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Dünyanın en yüksek saati 

VACUERON 
CONSfANTınN 
Satıt yeri: Eminönü meydanı Arlon Maiuası 

Sene 24 - No. 8546 - Flatı her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA 5 Ağus!'ıo3 1942 

Kabinenin programı 
iaşe ve iktisat işlerinin programda 
birinci mevkii tuttuğu tahmin ediliyor 

Başvekil dün programı Parti gurupunda okudu, 
beyanname ittifakla tasvip edildi 

~nkara 5 - Baıvekil hÜkUınetin ı 
programını bugün okuyacaktır. 
[J>rogramda iaııe ve iktisat iıılerinin 
birinci mevkii tutacn{."1 tahmin edili· 
yor. 

Hükümet ticaretin tamamen ser
J)ea olduğunu bildirmekle bearber 
tüccardan vurgunculuğa karıı hü-

umetle iı birliği istiyecektir. Aynı 
zamanda ihtikar yapanlara kar11 
ıiddetle hareket edileceği bildirile
cektir. 

Harici siynsetimizde hükumetin 
her millete karşı olan iyi niyetleri 
tekıar edilecektir. 

Meclisin bu toplantısında, Van 
mebusu B. lbrahim Ardas tarafın
Clan teklif edilen ihtikarın men'i 1&
yihası da görüşülecektir. Layihada 
muhtekirin ve ihtikara alet olmak 
maksadile 1000 liradan fazla rütvet 
alan memurlann idamı istenmekte
dir. 

Parti grupunda 
Ar.kara 4 (A.A.) - C. H. P. 

Meclis gurupu umumi heyeti bugün 
'(4/6/1942) saat 15 te reu vekili 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın re-
1isliğindc toplandı. 

Celsenin açılmasını ve geçen top
lantıya ait zabıt hulasasının okunma-
aını müteakip eürekli alkışlar ara- Kafkasyada ve Don kavsindekl harekat sahnelerini 
aında kürsüye gelen Baıvekil ŞükrU g&terlr harita 

~araeeığlu, evveli maharİp guruplar- -----=--=---------------ıaııiı--liıı::ı.-..--la olan münaıehatımıza ve bizi uzak· 
tan, yakından ilgileadiren siyaıi h&
diselere dair kısa izahatta bulun~uk
tan ıonra, teşkil etmiş olduğu hü· 
kumctin beyannamesini okumuştur. 

Bu mevı:u üzerine söz alan 13 ha
tibin takclTr yollu beyanabnt mütea
kip hükumetin beyannamesi mütte
fikan tasvibedilerck saat 18, '.5 te 
toplantıya son verilml§tir. 

Reisicümhur 
Dun Meclisteki dairesin .. 

de meşgul oldu 

Anltara 4 (Hususi) - Reisi· 
cümhur bugün Büyük Millet 
Meclisine gelerek Meclisteki dai
resinde bir kaç :saat meşgul ol
rnuştur. 

Haydar Aktaym cenaze merasimi 
Dün ihtifalat ile kaldirlldı 

Evvelki gün BüyUkadada vefat nı, merhumun akraba ve dostları, 
ettiğini teenUrle yazdığımız eski bir bölük asker ve poliı bulunmuı· 

Meşhur T U N A açıldı 
Z7 kuruşa bol mezeli DUBLE BffiA, nefb 

,entdderlle .-ym müşterilerini bekler. 
Beyojtlu Tünel Asmalı Mesçlt Lebon ka.rfl-o 

sındald sokakta No. 3 -15 

/ 

Sahibi: Nccmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Al~şam Matbaası 

BU • SA.BARKI TELGRAFLAR 

Alman . 
ilerleyişi 

devam ediyor 
Almanlar Don kavainde 

de bir noktada 
muvaffakıyet kazandılar 

Londra S (A.A.) - Ruayada Al
man kuvvelterinln Kafk.~lara do~ru 
ilerleyi~I h'1A geli1111e halindedir. 
Son Sovyet tebliğinde ilk defa Bia
laya' dan babaediliyor. Almanların 
buraya erlpneleri Şimalt Kafk.asya
da ileri hareketlerinin hızını kaybet
mediğini gösteriyor. Almanlar Ku
ban kıyılarına kadar vardıklarını 
iddia ediyorlar. Salsk'ın 80 kilomet
re ceaup ba.bsında Bieloglinsk ıellrl 
yakınında muhareoeler oluyor. Bu· 
raııı Krasnodar • Stalingrad §imendi
fer hattı üzerindedir. 

