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Meclis bugün toplanıyor BU SABAHKİ TELGB.APLAB 

Varın Parti Gurupu toplanacak, çarşamba 
Almanlar 

Krasnodar'a 
yaklaştılar 

hükumet programını okuyacak •• •• gunu 
Ankara S (Telefonla) - Büyük Millet Mec

Usl bugün saat 15 de toplanacaktır. Yaz top
lantısı 10 gün kadar sürecek ve Meclis, İldncl
teşrlnin birinci günü toplanmak üzere tekrar 
bir tatil devresine girecektir. Evvelce de bildir
diğim gibi, Bnşvekll Saraçoğlu, hükUnıettn 
programını çarşamba günkü toplantıda oku· 
yacaktır. 

Meclis Parti gurupu yarın saat 15 de topla
nacaktır. Hilkt1metin son haftalar zarfında al
dığı muhtelif kararlar izah edilecek, Parti Aza
lan dış meseleler ha.klanda tenvir edilecektir. 
Çarşamba günü okunacak hük&met programı
run ana hatlarının da bu içtimada Partl lzala
nna anlatılması çok muhtemeldir. 

Şimali Kafkasya' da 3 
koldan ıüratle 

ilerliyorlar 

Stokholm 3 (A.A.) - O. F. 1.: 
Alman kuvvetleri Şimali Kafkasya
da cenuba doğru 3 koldan hızla 
ilerliyorlar. En ileri giden merkez. 
kolu Krasnodar'ın 50 kilometre ti· 
maline varmıştır. Eski Moskova büyük elçimiz 

Ali Haydar Aktay vefat etti 
Cenazesi yarın Büyükada'dan kaldı

rılacak, şehitliğe defnedilecektir 
Eski Moskova büyük elçimiz Ali ~-~ • ~ 

Haydar Aktay dün sabah Büyükada- ~ . 
Cfa ani olarak vefat etmiıtir. Ali /""'' ', 1'ıL. 
Haydar Aktay bir müddettenberi ra· ~ 
hatsız buloouyordu. Geçen sene oi· 
tunun ölümü kendisini çok sarsmıştı. 
s,n zamanlarda rahatsızlığı arttığın
dan. uzun mezuniyet alarak Moako
va büyük elçiliğinden çekilmeğe 
mecbur olmu~ doktorların tavsiyesi 
üzerine lııviçrede bir aanatoryoma 
gitmeğe karar vermişti. Dün.hiç be'k· 
lenmiyen bir zaıpanda, henüz 59 ya· 
ıında iken vefat etmi11tir. 

Ali Haydar Aktay, meslekten :re· 
tişmiş bir Hariciye memuru idi. Ca .. 
lataııaray luesini bitir.dikten sonra 
HarHye mcslf"jine intiaabetınif, bir• 
çolc vazif~leTde bulunmuıtu. Meı-o 
hum ~zun müddet Belgrad sefirliğini 
muvaffakıyetle yapmış ve burada 
kendisini herkese çok sevdirmişti. 
Üç senedenberi Moskova büyüle el
çiliğinde bulunuyordu. 

Ali Haydar Aktay çok nazik, ki
bar bir zattı. Memlekete daha bir
çok hizmetlerde bulunabileceği bir 

Merlıum Ali Haydar Aktay 

yaşta ölümü her taraf ta büyük bir oradan Bayezit camlaine nakledile
teessür uyandırmıştır. Cümlıurreisi· cek. öğle namazını müteakip cenaze 
rnlz dün yaverlerini göndererek mer· namazı kılındıktan ıonra buradan 
humun ailesine taziyede bulunmuı· Şehitliğe götürülerek orada defnedi-
tur. lecektir. • 

Cenazesi )'arın sabah Büyükadada Bu acı kayıpt.aıı dolaya kederli 

Belediye yol 
• • • 

vergısını 

arttırmak istiyor 

Yeni vergi maktu olmı
yacak, kazanç niabetine 

göre artacak 

Don nehri diracğinde dünyanın en 
kanlı muharebesi oluyor. Taarruzlar, 
karp taarruzlar biribirini takibedi
yor. 

Bedin 3 (A.A.) - Kuban ırma· 
ğına yakın birçok benzin depolan, 
demiryolları şiddetle bombardıman 
edilmi,, depolarda yangınlar çık
mıştır. 

Ruı gazetelerinin 
makaleleri 

Belediyenin yenl gelirler te- Moskova 3 (A.A.) - Gazeteler, 
mln etmek lçln Belediye vergl ve Rus askerlerine ısrarla hitabederek 
resimleri kanununda tadilA.t ya- emir almadıkça mevkilerini bırak
pılmak üzere hükQmet nezdinde mamalannı istiyorlar 
teşebbüste bulunduğunu yaz- Almanlar 800 esir aldılar 
mı.ştık. Vachy 3 (A.A.) -Almanlar Ku 

Belediyenin yapılmasını iste- ban nehrine doğru Rusların takibine 
diği değişildik arasında yol ver- devam ediyorlar. Kuçevsk mrntaka· 
glsl de vardır. Bugünkü kanuna sında ıiddetli muharebeler oluyor. 
göre yol vergisi yalruz erkekler- Rus ardcılannın mukavemeti kırıl
den alınır ve senellk mlkdan 6 mıı,, birçok müfrezeler imha edilmiı. 
liradır. Belediye bu vergide dcğl- 800 esir alınmııtır. 

şiklik yapılması lçln evvelce blr B. Roosev·-e-lt...,..'e-yeni 
proje hazırlamış Dahiliye VekA.-
letlne göndermişti. Belediye ştm- salahiyet veriliyor 
dJ bu projede de.. tadllie.r yapıl Vaııngton 3 (A.A.) - Burada 
masını istemektedir. Teklif edile- söylendiğine göre, Reisicümhur B. 
cek yeni esaslara göre yol vergi- Roosevelt' e 6(.' milyon iıçiyi istediği 
si, .maktu olmıyacak, kazanç er- gibi kullanmak salahiyetini veren bit 
babının kazancı nispetinde art- layiha Meclise tevdi edilecektir. He· 
tırılmak suretlle tahakkuk etti- def insan enerji kaynağını azami de
rllecek ve çalışan kadınlar da bu recede işletmektir. 
vergiye tft:bl tutulacaklardır. 
Şimdiki kanWl altı çocuk babası 
olanları yol vergisinden istisna 
etmektedir. Nüfus siyasetine uy
gun olan bu istisna muhafaza 
edilecektir. Bundan başka, ayda 
otuz liraya kadar muayyen ve 
sabit gellrıt olanlardan bu vergi
nin alınmaması da düşünülmek
tedir. 

Rus buğdayları 
Ruslar acele mahsulü 

kaldırmağa çalı§ıyorlar 

Dünyanın 
• • 
ıaşesı --·--

Buğday komitesi Va-
tington' da toplaniyor 

----Londra 3 ( A.A.) - Beynel
milel buğday komitesi ay bqla
nnda V aşingtonda toplanacak 
ve barbden müteessir olan mem 
lekeltere yapılacak yarclon bak· 
kında görü,ccektir. 100 milyon 
Lığiıu kilelik bir buğday ıtoku 
yapılacaktır. Buiday komitesi-
nin toplantısma Britanya, Ame
rika, A vuslı'alya, Kanada, Ar
jantin ittirik edecektir. 

Don kavsinde 
şiddetli 

muharebeler 
Pra vda «Almanlar 

korkunç kayıplar paha. 
gına ilerliyorlar» diyor 

Londra 3 (A.A.) - Rusyadu 
gelen haberler Timoçenko ordulan• 
nın, Almanlann Stalingrada doğru 
ileri hareketlerini durdurmakta oldu• 
ğı.rnu bildiriyor. Şimali Kafkasyada 
hayati ehemmiyeti olan demiıyollan 
için harbcdiliyor. 

Moıkovada çıkan Pravda gazete
si. Almanların ilerleyişlerini korkunç 
li:ayıplarla yaptıklarını söylüyor: 

------------- Salsk kesiminde J gün içinde 2000 

Hava akınları den fazla Alır.anın öldürüldüğünil 

lngiltere'ye gece ve 
gündüz taarruzlar 

llave ediyor. 

Sovyet tebliği 
Londra 3 ( A.A.) - Gece yarlı!ll 

Moskovada ne,redilen Sovyet tcbli 
ği: cKletskaya m1ıOtakasında, Cym· 
lianık, Kuçevsk, Salsk mıntakalann• 

Londra 3 (A A ) _ Oarbl Avrupa'- da ıiddetli muharebeler olmuıtur. 
ya hava hüc~an devam ediyor. Diğer kesimlerde maddi değiıiklik 
Dün gece ve gündüz avcı tayyareleri yoktur.> 
Belçika ve Hollanda'da Alman mü- TebliiCe yapılan ekte deniliyor kiı 
nakale hntlannı bombardıman et- Don nehri kavsindeki Kletakaya da 
mlştlr, 3 tayyare kayıptır, düşmanın hücumları tardedilmi1o 

İngııt.ere üzerinde hava faallyeU mühim kayıplar ~rilmiştir. Bir Al
az olmuştur. Oünduz birkaç tayya. man grupu 400 kişi kaybehniştir. 
re tek tek 'Ve yüksekten uçarak bom- Daha cenupta birçok Alman cüzli-
balar atml§tır. Hasar ve kayıp az- 1 R ·ı · · · · 
dır. Uçaklardan btrl avcılar taratın- tam arı us mev~ ~rıne gırmı,1tır. 
dan dfişürülmüştür. oece birkaç tay. Fakat met.ane~erı~ı kaybetmıyen 
yare muhtelit yere bomba.Inr atmış- asker ve hususı mufrezeler bunlan 
tır, Blr noktada yangtnlnr çıkınşıtır. imha etmiştir. Al~oola~ 900 ki§i ve 
Mııır'da hava faaliyeti ı 9 tan~ kaybetmışlerdır. 
Lo 3 (A.A ) ... d h Cymlıansk n'ııntakasında Don neh· 

ndra • - ... ısır a ava • • b Al ek 
:tııallyett art~tır. Düşmanın nakli· n~ın ~ena una geçen man lef • 
yatta jstlfade el.Uğl Tobrulc ve Mer- kullerıle muharebeler oluyor. Bır 
sa Matruh llmnnlan mütemadiyen hilcum tardedilmiıtir. Kuçevsk mın
htkunın uğıruyor. Sahil boyuncl\ takasında bir Alman hücumu tarde
dilşman gemilerine hücum lle bir ·ge. dilmiş. 600 Alman öldürülmüıtür. 
mi berhava edilmiş, biri bat.arken Bir kazak kıtası 300 Almanı kılıçtan 
bırakılmış, birisinde yangın çıkanı- geçirmiıtir. Salsk mııııtakasında 12 
mıştır. 2 vapur delik deşlk edilmiş- Alman tankı tahribedilmiştir. 
tir. 

VJchy 3 CA.A.l - Mısırda Alman 
tayyareleri Helyopolls ve Abuklr ha~ Yenı· Gı·ne'de 
va meydanlannı bombardıman et-
miştir, --------

Fransa' da 
bir hadise 

Şiddetli hava akınları 
yapılıyor 

Nizam caddesindeki evinden kaldı· ailesi erkanına tlziyelerimizi suna· 
rıhırak husu i vapurla Sirkeciye, rız. 

Gümrüklerde manifa
tura eşyası pek çok 

Yeni kanun kabul edildiği 
taktirde yol vergisinden bir misli 
fazla gellrln temin edlleceği tah
min edillyor. 

-------

Motkova 3 (A.A.) - Almanlar 
geniı ve zengin buğday tarlaları böl
gelerini tehdidediyorlar. Ruslar çe· Clermont - Ferrand 2 (A.A.) -
kilirken buğday mahsulünü bırakma- O. F. 1.: Öğrenildiğine göre. dün öğ
mağa çalıııyorlar. Her tarafta rnab· leden sonra saat 16 da, bir komünist 
sulö kaldırmak için büyük ga)'Tet kadım büyük caddelerden birinde bir 
vardır. Bir milyon tehirli köylerde yiyecek mağazası önünde beltliyen 

T• t v k • ı • bu işe yardım ediyor. halka propaganda beyanameleri da· 1 ca re e 1 1 Son iki ay içinde muharebe Ruıt- ğıtmakta ve nutuk .söylemekte iken, 
yanın en kıymetli buğday tarlalarıın- üç polis memuru bu kadını tevkif et• 

Londra 3 (A.A.) - Avustralyanın 

t!mallnde Yeni Gine adasındaki Ja
pon üslerine karşı hava akınlan de· 
vam ediyor, Hava muharebelerinde 
5 Japon avcı, ı bombardıman tayya
resi. dilşürillmilştilr. Müttcflklerln 1 
avcı, l bombardıman tayyarest ka· 

dan bir kısmını harabetmiştir. Sov· mck istemişlerdir. Fakat bu esnada, yıptır, 
Ankaraya döndü, ticaret yet tanktan şimdi Kletskaya'nın ce· lr:adına refakat eden üç genç, müda· Adanın şlmallndekt Buna'dan Mo. 

T ·ıı • • nup batısında henüz )>içilmemiş buğ-ı hale ederek 20 el silah atmııtır. P~- resby'ye do~ ormanlarda 1lerllyeıı 
ÜCCar, bir)İğİD dağıtılacağı rİvayetİ odalarını müme~aı erını day tarlalarından geçmek zorunda lislerden ikisi ağır yaralanmıştır. Bı· Japon kuvvetlerine ateı edilmiş, d!Lt-

•• . b 1 •• •• k k kabul ettı kalıyorlar. risi, göğsünden yedi kurşun, diğeri nu.n dağıtılmıştır. Tayyareler U;lln-
Uze rtD e un arı gumru ten çı arınıyor Ruaların yarma kamından iki kurşun yemiotir. Bir CÜ bir Japon kruvazörüne bombıılar 

.. · .. Alman askeri yaralıdır. Halle. arasın· 
Öğrendiğimize göre, gümrüıc ambar

lanhdıı belillyen mnllar arasında, 
şehrimizde muhtelli ithalfttçı flrma
farınıı. alt pek çok pamuklu ve yünlü 
nıensucM e~ası bulunmaktadır. 

Ticaret müdürliiğü.nü.n tebllğatı 
Ozertne bazı ithalatçılar mallnrmı 
giımrükten çıknrrnağa başl:ı.mışlarsa 
da bazılan henüz harekete geçme
hlfllerdlr. Ticaret mildilrlüğii yalnız 
ağızlarına kadar dolu olan gümrük 
deQolannın bop.ltılmıı.sı için dt'ğll, 
ıncmleketln bu mallara olan lhtlya
cını karşılamak bakunınclan da .faa
liyete geçmiştir. 
İstanbul ve Anadolu piyasasının 

rnanıratura eşyasına ihtiyacı olduğu 
halde gümrük depolanndnkl bu ma.ı
lar niçin çıknrılmıyor? Plyasada ve 
altı.kadarlar nezdinde yaptı.ğunu tet
klk!ercten anlaşıldığına göre, mani
fatura en·asının güm.rüktep c,.ıkarıl
ınamasına başlıca sebep, manlfatu
l'aci.lar birliğinin dağıtılacağı ve t.ev
ti esasına tfı.bl tutulnn bu malların 
toptnncılar taratındnn serbesçe plya
gaya çıkanlacağı şaylasıdır, 

Alıikadarlıırdan öğrendiğimize göre, 
Ticaret Vektı.lcU birliklerin, bu arada 
hlnnltaturacılar blrlltlnln memlekete 
faydalı olduğuna kanidir. Dün An
kara ha.beri olıırak yazdığımız- gibi 
blrllk.Icr dağıtllmıyncnk, sadece mua
nı.eıcsı basltleştlrllecektlı. Blr~ln 
~a~ıtılncatı rlvnyctinln asılsız o!du-
15Unu11 hfikOmct tarafından Han edll-
~esi ı in a!Aka Le bbü.ı;e 

B• 1..... f 1. t" Ankara 2 (A.A.) - Ticaret Ve- letebbuıu da da bir kiıi ölmüş, altı lciıi yaralan- atmışlardır, 
ır ıgın aa ıye ı ~ili Dr .. Behçe~ Uz, Batı Ana~olu vi- Berlin 3 (A.A.) _ Şimali Kaf· rnıştır. 

Türklyeye ithal olunan blhunuın layctlerınde hır haftadan ben yap- kasyeda Alman ileri hareketine ma• ı "it , d . k Almanya, Danimarkayl 
~amuklu ve yilnlil mensucat İstanbul, makta olduğu tetkik ser.ah~~inden ni olmak için Ruslar Stalingrad'dan ngı ere e y~yece h" it l kını 
Izmtr ve Mersinde kurulan manita- bu sabah Ankaraya donmu~ ve iki zırhlı tümen göndererek Alman meaeleıı ımaye a ına a aca 1 
turacılar blrUtlerl tarafından datıtıl- kendisini bekle~ekte. olaın Ankara. sol yanını yarmağa teşebbüs etmiı· Vicby 3 (A.A.) - lıngiltere iaşe Moskova 2 (A.A) .. - ~~~ aja~· 
maktadır. Birkaç ay evvel m&lın lstanbul ve iz.mır Tıcaret odaları lerdir. Fakat bir Alman zırhlı tüme- idaresi yiyecek maddelerinde ban sının Stoltholmdan ogrendıgll\e go
yüzde 75 1 malı getiren toptnncıya mümessill~ri~den müteşekkil heyeti ni bu planı neticesiz bıraktırmııtır. j takyit1er yapılması i?timalinde bah- re, ~lma~ya Danimarkayı bir ~ima• 
bırakılmakta, yüzde 25 l de peraken- kabul etmııtır. Alman kıtalan cenuba doğru ileri sile halkı tasarrufa rıayete davet et- ye ıdaresı olarak Almanyaya ılhak 
decllere verilmekte ldl, Yüzde 25 in iktisat Vekili Tavıanlıda hareketine devam ediyor. miştir. için planlar hazırlamaktadır. 
perakendeciltc lhtlyacını k.atı}ılama.- K"tab 2 (AA ) lk · y ====::;:================================= dığı görülm\i1', gelen malın bepslıiın .. u Y• · • · .- .tısat e-
tevzle tAbl tutuhnast kara.rlaşmıştır, k~li . Sırrı pay maıyet~nd~kı zevatla 
Tesbit edilen klr haddi de yüzde hırlikte .dun Tavıanh lınyıt havzasın- . 
20 _ 25 arasındadır da tetkıkatta bulunmuş 'Ve ak11am~ 

Bu esa.s dairesinde çalıtan blclik, J?e~irmisaza giden .Vekil.. .oradakı 
malın yüzde yirmi b~ datıtıldığı za,. lınrıt ocaklannı teftıı etmı,tır. 
mana alt 941 teşrlnlsanlslnden 942 iktisat Vekilimiz bugün saat 20 de 
martına kadar İstanbul vlllyetı ha- Kütahya istasyonundan geçerek yo
riç, istanbul bölgeslrie bağlı 33 vllA- luna devam C"decek.tir. 
yete 788,000 ll.nL1ık manifatura eşyası 
da(tıtıinuftır. Yüzde yüz esa~a isti- y Z I d 'd l l 
naden tevzıata haziranda başlanm14, eni e an a a ze ze e 
fakat mayıs ayında yalnız İstanbul Vellİngton 3 (A.A) -Şimali Ye-
blrllğlnden perakendecilere idareten ni Zelanda" da ıiddetli bir zelzele ol· 
1.319,00D llrolık manllatu~a eşyası ve- muştur. Hasar ağırsa da nüfusça ka
rllmlş ıse do hnzlrnnda Istanbul, tz- yıp yoktur. 
mir ve Mersin blrUk.'1ertndcn dn~ıt.ı-

6 ....................................... . lan eşya kıymeti 4,000,000 liraya yük-
selmlştlr. Bu rakam temmuzda. 1a
nl bu ııy 5,800,000 Uraya çık:mışt~r. 

Manifatura alan kaç 

üzcr.e 1500 porakendecı vıırdır, Bun
lara haziran ayında 903,000, temmuz
da da 1,000.000 llrıılık mıınl!atura 
eşyası dağıtılması tesl.ılt edilmiş, ha
ziran ayına alt onıaıar bir harta ev
vel verilmiştir. Temmuz avına ait 
olanların mU'lı.me.Iesl tekemmiıl cLtt-

içki ve dünya: 
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iltlilW!?i~if)[Q ~H~Ailiiiııiiiiiiii-Riiiiiiiiıiiiiie•iiiillliliiliiiolu RuMU"" HER TELDEK 

Nadide mahluk: Şişman 

D ünya üstiinde - nesli tükenmiş mahIUklar gibi - yavaş 
yavaş tnrihe kansan bir tip daha var: Şişman! .. şı~.dl 

yeryiiziindcki bUUin insanlar, ister biriblrJerlne dost, ister duş· 
man olsunlnr. l\lüşterek bir işi yapıyorlar: Hep birden r.ayıfityor
lıır .. Yalnız Fransız milleti harbdenberl 2 mllyon kilo kaybetmiş .•. 

At yar1şlar1 · Almanlar Kuban istikame-
Dünkü koşular sürprizli geçti, 

müşterek bahis dolgun 
paralar verdi 

tinde ilerliyorlar 
Illr umınnl:ır giizeOik enstitüJeri'!_in, tiirJü türlil masaj~, 

c it çcsit gıcla rejimlerinin yapamadıgmı bu harb ne ustalıkla 
başardı! Riitiin tnrlh boyunca aransa belki de 1942 dünyasının 
lnc;anl:ınndan daha ince ve mriflerine rastgellnemez. O kadar 
kilo attılar ,.e o kadar hafifiediler ki harb böyle bir kaç sene 
daha devam ederse hep birden melekler gibi uçmalanndan kor
ltulut" •.• 

İstanbul at yan§larının dördüncü 
hafta koşuları dtın büyük bir kala
balık l!nünde ynpılmışt1r. tl'ç ve daha 
yukan yaştaki İngl]lz atlarının ko
şusu stırprlzll geçm~ ve bu yüzden 
müşterek bahisler dolgun para ver
miştir. Yarıtlann neticeleri ıun
lardır: 

ilçüncU oldu. Oany:ın 110 
ver dl. 

1, 

kuruş ~ 
( 

Don kavsinde şiddetli muharebe~er oluyor, 
Almanlar bir Rus köprübaşını ele geçirdiler 

Artık bugün bir çok yerlerde «Sişmanıt emsali ar. bulunur, 
nmlide bir :mnhlük haline gelmekk-dir. Ve Avrupa sokaklann
dan t?"ecen ense lmlak yerinde bir adama herl'es btraz hayretle 
ve bir lıav1i de şünhe ile bakıyor .• içinden şöyle diyor: ~ 

- Hnnm! .. Hiç zayıflamamııı ... Bu kadar kilo!! .. Kim bilir 
neler yiyor? 

Zavallı şişman. artık cışüphf'Ji f'Şhası> dan madutt11r. 
Belki onlann kine bu şüphe 'C lfıyık olnnlar çoktur. Fakat ya
rndılıııtan şişmnn olanlara ne cliyelim? 

Et vememesi ı·e z."yıfh~ ile meşhur olan Bernard Shaw'a 
ıavet şicmıan bir f nJ,?'iliz diplomatı drmis ki: 

- Bu haliniz ne?. Sizi görenler lngilterede kıt?ık çıktığına 
hiikmec1ecek. .• 

Bernard Shaw şişman diplomata su cevabı vermiş: 
- Zarar yok ..• Benden sonra ela sızı görürler, ve btitUn gılla 

lan ıi}ip fngilterede kıtlık çıJrnrdıJ;mıa hlikınederler .•. 
Garlr» py!.. Harb içinde Bcmard Sbaw gtbi bir kafa şam

piyonu bile şişmana şüphe ile baltıyor... Bunun için zayıfiıyan-
1nr pe'k üziilmesinler •.• - il 

1' ASIL Y .A.ŞAKLAB? 

B. Roosevelt hergün 24 
saati nasıl geçirir? 

Amerika Cümhurreisi teırif attan hoşlanmaz, 
sıcaklarda gelenleri ceketsiz kabul eder 

Birinci koşu: Yerlı saf kan İnglllz 
tnylanna mahsus olan bu koşuda Hu
mnyun ib1rlncl, Pulat lklncl, Destegtıı 
Uçilncü o1du. Ganyan 110, 1klll bahis 
200 kuruş verdi. 

ikinci koşu: Dört 1'e da.ha. yukan 
yaştaki saf kan Arap aUan arasında. 
ki sntış koşusunda Murat birinci, 
Kısmet ikinci, Fldn.n üçüncü oldu. 
Gnnyan 125. lktll bahis 270 kuru., 
verdi. 

tJçüncü koşu: Dört ve daha yuknn 
yaştaki yerll yanın kan İngiliz atın
nna mahsus olan bu koşuda Elhan 
·birinci, Al CeyAn ildncl, Perihan 

Dördüncü lı~: tl'c ve daha yutan 
yaştaki saf kan tnsuız atlanna 
mahsus olan bu koşu haftanın en 
heyecanlı ve silrprtzll yartfı oldu. 

Re.lsicümhur koşusunun gallbl Ro \ 
mnns bu sefer Özdcmire ma~fıp ol- 1 
du. Koşuyu ör.denı1r blrincllllle bl- .l 
tırdl. Romans Udncl, Koml6arJ t\çün
dü. oldu. Ganyan 10 Ura, pUıseler 
37, 1 ve SO lira verdi. İklU bahis 55 
llm, çırte bahls 20 Ura kazandırdı. 

BC!Jlnel kBŞ11: Dört n daha yukarı 
1 

yaştaki saf ke.n Arap a\ ve kısrakla.- l 
rma mahsus olruı bu hen<llkap ko- ~ 
şusundn Tuna blrlncl, Bora ikinci, ~ 
Tn.rzan tıçnnnc oldu. Ganyan 420, 1 
pIAseler 100, 150 ve 1kllJ bahis !14'1 tu-

1 

ruş verdi. 
Dördüne{).. ve beşinci koşulnr üze· 

rtndekl clfte bnhls !18 lira 20 kuruş \ 

k"7andlrdı. 1 

Dünkü kürek yarışlan 
Galatasaray birinci, F e nerbahçe ikinci oldu 

Mükellefler yariıını Anadolu kazandı· 

Su sporlan ajanlııtı tarafından ter-ı İt! çırte: ı - Galata.saray rak1p
tlp edilen kürek teşvik yanşlıın dün sJz birinci olmuştur. 
P~bahÇe ne Beykoz nrnsmdal!:ı sn- Dört tek: ı - Ga1a.t.asaray 4,27, 
hllde 2000 metre düz hat üzerinde ya.. 2 - Fnerbahçe. 
pıtmıştır. Yar»lara Galatasazay, Bayanlar puvan tasnlllnde Oalatn
Beykoz. .Fenerbnhçe, Taksim, Anada~ sar:ı.y 15 san Ue birinci. Fenerbahçe 
lu. Beylerbe~ kuHlplerl 1şt1rAt etti. 8 sayı ile lldneı olmuşlardır. 

Ç'.ok sıkı bir mOcadele halinde ge- l\rOKELLEFLER 
çen yanşlar nettces1nde Cklatasn- Beden terbiyesi mükellefierl arn-
raylı kürekçlt~r biiyljlt bir varlık gôs- sında ve 4 tek ktlrek tekneleri 11c ya-

Blrle~ik Amerlka devlctlerl relsi B. 6aşladıktan sonra B. RoosevelUn da- tererek kldemslY., kıdemll ve bayan- pılan teşvik yarışında da Anadolu fl,1'1 
ıtoosevelt, gilnünün büyük bir kı .. mı- ha fazla otoriter old$ görtllilyor. hır blrJnclll~lnl kM.anmışlRr, bayan- ile birinci Galatasaray ikinci olmuş-
111, havadar, aydınlık yerlerde, pcn- Bazılan bunu tnzla yonılmasınn, dl- Inr Ue kıdeınllde Fenerbahçelller lıırdır. 
cerenin yanında geçlrmeği sever. lIP.r Rcderl de mesullyetıerlnln ağırlığını kıdcmsl7.1erde de Takslm lklncl ol- MUsabaknlardan sonra derece ta 
aa.bah B. Rooseveltln zenci uşnıtı 1drlk etmeslne atfediyorlar. m~tur. zananlarla kupa bayratlıın bölge ı 
Prettym:m, muhafız Tommy Gual- Çarşamba günleri, B. Rooseveltln Yanşlann teknik neticeleri §Un- müdllrfi B. Kemal Hallm tarafından 
ters'Jn de yardımı ne küçücük vapur öğle yemekleri bir ham meclls1 adde- lıırdır: meraslmle vcrU~Ur. 
~ dümen maketıerl1e dopdolu oda- dllebUlr. O gün Relslcümhurun ye- KIDEMSlzLER 
ııın eşyası arasında B. Rooseveltl."l mek sofrasında, Beyaz sarayda yatJJ> TC'k çıtte: ı _ onıntasarny 12, Beykoz kulübünün 
.eevynr koltuğunu genJş üç pe_?cercll kalkan Harry Bopklna, general 2 - Taksim. teme}atma merasimi 
.. e aydınlık blr odaya st.\rllp gotürür. Marshall, amiral King, hava lruv- İki çırte: ı - Oalata.snray 10.32, Un d te"""l s1 
Sa.at on oldu mu Beyaz sarııyın ecza- vetlerı başkumandanı genemi Arnold 2 _ Takslm. • Beykoz kul~ e, Be en •u ye 
cısı ve rnasnjcısı Fox, B. Roose\•e,tınl hazır buhmurlar •. Bu 5ğlc yemekle- Dllrt tek: ı _ Feneı'b:ıhçe l0.8, rstanbul miidurlÜğü tarafından ya~ 
flzjoternplslne b~lar. Fox, B. Roosc- rt esnasında, pek mtlhlm knrnrlat 2 - Taksim. tınlacak olan kayıkhane ve spor sa-
vcıte vücut flzasırun ge.rllmcs1ne karşı verıw~ı vakldlr Kıdemslzler nuvnn tasnifinde ıı lonunun temelnt.mn mernslml dlln , 

, 'ö • "' Beykozda güzide bir davetli tıtıes1 ı 
;reni Mr tedavi 11sulü tatb.k etmek- ö~e yemeğinden sonra tekrar zı- sayı ile blrlncl, Taksim 9 sayı 1le ~nünde pılmıştır. Bu münasebetle 1 

tedlr. Bundan sonra B. Roosevelt, ,,.,,.et kabulüne b::ı.§lar Saat altıda, Hdncl, Fenerbahçe !I sayı lleftçüncli B k kya -'-·- B Nall ""l 
h tı d imi tt so " - · 1 ey oz aym., .......... ı . ve uu ge 

Şimali Kafkasya'da bare
kft.t bir takip muharebesi şek
lini aJnuştu. Ruslar acele 
çekilmekte, Almanlar kendi
lerini yalandan taklbetmekte~ 
dlr. Moskova'dan gelen tel
graflar mühim Alman kuv
vetlerinin bu mıntakada Rus
lan çember içine almağa ça
lıştığını, Rusların buna mey
dan vermemek için acele çe
kildiklerini bildiriyor. 

