~ _ bteklllerln yevmi mezlrdrdn. teminat akçclel'lle blrl.lkte revir lmlr-

2 - Muhammen bedell 11200 llrn olup muvakkat teminatı 840 liradır. Ullne müracaat etmeleri lllzumu 11An olunur. t9377a 
ı - Şartnıımeslle nümunesı komisyonda her gQn görlllebll!r. " 
4 - İsteklilerin 1hnle saatinden bir 111at evveline bd:ır tekll:t mektup. 

Jannı kanunt vesltalarlle birlikte komtsJona vermeleri m.n olunur. 
t9128ı t70f0ı 

Türkiye şeker fabrikaları 
anonim şirketinden 

Çay, Kahve ithalatçılarına 
ithalatçı ve ihracatçi birlikleri umumi 

Katipliğinden: 
~ Mayi! 942 tarih ve 6114 ayılı resmi p.zeted.e lnt14ar ederek JtırllrlC

Re glnnlf olan 4223 ayılı kanun hQ.k.tımıertne tevfikan ça7 •• tahle ltball 
D«let İnhlsarlanna 1ntlkal qlemlı bulundul\Dldan Umum.l Kltlp!1tlnı1z& 
ba~lı Çay, Kahve İthalA.tçıla.n Birliğinin feshi Yük.sek Ticaret Vek!lletınce 

Fnbrlkn!::ı rıııı.z bu s ncl~i faallyct•erlnc Ey.ülde ıcçecl'klerlndcn istnn- kararlaştırılmıştır. 
buldn ve 1'nb1 kalafımızd ycnldrn şeker için müracaatl!lnn tabulfine Sl Bu husurta gôrl\iUlmek üzere StatQnftn 43. tncü maddesi mucibince 
Ağu ı03 Pn:-nrtl'Sl günun<k'n ttfüarcn başlnnncakLır. Gerek küp gen.•p la1s- Birliğin sayın fızalannın l!I l}llll 942 alı dntl aat 11 dt Galatadl. 
tal tl'lrpl rl ımcalt be<lel cıtn ıabrlknlarımıza \Cya İstanbul Büromuza ta· Ömer Ablt ll:>nmda Blrllk Jı:Uma alonunda blLZU' balunmal&ft r1ca olwıur. 
IDarn rı ·rcü)'f' nd n yeya bnvalenln vünadundan IOlll'a it.Ular& alınacalltlr. • (~ 

2 - Do~luk lı:A.Rıdı g~trmek d941 - 19421 ders yılı mezunlannda.n 
bu belce amnmaz. 

a - Bulqıcı hutalık1ula malfıl olmamalı:. bUnyesı maden ocaltlannda 
amell caJ~ağa mtısaıt bulunmak csn~lıt muayenesi Zonguldaktn yapıla-
eattır.> .... d • 

4 - En az. Uaeye atrme hatıonı veren ve orta mektep ya.hut o .... ı. er .. -
cede sanat mektebi diploma yeya nstkası göst.ermek, 

n - 18 ~a girmiş Te 25 yaşını geçmemiş bulunmnlt. 
e - Dört adet Teslka fo~fl vermek .. 
Bu p.rtl:ırı hatz olan ısteklller 25 Eyl(H de hesap. hendese, cebir ye 

Türkçeden yazılı 1mUhana tAbl tutulncaklar ve muvnftnk olanlar mek-
tebe kayıt ve kabul edlleceklerdlr. •688h cDOCOıı 

Nafia Vekaletind n 
Elı:stltmeyc oknulan iş: 
1 _ su Jşlerl beşinci oube mtidürlilğU bölgesi içinde bulunan D rme nnn. 

tanalmın temdldl 1le hafriyat n sınat lmalM, lnşnntı. 
Tahmin edilen keşif bedell flat vahldl esası Uzcrlncien (424,155) llr:ı f32) 

turu§tur . . 
ı - Eksiltme 18/9/942 tarlhlne rastlayan Cuma gumi sa.at 15 te Anı.a-

n.de. Bu ~erı re1allğl binası 1çlnde toplanan Su eksiltme komisyonu oclnsın
da kapalı zart u.sullyle yapılacaktır. 

a _ tsteklller eksiltme prtnamest, muktı.vcıe projesi, D:ıymdırlık i~.crl 
renel ıartnamesl, Umumi gu işler\ tcnnl ınrtnanm:t ile husun 'fC fl'nnl 
ıartname!erl ve projeleri (21> l1rn (21) kuruş knrşıb~ında Su lşlerl r i
linden alab1llrler. 

4 _ Eksiltmeye gimet lçln ısteldllcrln (20716) ı:rn (21) kuru~luk m,~ı-
vnkkat teminat vermesi ve e1tsııtmenln ynpılncnğı gundcn t'n nz lıç gı.ıı ' ·: 
...el bir dllekce lle Nafia VeUleUne müracaat cclr.rek bu işe mahsus ··!•n -~ 
tızere ,esıtm rumnlan ve bu ~es1knyı göst!!rmclert şarttrr. Bu mürldCL ı :-r!c 
vesika talebinde bulunmayanlar eksntmcye giremezler. 

5 _ tsteklllerln teklif mckt.uplannı !kinci :ınadd<'de ynztlı snnttrıı bir 
saat öncesine kadar Su iıtcrı rrlsllğlnc: makbuz karşıJ;ğmlla vernulerl 1:\-
sımdır. 
~Ga qlaA ~leı qbw "1-!mez. '7ll04) 



K BB 'l'ELDEH 

Sofra! 
Artık bu asnn insanl:mnın elintit (ısofran, tlzerf:nde pek 

az !reV ~örünt-n fakir. mütevazı ve basit bir tahtadan bal· 
in bir şey değildir. Evrt sadece bir kuı u tahta ... 

«Sofr:ııı nın snltnnntı ge.çcn asırforda iıli. Sofra o ~aman 
IOfrn idi. 

Romalılarm medeniyeti J·ad'.ll' nsofraJ> lan da meşlıurdu. 
Ha han na' kara'mn. lılnınye. etti ği. Aliş:r Ne'\•ayi gibi şairlerle be· 
raber sofr.ısı da fonhe gcçb . B:ı) kar.ı meclisi munZZDm bir sof
radan ibnrcttfr. Ve bu tarzda tarihte şöhret snlnıış bir çok sof· 
ralar sayabllirh~. 

Meselıi üstünde kuş südüne kadar her şey bıtlunnıı Süley
mamn sofrası!.. Geçmiş günlerde sofra 'bualI bir edebiyat ıncc· 
llsl, hazan bir fikir ve sanat llemlt hazan bir illm toplantısı, fa· 
bt ebeıiya bir neşe, zevJr. saadet Jroşesl ldL 

aSofran da kahkaha atıhrclı. aSofran da eilenllinU. Halbu
Jrl ~di sofra, bilhassa «Avrupa soframı> nın ne ht&ünlil, ne 
acıklı haU var... «Avnıpa sofrasıı> na bali bek alla ... 
. Bugünkii <csofran dilnkfilerln yanında kafeslerdeki ~ ycın-
liğinden farkmdır. - B 

.............................................................................. ~. 

lstanbulun ilk kütüp-
hanesi hakkında 

K fk t. il • J ISTANBf": HAYATI a asya pe ro erı Sakala, bıyığad~ 
Almanlar şayed Kafkasyayı zaptederlerse Rusya 

petrol istihsalatının dörtte üçünü kaybedecek 

··' 
Vücudumuzda her uzvun bir 

vazilesJ var. Meseli, kala yuvaf .. 
fa~rında saçlar, v\lcudün en narfD 
nıakbıesi olan beyni sıcaktan, 

. soğuktan muhafaza edi;for. Kaf· 
'.Ahnan1arm Kafkasyo.aa Mai- yon tonu bulmuş olan naturel ı toda bulunmuştur. - Ut, gözlerimizi güneş l§lğının 

JCop petrol kuyulannı zaptettik- gaz istihsallltı, 1942 aenesinde 7 Çıkanlan petrollerin tasfiyesi şiddetnden korlriıyor,~lkleı 
ten soll!'a Groznl petrol mınta- milyon tanu bulması ve 1938 1 de müşkfilAta uğramşıtır. Zfra loz silzgeçlfğl yapıyor. kıl· 
khsına <1a elli kllometreı kadar senesinde bu mıntakalann ver- Volga - Ural mıntakasında. Beş- lan da nefes Ue dı§an aıı gtre
yakla.şmalan. bu ülkenin çıkar- m1ş olduğu % 9,4 nispetindeki kır çevresinden çıkarılan petrol- bilecek §eylere mAn1 otuför. Gij. 
dığı benzin ve petrollere cfönya- benzinin 1942 de yüzde kırka Ier, çok miktarda ecnebi mad- rillilyor ki, lallann vazJle!f, c1~ 
nın nazarı alkkatini celbediyor. varması icabedcrdi. Bu maksatla deleri ihtiva ediyorlar. Bundan t~Iere karşı zayıf olan üzuvld· 
Cünkü modern harbde petrol ve Syzran, Tümasy, İşimbaeno, başka bu çevrede bazan hararet, nmın muhafaza etmek.. Pcld 
benzin motörlil ve zırhlı vasıta- Sterlitamat ve Molotof mmtaka- ı sıfırdan aşağı M dereceye kadar amma, fU alt çenem!z.l ve üst du
Ian t~yyarelcrl f~letmek için en ıannda. tasfiye fabrikalan kurul- düşmesi fzol~USrlerin kullanılma- dağımızı çevreliyen sakal ve bı
mzıimıu maddeyi teşkil ediyor. muştu. Bu tasfiyehaneler yapı- srnı da müşkülleştlmıişt1r. BI- rığın blıe ne faydası var acaba? 
Motorlü, zırhlı vasıtalarla tay- hrken Aufa, Sarato! ve Orsk'ta naenaleyh muktazl muharrik Otenedenberf, bu fırça gibi kıl
yarelerin bugünkü harbde oyna- petrol tasfiyehaneleri bulunuyor, ku~eti tedarik için 12 • 24 mil- Jann ne J§e yaradığına bir türlii 
dıklan haynU rolü hakkında Orsk şehri bir petrol borusile yon kilovat kudretinde kuvvetll alal erdiremem. Lüzumlu ecyler
uzun uzadıya izahat verrneğe Hazer denizinin doğu şimalinde elektrik santrallan kurmağa lü- se, erkeklerde nr da kadınlarda 
kalkışmak çocukların blle blldik- bulunan Emba havzasına bağ- zum görülmü§tUr. niçin yok? 
Jerl bir şeyi tekrarlamnk kabl- Jatımış bulunuyordu. Bu suretle Sovyetlerin bütiln bu zorluk- Geçenlerde yaşlı bir bnba dos-
Unden olur. Volga - Ural mıntakasının geniş, larn rağmen beş senelik petrol tu ile konuşurl<en bu bahis açıl· 

İsviçrede çıkan Joumal de müstakil bir petrol merkezi ol- plA.nlannı tatbik ettikleri farz dı, aynı şu suali tekrarladım. 
Geneve g-azetesl, uzun biT maka- ması mukarrer idi. Fakat bu pro- ,.e kabul edilse blle Kafkasyayı Dostum, manalı bir gülümseme 
le neşrederek cenuptaki Alman jenin tahakkuku. büyük milşkü- kaybederlerse ellerinde petrol ile: 
taam.ızunun istihdaf ettiği Kaf- lata uğramıştır. Bu mıntakanın namına ne kalacak? - 1)i ya, dedi. Mademki kıl
kas petrollerinin büyük ehem- yeraltı topraklan son derece sert Senede 48,5 milyon tonu J:>u- ıar. r.ayıf uzuvlarımızı ınuhafa7.a 

Prof: Dr. A. Süheyl tlnl'el' mtyetfni beJirtmekte Ye rakam- olduğu fçln Birleşik Amcrikada lan umumi ıstalısalata mukabil. ediyor; $lkRl ve bı)ığın vazifesi 
rı Haz1 · ecs de bUmedlıµmız b1r lara müstenit şu dikkate de~er sureti mahsusa.da imal edilmiş topu topu 12 milyon ton yani de en Jaymetli bir uzuv olnn ko· 

~e. Oıu rr:e;::u!:ırı;1 ~U: =~ ..:nı~Ru :rannmdayız. o mall1matı vermektedir: delme makineleri kullanmak Sovyet Rusya petrol 1stihsallı.tı- nuşma makinesini, yani çeneyi 
ntishaınnda <lstanbulun 1lk ktıtüpha- halde 

1 
EyüpsuUan ca.mtsı medi'e5'- Sovyet Rusyanın 8 petrol ve irabediyordu. Bu itibarla Sovyet nın dörtt~ biri kadnr bir şey. muhafaza etmeldir. 

neıert) ~lığı a~tında f1kan yazıma stnden tevartısen kftttlphaneye 1215 benzin istihsal mıntakası vardır. Rusya, bu de)me makinelerini Binaenaleyh Ruslar, nradakl açı- _ Peki amma, kadınlarda nf· 
btr cevap okudum. Bu sn.hada çalı- (1800) de kavuşmuttur. Medresenin b1mlar da sunlardır: .Azerbay- tedarik etmek için Birleşik Ame- ğ:ı kapamak için petTol stoklan- çln yok? .. 
fllnlnnn hevestnı kırmnk için yan- tken cı:mrlye naklolunup fbndl Hlls- canda BakU, şlmalt Kafkasyada rikaya bnş vurmuş, fakat bir kaç na baş vunnalan lcabeder. Aca~ Omuzumu okşadı: 
~ bu nzıya cevap vermek mecbu- rev paşa :ttıttphanestnde bulunan Maikop, Dağıstan, Embo, Volga- ay sonra Vaşington hük~meti ba Ruslann petrol ııtoku ne ka· _ Oğlum! Onların çeneleri, 

rettne tatıanmamdan dolayı 1l%ül- kitaplar, mataıe<ıe yazıldıtı stbl, 200 Ural 1klncl BakQ denHen çevre sınat makinelerin ihracına karşı dardır? Amerikalılara göre Rus- maşallah 0 kaclar ku\'vetfülir Jd 
=~~~! ~~~~~~:ı'~~W~ed!en be: !e;ı1·~:e~ ~!ğ:rt ~~r:~ !:: ile Orta Asya ve şimali Sahalln ambargo koymuş ve ihracını me- lann petrol stoklan kendilerine nmhnfa~ya lüzum kalmaz. • ' 
tUcretmem~. ne demek benim talem rnmı~ blrka.o parça. kitaptır. mıntakaları. netmiştir. Sovyet Rusya sefir! bir sene, Al,nanlara göre ise an- Bir sual daha sordum: 
oynattığım s:ıhada btrfsi yn:ı:ı yaz- Makalede <Bu kitaplar amsın.da Bu petrol kuyularının istihsa- bu trobire karşı §lddetu protes- cak üç ay yetebtıecektir. _ Narin bir uzuv olan beynt-
aı_!l .. dur, şunu baltalıynlım. 0 da mevcut yazma bfr şemı Meknstt ta IAtma ait 'rakamlar, 1918 sene- h f tı-~· 
rorsn.n diye blr ziyafet .sofrasına. da· tarih IE!lle 86'7 (B63) kay~ vardır 1d sine aittir. O tarihte bütün Rus e• k , d J• h•k • mlzt.de saçlar