Ruslar Don kavsinde Kletakaya 
cenubunda birçok Alman hücumla
rını püskilrtmüııludir. Almanlar bir 
noktadan durmadan yaıl kuvvetler 
sürerek ve mühim kayıplar vererek 
ilerliyebilmi§lerdir. Fakat bUtiln ge
çitler Ruııların elindedir. 

Hindistan' da 
son durum 

• 
Gandi'nin karar sureti 

kabul edilmemiı 

• 
Londra S ( A.A.) - Hindis

tan hükumeti, Gandi'nln hazırla· 
dığı karar suretini neşretmİftİr. 
Bunda, İngilizlerin Hindistan· 
dan gitmesi isteniyor. Kongre 
liderlerinden Nebnı batka bir 
karar sureti vennittir. Dün top· 
lanan Kongre lcra komitesi Neb· 
ru'nmı karar auretini kabul et· 
mit. Candi'nin hazırladığım red· 
detmiJtir. 

Gandi. karar suretinde: cHin
distan'm utikliline kavuttuiu 
zaman atacağı ilk adam, belki de 
Japonya ile müzakere olacak
tır.,. demittir. Nehru buna ıid· 
detle itiraz etmektedir. 

Partisiz gurup mümessili 
Crippı notasının ıöz önünde lu
tulmaaı lüzumuna itaret elmİf, 
bugünkü tehlike karpllllda el 
birliii ile hareket edileceiini 
ümidettiiini söylemİflİr. 

Amerika razeteleri Hinclistan
Şimalde, bilhana Leningrad mın• da sivil itaatsidik batla.na. lngD. 

takasında muharebe ılddetlendl. Fin termıin tiddetle hareket etmekte 
tebliğine gBre, Ruslar oiddetll hU- hakL olacaftnı aöylüyorlar. 
cumlarda bulunuyorlar. L..., ____________ J 

Sovyet tebliği 
Londra S (A.A) - MoskovaCla 

gece yarısı neıredilen Sovyet tebli
ği: 4 ağuıtoıta kuvvetlerimiz Kleta• 
kaya, Cymliansk, Bialaya, Kuçevsk 
mıntaklarırıda şiddetle çarpışmı~lar
dır. Diğer keaimlcrde. esasla bir ıey 
yoktur. 

Almanlar Ekaterinovak'u 
hücumla zaptettiler 

Berlln 5 CA.A.) - Almanlar Azak 
den!zl do~nda Ekaterlnovsk ıeh
rlnt hilcumla zaptetmlşlerd.lr .• Bu fe
htr İeja. ırmağı üzertndedlr. 

B. Churchill · 
nerede? 

Tekrar Moskova'ya 
gittiğinden bahsediliyor 

Almanlar 300 
kilometre 
ilerlediler 
Petrol aahasina 
büyük bir hızla 
yaklaşıyorlar 

Vichy 5 (A.A.) - Almanlar Şi
mali Kafkasyada petrol .ahasına 
doğru büyük hızla ilerliyorlar. Ruı 
artçılarının mukavemeti kınlmııtır. 
Almaınlar cüretknrane bir hareketle 
birçok noktalarda Kuban nehrine 
varmışlardır. 

Vorochilovsk'un zaptı çok 'mü
himdir. Bu, Rusların Alman ilerleyi
şini durduramadıklarını g6ıteriyor. 