Dünkü Alman tebliği., Rus 
kuvvetlerini durmadan takl
beden, Almanlann Kuban 
nehrl istikametinde ilerledik
Jerfnf ve bir çok Rus gurup
larının cember içine alınarak 
imha edlldl~f blldinnekte
dir. Bu tebliğ Almanlannı 
Kuban'a yaklastıklannı an
latmaktadır. Blr çok petrol 
tnsflyehanelcri bulunan ve 
mühim bir buğday merkezi 
olan Krasnodar şehri bu neh
rin üzerlnde olduğu gibi şhri
dl Rus Karadeniz donanma
sına ils vazifesini gören Novo
rosisk'tc bu nehrln denize 
döküldüğü yerin hemen ce
nubundadır. 

DUnkü Alman tebliğinin 
verdiği mühim blr haberde 
Don kavslnde blr Rus köprü
başının ele geçirildiğine dair
dir. Don kavslnde günlerden
berl şlddetll muharebeler ol
Jllaktadır. Almanlar nehrin 
garp sahillnl ta.memen ele 
geçirmeğ'e. Ruslar da bıma 
mdnl olmağa çalışıyorlar. Bir 
Rus köprübaşının ele geçiril
mesi Almanlar için mühim 
bir muvaffakıyettır. 

Moskova'dan gelen haber
ler kavis-te Kletskaya'nın ce
nubunda çok §lddetll :muha· 
rebeıer olduğunu, Alrnanla
nn bir çok hücumlarda bu
Junduklanru, fakat bunlann 
püskürtüldüğünü blldlrlyor. 
Kızıl Yıldız gazetesi diyor ki: 
«Burada çarpışmalar son de-

rece şiddetlidir: Her mevzi, 
her tepe için nyn ayn çarpış
malar yapılıyor. Almanlar bü
yük kayıplar vererek pek az 
ilerlemiş, bazı yerlerde de hiç 
Uerlfycmemf ş.Ierdtr. Alınan
lar Don dirseğini ele geçir
mek için inanılmaz gayretler 
sarf ediyor.» 

Rus gazeteleri Almanları 
durdurmak için Ruslara ye
niden hitabediyorlar. İzvestt
ya diyor kl: «Sovyet mllletl 
muztarlp bir endişe ile Kızıl
ordunun gayret ve hamleleri
ni takibedlyor. Milleti~ erle
rimizin ve subaylanmızın ma
haret ve kahramanlığına iti
madı vardır. Orduda demir 
gibi bir dlsip11nin hiiküm siir
mest lA.zımdır. Emir veril
meden hiç blr mevzi terkedll- ' 
memelidir. Emlr almadan bir 
adım getilememelidir. Muha
rip, eğ'er savaşmaktan kaçar
san. eğer korkarsan Rus ol
mağa ve 'Vatanın bağnnda 
yaşamağa layık değilsin.,, 

Voronez'de tamamen sii
kQnet vardır. Şimalde Rzcv'e 
Ruslar btr taarruz yapmış
larsa da tanrnız Almanlar 
taratın dan tardedllm1şt1r. 

Mısırda: 

Mısırda sükiinet devam 
ediyor. Hava akınlanndan 
baska bir şey yoktur. 

na,•a akınlan: 

Almnnya He İngiltere ara
sında karşılıklı hava akınlan 
devam etmektedir. İki taraf 
tayyareleri evvelki gece yine 
uçuşlar yapmışlar, muhtelif 
yerlere bombalar atnuşlardır . 
Fakat bunlar küçük ölçiide 
olmuştur. Dün gündüz İngi
liz ta.yyarelerl pek yüksekten 
ba:zı Alman şehlrlerl :üzerin
de uçarak bombalar atmı~
lardır. Blr mikdar hasar ve 
nüfusça kayıp varaır. ıuyunun arare • a sure e gene eczacı ve masajcı Fox'un f17J0- olmuş ardır. müdürü tarafmdan tısa birer nutuk 

derecede tutulan hnvaza girer. Ban- terapi tedavlslne hastalığının tcabı KIDEl\tLİLER " 1 1 b fite tı k ı'b ._ııı!!lll~---..--...ı'!!!ıı!~~ıı!!llı!~!!!'!!!!!!!'!!!!!l!!!!!l!!!!'!ll!"!!!'!~!!!!'~"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'""!"'!~~wr 
JOdan. ~nrntıbes' 

1
tekrar 1yatağmltat glrlaer, olarak ş!kAyetstz tabammnı eder. Tek ı;lfte: ı - Oaln.taıaray 10,ft, ~ ~~e;:k ~~:n ı!m~l :w:; 

hu51m ..... ne ge en me up ra Sonra bizzat hnzırladı~ kokteyl ve 2 - Fenerbahce. n davetlller büfede izaz edilmiş 
verilecek cevapları dikte eder, sonra iki Qç sigara içtikten eonm yemek İki çl!te; ı - Oalatasm-ny 9.44, 1 dl 
mesnl .bürosuna geçer ve general sotmsma oturur. 2 _ Beykoz. er r. Bir kız kaçırma divası 
Watson"a _sorar: B. Rôo.se'YelUn d!lri çocu~ vardır. Dört tek: 1 - Fenerbahçe 8,33, 2 - B• k) - ) 

- Bugun kaç zJyaret var? Bunlar harb patlnymca stvıı vaZlfe- Galatasaray. ısi et yarı§ arı Ik .
1 - YlrmJ bir. )erinden &ynlmışl:ır ve vatanın mü- KıdemlUer puvan taanıtınde Gala- Mükellef 6J)OI'Cular aruında dün maznun: "Biz kaçırmadık, 

kendisi geldl,, diyorlar 
kız 

Oeneraı Watson Amerikan ordusu- dafaasına k0$ZDuŞlardır. Bugtın d!lrt tasaray 13 llayı De blrlncl, Fenerl>ab. sabah MeckUyeköytlnde yapılan bl
nun en eık genernlldlr. Gerek sulh oğlu da zablttlr. çe 9 ile ikinci, Beykoz 4 lle QçUncü siklet yarışında Topkapı kulübünden 
ve geıek hnrb zamanında yazlfesl, Büyük oğlu James Rooseveıt baba- olmuıılnrdır. Hamza birinci, Alemdardan Mustafa 
R.eı.Icilmhurun günlük kabul dcrterl-1 sının husus! delegesi olmuştur. Muh- BAYANLAR lklncl, Jlll!llden Feridun tıçUncU ol- .. 
nı t.~~aktan 1barett1r. ~u vazife öy- teli! devlet reislerine, babasının hu- Tek çifte: 1 - Oalatnsnr:ıy 6.36. muşlnrdır. Yanşa 18 sporeu ~lrAk Silivrinin Ak.viran köyünde Alının köyden bulunduklarını •öylemi§tir. 
Je gorundüğü glbl kO!ay değildir. sus1 mektupıannı götilrllp \•ermek 2 - Fenerb:ıhçe. etmiştir. Jcız.ı 14 yaııında Sahureyi zorla kaçır· Blllldan sonra Ali mahkemeye bir 
Relslcümburuµ daimi hu.c,us1 kAUbt !çln dünyayı dolaşmıştır. maktan maznuri Kadri, auç ortağı istida vermi§tir., lstidaıında kızının 
Early bazı defalar buna !Ur:ız eder ta to obW td ken Kızılay baJOS ı KOCOK HABERLER Halil ve bu vaka üzerine Kadrinin Kaari ve Halil tarafından zorla ka-
TC: " b~:~::· ::::ında~ ~lr ı:;ar:r g~ U anası Adviyeyi ölümle tehdidetmek- çınldığını anlatarak bunların ceza-

- Bay reis, her gun çok zlynret rtınmOş ve kcndlslnl mltralyöz ate- * Galata Perşembepazarmda Burla ten maznun Sahurenin babası Alinin landırılmalannı, diğer taraftan kızı-
bbul edlyorsunuz. Bu ziyaretler, sizi şlne tutmuştıır. V~lngtonn dl'lnmek Biraderlere alt bir ardıyeden dün yan. mevkufen muhakemelerine ikinci nın lcaçırılma11 yüzünden aile ıerefi· 
70rar. yıpratır •.• MUtalAasını Uerl sil- il~redlr. F.srarengtz albay Bonavamn Basmadan tuvalet gın çıkmışsa da hemen söndürül- ağır ceza mahkemesinde bakılmır nin ihlal edildiğiı:ıi n bu haerketln 
rer. Fakat B. Rooseveltln verdl~l ce- 1st1hbarnt hususunda muav1nldtr. lb' ) • k be-w •Jd' müştür, tır. Sahure de davacı sıfatile mah· 14 ya§ındaki Sahurenin istikbaline, 
Jnp şudur· ...._ı ı ~ı -•ıot ... ~ı biln .... 11 e ıae erı ço genı 1 kı ö n '- d h b l t ı · · d ... · k·· d • .ıx ne v& u l'ou """' am , ~ * Ba rk y nde Fi~khane cadde- w.eme e azır u unmuıı ur. ev enmcsıne tesır e e<'.egını, oy e 

- Ancak bu zl;nretJer sayesinde, bir gençtir. O da tayyare yfü:bqısı- sinde oturan Orhan isminde 16 yaşm- Maznunlardan Kadri ve HılliJ, ie- ve etrafta kızının dil1ere düıtüğünU 
halkın hnklkt d~lincelerlnı öğrenl- dır. Bugün bir hnva filosu kuman- Kızılay kurumu tarafından cwnar- da bir çocuk kuyuya düşnıtı.,tllr. Bl- nadolunan ıuçu tamamilo ink&r ede- ileri sürerek, buna mukabil moznun-
)'Orum. damdır. tesı akşıunı Btlyllltndada Ana.dolu çnre Orhnn blraz 80lU11 boğulmuş, rek Sahureyi kaçırmadıklarını, b&yle lann kendisine bin lira m&nevi taz-

B. Roo~veltln hususi kft.tlbl devflsA tl'çtıncü o~lu John, Xallfom!yada kullibtinde verilen balo çok muvaffa. cesedi kuyudan çıkarılmıştır, bir te§ebbüatc de bulunmadıklarıaı, mlnat ödemelerinin hüküm altına 
tıl r adamdır. Boyu glbl b(:Sl de Ban Dlego şehrinde bahriye levazım kıyetll olm~ur. Baloya gelenlerden 1' ]Jeykoz hayvan sergisi 7 ağustos- ısrarla ileri aürmü~ler; Kadri, Sahu· alınmasını istiyordu. 
gürdilr. subayıdır. eoğu basma el?ılsellydl. <En ucuz ve t l ktı 

B Roos ıtln kab 1 ti rinde a nçı aca r. renin kendi arzusu ile beraberce eve M'"dd · · · k t tk.,_. · eve u saa e Kilçült oğlu Frnıiklln de bahriye snde giyinenler) arasında bir mü- • V• • •• • • • • • • u eıumumının evra ı c ı& 
blç bir teşrltat mrrnsımı yoktur. Teş- astcğmenldlr Atlnntlk Okyanusun- sabaka yapılmış, bnynn Remide Adile geldıgını aoylemı~ır. Ah ıse, kend1111 ederek iddianamesini hazırlaması 
rifatm kabullerden kaldınlması, B. da küçük blı- gemi lle kanı.kol vnzl- ile bayan İnci lpekçlnln basma tu- Bir akıl haıtaıının köyde bulunmadığı ıırada Kadri ile için muhakeme başka güne bırnkıl-
Rooscvelte göre yarım saat kazan- f~nl gOrOyor. valetlert birlncfilğl ıı:nrnnmıştır. Ba- cinayeti Halilin, Sahurcyi zorla kaçırıp Kad· mıştır. 
dU'maktndır. Bu da u bir §CY de.- B Romeveıt baro patladıktan son- yan Şunman'm beyaz basmadan A d 2 H ı ,__ - d' rinin anasının evine götUrdUklerini, --------
a.ı•dtr Faknt bu hal '.Bey"'~ sarayın . , Y m - orsun u &oyun e k d' . k.. l' b h be al 
ar." • .... ra Beyaz saraydan nadiren ayrıl- yapılmış ve üstüne başka basmadan oturan v g M n· k l en aaı oye ge ınce unu a r • Ş k t 
teşrifat müdürü Torster1 hayal_ lnltl- maktadır. Memurlar, gece gündüz l!:esllmlş kocaman dallar aplike edll- h t .e d eç.endse~e d'I a kasa ab 1 dıiını, fakat iddia edildiği tekilde a a yapmıı. 
ıs&nnn d;;~"rmektedlr Sıcak gunler aa aneaın e te avı e ı ere aer ea . . . d . . Ad . • 1 d bildi lldfM" " . ~.. • • Beynz sarayda vazlle başında bulu- ml.ş elbisesi de 1k.1nclllği kazanmıştır. b k 1 H k- d k lcenduıının, Ka nnın anası vıyeyı Çanakka e en r ., ... e evre 
de B. Rooseveltfn ıiyaretçllert, ce- nuyorlar Kra 1 and ~sani/·y~ı b ~'!Lt b~ruck ölümle tehdidetmediğini. eve ıidip SeddUlbnhlrde oturan 15 yaşında İs-
tetsiz olarak kabul etmeSl de teşrifat Ziyaretler kabuller eskisi gibi de. G . b 1 - d ki a~m a ın a ırını ı..,.... a .~rço kızını iatediiini ve Adviye k1zı ver- matı Aydın, birlikte mısı~ tarlamıı 
ınüdiirllnün hiç hQfunll gltmlyen vam ediyor 

1 

Fakat BI Roosevelt -nı azı u vann a yerınden yr.ralamııı ve barını govde- . j d ij t tt' bekledflW arb.d .... 12 ya~mda BaUce· 
n.ı cl bl h•dts to..ı.n edl H lb • · ,~ • • }"ki . d K il B' meyınce an armaya m racaa e t- &

4 -w• ~ n r "' e .._. yor. a u- blr usul ltoymnştur Parllmento 11- ıatım a er sın en ayınnıatı.r~ aat : « ır za· ğini aöy1emi§tİr. J1 çifte tl1fe~ ne öldürmQşttır. Se-
ti ravallı teşrlfnt mM\lrll, en sıcak derlerı dahlll sl~tten ldendl5'ne Unk d b 1 ak Ye- manlar o bana ıgne yapmıı. canımı Şah" 

1 
k d" l kC> d bep, tsmamn §aka diye ıUAhı k17A 

~~nlerde blle yüksek kolalı yakası lle mllmktln mertebe u bahsedecekler- nikapı;~8;;:~c:~ ol~ı}~~l bul- acıtmı§tı. Be;n de onu temizledim> ıl 0 ara . ın enen aynı Y en eevırmesı ve o esnada alllhın patla 
ıııcrler içinde bunalıp durmaktadır. dlr demiııtir Hasan Adliyeye teılim F~t~a admdakı kadın §unlan aöyle- maaıdır. Kilçtlk tatil: •Şaka yapayıın 

- n .......... lt h -"- -• tçll • varının Unkapanı ile Saraçbane . : t 
•.u. ~•t er .,...._. r.ıyare e. B. Roosevelthı yazıhanesi dosyalar- arasındaki kı~ının lstlmlftki edilmı~tır. m11 ır: ' demen arkadaşımı bJt>ettlmıı de .. 

ri. bfiylt bir adellkle ta.bul eder ve lt. doludur Bu aene Potomac yatUe - Bir gün Alinln kapısının önün· mfktedlr. 
ISUn mutaddemeltnı meydan bırak- seyahate ~ıtmıyacaRı gl.bl belki de !çln şimdiye kadar bir buçuk den imdat aesleri duy«wn. O tarafa 
madan .ı,&ret memımıa derhal gt- varm 9PrlnS tapbcalıınna. da g14e. milyon Ura sarfedllrni'$tlr. Bu pa- Kartal çimento fabrika· bakınca Kadri He Halili aördUm. 
J::.1eshı.l ıster. Bu suretle ziyaretçi· mtyece.ttır. ra ne caddenin her iki tarafında ıinda feci bir kaza K.adr~ arkadati Halilln yardmıı ile 

, btrblrlnl .tatibedetler. Mamafih lstlmlfil< bitmiştir. Dün ... ~ftl Çime ..... f b lka ..... da. k.apmsı önllnde Sahureyl tırtnıa al· Dt1n nbıta tarafın4an aektz.dllen-
11 Rooeevelthı buı zlyaretçllerl uzun Edi _·..:ı b f' • x... gib" d ,..., "" nı.u a r .... ., 1m t._ o1 Jablanmıı bunlardan Recep tm 
fbtlddet nnmc!a alıkoyduğu cıs. va- meae ıe ze ıatı Evvelce de yazdıl'f>.mız ı ca - fecı bir kaza. oımu.,tur: J'abrlka. ame- dı. Sahure: « dat ••• Can aurtaran htm btft d 'I altın Ura. ııu;;. 
\ıdlr. F.dime '(AJipm) _ Son halta denin h~r ikl tarafında yirmişer lesinden İ.smaU n ömer J.smlnde 1kl yok muh diye baiınyordu. Ba~11 tuiım=r J'afm:. evtnde birkaç bbr 

.Amerika Relslcllmhuru ça.rşamba zarfında piyasamıza fazla miktarda metre derinliğinde arazi istiınl~ kişi 12 metre derlnlltlndekl toprak Ali orada yoktu. Kadri Sahure)'İ m- litası old~Runu da ES.bıtaya ııöyls.. 
ert gazetecllerl kabul eder. Uo sebze gelmeie baılamıııtu. Buglinkil edldikten sonra bütün bu saha- kazanına 1nınlşlerdlr, bnda ~8tUrdU. Sonra Alinin no rap• mtıtır. 
gazeteci, B. Roosevelte dahlll ve vaziyete g8re perakendo aebze fiat· da elde edilen arsalar satılığa Bu sırada kazanın etrafındaki top- bğtnı bilmiyorum. l(adrlnln aııuı -
et meselelere datr birçok ıma.ller leri ıByledirı Bamya 45, pa.tlıcan çıkanlacaktır. Yirmişer metre rak1ar yıkılmış ve iltl amele bunlann A~vlye~ Alinin tehdldetd~lnl da Manisa'da! ekmeli 
rlar. giderken de kabul odası- 25 bib'er 15 <lomatea 12 Jiabali derinlJğindekl istiml~ muamele- altında kalmıştır. 18nnedım1 ' 

ıım halılnn llzertne 81gara izmaritle- ı-3 (iki u ) 'aoğan 20, pa~tes 30, sı de yakında neticelenecektir. Bunlardan tsmaıı lplÖ )'Ukarıya çı. Kadri ile Halil liu ifadeye ltlru vaziyeti 
~ı atma~ ihmal etmezler. Blr ara- f 'ı 20ç • 2.5 aalatalıli: '(tanesi) Belediye bu istimlftk masrafına kan~ da zavallı mer havasız. &derakı Manisa a {Akşam) - vıı.u, kame 
lık gazetecllertn· bu kabul gUnQ, B. 20u ~~a bir -ku~ıtur. Beledlyeİer bankasından borç lıktan ölmüştür - Fatma., :Alinin yUin aıirabuı- taldınldığı takdirde ekmek vaztyetı-
lıooseveıtı çok eıtlendlrlyordu, şlnıdl P aldığı ve mütedaVil sennaye ola- M "'l 'd 2! 1 l dır. Bunun için bizim aleyhimizde nln mahnllen t<mıln edlllp edllmlye-
tlnlrlendtrmeırtedlr. 40 kuruşı satılmakta olan \fOğur- ug a a e ze e şahitlik ediyor Vf' yolnn söylüyor. c~lnl tetkik etmektedir. Bu senr. bıt 

lJ RooReve,t: dun kilosu dünden itibaren 30 ku· rak kabul ettiği para~ taht~t- Muğla 2 ~A.A.) - Bugttıı. ıınat 13 te D . 1 d" Al" şahitlcrdrn hiçbi-ı ta.rafta mnhstıl çok ly!dlr. Bir haf-
_: ,,..._1a gevt'11'1lk mllli c-mrJuetı- ruşa düşmüştür. Bugünden itibaren miştir. Satılacak ar

1
sati and nd. ed'le· ve 13 ü S daklkn geçe 1k1 şlddetll yer .. ; ;ı .. e~~!ı~:.~~.. 1

',, ı.. '· , .~ """ .._ • 
"""' " h lk 33 k k ki • · rı linden bu naranın s r a ı e- ......... -t. ... ,., ......... ". TT~ -- -· -- • mtze :z:ı.rnr ve.ı.r .. sö lerlnl sıır Rık a a unıstan ın ı nırınr " 

Zengin bir dilenci! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA ( ) 11 .. Ir .;•rp•d•ll 

Thzun~rW '---~~--------------------------~-~~-~ ~~d~~ 
Bir okunma cTm ekmek b.Jda Sokaklann ~--Berber koltuannda..-iliiiiliiii~~l Yeni bir Arkadaşun şık ve pek muh-..... .a=un ulma soruyor. Bu ..-. ~ -- kem bir binayı gcmererek: 

:!u!'~r:-..,.-:ı~~ aydınlahlmaıı lhtı·yar uyuyup genç kooperatif sı .. ~d!:ı~ oturduğum yer bura-
.. .-ektir. Netekim. bir .-...,. Cenp verdim: 
auaruı cY ... bul döken. ,..nn ah- Sabit gelirlilerin buna - Güzel apartıman! .. 
rette h• daneyf ldrpikl..il• top~· Belediye yeniden 1 k k d ··ı·· Dostum güldü: 
cakıt İmif· Öyle hir ifkenc:e ld tasan o ara uyanma ee İttİrakİ ÜfÜnU uyor - Meşhur bir söz vardır. <ıDı· 
nktile ne kıymette oldaianu ilpat lambalar koyduruyor fi seni, içi beni yakar» derler • 
.. iyor. Bir fatih bir ,.hre ıirince Belediye memurlannın blr Sanki bu sös fstanbulcla yeni 
kendisine h.ık tarafmdan bul ve ek· . kooperatifi vardır. Bu kooperatif yapılan apartunanlar için söy-
m* takdim edilirmit. Bu da cHer Belediye, umumi tenvırat llm- Kim bu zeDCİ acaba ? şimdiye kadar müspet blr netice lenmiştir. Bu mesele hakikaten 
,.,imisi .ı.an hile bari bize bunJan balatlnı arttırmaktadır. İki ~e temin edememiştir. Haber aldığı- son derecede tetkike değetı bir 
....-. minuma İmif. Şehirleri ziJa· evveline ~Unclye ~ bütünrdı J ES 111!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!,.. mıza göre Belediye, vlllyet me- mevzudur. D•••ndan bir apartı-
nt edenlerin bir ıoıana ekmeli~ sehlrde dört bin ln.uıba va . HiKMET FER DUN Tün 1 ~ 
J.anıp Jemeleri baza Slavlarda ai1ll' Son zamanlarda elektrik, lA.mba- murlan, tramvay, e memur man görüyomınus. Fevkalade 
•Jllnuttır tarının yekOnü 6403, havagazı Saçtarmıı keatlnnek 1çln Babıll.1 parça •• İtte blr tere benzedi za.nn•· ve işçileri ... muallimler, hattı ılr- gös abcıdu. Casiptir. Llkin bir 

Tma v:mıen minevi eltı11HuıJ,.et Jlmbalan da 1649 olmuştur. yolrufunun alt b&fll\dakl berber dlik- derlın... ker ve muesseselerde maaş ve de taşımyor ve içeri giriyorsunus 
Jalna hbde delil. Bu madd_. ap- $imdi yeni llniba konacaktır. tAn!anndan birin• glrdlm. Bir ıs- Halbutl mrla örtülen çıplak tara ücretle ça~lar, yani sabit ge- ki feliket... Bir sabah boğucu 
azan Wr tarihi ..... Bilhusa Neıet Son zamanlarda ~ edilen llm· kemleye oturdum. Berber boynuma. büsbilttın bir f8Ye benzemem1.ttt. llrlller tein büyük bir lstlhllk dumanlar arasında göilerlnizl 
""---er Ye M-u.er Eaadm cTaL=~ ve balar bilhassa büsbütün karan- beyaz örtüyü dola.ı1ren sordu: Bu sırada ıçertye b1rtat daldı. Elln- kooperatifi teş~l.1 düşünülmek- açıyorsunuz... Aman! .. Ne olu-
um .....-. 'Jı!_U mahall 1 d kt kakl n _Gazete vereyim mi bayım •. da üç lrt patet vamı •.• Dlltıkln sahi· tedir. Kooperatüın nizam.namesi yor? •. Yangın mı? •. Hayır ... BiU-
marui hallerde chlorure de aocliam 1ık olan e er e so a ve cevabımı beklemeden okunmak- bine: hazırlanarak Ticaret Veka.letlne .. u .. daı·red· hamam ya .... yorlar.--
mu••L_...1_1 __ .,. !....!-t! ....md•n haa aydınlatmıştır. f dl ,_.. ;ıa.a ... 1" -
-- -- _, tan pörsümüş, ve Adeta klğıdı in- - Kuzum• •·•·• > e en ·•• Şun"". gönderilecektir. Bu e eni uıtra modern apar-

iliveı.le töJle hir hulUaçık.anyo- celmlf hısstnl uyandıran bir gazete- bir kenara koy .• Ben giderken utrar Yeni kooperatifin başına Uca- t Y :! b ' •. öz"' .. i ecek 
nan: Yen·ı bı·nalar y1 eUme tutuşturdu. alınm .. 1 d ve ıman u goz g u ı?_?ml y 

cTuzun imanlar tarafından t.ınn. HenUz şöyle bir g!n at~tım k.1 Berber de çıl'a.iına emrediyor: ket ve muessese er e maaş derecedeki duman! .. öıleye doğ-
mesi çok ..kidir. Tarihin ilk kaydet· • berberim ellndeld ince uzun tarakla - Al o paketlen köşedett emanet- meclis azasından B. Murad For- nı evin içini bir balıkhane ko-
lili amanlarclanberi tuzun denb ve Bir kısmına henüz vergı gazetenin blrlncl sahifesindeki bir ıerın üstüne koy •.• Amma. dikkat et~. ton, Selim Sipahi, Recep Havlu- kusu sanyor. «Ne oluyor?•' de-