1
mu a azat~ •r:ıne 

nt edip, yedlrtp te istiskal edenlerin buna gOre yeni b1r b.yt :bulunma.- petrol lstihsalfı.tı senede 28 mil- ır uran er ın 1 a" yesı göre, erkeklel". n saçı .,n ç n sa 
Jnptıklan glbt lince methetmek per dıkça hta.nbul klltilphanelerlntn bl· yon 100,000 tonu buluyor ve 21 da, kadınlannld uzun· .. 
deEt altında zemnıe kalkışmak ka- rlnclsl oldu~ anln§llır.> deniyor. milyon tonu Azcrbaycanla şi- Gözlerini kırparak nunl<landı: 
b!llnden böyle kalb kırarak yazılan Kendilerine ıunu tcm1n edeylm t1 mal! Kafkasyadan çıkarılıyordu. .. . .. _ Onun sebebini de, Arif olan 
l>u cevaba mnaieser mukabele etmek bu eser 93' (1528) tıu1.htnde, yani Bu rakamn naturel gaz ıstlhstı· Geçen gun yamııı• eıcaltlar ıuaıın-,bıraz tevııı refah etmek arzuıunu anlar 
ınecburtl·etınde kaldığımdan dolnyı kendllcrln1n blldlrdllderı to.rlhtcn 155 lft.tı da kal.ılırsa 1938' senesinde da Akıam' da zayıf bUnyeJi blr arka- tatmin etmek oldu; hemen hleme Artİlik iddiasında olmadığım 
~arllerimden llzür dilerim Bu vesııe sene sonra. ıabık eıım kndısı Rus petroll r1 82 il on tonu dat tarafından yazıldığını ıonradan ıanldım; haftalık bir Almnn mec- için bu hususta fikir beyan cde-
e bu mem!c!tete l!ndelerı" do.ha dlk- Şemsettin tarafmdan E;rU.psulta.n bul d e m Y öğrendiğim bir fıkru okudum; tram- muasında o ~nlerde okudu~um Jı:u- n11yeceğim. o sebebi anlaYnbilt'n 

katil tenkit :ra;ru.nınsı terbiyes!nln medreaeslne dlQer kltaplnnylıı vakfe- BUY01~;1h· JAtJ wRzd d k vaylaTda karaıhklı pencereler açık rander lehinde bir makaleyi telleyip .a..ırıerin d"' nnlayışlnnm w kendi 
ıtirnıe$lnl tcmrnnl ederlm. dllml§tır F.l;ter b!r eserin ıst.ınsah u bw sa u n :r u e o sam ld w 1 • k d 1 ll '- d IJ d A ar• ..,, ' 

Bu ya:zıd:ı benim )n:ıırolıL biç aır.- tarlhl b~ kütüpbnneye mebde gllst.e- Katknsva petrol !myulaınndan tutu ugu çın uran ~r 0 uyormuı pu ıy~ra.. yaz ım ""e ~0• 8 ım. ra· kafalarında saklamalanmı tavsl-
kası olm:ı"nn TC ~- vanlıt bulu r1Uyorsa, l;ıtlnsah tarihleri yine bu geliyordu. ve bu ~ıhhate muzır lmıı. ~.u nokta· dan bırkaç ha!ta geçtığı halde, . n~ ye c<lerim. 

J - ı;u " kUtilphnne arasında ya.ılı hicri 523 da eskı rneılektaılıuımın musamaha.- makale İkdam da çıktı, ne de yırmı 
~:~ı~ok~~~e~~~P~~!~~~İ 649, 651, 693 birçok. seklz'ncl nsır ki~ Sovyetler ~unu nazarı dikka- lanı:ıa aığınarak bir fikir ıöylzyece· frank postada. Sıkıla ııkıla gazete E~kiden sakal, otguıılu_k ali· 
kUtfıphancsini lıtanbalda ilk kUtüp- taplc.rınn ne demek lflzımdır? Kü- te alarak 1stıhsa1Mı nrttınnnk ğim; hata ediyorsam beni taıı'hih )Qt- b~muhanirinden ıordum.Fakat Ah- mctı; bıyık da, pişkin dehkanh
hnnl' addctmelrnne tema." c:!f'ccğ.Im, tüphancdc son 8, 9, 10, 11 l,ncl asır- !cln 19~8 - 1942 senı:ıc:ı ~.rasın- funda bulunsunlar. Kurandcr dedi- met Cevdet hey bana uzun bir mek· 1ık tşar.~t~. saplırdı: "~?~.alım 
ir, deten bôy:edlr: (Bun:arm l!kl.... larda yazılmış kitaplar da vardır. da tatbık edilecek ücüncu bir ğimiz hava cereyanının hayanın otuz tupla kendisi cc'Vap verdi. Mnkalemi yok 1..'i, sozuın dınlcnsın» soıu ~u
Eyüp eanı!sl küt.üphancsia.ı.r). Buna dayanarak EyUpsultan kUtüp- beş senelik plfı.n hazırlamış- dereceden ziyade ııcak olduğu ye 1 pek beğenmiı, (belki lıviçreden ya· radan geliyor. Bıyık lçiıı <le ~Y· 
... ~·r defa Fatih. Ey\ıpsult:ın cami- hanw hlcr:1 523 te açılmış ve 1035 te Jnrdır. Bu plfın valmz lstihsalatı tramvaıy pencereleri gibi geniı yer· zıldığı için; çünkn merhum laviçrcyi le bir hl kiye anlatırlar: Vaktıle, 
ıwıde kutupha.ıe t.eıns etmtml~t.ır, ve de a~ılmış dlyel.>!Ur nilylz? arttırrna~a değil, petrol -sana;,. Jerden girıp çılt ıgı amantarcıa'111• pa: ıever(fiJ1iemcn di:ı.ilmı" ve .an- n~ un ITcJtftanlr sohbet ederlrr~ 
bu lstanbutun llk kütüphanesi değil· Etüpsultan cnınl~ne vakfedilmiş ''!inde de ademi merkeziyet usu- sanı hasta edeceğini zaı:ınetmiyonım. sUro ıönderilmi§, fakat •a~ailr çiz· ke~ meclise, bıyıklan heniiz ter
dir, Bunu b\Wn.ak şerert de ıı:endi!c- kitap hemen yok gfbldlr. Bir tane IUnü tatbik etmeğe yani petrol Onun için o nahif bUnyeli ukndaşı miı, yani neşrine mUıaade etmemiJ. ]emeğe başlıyan bir genç girmiş. 
Jtr alt değildir. Manı..burt İstanbul va1%lerln 1stlfa.des1 lç!n bırakılllll§ bir san:ı.yilnln, ağırlık merkezini da temin ederim ki eğer nezle olmuş Gazetedeki arka~aşlar merak ederek O zamanın telakki ine göre llCk 
~~t:erlnde <Sahlfe 258> şu satırlıı.rla: kliı v~rdı~S7 kltab çoA 934 Kafk'.asyadan askerlik bakınıın- ise başka sebepten olmu§tur. ıebebinl ıoruştunnu§lar ve mahrem ayıp sayılan bu hareket, <lcliknn· 

'tlh .... 16 hocreyı ha\i bir medre- oml ~u abılt ~nkadısı ı;mıet- dn!n masun addedilen Volga - Zaten bin tlirlü koku. bln tUrlü ıure.tte 5ğrenmifler lr.i o ılkılerde Iılan sinirlendirmiş, bu saygısız 
:sı~e b~r t::~~eC:!ı1~ın1:~:.ı~ Un 884 (H711), ese (H81) de veziri Ural rnmtakasına • nakletmeğe baskı alhnda azap çeken tramvay İkinci Abdülhamit nezleden muz.ta· genci aralanndan defetmek için 
9luştur ın tarlh1 hitamı 163 tllr kebir Mehmet pqa bin All Çelebl matuf bulunuyordu. Beş renelik yolculannı bir de ııcak içinde nafile ripmiı. lıte Sultanın nez.leai beni hepsi ceplerinden birer ktiçük 
(Sah!fe 502) de: Fat1h tarntwari 935 (1528) de Kiiçl\lt ıı:mır efendi m, nlan mucibince 1942 sem•sinde yere bwıaltmağa gazeteainl bir kere yirmi franktan, ıuete sahibini de tarak çıkanp bı~'Jklanna takmış· 

(l~t lnta etıırnen tilt.ü;ıhnne. 163 lf7 (l'i34) c1& Vellylddln Clrullah:n 49.5 milyon ton petrol ve 5,5 mU- daha vasıta etmemesini de kendisin- sevdiği bir makaleyi neıretmekten lar bir tarak da genç çocup 
459) dn bina olunan Eyüp eamtsı- Fatih Utilphaneslne nk1ı bir es~, von ton naturel ıraz yani cernan den rica ederim. Hikayenin ;ünlük mahrum bırakmııtu. Sultan Hamidin u~tarak <1meclisimiz<le oturma

"hı eı~ son cemaat m.ahalll olan bllmedlRimfz b1r tarihte Şth~ Ha.i.1- 54 mllvon ton lstlhsal~t yapıla· tarafı bul ,. nezlesl tabii geçti ve ondan ıonra Uç ıun prtı budur» demişler. ff('r· 
~~ele vllcudn getJrllmı, mtdre~ da· f~tn lirka.ç kitabı, hat~ ~303 cak tdl. t Bu ademi merkezivet Şimdi 1905 eeneıine kadar ıeriye sene kadar burnundan, nezlealnden kes genç çocuğun kızara boznra, 
dly:di 84'7 tarlhlnde tesis ediimlştır.J ~88u5~d~ed~~ .~t~~:.s~=ı ~ayeslnde Volga • Ural mmtaka- dön~rum. Genç bir dok.tor ve lir.- gazetelerde bahaettimıeden hUkilm siiklüm püklilm dışanya çıkma· 
blıcıırn:~~lerlnd~n çok enel bunu n ~fkll eie~ T~lerlnl nkfettlk: sında 1928 senesfndı> 1.:100.000 d~m gazete.inde muharrir idim. ıllıdil. ÇUnkil ne~e iyi olabilirdi, sını beklerken o biiyiik bir SO· 
11tecreııerıı r, O btıe camının değil, Ierl Jdta ıard& bulamıı.dıl blr- ton olan petrol lsUhsalAtı da lkınci defa olarak tahsil için Avrupa• fakat o hli~k burnun büyük nczleai ğukka lılıJda tar~ğı alıp beıtrsfz 
der, ~ ~~~P=n~~~h~~ çok .seva::n bu meyanda ~olan 1942 senesinde 7 mtlyan tonu ya kaç1.11ağı (o vakit Türkler Avnı· snnsilrün beynine intikal ettiği ~ln, bıyık ~Uyleri beniiz terleyen i1st 
Dledrel!edekı ..,YüH>~ha .._. • Uk tadısl Hızır beyin otıu Shıan ..... bulacaktı paya gıdemez, ancak kaçarlardı) nezleden, kuranderden bahıeden ya- d d ıı:..... ... ...... nna saplayıvu-
P..(; " • ...., nen yazar, - . k d B'. • d f A d d.. 1 _, . ık u a,.,u.ın ,a~-

eT Patlh böyle bir ktltfiPhane te$s fil zade Mehmedln de, ctedesının bl- 1940 senesinden ıtıbarcn Rus ur um. ~rıncı e a vrupa an. o: zı arı aaıma ç arır olmuıtu. Son· mlş. Bu umulmadık kabadayı 
~~ı oıutıakıı k'endl kOLl\phane- rinde lmzamıı havi va.kfetUğl 1 tl- petrol l~letmelerl, kombinalara ~=~k t~vkıf olun.dukto.n •?nda mTlı ra bana ela bir lirkeklik ıeldi; yaz· cUretklrlığından ıaşuan delikan-
l't'kte ~tap venrd!, Nltek:lm, zey- tap vardır. oarlUöyor kl Tal.fedllen nvnldı. Bu komb!nnlar, mUsta- y~tımde h.e~ı !azeteıın e çah ır dıın, okuyunca lıtanbulda ıa:ıeteye Jılar mahçup olmuşlar, genç ~-
Od ntotratorun Fevkant kilise tltaplann 11 il mDstema, cttterle- kfi bl t t b 11 d dlr .,.. turna cesaretını ıoateren mer um geçmiyeceğini düşündüm yollama· w b k"' l mişler Ve 

aıarında ku ı t il nm rtnde buldutumm en t8kl kltap Tat- rer rus a n e · .n..om- Ahmet Cevdet beye bu ikinci kaçıı d k' l . ' . . CU!,'11 8$ oşeye ~eç r · ' 
J'esının 1'k "U'"~ a~ "stanbu lı: fı tarlhl 884 ttlı Bunu A .. vezlrllsam blnalann vazifesi bulunduklan tasa d b h t V• b' ım, çUnl ü ıerbeı svıçre ıııuhatı- bıyıKın ehemmiyeti de o anda SU· 
U462J "' ~ aut.uphan~sJne 867 . ..,. tak l d t' 1 ı tih lft.tı vvurun an a se megı ır neza· nin hiir ıviçre dallarının hür havaaı .. il 

de 782 U380) tarihinde ısım :Mehmet paşa nlt!etmlştlr. Da.ha ev- rnın a ar a pe ro ıs sa m ket borcu ıaydım ve ıöyledim Beni d 'be • b . d k ya dUfm f· 
!!hh edllrnış bir Jdtabı venn~tır- Tel tesisine ve l'trllen Jıllaplara dalr nrttıracak, yeni kuyular araştır- teşvik etti ve hatta haftada bi; defa Sae . ~.ım .. eyndıme d 0w.uıımuıdtu. Benim gençliğimde de bıyı~'ln 
ma bup Çel•bt . rnnlümat yoktur Esasen medrue nk ı let lerf li tl k ve nıilrun muaaa o • ec::egı tar.:ı. a t d' d bl tebcrrtıı ~ nln bu kiltllphnneye ' · m , Ş mc ıre Ş rmc bir makale aönderinem bann ayda d t bil Ah t ehemmlye i devam e ıyor U, r 
Yerflnıı ertnb d~ balısetmlycrınn, re ktltüphanesinl.n güzel tallkll ve· bir- veni petrol fnbrlkalan kurmakla dört Frnnsız al~ı gönd~rec.eğini de yCeazıdyatzabmıror udm ıve, __ a f me "Ok gen~ler biran evvel bıyı'kla-
ı f aşkıı. kıt ı d:ı. d çOk f~l mt\hrtınde de tarih yoktur • 1 1 kt AlfJ b 1 bu 1 k v e eyın ay a ıe&aen rangını ~ h kt 
stnnbuı külli mt np.:ır var rr. Yazımada adet harlclnP- kruna~ rncşgu o ,ma ı. Vl u an vadetti, elin! hlirmetle, minnete ıı - da alamıyordum. Yaptığım fU olduı nnm çıkması Jçln, an n me ep 
ratıncta &~~ 8 hı Fntlh umlsl, et- mnk it! 870 da EyDp mıtnida tesis kombtnalann 3 nctıs{l Kaf'knsva- tun (o vakit ukckler a.rasında el ÖP" Yemeklerin ıa.yıaını ekailttim z f sıra1annda üst dudaklarına çil· 
~JJtlın&dan ~t ~~ :e::~ eduen ~t Mehmet pa.ş& ve Esma- d~ Bakt). Mnlkop ve Gromfde; mek ıimdiki Kibi pek mod.a değildi) ladım. fakat Zilrih tepelerlnd;nar

0
: rük fındık silrerlerdi. bıyıklan 

thlnden sonra Ayaso::a odalnnn- ban 6uıtan ktltüphımelerlne ve diğer- dordfincüsfi Volga-Ural mmtaka- ve tuhaf ve .?~d.ikoclulu bJr seyah~t· pup gelen kurandere öv üs te ''erdi· btlkmelc tçfn turlil mqalar, k~· 
da açılan küllJyenı d~ si Jertne temaıt etmtyecetım sında Başkır eyaletinde; beslncl- ten ıonra Zunh e vardım. lık fıım v• h ld h t l gd g dm sütiyenlerl gibi IAstlkll bag· 
~titüphanesıne de 8~ (1~6S~d ~h Yazımda İatanbulda, ~hlrde kil- si Kazakistanda; Altmcısı U:ı:ak lkdam'a bir makale gönderip gele- gım a e asa 0 ma ım. tar· kıvnk uçlan dik tutmak için 
.... ~~ hedln etm14ıır. Bunlar :ıyevm tttphaneler umumiyetle XVUI ıncı Doğ'uda Sahillin adasında. Ka- cek para ile - o vaktin tlbiri ile - A. ADNAN k~tildeJ', taraklar. titrltl po-
l'atUı kDtOp.bnnestndedtr :ırtilllye asır başında açıldı demlştım. Kend1- barOYsk tasfiyehanelerinde Jru· matlar kullonılın!ı. Bir cleltkan-
ora medrese1"rınde ıt~n bunı:u'. ıerı benım :vanı11 yaptııuna hüırttmıe rulmustur. E ki G l z· . . ıı tarif tçtn kısaca: crlnyıklan-
nın: ~r1lın!ş ~ Bnyezıı u zama ancak tarthlertnı bile yanlış Jazd:ı.t- Petrol ıstıhsarn.tını nrttınnağa s a atasaray; ımmetıne para geçıren yı 4a lın Ublrl kArl teli. 