Almanlar Rostof un zapbndanberi 
Vichy S (A.A.) - Dün Avam cenuba doğru 300 kilometre ilerle-! 

kamarası gizli bir celse yapmıı. Baı- mişlerdir. Alman hava kuvveti bU

Kafkas 
dağlarına 

doğru ricat 
Berlin, Rusların karma 
karışık çekildiklerini 

bildiriyor 

Berlin 5 (A.A.) - Şimali Kaf.. 
kaayada Ruıslar, Kafkas dağlannın 
§İmal kolların:ı kadar karmalrnn§ı1' 
bir halde çekiliyorlar. Alman tayya .. 
releri bunlara dalgalar halinde btı
cum etmekte, büyük zayiat verdir
mektedir. Armadir ile Baku arasın• 
daki dcmiryolu yeniden tahribedil· 
mi,tir. 

Stoldaolm 5 (A. A.) - Ruı 
kıtalarının Kuban sahilinde kuv
vetli bir müdafaa lcurduklan zanne
dilmiyor. Böyle olmakla beraber 
nehir kenarında şiddetli muharebe
ler bekleniyor. 

Rus Karadeniz donanmasınıı:ı ne 
yapacağı ıoruluyor. Donanma içiu 
3 ihtimal vardır: Kendi kendini ba
tırmak, tarafsız bir limana iltica et
mek, teslim olmak. Donanma 1 zırh
lı, 3 ağır, 3 hafif kruvazör, 19 muh
rip. 40 denizaltıdan, birçok hücum 
botlarından mürekkeptir. 

Ruslar karşı taarruza 
hazırlanıyorlarmıı 

New - York 4 (A.A,) - Herald Trt• 
bune gazetesinde çıkan bir makale. 
sinde blnba11 Fteldlng Ellyot,.. Rusla
rın muazzam b!r mukabll taamıı 
hazırladıklannı bildirmektedir. 

Romanyada küfür yasak 
Riikreş { A.A.) - Bükreş polls mil

dilıll bugün, sokaklarda ve kahve
lerde herkesin yanında ldUredecek 
olanlara karşı şiddetli tedbirler alın
dığını blldJren bir emirname ne.şret;
mlştlr. Bu emirnameye göre. halt 
aramda küfredenler blr aydan on 
aya kadar hapsoluna.cak ve 20 bin 
leye kadar para cezasına. çarptınla
caktır. Küfretmenin tekerrllrll ha.. 
linde bu tarzda. hareket edenler top.. 
lıınma kamplanna. göndertıeceklerdlr. 

Yeni oteller 
yapllacak 

latanbul'un fethinin 500 
üncü yıldönümü 

hazırlık lan 

ithalatta Moskova büyük elçimiz Ali Haydar 
Aktayın cenazeıi dün Büyükadadan 

vekil muavini B. Atlee durum hak- yük faaliyet gösteriyor. Ankara 4 (Huıusi) - lstanbul 
kında beyanJtta ~ulunmuıtur. Gizli Don ve Sal nehirleri araaında Al- fethinin beı yüzüncü yıldönümü mü
celseye B. Churchill'in gelmemeai, maıılar ıarka doğru ilerlemekte de- aasebetile ıimdiden hazırlıklar ya
kend'5inin Londrada bulunmadıiını vam edioyrlar. Don kavainde Al- pılmuı kararlaştırılmıştır. Bu itibar
ve tayyare ile Moskovaya gittiği hak- manlar baz.. mevzileri zaptetmifler- la yann Maarif Vekaletinde lıtanbul 
]undaki pyialan kuvıvotlendirm~- dir. Voronez'do Ruı taarruzu tarde- Valisinin rcitıliği altında bir toplantı . 

tur. tcdir. dilmiıtir. yapılacaktır. Bu toplantıda l 95 3 ııe-
Cenazeye Reisicümhur İsmet lnö- ====--==-=--====-=-====--================ nesine kadar kültür sahasında yapı-

kolaylık hususi vapurla Köprüye getirilmiı. 
oradan da merasimle kaldırılarak 
Bay~ cami.ine götürülmüıtür. 

nü tarafından ııönderilen çelenk ile Bu harbin sonunda: ( 2 ) lacak haznlıklar etrafında mühina 
birlikte lıtanbul Belediyesi vo doıt- kararlar verilecektir. 