• mal d erod köşeyi l.ta t ede~· Blrblnne kanşmasın... Blr mll.fterl- cu, kimyager .. ~~1~1 .. gibi zatların meğe kalmıyor. Öğreniyonı"E ki 
=~ ,. .. 1!;d.ti, ~ ru: tahakkuk ettirilmemiş _ Don r:ehn ettrfında vaziyet ya- nln patetlnl. ötekine vennıyellm getirilmesi duşunuluyor. 1 numaralı daireye balık almtŞ-
madealerini. tuzun baza nehir man· man! •. dedi. ha... Kooperatifin hisse senedi 20 lar Halbuki ben 6 numnada 

larmıdan denizden nuıl iatibaal Yeni yapılan binalardan üç Sad~ gUlümaemekle 1kt1fa ettim. Çırak k~drbeım:ıed~~~1h1 edlble1nlhşeyl Ura olacak, bu para 10 liradan ot~yorum. 
aap in ~-ı Fakat genç beri>er polttlkanın yaka- yapıyor. D'" • Uau.an an, usa az maaşı olanlardan ayda 2, 60 T cbv il Ü •· günü 
olandaiuna Ye balıldarm tmlamlma· sene m~ddetle b a ver15.., ve sını öyle kolay kolay bırakmak niye- Sirkeci gibi oteller 1nınta.tuına ya. d 3 daha yuk aaş aşın gımın ç ncu 
anda nasal kullaıuldaiım uzanmadı· buna gore de tanzifat vergisi ve tlnde detlldl: kın olanlar aynı zamanda mlltterlle- liraya ka ar • an m yağmur yağdı. Ve inanır mısana 
ya tanif etmittir. Baza eski kavİmlel' tenvtrıye rüsumu alınmazdı. lıt- _ Peki bu Afrlkadakl durgunluk?.. rlnln emanetçıs!dlrler. Bırakılan ~ardan 5 Ura kesilmek sure· ki ultra modem apartımanın 
tuza klibi bir 1DeDf9 •tfetmitler n tanbulda son on, on beş sene dJye sordu. emanetler arasında hazan sahipleri- tile verilecektir. mi.safir salonu şakır şakır akta. 
tm istimali baza dini binler hay.W. içinde blr çok yeni binalar ya- cBlllnmez kll .• • ıtlblye dudattmı nln utrayıp ta aylarca almadıtt şey- * Mehmet adında bir hasta- Bir harta ~mis ~eçmemlştl. Bu 
na dahil olmQflur. Ta. Tenatm hir- pılmıştır. Bunların muafiyet büktiim. Bu serer Pasifik meseleleri. ter blle vardır. nm Bakırköy hastanesinden sefer apartımanda ne :kach mus-
çolr ,.erlerinde zikredilir. Homer ta· müddeti geçtitf halde bir çokla- ne geçti... lht" d kaçiığı yazılmıftı. Hastanln kaç- Juk varsa - sanki hep birden 
aa cilibiıt aafatma bale ed•. Zira, nna vergi tahakkuk memurluk- Yanımda.ki iskemlede ta.mamUe ıyar uyu u, genç madığı, h&:stane yanındaki bağa Hintyağı ahp, ishale tutulmuş-
• zarif n latif sayılarak, illhlara lannca vergi tahakkuk etttrll· başka blr ballla... Oradak.l berberin uyandı.. giderek bir müddet gözden kay- lar gibi - dunıp dlnlenm~en 
takdim edilirclL Eflatun da lana- medlfl görülmüştür. Belediye mtifterlslni es1tlden tanıdığı anlaşılı- İlerideki blr koltukta ıra.yet mun· bolduğu için kaçmış sanıldığı an- akmağa başladılar. Musluklar 
cus'unda, tuzu chiblann Mvdiii muhasebe müdürlüğünce yapı- yordu. Elektrikli makineyi bir tarrtan tazam nete sal14lar... Şöyle aynadan lasılmıcıtır bile entlpüfden yapılnuştı. Ça-

dd d• if ed adamın ensesinde dolaştınr'tcen, blr t M 1 ~ 
ma e. 'Yt. tan er. lan ciddi araştırmalar neticesin- taraftan da ahbapça konuşuyordu· dikkatle bakım. ışı mıtıl uyuyan · iJrdıbmn adamlar onlan ancak 

Bazı Polinezya kabilelerinin dini de bu suretle uzun seneler vergi _ Ehh artık uzun etme bay Rece~.. bir adam.... Sankl berber aandalya- üe ~ yoluna koyabiUyonlu. 
mahi1ette ,.ualdan ziimreaind•, vennemlş bir çok bina bulun· Bir da.ha. 18terde eu bot gelmez&n .•. sında detll de, kendi ya.tatındadır. Okuyucu Dördüncü gün yine her muslu-
tabu •--L bir miid' det __ .e..ı_-!-:! t B lann içinde ts1--... dl ...... k Bel1tl ıu esnada ruya blle görtiyor. ğu . -'bl d dini nm-'- bll· o---. --- muş ur. un .._ ... sızın tarafın Ya.tlanna yec .... yo - o kadar kendinden geçm~. o kadar mektuplan n ıp 5• urup e ~ 
tad• mahrum ettikleri cöriilmek· bulun en şerefli mevkilerinde tur.. Artıt bir yerden batta tarafa dalgın ve 0 kadar rahat uyuyor... meyen gös yaşlan başlıyordu. 
tedir. muhteşem, lüks apartımanlar da erzak nakline mtıaaade ediyorlar... Berber ıstemlestne oturdutu za. --o- Nihayet baktık ki olacak ati1tl 

Eski zamanlardaDberi tuaa ıöate- vardır. Ezcümle Talimhane mey- Artık bekleriz... man saçı satalı birbirine ıcarıfll\ıttı. Otobüste ayakta defil, kendimis bir «muslukçu 
rilen bu alaka baza milletlerin U....· danında bir çok binaların bu su- Trq olan her halde tqrah ve eu Adeta. çehresinde bir 1htiyarlıt nr- gidilemez mi? makasııoal dik. Arta bozulunca 
larmda darbaneaeller tetkil etmiftir. retle vergisiz kaldıkları anlaşıl- açık bir vatandqtı. " " . dı. ve 1htıya.r olarak uyudu, lhttma.ı -<>- hen musluklan açıyorum. köse-
- ---•~ Ar ı. d b. . -"L· t tı Aynada berberine gulumseyor. 1 k--"-•· sak.alı pe...a-~•anm•• tamir _...i O la .._ ap a IZllll gauı « m mış r. ts•...aı,.ı ..,.ıı. o~-un' dlyor saç an ~uwı, cwwu .., 28 temmuz aqamı saat '1,46 de l~erinl ııcıu yonım. n nn 
elonek hakin• na tanır. Fariaide eni· Yapılan takibat neticesinde - ....u & n ~ -& .., • •• ••• ve yüzü pudralanmlf, gençle.pnl.f eşimle birlikte Takslmden Yenı- göz yaşlannı dindiriyorum. 
met tanunamulıta if.de eden cNe- 940 senesinde yeni bir çok bina- incelt incelt ıu olarak uyanacak... mahalle otobüsüne bindik. Yer Daha tuhafını söyllveyim mi!. 
mek bebaramıt tabiri bu ciimleden- lara bu suretle vergi tahakkuk k l • Kim bu zenci? olmadığından ayakt. gldlyorduk. «Ev buhranı var,, diye bu son za. 
dir. ettirilmiş, ve muafiyet müdde- epaze erı... Bizim gibi daha bet altı k1§1 var- manlanla acele ile ve derme cat-

Bir Türk .. iri f(;yle demitı tinden sonra geçen senelere ait Sol taratımda.tı lskemled~ ise büs- Dükkandan içen yüzü göd almsl- dı. Otobüs birçok yerde, hattl ~. 
'- d '- b" '- b" bü•ti ..., 0 ka bl sahne Mu,.terı ..... , yah bir adam gtroı ..• Kimdi bıa :ıen· Ist. lnyede poll.s mevk.11 önünde ma yapılan blnalann ÇOır;unun Yemek yeme"' ne emeır. ı-nemeır. verginin de tahslllne teşe us ~ n '""'l r ... .. ·~ • kta ı , 

olunca ıemek edilmtştlr. Belediye vergisiz ka· nada kendJ suratına Adeta can sıkın- el?.. durdu, klmse bir şey söylemedi. bacalan yalancı n açı mış ..• 
. . • • . d k tısı lçlnde bakıyor ve berbere şakak- • Berberi bile onu gü~ükle tanıdı. Yenllcöyde sıvıı bir zat (ora po- Biz ,eçenlerde hamamın bacasa-

Yanı. (yenilenn anlamuı 1Çm:) lan yeni bınaları mey ana Çl ar· ıarındaki saçlan göstererek: - Vay Rahmi bey, .. Ne oldu size llslnde vazlfesı olacak) bir po1ls na demir sarkıttık. Ne görelim? 
Balık tunu olunca yemek J~~ mak için uğraşmaktadır. - incelt ... tncelt şu kepazelerl ... böyle? .• diye sordu ve şu ceva.'bı aldı: çağırarak ayaktaltllerl indirdi. Bar.a tam orta yerinden kapalı 
neye yarar? Hocalar ela_ tecvibm Biraz büyüyünce beyaz beyaı: çıkı- _ Kömürden geliyorum... Kömüt Oradan Sanyere kadar ytlıilye- değil mi! ..• Kocaman tu~lalat' ve 
kuram hlaua ~a beazetirl.di. Kartal • Maltepe Kmlay fubeain- yor .•• Halbulcl ince lı:eslllrse tartcedfı- almaktan ••. Vakla beni hamam pak- ret gltmete mecbur olduk.. Sene- çimentolarla bacanın lcl ldeta 

r_ı_: Maa ... •-•--- ..:•-te '----&....•. den: 8 a5 ustoa cumarteal günü Mal m1yor ... dl--r. '-··- d be n-11>--A- t ıwaaa uuınn .--.. .. unmu r. J~ ıaroı amma onu a_..a ev e yapa. leroen rl -.- o :uruyoruz. örülü idi. Duvan deldlnllk de 
mut Ye)'ll tuzl•nmıt baldda helaen· tepe Ordu evinde sa.baha. kadar Kı- ve mütemadiyen ağzı açılıp kapa- cağım ... Şlmdlllk hemen kafamı, yü- Otobilale oturmut gıttltlmbı ı>S .... _ •· 1 ..._. __ ... k bD ki 
diderini H.-odol JUIJOI'. Tuz. ..ki zılay menfaatine kır balosu ve 22 nan makas çeneal hiç durmayan ge- zilmü gö'ZiimO yıka •.• Bent bir de azdır. Talc.slmden ayakta yolcu uacayı oy e a..,........... a d 0 ':kf 
Yunanblann 1r1dalan arumcla hB- a.tustoa cumarteal akfamı sa.baha veze blr 1naan gibi şakak.lardak.l aaÇlan tra.t et ferahlıyayım biraz yahut.. ııe hareket eden blr otobOsUn Bak"gel de şu dıpn an 
Jük hir mevki İflal etmekte)'di. Ro- kadar müsamere ve sünnet dütilnfa hablre inceltiyor. Ukln mtlfterl klh ve boşalan bir iskemleye oturdu. içindekiler Yenltöyde neden ln- dirhem bir çeldrdek,pk ve m• 
mala askerler kelriie tuz kantbrank için •Onnet çocultlannın kayıt ve aynaya yüzilntin sat tarafını, klh aol Ceketini fllln çıkanruttı. Bıraz IOtl· dlrlllyor. Zira hmlrllıb dem görülen apartımanın bir de 
katık ec1.....di. Banu elde etmel.-i kabul muamelealne bqlanJlllftır. Her tarafını çeviriyor, can sıkıntusı tle ra kafa.sına pmpuanlar dökülüyor. ••• içini seyret..-.. 
;..:... kmclilerine Y9rilea üc:rete sala- ıün M.aedllltepesl~~, fubeslne mü- dolu göderle çe1ıres1nl süzüyor, blr köpükler kaba.ryorou. Sakalı keslllr- El kt .ki. l t l Dostum böyle tı6yliyerek beni 
ri;.. dedirdi ld FraNl:rc.da iic:nıt =~-~.~..;!!!!!'.;.,_... 'T türlü ken<linl betcrunlyor, b~enemı- ten Jcömürti nasıl a.ldıtmı blr hıtl· e rı 1 ev ere pe ro apartımamndaJd dairesine sok· 

.. 1 aalair kelimesi d • • yordu. Nihayet başını salladı. ye şekline koyarak anlatıyor... veriliyormut tu. Maman aynı elvanla ve he-
~ma 0 

an e ~ ı .. laahia •• ...... w •anhr. - Nafile, dedi. thtıyarla.dık artıtt.. ve o söylerken polltJlta. bahsl ke- '--" sln m- hemen avnı tanda bir yer• 
böyle doimuttar. Baza Cermen kabi· Amsilıanan. hatta Hmdütamn bir- Beıi>er: be Tophanede Karabq mawwe • ~.. J•• 

1 1 • · L-•---- · sildi,. gençUk, saç yazlanmaaı glt:>l de oturuyorum. Ele ... trlkll evlere de oturdulum için bu işlerin ya. e ennm tuz memuuanuuı cıvaruı- çok yerlerinde tm ilk defa Avrapa· - En.sedeltller de beyaz beyaz çıkı- .söz1'ere de nlha.yet verUdi. öteki Is- .. rka 
daki aruinin aiurlu oldujuna n War tarafmdan ithal eclilditi ıiJ>i, yor ... deyince tekrarladı: kemlerlerde oturanlar bile htsaettır- petrol verllmemeat lt.zun ıelir bancısa deli}dim. A daşımıa 
buralarda edilen duaların makbul hilen de Afrikac1a bul kullanmamn - İhtiyarladık, lhtlya.rladık... meden kömür bahsine ku!ak. mısartrl iten burada. baza elettrlkll evlere dairesinin duvarlarına yer Yf'f 
olac:aima itilradettilderini Ye ba aenıinlere bu aefabet telikki olun· Bunun arkuından bert>erln turu oluyorlar. petrol verlllyor, elektrik.siz evler mUthlş rütubet lekeleri basmq-
membalan elde ebnek için nice tici- d··Jr... t.=---ı.. yerler bulunmaktadır. teseııısı bastırdı: Bizde kahvehaneler hakkında uzun bundan mahrum bırakılıyor. All- tı. Duvarlar diklemesine ~ 
d 1• _.. ""~ o daha'--'--•· ba kadar ma.kamlann nazan dltta· 1 bl uk ta•-- b "--et ı harbler yaptaldarnu Juarlar. T•- tarihte mühim. • ik..:..-di roller - ur UAAAUm 1 • ............ uzun yazılm14 bir sürft -yler var en rer pam r-nı a•u-• 

- .._ 5 1- bö 1 d iz B lmdl ,.. tlnl çekerim. SüieJman Nuri f unla Bilhusa nebati nıaddelerle ve hu· C>ylWIUfbr. Eski hüyiik ticaret yolla- u; Y e ersen ••· eyaz saç f dır. Bunlara bakılırsa. cŞart. kah- J )atıyordu. yice mac nmallllf 
bubat ile beslenen kavimlerde tuz nnclan buılarnun tas uldiyat ye ti- moda ya.hu... vesi• dunyamn en acayip yerlerin- camlar sıngırdıyordu. 
ihtiyacı daha fazladır. Halbuki süt· earetine ait bulunduiu t•bit edil- - Biz modadan va.zgeçtllt. Kara derr biridir. O duvarlan arasında hto Şubeye davet Bls de <ıbugün bizim kendimi. 
le, çij veya ..kara ile kann doyuran· mittir. Hatti baza kabilelerde tuz hir o~~ad:a!~~e1*~eİerden bulnde akla gelmedıt şeylerin konuşuldutu ze mahsus bir mlmanmız yok• 
lar tuza d.iitk.ü.n .deiillerdır.'. Bazı Af.· mübadele vuataaı aibi de kullanıl- bun" '--zer bir sahne daha.... Ora.- acayip bir kulüp halindedir. Kahve- Beyoğlu yeril askerlllt fubeıslnden: deriz· İ•te dünyanın hiç bir ye-

"' u-ou ıer hakkında bu kadar ince elenip Aşağıda is1rnlen yazılı yedek tet- · Y •• • 

~· ~encilen ~ tuzun ad~ ~aki- maktadır. Moatesqieu. Mainbilerin dakl adamın tra.şı bltm.l§ ..• Zayıf ve aılc dokunmasına mukabU onlardan menlerin acelit fubemize mtiraca.a.t- rinde ~orümneyen bir inşaat 
lu bır medenayet tetki) ettiğini. •e Zencilere tuz vererek, tuzu altınla yaşla bir zat ... Yanak.lan çökuk yüzti- hlç aşağı kalmıyan «berber dükkln- lan aksı halde haklannda. 1076 sayılı tam ... «Para ediyor,, diye en ucuz, 
çocuklarm tuz çubuklanm teker gıôi tebdil ettiklerini amlatll'. Tm vergisi, n\1 pudralaınışlar... Şlmdl berber lan. _her nedense _muharrirleri- kanunun maddel mahsusUDla tev- en kötü malzeme ite en berhat 
yaladıklannı Monıro - Peuk yazar. tuz inhiaara, birçok milletlerin tari- saçlannı tanyor. U.kln kafasının mizln, edeblyatçılanmızın hiç dlk.ka- flkan kanunt takibat ya.pılacatı. tarzda ev, apartıman yapmak!. 
Lob da bazı Afrika kabilelerinde binde hayli mealeler çıkannlflır. tepe kısmı kaydırak taşı glbl açılmış tını çekmemiş.. C10738> Bu ım,t bozuk inşaat çok canlar 
berkesin cebinde bir parça tuz tap· Bir Türk askerinin yevmi tuz ta· ve parlıyor •.• Berber yan taraflarda· Halbuki« berber dilkklnı• wnuml 1 - Top Ttm. Mehmet oR. Mazhat yakıyor! •. 
dıiam ve iki ahbap k.....ıattıldan za. 11111 20 atramdır Bu miktar Fransız k.l mevcut aa.çlan ısjatıp ıslatıp bil- haYltımızın en meraklı, en dlkkat Şener 50710. Hikmet Feridun Es 
maa biribiriaio tuz parçuanı müte- askeri için~ ıs seferde 20 yük bir meharetle bu açık tıaının üs- değer yerlerinden biridir. orada ne- 2 - Piyade Ttm. Cafer 49222. ----··-
kabil• yaladıJdanm ve bunun kartı· d T t 'üm ettiw• h tune yap11tırar.&1c oralan örtmeğe ça.· ler kontıfUlmaz, orada en uzaktan * *Çocuk Esirıeme Kurumu Beşik• 
lıklı bir mW.abbet " sadakat ifade ~ '!'· ~ ~-- :_.u lışıyor .•• Ka.faamda bu lflenn yapıl- tanl<1ığuıu klmseler hakkında bile * Beşiktaş As. şubesinden: 1 - taş kolundan: Betlktaş Çocuk Es1r-
ttiğini hm ed" -uua ........... Dunu .... ma 1 e dılh zat lae görinti dört a9mq ayna.· ne havadisler almamnıs, ora.da ne- M.N.V. den gelen aile m&af tahs1sl geme Kurumu menfaatine 5 ağustoe 

e .. .. Y• ayor. • bet kilo1a kadar tuz istihlak ed_... da berberin hareketlnl takibedtyor ... ıer dlnlemezslnlz tı... hakkındaki buyruktan mal6mat edil- 1942 çarp.mba. günü akşamı Suadlye 
~utmı bunlara mukabil~ hie iNi- t... Acaba tepeat iyl örtilld\1 mO? örtOI· ve baza.n bir bed>er ialı:emlell in· mek Ye aynı zamanda meKdr buy. pllJmda bir balo tertip edlldltl, tCf-

mıyen ve kubM111UJaa anaanlar ela ... medl ml? An.8lra berbere tavsiye- aan 1çJıı bir tiyatro 1*tm181t tadar ruktan birer tane alınmak üzere fU· ut buyuracak zeyatl nıuhtereın"9 
rok deiildir. Odyuee'de denizi ta- Gariili)'or ld. tas den, de aeçme. lerde bul~111ordu: etıenceıı. yahut ibret vet1ci olablllr ... bemlzde tarıtıı bulunan emekli ve nln fakir yamılan leVlndlrm!'klt 
nınuyan Ye hiç tuz kallannuJan. sa· mell lmlt. O.- ela ••ametli bir ta· - Baldan al ~... Ha... maıaı aul*Ylann müracaatları 1lln beraber netell bir ıece ,eçırecekled 
hillsden anlı: yerlerde ukin kavim- ribi nrll (Vl • Na) Öyle.... Şimdi de eoı taraftan blt lllbaet FerWP • olunur. llln olunur. 

Bay Amcaya göre •. 

- Ah bu tramvaylar bay ... Bir giın tam tramvaya bl- ... Öteki durakta bir başka fif-ı ... O uzun yolu bu iki ahbabını ... Bu yüzden geçen pazar da, B. A. - Sonuncusunu bilml· 
Amca. Beni tam on beş gün has- neceğim sırada bir şişman ah- man ahbap daha glrdil.. arasında, ter dökerek geçlrdlm. bu pazar da at yarlflanna gide- yorum amma evvelkı yarışta, 
ta etti... baba rasladım. Gerçi ~ine dü- Tram.nydan 1nlnce de btr ı11z.. med.im. Kim kazandı acaba?... serbes satış kararını yanlış anıı-

şüp tramvaya rahatça g&rı .. HaJdl ptalaf.,. yan blr simitçi kazandı!... 
amma... , 



---- --- -----~ 
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1 .. dtirl .• .., .. lerde Ye cemiyete taallGk eden Ler itte rew Y• buhmmachli ....... Devlet Denizyolları İ§ etme umum mu up ve vekili temsil eder. 

NtıUP • 

Devlet Denizyolları ve Devlet limanları tekaüt Madde 1 ı - Cemiyetin muhaberatı bir kltip tayinine lüEUm 1-· 
sandığı mensupları yardım cemiyeti reisliğinden: sıl oluncaya kadar O. Denizyolları İ§lelme U. müdürlüğü Umumt katip-

(A ) liii tarafından idare ve ifa olun~r. . . . ... 
1 - Nizamname ynen Muhasip ve veznedar Cemıyetın vezne ve bankadalu butun para· 
2 _ Nizamnamenin sonuna ilioik nlhsat ilmühabdri. ~ _ _ı • Ü da ,..._ 

lanr:ın tevdi, tahsil ve iatirdadından,_ teoiytının tnzim 'H an n. ııı..c:-
3 - idare heyeti: mı'yetin mevcutlarını teabit '\'e muhafazasınde.cı ve bunlara müteallik 

Re:.: Devlet Denizyollan Hukuk müp.viri Emin Ali Durusoy d l ı 
"' heııabat ve kuyudat ve vesaikin muntazaman tutulmasın an mesu ve • 

Büyükadada Kadıyoran caddesi No. 19 da. makbuzlannı reiı)e :birlikte inwlya mezundur. 
;Aza: O.evlet Denizyolları Fen heyeti müdürü Hıfzı Güran h • fd h 
"~ Bu memurlar Cemiyet reiıinin teldif ve in ası Uzenne are eye-Beykoz Yalıköy Motörcü sokak No. 14 te. 
Aza: Devlet Denizyollan Muhasebe mlidürü Abdülkadir Gözen tince tayin olunurlar. 

Tak~im Cumhuriyet cadde i Gümüı Palu apartımanı ı nu- Cemiyet için müstakil vezne teşkilitıe lüzum hasıl oluncayıla kadar 
ıv<.u.c muamelltı Devlet Denizyollan vezneleri tarafından yap ır. 

marada. k K k MRdde 13 - Cemiyetin muamelatı umumiyeal itbu nizamnamede-Aza: Devlet Oenizyollan f'.ılspektörlerinden Fai ır aya d 
ki kayıt ve sal!hiyet dairesinde Cemiyet reisi ve bulunma ığı ~an• 

Suadiye Hatboyu 18 numarada. . larda idare heyeti iuuından tevkil ~deceği biri tarafından tedvır oluı-Aa: Devlet Oenizyolfan Zat i§lcri Kalem tefı Haydar Alanç 
K d k" M d Bahariye caddesi Sokullu eokak 39 numarada. nur. l C . 

a ı oy 
0 

a (8283) Cemiyet parasının bankaya verilmesi il~ .b.ankadan a ınması emı-
• • l U ••J •• ı ·· "'•• D D • • yet reİI; ile birlikte idare heyeti izaıından barınıo ve bulunmadıkları za-

D. DenızyollaTı lf etme . mu ur ugu ve • enız. mantarda tevkil edecekleri zevat ın imzalan1e yapılır. 
yolları ve LimanlaTi tekaüt .andığı meıvupları Bu kyfiyet bir si~k~l~~le banhJara ve lüzum görülecek diğer mü-

yardım cemiyeti esseaelerle ıahıslara bıldınlır. 
• • Madde l .f - idare heyeti reisi ve lzası Cemiyetin bütlln muame• 

Esas nızamnamesı latından müıterelten meauldürler. 
Cemiyetin karulutu. adı ye merkezi Madde 1 S - Cemiyet qağıda yazılı defterleri tutar: 

Mıldde 1 - Devlet Denizyolları lıletme Umum mUdürlüğünUn A _ Aza defteri, 
metsuplan (Fabrika n atölyelerde çalııtınlan devamlı iıçiler de dahil) Bu deftere Cemiyete dahil bütün memur ve mü.tahdemlerin iaim-

A L A 8 A N D A; Yaşasın hayat 

A L A B A N D A: Ye,içYatrahat 

ALABANDA, ALABANDA; 
Derdlerini at 

Net'e var kafanda 

ALABANDA 
Yazan: Ekrem Refit • Müzik: CEML REŞİT 

SAF i Y E 
ve 

MUAMMER ,. 
1 N 

iftirllderile 

TEPEBAŞI Belediye BAHÇESiN'de 
büyük muvaUakıyetlerle devam ediyor. 

SAFİYE'llİD okuduiu aerler SADETl1N KAYNAK tarafından 
beatelenmiftir. Memleketin aeYllen aan' atkarlanndan mütqekkil 

14 Kifiliı Sa' lte,.d Yaalro ldaraande 12 ldti1* orkettra 
Telefon: 42690 ' ile Devlet Denizyolları ve Limanları Tekaüt sandığı mensuplan •!asın- leri, soyadları, ıicil veya aıra numaralan, vazifeleri, Cemiyete srit tarih

da D. Denizyollan lıletme U. Müdürlüğü ve D. Deoizyollan .ve Li~an- leri. ve vefat tarihleri ve vrdikleri beyan kağıı.Jarının tarih ve numaralan 
lan Tekaüt Sandığı mensupları Yardım Cemiyeti) adı ile hır Cemıyet yazılır. 

lmıulmuıtur. • B - Varidct ve ıarfiyat defterleri: Alabanda Revüsu·· nün Cemiyetin merkezi lstanbulda Tophanede D. Denızyollan hletme Cemiyet namına alınan bütün paralann alındıkları ve ıarfolunan 
U Müdürlüğü merkez bina11ndadır. paralann da verildikleri yerler açık olark bu deherlerde gösterilir. kı J 

Cmiyet,in merkezini temsil etmek üzere batka yerlerde oubeleri c - Gelen ve giden evrak defteri : En meşhur şar lan ya nız 
1oktur. Gelen ve gönderilen evrak, tarih ve numara sıraaile bu defterle~e c 1 b • p 1 a k 1 .. d 

Cemiyetin maksat " rayesi kayıt ve gelen evrakın asJllan ve gönderilen evrakın kopyaları bu tarıh o u m ı a a r lR a -·~ 
Madde 2 - Cemiyete girmİ§ olan memur Ye müıtahdemler tara- ve numaralar albnda dosyalarında hıfzolunu(. l.llllİIİIİİİIİıİiliıİİlıillİliıı•İıılllİIİİııiıiliııiiiıiiııııillİİiııjiıiİll••••••ıi 

fandan teberrü edilecek yardım paralarını toplayarak bunlardan ölenle- D _ Banlta defteri: 

rİn teçhiz ve tekfinlerine ve bu yüzden aile bütçeei üzerinde huıule ge- Bu deftere bMıkaya tevdi edilen paralar ve bunların faizleri kaydo- Ordu Haatabakıcı ve Hemıireler Okuluna ait bazi 
lecek samntıları hafifletmeğe ve yeni vaziyete inbôakı kolaylqtırmaia lunur. Cemiyetin Bankaya muadili bir hesabı cari üe vuku balan mev- izahat ve okula kayıt ve kabul •artlan 
medar olmak üzere ölenin yqarken bildirmiı olduk.lan arzuya göre dcah da ayn birheeapolarakyinebu deftere yazılır. "Y 

tah.iı ettikleri kimselere, bir defaya maheus olarak E _ BilAnço defteri: ı - Okulumuza hutabaJDcı ve hemşire yetl§tlrnıet tlzere Ankarada 
1 k d d lUl h ,_ b ı kaydına M. J1. V. tarahndan 1939 119neslnde alJl)nuf olan hutabatıcı ve hemşire B.) Cenüyet azasından artık ça ııamıyaca erece e ma ve asta H~r mali yıl sonunda tanzim edilen musaddu. i ançonun olrulmına bu aene de 

46 
talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler 

diifenlere, mahsus olmak üzere ayrıca bir bilanço defteri tutulur. bulundukları mahallln valWğitıe ve kaymakamlıtına veya aaterllk tube-
C) Cemiyet azasından kendi ıun'u taksirleri olmaksızıp fevkalade F - Karar defteri: ıerıne dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

Wıbepleıle mühim mali müzayakaya uğrayanlara, idare heyetinin ittihaz ettiği kararlar tarih ve numara ııraaile bu 2 _ 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan me.ıun olacaklar, memur 
lıbu nizamnamede gösterilen hüküm ve tartlar dairesinde nakdi deftere kaydolurıur ve müstenidah evrak da karar suretlerile birlikte ka- olup tekaüdiye alacaklardır. 