Aı171ır!!1:~~~e1;;eh:~[et~§1 h olan ~e:e~'1:;r ~!:1U:::. matuf olan bu tıçüncil be.ş sene- . karakolu . _ tahsildar tevkif edildi na B~r ;k •.:bal mevkileri .P~~' 
Jebi) tarahndan dettert 1 ş.. Çe- Tete:ttilr ederim Orndalll ~Jaıa lfk plA.nm ne dereceye kadar tnt- Eskı Calata.iaray karakol bınası· Fatih maliye tabsildarlığında bu- onun da 90nradAn yıldızı diqtu, 
: ~ •ra11 hazt:P~:~ temas ebnlyeccğhn. blk edildi~ bell1 de~ilse de pet- n~n Y!kılması .. t~~~.ı:!"~anmı~tır. B;le- lunduğu ıırada mükelleflerden tah- bir ustura darbesile sakalm ya
ta -~Uh kilit\pbnnesnde. duran ki- Benim O'!kUde yazım Uınl değil b1r rol tnıstlerl direktllrlcrlntn 1941 dıye ımar mudurlugu karnkol bına· ıil ettiği paradan 250 lirayı ihtilu nına atılıverdi. 
dJı numal'alaruıı. ben bunlan hasblhnl tanmda idl. Hiç tlllrunedlk senesi başında toplanan konfe- u usnsının tanzimi için bir plan hn· yolile zimmetine geçimıekten maz· g\ 
1ç1 ~ C\~ Mrm~tüm, denmemesi noktalara temns ettığlmı zannecllyo- ransına venien raoorlardan 1940 zırlıyacaktır. İstiklal caddcainin Ga· nun Şüluil adında biri yakalanarak F~kat, son zamanlar~ nem~ 
bO.~n ~ıtapla~~orum. Be.nim glb1 nım. Zira tettOOerlm o ::ınmanın senesinde fstihsatat.ın nrtmış ol- la.tnsaraya doğru uznnan kısmı c;ok adliyeye verilmiştir. Sorgu hakimi nrti lerlndcn sira~et ~ Y:~ 
Ct!Çlnnek znhmetın er birer ~llerlnden eserlerine dayanır. Kendilerlnl tat- mac;rna rağmen o tarihte be~ sc- dar olduğundan karakol binnsı ar- ta.rafından Şükrünün laticvnbı ynpı- bir bıyık meraln bırdenbl ek 
lan bulurlnr Flhrıe ır~aJUnlar bun- mln edecek olan bahtsierhı yazılma. nelik plOJun tatbikatı tahmin· entı Gnlntasaray lisesi hinasının )arak tevkif edilmiıtir. rnfn yayılıvercll. ~ıyı,klı de1i nn· 
:rıtıı denlld!r • s c u notlar ta.. 81 bltml§ o!::tn Tfiı1t Tıp Tnr'..111 nok- ler hlltı.fma olarak geri kalmış cümle kapısı hiznsınn getirilmek üze- lılar gilndcn gtıne çoğalıyol'. 

Eyüp su!t:ın cnm!alntn ya ılı :::ı~: -=~k re~m~~~ ı:~~= olduğu istidlal edilmektedir. is- re .ön tar~fında bir kısmı Y?la kalb- Gümrüklerde 1 O bin Acnba, olgun . d('Jikan~l~~ı:!: 
hı Orada kurulduğu b:lblp § tarı- ~ı tebşir tdertm g tihsallitta en geri kalan rnınta- edılccektir. Ancak caddenın tama· d k pnh lçln bu aı~ fırçam kal 
alan kütüphane tarllılnl ~ıı~~u · kalar Maikop ııe ıklncl Bakft na- mile açıla'bilıncsi lçin karakol arsa- ıan 1 cam vaı:mış n uzatmaktan başka çare • 
Da.ha, bAltı bunun tarlb.ln1 b~-:z. (]) Bn sat da kltnp!arı ""1! ten- mJle anılan Volga - Ural çevresi ıile mektep binası arasındaki ilç Al~kadarlara yapılan. hır lhbard~ madı mı? .• 
itiz. Yalnız, şu malQmdur tı ~~ dl neıaı için, IOnra en estllerden mn- idi. dlikkatun da istimlaki llzım gelmek· g{lmrü!'lerde ~zun müddettenben Cemal Refik 
=::n camtst türbesine yalan ve ha.:. derrıs (Ahmet bln AbdUl R~} ye b- Abn l K fJm d ta _ tedir. Şimdilik karakol auaııının tan· bekletilen on. hın •andık ç~yın ıahibi ., 
tır nazır bır medrese yapılmış- 1ı1or. Sonra evlidma ve lmlra da _!ilırtar, a svya ~ a a~ zim edilmeaile iktifa edilecektir. ta.rahndıın pıyaaaya çıkanlmak ı.- Sürp Agop arsaıı 

• Bu camı u medrese tamnnla. medresede litaplaıa llhü alnnaeat m 69r'" en sonra O ga - _ tenmediği bildirilmiştir. 
harap olmu~. 8eIJmı Salt! yentden kaydı vnrdır, petrol mmtakasırun Ruslar 1çln Bir hirsız mahkum oldu Piya.sadaki cnm darlığı devam et- Sürpagop ıahaısırun Daicılık ku· r.:::-1 ftkllde Yalnız: camı ve hav- ehemmiyeti pek !!ya.de artmış Tophpi .,.. Yedikule dvannda tlfi ıu cırada kUlliyotli miktarda bir lUbU yanındaki analardan ~i.ri metr• 
~~Ptlrnuttır. 1215 Cl800), B 1 k • "f il . oldtığu: cihetle, uztın tızac:bya tet- bir çok evlere atrerek elbiee ve qya cam partisinin ıUmrUklerde bekletil- murabbaı 150 lira mukabılınded:; 
lblılJarl bu htapça YaPlbna.mış. a. J esır ÇI Ç en kike değer. çalan Huan aclanda biw hınız yaka- mekte olm83ı allkadar makamlan hlmıştı. Bu arsodan ıonra yanın 
lllt(freae,~~ bt'tlrladılın~ ıöre bu ki B~eaır .30 - Vilayet dahilinde· Esasen tlçOncü beş senelik lanıp mahkemeye verilmi,Ur. /\aliye de.rhal harekete getirmiftir. İhbarın diğer arsalann da ıntılm~ı ~ararlaş· 
Johuıun bul ~in3l e;.yevua ayale _ çilçıler, hububet lat.ı1ıaallbinden pl!nı hazırla.mıf olanlar, bu ikinci ceza mahkemesinde ~apılan hakikat olduğu anlaoılırea camlar tmlmıı ve bu hususta ıyenı bır kıymet 
eder. M.edrese~1::. u~nni';~ 1tesadüf yakde }~ dnlct lüaeaini talim et- mıntaknya askerf balamdan bü· muhakeme ıonuncift Hasenın suçlan mıntaka ticaret müdlirlüiü vuıtaail; 1 tahmini nıünaıip görülmüştür. Ko
~Ue bu kltaplar cnnılnl~ u~~;~ :e ~~. ırke;· ı:u ~ l:~nda bitecek- yük tsneml <:!olayısile fevkalf\de ıabit olduğundan yedi ay on gün yapılacak tebligatta sahibi tarafın· nacak yeni kıymetlerde~ so~~~ ı~ü-

naltledUm.ııtir. ~ ilk tlilO.P-J~ 6Ön ı.ı ~ h' an para m.ik,. bir dikkat ve ltbla atfetmlşlercU. müddetle haptine karar fffrilmiı ve dan alınmazsa hi.ikumd tarafmclaa tc.baki araala. da aatılısa t;aaara • 
• ımr. PJAa& &ON Ul8 ...,.,.. l mil- •alak-ı'!Jııt lav · · · · ekiler~ 



Sahife e 

BEB AKŞAM 
BİR etKAn BAS KIN 

Sir yandan saatinin köstciiıııi ip-1 &ildim. B~niml~ beraber ~ci ~ 
~ parmaiinm etrafında çmrirken, ncfoe daba vardı. Hem de brr kadın 
ltr yandan da anla~orduı nefesi... • 

-Tamam yirmi l)q aene oluyro. ~ey~dan aol.uklanmız. tıkana· 
O 7AZ ailem Adanaya gitmeie mcc• cü g~ bır hal~e ıdik. B~~]u d~p..r~ 
lNr olmUft11. Ve ben de Boğazdaki dıua koml\lla.r gorür de bm ge~r dt
lioea yalıda. tek bagıma, kuru kafa- ~ ıtıık yalcmadılc Ben ya)ıya.~un.~ 
ına kalmııtım. Çok gençtim. Bap~- ver~en çok dah~ e:-vel gddıgım -~çın 
da tam mlnuile kavak yelleri eeı- d~nu:e bakan biiyüJı: taraçada güzel 
yordu. Eslüdenberi bir evde yapyal- hic sofra hazırlamııtım. Gece o dere
ruz kalmak benim içime bir takım e& koyu lcanıiılaktı ki bizi balkonda 
garip arzular, çılgınlık istekleri ve- kimsenin görmesine imkan yoktu. 
rir. Hele bu yirmi iki odalı koca ya- Hayatımda bu gecenin güzelliğini 
lanın içinde dolaıırken bir koridorun unutamam. Boğaz tatlı bir hııırb 
lcöıesindcn mesela esmer bir genç ka ile önümüzde alayordu. Deniz. yo
.dın çıkacak, bir salonun kapısından sun ve yaz kokuyordu. 
içeri sarııın bir güzel süzülüverecck. Çok sıcaktı. Ben ceketimi filan 
merdivenlerde bir kumralla göğfuı atınıJbm. Balkonda hakikaten pek 
göğüse geliverecek zanned~yordum. nefis saatler geçirdik. 
Sanki bütün boı odaların kapalı ka- Ondan aon.ra adet haline getir
pıları ark ında çeşit ç~it kadınlar miştik. Hemen her gece buluşuyor
vardı. duk. cMehtap zamanına az kaldı> 

Lakin 21 tanesi boı duran ve ya]- diye ödümüz patlıyordu. 
naz bir tanesinde benim . ~~olam Karanlık gecelerden tam manasile 
bulunan yatavk odama çekildıgı"'!. ~· istifade ediyorduk. Tabii son derecc
man yalnıZlıgım anlardım. Butun de aamimilcımiştik 
boı odalar, salonlar, katlar gece s·· I b" k · dik B 
sanki yalnızlığımı bana ninni halinde . . oy ece ır aç gece. geçır • e
fıs ld ı d B" · k"I dah al şıncı gece her zamankmdcn sıcaktı. 
Adı ardar kı. I ı~m 1 erb dal tıDay Balkona da.ha rahatça otunnalc için 

ana a a maga mec ur u ar. e- b" .1 k B ·· ·· 
m k b "" t"" b" h t•:: b h ır ıı te çı armıştım, unun onune e u un ır yazı, a .c. son a an . • . d b" r k ._ K 
b k. · d k · · d . ı_ tepsı ıçın e ır so ra urmuştuw.. a-

u ım esız e ·or ıc;m e gcçır~ceıı.- lık b c! kl d k d h · F k l 1 I ran ta. ar a arımız a ve a e -tim. n at ne o ursa o ıun bu ya nız- l . . d k" · · · · b 1 
1 v "d k b. k d b I enmız e ı mınımını uz parça an• 
ıgımı gı erece ır ar a aş u ma- l 1 f k d" d k V 
ğn karar verdim. n~nd~şıl~ andnık aor ed \Y<)r ub .v e gh-:-

Yl ın ıyor u . erece ogucu ır 

Vapurda sık sık gördüğüm ve ken- sıcak vardı ki sevgilim dekolte bir 
dine cEtli dud klan olan l:adın> di- t · 1 t d 
ye ad taktığım bir kadın vardı ki enuan~_e o uruyor u. - 1 . 
b • d d 1 d" d zaıdan ge~n motor crm pat 
enı S(\11 erece e meıgu e ıyor u. 1 d' r duk K k" lı'I 

cEtli dudaklan olan kadın> an pat anm ın ıy~r. &l'Jl ı ~ ' -
güzelliği yalnız dudaklarında değil- den bı:rnunu ~-ızı~ ta.tafa çe;ıren 
dJ. Fakat ba.. ..-· 1 k _ı 1 d vapurun sular uzerınde çıkardıgı ae9 . ..ı .:uze arıın at var ır, v . a· 
onlarla kar§l karşıya cddiğiniz za- de kulagımıza kadar gelıyordu. ır 
man ilk aözünüz r• aralık bu vapur yaklaıb, yaldaıb. 

.. e y-rpan ıey, mcsc- B lk" b" • k"" ~· • k 1 . v Ja harikulade vücududur. Bazı ka- e ı ızım oyun ıs e esme ugnya-
dınlar mesela güzel gözleri ile hemen cııktı. 
dikkatinizi çekerler. işte bu sırada müthiş bir fCY oldu. 

Vapurda rasladığım .genç icadının Yaklapn vapurun ön t.arafandaki 
İlle yüzüne bakar bakmaz gördüğüm ~ro!clctör birdenbire üz~rimiz~ ~ov
ilk ~oy etli ve çok biçimli dudaklar- rıldı. A~an Allaht. .• _ Bı~. an .'~ınde 
dı. Bunun için lcendt,ine bu ismi ver- bulundugumuz yer gunduz gıbı a)"-
dim. dınlanmııtı. Yanımda, saçla-

F' k t "dd" b" d l"k l nnı dagıtmıı bir vaziyette oturan 
a a epeyce cı ı ır e ı an ı T S b · ı· ""bal" 

olduğum İçin bu güzel dudaklı ka· s~vgı. ımt...B'onra ~n!.1'?] a~ ı v ... 
danla ta k d k k zıyetıml... ır ıey ocgı, cıvarımaz-

nl§mcıya a ar az 11 ıntı çe • d k" b lk ] I 
med· a t d'"k d" A 1._d a ı a on ar. taraça ar, pencere-

ım, z er o me ım. r.ı;.a af- I k l 1 d d l "d" B" 
lı~ımız .. k ld vı er omıu ar a op o u 1 ı. .• ır-.. guç uru u amma, sag am d b. • k _ •. .. . . 
temelli oldu. Biribirimize pek çabuk .e

1 
n ı~e plroıe bt~-~n du~elc.n~ız.eb~~v

ııınd k M"" b • k . l rı meaı on ann utun '"' atını ızım 1 
• une~ver ~·~ • ~ıme 0 

.- tarafa çelr.miıti. Bwıa 9üphe ,.okta. 
dukça ccsaretlı, hatta curetltar deru· M h kk k b" · b" · h · 
1 b ") fc b" k d d c·· ı·· .. U 8 A iZi ır sınema sa nCM 
c ı ece ır a ın ı. on unun h 1• d d" 1 d · ı · · h · .. - d .. .. a ın e seyre ıyor ar ı. 
emır ermı er ıeyın ustun e goru- . . .. .. 
yordu. Bir gün one. yirmi iki odalı Fakat muzıp proıektorcu pro-
koca bir konakta ne kadar yal 1- jektörün ıgığını üzerimizden kaldır-

nız 0 ba k f d"" d"" ·· duğumu söyledim, aonra da ilave et• mıyor, ı a tara a on urmuyor-
tim: du. 

- Adeta. bu evde korkuyorum. Vapur adeta evin öniinden gcçt-
Bir ak am bana misafir ııdir mi.sin} •• yordu. Projektörün o kadu kuvvetli 
dedim. bir ııığı var ki ... 