• • Cenaze, namazı burada kılındıktan 
Hükumet ithalat pırımle- •onra Edirnekapı ıehitliğine nakil 

lan tarafından pek çok çelenk gön- Bu münasebetle imar ıaha!lında 
derilmiııti. ~ yapılacak hareketler tesbit edilecek. 

rini azaltıyor ve de~nedilmiıtir. 4 
Cümhurriyaseti Umumi katibi bay milletlerarası büyük bir serginin 

Kemal Gedeleç dün Büyükadaya gi- \,...- esaılan hazırlanacak, lstanbulu bü-Şehır bandosu ve ukerı bando
nun iıtirak ettiği cenaze meruimin-

Ankara 4 (A.A.) - Ticaret VekAle- de Reisicümhur namına umumi kl- merhum Hay der Aktay ın ailesini 
tinden tebllt edllmlştlr: 25 mayısta. tibi, Vali muavini, merkez kwnan- ziyaret etrn~ ve Cümhurreui namına 
~-eteıerde neşredllm~ olan tebliğ ne danı, Vilayet, Belediye, Parti erk&- taziyede bulunmuıtur. 

derek sabık Moskova büyük elçimiz yük bir turizm saha11 haline getir

uu- kısım serbea dövizlerle yapılan mfl.. 
badelelere tatbik olunan primler ilga 
ediUrken mevcut primli dövlzlr tas
fiye olununca lthatAtınıız üzerlnde.ld 
döviz primi yükün ün de ka.ldınlacaRt 
beyan edllın~tlr. 

Tasfiye vaziyeti tetkik edllerek ıt
hal primlerinin şimdiden bir miktar 
lndlrilmesl lmk!'uunm hnsı oldutu gö
tlilmüş ve 1tha1Atımızda ucuzluk ve 
'enışllk gayelerine hizmet edecek 
Plan aşağıdaki karar a.lmmıttır: 

Seyyar satıcıların 
gün.lök kazançları 
En az 2, en çQk dokuz buçuk 

lira kazanıyorlar 
ı - Oerek Amertkadıın ve gerekse 

diğer memleketlerden yapılacak it
haldt Ue buna milte!errl ticari hlz
ınet ve muameleler karşılığı olarak 
7abancı meınl<'ketıere odenmek üze
re mübayan edilen dövizler üzerinden Sırtmdaki küfe ile mahalle «Küf edekl şeftali 70 kilodur. 
:rakas Llmltet şirketince tnhsU edil- aralarında gezen seyyar satıcıla- Kilosunu 24 kuruştan aldım. 30 
inekte olan primlerin nlsbeU yüzde rın günde ne kadar para kazan- kuruştan satıyorum. Kiloda 6 
btuz beşe indirilmiştir. dıklarmı biliyor musunuz? Bir kuruş karla bana 420 kuruş ka-

2 - Tcnzllll.tlı prim tatbikatı 5/ 8/ kaç seyyar sebzeci ve meyva(\l He lacaktır. Fakat 10 kuruş kantar 
19t2 günü başlıyncaktır. Ticari hiz- konuşan bir muharrirlmtz bun- parasHe kese kağıdı için verdl
~t ve muamelelerle n.kredltıfli mü- ıaı1n arasında günde dokuz bu- ğim 50 kuruşu Çıkaracak olur
-~Yaaıarda bu tarihten 1tlbacn sat~n çuk liraya kadar para kazanan- sak safi k~nmın 360 kuruş ol
ba uıacak dövizler ve nkredlfslz mü- lar bulunduğu gibi gününü iki duğu anlaşılır.ıı 
..._!aaınrda ise. gene bu tarınten iti- 1. J 1 J·nt'1'"'n satıcılar Şeftalicl bu 360 kuruşu kaza-
~n gümruklerden ç<'kllccek JWLl.:ar ıra mzanc a • 

v ----
mek için 500 üncü yddönümündcn 
istifade edilecektir. Bunun için otel 
•VO ıaire gibi teıasisat da yapılacak• 
tır. 