7ardımda bulunmaktan ibarettir. 1 rar tarih ve numara sarasile ayn bir doıyada saklanır. 3 _ M~un olanlaraltı senelik mecburi hl.zmetlerlnl ordu hastaha-
Cemiyetin müetıialeri Kararların ziri idare heyeti reis ve iza.sı tarafmdan imza ile tasdik nelerbıde yapacaklar ondan aonra arzu ederlerse ,memleketteki bütün 

Madde 3 - Cemiyet Türk vatandllfl olup O. Denizyollan lıletme olunur. lllıht ~kküller kendllerbıe açık olacaktır. 
U. Müdürlüğü binuında mukim D. Denizyollan l,letme Umum müdürü Madde 16 _ idare heyetinin vazifeleri aoağula yazılı busualardan f - Tahsil mtiddetı ilç sene olup bu müddet içinde olrurlara ayda bet 
Abdülhalim Babacan, Büyükadada Kadıyoran caddeei Numara 19 da ibarettir: lira ha~k verilecek, iaşe ft llbaslan tamamen okula ait olacaktır. 
oturan Devlet Denizyollan lıletme Umum müdürlüiü Hukuk müıaviri A _ Cemiyetin devamını, cemiyet izaaına ve bun. lardan ölenlerin 1 - Okuldan mezun olanlar barem kanununa göre 20 Ura aall maat-

,__k 16 N d " tan haaıamak üzre maaş alacaklar, ve bu mlkdar gittikçe çoğalacaktır. Err.in Ali Duruaoy, Beykozda Yalıköyde Motörcü IOIUl o. a otu- aı'lelerine yapılacak yaraımlann tevsi ve inkipfını temine çabpnak. _. 
ı d Hıf G. Bu zaman dahi lqe giydirme, ve bannma orduya alt olacaktır. ran O. Denizyollan şletme U. Müdürlüğü Fen heyeti mü ürü zı ü- B _ Yardım aidatı olarak yapılacak teberrüleri vaktü zamanında 

8 
_Okul 

15 
Eylfil 

942 
de tedrisata başlayacaktır. 

nn, letanbulda Cumhuriyet caddesinde CümilJ Palas aparhmanında 1 tahail ve veznelerin ihtiyat mevcutları fazla1annı veznelerden Cemiyet 'l _ Okula kayıt ve kabul şartları §Unlardır: 
No. Ju dairede oturan D. Denizyollan lıletme Umum müdürlüğü Muha· merkezine getirterek bankalara tevdi, istirdat, muhafaza ve tenmiye ıe- A _ Türkiye Cümhurlyetl tetnasından olmalı:, ve Türk ırkından bu-
.ebe müdürü Abdülkadir Gözen tarafından kurulmuetur. kil Ye tartlarını tayin etmek ve cmiytin bilumum sarfiyatının ifasile de- lunmak, 

Cemi1ete sirmek Ye Cemifetten ~ ...-dan: nmlı ,.e muntazam ıurette murakebesini yapmak. B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe 
Madde .ııf- Cemiyete iza olarak gireceklerden ıu tartlar aranır: C _ Cemiyet iflerini nizamname hükümleri daiıeainde tedvir, tet· mü.salt bulunmak, cbunu her hanRI bir hastane lllıh1 heyeti raporlle 
A - Türk olmak, kik ve mu1'tazi kararları ittihaz ve infaz ve cemiyetin her türlü hak ve tesblt ettirmek ve evraka ba~amak llzıındır.» 
B - 18 yaıını doldurmuo ve medeni haklar;i sahip bulunmak, menfaatlerini muhafaza ve müdnfaa eylemek, C - Okurun talebe yaşı ıs dan aşağı 22 den yukarı olmayacaktır. 

1 11 U ''d" ı··~-ı O O • il 1 bd'l D - Kendisi ana ve baba met ehlinden olmak, cbu vaziyet pollsçc C - Devlet Denizyol an f etme . mu ur Ugu ve · enızyo an Ç _ Cemiyet hizmetinde çalıştırılacak kimse eri tayin ve te ı ve 
Te Limanlan Tekaüt Sandıiı kadrolanhoa dahil bulunan memur ve bunlara verilecek ücretleri tesbit etmek, tevsik ettırllerek evraka hglanacaktır.» 

d b E - En az orta okul tahslllnl bitirmiş olmak. ıelemc lmtlhanlarında müıtahdemlerden v-a idare fabrika ve atölyelerinde çalıpn evam D _ Azaya temin olunan menfaatleri mevzu hükümler dairesinde .. · ·· lsb t t 
-J muvatrak olmak prttır.» veya bu derecede t:ıbsil görduğimu a e 

itçilerden olmak, zamBl'lında tesviye ve vefat eden azanın yaşarken vermio o1duklan be- mcb tasdikname veya bunun tasdlkll b1r sureti. Muameleli evrakına ek 
D - Cemiyete girmek dileiini ve Cemiyet nizamnameei hükümle- yan klğıdı ile teshit -.e yardım para"ını tahsis etmiı olduğu kimıelere ıcneccktlr.• 

rini kabul ettiiini mülir bir beyannameyi imzalaJ"lp •.er_mek. . hemen tevdi ettirmek, F _ Evli ve.Ya. nlpnlı bulunmamak, evvelce evlenip bofanıınlarla ko-
Madde 5 - A - Cemiyete girecekler vefatlannda knne yardım edıl· E - Beyan kağıdı bırakmndan vefat eden azaya ait yardım para- cası ölmüş olanlar kabul edlllr. Buna ait medeni hali blldlrlr müsblt ev 

metini yazı ile teıbit edeceği bir beyan kiğıd• ile bildimıeğe mecburdur- aının kimlere '\'erileceği veya beyan kağıdında yazılı kimselerden ölen- rnk keza eklenecektir. 
durlar. ler olduğu takdirde bunlara ait hisselerin ciheti tahsia ve tediyesi haltkm- G - Okur sıhhi sebepler dışında okulu ten~inden terkeWği, ev 

Her iza, ölümünden sonra verilecek yardım parasını, mirutaki da karar vermek, Jenme suretlle veya diler inzibatı ae beplerle okuldan ~ıkanldılı. altı ;,e 
dcıece nazan dikkate aluunalwzın kanuni miraeçdardan birine veya F _ Cemiyetin heeap senesi mali yıldır. Bu euaa ıöre seçen yıl- nellk mecburi hizmetini yapmadltı -veya tamamlamadılı veyahut ııhhl 
her birine, akraba ve taall\ikatına, Yeya karabeti bulunsun bulunmasın U:ra ait varidat ve maeraf heaaplarını ve cemitetin mali dunmıunu gö.- sebepler dışında çıtanldıtı taktirde tahakkuk ett.ırllecet mektep masraf 
İltedi.Oi her hanıi bir tahaa dilediği nieebette vere1:n1ir. Beyan ltliıtla· terir biJ~ .... oyu ve gelecek yıla ait bütçeyi ihzar ile Umumi heyetin tu- Jannı tamamen ödeyec~lne VP gösterdiği veslkalann tamamen doğru 

- ---' l dl d -~ olduğuna dair noterlikten tasdlkll ve lcefllll bir taahhiltname ".'c:ecektl:. nnda yardımın yapılacağı ıösterilen kiı:nse.ıerin ad arını, ıoya annı, a • vibine arzetmek, 8 _ Yukarıdaki şeraiti haiz olanokur okula !mUhansız olarak kabu 
ralerini Ye her birerlerine yapılacak yardım nicbetini açıkça yazacaklar G - Her eene alelade ve icabında fevkalade aurette umumi heye-

cdllecektir. 
Ye imzaladıktan ıonra en yalcın Amirlerine Yerecelderdir. ti toplantıya çağırmak ye bu toplantının gün, saatini 'Ve toplantı yerini 1 9 _ Yukarıdaki maddeler mucibince evrnkının muamelesini bitiren 

Beyan Uğıtlannın memur ve müıtahdemlerin &mirleri tarafından tayin etmek en az üç gün önceden iki gezete ile illn etmek ve hükiimete terden '111yet veya kaza merkeıderlnde oturanlar bu makamlar veya R5 

mühür ve imzalarıarak tasdik edilmit olması lazımdır. bildirmek, terlik ıabelerl vasıtulle evraklannı dotrudan doğruya Ankara ordu bas-
B - Memur ·re müıtahdem1erden Cemiyete ha olmak üzere gire- H - Nizamnamede yazılı değişiklikleri bir haf ta içinde mahalli tabaltıcı hemşireler okulu mtldilrll\IOne g6ndereceklerdlr. 

cekleri ıırada verecekleri beyan Uiılannda gönerdikleri -.ileleri efradı hük6metin en büyük mülkiye Amirine bildirmek, 10 - Milracaatlann atuaıoe 1942nlbayetıne tadar IODa erdlrllmeat 
araaında veya kendilerinin arzularında bir deiitiklik oldutu takdirde ile- 1 _ Cemiyetin f eahi ve infiaahı halinde tasfiyeaini intaç n iza hak- lA.zımdır. 
ride bir ihtillfa düfijlmemek ilzere beyan klğıdı sahibinin •on arzusuna lannı tevzj eylemek, 11 - Okurlann kabul edlldilı:leri Te meJı:tebe hareket etme tarihler 
göre yeni bir beyan ltlğıdı yazıp en yakın amirine vermeli ve eakiaini J _ Cemiyetin kanuni defterlerinin tutulmasını temin etmek, aynı nınkamlıır tarafından Jı:endllerjne blldlrllecektır. 

Ja b il · 12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar gelmek alıp İptal etmesi ve Amirleri tarafından ban nn mü ür ve imza e ta.- K - Cemivetin umur ve muamelatı umumiyetine müteallik eaır n 
'"' Te okulda tekrar yapılacak aıhht muayene netlce.!1 hastahlrlan tebeyyü 

dik olunması tarttır. h\:Suslan ifa etmek, edenlerin memleketine gitmek için masraf edecekleri ıyol paraları kendi 
Madde 6 - idare teıkil&tmda her ne ıuretle oluna olaun mukave- Umumi Heyet Jerlne alt olacaktır. (544 - 7802) 

le veya yeYmiye ile i8tındam edilenlerle muayyen ldDnette ve muayyen Madde 17 _ Umumi heyet, Cemiyet izalannın muYafakatleri' ------------------------------· 
Wr müddet veya maanen bir it için munkkat hizmete .alınanlar Cemi- almmalt prtile, O. Denizyolları lıletme U. müdürü Abdülhalim Baba- d 
yete aza olarak giremezler. can, muavinleri Yusuf Ziya Kalafatoğlu, ile Hapnet Dülge. Hukuk mü- Belediyeler Bankasın an 

Madde 7 - Her &za iate<liğj zaman Cemiyetten çıkabüi.r. Çıkıt taviri Emin Ali Duruaoy, Muhasebe müdürü Abdülkadir Gözen ve mu- l - Banka mert:es binasının cenup Ye garp kısunlannda yaptırılacak 
iııttmesi idare heyetine bir mektupla bildirir ve bu auretle Cemiyetten avinleri Baha Değer ve Halit Sürel, lıletme müdürü Nasuhi Özok, Gu· drenaj tesisatı kapalı zarf usullle ve vahidi fiyııt izerlnden eksiltmeye lro 

çıkılmıı olur. veıte enapektörü Faik Kırkaya ve Makine enspektörü Ethem Sencer, nu~u§tl~~ ışın muhammen beden cll 000, on bir bin Türk lirasıdır. 
Cemiyetten kendi talepleri üzerine çıkanlann veya idareden ayn- Fen heyeti müdürü Hıfzı Güran, Yapı ve binalar ıervisi tefi Yusuf Ziya 

3 
_ Tallpler şartname Ye mtr evrakı (55) ell! beş kuruş muknolllnde 

lanlar1a yaı haddine tabi tutulanların ve yahut idari ve cezai bir ıebep- Karaeu, Tefti~ heyeti reisi Nermeddin Erol, Tarife ve Haaılat ıubeıi miı- Belediyeler bankası umum müdürUlğünden aJabU!rler. 
le kayıtlan terkin edilenlerin beyan Uğıtları İptal edilir ve idarede va- düıü Avni Serter, Malzeme ıubesi müdürü Jbrahim Burak, Zat itleri 4 _Eksiltme l0/Atu,sto..cııH2 J>azartel!i rünti saat 15 de Ankal'l\dıt Bele 
zifedar jken vermİf olduklan dühuliye Ye yardım paralan iade edilmez. nıüdürü Cevat Çetiner, ve muavini Sami Baykal, Sağlık oubeai müdürü diyeler Bankasında Banka idare Mec&i huzurunda yapılacaktır. 
Bu suretle idareden ayrıldıktan eonıa vefat edenlerin ailelerine veya Dr. Hikmet Arda, Seferberlik ıubeai müdürü Cevat Tomıu, Kamara 5 _ Ebiltmeye girebilmek 1çln tallplerln teklif mektuplarile birlikte 
her hangi bir phıa yardım parası namile hiçbir para verilemez. ıenisi tefi Emin Görk, Gemi kurtarma ıervisi şefi Şemsi Sunol, Kılavuz- % 7,5 yedı buçuk nJabeUnde muvakkat temlnatlannı ve 24Sl5 sayılı tanu 

Ancak idare ııhhiye heyetinin raporuna mÜlteniden vazifeden çı- luk servisi tefi Sait Salihattin Cihanoğlu, Fabrika havuzlar müdürü Fah- nun tayin eyledlll 't'Wkalıltı Ye bu :lfe alt Nafia Veklletlnden alınnuı eh 
karılan ve aynı hastalıklarda Uç ay zarfında vefat edenlerin beyan k&- ri Tanmam, lıtinye fabrika ve Dok müdürü Celil Gözen, Tekaüt Sandı- llyet veslkalannı en g~ eksiltme günü saat 12 ye kadar Banka Umum mü 
i't)anna göre yapılacak yardım nısıf olarak yapdır. ğı müdürü Ali Kemali Ak.üt, ve tebeddülat vukuunda bunların yerine dtlrlfitüne tevdi etmeleri ~arttır. <Posta gecikmeleri mazere\;;~~)m~~08) 

Madde 8 - Cemiyet hükmi pbaiyeti haiz olup bir reit ile dört kaim olanlardan müteteJtkildir. 
lzadan mürekkep bir idare heyeti tarafından idare olunur. Madde 18 - A - Umumi heyet senede bir defa alelade olarak ' k 

İdare heyetinin hizmet müddetleri 3 MDedir. idare heyeti ayda en cemiyet merkezinde toplanır. Umumi heyet adi ıurette idare heyeti ta- Asistan alınaca 
az b:: defa toplanır. idare ~de milukere niubi en az dört azanın rafından toplantıya çağınlmadığı takdirde muraluplar münferiden veya l T h C fy 
reia dahil, huzurile tahakkuk eder. bep birlik ramen umumi heyeti toplanbya çağınrlar. Umumi heyeti Ankara Oniveraiteai Di ve arİ • oğra a 

İdare heyeti çoğunlukla karar verir. Reia ve Azalara ücret verilmez. teıkil f'delnerin en u iiçte biri tarafndan toplantı tarihinden on beı giın Fakültesi Dekanlığından 
İdare heyeti önce yapılacak tekliflerin ruznameye ilavesi mecburidir. Fatilltemlzln Yenı ve Ort:ı Cailar Tarihi Fars Dlll ve Edebiyatı, Arteo-

Madde 9 - D._ Denizyolla'?: ltl~~~ U. müdürlüiü Fen, ltletme Bu talep idare heyeti tarafından nazan itibara ahnmadıiı takdirde lojl, Klf.alt Filoloji, SümeroloJI. Antropoloji ve Etnololl enstlti.\lerlne mü 
ve Muhuehe oubelerı, Hukuk mupvırlıii, Tarife Ye .hasılat, Zat itleri murakıplardan her hangi biri istenilen hususatı ruznameye ithal etmek· sa baka lle asistan alınacaktır. D!l ve Tarih - Co(trafya ll'akillte.sl ile btanbul 
tGl:>eleri, Fabrika ve havuzlarla İstinye Fabrika ve Dok müdürlüğünden Je mükelleftir. Müzakere ruznamesi umumi lleyti çağıranlar tarafından V'nlvemtest Edebiyat Fakti:tetlnden mezun olan lstek!llerhı Ye fuıla ızahaı 
İkiler ve Tekaüt Sandıiı müdürlüğünden birer kiti olarak göeterilecek teabit ve toplantı tarihinden en az bir ay evıvel umumt heyeti teıkil eden isteyenlerin ıo Atustos 1942 ye kadar bir dllekçe ve milsblt evrak lle müra 
ı.~ namzedin İlim ve bOıviyctleri umumi heyete bir lilte halinde bildi· lzaya tebliğolunur. cnatları. c5872ı ı8CK9» 
rilir. B - Umumi heyet fevkalade olarak idare heyetinin veya mura-

Umumi heyet aldıiı bu liateler üzerine en çok rey verdikleri bet ki- kapların daveti Jlzt:rine toplanır. Bundan başka umumi heyeti teokil eden 
ıi.Ji asil halığa ve Gc; kiıiyi de yedek lzaJıja •eçer ve bu ıuretle bet asil zevatın ena z üçte blrinin mü~terek yazılı talebi üzerine idare heyeti 
ve" Ü~ yedek azadan m~re~kep bir. idare heyeti teılr.il ve k.eyfiyet l!'?um umumi heyeti fevkallde toplantıya çaiınnak m~cburiyetindedir. 
mudur. ta~~hnda~ kendıle~ın~ .t~blii olunmakla beraber bır hafta ıçınde •Bu talep idare heyeti tarafından nazarı itibara alınmazsa muralcıp-
nıahallı hukumetıne de bı1dınlır. " . • • Jar en çok on beş gün içinde re1D1en Umumi heyeti fevkalade toplantıya 

.. Mad~e 1 O - ~o~uzuncu ~addeye gc>re. ~ilen ~ ~en. teıek- çağırmakla mükelleftir. 
kül eden ıdare ~eyetJ azası ~~d! aralannda bınm Cemiyet r~iine te- C _ Umumi heyetin idi ve ve fe.vkalade toplantılara çağınlması 
çer. idare heyetı Azasından bırmın Ycya birkaçının bu1unamadqp zaman- ve ruznamenin ilanı lstanbulda çıkan gazetelerden birile yapılır. Bu ça
larda ekseri!et niaabını temin için yedek Azadan lcab edenler Yeklleten iın ve ilanın toplantıdan en az on bet gün önce yapılması ve toplantı 
idare heyetınde. bulunur. . " • • • . yerile glinünün ve saatinin ilanda gösterilmesi ıarttır. 

idare heyetı bumdan hızmet muddetlerı JÇmde alilm, ı.tifa veya Madde 19 _ Aıağıda yazılı hususlara ait Umumi heyet tarafın-
aair ıebeplerle idareden kati ıurette aynlanlann yerlerine en çok rey al- dan karar Yerili• ' 
iDii olanlardan biri ve irida tesavi halinde kur'a ile aynlanı, hizmet A _ Ana ·nizamnamenin tadili, 
mUddetinin sonuna kadar deıram ebnek üzere idare heyeti tarafından B _ Hesapların ve ~onun tetkik ve tasdiki. 
dııvet olunur. (n--... - __ L:!j! 8 •• 1 d ) 

Madde 1 J - Cemiyeti, mahkemelerde, resmi dairelerde. mecı. .....,.amı INUlll"9 ' ıutun e 

1 L A N 
Ordu hastabakıcılar ve hemş!reler okuluna leyli ve meccanl talebe ah 

nacaktır. istek!llerln en geç 3()/ 8/ 942 gftnilne kadar Antaradıt CeOeeı ordu 
hnstabalocı okul mtldürlüğüne. olru1 kayıt kabul şartlarını havı vesikalarla 
birlikte mümcaatlnrı. Kayıt ve kabul şartlan Anknra Lv. Amlrlill ve İstan 
bul Lv. fim!rliğ' sntın alma lromlsyonlannda göülür. c513 - 7706• 

Bartın Mal Müdürlüğünden: 
Amasya limanında batık Rize vapurunun bakiye! enkazı 2717/ 942 ta 

rihlnden itibaren 15 gün miiddet.lc açık arttırmaya konulmuştur. 
İhale 11/ 8/942 tarihine müSadlf salı günü saat 14 de Bartın mallyes!nde 

mfiteşekklJ komisyon huzurı:e yapılacnktır. 
Muvakkat teminat 203 liradır. Bllumum masraf ve resimler kAmUen ah. 

cıya aittir. 
Taliplerin t.ayin edilen gün ve saatte teminat akçelerlle birlikte komla-

70nda hanr bulunmalan llAn olunur. <8248) 
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SOZON &EliŞi JST ANBUI.; HAYA Ti 

Kömür ve Simit 
inanılmaz. Çünkü 

Boşanınnlann fauaıastığµıdan fSJk süz açıldığı şu güu
lade metan i ayrılmış son derece modem bir 

~nç kızın boşanmayıp da ne yapılacağını arkadaşlanna anla
tırken: 

- Kocnınl:ı anlaşıp geçinmemiz imkfuısızdı, diyormuş, bu 
zavallı adam daha yeryüzünün en meşhur operalnnnın mevru
Jannı bile bilmiyordu! BUDa göz yumdum. Fakat bir gün ne ,ap
sa beğenirsiniz! l\lisaflrlikte sofraya kunılmuş o~ururkcn önün
de duran balık çatalını yakalayıp kabak kızarlması tabağına 
claldmnaz mı! Birden rezil olduğumu hissettim. Kan tepeme 
sıtradı. Eve dönilnee kendisine dostça aynlmamı:n teklif etUm. 
O halli hiddethnJn sebebini anlamıyor, bu henüz kurulmuş aile · 
ocağını )'lkmamamız için bana boş yere ynlvanyordu. Fakat be
nim için her şey bitmişti. Avukatını mahkemede "'nhim geçim

Son inkişaflar ·ve 
Don müdafaası 

Sokakta motör homurtulnn. 
paslı yay gacırtılan duyuldu. 
r ocaman bir kamyon karşı apnr
tınıanın kapısında durdu. Tepe· 
den tırnağa kadar sfyahlarn bü
rünıniiş işçiler kamyon teknesi
nlıı yan tahtasını açtılar. Knldı
nm taşlarında adeta bir şelfıle 
çağılt1sı çınJadı. O ne kulak ok
şayıcı, o ne gönül ferahlatıcı ses
ti! Kırk haramilerin hazinesi 
gökyüziine çıkarılıp tersine çev
rildi, miice\•her yığınlnn tepeden 
aşağı bizim sokağa boşann•crdi 
sandım. Hele, kaldınmdan dalga
lana dalgalana knbnnp sokağı 
kaplıyarak damlara doğru yük
selen siyah kehribar tozu kadnr 
latif sütunlann seyiri ne kadar 
2eykli! •• Sanki, peri masallann
daki sihirli siyah elması bir Jın
Ynnda ezip tozJıınnı Jıavaya sa
\ıurdular. Güneş ışığındn pırıl 
pınl yanarak UÇU§nn n1ininıini 
tanecikler arasında kııybolan iş
çileri kısltandım. O küçücük kii
reklerden biri de bmim elimde 
olsa, minimini parlak tanecikleri 
ciğerlerime doldura doldura çn
Jışsam. Kürek hamlelerile terle
yen viicudüm, nlacalı saçlarım, 
her tarafım o lfıtif renge boyan
sa. Çenemi oynattıkça dişlerimin 
arasında o elmas zerrelerinin gı· 
cırtılannı duysam, ben de o bah· 
tiyarlar arasında bir müzik ıınğ
mcsi kadar fıheıı?di kürek sesle
rini yakından dinlesem! .. 

!fzUk iddia etti. Nihayet aynldık!D 

Şimdi Almanların şimale doğru çarlı yapmaları ve 
Kızılordunun merkez kısmı gerisine müteveccih 

hareketlere girişmeleri beklenebilir 
Gazetelerin «.Garip ,eylen sütmılannda okumaya alıştığı- Don nehrinin coğrafi vaziyeti 

Yazan: mız bu Amerikalı hAdisenin şehri.mhde cereyan ettiğine lnaıı· So,'Yetlerin bunlar etrafında büyük ' 
mü ıme gü geldi Hattı hidfsmtn doğnııufuna yemin ettik· bir müdafaa. yapmasına pek müsait M. Şevki yazman 
kri Ye kızın kim olduğunu açık~ söyledikleri zaman bile. Çüır- değildi. Fakat garka dağru tll§an 
lü şehrimizde ciddi bir pqlls teşkfültının varlığına inandığmuz- Alman selini durdurmak için hiç de-
dan bhce, kocası meşhur operalann mcw.ufannı bilmtdiği Ye ğibe Don nehrinin büyük kavai için- A:zak deniz.inin ve Karadeniz şimal 
balık çatalmı yerinde kullanamadığı için dünya evinden çıkan de hapsetmek meselesi de Kızıl- kıımıru·:ı Almanlann eline geçmesin
bu genç. kı:ıın şlnıdi salonlarda değil bir deUler evinde bulun- ordunun cenup yanı için biricik kur- den ıonra Almanlar için büyük bir 
ması lcabediyor. Şevket Rado tulu§ çaresi addediliyordu. Şimdi kazan~ olııcaktır, hatta bu vaziyette 

-==================--=========== Almanların müteaddit yerleden Don 194.3 kışına ~kalmış ols~lar bile ce;p

laştırmış bulune.caktır. 
Bu sebeple son inklşallar artık 

Sovyet cenup kanadının vaziyetiıı
deki fenalığı düzeltmek Umidini da-
hi ortadan kaldırmıı bulunuyor. Bu 
vaziyette Kızılordu için en büyük 
muvaffakıyet Stalingrad ılmalinde 
olsun tutunabilmek r.·e bunun cenu
buııda ise Volgaya dayanabilmektir. 
Şimdilik bu son çare için çalışılmak
tadır. Gördüklerim, duyduklarım 

Esl\i telefonların cilvelerinden 

cenubuna geçmiş bulunmaları ve henın alac.ngı • bu ı~k? d~layısıle 
kendi tubulerile bir ckedi sıçrayışı~ IMihverciler va:ııyetlennı haylı kolay-

~ı:.:eta~:tay~~:n ge~~lf~! 1 .,-T--A-R--.-H--T-E---------------.ı 
planını auya düşürmüştür. Bundan ı AH ı• F ELER 
daha fazla olarak alıjtığmıız kuv-

vetli Sovyet müdafaasının da bu '------------------=----------cephede haylı gev~emiı olduğunu 
Sınıf artadafım. 40 yıllık yoldaıım başlannda kulaıtlıklıırla fiş delikleri- göstermiştir. 