Bunu ben laf olsun diye aöyle
miıtim. Münevver derhal ıu cevabı 
verdi: 

Ne yapacağımızı ıaıınnıştık. Bal
kondan içeri girmek istedik. Fakat 
ne yapmışız bilseniz!... Balkon ka
pısliun tokmağına düıürmüşüz ve ka
pı içeriden lı:apanmq kalm11... Iılk 
müten:.adiyen üstümüzde ... Biz bal
konda ftr döneriz. Etraftan, tüfek 
gibi patlıyan kahkahalar i§itiyordwn. 
Hatta bir sesin, belki de aa.thoı bir 
,damın: 

- Gelirim ... Niçin gelmiyeyim) .. 
Lakin ben komşulardan fena hal

de çekiniyordum. Sağımızda, solu
muzda b~ni daha Üç yaıındanberi 
tanıyaın ve kendilerine son derece 
hürmet ettiğim. hatta bazılarından 
adeta korktuğum ahbaplarımız otu-

d O ]"le b" · k"I - Ya•aeın balkon sevgı'lileri ••• Tuyor u, ste ı ızım ı er Adana- .. 
ya giderlerken bana göz kulak olrna• Yana projektörcü! ..• 
lan için onlara tembih etmiılerdi. D'1'e bağırdığım bile işittik. Tabii 
Hatt!i bazan gelip beni arada yokla- yalının ilci tarafındaki baba doıttu 
dıklnrı bile olurdu. komgular kendi pencerelerinden 

Bunun için Münevveri ancak son olanı biteni tnmamile görmüılerdi. 
dcreced karanlık bi gecede, ve bah· Hatta muhakkak ki gayet yakından 
çe kapısındar yalaya davet edebilir- geçen vapur halka da bizi ke.rpdan 
dim. Netekim ki öyle yaptık. seyretmigti. Zira projektörün z.ıyaaı 

Jlk gece büyük bahçenin arlca olduğu gibi üzerimizde idi. 
kapı ından biı hayalet gibi içeri sü- Sevgilimi arka kapıdan dar kaçır
züldü Köşke girdık. Artık bu 22 oda <lım. Ve ertesi sabah erkenden İstan
boı sayılamazdı. Orada yalnız de- bula indim. Bir daha köye dönme.-

O~uHu~b~ci~Hem~rdu~lrmaahb~,.--~~=~~·•·-••~=~--~=~~·~ 
. izaliat ve okula kayit ve kabul prtlari ~,. y YE DiK 1 L z· L R 1 

:::::;! :ı (A. ~ Ş A M YT . .
5 

, 31 Ağustos 1942· 

ı _ Okulumuza hast.-ıtnk.lcı ve hem3foo yetlştlrmtk üzere An~~ı.+ı E llDAN l 1 Dl 
M. M. v. tarafından 1939 senesinde açılml§ olan hastabakıcı ve hemtire 
olrulunna bu sene de 45 talebe ll.lınlica'k.tıll. Okula girmek arzu edenin' 
bulunduklan mıı.ballln vnl~e v• ~ymakaml$Da veya astert.lt tube
l~e dlletQe Ue müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdtye alacıı.klnrd1r. 

3 - Mezun olanlaraltı senelik mecburi hlzmeUerlnt ordu hasttıh&
nelerlnde yapacaklar ondıı.n sonra arzu ederlerse memleketteld blltün 
sıhhi teşekkü11er kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup ba müddet içinde oturlan. ayda bet 
Ur& harçlık vertıecek, iaşe ve llbasıan tamamen okula alt oıacatıır. 

G - Okuldan mezun olanlar barem kanununa göre 20 llnı. u1t manf
tan başlamak ilzre mo.aş alacaklat', ve ba mlkdar gittikçe çoğıı.Iaca.ktır. 
Bu zaman dahl iaşe giydirme, ve barınma. orduya alt olacaktır. 

IS - Okul 15 Eylftl 942 de tedrls:ıta başlayacnktır. 
'l - Okula kayıt ve kabul §llitlnn şunlardır: 
A - T0ı1dye Cümhurlyetl tebaasından olmak, ve Türle ırkından bu

lunmak, 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmelte 

mü.salt. bulunmak, cıbunu her han~ bir hastane sıhht heyeti rnPorlle 
tesblt ett.ırmek ve evraka b~lam.alı: lazımdır.• 

C - Okurun talebe yaşı 16 dıı.n q:ı.ğı 22 den yukan olmayacaktır. 
D - Kendisi ana ve baba Jf!et ehlinden olmak, cbu vaziyet Polisçe 

tevsik ettirilerek cvr:ı.ka bağlanacaktır.• 
E - En az orta okul tnhsillnl bitlrmfl olmak, celeme lmtlhanlannda 

muva.ffak olmak şarttır.• veya bu derecede tahsil gördüğiinü lsbat et
mek> tasdikname veya bunun tasdllcU bir sureti. Muameleli evralcna ek
lenecektir.• 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak, evvelce evlenip boşananların ko-. 
cası ölmüş olanltır kabul edilir. Buna alt medent hali bildirir m\lsbft ev
rak keza eklenecektir. 

O - Okur sıbhl sebepler dışında okulu kendll!ğinden terkettı~. ev
lenme sureuıe veya di~er inzibatı sebeplerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecburt hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhh1 
sebepler dışında çıknrıldı~ı taktirde tahıı.kkuk cttirllecctt mektep masraf
Iannı tamamen ödeycce~lne ve cösterdlğl veslkalann tamamen do~ 
oldub'Utla dalr noterlikten tnsdlkll ve kefllll bir taa.hhUtname -verecekti:. 

8 - Yukandakl şeraiti ha.iz olnnolrur okula 1mttho.nsız olarak kabul 
edilecektir. 

g - Yukarıdatf maddeler mucibince evrıı.kının muamelesini bltlren
lerden vlUl.yet veya tıı.za merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya as
kerlik §ubelert vasıtıı.sile evraldannı do~rudan doğruya Ankara ordu has
tabakıcı hemşireler okulu müdürlfiğilne göndereceklerdir. 

10 - Mürıı.caa.Uarın n~tos 1942nlhayetine kadar sona erdlrllmesl 
lıizımdır. 

ıı - Okurların kabul edlldlklerl ve melı:tebe Jıarctet et.me tarihleri 
aynı ınakantlnr tara!ından kendilerine blldirllecektlr. 

12 - Kabul edıleceklerin okulun bulunduITTı Anka.raya kadar gelmek 
ve okulda tckrnr yapılacak sıhht muayene netlccst hutalıklan tcbeyytlı\ 
edenlerin memleketine gitmet için masraf edecelı:leri yol paralan kendl-
lerlne alt olacaktır. (544 - 7802> 

. 
Ankara Valiliğinden: 
ı - Beypazan kasabası dahlllnde yapılacak h(ikftmet konatt inşaa

tının ihalesi 5/9/942 tarihine rastlayan cumartesi günil saat ıo da nana 
müdürlüğü odasında toplanacak kom lsyon taratın dan yapılmak üzere 
kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keıif bedeli d57566• Ura c62• kuruş ve muvakkat teminatı 
d128. Ura 4133. kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını. muvat.kat teminat. mektup veya 
makbuzlarlle ticaret oda.sı veslkalannı ve nafla mlldllrlü~ünden bu Lş 
alacaklan rennl ehliyet vesikalnnnı Mmllen yukarda adı geçen günde 
saat 14 de kadar komisyon rt'isllğine vcrnıelcrl. 

4 - Bu işe alt keşif ve şartnameyi her gün nafia müdurlüğiinde gö-
rebllecetıert. (6647) (8163) 

Üniversite A. E. P. Komiayonundan: 
O'nlvusiteve Etıbıınk depolanndan alınmış o".an 1030 ton kok ve 1300 

ton maden kömürlerlnln nak.lf ve tahliycsı 'l/IX/1942 pazartesi güntı sa.at 
15 de rtttörlakte kapalı zarfla ihale edilec lr. İstekliler muhammen bedel 
olan 14262 Uranın teminatı 1070 liralık makbuz ve tekllf zarflannı ihale 
günü saat 14 te rektörlü~e vermeleri. Liste ve :şartname rektörlükte görillür. 

c9065• 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
ı - Ankara otobüs garajında yaptınlacak Ita.lori!er temat.ı fil on bet 

gi1n müddetle ve kapalı zarf usullle ek.slltmeye konulmtıff.ur. 
2 - Muhammen bedeli d8682a lira c90e kuruştur. 
3 - Teminatı c140h Hra •22• kuru.ştur. 
4 - Bunun 11/9/042 cuma günü saat 11 de ta11bln9 lhalesıl mukarrer 

bulunduğundan şartname Te keşif cetvelt Ue proJeslnl g~rmek isteyenlerin 
her gün encümen kalem.bıe müracnatıan ve tsteklllerln de 2400 numaralı 
kanunun 32 et maddesi sarahati veçhlle tanzlm edecekleri teklif mettup
ln:ını ihale günll olan 11/9/942 cuma gilnll saat ona kadar belediye dalre-
atnde müteşetk.1.1 encümene vermeleri. cGOOb c6950• 

İstanbul Jandarma satınalma Komisyonundan: 
Bir kilosuna c68.t kurut flat tahmin edilen on bin llA on beı bin kösele 

kırpıntısı 7/9/942 pazartesi günü saat 15 de İstıınbw Talı:slmde 1.omisyo.. 
numuzun bulunduğu mahalde kap!llı zn.rt arttırmaslle satılacaktır. Mu
vakkat teminat 765 Hradır. Nümune.sı komisyonumuzda. ve lorpıntılo.ruı 
hepsi de Ka.sınıpaşada Dentz Dlttmevinde görüleblllr. Şartname p::ı.ras.u 
alınır. isteklilerin knpalı zarı tekllf ınektuplarını arttırma günü saat 14 de 
kadar komisyonumuza vennelerl. "8968• 
................................................................................ 
dim. Lakin daha bu vakanıın saba- ballandıra ballandıra anlatırlar. 
hında projektör hudisesi büyük bir İşte hayatımda böyle büyük bir 
dedikodu halinde etrafa yayılm~ta. baskına tutuldum. Bu baskını da ba
Aradan 25 sene geçti. O köye gitse- na cışık> ıyaptı. 
niz size gene bu projektör hiidiaeaini Hilanel Feridun Ea 

- tj,ereclen ~~ 
- Avlonya ~dan. 
- Oralarda ne lş1ııb vardı? 
- Esti korsanlıa.nn gid. bir cleıft-

neslnt babam meydana ~ 111-
tool. On beş gtln oralarda dolaştık., 

- Bulabildiniz DM 
- Hayır.. Bizden önce başk:alan 

nşmnış. Yerind& yeller esiyordu. 
Yunus reis bu kızın zeltlsma da 

güzelliği tadnr meftun olm~. 
Lüsyen uzun boylu, ince beJ.U., kı

vırcık ve 'kumral s:ıçlı. tatlı ba.kıflı 
bir kızdı. Yunus rels: 

- Seni İstanbula götüreceğim.. 
Padişaha senden daha güzel blr he
diye sunulmaz. 

Decll. Lü.sye:ntn eözlerl güldil. 
- Bent sıını.ya tesllm edeceksiniz, 

-yıe ml? 
- Öyle ya. Senin gib1 meşhur bir 

şovalyenln tızı ancak Pnd1Ş3.hın na
s1bldlr. 

- Padişnh kaç yaşındadır? 
- Ço'k genç. Ot~ yaşlannda •• Ya-

kışıklı, cesur ve güzel bir erke1c. 
- Kansı yok mu? 
- Var a.mnuı. •. Sen de göutelru1 m-

rasına. ceçerstn.. Prensesler gibl ya
şannn ! 
Şövalyenin kızı biran için babasını, 

yurdunu ve nUes1nl unuttu. Gün{ln 
btrlnde Padişahın g&züne girerek 
Kıraliçe olmalc hülyasına kapıldı. 

Lüsycn Avrupada blr lcıraliçe ol
manın saadet ve snlt.o.natını uzaktan 
olsun duyuyor ve görüyordu. Bilhas
sa dördüncü murnt gibi cıBağdat fa
tihi• ünvanını alan ve şötırctı ~vru
paya yayılan bir hükümdara gozde 
olmak blle büy(lk bir saadet.ti. Lüsyen 
bu parlü istlkball dilşünereıc milte
selll oluyordu. 

Oemtnin ambarında yedi gün sü
ren sıkınt.ılı bir yolculuktan .ııon.ra, 
bir ıık.şam guneş batarken, Türk yel
kenlileri İstanbul Umanına geldiler. 

Şövalyenin kızı örtünd1l. bir pele
rine sanndı ve güverteye çıktı. Dör
düncü Mumt üç gün önce lsbanbula 
donmuştü. Ba~dat zarert İstanbulda 
kutlanıyordu. Pa.dffah: cYedi gün. 
yedl gece şenlik yapılsın,• demlşU. 
Haliç sahilleri renkli ranua1arla da
natılrruştı. Havai fışeklert gökyüzün
de san, mavl. kırmızı çizgiler bıraka
rak kandil kandil denl7.8 doküiüyor
du. 

Yunus ttls o gece venedik dllberl
nl gemiden çıkardı ve d$uca saraya 
götürdü. 

Birinci bölüm 
Lüsyen saraya girince 

Antonyonun kızı iki aydanberl Top
kapı sarayında terbiye görüyordu. 

Liisyen Osmanlı sarayından ve lçuı
de ya.şadıitı hayattan pek memnundu. 

Onu Padişa.b d& seviyor, PadLlahm 
anası Kösem. Sultan da g&l;etiyordu. 
Zat.en Batdat seferinden hem 10r
gun, hem de çok rahcı.t.sn: olara.t. dö
nen Dörduncü Murat o yıl samyda 
kendlni oyalıyaeak vesileler anyordu,. 
Kösem Sultan oğlunun b!r daha ,.e

Yasan: tskend.er P. SERTELLİ 

DOr\1lD.ct MUl'M bu adı QOk be
~. 

oenıo padlpb Baldat.taıı P1dlll 
cQndenberl MQma.n1zı JMmdap 18• 
rılın17orda. 

Kösem SWtan. Aaül:nana: 
- Padişa.hm c&sQne gtrebtlmek 

:tçln f7t Türkçe bilm.ellatn r 
~. ~r.coumı Tüıtrçe ~ 

meğe çalışıyordu. 
Öördünlil Murat. nBcrls hastahlın

dan muztarlptt. O sırada Asüman 
saraya geJ.ıııeıniJ olsaydı, Muradın m
tırabı daha ıazıa derlnleıecektt. Pa
dişah bu yeni gö2ı00s!nden çok hot
Iaruyor ve ona: 

- Sen bana dert3Brlm1, aoılanmı 
wıutturuyonrun ı diyordu. 
Asümanı Topkapı sarn}'Ulıd.a çete

mtyenler pek çoktu. Muradın kan.il 
da bunlar arasında idi, Fakat, Kö
sem Sultanla Muradın kansının a.rır 
sı şek.er :renk oldutu için, [{ösıem Bul.
tan onun ynptıjp dedikodulara kıy
met vermiyordu. 

Asümı:ını kıs!aına.nlardan bir ka
dın daha vn.rdı: Muradın eski gOz.
delerlnden Zilhal .• 

Bu, yinni dört yaşlarında blr Ollrcil 
kJ.Zl idl. Dort yıldır Muradın sarayın
da bulunuyordu. Zühal zeki. faW 
blrnz inatçı idi; inatçılığı ytlzünden 
padişahın g&zündcn düşmilşl{l. 