Amerika sefirinin radyo
muza hediyesi 

Ankara 4 - Amerika sefiri Stein .. 
hard radyo ile resim almağa mahıua 
bir cihazı radyomuza hediye etmiıtir. 
Cihazın tecrübeleri yapıldıktan eocı• 
ra Milli Şefimizin resmini alıp Ame
rilcaya vermek. B. Rooıenlt'in de 
Amerikada resmini almak surctile 
illi memleket araıında resim teatiıf. 
ne başlanacaktır. 

.. -1.kkasierı 

Aş evleri 

Memur ve işçilere parasız birer e1-
j biselik kU1na§la ayakkabı dağıtıla• 
cakmış. Çok yerinde bir karar. Bir 
de fakirler için at evleri açı1acajl 
haber verİlmiftİ. Bunlıı,.ın açdmua 
daha fazla secikmeae. 
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SÖZÜN &ELiŞi 
Hukukçunun dili 

Ş airler ve edipler şair n edip oJduklan için pek tabll olarak 
giizel mısra, güzel cttmıe sBylemek isterler. Edebiyatı ee.. 

dirlc, Fecriati üstadlanrun konuşulan dili bırakarak Arapça ve 
Farsca'dan topladıklan nadide ke11ınelerle llyleşmelert bu ba
kımdan insana pek de garip gelmes. Çtlnld nihayet yapılan bir 
denemedir ve <ıGüzefo peşinde koşan §alrln tuttuğu yolda bu çeşit 
araştırmalar da vardır. Fakat «Vull Kanmb dedlğlmls ,?ta ne 
oluyor? Onun vazifesi gib:eJ ciimlelerle değil doiru bir Türkçe De 
anlaşılır ciimleler yazmaktır. Heyhat! Her devirde hukukçu ec1t
bln arkasındadır. 

•ASIL T.&f •BT·•Bt 

B. Chnrchill işi en çok olan H,_H_A_R_. _e_o_u_R_u_M_u_, 
httkümet şeflerinden biridir Almanlar Voroşilovsk'u zaptetti-
eeceıerı ikide yatar, sabahları ler, cenuba dooru ilerliyorlar 

saat dokuzda kalkar 

Dalla yakın umanlara kadar pir minası herkes tarafından 
bilinmlyen kelimelerle mısralar mı dilmıftt? AnJapJmas ianfr
Jere mi hevC!; etmiş? Hukukçu da ayni hevese kapı'lmıl ve mese1A 
1926 da ticaret kanununu yazarken TeUAlı ş8y1e tarif etmiştir: 

"* Bi\ muknveie sureti dalmede tarafeynden hiç blrlnln ee1rr1 Mssı 
olmndığı halde ücret mukablllnde umuru tıcartyede:n madut mukavelltın 
akdl husıısunrll A.tldcny beyninde vesatet ve bu suretle muamelf.tı t1car1-
::rt"Tln nkdlnl t "'Shfi etmeğJ sım•at lttibu eden eşhaaa delll\1 ıtılt olunur.11 

Kanun1anmıza göz gezdiren yeni nesDler bmılarm da de.re 
de\Tt> Dh·nn şairleri, Edebiyatı CedJdecller ve Jl'ecriAtl üstattan 
taraftndan ya7.tl<lığı 7.ehabtna pekAJA dlişebllfrler. 