T Ue k.ardegten farlcswa. Her zaman nln kaf11Slna sıralan~ memure!e- DCK'I nehrine kadar gnyct anudane 
J& o bana gelir. ya ben ona giderim. rfn fotognıflan konur, !ç!_erinde :rllz, olan Sovyet müdafaasının bunun 
Dalma bulU§Urws, U%tlll uzadıya. konu- endam, glylm Iruşamcn. gozo çnrp:ın- cenubunda ve Kafkaslara ynklaıtık-

Hacı Resmi Ahmet efendi Viyanada 
r, hogça vaın geçirirl2. JanK btı,!.unurdn.du. mk •~ e-'"· ken- ça. kuvvetinden daima kaybedeceği- Hacı Resmi Ahmet Efendi küçük 

T, hmusl Şı1tetler1n birmde yü.Juelı:: cı.,.mız me .... m ,.....,., b. .. d be . . bul Evkaf muhasebecisi jken Üçiincü 
mevki .ahiblcllr. i•t. 1eabJ sık sııt An- dl kendine gelin güvey bile: (Btm- ne ız ote en n ınanm~ unu-

,. Ç"nkü' K--' d Ka'L Sulta:- 11.rıastafanın eülUstınu Avus-braya gider, dört beı giin kalıp d.6- lann arnsmdıı. benimki acaba. han- yoruz. u u:uor unun uu- •• n 
ner. Birblrtmlzl yoklaır.acbn eneı gisl?_) aklı, fllal hep onda: (B1r şu. yaya doğru çekilmesi ile hemen bir turya hükumetine tebliğ eylemek 
telefonla güntınft tayin ederiz. O bu- nu g6rsem!.J eşine başka hnrblerde rasl851mamı§ üzere §ıkkı siini defterdarlığı pfıyesi
rada mı? Benlm zamanım milsa.lt. ml'l Dedik a, bir taraftan serde genç- garip bir vaziyet meydana gelmekte- le 175 7 (H. f 171) M:nesinde Viya-

Btt son ayar, arkadaşımı tele.fon- lllt.; bir taraftan hulya enginlerine dir. na-ya gönderilmi~ti. 
)a arayışlanmdn her z:uruınk.l tele- dalmak mizacında delikanlı. Koca.- Ricat demek müdafün kendi zna- BeJgratta iken lcarF tarafta Zcmcn 
fÔn memure3!.n1n hımhımca usl r<- kan ma.snllarındakl perl padl~nhı fını telii.fi için üslerine doğru çekil- kalesi kumandanına ve o vnaıta ile 
rtne lnCe. tath, cıına yakın bir ses du- §ebMdelen gibi Adeta. glh'meden. ki5- mcsi demdttir. Bu esnada müdafi Avusturya hükumetine kudumunu 
J'UJ(lrdum. rü körllne dşık olu!or. gittikçe kendi üslerine yanaıır ve haber verdirdi. Avusturya hükGme-

Beni ötrenmlJ. Ben: (T beyi fsU. Bir gece gene te eton elinde, cevap kuvvetlenirken karşı taraf kendi ü.s-ıtince maiyetine bir doktor, iki tercÜ· 
:ıonmın d r demez hemen lsm1m1 verenin, sevgllisI o1du(?unu sezer sez- sünd 'ttikç uz.ak'-- k • man ve iki mihmandar tayin edlldi. 
söyllyerek cevapta: mez kendinden geçip: . en cı e 14iır ve uvve . . d ld v • • 

- ~üne. vereyfm efendimi - OhI. Ne cazip, ne sehhnr, ne tmdcn kaybeder Ve nihayet bir nok- rsa":a n?hn bn:~z onmu o ugu ıçıa 
Yalmt da: 15.hutı sesiniz vıı.r. Hnyııt benf:n için tada muvazene teessüs ederek. dura- ~g~ılebılmek u:zere b~zlar ar~sından 
- Vnb vııh, :ınul~f görüşemlye- hep siz, yalnız siz, büttin slzllğ!nfz!e lama meydana gdir Fakat Kallcaia hı~ kanal açılmak lazı~. gelıy.ordu. 

ceblnll. T beyefendi Ankarndalar; wt. deylvı?rlyor. CO vnkitl"'r bu ka- doğru harekette bu ipn tam tcrıi J İkı taraftan çalışılarak boyle hır ka
y.mn yahut öbür akşam gelecekler!.. bll içten, Oınrlml ruh) dan kopan meydana geliyor. Yani müdafi Kaf- 1 nal açıldı ve nehrin münasip bir nok-
Kızcağızla ahbaplığı Uerllettık. Be:ı- sözlerde Edebiyatı cedide a~nın da- kaslara doğru yalda§tı1r.ça kendi üs- ta:ma nişan konuldu. 

de: (Yavrum nasılsm, lyfstn iş:ı.Ilah- ha. modası g~enı!4tl.l. sünden uZAkLı;ıyor ikmali imkan- Muayyen günde Zemcn kuman· 
lar); onda kar§ılıkla.r, kompliman- Telin öbüı:: ucundaki. şuh bir kalı- sızlapyor, binaenaleyh durumu güç- danı, tercüman vv mihmandarlar 
Jar: kaha. .atıyor: _ !~yor. Halbuki mütearnz toraf, ya- müzeyyen bir kayık ile bu nişan ye-

- •Akşam• daki r:Gördükleriın, - r:tırat buyuruyor~uz, teşekkur ni Almanlar biraz daha cenuba inip rine geldiler. Elçi de Belgrat defter· 
dnydukl:ınm:a ı o kadnr seve seve ed~m•k. bl d t h n- Kımn yarımada odan karşıya at- darile bir kayığa bindi. Ni~an yeriÖ-
taklbcdl"orum kl H-1-f ke"'- bf .aıınll r .ıma e e---anü<:' co<r.>n ı _.ı_ d k d 1. 11- l • 

J ".!'o'»'' .,..., - K, .r::""'r·. J~.. "" ayınca men:ez. en ve .aradan. ik- tes ım l\'e te!e um m.uamc eu ya• 
rikU?iyonım, Kmum li>yleym, bu se- ..., ... J" il 1 D ft d f d k d 
terki yazınızda neden bahsedecek- _Ah lmılnlzl Oğrenebibem imal yo ırrı kısalıyor, va:zıyetlen dü- pı dı. e er ar e en ı uman an-
ıtnlz? _ ~!m ınmın ba~ar, ... zcliyor. Bu bakımdan Sovyetlerin dan bir tcmesııük eldr. 

Geçende bu nH\kndarlığı dcstuma - 1..eyIA mı? Kafkasya müdafoasmda çok güçlük- Savanın öte kenarında e"i ''c alt-
ll(tım. - BUemeclinlzf krle kuşıl caklannı hesaba kat- mıı kiştlik maiyeti için hintolar, ara-

- Çot zetJ, ç0t çallfkan, çıtıpıtı bir - U.mln mı? lma.k lazımdır. balar ile iki cbayrnk~ asker hazırlan-
kı7.caftııdır! dedi. Dairesinden bera- - ~ıı... Kafkas istibmetinde vaziyet bu mıştL 
ber çıknrken, korldord:ı bir tapı açtı. - Lebibe mi? ametle Almanla; lehine döndükten Toplar atıldılttno ııonra arabalara 

- İ~e yüzünü gömıedltfn Bhba- - Anladım, bulamıyacntmn2I, aonra ~imdi Almnnlnnn oimale doğ· binilerek nehir sahiline iki ıaat me-
bınl .. dJye g5gterdl Oörftliiyor ya, afac&Thı2ma da. d!- ra çarh yapmaları ve Kı:ırlordunun safede bulunan Zemen kalesine ge· 

Hakikaten fidan gibi. şl~lrln. et- yecekb"-'-ütün~· B!zlmktnde J'olur1 ıöıılll merkez kısmı gerisine müteveccih çildi. 
YECek bir bayancık. Allah bahtını açık WM.I ayran... har k ti · · ı · b LJ ~il· 

LMa devam ediyorlar: .. e .~ ere gırışme en C• eneoı ır. Burada birkaç gün istirahatten 
etsin!... _ Sarışın mısınız? Çun.k? ancak .hu har~et Kmlorduyu ııonra elçi efendi yanına bir kapiten 

Bunun tamamlle aksi de mümkün- Bayırf.. ~kiJu m_!m_asıl~ .tehdıt. ed~r ve teh- kumandasında altmı§ kigilik bir at• 
dür yn. ~te Blll hlkAyeml &.§atıya - Buğdaysı mı? likeye duşurebılır. Şımdıye kadar kcr müfrez~i de katıldı. Bunlarla 
yazayım da okuyun, gülün... - Tht!Dl1ll... olan hareket fideta bu öldürücü dar- beraber yola çıkıldı. Kasaba ve ka-

fst.anbulda telefonun ilk kuruldu- - Gözleriniz ka.şlannız siyah p- benin hazırlığından ibaret gı'bi idi. lelere konula konuh Beç' e (Viyana-
ltı sen*r,. Malum a 0 devrln maki Db:ı? ' ilk hedefi Stafingrad' ın ve daha ya) yaklagıldı. 
neleri oıomnt.lk deall~ hAll Erenkô- - Zannederim!. d~rusu Volga boy~nun teıkil ede- Viyanaya iki saat mesafede biT 
yünde, Kartalda, Adalarda oldutll - Ne AlA. tam perestJı etUtlm bf cegı meydandadır. Tımoçenko ordu- kasabada Avusturya payıtaht _ 

Lsten1 ~ la b' k H el •• il ına na 
glbt numara ma\mazellerden goz.. K nnı; . 11 l!md k' azerh ecıızı ı ~ ali girileceği hakkında bükUmetle 
JOr. Bunlann çoğu Mu v1 ve Rum; -·~··ı- enı~ nrla:lm al}k eakay.aldikgen muhabeıeler edildi. Elçi, Viyanaya 
fakat arada Fran.aıZCa bilen, belllbqlı K catızın artık 1.§1 eücü yatsıdan suru up tıma ı e a a ası esı ı ten . k k" .. b d 
allelcre mensup küçilk ıumım>amnız ısonrayi iplerle çekmek; fıkırdak. hl1- sonra - ki daha bugünden bu Ol'" gırebr. en ~~bı:ub .. 8

1 
şınb' a çakasar ":'fmı-

.._ • gf]J Je de ede Iebl bl ı ft'·- d • · . na ır ıır 1ta ı ı e ır a er mu re-
ua mevcu... . P m n e Y Çww.n unun ıımal ıle demıryolu muvasa- · tarafından kar'" d Şeh 1 Akrabamdan K, merhum babasın- kara gözlü, tara ka§lı!lle gece yanla- lası kesilmiştir _ bilhıı.ssa cenup is-1 ;caı . d. .. t d b 3 ? ;-.

1 
re aha! 

dan kalma konağa teıran almıştı, O nna tadar çan çan etmek. tikametinde ve VoJga vadisi tnkib- ı de ·ıgır ~ve ~ e. edn. en e çı ere ta aıs 
sıralar, henüz memuriyete glrmlş, sevgi.ye, vefaya dair fiklller, mü- edilerek Stalingrad'a taarruz edile- e 1 e~ ~ona~a ın ı. 
ıc.nç ve bcklrdı, talhlnr. Edeblyattan ve s:mattnn cek ve muhtemel olarak daha §imal-ı Elçınm ~ıyannya girdiği günlerde 

Biltilıı flk o.boneler glbl, yeni heves, açarak Tevfik Fikretln, Cenap Şeha- den Don'u geçen bazı birlikler de Avusturya ıle Pıus7a ara.uında harb 
aklına cstlkçe tıefonu · yakalayıp ta- beddJnln, Yahya Kemalin oUrlerlnl Stal' d' . 

1 
.
1 1 

mevcuttu. 
rudıklar.lle ylrerıllkte; açılacak yer- blrbirlerlne ezberden okumamr. Mu- ıngra ın şıma ı e muvasa asını 
ler tükendi mı Köprü lskelelerlnden slldden ve mlWkten ıuı:turup ço- keserek kı-skaç içine alacaklardır. Avusturyalılar Prusya kıralı ]kinci 
(Beyrlsefaln), (Şlrkellhayrlye) va- cuk:lııktıınberi buna meraklılık.larını Stalingrad'a yapılacak asıl taarruz.u Frederik'in Viyanaya gelmesi kor
purlannın, Hayd:ırpnşa, Slrkecl ıs- blldlrmeler. garptan değil, ~mal ve cenuptan k.u~unda olmalarile, yaptıkları teda
tasyonl:ınnd:ın Anadolu. Rumeli §1- Bizimki keman \'e piya.no çalardı, beklemelidir. Dü~ürme İ§inde mani- rı.kattan ba~ka Resmi Ahmet Ef eadi· 
mendllerlerlnln tarltelerlnl yazma Hemen kemanını alıp BeethoTen'ln vele tesiri ancak bu euretle yapılır nın •efaretnameııinde kullandığı ta
da; doğru sa.atı sorup blleğtndetlnl bilmem hangi aentonllerlnl mı din- ve hu ıehir alınarak harekete §imale birlere göre cUt ve Menat misillu 
dunrdakllert ayrda. letmlyor; evdekllere: doğru devam edilir. a.anamdan ( 1) istimdat> ve her gün 

(Bunca. mükileme parn!l, k.Dp Ü$o - Salondan misafir eksllt olmuyor. Yine ayni düşünce iledir ki bugün itikatlanna göre cMazannei icabet> 
ütnde mi oturuyor?) dersents, hayır. Ekzerslı; yapamıyorum, parmııt:Ianm merkez kesiminin ıu veya bu nokta- o!a? kiliselere evlat ve aıvcneleıile 
O r.aldtıu ıenedc sekh ııan llrn ağırlQ.§tıf diyerek piyanoyu te?eto- euıda haılar görünen Alman taar- gidıp Grandebur'un (2) mailubiye
"erdln ml llrketıe hudmsuz. yani nan b11lundutu odayn mı ~tmıyor? ruzlarını biz hep Kızılorduyu şimdiki ti hakkında tazarru ve dua> ile me§
fllll1!11~> dJYe bir mukavele yapılır- .Alafranga. monıolar, alattırka ~ cepheye bı.ğlamak teşebbüsü olarak gul bulunuyorlardı. Bu sebeple na-
dı. ıstediğln lı:adnr, !ster.sen mıLldne. revBlerllk, lnşadrkılan mı aıralamıyor? görüyoruz. Halen buralarda czilıne- mei hümayunun takdimi teehhüre 
yl hiç kapamayıp boyuna. Wtln.k et; er e: · I 5 k . v d 
eve mı.satir gelen şartı sl\yJeytşl, saz - Ben dt size naçiz te.m:ınım 1- mı§ o an ovyet uvvetlerıne cephe- ugruyor u. 
çalışı yamanılnn (nlılze) ntn önüne .ranomu dlnletme,t arzu ederdJO:• fa- d~n taarruz yine ıtratejiye muvafık Nihayet Başvekil kendisinin altı 
oturup saatl~e okut, çaldır; dile- kat burada mümkün mü? yollu Özür. bı11ey olamaz. Taarruzda mütearife atlı hintosile bir davetçi (teorifatc;ı) 
d!ğln eşe doMa dtnlet.. ler... olan ıey bir yanın gerisine doğru ve bir bayrak asker ~önderdi. Elçi 

Bizim K de telefonla böyle haşır Bu gldı.şle günler geçedursun, yal- sarkmak ıuretile cephdcri dü~ür- etbaının havassı için de eğerli, bi· 
neştrken, mntmazeller Ynhudl veya varma yakarmnlarn, en snmtmt ıa- mektir. Don nehrinin ancak bir kıs- antlı altı at geldi. Ahmet Efendi mu
Rum şlvesile, yayık yayık, çctrefi! çet- radara karşı haspa adını, semtini mına dayanan Kızılordu sol yanı ise ayyen vakitte Ba§vekilin konağına 
rem: cL~tfen numarayıD. <Bu nu- söylemez de söylemez. Alnuınlar için bunları geçmek bu gitti. Binek taşında, merdjven ba§
mara başknstıc konuşuyor, sonra sızı Biçare K dn ateş saçaıtı enikonu kadar koJaylaştıktıır. ıonra muallak- lannda muteber memurlar tarafın-
ta!Prayım mı?), <Uç d:ıklkn bitti, de- sarmış; çoktan knfruımn. koymuş: ta duruyor demektir. Bu mühim dan karşılandı. Başvekilin odaıı er• 
vam edecek mıstnlz?) diye ötüp dn- Tam a d Rı ı etil · d d l k k rurlarken, bilhassa gece sen•lslerln- ın"7 ra ı m, ev en ecetfm avantaJ mey an a ilı:en Alman ann c :ve kadınlarla dolu idi. Başvekil 
de ptırilzsüz, berrak, lAtlf bir Türkçe .•• büyük kuvvetlerle cepheden taarru- elçiyi görünce <>turduğu ıanda}ye-
na:zan dlkkaUnı çekJyor. Uzatmıyalım d 1 za geçmeleri akıl Un olamaz. Hem den kalktı; Ahmet Efendiye hazır-

Bunu söyUyenln halis ist.ıı.nbullu, oluyorlar. Ant.hıra ~~~~ Volga ıvadisi ıimale doğru takibedil- lanmış bir sandalyede oturmaaını 
terbiye ve tahs.tlll munevvcl', bir aile. taze yumuşuyor: ' 

1 rşı dikçe Ahnan cephe$i Voronez hiza- işaret etti; hal ve hatır aordu. Tabla
k:ızı olduğu besbelll, Böyle pürü~üz, - Pekl, batınnızı lwmıyncağım, lanna kadar uzamıyacak, bilüLı kı- lar ile türlü tilrlü meyva ve ıckerle· 
berrak, IfıUf konu§ail bir genç kız biraz gC%ellm ve lllkln şartlarım var aala<'.aktır. Ondan aonra ise cephenin meler ikram edildi: kahve ve ıerbet
tlrkln olnmaz; muhnkkak güzeldir. Evvelll cuma ve paznr gibi kala~lık ,imal cenup istikameti yerine ıark Jer içildi. 

O zamanın ~lcfon rehberlerine garp hattını talıibeder bir lıal almaeı Ahmet Efendi, aadrazamın mek .. 
llltle88Csenln türlü ıUrlü re.slmlerl, (Devamı ıahife 6 ıütun 4 de) ise Don ve Doneç havzalannın, tuhunu Baıveklle yerdi\ Lnparatoı 

Franaua huzuruna kabul günü karar
laştı. 

Üç gÜfl oonra aynı merasim çasa· 
ric;e Marya Tereza'nın başvekili hak-
1.:ında da icra olundu. 

Karşımdaki Jfıtif m;:ım:aı·ayı 
dalgın dalgın seyrederken bir 
evin penceresi açıldı, bir ndrun 
kucağındaki çocuğa nynı ~eyi 
göstenli: 

Yoldan geçen ak snçlı bir zat 
kaınyônn yalda tı, dokunup örse
lemekten korknr gibi paımai:'lllı 
yava ça uzatar2k i çilerden biri
ne sordu: 

İmparatorun huzuruna çıkılacağı 
gün elçinin oturduğu konnkta alay 
tertibolundu. Saraya varılınca bir 
teşrifatçı öne düşerek Ahmet Elendi
yi çasar divanhanesinin yanEıda bir 
odaya götürdü. İmparatordan isti
zahdan sonra Kapıcılar kahyaSJ rüt-
b d b d h k 

- fü•Jat! .. Bunlar kok mu? .. 
esir. e İr memur ivnn ane apı· 

sını açtı. Resmi Ahmet Efendi yedi - Hem de halis kok, baba! .. 
etbaı ile içeriye girdi. - Oh, oh... l\fnşallah, maşal-

Elçinin divan efendisi nnmei hü- JaJı •.• 
maytı'1u hamil bulunuyordu. Divan- Gelip geçen kndınlar, erltek
hane erkek ve kadınlarla dolu idi. Jr..r. çocuklar, pcncerclerclen unı
lmparator beş arşın geni~liğinde ve nan başlar hep oraya gi.iz diki
uzunluğunda bir Acem kaliçesile dö- yor. daha i~i gönnek, kürek tı
şenmiş bir sofa üstünde carı diba ile kırtılannı yakından duymak için 
örtülmüş bir sandalye yanında siyah biraz daha solmlu ·orlar, kıskanç 
kadifeden elbi~esile ayakta duru· balnşlarla i çileri ve bir ejder ağ. 
yordu. • . zı gibi kömür 'kürelerini yutnn 
Resmı Ahmet E~en?.ı sofanın ye- apnrtımnn kapısını siidiyorlar. 

n~na va:arak nam~ hu?ıaywıu t~- Bir kuyumcu çırağının clmaslan 
dı'? et~. ~rın ı~retıle name ~~r kutulara yerleştirmesi k'adar bn
ııerır u~e.rm~. ~o~~ldu. Tercu- sit olan bu seyir zevkile iştahla
~.an clçı?ın eozlerını ım~anıt?ra ter- nnı tatmine çalışıyorlar. 
cu~e e.~t~ lmpa~torun ~~rctile Baş- • Meğer eskidPJı ne kadar zevk
vekıl. culusu tebnk sadedınde cevap siz, ne nankör ndamlarmışı7.! .. 
ver0dı. .. Kömür boşalblnn okaklardan 

ç gun t:onra M~JJ'a Tcreza huzu- bucak bucak kacardık. bulundu-
runda da bu merıuım tekrar olundu. w • -

A h"kG t' y· ~·umuz yenn yakınında bu iş ya· 
vuıturya u me ı ıyana me• 1 k · · · · bo . 

1 
. . . . . ,...._ 1 _, • • pı ır en sınırlcrımız zuhır, 

sıre erme grtmes:ı ıçın v::ıman ı cıçısı- ti' I • • d'k ı • 
b• ha h · · ı · enmrz· ı en emr; nman, şu 

ne ır ara ta sıs ettı. k" k .. "lt"l · k ·ı i 
Resmi Ahmet Efendi çasar ve ça- .ure guru u erı 4:51 se1 ı> S· 
· ·ı B k'l ·1 .. "-+"w .. hk ortadan kalksa dı~·e sabırsız-

ıançe ı e, aıve ı ı e goruıı.ugu 
1 

dık 1...+ ıa· -A'ğl .. ı d d·v· kl • b .L anır • ~.e, gecen ın veıuı gun er e ye ıgı yeme en ep ıı;en·ı ) d k"- .. .. h k.ki 
di ahçıları pişiriyordu. Avusturya ceza ı • ers! omu~un .. ~ a ~' 
Reisülküttabı (Haridye Nazın) ile kıyn!.c~~ni hız~ ~~c gu:ı~l o~ettı ... 
ayanın elçinin konağına geldiklerin- .. Duşune duşune eski gunlerln 
de kendi ahçılanna hnzırlatbklan hnhralnn'!a. dahn~.tı!"· K~ılak
yemeklerdcn yedikleri gibi, OamftJ}- lanmda latıf bir mırıık nngmcsl 
lı elçisinin ~meklerindcn de ctena- çınladı: . • 
vül ile i.sti~u eyJiyorlardı. - Hnnıya, ge\Tek, susnmlı &· 

Avusturyalılar, Osmanlı elçilerin• miiiiiiiiit ... 
den baska elçilere bir habbe vel"" Jleyecanla pencereden uzan· 
mezlerdi. dım ''e bir an kinde hayal inkl-

Sultan Mastnfanın cülUıunu ihbar sarile geriye çekilip kendi kendi
için Lehiııtana göndeıilmiş olan and- me mınldandım: 
razam Selam ağası Mehmet Ağa - Nenlesin ey simitçi? Gel... 
Varşovaya girerkccı, binmesi için Biz artık eski nankörler değiliz. 
Leh kıralı tarafından bir at gönde- Sesinden şikayet etmiyeceğiz. İs
ilmiş ve bu at sonra geri alınmııtı. tE'diğin zaman, istediğin yerde, 
Mehmet Ağa, l.tanbulda hiç görül- istediğin kadar haykır. Tatlı se
memi§ olan böyle bir muameleye az sini bir müzik zevklle dinlcmeğe 
teaccübetmemi§ti. Lchlilerce gelen hasretiz ... 
elçilere memleketlerine avdetlerinde Cemal Refik 
bin dtın ikram etmek Adetti. Leh 
imalı tarafından Mehmet Ağaya da 
bir kese içinde bin albn gönderil
mişti. 

O.maıılı devleti cbendclerinin> 
gözleri ne kadar tok olduğunu Leh
lilere göatermek için Mehmet Ağa 
bu parayı dokuz etbaı arasında tak
ıim etmiş idG Lehliler Osmanlı clçi
ainin bu istiğnasına pek ıqmışlar 1 

Resmt Ahmet Elendi de Avus
turyalılan cimsak ve tuanuf deka
yikine riayette ihmal> etmemekle 
tnvıif ediyor ve bu noktada Avus
turya hük6metile halkı hakkında 

(1) Eskl Arap illlhlanndan, 
(2) Ahmet efendi İkinci Frederlk 

yerine bu Grandebur tAb1rlnı kulla
nıyor. Almanyada Frtderlk'ln m<?n
sup olduğu Hohenzolern hanedanı
nın m~el olan Brandebur kıt.'\Sl
nın lsmlnl o böyle zaptetmlş; Frede
rlk'ln ismini buna. izafetle zikredi
yor. Ahmet erendi (EJektör) kellme
ıı!ne (esbabı ihtiyar) knrş1ı1~ını gös
ıertyor. Avusturya lçln de (.Aguştrl
ya) diyor. 

Devamı aahif e 6 ıütun 3 de) 

IRADYOI 
B~kll ııroıram 

12,00 program, 12,33 Şarkı ve tür· 
küler, 12,45 Ajans ha.berlerl, 13,SO 
Şarkı ve türküler programının deva- • 
~ 18,03 Radyo dans orkestrası. 18,50 
Karışık mnkamlardan şarkılar, 19,30 
Ajans hnberlerı, 19,45 Konuşma, 19;55 
Fasıl heyet!, 20,15 Radyo Oıı.zetesı. 
20,45 Blr halk türküsü öğrenlyoruz, 
21,00 Ziraat Takvimi, 21,10 Fasıl pk'Og
rrunının iklncl kısmı, 21,30 CGtinün 
meseleleri), 21,45 Mfizik, 22,30 Ajans 
haberlert ve borsnlar. 

l'ann ısabahld proı:ram 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7 ,40 Alans haberleri, 1,55 
Müzik. 8.20 Evln snntl. 

* ~mlnönü Halkcvlnden: Çnp:ı kız 
orta okulu talebeleri tnmfmd:ı.n ha
zırlannn eserlerle Evimiz salonund:ı 
bir resim serglsl açılmıştır Bu sergi 
3/ 8/ 1942 pazartesi gününden fübnren 
10/ 8/ 1042 pnzartcsl günü nk~mına 
kadar her gıin saat (14) ile (18) ara-

, tında zlynretçilcre ::ı!:ıktır. 
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t::: ~: 1 Mukaddes aıet1[) Tarihten 
sahifeler 

l Gördüklerim 
duyduklarım 1 $iNGAP0R--KO.RSANLARI 1 

Bir aükkAnın önünde ourduk. dir. Meselfı son derecede kumar- (Bat taralı 5 inci sahifede) (Bq tarafı 5 inci aab.ifede)' 
CamekAnda çeşit çeşit mürekkep baz olan bir adam ke.tiyen ateşli d'h .1 k ık b" d"\ 1- 1 ün · 
Jiokkalan, muhteli1 şekilde ka- bir ~ık olamaz ... Bir insanda me ı ve zem ı e an? ır. ı -.u_- g ıer olmaz. SanJyen Istanbul, Bey-
ilemler, yazı takımları, cetveller kuvvetli bir ihtirasın bulunması, lanryor. Scfaretnamesınd~ dıyor kı: otıu gibi şehir içJnl de istemem. Ba-
~- lld tane ·· kü" k d" · · b k k (Avusturyalıların tena um ve re- kire bir genç kız old~umu unutma-
uu mucessem re ve- en ısının aş a şeye arşı ~n fah . . d .. .. 1 • d 1 ti · · yın. Kimselerin görmtyece~i tenha 
saıre• Vardı ArknAam- bütün bir muhabbet beslemesine mani ıç~n e gorunme en, ev e ennın 

• ~u • • ahvalı gayet mazbut olmasınadndır. kır1ara gldece~lz; btr şaat kadar d<>-
bunla.nn arasında bir şeye deı:ın ~tur.)) derler:·· Faka~ ış.te okuma- Muraf yapmakta israftan çekiniyor• la.şır, döneriz ... 
bfr hayranlıkla bakıyordu. Elıle ~~ karşı delı~esl~e ~~~sı olan lar. Hük\ımet irat tahsilinde hile ve Kararlaştırıyorlar. O salı, Şişlinin 
camekAru işaret ederek: . ~ ıkri bu ~ıdeyı kokunden yık- hud'a icrasına fikir yoruyor.! Mesela son tramvay istasyonwıda.. ıo da 

- Şu ldğıt kesmeğe. .. k.ı.tapr mıştı. O şımdi d.şıktı. Hem de ne Osmanlı t"u"ccarından gayn Viyanaya <şlmdlld saaUe beştel buluşn.cııkJar. 
ğ ahs A1 ti A .... kl Hürriyet tepesi tara.tına do~ yürü-

açma a m us t11e goruyo 09• •• eıya getiren Fransız lngiliz bezir- yccekler. 
musun? .. Harikulade bir şey de- Yalnız bu mesele hakkında ganlanndan % 30 'kuru§ gümrük Amma birt>lrlcrlnı nasıl tanıyacak-
iil mi? .• Sapına bak ... Ne kadar işittiğinılz şeyler arkadaşımızın resmi. bir öküzden dört, bet altın bac lar? Kız diyor ki: 
sanatklrane yapılmış_!·· _ Ba~l- -pek talihsiz bir mac~ya atıldı- alıyor, yiyecek ıeyler alım aatım111a - Çlfte peçeli, tayyörlü, gri çar
~ doğrusu .. acaba gümuş mu? ~ anla~ıyordu. Sevdıği k~? karışıyor. Şarap ve tütün gibi hava- şat, ayaklanma da 18 düğmeli. .kah
Oınp şunu alsam .. : Pek pahalı bıre.z ganp bir kar~terde ıdi. )"içlerinden ktymetinin sekizde bi- verengi bot giyeceğim; çarşatın göğ
blr şeye de benzemıyor amma. •. Onun eskı bir bar artısti oldu· ri kadar vergi tahsil ediyor: günet süne mercandan karanfil şeklhıde 
dedi. v ğunu söylüyorlardı. Şehir şehir, battıktan sonra ıvarot ve kale kapı- iğne takacatun! .. n sızı .. 