Zuhal, Sult.an Murndın tekrar ~o
ziınc girebilmek hulyaslle yaşarken. 
birdenbire Akdcnizdon şövalyenın 
kızının gelivermesi onun bfıtfuı ümlı
lerini altüst et.mfştl. Zühal. Asll
manı hiç çekemiyordu. As\i!llan 1nce 
uzun boylu ve 1.nsanı kendine çeklci 
bir kızdı. Zühal ondan kısa boylu 1d1. 
Asumana nispetle hıraz da ş~nc• 
idı. Dörd.üncfi Munı.t. Asümanı gör
dü.leçe: 

,_ Ifte. W.y glbt bir kız. Onesem. 
uçacak...• 

Diyerek:, Asfimanın inceliğine her 
zaman ve her veelle lle L(ıııret erlerdi. 

Asfiman venedlt.t.e bıı.basınm şato
sunda da az çok entrlt.a.lı bir ha)'U 
yaşadığı ~in, Topka.pı sarayında -.. 
kıntı çekmemi§, ve bu hayata pek 
çal>uk lntıbak et.mlştl. 

Kösem Sultan: 
- Allab razı olsun .şu Yunus ret> 

ten. İyt ki Asümanı Akdenlzdcn ya
kalayıp getirdi. 

Diye söylenirken, Zuhal de bunun 
tersine o1arok. Yuntuı reisin arka
sından dalma beddua. eder ve: 

- Allah gozünfi kör etsin şu heri
fin. Nereden de bulup getirdi b9 
aşlftcyl başımıza.! 

Der ve onüne gelene Yunus re.lll 
çckfştırlr dururdu. 

Asüman TopJcapı sarayına glrdlltl 
gtindcnberl iki tarafı da g6zP.tllyor 
ve hakkında yapılan dcdltodulan 
1ylce a.nlaya.bllmek için bir an evvel 
Turb;eyt öğrenmefe çalışıyordu. 

* Asuman del'dini anlatacak kadar 
Turkçe öğrenmişti. 

Blr gün, kendisine her hususta yar
dımı dolcwıan baremağa.tanııdıuı 
Ceyhin ağa ııe aralannda fôyle blr 
konuşma geçti: 

- Yunus reis Akdenizden gelirken. 
sana dokundu mu? 

(Aı'kUI var) 

fere ÇJ1cmaması 1.çin kendfslni ne ya- cı 1 Nuı'hayat, Lukreçya ar\l.Je Toı>
pıp yapacak İstanbul.da. l>D.ğlam!!.~n kapı sarayında birkaç Yl.l kaldı. 
çalışacaktı. Bağdat seferine çıkma- Lukreçyanın. blr şövnlye kızı olduğa 
dan, Muradı oldukça. oy:ılıyan b!r soylenıyordu. Dördüncu Muradın b• 
başka gÖ'lXlcsi Nurhnya.t r 11 1D e.s- kadına ltar§l bilyük zaa!ı vardı, Fa
rarengtz bir şekilde flranndan sor.- k.nt günün birinde Lukreçyanın ıa
ra aradan bir ha.yll zaman geçLtğl tıınbuldald veııcdllc ~içi.sile gizil gWt 
hnlde Dördwıcü Muradı haremde muhaberede bulundu ru duyuldu ve 
oyalıyacak bir kadın bulunamamıştı. kendisine casus damg ı basıldı. 

Yunus retsin Akclcnlzden getlrdl!ıl Lukreçyamn korkunç bir zekası var
Venedlk şövalyelerinden Antonyonun dı, Kos!'tn Sulto.n bu kndmm Dör
kızı nz za:manda pıı.dlşa.ııın gözüne duncu Munı.dı gunun birinde zehlr-
glrebltmlştl. ıcmcsl ihtimalini düşuner~k o~ltınun 

Lilsyen raya gelince. 11.k lf onun gozunden dıişurdü. Bu mevzuu (Luk-
ndını deı.t~t.lrmt'k. oldu. Kösem Sul- reçya. adlı bır tefrlkamda ayrıca 
tan - dlğerlenne oldul':u glbl ,. ona, nc§rctti~im için buradn fazla izahata 
da guzeı bir ad buldu: Asfıman. 1 l~um görmedim. ı. F. s. 

Kuzum, ağzımdan faz.la bir gey ka· - Bir Mecidiye... Ve Köse Emin, tekrar göründü. hemchal çıkarlar sanmıştı. Zira, hep-
• .A • çınnadım ya ... Sevdiğimin ismini - Onu sormuyorum be... Para Misafirini aldı. Yukarı çıkarda. So- si de pire gibi insMlardı. Kabadayı 

B 1 L L U R Ş 1 Ş E eöylemedim ya .•. Handan barum do- gözlü herifi. .• Al Mecidiyeni •.. Al yunması na kendi el ile yardım etti. ve sürati intikal sahibi. atak, kuvve~ 
medim ya)... bir çeyrek de bahıif ... Beni dinle ... Cüce: li olan Fethi reisi seçmişti. El ~buk• 

_ Demedin beyüm... Bu herif hadımdır •• , Kösedir de. ıö- - Ben ki ..• Ben ki ••• - diye tek- luğunda birinci olan Bin Kılık Hılmi-
- Oh ••• Ali öyle)'M ••• Sen de rüyomm... Tarlayap duruyor. yİ de kendine yardımcı almııb. Fa-

AŞK VE MACERA ROMANI bi.r teY işitmeRÜf ol... - Gör~orum. Had11n ağuı onun sinirine faila kat ıvermeyince Mabut. neylesia 
- Peki bqüm... - Bir bdın. ona nrdığıu. g5re. basmamak için: Mahmut .•• Tedbire takdir uymam'f"' 

Tefrika No. 52 Yazan: (Vl • Nil) - H,... Arabaci.- bana da vanrıclı. deiil mi)... - Evet ..• Sen ki Sultaıa Ham.idi tı. J.rilik olmasını uınmuılarlt.en lı:~ 
- Efeodüm) Herif. bvık alt:mdan sülerekı devirdin ••• Sen ki bir kadını 9eVİyor- tülük zuhur etmİftİ. itte buaün arbk 

- Benim aımmll... 'dönüp dönüp ba ufalctefek ucube,. - Bir tual daha ••• ~ - Vanrdı elbette Mlamm ... Se- 8'1n... cararuı anahtan me1abesiade ol-
- Peki zaten ben onu öjrenmek babyord-. - Bayurun beJiim .• : DİD nenll dtaik. be,iim... - Çolt ıeri.J"oruın. Emin.·• Çok... bill\U tife, Karadeniz boğazının ar 

i9tcmiyorum ... Şu anahtar, partö- Ruhi. gene bir kadına baylarda: - Aizundaa ıunu <la Uçinn.lr Cüce. sömlcjin.in y•ka..,.. yırta Onun için her ıeı>'i yapabilirim ... Bu nnda yatayor. 
men, bilim ıite meselesi .•• Parıömo- - Bakmayan hana... latemlY'o- dım ya ••• PeTf&neni ZeynellbMlin yırta: sefer de Mctrutiyeti devirebilirim... Kö.e Emin, her çareye bat vu~ 
nin bende olduğunu nereden çıkar- ram ıizi ... Havva kız.lant Hiçbirinizi papıwı konağında. bu K&e E.miııill . - Ben ... Ah ben ... Ah benim -Ala. ala •.• Şimdi uyu da, bütün muıtu. Her ihtimali göz ooünde bu-
dm) istemiyorum... O olmadıktaa tOD- bavulundan benim &flrdığunİ. getirip kafam .•• ManWa kafam ••• Ceearet- hunlan aonra anla.tıraın .•• İtte, yata- lundu:nnuştu. Civann harita.anı yap-

Cüce manah manalı: ra... ba.benizce Handana verdilimi IÖJ'"' .siz !YÜreiim benim ... Şu kadarcılt ,.- iuu da yapblar... Pancurlan kapa- tınnışb. Yazı odasında bu planlaıt 
_ &vefa sende deiildi. Sonra Kö.. Emin. böylece, vlzda hiçbir lemedim a). •• yi dü,ünemedim... Cüret edeme- taıyuu mı)··· Bu taraflarda kimse önüne serdi: 

aende oldu. Derken sende olmadı. ,ey öğ~emeden. miaafirioi eYine Arlll>acı. bir an evvel fU aarlıofU diın ... Halbuki olacaktı belki de... dolaptaz. gürültü olmaz. .eni rahat• c- Her halde define ıu ardl 
Şimdi gene aendel. .• Sende sayılır .• , kadar getir<li. \;attan aavmak'. paraa&n1 alıp gitmek. Ben ki Sultan Hamidi devinnİfİm ••• aız etmezler, meraklanma .•• Haydi. içinde olsa gerek ..• - diyordu. -

Ve tebdidederccsine mınımını - Arabacı ..• Sen parA.Jll beyden onun mlnasaz ıözle.rinden kuntulmak Ben ki muhalefetin reİliyim ••• Besı güzel güzel yat •.. Yann görüıürüL Amma nerede, hangi noktada) .•• 
parmağını salladı. Gözlerinin beyazı.. aladurl - ,deyip içeri. miuJiri olda- iet~rdu: ki. nazırlara, iyan azasına meydan Va.kit daha erkendi. Cünct bile Bütün dağlan taılan altüst edemcd 
nı d virerek baktı: iunu haber verme}; için bir an giıdL - Söylemedün beyüm. •• okuyorum ..• Ben kt. .• Arabacı... batmamıftı. a. •• Buna rağmen tekmil aervetiıd 

_ A d"kk t t h B k _ Cüce kaldmman üatünde .ati.ani- - iyi etmişim ..• Sıkı ağızlı imi- Herif daha fazla dinlememek için Köse Emin, harem kısmana çekil- bu uğurda feda etsem yeridir •.• > 
mma 1 a e a... u a ' • B ba tla.n kam 1 C.. Ruh" b" d" O .. ·· h eh • • k d" S 1" 1 k h d v b ktı 

dar k ygan ıcy ••. Eline bir gelip elin- yordu: JUD;;~~~a~o na.lı: .. l .. &:a.:1 ·.ı. a -dd kaçı ~mı,n.1 u~~ald 01,ld ır kı. d" gunun mu ıu ceını en ı e aşm ı .. tar~ nb~ld"ol?'1b a :1 
<l b" "d b d l A b Se le tukl ~ ... nu yumru amaga (U<'9 aaı: mu et ao .. ta ya nn: .. ı. u- en ıne yaptı. - u cucenın ı ığı azı şey er 

en b
1
.;. ga eV \!ey ge~e sknl e 0 

- d-° I d~ a~·:·.1 ~> onuı arımı- - Fake.t bütün bu fedakarlık.lan iu yerde .. ilandı, durdu. Açık kapı- Öyle bir muhasebeydi ki bu, her- olacak ..• Bugün araba.da gelirlı:em 
b-ta 1 ır... e ıç ıen e a mıya- zt ın e .ın. .egı mı . yaptim C1a ne oldu sanki>. •• p_. dan eesler iJitiliyordu: bat mı berbat ... Tüccar olsaydı, tam atıp tuttuklan hiç de boş değildi. 

ı ır... - Dınled~m amma, bir teJ' anla- tömen d6ndü dol&fb. dola,..Ue ae- -Misafir ıeldi. .. H8(Ydi, çabuk .•• iflasının ilan edileceği zamandı!. .. Bilhaaea parşömen hnkkında söyle-
Fılozofane: madun. beyum... ııe Köee Eminia oldu ••• Zlra aail a. .. SelAmbim kapı.sını açın ..• Be1detm&- Halbuki fU Galatalılar çetesine ne diklerini dikkate almalı... cEvvell 
- E ... Dünya hali bu, azizim... - Alüa ... Müliemmell ••• lnpl- Dıe onun oldu .•• Han9,aa O!!UA ol- yin ••• Atalara~~··· Bir de 7.- kadar eh ümit hailamlfb. Borjiya sende deiildi. Sonra sende old• 
Arabanın geç.tiii yerler-de herkes lah beriki de bir te.1 anlamam'ittJr ... 49 ... ~ ar~ tak •01-... Mdahatin ~ ba itin içinden be- (Artma var) 
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1 - iŞ ARIY ANI.:AR llUTABAıaCJ ABAND'OB - ~, mm DİLDE &5Kİ - oar.e&e. Mec- HER SEMTTE - cı.ooG • S..000. 11.
ftll11111Hırgaıd l'D 6e lııflır ömere mek.- maa fa)lmJen 8llc1 har!lerle 8llkl mya . bahçeli. bahçesiz ah§ap eTJer 

IPJllABtp _ 'J1lrt.çe, l'ranm.ı::a, _.. m~ tıt.np~r. yazma eserler, real.m, fotog- aa.ttlıktır. XnrakOy, Melek ban No. 1 
'ııcn~ muMbernt 1'e ctattno,. ft- iB'.rAJınmL Til&l"DIDA on «al- ra! ~ .öımlcri, eamlar:ı, ~urıer, EmIAtsenıs'e mftracaat. 
lıııf MIP wnrbaalp il t.nJor. Gtnde t-1- :ıeD. blortlell1 bir ~ ta- notlar, hAtrralnr. TUat etmış r.cva.ızrı l!IATILTK EV ARANIYOR - Botnz
ma& tıohl de ~.Akşam~ ... -.. ~ bbrllerden tm1amM' _,._ metr6lt Jdltllp)lanelert mı.tın alınır. ,_..,, .. Rurnell clhetinde - _.,.. dört 
ılnnı:mna m•--• -....-,., ~ J- Mektııpla mnnı.caat edenlere fazla ~ ....... ~,,-

... _. - 1 ım: 1llr brm cmı&k "'9 Uk:elUt1e m- izahat verlllr Mtiıcataat· htanbul odalı bahçeli denize nuır lskcleyf' 
llUUllASIP - Yabsncı lSsaruara fft1 bulunmamak pdDe tdı bPlC'- Ankara. cadd:~ No !IS ~e Ya: ya.km Te yahut Kınatıada. veya.Bur-

1ıabt ~ kcriibelt bir ınuhaıdp gün- ya ihtiyaç ftrdır. Mt\racaa.t: Sirkeci Jlllevi Telefon· 23714 _ 3 gaz adasında aynı ev.satı havı ~tllık 
de btrtaç aaatte cktterlerlnıu tnnmı- Y~tl <".ad. Xfthttrdam\de hanın- • · ev.ı oın.nl:ınn İstnnbul post:ı. kutus;ı 
lıııra uygun he.zırlar. cK!tlp. rmnu- da 32 numata. Te!efon: 230'14. - SATILIK - 25 tonluk ye!kenll ve 407 mutass:ıl mnlOmnt 1le mfir:ıc3at-
lllle ~am'a müracaat. _ 4 ATELYEMİZl>E QAJ.IŞMAX ~~ 45 be}lCirlilt bemin motörü ~k:ne. Bü ınn. - % 

K! illlOR BE - D:ı ...... laza ftıttva"' nrdır. A:r- tUn levamnı trunamd!!'. (Iktnci Va.. MOBİLYALI APARTIMAN AltANI· 
- - • 11DCU smıf- tım- ._ ,,_,, kıt hanında ZekH 3 llBtz. Daktilo ve muhasebe 1flerinde su ec!e'merhı JldracQa.tıan. Talıtaka · - _ YOR - Ayazpaş:ı, Mnrkn, Hatib1ye 

tlıcrübeU her tnrlii §artlar altında le 5eYh n...ut Han lfo. ! Kadri SATILIK ELEKmlK MOTÖRtl ve Taksim cıvanndn 6-7 oda tcmız 
1ıılır JaZıhaneyt idare edebll1r; ehven Tunca. - ASEA marka ıs beygir 2201380 devir mobllyalı ve tam ko:ıforltı bir apaıtı-

ARNAVUTKÖY - Denize nazıt 
fevkalftde nuınmmh ı ve f odah ev
ler 1000 liraya 2 daireli apartmıan 
4.500 llraya, t daireli, banyolu 150 U
ra 1rıı.tıı a.partıman <t0.000 llraya sa
ithktıır. Beyoğlu Umum Emlak Bü
rosu. Mıs 80kak 17/1 tıelcfon: il336. 

Sahife 7 

KİRALIK VEYA· DEVREN KiaA
LIK - ~rnja yahut gnraj o~mıya. cl
verlşll boş fabrika. b1nasınn. vejt\ ga.. 
taJ yapmaya müsait bir arsayn. 1h
ı.1ya.ç oldu{tundruı .kiralamak 1stlyen 
ıertn şeraltıerlni 1cıtanbuJ posta ku
tusu 1053 adresine blldirmclcrl. 1 

zıoo LİRA SAFİ İRATlıI - Galrı-ı CAlıALOÖLınmA SATILIK 1Kt 
tada.. Muınhn.ne caddesinde beton APARTMAN - Blrl Nunıosmaniye 
han 50.000 llrny:ı. .satılıktır. Beyoğlu caddesinde 5 kat 40,000 llraya. biri 
Umum Emlak Bürosuna. mürııcııııt. Himaye! Etfnl sokağında 4 ka.t so,opo 
M1s r.olmk 17/1 Telefon: 42335 llrnya. Telefon 36.3 HCı..~ytn Pcktaşai 

i 
. mftrncant. - 8 

EŞYAS LE DEVREDll.ECEK YAZI.:. 
HA1'"E - Sirkeci Muhzırbaşı rokak 
Güzel Han asın:ı kat 2 No. lu yazıha
ne devren klrnlanacnlı: eşyn.sı satılık
tır. İçlndekflcrıe konuşulması. - 2 tcretıe taşrnya gltmeyt kabul eder USTA VE KAPICI ARANIYOR - 1430 elektrlk motörli :ıntıııktır. Gör man klşlık veya senelik olarak ııran

pşottzAR> remzine mnrncaat. - 1° Bhıa tandrMmda dabn1 ~alışmak mek ıstlyenler Slrlrec1 :şimendifer ıs- maktadır. :Su ev~aft:ı np:ı.rtımnnı 
BİR B here duva.rcılık ma.ran.,...,,,ult ve sair tn~on tnrşısındn Yeni Tlhiı: nakll- olup ta. klrnyn. vermek isteyenlerin SATILIK EV - 11 oda. aynca 2 

AYAN - Doktor muayene- 5 v.... İstanbul 20-0 poon ntusunn ace'e o\1alı daire vnsı meyvalı bahçe aarnı~ 
=-~~~e veya ynlnız bir ba.yın ev if1el' ellndcn gelen aylıklı bir usta ve yat anbannda. mfiracaat etmeleri. - ı tulumba.. Pazar günleri sallahtnn 

SATJLTX EV - tl'&küdnrd!l Sell
mlY,e civannda. elektrik., su. h:ıliçe va 
kuyusu bulunan tramvnya iki dakllaı. 
mesafede 8 odalı iki daireye de to.'k
shne elvcrişll dört yol ağzında. kulla
nışlı. bir ev s:ıtllıktır. Üs'Aüd::ır ret>
hlrh:lne bltlşit':Jnde '14 No. y:ı. ba.y 
İbrahlın Glrgln'c. - ı 

yapar akşamlan evine dön- tkmirclllk, kurşun kaynatrı ve clck- SATILIK Motörl- kü ı-.... akşama kadar B:ıkırltöy Yeni mahal-
Dıek. fizere nın---'p ,. •-. Ak fırföen anlıyan bir işçi ve ı;11 apartı- - u Çu~ b:ılık KARTAL l\'IAI,TEPESL1\'DE - Bir l 
-- da '"'""'' "9 --..~· - - .. R ıı b çı teknesi, Çalı..oıınayn lzlııft. tkıncı d •~ , e tstasyon No. 106 • 

KPLEPİR ACELE 6Affi,1K RAN 
ODALARI - tiç odanın tamamı ve 
iki oda.nm yarı hlsrelerl iYl blr mev
ktde satılıktır. Eminönü meydnnı 
No. 22 müteahhft ıŞerlf Dol".'U'yn nın
mcnat. -1 

.-...
111

n_ <B.Y) rümuzunn mektupla man ..... pıcısı ar:ı.nıyo.. ume a- ta.rafı emuJOıu ve blr tarafı deni- --------------
ur.tc:ıat. nınds. 14 n~rayn m1iracıuı.t. - ı Vakıf hanında Zet'Jye mümcaat - '1 ze ya~ın yol ?f.' ~çt\nctı tn.rnfı demir HASIRCILAlt - Il!ı.lıkpıuınrı Tü-

,,_,1'RATiöt KUVVETJ..i _ •·'-erlik BİR BATIN EVİNİN İDARESi SATILIK REl\IİNGTON YAZI MA- ve dökmecllllt ıtabrlkru;ı olup fnbrika tün Gfunrlit5;ll Zind!ı.nk:ı.pı ve civar-
., lllflğt 4'm. - İÇİN _ ı:v ~ bilen bir kadın KİNESf - Gllrmek ve almak ıst!- ve t~ inşaSma mfısalt on bir kü- larında dfikkfı.n veya mağll.Z.l 1la\•a 
lıendlai olmaynn bir mnkine mil- almacakttr. Adres: Xa&klSy Ferdi 1, yenler Pan~ıtı Tan Sineman :ynnın- sur dönüm tarla 83t1lıktır. İ!raz hn- p:ırasile devretmek isteyen.Mır İst!ın-
da Millı iş an:vo~. Mümcııat: Aq:ım'- postrestan _ 1 da Tan Itrlynt mn~n müracaat rltası Tardır. Milracn.at: Göztepede bul pom kutusu 145 e mektupla 
- endls riinıuzuna Cevat Paşa 30kak No. 21 de snkrii :müracaat cts!nlcr. - 2 KELEPİR ARSA - Büyükc1ere ve 

Amavutköy asf~ar.ma. yüzü olan 
Mccldlyeköyünün en Jyi bir yerinde 
Boğaza hakim on dönüm bir nrsa se
reıc 1amamen veya klsmen saulıktır. 
Her akşam 7-8 nr:ısı Beşlktaş Hns!ı
rın t'nddesl No. 88 e mürac!lat. - ı 

..: ARIYORUl\t _ 3~ yaşındayım. ALMANCA KONUŞAN_ Tt1rk aile SATJLIK :ı\l..MAN PİYANOSU Sagun 
nnerllkle alAka.m yoktur, Müteahhit neminde beş :raşmdıı. bir çocuğa ba- Fatih İskenderpaşn mnhnTiesı Fey -::.--·------------

bnJ•~dda Ve mübııyaacılık gibi '°'erde Jt9eak ve Almaııca ôğretecck bayana 'ZUlla.h Eteneli llOknk No. 23 bayan TAKSİM - Cihangir. M::ıçkn, Şişli 
.. :_-. unı. Bunn. nıOınasU il ~o- ihtiyaç vardır. Büyilknda. Nizam cnd- Nezthe. Pazar gilnlcrı 3 ten sonra. veya Kurtu'uş semtlerinde 2 - 3 
·;;~ Posta kutusu 2071 numaraya dem Karakol b.rşt aı.rası 45 numn- - ı odalı bir npıırtımnn aranıyor. Akşam-

caat. ralı eve yazılmM1. Tel: 21263. SATILIK Al..MAN PİYANOSU da R. B rümuzunn mektupla milrn-
-------------..:·;... caat yaoılmnsı. 

M ?ANSIZCA VB İNG1LtzcE - BAYAN ARANIYOR - Müessese- Her gün 13- 16 arnsında Kızıltoprak SENJ<:J,il'ıi PEŞ1N - +~-"-bulun 
tı •betuta ftlaf, eSı ve yeni Tth1ı:- m1zde çahşmak üzere altı be.yan:ı. 1h- Hamdı bey sokak No. 11 e müracaat .ıın~w• 
~ lyt bilir, muhasebe aervts _,m_ tlyn.ç vnrdır. (;alnta Blllfır sokak - ı IAleli, Tiirbe, Cağalo~lu clvarındn V(l-
ııµude çaı ~ ya Maçka. Şl~ll, Taksim tarafında 
tıaun m=t" Tür'klye ve Avrupada Btllftr han No. 9• - ıoo LiRA'l'A ACELE SATililK Pİ- iki, ilç veya dört odalı knlonrerli ve-
~bnlo ve elhra':ı • ;:ıe~A~~ BİR KIZ ÇOCUÖU ARANIYVR - YANO - Demlr çeı-çevell çok sa~la:n ya kalorifersiz bir klrallk daire ara.
flrt den tecrfibe anhfbl olan bir ba: Diş doktoru muayenehanesinde çalış- mükemmel halde. Nfşantaş Şa!r Ni nıyor. Sant 11 - arasında mllracaat. 
~veya hnsust nıfiesseselerde ~ mak Dzıere. Emtnöntı Osman eten dl gAr sokak No. 47 _ ı .;T_;,:..:23=2J:;..5.:.· ----------
- ktadır. P.K. 415 e yarmluı ban No. 8. - tı1 VAz1YETTE _ Pek az kullil- Sl\Til.IK ECZAHANE - Kırklııre-

l>b>LOMALJ E KIZ İŞÇİ ARANIYOR - Trikotaj nılmı.ş General Eletctrlk marta ev llnde Şevket Esen Eczahanc..<ine mü-
dtrıttc CZACI - Me&ul mü- ton!eksiyonunda çahşmıo veya ~ış.. buz dolnbı .satılıktır. Milrncaat: Sala- racaat. 
Jla arıyor. Şebzadeba.şı bman x.x. ------------
-~ eczahanestne t H. veya Bah ma.k ıstlyen dtk1' Blnger bWr işçiye cak vı;dül soknk 35. - 1 5800 I.İRAYA - Müstakbel Yeni-
~' Ga.Up Ecla Deposuna. _ - ihtiyaç nrdır. Overlok bilen terclh tapı nhtım sahasında köşe, yedi 

.. Qg 
1 otunur. Müracaat: Mahm•.._.ra Ya- SATILIK - Yüz eUı beygirlik b!ı-- u • ., .. v h ~ I oda Ud dnlreye kablli taksim, dört 

~- AHÇI _ Alaf P<U'\... -·-- nm ban No. 45/49 1 ar malUllcs " bir adet bUh:ır ım- -'..i ~ ·--. - zan İsti ı 1zm kat. henüz VC•ı;••.. yok ycnl kArgir 
_ Jemek piflnneainl bDlr. Büyiik llt1CELLlT _ +_.ertnde _,,_.~ ı .. yen er - lr Gflzt Bulvnn f -aesae.e1en1en boa "'i' ~.._,. 1335 Ko. ıu aokak 8 num:ımda Mlz ynpı. kuyu. çl te sarnıç, hıımam 
Otenercıe se"1sbn vwdır. 1çJn lca lp;lye !hti~ vardır. Tnhta- Arseve müracaat edebilirler. _ 1 elektrlltll ayda 45 llrıı gellr~I. Gezmek 
,_. • llldno ~erinde, evlerde taJe Uzun~ bqı Ya.vqça Şahin ve görOşmck fçln D:ırü~fakndn bay 
llnı ~ram. ilpm'c.'la (S. K. A) .,lcak No. 11 Ç1qic\ ve Mücellit Emin. ACELE SATJJ,IK BUZ DOI.AIU _ Hilmiye. 
- ~. - 2 _ 1 Kelvlnatör nrnrka 4 a"""' -yet te- =;.;;.;;,..:;....;;..... _________ _ 

Bja J.....,, .. - MODADA SATlLlK AR~A - hl 
.., ın.+~KTOR _ ön6m~e,.. ..,_ ~..._ . miz kullanılmış buz dolabı ece.le sa- d.ı sJ 1 ( t-
-. - ... -.,rtn tııyl t .. ı.. .ır.u "" _,, T&'!u.I.r.CI ARANIYOR _ Maki- tıl~ktır. Eminönü meydanı No. 22 ye ca :.ıcye cephe bu unan 4Cfl0) me 
-.ı ın"~-- an ~. :remnl, bu- nelerden anin._ .. tecrftbell btr tesvi- .. re mfıfrez nrsa toptnn Te ])erakende 
-- -se v- ~- .... --ed ...,,.... mumcaat. _ 2 İ -.aıalttattır - 1 • ~wuı e il yeçlye lhtol,Jao YM"dır. :iat.eklllerh\. satılıktır. çinde dem.lr, tu!;la. ve ha-
l'lınuzuııa ~et.~nı gazetesi, •Ak.• Cankurtar.ııı. Ahll'Dpı caddesinde DEVRREN SATILIK EL KF.SKfsr- "VUZ -..ardır. Mod• eaddMlnde ,, 
- Pl:ı blldlrllmesl - 1 Tem1z ~ fabrlkıuıma milracaatıan. El zımpn31 ye tıpa mıılctnesı 57 x82 No. dn bav Cemnl'e müracant. 
~~:.!~MALI " 'l'ZC- _ ı ynpılabl'eeek ve eski hurufat ve KtlctJK ÇAl\fUCAl>A - ömre Bey 
elen bir ır.n•uıs - Kibar nile- KlTiBt BtJSUSI A.RAl'ıı'IYOR _ matbaa takımı olanlar vrya devren korusu namlle mnruf ve 95 dönfım 
,_ onıa~buı Od ooetlk ~~tına Bir lfrkethı §ah8l ye :resmI i•lerlnde matb:ı.a s:ıtacaklann makine resım- erazlsl ve derununda memba suyu 
-. •~ ... eşguı Olınak '"-re •- .,, lerlle birlikte Akşam'da SAE rilmu- ve yüz yirmi nrnba ru alır tali fırın~ 
'""'"· .a.'Jtl-'-"- u;ı;c ~ arı- çal$nlacak ""·ket müdürile b!I'- ekt • • !> N ~ -·~ .. ~ Akşam ~ ,.. zuna , m up.a. mü~ant. - 1 ve sucuların hayvanları durdu~ 
-: • rfhn~ ünı e ate aeya.hat edecek l"ra!ım bilir, otuz beygirlik kügir ııhır n~ \'C bunun 

2 İŞ J m ca.at. 2 1Y1 btr alle terblyest görmtl.§ 25 - 35 ARANIYOR - Ma:ı;ot, gnz veya müştemilfttından şcht'lrc otuz Um 
- Ç ARIY ANLAR 181 aramıc.'la olan1ar t.ıeıtlh edlllr benzlnle çalışan Yl!Li Te müstamel kfra getirtr t<*u~ Te memba ~""mun 

DakWıo bııtr. llet 100 llra verilecektir· her marka traktör ve teferruatı ve ~-,, .. ~ 
İlet A• ..... _ Aqrun'd'a SAE, rümuzuna. mektupl~ ha)'tl1Jll4 çetlllr mJb'Ler Ye orak ma. dahi yevmiye beş llrn hasılatı oldu-

kntıraer...._....•.roa - Btittbnctl ~ müracaat. - 2 1dnest &Imacak, !atmak Jstlyenlerln ~ndnn tal'kip olanldarm Küçük Çam-
• nıatbı~el_fl, terlt ve poıu; ba.- mektup veya §lfahcn Ankarad:ı De- lıcada su arşısın a 2/1 numaralı 
19 Uıtı ._.~e çahp.bllecek ~le- JIOBİLllCİ AKAND'.OR -· Liiks n1zcller eaddesf Çakır apartımanm- hanede bay Emin'e mfiracaat oluna. 
.!!!el. ~vardır. Galata Necatı Bey tnobıtye LŞ1erlndcn anlar blr ustaşn da Burhan Çnkıra mfirncaatları. RUI,UNMAZ FlRSAT - Küı:ük 
~~ o. la müracaat. 1htlyııç vardır. Sanayi mektebi me- 2 ı ba 
-UU>B zunu tercih edilir. Anadolumm 1y1 - Çam ıcada .l\l ~nda Bultnıı Bn~ 