ÇocukluğUndan beri tanıdığım memleket memleket, macera pe- lanndan içeri girmek istiyenlerin O da diyor .iti: 
Fikri'nin kitap denilen şeye kar- şinde ko.ştuğu da dillerde dolaşı- zengininden, fakirinden akçe devıi4 - Ben de papiyon gOO!ültlüyüm; 
şı ne büyük bir düşkünlüğü ol- yordu. Fikriyi ve kadını tanıyan- riyor. elbisem llclvert! ceketimin üst ce-

binde enı\tun mendll bulunacak •. 
d~ğun~ çok •iyi bi~_lrdim. Bunun lar ş~yle ~ylüyorlardı: (Komedya) dedikleri chayalha- Salı günü, Şişlinin son tramva.y 
lçın şımdı şu dukkfm vitrini «Böyle bır kadını nasıl sev- nelerinde• kıral ve kıaliçeye varın~ istasyonu; saat 83.aturlta. ıo, alefran
önünde kitap kesici Alete bu de- ın~!.. Hakikaten şaşılacak bir cıya kadar büyüğü küçüğü her gece ga 5 sulan. K bey, .sırt.nıda yeni lA
rece meftw1lukla bakmasına pek şey!.. Bu insanı felaketten fela- hazır bull.mmak Avusturyalılar için cıvert kostüm, kolunda bej rengi 
şaşmamıştım. Fakat bu hakika- kete sürükler ... Kadının gözleri- mühim bir meseledir. Bu vesile ile pardösü, elinde peır..be 83tarlı sada
ten güzel bir şeydi. Sap tarafın- ni görmüyor musun? .. Biri çıkıp de herkesten tahakaaına ve haline kor §emslye; bir çeyrektenberi gözü 
an gayet güzel işler, oymalar gö- da şuna nasihat verse... Kamil, göre para çekerler. Viyanada böyle yollarda. 
zü cekiyordu. Bıçak gibi uzun ve aklı başında adamdır, belki bu cmekruhatın> sonu yoktur! Dörder, O gece sabahı sabahlamış, saatler 
sivri olan ağzı ise beyaz, p_ınl sevdadan vazgeçer.>• beQer kat ki.gir evler ve büyük kili- yJl kadar sürmüş; zihni de durmadan 

" işleml.f : 
pınl yanan bir madendendi. Işte Evet Fikriye nasihat etmek aelerle dolu olan Viyanada evlerin Ona karşı fazla lAübalilik dotru 
arkadaşıma da bunun için gü- l~mdı. Ve buna bir çoğumuz da çoğu kira ile tutulur. Bir ev içinde değil; sulu. sımllflk gençmiş deyip 
müş hissini vermişti. teşebbüs ediyorduk da. Fakat beı altı adam evlat ve iyaJile oturur. sotur. Fazla ckid.ilik te he>§ kaçmaz; 

Fikri bir daha: gelp;elelim nasihati dinleyen kim? ( Apartıman). beni azametli, kendini beıtenm.14 züp-
- Ben bu oymalı kağıt kesici- Fikri o kadar kendi havasında Viyana kalesi içinde ıadırvan gibi pelerden santr. En makulü (Hayrül

sl aleti almadan yapamıyaca- idi ki sözlerimize aldırış bile et- aular, meydanlar ve varoılarında ümur evsatuha) ... Kabilinden kılı kırk 
Rım... dedi. miyordu. bağlı. bahçeli mükellef evler vardır. yarmalar .• 

Dükkana birlikte girdik. Ar- Fazla israr edersek: Varoılann ~ali.si kal~balıktı~. Nihayet g&len tramvaydan çırte 
kadaşım istediği şeyi çıkarttı. - Nafile çenenizi yormayınız. Bunl.ann ~lııverıı!erı?~e «tıcaret hı: peçell, grl çarşaflı, kahverengi bot-
Yakmdan çok daha güzeldi. Fia- Ben her şeyi biliyorum. Onun !elen cam oldugu ıçm her şeylen lu; mercandan karanti\ şeklinde gô~-
tini sorduk. Ve pek pahalı oldu- ne karakterde, ne düşünüşte, ne pahalıdır. · . . . sü iğnell hanım çıkıyor. 
ğunu öğrendik. Fikri paralan yaradılışta, ne tarzda bir insan ~tr~.fı Tuna neh~ıle çevrılmlf olup Aman Allahım ne gudübet mı&h-
verdi. kilğıt kesiciyı aldı. olduğunun farkındayım ... Fakat (huanu ?elde). manasına ~.St.at~ot) lüle!.. Kara mı kara, sınk mı sınk, 

Yolda bana: bu macera.dan geri dönemem ... dediklerı mesare baıha~ g~n~ennde b.rt mı kart? •• Pabuç kadar kaşlar, 
. . Ne yapayım?. Seviyorum... Her kapılan halka açılan hır mır~ ko~- kuyuda gazler, salapurya ayaklar. 

- Azızim, diyordu. Bu mu- .. .. vi dur. Bunun cenup tarafı zengınlenn Biçare K bunu görür görmez, allat 
kaddes bir !lettir. Hem de· pek şeye, her !enalıga ragmen se - · l •- L_ f ·ı · -L ı· ·' bullak haldeyken kendini çab··'- to~ . yonıml dıyordu ııma ... ran esna ı e saır ana anın ....,. ~--
mukaddes bır alet... Mtihakkak ·:: · . seyrine mah.l»tUr. Aralannda hiç- luyor. Hemen bumundaki gözlütü-
ki telefon, telgraf. asansör insan- Bu sözle~ onun içın kA.fi bir bir mani ve ııec:1 yok iktJD bu iki ta- nü, cebindeki enA.tun mendilini çı-
lara hizmet eden bir takım Alet- mazeretti. Işte bu kadar ... Bera- kım halle biribirlerile ihtilat etmez- kanp pardösüsünü giyer giymez hay. 
lerdir. Fakat bir kitap kesici ber yaşıyorlardı. Gene kadın çok ler di bofalan tramvaya, Tünel meyda-
bunlarla mukayese edllmiyecek müsrifti ve Fikri bütün varını Mesirenin ıimal ve cenup tarafla· nına .... 
derecede yu"ksek va kudsi vazi- yoğunu harcıyor, paralarını ha.r d L 1 1 b h 1 . Sermed Muhtar Alq 
f i 1 i dl D

.. .. b' vurup harman savuruyordu nn a 11:.ıra saraıy arı ve a çe erı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
es o an b r şey r. uşun ır _ . . · vardır. Kibarlar zenginler bu bah- d' hiaaediy d 

kere, bir insanın gözlerinin önü- Bu ara~!1 .. muthış dedıkod~l~ çelerde teferrüc~ mezundurlar. Vi- &te• or u. 
ne, kıymetli bir kitabın sahifele- ba.şla~ı. Bu tun b';llllar Fikri ~n yanada büyük adamlar ıve zenginler iıa Ç::.:aa~=a~:nbir h':r~dd~:~~ 
rini acmak ne demektir?. O in- pek zıyade e.leyhın. de. şeyl.erdı. ku•luk vaktine kadar uyurlar. Ögvle A 

Ge k d J gi 1 b k "' «fikrini teıviı> ve sitanei aliyyenin sanın karşısında ilmin, sanatın. . nç a. ının gız ı Z ı . ~ a vakti yemeğe otururlar: ikindiye ya- k" 'b d ld 
fennin kapılarını açıyor değil birini se!dığinden bahseditı.vor.- kın sofradan kalkarlar·, hintolara bi- ı:ıev ı cazı eai i.mengir> o uğu için 

d H tt- b Fik bazı özürler ve c:avarın beyan ede-mi? .. Bundan daha büyük, bun- u. a a u macerayı - n- nerler: üçer h~•er bu mesirelere gi-
d b k f lt k 1m --s rek avdet iatizanında bulunmu§tu. 

dan daha ulvi bir şey olur mu? en as a - Ş meyen a a- derler akşama kadar dolanırlar A tu h"k• dam! b" 
Bir kitap açıcın aleti insanlar rnıştı. Herkes biliyor, lft.kin hiç Cü~et batarken kal~ içinde o~are raz tvus ddz:: uta~~:d a arı 

0 
ı-

için bilginin, yükselmenin anah- kimse onu Fikri'ye söylemeğe (opera) ve komedya -tabir ettikleri manlerel . ~ ve L ~tu edn .
1
•onra a-

t ed · rd ı e çısıne runaa ver ı er ve ve-
tant1iır azihzitarm.I .. Vhe bk~ztabbu kıy- cesa.rÇ .. enkü. F~krlY? . u. d • b .. Schayalhane(du hazır - n ~ulu nurlar. da merasimi e.wıasında namelere ya-
me ana a er 1 1 aça- u l nın ne enn ag- aat üçte ezani) hay~neden çı- zılan cevaplan teslim ettiler. 
nz. her eserden faydalanırız. !arla genç kadına merbut oldu- karlar. Bu esnada evlerın kapılan Reımi Ahmet Efend' B ı t _ 

Fikri'nlncckitap açıcııı hakkın.. ğu herkesçe mallımdu. önünde fanuslar yanar. !isi ile muhabere ed rekı t İ·gra ~=-
dakt konferansı epey uzun sürdü. Bir gün gazetelerde müthiş bir Herkes~n ellerinde el mumlan aellüm muamelesin~ nu İ ?11 ve ı 

Onu, ~~elerce so~!9" evinde cinayet haberi okuduk. Şöyle Y3:nm~ı . .?lduğu halde • biribirlerine nacağını kararlaşhrdı; y~laıc~:'İta~~ 
ziyal"ct ettıgim bir gun beraber yazıvorlardı: mıaafirlıge ve sohbete giderler. Gece Sa~a nehri kryuına vardı 
aldığımız aleti yazıhanesinin üs- <Fikri isminde bir adam, bir yemeğine oturup sabaha kadar biri· Bir tarafı Yetil diğer ~raf ay h 
tünde gördüm. Fikri onu gayet müddettenberl birlikte yaşadığı birlerinin evlerinde durmalarına ve boya ile boyan~lf biribirine 

1 bi~:ik 
titiz bir itina ile saklıyordu. Bir kadını ucu sivri bir cisimle vü- sokaklarda gezmelerine hiç mani iki parçalı bir sal nehrin ortuına ge
aralık bana: c~dunun muhtelif yerlerinden ~ok~ur. Aralannda kavgaya dair de tirildi. Reami Ahmet Efendi Zemen 

- O benim en kıymetli eşyam, agır surette yaralamıştır.)) lflen yoktur. kalesi kumandanı ve maiyetine me-
dedl şimdiye ~adar bununla kaç Son dakikada yapılan tahkl- Adetleri ve endifeleri cmuttuıl mur tercüman ile birlikte bir kayığa, 
kitap açtım biliyor musun? katta Fikri'nin genç kadını ya- böyle lehiv ve lu'be maksurdur.>) Belgrat defterdan da Belgrattan 

Sonra pelf büyük, dolgun bir ralamak için kitap açmağa mah- Resmi Ahmet Efendinin on ıeki- mükellef bir fırlcataya bindiler. Mu-
rakam söyledi ve UA.ve etti: sus bir ileti kullandığı anlaşıl- zinci urın ikinci yansında Viyanalı- ayyen vak.itte iki taraf memurlan 

- İşte böyle... Şu mütevazı mıştır. larm mai§Ct ve hayatla.n hakkında birden aal üzerine çıktılar. Selam ve 
llet benim gözümün önünde Fikri elinde akitap açacak» ıverdiği bu malumat. kendisinin Vi- kelamdan, ,erbet ve kahveler ikra
ınilyonlarca sahife açtı, Ve ba- alet olduğu halde sevgilisi ile ko- yaııada geçirdiği günlerde halkın ve mından aonra Zemen kumandanı 
na milyonlarca şey öğretti... Onu nuşurken aralamda bir müna- hükumetin ahvaline ittıla hasıl et- Osmanlı elçisini Belgrat defterdarına 
nasıl sevmiyeyim ve onu nasıl kaşa çıkmış ve birdenbire gözü mele için b'ir derece dikkat sarf et- teslim etti: elçi efendi Viyanaya gi
takdis etmiyeyim? dönen Aşık bu işi yapmıştır. Ya- tiğini gösteriyor; bizzat Viyana me- derken verdiği tesellüm temessükü-

Liikin bir kaç ay sonra. Fikri- ralı kadın fazla kan kaybettiğin- sirelerinde gezmi~ ve operaMna git- nü defterdardan geri aldı. ~a ih· 
nin hayatında hiç ümit edilmi- den hastaneye nakledilirken öl- rniş olmalıdır. raç ve ithalini andıran bu muamele 
yecek bir mucize oldu. Onun bir müştür.ıı Fakat elçi efendi harb zamanında böylece itmam edildi. Hacı Resmi 
genç kadına fena halde tutuldu- Bunu okuyunca aklıma Fikri- Viyanada çok vakit geçirmek iste- Ahmet Efendi de bu cküfür diyarın• 
ğunu işittik. Halbuki alimler nin: cıBu kitap açacak mukad- rniyordu. Kendi sözlerinden anlaşıl- dan> pek özlediği lstanbula, müate• 
cıinsanlann ihtirasları mahdut- des bir alettir.» sözü geldi... dığına göre, Viyanalılar gibi o da rih ve memnun avdet edebildi! 
tur ve bu ihtiraslar bir cepheli- Hikmet Feridun Es cGrandeburun Beç'i istil~ından en· Süleyman Kani lrtem 

Tefrika No. 151 

•.rı - Pi odaya gl.rd.lti 7.aman baş
rahip altın 18ldızlı bir tahtta. oturu
yordu. İk1 yanında blrefl ra2ı1p aya.ltta 
duruyordu. İki rahlbin ellerinde kii
çiHc buhurdanlıltlar vardı; bunlardan 
çıkan hafif mavı dumanlar odanın 
havasını büyülemiş gibiydi. Ti - Pi 
içeriye girer girmez baf döndürücü 
bir dumanla karşılaştı. Bir kaç adım 
yürüdü, tahtın önilnde durdu.. Ba.p 
döndü, takat iradesine sahipti. Baf
rahlbl, önünde dlz çök.erek selfunladı. 

- Sizi. şimdiye kadar ziyaret etmek 
fırsatını bulamadığıma. mUteessiflm. 
Oslcaya geldJtim gündenberi çok kan 
döküldü.. Slyogonlardan bir ~u
nun canı yandı. Fakat biz hürriyet 
A.şılayız. memleket halkını hürriyete 
kavuşturmak ~. müsteblUert orta
dan kaldırmağa, onlarla çarpışmata 
mecburduk.. Bu mücadelelerde rahl~ 
Ier bize hiç yardım etmediler, ded1. 

Ba.ştahlp sat elini kaldırdı: 
- Kalkuuz! Bir korsana diz üstü 

durmak yaraşmaz. Haılka hürriyet 
vadeden !manın benim karşımda 
etıımesi doğru olmaz. Yardım bahsi 
ne gelince, biz bugüne tadar sus
tuk •• s1zln işinize karupnadıık. Ye bu 
sükukumU2Jdan istltade ettiniz. Eğer 
biz işe karışsaydık, o zaman fChlrde 
kan gövdeyi götürürdü •• insanlar bir
birini ~ardı. 

- O halde karıfmamaız ÇOk hayırlı 
olmuş. Fakat, diyorlar i:k, büyüt 
m!bedln ıOnikller• i şehri el altqı
dan idareye karar vermişler. Bu d~
ru mudur? 

- Bunu anlamak içlıı. mi geldlnlz 
buraya? 

- Hem bunu anlamak, hem de aizl 
ziyaret etmek için •• 

Rahipler tütsüleri savurdular. 
Bat aziz müstehzi bir bakışla n -

Piye hitap etti: 
- B!zlm nüfuzumuz mlbet duvar

Ian dışına çıkamaz. Rahipler dünya 
işlerllc meşgul obnazlar Biz, milletin 
sulh ve refaıh içinde yaşamasını iste
riz. İnsanlığın se.lAmet n saadeti 
içln dua ederiz. Faniler hakkında 
bundan başta dlleğlmtz ve düşünce
miz yoktur. 

- Halk yalan mı söylüyor? Siya. 
gonlan kışkırtan ve ateşliyen kun· 
daklann ıBüyült mabet. ten çıktığı
nı herkes blliyor. Azizlerin böyle 
dünya lşlerlle uğ~ası doğru mu
dur? 

- Biz, dünya lşlerile uğ~dığı
mızı söylüyoru:r:. Rahipler mAbetten 
blr yere çıkmazlar. Duyduklannızın 
hepsi yalan ve ittlradır. Fakat, sizin 
de dünya ~lcrinl tanzim ecternejiğl
nlzi duyuyoruz. 

Sama kapıda bWllan lşltlyordu. 
- Şeytan.lann hocası altın yaldızb 

tahtına otıırmuş.. blzim Ti - Plyf 
sorguya çekiyor. o aptal da blr suç
lu gibi, baş rahibin kartllllllda ayak
ta. duruyor ve aoruya cevap veriyor. 

Diye söyleniyor, hiddetinden dlşle
rlnl gıcırdatıp duruyordu. 
Baş rahip bir aralık Ta.kakoda.n 

bahsetti: 
- Şehri tahrlbeden korsanm tızı. 

nın henüz kafamnı kıoparmadınl 
Böyle bir fettanın idamından çeldnl· 
yor musun? 

- Hayır. Ben kimseden çeltlnml
yorum. Taka.konun tataa ltopanl
ma.sı zamanı gelince, bu iti ben ken
di elimle yapacağım 

- Neden bu işi yapmak.t.a geciki
yorsun? 

- BunWl sebepleri malümdur: Onu 
elimde rehine olarak tutuyorum. Blr 
yandan Takakonun kocası Ham.du
nun lstilasmdan ıetırt kurtardım. Bir 
yandan Şamamaya kal'fl onu bir Si
lah gibl Jrullandım. Yann belki de 
Kava - Mura gelecektir.. ona karşı 
da Taka.koyu sHah olarak kullanaca
ğım. 

- İyi amma, Takako yaşadıkça, 
babası ümjıie d~üyor ve kızını kur
tarmak için bin türlü tedbire başvu
ruyor. l!:ğer 1:akako şimdiye kadar 

BİLLÜRŞİŞE 
caktık .. . 

Köse, yine bir: 
- Estağfurullah ... - .avurdu. 
Bu esnada saraylı hanım: 

!arın bastırmaeı ise, böyle genç, gÜ· ımış ..• Kııın konağınızda oturursu
zel, tahaill~ terbiye ve tanınmış aile nuz, yazın lı:öıkünüze gidersiniz ..• 
mensubu bir kız, münasip bir koca Ben de arasıra misafir gelirim ... 
bulamaz mıydı:? Hayattaki m mu- Arabanızla dolaşırım .. . 
k~ddeı, en cazip, en can atılan halt- Harisliğinden değil de, şaka aöy• 
kından niçin körükörüne vazgeçiyor, lediğini anlatmak için bir kahkaha 
erkek olmıyan bir kocaya varı• atıverdi. AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. Yazan: (VA • Nd) 

Sarayla hanım da buaua farkında \bak.alım öyle bir Anlta m17ım) Kü-
olarak: çükhanım. belki de saray ağalanna 

- Biliyorum, fem. •• - dedi. - dan olmamı mahzurlu aayacalr.lar .•• 

- Ben crazı olur• dedim, kızım, 
fakat ağaefendi bir de sizin ağzınız· 
dan duymak istiyor. Onunla evlen· 
meğe raz.ı olacağınızı söyleyiniz de 
ltulağiyle ifitain ... Gün kaybetmek· 
ıizin muameleye gjrifelim. imam. 
phitler tedarik edilain, nikah kıyıl
auı ..• Haydi cevap verin. 

Genç kız: _Böyle tözleri, aizi iatiyea paplunıp - ••. 
yanında töylememeliydim. •• Onun• Handan. büsbütün fl1l1 onune - Si.z benim iyiliğimi İaterainiz. · • 
la anlqtıktan 10nra, aizi bir kötcYe eğdi; aaraylı. horozlatmıı derecede f'ıfe münasip görürseniz... itiraz et-
çekerek fı1rrinizi sormalıydım ... cırtlak sesini yükselterek: mek benim haddim değildir ... - dedi 
Hatta, sizin ıveliniz, anneniz yerinde - Amma da yapıyorwnuı. ağa- itte bu cevap üzerine, Emin, bu-
olduğum için, düıünceınizi aormadan efendi... Ak ağalarla deiı1, zenci günkü gün zarfında ikinci defa ola
<la evlendirme hazırlığına giriıebilir- harem aialarile evlenen hanımlar rak hayretinden ldeta bayılacaktı. 
dim ... (Gizli bir istihza ile:) Fakat bile ıu devirde pek çok ( 1) ••• İzdi- Yerinden ııçradığını gizliyemiye-
ıiz, alafrangasınız ... Romanlar oku- vaçta ıırfıntılık aranmaz. fem ... Za- rek: 
:yorsunuz... Romanlardaki küçük- tıaliniz gibi, insanı refah ve saadet - Der&ek bana varacaksınız? 
lınnımlara izdivaç teklif edildiği gibi içinde yaşatacak bir zevc' e aahip ol- - diye sordu. 
aize de iıte yüzbeyüz teklif ediyo- mak ne mutlu ... Handan hanım hah- - ... 
rum ..• Hem böyle bir devlet kuıu tiyar. Zira, bunca kızlar aruıııda onu Saraylı hamın: • 
ba!Jıınıza konduğuna göre, onu red- seçtiniz ... Sizden saklımız yok: Ahval - cEvet> de, kızım. 
<letmek., nimeti tepmek olur ..• Razı böyle devam etaeydi, değil onu, - Evet .•. 
olacağınızı bildiğimden böyle bir beni de, alacaklılar selamltktQ ata- Haremağnı, az daha: 
emri.vaki yaptım, aslanım... caklardı. Harem daireainden mah- c- Peki amma niçini> diye h"ay-

Köae Emiın: nam kaldığımız gibi hani ... Kimbilir, kıracaktı. 
- Estağfurullah .•• • dedi. - Ben ihtimal el ekmciine !!e muh,taı; ola- Öyle ya: Mesele, P..aıa. ise.; ~orsrl.!!-

yor)... Halbuki, gözlerinden, saç- Sonra: 
!arından, göğsünden, kalçalanndan, - Artık ortalık yalıttı ..• Serbes 
t~nkıden, hül&aa, bütün mevcudiyc- serbea meydana çıkacaksınız, değil 
tınden, nhhat, kadınlık, anzaaızlık mi paplım) - diye ıordu. - Sizi. 
akıyor··· Sultan Hamit efendimizin adamla-

Çılduacak.tı: Bu esrar neydi rından diye taciz etmiyecek aübut--
böyle) 'uzlar ( 2) deiil mi, fem) ... 

c- Bu Fer ah feza kalfa cidden Köse, bo boı laflara, kah cevet>, 
zannettiğimden de yaman bir cadı ... kah c:hayıu , kah c:hay hay>, kah 
Mucize yaratıyor ... Bu tazeyi büyü- cbelki> diye baıtan savma c~aplar 
ledi mi, manyatizrna mı etti, ne halt- veriyor. 
tır) > diye düıündü. Göz ucile hep müstakbel zevcesini 

Saraylı hanım, yangözle paıalısını süzmekte ... 
ıüzüyor. Onu bu derece afallatmıt inanılır gibi değil... Bütün haya .. 
olmaktan memm.1n. Hele bu izdivaç tınca tapınırcasına sevdiği Bedriye
dolayısile elde edeceği menfaatler- nin bu derece benzeri onun mu ola-
den büsbütün memnun... cak) ... Fakat ıekilce o kadar aevdi-

Çcnesi açıldı. ği bu insan, onun gene bütün haya-
Türlü türlü gevezelikler ediyor: tınca nefret hissettiği bir ailenin son 
- Ben yine burada, ıelamlıkta mümeasili ... 

otururum, fem ..• Tabn, sizin bu bi- Vücudunda~ müspet ve mmfi iki 
naya ihtiyacınız olmaz... Maıallah, cereyanın dolaıtığını, iki zıt tiiuin 
bin bir kere maıallah Cenabıhak birden nefsine hakim olduğunu du
ma14an yana .W mahruın bırakma· yuyor ... Bunlar, ınücadetedeler ••• 

Yazan: İŞKENDER F. SERTELLi 

idam ed.Umit o1sa.ydı. o da. kızDwı pe.. 
tini bırakır ve ümldhıi keserdi. 

- Siz de Yam.adanın hticum.un• 
dan korkuyorsunuz, deA'll mi? 

- Şüphesiz. Çünldi o yaman bll 
korsa.nmı.o.. tuttutunu kopa.nr, üzıeıt .. 
ne aldı~ bir lşl mutlaka. bqanftllll. 
Böyle tehllkell bir korsandan elbette 
koHculur. 

- Ben klınseden kork:m.uYol'11Dl ve 
çok yakında mlihatızla.nmın •YJ,Slld 
çoğaltarak ba.şka memleketlere da 
akınlar yapacağ'ım. Bakalım J'apon• 
yayı klm kurtaracak! 

- Japonya huzur ve scssizllk için
de uyuyordu. Bu uyuyan adamdan 
ne istiyorsunuz? Onun uyanması sız. 
Iere ne temJn edecek? 

- Ben bir şey istemiyorum. Fa.kat, 
Yamadnnın bir s&Lünü unutmama 
imkan yoktur. O: tJaponya. Japon
yalılarmdır. Halbuki bugiln Japonya... 
ya rahipler ve siyogonlar hükmedi
yor. Bu toprağın hakiki sahipleri.ne 
hürriyet vermeyince, Japonya esa
retten kurtulamnz.11 diyor. Ben de 
bu fikirdeyim. Güttilğümüz dfivanın 
mlnası büyüktür. 

- O halde neden Yamadadan a.y
nldın? Onunla beraber niçin yürü
müyorsun? 

- Onun buyru~ altına girmP.melt 
lçln. Çünkü, onun yapmak ıstcdiğl 
lşl ben de yapabilirim. 

- Bu yol<hı. muvaffak olacağını 
ummuyorum. Melekler de bana boyle 
söylediler. 06aka yakında eski. sa.. 
hiplerine kavuşacaktır. dediler. Size, 
boş yere uğraştıtınızı söylemek vazi
femdir. İki bin y:Ulık blr ananeyi 
yütamazsmızı Atalatımizın kurduğu 
idarenin dümenlnl sizin gtbl acemi 
kaptanların eline verirsek, bu mem
leketi pet çabut batırırsınız! Eter 
Japonyaya ve J'a.ponlara bir fytllk 
yapmak \sUyorsanız, arkadaşlarınızla 
beraber hemen şehrl tertedlp geml
lerinfze bininiz.. ve Japonyanın kud
ret ve §Öhrethıl denizlerde gösterlnlz. 
Zira memıetetlmtz, uza.kU.rd&n ~ 
Iecelt ~hllkeJere kal'll pek müdataa
sızdır. Siz yurdun deniz bekçiliğini 
yapar ve iç işlerine kar'41"azsanız. 
gelecek nesiller de stzı. hayırla an.ar, 
mAbutlar slzl takdb eder.. azlzlertn 
duasını alırsınız. 

Ti - Pl bu 3ÖZler karşısında btr 
hayli düşündü. Memlekete hAltim 
o!ınak ihtirasından koL-ıy kolay kim 
v~eçeblllrdi? Böyle obnakla bera.
ber, Ti • Pi baş rahibin hatınnı 
saydı: 

- Biraz düşüneyim .. aı'kada§.la
runıa konuşayım.. blritaç glln sonra 
tikrlm.l tekrar söylerim. 

Dlyer.tk baş rahLbin yanından çılttl.. 
Rahipler, '11 - P.iyl büyüt kaPlJ& 

bdar uturladıl&r. 
- Guncş başından eksik ohnasm. 

koca deniz kartalı! 
Sadalarlle Ti - Pinin kollan ka.

barm~ı. 
Samanın yardmUle atına binen tor

aanm kafasına o dakikada giren bir 
endl§e vardı: Yamada, kızını kurtar
mağa eellrse? •• 

Tl - Pi o zaman ne yapacak, ,ehrl 
nasıl müdafaa edecekti? 

* Büyük mlbetten dönerten kona-
ıuyordu: 

- Baş rahiple lı:DnUflU.alanmm 
duydun mu, Sama? 

- Kapıdan dinledim. Şeytanlar 
hocası çok zeki bir adammıt. Seni 
kandınnata çallftı. Ona boyun eğe
ceğini düşünerek, kapıda kalbim ko
pacak glbi çarpıyordu. Bereket ver
shı ki, arkadaşların »ziinü hatırla.
dun da biraz teselli buldum: «Tl-PI. 
sarsılmaz bir kaleye benzer. Bu ka
leyi zaptetmek pek güçtür.• diyen 
arkadaşlarıma hak verdlın. Ba., rnhl· 
bin karşısında ona boyun eğmedin .. 
Tann scnı korusun bu şeytanlardan. 

Ti - Pi at üstünde omuzlarını kal
dırarak güldü: 

(Arkası 't'U .. 

Fak.at hakikat şu: Bu kız, Bedriye 
değil ... Bu kız, Eaircizadenin kanın-
dan ... Ona felaketler veren adamıa 
kamndan ..• Ve o sebepledir iti, iıte 
karısı, kanar olamıyacak. ... 

Oiflerini hafifçe gıcırdattı. 
Genç kızın İnce endamma hakan 

hayran gözlerinde, bir kin 111iı yan
ch, ıöndü. 
Sar.aylı hanım, belki de hıuratın

c:la ilk defa olarak, Handama pnlü
nü almağa uğrqıyordu. Ehnalarcba 
birini elile aoydu. Bıçağa .apl17anıık: 

- Alın giizelim. •• Yi,miz ulan
cığım 1. •• 

Bilalin kızı aldı. Ve yemip inci gi
bi diılerile ısınrken, Köae, beynini 
burgulıyan suali kendi kendine tek
rarladı: 

c- Niçin>• 
Bu «niçin> i, Handan, mahut gizli 

çekmedeki hahrat defterine ilk fır· 
salla ıu satırlarla yazacaktı: 

(Arkası var) 

( 1 ) Hakikaten de. mep'Utİyetİ 
müteakip lal'&ylar dağdinca bu gı°W 
nilWJara pek çok rulannuttı. 