Jiealet l'e - 1tı t1fWk aile tçm bl. --..d _ 1 •• KOMPRİME MAKİNF.St ARA".·rı- namlle maruf nezareti emsaJs:lz 63 
~ d ey illertne bakldle Yakıt r 1~ e -ııcalrtır, Ak§am'da · ,, dönüm erazl bir eski ev üç odalı ev 
'-.e • ~ bir k <SA.B> rtlmuzuna mektupla müıa- YOR - Müstam~ veya yeni derhal mutfak hela blr zemin '"-t1 600 ku"tu-k 
.... dlkJcti aylı.t adm aranıyor. c:ıat 2 fş ynpablllr bir Komprime makineSI AU 

blıdlren nılktan ile la.m ha- · - atın almacattır. Satmak isteyenle- çeşitli bağ Avrupa aşılı kiraz. viJne, 
!!:f adreaJn~ Dıekt11pla İzmir P. X. YAliLI BOYA İLE - Yazı yazma- rin (Hftl idaresinde Osman Çapan) a ayva, incir. ceviz. nrmutlıırl!e mPı;hur. 

llnCP.t rrıftracaat. - J mnı ldl1r bir toeula ihtiyaç vardır. bir mektup ile mUrncruı.tlnrı. - Bir kuyu ile bostana elverişli akar su-
•~n~ l.tr L.\znr _ Dlldoçlye N~ IO lira Terllecektlr. Aıtşam'da Yll toprağı münbit mnhsuJdar.Tnliplc. 
'-nbuı ~a tııtıyaç vardır. İs- 8.AE rümıızuna mektupla müaeant. rln pay.ardan marufa her gün 9 dan 
~ •1.1 tıtaphaneshıe mm- --::---:----------=ı 4 - Kiralık • Satılık l6 ya kadar lçlndckllere mümcna.t. 

btJa KtlHENDİS - FEN MEMURU Mi- MF.CİDİYE K(h'tINDF. - Gerek 
~AÇ v!a~~EM tıu BAl'A.NA. blTI- HAR ARANIYOR - Büyıik işlerde 30.000 LtRA - Ca'bl caddesinde ev asfnlt üzerinde ve gerek ıç tıırnfl:!.rda 
~t Na. ~ -TÇal'flkapı Yeni Okul çallfDllll idare edebUecek kablllyette 40.000 liraya Ferlköy clvanncln 4 da!- büyük ve küçük konforlu vllli\laria 

k 
.. t w,. ~ KAmll sayan. o1a.ıı ve Anadolunun Jyt blr yerinde rell 5 şer odalı npnrtmıın. 75.000 11~ ke:ı;a büyilk ve küçük miktarda sntı-
,.g YER ALl]tf çalışacaktır. Akşam'da SAE rfim.uzu- r:ıya Veznccller clvanndn 6 dükk5.n, lı.k arsalar vardır. Sirkeci Bfıyük İs-

lıllhı.t blUnnış ACAK - L1cıe tnh- nn. mektupla müracaat. _ ı 75000 liraya Cihangirde 972 M2 ıır- mail Paşa han No. 6. te~efon: 23486. 
~ı tahst1 e-•~ :ltrnat etmeden sa, 45,000 llrnya suadlyede çok gü- tt... 
•1ana ihtı ..... "9 bir Türk bay Tcya MATBAA tşçtst ARANll'.OR - zeı yapılı 3000 llra iratlı villa .satılık- ' KuwıLIK DEPO - Veya !.ki dükki\n 
lbn nıerteJn~lr Tardır. İknmetgfılıı- Bir matbtıada mücellltlik, mürettip- tır. Ferdi Selek Türk Eru.lat ve İlfın olmaya çok elverişli. Kuzguncuk Pa
lds Bibi 'Vesaiti noktada olması de~ llk Te nınklnlstllkten anlar ve lleride Bürosu. ömernbit han 2123 Galnta §:ıliman caddcsı üzerinde 74 No. hı 
•aması >Çnrttır Y:natliyeye ~lı oJ- bor;:ı'k tn o!abllccek ve idare edebilen T. 42368 _ 1 ~lr bina Aklrnlıktır. Bltl~l~indekl 
~ kut,, .... _· ~zı Ue İatıuıbuJ 

757 
aranmaktadır. Akşam'da <SAE) ye veya nknra Yenişehir postn 

- -u.ua ınuracaat rümuzunn mektupla. münıcan.t. _ 1 3 kutusu 1043 e mfırncnnt. 
ERKJ.:X: \'El'A • • 4. 5. 6. '1 ODALI - Klrıı.!ü talo-

AltANJYOR • KADIN TEZGAHTAR OTOMOllİL TA!\IİRCiSt ARM"I- r1ferll n.pnrt.nuuı)ar aranıyor. Acele KF.LEPİR KÖŞK - Büyü!tndnd:ı 
1b1f ve te~ Evvelce bu SŞte çalış- YOR - Bir garajı idare edeblleeek mürDcant Ferdi Selek Tfuık Emlak \'C Cami mahallesinde Hacı Necip Bey 
atanınakta<tır n2t06verebııecek b1r1sı t.aJcmı olanlar tercih edilecektir İlft.n Bilrosu. ömerablt hnn 2123 Ga- sokağında 5 num:ıra.lı kôşk satılıktır 
!!!l!acaaı. · 77 ye Telefon.1a Anadolunun Jyı bir yerine gldecekUr· lata Telefon 42368 - 1 içi dl§l yağlı boyalı, muşamba döşeıı: 

~am'da SAE rümuzuna mektupl~ elektrik. banyo; a:ı.mıç, baht;<e, aync~ 
-.KADDf Tatzist V muracaat. _ 1 5000 LİRADAN sso,oeo Lir.AYA - çamaşırlık; Adada. gişe mcmunı Sab-
..aı nranınaktacıır ~ e canlı man.. Kadar satılık emlAld olan3ann blzmt rl Kura.ya müracaat. 
Temenlcl aotaıc 9 ft ürncaat: Tünel ŞOFÖR ARANIYOR - 5000 Ura. ke- müracaatfarı Ömerablt ban 2/23 
~n kapıc?Srna. 0 • lu Hoş aı>artı- faletı nakdi verebilecek bir flrketln Galata Tel.:• 42368 _ 1 2700 1,İRAYA - tiskfidar, Fıstıkn.!tacı 

otıomoblllnde ...,,._A<>., 1 Yeni Mektep civarında. Çi!te Çınar 
MUREBBI·"'._. .. .. A"'I" ,. .... ~ e!b1ses1, :Fa- .._. " Ar. ~ ,.., ~n.. taeak yerı GO.GOO I;&AAYA KADAR - Rumeli ve Köşk solta~. 11 ve 16 N::ı. ıu, 22 

,- .. -da bir -ket l'l>Au~ ~ - Yedi • yemesi temin edilmek şar- ll "'-"' '" ,...,.. ı tile Anadolun •yt b .sahilinde depoluk yalı .:ıatın alı.na- ra kira, S odalı, 20 seneme valtfı ve-
'8ıı ıvı re!c ..... ""lı l'"-- 'bllir1 çtn tecrü- un • lr yerinde çalı- rDm * ....... ~ §acaktlr A"--'da caktır. Ferdi Selek Tül'k EmlAJc ve lş, terlcos ve elektrlkll. mnnmra- ı 
Jaan İiıg"'--c) blr mı. ..... L.L.ı . <Terci- • "'9~" SAR rilmuzuna '"•- h Jor u-.; .... ~Ye aranı :mektupla müracaat. 2 .uaıı Bürosu Öinerablt han 2/23 <Je.- ev satılıktır. İskeleye ve tra.m-

• Büyütada Nlzam caddeat 
92 

- ANAD lat.a. Tel: 4:23«8 -1 vaya 6-7 daklkıı. _ 3 
aa&ra saat 5 llc 6 arasında 5S:ııs nu- OLUNU - İyi b1r te}ırlnde 
!!,aravn. telefon edilmesi nu- ;ıaYat 90 kucuz tekaüt olmak şarU- 70.000 - 250.000 LDlAYA KADAR - SA'11LIK EMSALSİZ YALI - Rü-

l\UZGUNCUit - Pnp Limanı cad
desinde iskeleye blr da.klka uzaklık
ta bulunan 145 numamlı ya3ı satı
Jıktır. 10 oda ve ite kattır. Her k.nt 
nyn ayrı kiraya verUcblllr. Ayda. kırk 
Ura icar getırlr. FJektrlk. su. havn
ga:ı:ı vardır. Her gün tçfnclekllere 
müı'tl.caat. ~ 

YEŞİLKÜYDf; - İstanbul cadde
slnde 9 odalı bahçcll n.ltmda 2 dıik
krı.nı demzc yakın ıçinde sa.mıcı ~lck
trlğl ol:ın 61 No lu ev mtıhktır. İçın
dekllere ,müracaat, - a 

MVS'J'AKİT, DAinE ARA~IYOR -
% - 3 odalı konforlu mfistn.ldl daire 
veya erkeksiz b:ıyıın nezdinde mobU
yell 2 oda aranıyor. Tıık.s\m, Aynz
paşa, Harbiye. Maçka, Uılell, Fatih 5 - MÜTEFERRiK 
olablllr. 20096 ya telefonla mürncaat. 

nso J.1RAYA SATILIK EV - Det- TÇNA DERSEVİNDE Muktedir 
terdar Arnb:ıcılnr sotnğı 14 No. tıç lise mualllmlerl tarafından orta ve 
oda, elektrik bahçeli ahşap ev satı- lise talebelerine riyaziye - !IYJk _ 
lıktır. Mısırçarıun arltasında Kanaat klmya ve Usan dersleri verilmektedir 
Bııkkallyeg bay Bilsey1ne müracaat. Aksaray Atatürk Buhran No. 88 - 7 

ACELE - Taşraya azimet do?ayt- ALMANCA DERSLERİ - Usulü 
Bile ü•üdarda iskele caddeıdndc 25 tedr13l mükemmel olan bir Almnn öğ
No. ıu şekerci dilıı:tAnı devren ıı:ıtı- ret.menı Almanca dersleri vermckte
Jıktır. Şekerci dQkkAnma mliraeaat. dlr. Bu ti.unda ikmale kalmış tale-

beYl ımıtııana hazırlar. Pa.znrdan 
SATILIK BAÖ VE EV - Erenkôy maada ber gün aant <t ten ı ye kndnr 

Kozyatağmda fennt bir şekilde tesis İst1klAl caddesi 1S3 No. Hıısan bey 
edilmiş en güzel çeşit iizümler ye apartman 2 net merdiven 1 fncl knt 
mevva. ajtaçlan bulunan on dönüm~ 41 No. ya mtlracant. 
lük ve ibıerlnde tahminen 15 ton 
mahmıJft ne beraber bal ae•- _ılt.'LUNMAZ FIRSAT - İ.ş!nl bü-
le satılıktır. İçinde ilç odalı klrglr yutmelt veya devretmek ıstlyenıcre: 
blr ev ile ahır ve birisi bostan olmak: Esaslı TC ciddi bir !ş lçln beş ilfl on 
üzere iki kuyusu ve elektrik tc mev-1 bln Hra 8Cr1Jlaye koy~rım, tlc:ı.rc!. 1ş.. 
cuttur. Tnllplerln 44533 telefon No. le:rlnde bulundum. Iş!.nl büyütrnrk 
sunıı müracaatınn için p:ı.rayn veyn clc!rli lyJ bir nrtm-

. daşa 1htlyacı olanların yahut isınl 
ACELE Al'ARTIMAN ARANIYOR - devrrtme.k lstiyenlerln Akşam'dn 

Osmanbey, Maçka, Taksim arasında cCiddi• rümuzunn tam 1z:lhat!ı mck
C5-6l oda. tercihan kaloriferli btr da- tuplıı. mürncnatınrı 
!re nranıyor. Tckllflerln Tel: 110527 ye . • 
blldlrllmesl BiR JNGİIJZ BAYI - Ehven üc-

. retle mfikemmcı İngiliz Usan dcrs1eri 
FiltSAT - Üsküdarda. Kilçük Çam- verecektir. Qok koıny ve ı:ıerl mrtod 

lıcada 90 dcnümtnk arsa ve ic;erlsln- «~ns. rfımuzuna mektupla mfı
dc 7 odalı bir köşk 400 kök armut raea.at. _ 1 
nğacı ve saire ağnçlar da çok, Akde- . f<'İKl\İ T. KARDEŞOTı>l\!03İL 
nlz ve Mıırmrnayn bakar. İçerisinde OKULU _ Maldnst şoför yetiştirir. 
çamlıklar Kııdıköyünden BUyilk Devre ba.şlangıçları: Eylül _ llkkiı
Çamlıcaya yapılan yeni yol kenarın- nun - :M:ırt ftylandır Tn.fsllM lçhı 
d:ıdlr. }!Ö~"k ve CÖriişmek lstiyen- programını 1stey!n1z. • Bomontl trnm
lerln: uskudardıı ALlaınntnşında Şile vny durnRt; Şlşll. _ 19 
otellnfn yanında bakkal Sevket Bay-1 fml-------·-----
raktar'a müracaat. - s 1 MEXTUPL.~RINIZI ALOIRINIZ 

SATJLIK APARTMAN AKSASI -1 Gazerem~ 1darehancslnl adres 
Nlşantn§ Vnll konııjp caddesinde I olarak g&rtcrmlş olan karllerl-
8 x 21 eb'ııdınd:ı. bir arsa 10.000 llr.ı- ın1zden 
ya satılıktır. Müracııat yeri: Ot.lata SN - N K - A FA - E\'liid -
tTnyon han No. 24. Telefon: 42527. Oleay- A Ö-T KB - K y ı~ _ 

,., inşaat - Bayan - F l\l -
BETOuLU - Aynalıçaşme Sü- U t K • 

rurl ~ede kfıgir ev 4 oda 1 mlit • • 
f:ı!c "e ç:ınuışırbnne tar.v·a elekt k namlarına gelen mektuplan lda-
tcrkosu No 2 23257 tel r' _ n rehanemizden aldırmnlan rica 

. • e onıı mum- olunur caat. _ 
4 

•ıiıııııiii-. __ ._ ______ _. 
Şft 4 & 

Türkiye ttmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulue tarihi: Ul88 - Sermayesi: ıoo,oOO,oo(bTilrk lirası Şube ye 

ajans adedi: 265 
Ziraf ve ticari her nevi bankn muam~lelerl 

Para blrikttr~nlere 28.800 Hra lkraınlye veriyor. 

• 

-;~~~~=~~~·---.:-~S v: S arnda§a ihtiyaç vatdır. Resim Taksimden §1§11 ve Mnçkaya kadar mellhlsar, Akmtıbunıunda. 1:,-ı - 15 
~ - ı;:.-: EC?ACJ VEYA KiMy'A: BAi: ~met hol ne birlikte Aqam'da tramvay 10\u berinde satılık a.pa~ numa.rah bin beJi :ytlz metre arsa. 
na Jhtl u: lbe tabsfll yapllllf 2 baya- uzuna mektlıpıa mt!racaa.t. man aranıyor. Bizzat a&htplerl>lin kırk metre nhtımı D:1 dtrlreyc kablll zıra t Ba k la.rıdn-~ vardır. Tele!onln 54,45 ten 1 müracaatı. Ferdi atlet. Türk Em- taksim otuz odalı konforlu yalıdır. a n asında. kumbaralı Te !Utınrsız tasarruf hesaplarında: en 

vyu alınmn•n 2 Bir 3 lMt n· A- ö asıt 1 az 50 l!_raBJ bulunanlara senede 4 dc!a çekilecek kur'a De ·••lhdakl 
"9 bir - - marangoz-_ SATILIK EŞYA ve .... BUrosu merablt han 2.123 v asız otuz bın lirnya satı ılı:tır. pllina gore 1krnmlye dağ]tııncaktır~ --· 
fabrııc:ba.r memuru ile cmn ve ş!~e G:ılntn Telefon 42368 _ 1 Gezmek, gönnek için 1çındeldl!re 4 lldet l.OOO liralık 4•090 Ura 

1 'abnaca,;;da çall§DU§ bir nstaba~ SA"'"._. müracaat 60813 telefon gnyct güzel, 4 100 ftdet 50 Hrabk 5.000 llra 
~ r. Telefonla 54,45 ten Tan- SA ·~ GALVANtzı.t OLUKLU llt1HTELİF YERLERDE...:- 1'abrllı:a efY&S1 da ayrıca sat.Wktır. - 1 • 500 » %.000 » 120 » 40 :. 4.809 ~ 
- tıhnmo.'1. 3 n ç - Ytlzlerce ton aRulıP, da.ya~ ~ e:lverlfll bina ve blnaaz 4 250 ı 
t.... TP.ıwb tz Ah.E NEZo+---.,, _ Gen ır, y\Wcrce yıl toprak altında kalsa ~rsalat. FenU Selek TOrk Emllk n DEYREN SATlLIK - 'l'ütilncü ve "- • 1.GOO • HO • !O • 1.118 ,.. 
.,, lr aile la u'lıır. ç, çürfiınez. paslanmaz ve bozulmaz '"'vi Dan Bürosu ömerablt han Galata ~cu dükklnı. Bebek, Beşiktaş, Orta- 40 • 100 • t.000 • 
ltııe baknca:ı ;e bir ~şinln ev f§le- kullanmadan çatı .,. du.,r oİ~ıı: 2/23 Telefon 42368 _ ı kö7 tramvayları durak yerinde her DİKKAT: Hesaplarmdatı paralar bir aeııe içinde 50 liradan aeaR! 
tlı- A gnra ÇDlPmesı f&ri- kullanılır ve fca.bmda hattd b1r lr:if1 ~ıntı tamam mliştcrlsl lııı.zır lşlek dft~miyenlere ikramiye ~ıır:tııtı takdirde "' 20 faslaslle nrıleceJrtlr. 
llıtı.ıuıı rnnıyor. Akşam'da <T .M> ıil- t&ratıncıan kurulup .Okilleblllr Mti- SATRIX ARSA - Göztcpe civan bir vaziyette Ü7erlnde gayet büyük Kuralar senede 'defa 11 ey141, 11 blrinclkinaıı. 11 mart ve 
~ a mektupla veya lJAıı memur.. racaat: Göztepede Onat Pqa • tak mektep karşısında 1833 :ıı1etrellk bir ar~iy~ veyıı. depo ol:ıcnkyc:r de var •. 

. a nıııracaat. No, 2l de NuretUn ~ so atsa .satıtıktır. Şaştın Bakkalda, bak- Karak?,Y Necatı Bey caddesi 48- Mlj 11 ba-ıfran tarihlerinde çekilecektir. 

-1 tal bay Kt•una aıtraca~t_. _ : No. m\ll'acaat. _ tl ~--••••••••••••••••••••••••" 
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--ır.Rl'm------------------1 SATILIK-•~~,------------·Muhasebeci 

Pırl ntalı n elmadı saat elemek, bir kelime ile S t N Q 1 B 1 AA T t demtktlr, Cün~ 
Pırlantalı ve elmulı saatlerin bilttın hakUd evsafı meşhuru llem olaıı etNoım saatlerlnd• toPtaılnııttır. 

Bunun lçln : Saııt alacatum zam.an. tereddlldstıs. SİNGER a.atl almaJııanıs. Ve saatin lır.erlndekl 8 t N G il ıt 
markasına, mU~semfzln adreslne d!ktat etmenfs llzımdır. 

Modayı takip eden her kadın lçln tmnetıı taflanle ve nefta ttleııwılertıe haldtaten naun dlkbt.t ctlbe-
eıa l1ll~~""ulljt.Ai N U R aaatlne aahlb olmak ldeta bir saadettir. • • • 

NUC.K :» A ı I Rop rfdecelt en makbal dıyeliktır 
nen rhel 

No. 82- D. Elmaslı ve 11 pırlantalı MO lira 
No. 82 - o. Elmas.lı ve ortadaki bQyi!lc o1nat tızere 11 pır'lant&Jl '100 lira 

No. 82 - I!!. Elmaalı ve ortadaki lle kenarlanndakl btıyilk olmak 01.ere 11 psrlantah 800 Ura 
No. 82 • H. l!!lmulı ve ortadaki lle kenanndakl daha btıytlk olmak 1lzere 11 pırlantalı D80 llra 

• EMSı\LLERf GfBt 15 SENE GARANTiLtDtR. 
Dikkat : S inger aaaUert !.stanbulda yalnız EmlnOnQ merkeztndetı maR~mızda satılır - istanbulda fUbemlz 

Ve her keseye uygun 

Bahçeli kagir köıkler 
Çengelköyllnde, Havu7b&fl oad· 

deshıde ft 11&~ ~ 
inde dört ta.ratı IOkat. blr ada 
1çlnde tamamı 2245 m9tr9 mu
rabbaı tı9 t&rt.b taf dırn.ı4ı 4 
k~~ 

. 2 No. ll lı:Oft ltt tatlı maa 
balıçe '11D Mr. 

1 No, h k~ Oıo tatlı maa 
bahÇe 438 ın. 

4 No. 1ı ktıft rt1 b.t!l ma.a 
bahçe 588 Mr. 

il No. 1ı kÖIJk 1k1 katlı maa 
bahçe S74 Mr. 

Tamamı ve yahut ayn a.yn 
olarak satılıktır. ırıatıannı ve 
.salr tef.sllltını CQTenme1c lste
yentertn, Oalatada, ttnyon b&
nında, İttihadı 1-llllt Sigorta flı'· 
kettne müracaattan. 

aranıyor 
Net 200 ll.raya kn4ar ınaa, vertıecek (100) bln Ura aermayell bir 

etrteUn mııhasebeatnı tdare edecek 20,000 lira kefalet mel.."tubu vere
blleeet tecrtıbeı.t lc1m.se terclh ed.Ull. TercQme1hal ve reslm, oUzeı bir 
yerde çalıpcaktır. Alqam'dıa CSAB> rllmuzuna mektupla müracaat. 

SERMAYEDAR ARANIYOR 
11(),000 Ura serma.yesl olan ve hl.len lpekit mencll.SU ve koza ~ıerlle 

kereste . ,.. un fabrtkua çallftr vaziyette bWUnan Tthtirenln en bllyük 
fpetll lromblnaaını 1dare •tmlf reno btr telaılsyen yubnda yazılı lf
lere <~> • (100) bln llr& arasında sermaye koyanı.t ortak atamatta
d.ır. Konacak serme.yeye ıenecıe " 20 lclr garanti edUlr, Alqam'da 
SAE ıilınuzuna ml'!lttl!pl& müracaat. 

yoktur. Adre5 : SİNGER SAAT Mataıaııı 1stanbal Emln6n8. No. 1. ~ ELtÇABUK StfNNETÇI ~ 11111---------------------· 
~~~! :ün~t~~~R~? I 

Her akşam TAKSiM KRiSTAL'da ve son pansuman 
KABİNE: BeyoQ'lu Meşrutl}"Ct 

caddesl No. 47 Güne§ Aprt. ı 
Ev: ErenkOy, T el: 52,73, E z &B YILDIZI n 

Uhutl •esini. lstanbulun en büyük 

SAZ H EYETi refakatinde dinleyiniz. 
Yer bulmak için l\ltfen erken geliniz. M salannızı evvelden teda

rik ed ebilirsinz. Telefon: 40099 

ıo gün evvel mfi racant 

Öksürük ve Bronşit 

TURAL 
Komprimeleri d erhal keser. H eri 

eczanede kutusu 35 kuruıtur. Jl!ll•------ Sı-\ RACTIANEBASI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSİ ------·~ .. ----------11 

Kız • Erlte1' 
An·· - ilk IHAYRiYE LiSELERi Yabh • Yatısız 1 

Orta • Lise 

Lokman Hekim 
CDr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassisi 
Divı.nyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her ~ U 2.5 - 5 Telr 22398 

•rıılebe K ıydına b:ışlanmıştır. E kı talebı.>nın Ey u.'un beşme kadar taksltlerln1 yatırarak ka.yıtıannı yen1-
ınmelerı !!\z.ımdır. Sınıf bUti.ın'eme lmtlhan.anna 31 Ağustos pazartesı, Lise bltlrma imtihanlarına 8 Eylül 
alı. Orta kısım eleme 1mtıhanıanna ıo Eylül perşembe ve o!gunluk 1mtıhanlanııa. da 24 EylUl perşembe günü 
başlan ~aktır. Müracaat her gUn ıo d'ln 17 ye kadardır. Ecnebi füruu ilk sınıfl:ud:ın başlar. GUndilzlu ta-

~-IE!!!'ll--1•-• ıe::ıe mektebin hususi vesaltlle n akledll!r. Telefon : 20530. 

CÖ7J..0K KULLANANLARIN NAZARI DiKKATiNE. 
Zt:lSS PUNKTAL p:kllk eama.n diiny•ra tuınmıt 
bir marb dır. PUNKTAL lı.elimesl yalnı7. z•:f:.i~ 
fabrikaııınıa bnanl imtiyau altındadır. zd~:ıı, 
fabrikası allmell farika olarak her z•:ls."' ramına 
•ır 1 e•ni>d markaııı h•k etmi~lir. <.:amların 
lırırrindeld bu 1 markuı hakiki Z•:I~ PUNKT\L 
caını 8'1C1&1 itin blr emniyrt bıh!lt"lmcktedir. 7.•:1~"4. 
t'Ul'iKTAL ~fü:lük C'amlan bir l.afitr olcfu~ C'İhcll~ 
lıiitün dnnyada PUl\KTAI, marka yalnız 1.t:bs 
l'UNKT \1, ;ı:ii:rliik rımılıırı ılır. 

1 

!Hınk.tal 

AKIN 
Deri Elbise 

Dikimevl 
Deriden Pal to, Ca
ket ve Bayan Man
toları itina ile diki
lir. GALATA NE
CATi Bey Caddesi 

49 - 51 

HiGH SCHOOL 
lngiliz Erkek Mektebi : Nişantaş 

Kayıd l~!eri: PAZARTESİ, PERŞEMBE günlc.rl saat 10 - 12 
o.rcı..sında yapılır. Leyli yerlerimi(: :nahduddur. 

İkmal 1mt.hanlan: Ing!lJzce kı mı Ui 911942 de 
Ikm:ı.l tmtıhanlan: Turl:çe kısmı 17/011942 de (orta; 

lkmal im .ı .:m'arı: Turkçe kısmı 18 9'1042 d~ (lısc) 
tkteı-, "3 O 19'2 ç t' •ır. T ' f n 81ı:>78 

= -
. . ~ ,. ...... - l:J?i:l•J:)! ... 

z!;' )'Iİny3ğbrının hi\l'9hctınin " ksini MJl l cd C' ne 

- 1000 - !.ira ikr~miye verilir 
Adrese dıldtat: Z 1 No. 

LÜKS MAMULAT 

PUDRA. ALLIK. 

Muhterem Beşiktaş 
ve civarı halkına 

. ı<oıt kömürü almak lçln alparlf veren ve alacatı günlert t4y1n edl
ıen sayın mUştertlerlnıtzln beyannamelerini 3 gün zarfında ıntten de
pomuM. blldtrmeıerı rica clwıur. 

Beşiktaş Odun lske!esl lll No, Tevfllt Öııe.ş , T~l('fon : 40960 

--

ftl.22S61 ·İSTAN8UL·CAWOGLU YOKUŞU. N! 35 

Ali Rıza öneş kömür 
deposundan 

Kok. kömürQ almak lçln aıparlf veren ve alacatı lf{L'llert tAY1n 
edllen sarın müştertlerlmJzln beyannaf!telertnı 3 ııtın sarfında Uıtfen 
depomuza. bUdlrmelerl rıca olunur. 

N!şantq Baytar Ahmet Efendl sokak 19 No. 

ıı Atustos Paıartul aqanwutan itibar-. 

MAKSiM 
SALONUNDA 

., 
Gazetelerle 11An ecillen ve sabırsızlıkla beklenen 

namındaki 40 kişilik muhteşem revü 
BÜYÜK GALA iLE BAŞLIYOR 

Yazan: Mahmut Yesari -.... _ 
Ayrıca : 24 k4imc nıua77am SA z HEY' ET t 

r 
ı 

HOLANTSE BANK • ÜNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA : KAAAKÖY PALAS 

1 

~ 

AJANSI : MEYDANCIK. ALALEMCI HAN .... 
·BÜTÜN BANKA MUAME°LELERf 

r<.ASA ICARl .... 
MERKEZi ı KÜRASAO 

ŞUBELERi • AMSTERDA&t • ROTTERDAM - BUENOS AtAEI 

~CAS. • MAfUCAIBO - HAIFA P- WILLEMSTAO - ORAHJEJIA,D 

810 Dl .uJ'tEIRO • URTOS - SA0 PAULO l 
ı 
~- - -

lngiliz Kız Orta Okulu 
(ENGLISH HIGH SCHOOL FOR GIRLS) 
Kayıt muameleal 7 /9 /942 tarihinden itibaren Pazarteai ve Per· 

ıembe günleri ıaa. 1 O dan' 12 ye kadar yapılır. 

İkmal lrntihanlan r 
Orta okul ıon sınıf imtihanlan 7/ 9/194 2 aaat 1 O da. 
Tilrkço imtihanlan 23/9/942 saat 14 de. 
fngili&ce imtihanlan 21/9/942 ve 22/9/942 saat 9 da. 

Okul 24/9 942 P ırünü a eakbr. 

---• SÜMER BANK --IV"'4..4 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 
ı - Müessesemizin Derl ve Kundura Fabriknlnrına dalml 

i$Çi ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret işçinin kabiliyet ve kudretine göre günde 

120 kuruştan başlar, bu ücretten b~ka :tevkalA.de zamanlara 
mahsu.s % 25 zam ödenecek, aynca ö~le yemeği ve lt elbisesi 

vcrllecektlr. 
Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 eylül salı 

gününe kadar her gün ve 10 eylülden 19 eylüle kadar salı ve 
çarşamba günleri Çarşıkapıda ~ İstanbul Ayakkabıcılar koope
ratif! merkezinde :fabrikamız mümesslll Sinoplu Mehmet'e 

••••••'•müracaat etmeleri ll~n olunur. ------

l :!~~ı Yeni Kolej l"·~:ı 
İl1t - Orta - LIM Tıılı:slmde Sıraservller Be 

Her rUn aaat 10 • 18 arasında talebe kaydeder. 
Hususlyetıerl : Yabancı diller Oğretımlne ehemmiyet vermek. tale

besinin .sıhhat ve inzlbatlle yakından allkadar olmaktır. E*1 talebe 
kayıtlannı A~ .sonuna kaWu"yenllemelldlr. Telefon: 411611 

Fahri Dölen kömür deposundan 
Kot JrJSmürü almak ıı:ın alparlf veren ve alacaRı gtınıert tayin edi

len .sayın mllştertıertmlzln beyannameıerını bef gün zarfında lütfen 
depomuza getirmeleri rica olunur. 

Fındıklı Mebusan cadde~ 95-97 No. da Tel: 41352 

KISIMLARI-----Liseleri 
# KIZ ve ERKEK 

Boğaziçi 
ANA SINIFI - iLK - ORTA - LlsE 

Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve eıki talebenin kaydının 
yenilenmcıine baılanmııtır. • 

ARNA VUTKÖY tFTESARA YLAR - Telefonı 36 • 210 

.. ----- l\IUSAIT VE UYGUN ŞARTLARLA -----.. 

BURGAZ'a iHRACAT EŞYASI 
kabul cdl'Ce~. Bunlar için beş motörumüz emre Amadedir. İste)Cnle
r ln muak5y Palas Altıncı ka.t 15 numaraya nıürac:ıııt. Tel: 40501 

Acele bir Depo aranıyor 
Slıkecl. Galata. ve llnllç' ln 15öprUye yakın semtlerinde, dcııı • 

yakın mazbut bl.r depo nrnnm:ıktndır. 
Yemlş Vapur ı kel~sl lrnr.,.ısındıı. Sumer Bank f3 !lu:.:ız S:ın:ı.v 1 

ınli" !' 'si İsfanb•ı l S.ıtt'J Biırö una mtiraca:ı.;,;;tlılııı•••mm•~ .. 
Telefon : 21539 • 