( 2) Saraylı dilinde csübutauaa 
miinuebetaiz demektir. 
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1 iŞ ARIY ANLAR ---- ACELE SATILTK - 2 adet moto

&lklct ve ı adet yenı balon bisiklet. 
Müracnnt: Sultanahmet Yercbatan 

ORTA TAHSfr,Li - İngilizce ve cnddesl 46 No. kalaycı Ali. - ı 
Frnnsızca iyi blle:n genç bir Türk ba-
1811 sekreter veya tercüman olarak SATILIK MOTÖlt VE PİYANO -
bir bilrodn çalışmak ıstlYor. Adres: Sandıı.l 1çln bir Amerikan motörü ve 
Ak.şnm'da Ş.K rümuzunn. Fransız mmnıtl&tmdan çapraz bir 

p1ynno satllıktır. Her gün 606'12 nu-
TECRVBELt BİR MGBASif' - mnmya telefon edllinesl. 

Günde 2 - 3 saat veya daim! bir iş -------------
anyor. İcıı.bındn lyl blr lşe scryame SATILlK Ktlçt}K KOTRA - Yel
de koyabilir. Milrncruıt: Akşam gııze- kcııi, hlr çl!t küreği. demtd. ve sııtr 
tcslne H. ı. K. teçhizatı Uımnmdır. Aynca takma 

· · ~n. h- motörü de satıbktır. Görmek için 
ıa .lllA AUA:..ı:r. MENSUP - Genç Modada, BanJOln.rda, sandaleı İbrahi

blr bnynn lkl veya bir kl§llik konfor- me, t!Örü.c;mek t{'!n GalatadA, Küçtik 
lu bir ev hizmeti arıyor. Ta..<Taya dı:ı 
gider. İstıyenlcrln Akşam'da A.Ö. Bn1ıklı hanında 25 No. da H. Çopura 
rümuzunn acele mfiracaatıan. müracaat. Tel: 41618. 

FİATİ 25.0ot - Maçka civarında AZAP.KAPI - Caddesinde 12 dai-
3 katlı s - f odab ~e banyolu blr rd.l 4 düttlnlı ki.gir. &ığlam genli 
apart. sablıktır. Müracaat: TaJcsim :nezaretli apartıman ..ıoo,ooo .. ılı.raya 
ŞchltmuhtAr cad. 1/4 Veli Ö?.der. T: satılıktır. Karnköy Melek ban No. s 
43.4186. D. 361. - ı Emliıltserv~e müracaat. - - 1 

FİATi zs.ooe - Pangaltı channda ltlNALIADADA - FevbJlde man-
3 knUı 3 - 4 odalı banyolu bir npart. zamlı bır.,<>k arsalar metresi c.7511 ku
satiliktir. Müracaat: Taksim Şehlt- ruştan satılıktır. Karaköy Melek ban 
muhtnr cnd. 1/4 Veli Özder. T: 48.48G. No. 8 Eml!Ut.S'ervls'e mftracant.. _ ı 
D. 362. - 1 

OSM~NCEYDE - Tramvaya n
kın 5 kntlı 5 {er od:llı banyolu blr 
apartıman satılıktır. 42000 liradır. 
Dosya No. 351. Taksim Şehltmuhtar 
ead. 114 Veli telefon 43488. - 1 

BEBEK - Küçtik Bebek caddesi 
iki knt!ı 9 odalı köşk 1kl bin mene 
bahçe ile ~ntılıktır. 13500 lira 358 dos
ya. Ta~im Şehltmuhtar cnd. 1/4 Veli 
.telefon t3486. - 1 

BEYOOJ,IJNUN GÖREÖİNDE -

NECATİBEY CADDF.SİNDE 
«7 - 10• odalı kAgir A.ile evleri .5,200 -
6,8000 liraya satılıktır. Ka.mköy Me
kk hruı No. 8 Emll'l~ervls'e miira
cant. _ J 

8ATILTK EV - Beşlkta.şta 5 odl\, 
bahçe31, kuyusu, ~lektrlk, terkosu 
mevcut m1mtaz..'\Jll cadde fızerl.nde 
tnımvayo. ve cnrn,ıyr. vnkln bir ma
ba.1deki ev satılı'ktır Fa2'1o. tarsnat 
llfın memurlu~a şifahen mfirocant. 

ARI 
SATILIK BVYÜK ÇİFLİK - Uzun- FRANSIZCA OLARAK - Rly:ıziye_ 

köprüde içinden Ergene :nehri ge- fizik, kimya, tabliye Ve lL<ın.n de:-s•crt 
çen ve çeltik ruhs3tlyCSI. bultman yüz verilir, evlere gidilir, flntler ehvendir. 
bin döniimlilk Balarlı ve Ça.taı Kın Ak§am gnzctesinde İ. :Ü rümuzuna; 
çiflikleflnin sekizde bir hissesi satı- mektupla müracaat. - ı 
lıktır. Anknrada Kocatepe Geçit şo. 
kak 5 numarada Muzaffer Gôkova- ~i T. KARDEŞ OTOr\IOBİL vo 
ya. ynnlması MAKİNİST OKULU - Yeni devre 

• 7 eylUlde a_çılac:ıktır. Makinist şoför 
DE\'REN SATILIK tÇKtı.i JUR yet~Clt istl:tenlere Tnllmatnnme 

GAZİNOSU - Kalamıt vapur iskele- gön'tıerlllr. Bomol'U tramvay dura~. 
si önündeki l§lek lçklll kır gazinosu Şişli telefon 8025!) - 8 
devren acele satılıktır. ,-.ılplerln • · 
gazino müsteciri Emin hg{ine mü- '1.iJKSEK MEK:rEP TALlm.Esi -
racaatlan. - 1 Ehven flatle riynzlyc. fizik, kimya 
S.\rıLIK BADÇE _ (18()0 m2) Fe _ dersleri ;verir. Orta - llsC qltlrrr.e. ol-

v gunluk ımtıhanlanna hazular. AJc.. 
ka.lAde nezareti, tramvaya, Snlacnk şam'da F u rümuzuna müı·acaat 
ptıijına pek yakın, lçlnde 200 meyva · · _:_ 

3 
ağacı, sarnıç, bostan kuyusu vardır. --------------
GöıiifmCk -ve izaha~ a.'hnak için Ga
lata, Keteli Hürtyet handa müteah
hlt samı Kutrıye müracaat, Tel: 
43490. - l 

13 YAŞINDA BULUNAN - Terbiye 
ıörmüş, okutulmuş sıhhatll blr kız 
fOCUğu dfirüst bir aileye evldt ~dlnll
mek şıırtile verl'ecekt.ir. Atşam'da 
M . rümuzunn müracaat. 

BİR GENÇ t.5 ARIYOR - 10 uncu 
IUlıfta bir genç resmi veya hususi 
mile~eselerde iş nnyor. Taliplerin 
Ak,.cıam'da A.S rümuzuna mektupla 
müraeantJan. 

BİR ŞARPİ AR~'lYOR - Bir şar
pi veya dingi satmak isteyen FC
neryolu Ahmet Ef. sok. 34 No. l!a bay 
Denılre mektupla. ta.fsill\t versin. 

EV İÇİN - Tanınmış marka but 
dolap?nn satılıktır. Telefon: 21607. 

-ı 

KEJ.F.PJR YEMEK ODASI - VP. 
maruken iki koltuk bir kanape. Bo
mont1 Samanyolu sokak 34 No. ya 
müracaat. - l 

Tramvaya yakın 5 lcntlı beşer odalı 
banyolu bir np:ı.rtmıan satılıktır. 
Taks!.nı Şehltmuhtar cad. l/4 No. 
Veli Ö?;der T: '3'86. D. 363. 55000 lira 

- ' 
KARAKÖl'DE - T.rrunvay cadde-

SAT1L1K AFT. - Ö'ç kat dörder ----.---------
beşer cX!nlı bütUn konfor, açıklık, ne- KELEPm APARTMAN - M.açka.
nlz gÖriir İradı 0400) Te8vfktye kl-J run gayetle muteber bir mevldinde 
rnkOlu karşı.canda Ihlamur C1lddes! 1 tramvay 'Ye otobtU tevakkuf mahal
Kuvıılu Bostan sokak No 4 2 3 llnde havadar gineşli 're nezareti ha
No: Ju dairelere müracaat.· • ' vl modern tarzda inşa ed.ilm4ı sene

Y. ııtteENnis TALE..llJESİ - Lise 
talebelerini, cebir, hendese, fizik, kim
ya derslerinden eyhile ve m.ühcndtıı 
giriş iintihruılanna h:ızırln.m:tktadıt. 
Müracaat: ~'dıı. U. Ö. - 1 

TUNA DERSEVİ!\"DE - Muktedbi 
lise muallhnlcrl tnrahndnn orta ve 
lise ta.!ebe.lerlne riyaziye - fizik • 
kimya ve lisan dersleri vt>rllmektedlr. 
Aksaray At..'\tfırk Bulvan No. 88 - ıs 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 

BEŞ NtJFUSLU BiR AİLE NEZDİN· 
DE - Dolgnn maa.şln muntazam ye
mek ve ev lltzmet1 yaı;>masını bllen 
temiz bir Türk bayan lazımdır. Arzu 
~enlerin Tnhtnknle caddesinde 96 
numaralı kundura boyn imalathane 
sine sant 9 dan 12 ye kad:lr neE:le mü
meantıan. Telefon 21147. 

BİR StiTNINE ARANIYOR - İki 
ayiıt blr kız çocuğu emzirecek bir 
sütnine aranıyor. Tnllplerln Nlşan
taŞ'l Güzel Bah~e sokak Nlıİlet apart~
man ikinci kata müracaat.lan. 

NİVF.l.MAN YAPA.""1 - İki kişiye 
thtiyaç var. iş İstanbul bar!clndedi.r. 

SATII.IK BETON MAK.iNEsi -
Rclts Mllı:sars markah mükemmel 
haldedtr. Btr buçuk tonluktur. Galata 
Perşembepczar Hazar han sa.yı 8 bay 
Münür Akdn{ta mtinı.caat. Telefon 
40696. - s 

KF.RF.S'l'E FABRİKASI İÇİN -
Alman malı blr testere bHeme mak1-
nes1 satılıktır. 1hUyacı olnnlann Sir
kecide Vlyan:ı. otelinde No. 9 sabah
lan sant ona kadar müracaat.lan. 

SATil.IK BUZ DOLABI - Yenl 
vnzlyette Fr1Jlder marka beş ayak 
buz dolabı satılacaktlr. Taliplerin 
2f()82 No. ya telefon etmeleri. - ı 

sinde bir dükkllıı üstiinde 4 kat 10 . 
oda :knr.tr bir küçük hnn satılıktır. SATJJ.TK, KIRAUK - 'Mu'htellf 
Takslm Schıtmııhtar caddcsı 114 Veli semtlerde apartman diikkfın k~k 
Özder Telefon 43486. 20 coo Fiatl tarla arsa ehven ff.atle satılık Te kl
dosya 364_ _ 11 ralıktır. Ş\ş11 Porta "kutusu 47. - 2 

35000 LİRAYA SATILIK ARSA - ACELE SATJLJK KAGİR EV - 4 
Büyükaaada Yı1mn'7. Türlt caddesinde oda. bir sora., mutfak, elektrik, mµn
iskeleye 10 dakika me~fede 2400 kü- taı::ım duvarla revrUmlf bahçe lçin
sur metre murabbaı nrsa satllı.ktır. de meyva a~çh denize man:r.a.rası 
Yıl1n11z Türk cadde~nde 10 No. yn mükt'mmel bnvadar blr ev satllıktır. 
mür:ı.C':ı.ıı.t ' - 1 Görmek içhı Rnmi Cuma mahalrest 

· Kabrlstc.n sokak 9 No. ya, pazarlık 
SUl,TANAH:'.\IETTE - Tavukhanc için de: Akşam gazetesi IU\n memuru 

sokağında 12 numarnh ev ncele sa- bay Nafiye şifaben mnmcnatınn. 
tılıktır. İelndekilere mümcaut. - 3 ;_ 2 
2~ J,İRA - Tnrlnbaşı Sakırn~cı 

caddesinde 4 odalı kCıglr hane. Tak
sim Kristal nrknsmdn Milli Emliı.kiş: 
Tel~ 42277. 

GAl,/\TASARA.YDA - 10 daireli, aJ
tmd:>. dükknnlan bnlnınm ymi blr 
ap:ı.rtmuın ucuz ı::ıtılıktır. Senell~ 
safi gelirl 4500 Ura. Her gün 10 - 12 
arası Tel: 24620. - 2 

İsteklilerin her gün saat 4 lle sara- -------------
55Dt l.İRA - Tarlab:ışı caddesin

de 6 odnlı 50 lira gelirli kagir hane. 
Taksim Kristal arknsmda Milli Em
IAklş. Tel: 422'77. 

PANSİYON ARANIYOR :- ~nç 
bir erkek Beyoğlu ~mUnde temiz bir 
aile nezdinde bir odalı pansiyon ara
maktadır. Tnllp o1anlnrın kati lste
dlklerlııl K.Z rümuziyle Ak.~am gaze
teslne ocele bllcllrnıelerl . 

mnda Marpuççular Büyük Abut Efen
di han No. 7 de Ziynya bizzat mü
racant.ıan. 

niR BAYAN ARANIYOR - Tqra
da iki ~ilik bir ailenin hizmetini 
ynp:ıcak ve yemek işlerinden anlar 
bir bayan amnmaktndır. A~~ ga
zctcıılnde l'il.n :rnemurlut,'llna §ifa.ben 
saat 12 den· sonra müracaat. - ı 

AMm.İYAmANE İDARE EDE 
CEK - Ebe, hemşire, hastnbflkıcı ile 

SATILlK - Ka~ marka mükeı:n
mel nim 'kuyruklu bir Alman piyano
su lle bütün teferrüatlle Fransız ma
mu.latı mükemme) bir bl~rdo ma
sası satılıktır. Beyoğlnnda .Ağhamam 
caddesinde 42 No. }u mağazaya mü-
ra~at. -

8500 LiRA - Tarlnb!l.$1 caddrslndc 
de 3 knt katlarda mutfak ve hela 
k:i.rgir hane. Taks1m Kristal arkası 
Milli Emlfı.kJs. Tel: 42277. 

24660 LİRA - Tepebaşında 116 lira 
gelirli ra:ıla ge!Jre mütehammil 6 
katlı apartımnn. Taksim Kristal ar
lta.8ında Milli Em!llldş Tel: 422'71. 

hademe kndın ve ortn blzmetç!sl ara- mnn _ 
.nıyor. İsteyenlerin acele ca~o~lu --·-----------

ARABA ARANIYOR - Az kullanıl
mış iki tcıcerlekll btr ı-nuısız Biregl
ne ihtlyo.ç vnrdır. Satmak ısteyenler 
resmini ve tfatlnl aşağıdaki adrese 
b1!dlrmClert. Akhisar: Ragıp Karaos.. 

%5000 LİRA - :{:Iarblye clv:mnda 
iki kat 5 bir kat 4 oda banyolu apartı
man. Taks'ıtı Krlstnl arkasında Mlln 
Emlli.kls. Tel: 422T7. 

ffihhat Yurduna mürncantlan. -
~ ucuz SATILIK PİYANO 35000 l.İRA - Osmanbey Tramvay 

Beyoğlu eski Polonya .,.eni Nurzi.ya caddesinde mükemmel yapılı büyük 
sokak 2g - 31 Yuva 8-PQrtıma.nı kapı- k&glr hane. Tnksim Kristal arltasın
cwna her gün öğleye kadar müra- da Mllll Emlaklş. Tel: 422'77. 

CAMLICADA SATILIK KÖŞK VE 
ARAZİ - İçinde iki köşkü ve amhk 
çam aij'aC'!an bttlunan Altunlznde'dc 
120 dönümlük RauC pqa arazlsln1n 
sekiule blr his.ses! satılıktır. Ankara
da Kocat.epe Geçit sokak 5 numara
da MıttaUer Gökovaya yazılmaSl. 

MECCANi ORTA VE LiSE TAHSi
ı.t - Muhtaç ve kimsesiz l>lr kmıı or
ta ve llse tahslll yaptırılacalctır • .is
teklllerin C 29 H. rümuzuna karne 
sureti, aUev1 vaziyeti vazıh adresle
riyle mektupla müracaatlan. klmse
a1z ve mektep derecesı yüksek olanlar 
terclb edilecet:ttr. - ı 

caat. - l 

20,0llD LİRAYA SJ\Til,lJt APARTl
MAS - Modem üç kat ı;ün~ll ba
v:ıdat tramvaya yanın dakika: Kur
tuluş Sincm'köy Mekkareci sok. .Neş"e 
Apt. 2 nwnareya mfiracaat. 

KADIKÖYDE Mühürdarda _;,-------------
SATll..JK ÇOCUK ARABASI _ Az tramvaya, deni:ı.e yaltın 6 odah k!lgir, SATJ'tlK BAt. VF. UFAK JL\GiR 

DAKTİLO - Almanca muhaberat 
~in stenografi bUen tecrübeli blr dak
tılo aranıyor. Müracaat saat u e 
bdar Galata.da Bankalar cad. Ada
let lın.nı tat l No,8 - 1 

kullanılmış .bir çocuk araba.<n sahibi tam konforlu ev ır'7,00011 liraya satı- ntR HANE - 'tl's'küdarda Çamlıca.da 
taşraya gld~indcn ('IO) Ih-aya ace- lıktır. Karaköy Melek hcı.n No. 8 Em- Bulgurluda şeyhlstam Ömer Lft\fl 
ıe atüıkRr. İstlyenlerin Çemberli.. Hl.kservls'e mürac:.uıt. - l efendinin nrnzlslndc meşhur Şcker
taı Yahya Paşa sokak .A7Jak apartı Bltrttıt L.\NGADA - Kagir 6 odalı kayn suyuna muttnsıl yeni usul Ame-

rikan çubu~dan :reUştlrllmiş d5rt 
manl:ın kapıcısına. - 1 tam tertlbaUl. beton sıvalı, ev •8.000• .tenr.llk on'blr döniim arazi dahilinde 

Uraya satılıktır KaMköy MP.lck h1ı.n iki bin kiisur kilo tizfunü mevcut olan 
BİR ŞE\'ROLE - 5 lAst.Jt: 30000 kilo No. 8 ErnlAkservis'e müracaat. - l bağ ve hane 3500 Urayn ~bh1tbr. 

metrede çok iyl bir halde spor oto- YALOVA - Clva.rında •200> dö- 'O~arda kitapçı Snbrl Cemale mQ-
MEı>DAB AKANIJ'OR - Taşranın moblll tecrübe :ile satılıktır. Beşiktaş il d- - racant telefon 60575. 

.engin iblr muhitinde çalışmak ilzere KılıçaU balckal Zlya'i8 müracaat. n m meyva bahçesile «300• onum 
meddnh aranmaktadır. Fazla maın- - 3 sulu tarla 4 odalı evfle beraber SATIJ.lK K!Gin BANJ<: VE iKi 
mat edinmek üzere Akşam gazetesi dO,OOO Hnlya saUlıktır. Kara.köyde KUYULU BOSTAN - fisküdarda Se-
8ln memurlutuna §lfahen müracaat 4 K • lık S tıldc EmlAkservls'e müracaat. - J if.ml Ali mahallesi 'Sellmsız cadd~ 
----. ...... ..-.._... ...... _.=. ___ -_1;..· - lr& • a BOÖAZKESEN - CİHANGİR - sinde 200/1 No. dokuz dönümden lba-

iŞÇİ .AltANIYOR - El ile i§ler trl- caddesinde. Anadoluhisannda. Fe- ret olan ~ Şelrer Kuyu bostanı 
totnJ emakinelerlnde ça~cak US'b, FtATI ıt,HO _ Haydarpaşa_ Ka- n1!rbahçede. Biiyü~da.ctı, Tarleba .. acele satılıktır. 'I'el: ecl576. 
az bilir ve"" ö"'-nm,.,.c hevesJJ ka- dıköy amsı nhtıma .....,...,_ 3 katılı g şmdn ucuz ars.'l.lar satılıktır. Kara-

.1.. &&'- "~ .,......... "k -<..tc SATILIK ARSA - Kasımpqa Zin-
dın. erkek '-"ere 1ht.ı.,...,. ..... rdır. odalı banvoilu bah""ıf ~A-'r ev -tı- köy Melek han No. 8 Emlu serv~ lr lk d si 

_.. J-v •• J "V.... .._. - 1 c 1 uyu cnd e ndc cami clvannda 
tstlyenlcl'ln Mnhmutpa,a Yarını han liktır. Müracaat: Taksim Şe!litmuh- müracaat. - 65 numaralı evin b\tl.şlğlnde (5001 
45/49 No. Ali Güvence münı.caatJan. tar cad. 1/4 Veli. T: 43.486. D. 352. BESİKTAŞDA _ Fındıklıda, Hıır- metrelik bir nrsanın nısıf hlssesı eh-
___________ .;:;;,.,:2:,._ - 1 blyed, Veznccllerde, Muratpaşada, Ten fiatıc satılıktır. li.rsa• karşlSlnd:ı. 

JG - 2D YAŞLARINDA - Sıhhati FİATİ ll.OGD _ ŞL'll clvannda bl Boğazlçlnde, Kndıköyde c.1.000 - Çıkmnz sokaılt.a 144 numorndn bay 
yerinde bekar kız işçiye ihtiyaç vur ka.t üzerine 3 oda hol bahçeli mode r 6,000• liraya ahşap evler satılıktır. Ta.hsln'c mürnca.nt. - 3 
dır. İsteklilerin Uzunçarşı cadde..'1 kll.rglr ev satılıktır. Müracaat Taks: Karaköy Melek han No. 8 Emlikser
Han arkası soknktn No. 5 Yenı I.A- Şehitmuhtar cad. ll• ven ÖZder. D. vls'e müracaat. - 1 
boratuvnrn mtiracanUan. - 1 345. - ı HAl.iA?JçiNIN _ En güzel mev-
BİR TİCARETHANENİN - Yazı kilnde 70.000 - 12fi.OOO liraya mükenı-

~lerlnde çalışmak üzere yansı düz.. FİArt 219tO - ~üstü cıvann- mel konforlu yalılar sntılıktır. Knra 
gün Te dalı:tllo bUlr, eski yazı defter da 3 katlı 3 - 4 - 5 odalı bnnyolu ho köy Melek han No. 8 Enı!Akservls'e 
yazablllr genç ve 1aa:ı bir memur manzarası açık. bina sağla.m apsrt müracnat. - 1 
aranmnkta.dır. Ti~ret mektebi me- satılıktır .Müracaat: Taksim Şehit 
sunlan Lerclh edlllr. MufasraJan is- muhtar cad. l/4 Veli. T: 

0

43.486. D GAl,ATA - BEYOOl.U - semtıe-
tanbul ]'.)OSta kutusu 337 ye yazılma- 355. _ i rinde kiralık veya satılık büyük. ta-

• nıire muhtaç evi, hanı olanlar Kara-
m. -

1 FfATi 3'7.000 - Osmanbeyde 4 tatlı köy Melek han No. 8 EmlA.ltservb"e 
AYAK iŞLERINDE ÇALIŞACAK _ dörder odalı banYolu hol yeni mo- mliracaat .• müşterimiz nroın -1 
~ ketll gooterebUen bir gençe ih- dern apart. aa~ır. Müracaat. BOOAZİÇİ _ KADIKÖY _ SUADİ
Uyaç vardır. Aylık 20 llradır. Büyük Tıı.kBlm Şehlbnuhtar cad. 1/4 Veli YEYE _ Kadar •2•000 _ 30,ooo.a llra 
~~ead~~t:- aat 12,SO - ÖZder. T: 43•486• D. 357.- - l arasında bahçell satılık evleri olanlar 
....;;.... ___________ 1 Kamköy Melek han No. 8 Emlüser-

t VI: J3 YAŞINDA - İki kJZm ter- lfATi 9.MI - Tarlabaşt clvannda vls'c ..müracaat etmeleri. - l 

.VNİVERSİTE TAHSİLİ YAPA.'l -
Temiz bir aileye mensup blr kenç iyi 
bir aile nezdinde yemekli olmak şar
ttıe pansiyon tutmak istiyor. İstekl!
Jerh) aşall;ıdıı.k.l adrese 3llrtlannı ad
res1crı ile blldlrmelerl rica olumır. 
Adres: Doktor Raıt Demlrnlp B3lıkG
&r. - s 

SATILIK EV - 'Ü'sküdar Tabak
lar BUyiik Sellm Paşa caddesi No. 34 
8 odalı kiraya elverişli gelirli lç.lnde-
kl!lere müracaat. - 2 

SATILIK APARTIMAN - Beyoğ
lun<la. Llyon maıtazası klll'§lSUlda, es. 
ki Çiçekçi ~ 4 ka.1.lı bir npar
tım.an satılıktır. 80866 numaraya te
lefon edilmesi. 

blyeslle n mümkünse lisan tahsWle 3 katlı 7 odalı apart. şekilde yapLl- --------------
b b lhti nuı iradı a lira ayda. kagir bir ev AYASPAŞA, TOZltOPAltAN, BEY- TALİMHANE VEYA AYAZP.AŞA 

~ı~t!~~~a~!n.n~~ ~:ı; sabhktır. MUracnat Şehitmuhtar cad. OÔLl1, GAJ..ATA - Scmtlerlnde DA - 2 - 3 odalı kalorlferll. sıcak su-
alle nezdinde Jaı.lncaktır. 41378 No,.ya 1/4 Veli. T: 43.486. D. 359. - l c20,<l00 - 250,000D llrnya lrndar sa~ ln klralık daire aranmaktadır. Bey-
sabahlan 9.30 - 10 arası telefonla banı, apnrtımanı olanlar Kara.koy oğlu Sakı:ra~ac.ı caddesi 23/l Y-ukscllş 
mürncnat. _ 1 FİATi ss.ooo _ Osmanbey clvann- McJek han No. 8 Emlakservts'e mü- Emlak. Posta K 2270 Beyoğlu._ l 

da 4 knUı 5 - 6 odalı hol bahçeli .çok men.at. •MU...~crlmlz vardın -1 ------·-------
snğlnm blr np:ırtıma.n satılıktır. Mü- şisı.t RUMELİ CADDESTh""DE - %000 JJRAYA ACELE SATILIK -
tacaat: Taksim Şehıtmuhtar cad. 1/4 Herblr konronı trunnm, s:ı"ıam, ,,.11""'·, '.287 metre murabbaı nrsn: Çapa tram
Veli Özdcr T: 43.486. D. 360. _ 1 ı:.< _... vay durağına 3 d!ıkllm: Fatlli Fe\'Zl.

3 - SATILIK EŞYA 

SATILIK FıEKTRİK l\IOTÖRU VE 
ELEKTRJK TULUl\mASI - Bir bey
gir AEG marka Snntrl!ü] elektrik 
motöni ve 21 beygir Simens marka 
elektrlk mot'"rü nz kull?.nılnuştır. 
Müracnnt: llocnpnşa Orh:ınlye cad-
desl No 1 te ef n 21938 -

FİATİ 33.<IOO - Beyoğlu civarında 
tranıvny:ı yakın 5 kn.th 4 der o::Uılı 
hol, lrndı 152 lira :ıydn npart. satılık
tır. Müracaat: Talt.slm ReQjtımuht.'\r 
end 1/4 Veli ÖZder. T: 43.486. D. 353. 

-1 

bahçell, büyük ev «30.000« inzva sa.- paşa cn.ddesl No. 78 Ahmet Özgüre 
tıııICtır. Knmköy Mc1Ck han No. 8 
Emliıkscrvls'e mUraca.at. _ ı _m_ü_rn_c.nn_ı_. ----------

CEYDANI>A VATAN ECZU\"ESİ _ TJCARt MtlESSESE SAilİBi BİR 
Sahibinin hastalığı dolayıstıe satı- BAY - Şen ve temiz bir aile yanında 
lıktır. Bahlbl Rıza Atasağuna müra. bir oda aramaktadır. Akş:ı.m'da (T. 
~ _ a KB.) rümuzuna mektupla. - 4 

de ı bin lira irat :&emin eden bir 
9.ı>:!rtman S5 bin Dra,.a tıcele tatllık
tır. İstlyenlerln Bey<>rJlu Ata Camı 
İstlklfil caddesi No. 153/1 de bay Rı
fata müracanUnn. - J 

5 - MÜTEFERRİK 

Y. ıırtıDENDiS TALEBESi - Geo
metri, cebir, fizik, klmyadan llomı.?
leri kısa umanda yetl§tlrlr. Mühcn. 
dls giriş, olgunluk, lise bltlnne ımtı
hanlannn hazırlar. Aqam'da. Ş.H. ya 
müracıı.at. - 2 

.BİR ALMAN BAYAN ÖÖRET
llEN - Talebc.lere, bii,yüklere ~er 
ve muhabere dcrslerl verir. Kolay 

TUNA DEıtSzviNDF.N - tlntver
site F. K. B talebe.si için mütehassıs 
~menler ıanıf'ından tecrübi 1ia 
...e U. ldmya kursları açılnuştır. Ak
se.ray Atatürk Bulvarı No. 88. - 4 

ÇOK TECR1JBELİ - Lişe profesö
rü, İngilizce, Fransızca dersleri verir. 
Mektep ~belerin!. ikmnl imtihanına 
hazırlar. Her yere gider. Şartlar mü
aıttır. Akşnm'da R.R. rumuzuna. 

Fenai Siinne~i ~ 

Nuri Eşsiz 
mctoalo.. altı ny zarfında Abruıncıı Kabine: Aksaray 
Oğret1r. Ber yere gider. lıfüesseseler- Polis Merkezi knr
de memurlar ve maPz;alarda ça.Jışan-
lara stenografi ve mektup yuma f1 t:öoeshıde. 
ôğretJr. Akısamda P.S.K. - 2 20037 den isteyln.z. 

Talebe allnacak 
Maden tetkik ve arama ensti
tüsü genel direktörlüğünden: ., 

1 - Madenc1liie aiı muhtelif ihtisaSlan tahsil etmek 
ve Yüksek mühendis yetiştirilmek üze.re Zongıddak :Maden 
Teknisiyen Mektebinin hususi sımfma müsabaka ile 25 tale· 
be abnacaktır. • 

% - imtihanda kazananlar Zonguldak Maden ocak· 
lan dahilinde en n 4okm ay çabştınlacak ve yevmiye 150 
kuruş alacaklardır. 

3 - Talebe akşamlan yabancı dil dersi görecek ve do· 
kus ayın hitamınaa amen çalışmadan muvafık not alanlar 
yabancı dilden imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler 
Yübck Talıııil için .ı\vrupaya gönderilecektir. 

4 - Staj devresinde talebe kazancı De geçinerek dile
diği yerde ikamet P,(lebileeek ancak, fevkaıiile istidatlan gö· 
riilen ve la.kir olduklan anl~c;ılanlara aynca her ay 10 Jiraya 
kadar nakdi yardım yapılacaktır. 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olamayanlar arzu ct
ıik1eri t.akdirde leyli Ye meccani olan Zanguldak Maden 
Teknisyen Mektebinin ikinci sınıfına imtihansız abnarak 
aynı ders senesi sonunlla iki smıfın bntihanını birden ''erip 
dördüncü suufa t.erl.i edebilecekler, hu sınıfı ikmal ile tıMa
den Tebişyenl > :iinnnile mektepten mesun olanlar, Dev· 
let t.areminde t1SG• Ura asıl maatJa işe başlattınlacaltlardır. 

4; - Miiubab imtihanına girecek talebe aşağıdaki 
şartlan hais <tlmabclır • 

A - Türkiye Cümhuıiyeti tebaasından ve Türk ırkın
dan bulunmak 

B - 18 yaşını biÇimıi§,25 yaşını geçmemiş olmak, 
C - iyi hal ve ahllk sahibi olmak «19.U • 1942 ders 

yılında mektep müdavimi olmayaqlar doğroluk kiğMb ih· 
raz edeceklerdir.• 

D - BulaşıCI hastahklarla ma.Iw olmanı.ak, sihhati 
tam olmak, bünyesi madenciliğe ve maden ocak}arında 
l&şmağa miis:ıit hultmınak, · 

E - Lise olgunluk diplomasım ibraz etmek yahut bu 
derecede tahsil gördüğü Maarif Vekileünce tasdik edilmek, 

F - Nüfus hüYiyet cüzdanı ft dört adet vesika fotoğ
rafı vermek. 

'7 - Awupaya ~ talebe, avdetlerinae talı· 
sillerlnin Od misli müıldetle İktişat Veklletı emrinde hlsmet 
ecleceldeıine ~· tablll masraflanm defaten ödeyecekleri· 
ne clair nıUteselsll bftDi bir taahldltiı.ame vereceklerdir. 

8 - 38/9/l9U 8kşanuna Jcaam istida ve evrala mils· 
lliieJeriııl ADkaraia Maclm ~tldk n Arama Enstitüsü Ge
nel Direk&irlüğiine ıe&Uaı WJ• g6Dderen iaaJmeiledn 
13/IG/IHZ gihliinde Ankuada mhlll muayeaeleri Ye 15/10/ 
IHZ ıle yine Anbrada apğıdmld maıenıen yazılı müsa'ba· 
b tmtlhaaları yapdac$ilr. 

A - Cebir 
B - Jlendcse 
C-Fmk 
D-Kimya 
E - Ecnebi dil 

•5880& «806& 
F - Nazari hesap 
G - Miisellesat 
R - l\lllıanlk 
t-koliji 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Alınacak şey Muhnm:ncn bedeli l\Iuv:ıkJ,mt teminatı 

250,000 Kilo odun Beher 250 .kilosu 11 llradrın • 825 Llra 
Üniversite lç!.n yuknrıdıı. mlkd:ın yazılı odW1 13/ 8 942 Pel"ljrınbc günil 

saat 15 de Rektöılüktc kapalı zarfla ekfltmeye konıilmuştur. 1stekUleıı 
ticaret O<!aSt ve teminat makbuzlarile teklif mekt plnrını ihale ;ünfl --* 

1 



Sahife 8 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü ve 
Devlet Denizyolları ve Devlet limanlari tekaüt 
sandıği mensupları yardım cemiyeti reisliğindenı 

(Baı tarafı 4 iincii sahifede) 
C - Bilanço ve teferrüabnın tetkiki rve muamele senesi içinde·mu• 

amclat ve hesaba tın teftişi için iki murakıp seçilmesi. 
D - Bütçenin tetkik vo tasdiki, 
E - Azadan alınacak aidat miktarının 'ltanuııt hükllmler adiresİR4 

de tezyidi veya tenkisi. 
Madde 20 Umumi heyet, basının ilçte ildsl hazır bulunmadıkça 

toplanamaz. 
Bu suretle ekseriyetin husul bulmamasından bir hafta sonra tekrar 

toplanmak üzere Aza toplantıya çağınlır. Bu toplantıda ekseriyeti mut· 
laka aranılır. 

, - .......... ' . - ~ · -.... •EMLAl~-JŞ• _.-
•"trr -.1t'; Galatasaray Köşe apartıman '" Tel: 4~010 -1t'-· ~·t • 

" 
Emllldnlzl EMLAK iŞ' e sormadan ıatmayıniz 

En son verilen ııatı bUd1ı1n1z, Bu ıuretle fada menfaa' temln 
•deblllndnl!, 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yutık, Yorgan, Yatak kullanmak hem kesenlııe ve hem de 

::= BiR KUSTUYU YASTIK 2 LiRADIR 
Yatak, rorganlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Ça.kmalcçılar, San
dal cılar sokak. ömer Bali otlu Kuıı tüyü Fabrikam. Telefon: 23027. 

Kararlar toplantıda bulunan Azanın ekseriyeti ilo verilir. Umumi 
he}"et kararlan Cemiyet halanna ve sair alakadarlara lsatnbulda çıkan 
gtt7etelerdcn biri ile telhisen ne~rcdilerek bildirilir. ••• Belsami'tol 

Madde 21 - Umumi heyet yalnız ruznameye konan maddeleri 
müzakere eder. 

Her azanın bir reyi vardır. Kararlarda reylerde mUsavat bulundu
dugu tnkdirde Umumt heye.t reisinin iltihak ettiği taraf reyleri muteber 
olur. 

Reylerin bizzat kullanılması prt olup mümessil vasıtaaile ' kullanıl· 
nlası caiz değildir. 

Madde 22 - Umumi heyete Devlet Denizyollan lııletme Umum 
rr.üdürü veya tevkil edeceği zat riyaset eder. 

Me .. cut azadan birisi reisin intihabile katiplik vazifesini yapar. 
Umumi heyetin müzakere zabıtlarile kararlan Umumt heyeti tem.sa 

eden azalar tarafından imzalanarak idare heyetince saklanır ve muhte
v;yatlan icra ve tatbik olunur. 

Umumi heyetçe tasdik olunıın bilanço ve teferrüatı her sene Devlet 
Denizyollım ve l .imnnları rnecnıuasına dere ve neşrolunur. 

Madde 23 - Cemiyetin feshi hakkında ittihaz olunacak karar 
1 7 ııci madde mucibince Umumi heyeti tc_şlcil eden Azanın üçte iki ekse
riyeti ile verilir. 

1 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve esk! BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorlutu, Me
sane ve Prostat ntlh&bı, Bb'tlt ve Koll Blstltlere. Böbrek rahat.aızııtla.

nna karşı en mükemmel bir llAç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul
lıınıınıar VUL'\nda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar Biltlln Ec

zane ve ecza depolarından arayınıs, 

lstanbul Belediyesi ilinlari 1 
Tnhmln bedell nıt teminatı 

398,00 

38400 

29,85 Aksarayda tnebey mahallesinin Koçubey soka
~ında 61. inci adada 26.50 metre murabbaı arsa. 

28,80 Edlrnekapıda Hatice Sultan mahallesınln Fevzi 
Pas:ı. caddeslnde 19 2ıı metre murabbaı arsa. 

Tahmln bedelleri lle ilk te'tnına~ mlkt.arlnn yu'ltanda yazılı 1Jd parça 
arsa. satılmak ilzere ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
Zabıt ve MuamelAt Mfidüılilğü kaleminde göllleblllr. İhaleleri !l f8/942 per
oembe gfinO. saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te'ml
nat makbuz veya mektuplarlyle ihale günü muayyen saatte Da.lml Encü-

Yüksek Deniz Ticareti Oknlu Sahnalma 
Komisyonundan : 

Muhammen 

Kgr. Adet 

BJı:m&k 

Dağlı9 etl 
Kuzu etl 

Sade yat 

Toz oeker 
Kesme teker 
Reçel 

Kııfer peyniri 
Beyaz • 

Yumurta 
Limon 

Zeytin ya~ 

8000 
2000 

3000 

4000 
1500 
1500 

500 
1500 

2500 

Sabun 1500 
Zeytin 2000 

Kuru fuuly& sooo 
K, Barbunya 1000 
Nohut 500 
Ye~ll mercimek 1000 
K. Mercimek 750 
PlrlnQ vlyonola 6000 

1'uz 
Sirke 
Soda 
Kuru soıtan 
P.atates 

Kuru kayısı 
• üzilıni 

1900 
500 

1500 
4-000 
6000 

32000 

25000 
10000 

bede il 
L. Kr. 8 

10.50 

1 55 
1 65 

2 40 

95 
ı 25 
1 20 

1 72 
1 20 

5 
10 

ı 26 

85 
72 

30 
20 
40 
25 
30 
60 

7 
25 
15 
20 
32 

1 GO 
70 

Muvakka t 
Ço~u tutan teminat Eksiltme 

L. Kr. L. Kr. şekil 

3360 00 252 00 Açık zarf 

12400 00 
3300 00 1178 00 Kapalı 

7200 00 540 00 • 
3800 OD 
1725 00 
1800 00 550 OD Kapalı 

860 00 
1800 00 200 OD Açık 

l 'l50 00 
1250 00 188 00 Açık 

3125 00 235 00 Açık 

1275 00 
1440 00 204 00 Açık 

900 00 
200 00 
200 00 
250 00 
225 5() 

3300 00 404 OD Kapalı 

70 00 
125 ou 
225 00 
son 00 

1920 00 235 00 Atılı: 

800 00 
700 00 Madde 24 - Cemiyetin feshi halinde Cemiyetin bütün nakit ve 

kıymetleri hini fesihte mevcut azalara Cemiyete iştirak: müddetlerine göre 
tnkııim edilir. 

mende bulunma.lan. <7882) 

* 
ı Kuş • 

500 
1000 
150 
100 

35 170 00 

Cemiyetin gelirleri ı 
Madde 25 - Cemiyetin gelirleri aşağıdaki unsurlardan tahassul 

eder· 
A - Cemiyete girerken azadan duhuliye olarak bir defaya mahsus 

alınacak birer lira, 
. B - Cemiyet azasından her ay ücretlerinden kesilecek otuz kuruı 

aylık aidat, 
C - Her ölüm veya maluliyet vukuunda azanın her birisinin aylık 

ücreılerinden kesilecr.k otuz kuruı. 
D - Mevduat faizleri. 
E - Hakiki ve hükmi phıslann yapacak.lan teberrüler veya idare 

heyeti kararile tertip edilecek tenezzüh ve müsamere ve sair hasılat. 
F - Azadan her hangi birinin beyan kağıdı vermeden ve yahut 

verdiği beyan kağıdında isim tasrih etmeyip (evlendiğim takdirde ka
rıma) gibi gayri muayyen kimseleri tayin ettikten sonra ve fakat evlen
meden evvel ölmüş bulunursa ve beyan kağıdında yazılı ıahsın veya ıa· 
hısların lizadan daJuı. evvel veya yardım parasını almadan önce ölmüş 
bulunması halinde başkaca eş ve füru usulünden yardıma muhtaç kim· 
sesi bulnmadığı takdirde bu azaya ait yardım paralrı. 

Ancak bu fıkra mucibince tediyat yapılması mümkün olmıyan hal
lerde Cemiyete kalacak paralar cenaze masrafından artan miktardır. 

Madde 26 - Cemiyetin bilumum masrafları 25 inci maddede ya
zılı Cemiyet varidatından yapılır. Cemiyet azalarının verecekleri aidat 
mik•an senevi 120 lirayı geçemez. 

Madde 27 - Azanın :Yukarıda yazılı tediyah sahipleri lehine i§bu 
ninımnameye tevfikan yapılması icabeden yardımdan ve fesih veya İn· 

Tahmin bedell hk temlnatt 

10893,75 817,03 İlk okullar için alınacak 259375 kilo kesllm{f 
Gürgen odunu. 

1087.50 İtfaiye Amir ve efradı için yaptınlacak 439 ta
kım maa kasket elbise ve 370 adet pantalon. 

14500.00 

Tahmln bedelleri Ue Hıc teminat mlktarlan yukarıda Yatılı lşler ayn 
ayrı kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. Şa.rtnamelert Zabıt ve 
Muamellı.t Mildürlüğ(i kaleminde görüleblllr. 

Ihalelerl 10/ 81942 pazartesl günü saat 15, de Daim! Encümende yapıla
cnkt.ır. 

Tallplerln llk teminat makbuz 
!Azım gelen diğer vestkalarlle 2490 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
cümene vermeleri l~zımdır. 

veya mektupları ve kanunen ibrazı 
No, lu kanunun tarlfatı çıwreslnde 
ihale günü saat 14 de kadar da.imi en-

(8032> 

lstanbul belediyesine alınacak 
müfettiş ve müf eftiş muavinlikleri 

için müsabaka im ti ham 
fisah halinde de tasfiye neticelerine iştirak hakkından başka hiçbir ala- İstanbul Beledıyesl Teftiş Hey'etl kadrosunda münhal bulunan müCet
cak hakkı doğurmaz. Azanın cemiyetteki menfaatleri cari kanunlar da- uı ve müfettiş muavlnllklc~ için açılan müsabaka lmtlh:ı.nı k:ı.yıt müddeti 
ir.csinde bir guna tevkifata tabi olmadığı gibi, kabili haciz dahi değildir. 6/Ağustos/ perşembe akşamına kadar bir hafta dah:ı. uzatılmıştır. 
.Azalııt Cemiyetteki menfaatlerini ahara devir ve temlik veya terhin Tnhrlrl imtihanlnr 10/Ağustosı pazartesi ve şlfaht 11/ A!;ustos/ sah günil 

İstanbul Belediyesinden : 

edemezler. saat 14 de Belediye binasında umuml meclis salonunda yapılacaktır. 
Yardım paralannın tahakkuk ve tediyesi İmtihana kabul §erattı ve musnbaka programı evvelce gazetelerle 110.n 

Madde 28 - Beyan k&ğıtlarile tahsis edilen ölüm yardım paraları edllmlştl. 
tal.si .. edilenlerden gayn hiçbir yere earfolunmıyacağı gibi cemiyetin ge- İzahat almak lsteyenlerın Beyazıtta Belediye Zat İşleri Müdllrlü~fine 
lirleri bu nizamname tasrihatı haricinde hakiki veya hükmi şahıslara ik- _m_n_r_ac_a_a_t_et_m_e_ıe_r_ı _ıı_l_n_o_l_un_u_r_. ____________ <_8_1GO_> __ _ 

raz o~:;~nZ9 - Ölüm veya maluliyet vukuunda yapılacak yardım Belgrad devlet orman iti etmesi revir amirliğinden 
1 ı - İşletmemizin KurLkcmer! bölgesi depo.o;unda mevcut 4-12 metre 

miktarı cemiyetin mali durumu göz önünde bulunduru arak Umumi he- u:mrıluğWlda ve muhtelit cbadda 120 yüz yirmi metreküp .dort kô.şe meşe 
yet karnrile ve mali müzayakaya duçar olan azaya yapılması gereken kerestesi açık arttırmaya ~ıkarılmıştır. 
nakdi ;ardım mile.tan da kezalik mali durum göz önünde tutularak lda- 2 _ Beher metrekilpilnün muhammen fiyatı 76 lira 25 kuruştur 
re heyeti kararile tayin olunur. Ölüm yardım parası lzlHlın beyan kağı- 3 - İhale 20/8/942 perşembe günü saat 14 de Bllyfikdere Bclgr:ıd orman 
dıııda gösterdiği kimselere tayin ettiği nisbet dairesinde hiçbir tevkifata işletmesi revir Amlrllğlndcdlr. 
tabi tutulmaksızın ödenir. 4 - Muvakltııt temlat 683 lira 25 kuruştur. 

Madde 30 - Beyan kağıdında yazılı ıahıslar arasında sinni rüıte 5 - Bu satışa ait şartname, İstanbul orman çevlrge müdürUiğilnde ve 
vuıl olmnmı§ küçük çocuklar bulunduğu takdirde bunlara verilecek işletme merkezinde. keresteler Kurtkemerl deposunda görülebilir. (8245) 

hi~ı.eler cf'miyet reisliğince Emlak ve Eytam bankasına yatırılır. Bu key- Devlet Deniz Yolları İttletme Umum 1 
fiyet çocukların, varsa veli veya vasilerine, bulunmadığı takdirde sala· ~ 
hiyetli hakime bildirilir. Mfü·li1 .. w;;.n t1Anları Müteferrik hükümler ._ ____________________ _ 

Madde 31 - Cemiyetin hesabat ve muamelatı ve veznelerde top
lamı.o gelirleri, ve vezneler taraFmdan yapılan sarfiyatı, hesabab ve hun
lara mahsus defterleri ve müteferrik muhaberat ve muamelatı Umumi 
heyetçe seçilecek murakıplarca murakabe edileceği gibi aynca Devlet 
Denizyollan Umum müdürünün emrü tensibi vcçhile tarife ve huılat 
murakıpları tarafından da Cemiyet namına teftiş edilerek bu baptaki 
raporlar doğrudan doğruya Cemiyet idare heyetiııe verilir. 

Müeaaialer: 
Devlet Denizyollan Umum müdürü: Abdülkadir Babacan, 

D. Deniyolları Hukuk mütaviri: E. A. Durusoy 
D. Denizyollan Muhasebe müdürü: A. Gözen 
D. Denizyollan Fen müdürü: H. Güran 
İlmühaber No. 

375 
T. C. 

Defter No. 

460 

İST ANBUL VILA YETi 

Cemiyetin adı Devlet Denlzyollan İş. u. Mild. ve Devlet D.Y. 
ve Jımanlan tekaüt sandıtı mensuptan cemiyeti 

cemtyete girmiş olan mllstabdemler tarafın-
dan verilecek yardım paralannı ölenlerin teo-
lıl& ve tekflnlerine ve bu yüzden aile bütçesi 
lzerlnde husule gelen sarsıntılan haflnetmeğe 
-Ye yeni vaziyete intibakı kolaylaştırmqa me-

2/8/942 - 8/8/942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza klakacak vapurların isimleri ve · 

Kalkıı gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadrnls hattı 

Barlın hattı 

izmit \ıauı 

Mudanya battı 

Bandırma battı 

Karablıa hath 

fmroz battı 

Aynlık hattı 

bmlr ıiir'a& 

.. 

&ılı 4.00 de (Aksu) cuma 4.00 de (Karadeniz) 
Galata rıhtımından. 
Cumartesi ıs.ııo de <Anafarta> Slrkecı rıhtı
mından. 
Perşembe saat 8,00 de CKEMAL> Tophane nlı
tımından. 
Pazartesi, çarşl'mba ve cuma 9,50 de CTrak> 
cumartesi 14.00 de (Sus> pazar 9,50 de (Trak) 
Galata rıhtımından. 
Pazartcsl. çarşamba ve cuma e.oo de <Sus> Ga
lata rıhtımından aynca çar~mb;ı. 20,00 de 
<Antalya> cumartesi 20,00 de (tlıgen> Tophane 
rıhtımından. 
Sah ve cuma 19.00 da Bartın Tophane rıhtı
mından. 
Paz.ar saat 9.00 da KemAl Tophane rıhtımın
dan. 
Çarşamba 12.00 de Bursa, cumartes.l 12,00 de 
Antalya Sirkeci nhtımından. 
Pazar 13.00 de İzmir perfCmbe lS,00 de Tır
ban Galata rıhtımından . 

(8284) 

Çam fıstı~ 

Süt 4000 
Silivri yoğurdu 1300 
Klse yoğurdu 1500 

1 70 

35 
50 
us 

1400 01) 130 00 Açık 

1400 00 
650 00 
225 00 171 00 Açık 

1 - Okulumuz 1942 malt yılı ihtiyacı bulunan 12 parti yiyeceğe alt 
2917/942 tarihlndekl eksiltmeye tstetdl çıkmadığından açık ek.ııiltnıeye alt 
partilerin 8/81942 ta.rihlne mfisadlf cumarte& günU saat 10 dan itibaren Blra 
ne başlar. 

2 - Kapalı zarfa alt partilerin de 141,8/ 942 tarihine müsadif cuma gü
nü saat 10 dan itibaren stra ile ckslltmelerl pazarlıkla lcra olunacağından 
ısteklUer aynı günlerde okul blna!ında toplanacak komisyona milracaatları. 

3 - Parti hlznlannda.kl teminat at.çelerlntıı yüksek mek~p:ler muhase-
beclliğl veznesine yatırmaları. (82'181 

Maliye Vekaletinden: 
Mevcut şartnamest mucıbinco ihale tarihinden 2 lncl teşrin 942 niha

yetine kadar Beşlktaşta Maliye Kırtasiye deposunda toplanacak fersude 
cnbalaJ kflğıtlan açık arttırmnya konulmuştur. 

İsteklilerin 120 Ura teminat paraslle birlikte lhale günü olan 24 Mııstoo 
942 pazartesi günü saat 14 de depoda hazır bulunmalan. c8273• 

İstanbul Vilayeti daire müdürlüğünden ı 
Madde - ı - İdare mecmuasının Haziran 942 ayından b1ştamalı: 

üzere Mayu 943 gayesine kadar 12 aylık nüshasının şartnamesıne göre 
23 Temmuz a12 gününden ltlbaren .21 glln müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Memua en aşağı 3 en çok 10 fom1a olacaktır. Liızumu halln
de ek olarak 40 formaya kadar ayrı kitap halinde 11Avesl yapılacaktır. 

Ek formalann bedelleri de mecmua. formalan glbl olacaktır. 
3 - Her nüshanın baskı adedi 3600 dUr • 
4 - İhale günil 12/8/ 942 çarşamba günüdür. 
5 - Taliplerin yüzde yedi buçuk hesabUe 227 lira 25 kuruş teminat 

akçesini ihaleden evvel mal sandıA'tnayatınlması lazımdır. 
8 - Taliplerin ihale günü olan 12/ 8 f942 ı;arşamba g(lnll saat 15 de 

vUAyet binasındaki eksiltme ve arttırma komisyonuna ve şartnameyi 
öRrenmek lçln de her·gün vllAyet daire müdilrlilğüne mUracaatlan. C789U 

Tesviyeci aranıyor 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iıletmelerl 
umum müdürlüğünden: 

İşletmelerlmlz Şişli tamlrhanesl içln gö.;tereceğl ehliyete göre saatte 
•40• kuruşa kadar ücret verllntek suretlle a tesvlyeclye ihtlya9 vardır, 

Askerlikle alı\kası olmayan isteklilerin, nUfus hüviyet cüzdanı hüsnll
hAl kA~ıdı, 4 adet vesika fcıto~rafı ve şimdiye kadar çalı.şmlf oldutlan mll
e.sseselerden alınmış hlznıet vesikalarlle birlikte 5/81942 çarşamb& gllnG 
saat 14 ten 17 ye kadar idarenin Metro hanı v.emln katındaki zat ~ert v• 
sicil mildürlügilne müracaatıan lOzumu blldlrlllr. 18288• 

---SÜMER BANK--... 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESi MODORLOC.ONDEN ıı 

m:ata•alar için 

Satış Memurları Ahnacak 
İstanbul ve İstanbul harici mağazalarımızda münhal aza

mi 100 liraya kadar ücretli satış memurlan tçln mağ1aza
larda uzun milddet satış memurluğu yaparak reyyon idare 
etmiş bulunanlar alınacaktır. 

Askerlik hizmetini ifa etmiş olmak şarttır. 
tsteklilerin aşağıda yazılı vesikalarla 10 Ağustos 942 tari

hine kadar Sultanhamamında. Katırcıoğlu Hanında Miteasese 
zat İşleri şefliğine müracaat etmeleri llzımdır. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Askerlik veslkuı, 
3 - Talurll vesikası, 
4 - Himıet klğıdı, 

Maksadı teşekkülü dar olmak üzere ölenin YQfllrken blldlrmlf ol 
dlikları anuya göre tahsis ettikleri bir defaya 

5 - Vesika foto~rafı. 
NOT: Vapur seferleri hakklnda her t!lrlil malümat a.şa~ıda telefon nu- •••••••••ili•••••••••••••••••• 

mahsus olarak yardım etmek; cemiyet lza.sın-
dan son derece malUI ve hasta d~enlere ve 

' 
fevkalAde sebeblerle mail m~yakaya uğra-
yanlara yardımda bulunmaktır. 

Müessis veya heyetli Abdülhalim Babacan, Emın All Dunısoy, Hıfzı 
idare esa·t1lsl Güran, Abdlllkadlr Gözen. 

Teşekkül tarihi 1 28/5/ 942 

İdare merkezi 
1 Tophane Devlet. D. Y. it. u. Mfid, Binası 

Şubesi 1 Yoktur. 

Yukarıda adı ve kurulu.<: maksadı yazılı cemiyetin VUAyete tevdi olunan 
Ana nlzamno.mest 3512 sayılı cem;yetler kanunu hükümlerine uygun göı:iil
düğUnden dolayı kanunun 4 urıcU madde•ıne tevfikan faaliyette bulunması-
na izin verllmlş olduğunu mı.ibeyyın llmühabcrdlr. 17/711942 

MUh91' 

maralan yazılı acentelerimizden ö~renlleblllr. 
Bq acente Galata - Galata. nhtımı Limanlar Umum 

MUdürlfiğü binası altında 42362 
Şube acentellgt Galatt. - Galata rıhtımı Mıntaka liman 

Relsllğl binası altında 40135 
Şube acenteliği Sirkeci - Sirkeci yolcu salonu. 22740 

Y eıilköy Nuri Demirağ 

Tayyare alanında 
bu ayın 23 üncü pazar günü uçucu 

HASIR KOLTUK 
ve MOBiLYANIZU. DiŞBUDAI 
AÖACINDAN BAHÇE KOLTUK:· 

LABINIZI Der 7en'len aoa 
İstanbul Rızapaşa yoku.şunda 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
komisyonundan: 

eksiltme ve yapıcı talebeler arasında tayyare G6 No. 
ve pllnör mfisabaka.lan yapılacak, AHMED FEVZl'nla 

Leyll Tıp Talebe Yurdu tnlebeslnln 1942 yılı ihtiyacı bulunan 203 metre 
paltoluk kumaş açık ekslltmeye konulmu~tur. 

1 - EksllLme '1 Ağustos 942 cuma günü saat 14,SO da Sıhhat ve İçtimaı 
Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhanuncn flat beher metre paltoluk kumaş için 6 lira 90 kuruştur. 
S - Muvakkat teminatı 105 llra 05 kuruştur, 
4 - İstekliler şart.namesini t.al~a günlerinde komisyonda görebtnı'ler. 
5 - İstetlUer 1942 yılı Ticaret odası ves1kas1Ie 2490 sayılı kanunda ya-

mükAfatlar tevzi olunacaktır. Gösteri Asri Mobilya 
ve yarışlara saat 14,30 d& ha.tana- ••• Mağaz:ısından alınız. ••il 
caktır. 

Vatanı düşman tecavüzünden ma
sun bulundurmak için ihtiyat ele
man yet~tlrmek gayesine matuf ve 
Türk delltanlılanna yaraşacak ye-

Öksürük ve Bronşit 

TURAL 