Oysaki şairin ştirlnt herkesin bllmesi ve anlaması icabetme
dii!'i halde kanunu herkes bilmek a.undadır ft bilmesi içbı de 
1tnlaması gerektir. Kanunlanmııın dillnl adelefUnnek için yapı
lan incelemclertn bir ayak evveJ toparlanmasa bu bakımdan ne 
kadar sabırsızbkla beklense azdır. Şevket Rado 

KUŞ BAKIŞI: 

Japon gazeteleri 

hıgms Bqvekill B. ChurchUJ B. Church1ll, sırtında 11Jaı,. ce-
işt en çok olan hrudbnet tenertn- ket ve ç1zgll1 pantaıon oldulu 
den biridir. B. Churchtll bütün halde Başvekil odasının koltu#'U
selefleri gibi, Downt.ng Street'de na oturur. 
10 unumata.ıı evde oturur. İngiliz Harp Kabineılnln 
Başveldlln1n, uyanır UJallmaz 1 - -
yataktan kalkmak, Adeti değildir. top anbıı 
Yatağın içinde oturur, pencere- Saat on buçukta harb kabbıe-
den dı§an bir göl atar, &0nra sinin hası odasına girerler. Harb 
zne parma~ dokundurur do- kabines.tntn içtimaı bitince, içtt
kundurmaz, odamım içl dolar. J!la odamndan en son çıkan harb 

B. ChurchW'in daha yatakta kabinesinin kAtib' Sfr Edwa.rd 
iken bu suretle çalışma saatleri Bridges'dir. Eski blr ananeye gö
başlar. Bir uşak tepsinin lçtnde re nazırlar çıkıp gittikten 80nra 
kuvvetli bir kahvaltı. pastınnaıı odayı tanılın işi harb kabinesi 
yumurta, rozblfll bir dilim ekmek kA.tlbine terettüp eder. Masanın 
getirir. Uşakla beraber, blr çok füıeri'nde kalmış ve yahut sepete 
kişi daha odaya girer. Bunlar- atılın~ olan en küçük kA~t par
dmı biri, polis mü!ettlşlerinden çalannı bile büyük bir dikkatle 
Thompson'dur. Yirmi seneden- toplıyatak birer birer oc~a atıp 
bert B. Churchlll'ln hizmetinde- yakar. 
dlr. Bu polis mftfettış1nln vazife- Harb kabinesi toplantısı bittik
leri muhteliftir, İngiliz B~veki- ten .soma B. Church111 makamm
llnin muhafızı, mutemedi, hususi da yalnız kalır. Fakat bu yalnız
kAUbl ve bazan da mllp.vlridir. ilk uzun sürmez. Biraz aonra ge-

Uzak Doğu"dald muharebe mü- dtzerdl. Bütün muharrirler ve Thompson, muazzam bir gaze- nelkurmay reisi, sivil ve uker bir 
nascbetile Japon gazetelerinin fdare m~plan '1 kişi idi. Bu- te paketin! efendisinin yatağı çok zatlar birer blrer ziyarete 
ltjroJerinden sık sık bahsediliyor. gftn Asahi gazetesJntn ıdnrehnne- üzerine bırakır. Bunlar, o sabah geHrler. Ö"' .... 
Japonya'da gazetecilik çok terak- si b!r Alemdir. En son sistem 17 intişar etmiş olan en ~111baş1ı gle yemegı 
kt etml~ttr. Dünyanın en çqk rotatif bir ~atte 2 mtlyon nüsha İngiliz gazeteleridir. B. Churchlll Öğle yemeğinde o ~ ilk defa 
<ıkunnn f?azetelcri Japonva'dadır. basar. Tahrir ve idare kısmında lr.ahvalh yaparken gazetelere bir olarak zevcesine ra.slar. 68 odalı 
Japanya'da 1124 gündelik gazete çahşanlnnn yekOnu iki blndlr. göz atar. Odnya girmiş olan altı J3a.şvekil evinin ldarest sabahtan 
( tkar. Bunlann en mühimleri Asaht yer yüzünde uç::ı.k Jda.- hususi kAtiblle ~anuşur. Onlara fil{Şama kadar zevcesini işgal 
Tokvo ve Osaka'dadır. rehanes:I bulmıan biricik gazete- muhtelif sualler sorar ve güler. eder. Yemek sofrasında beş altı 

Tokyo'nun başlıca gazeteleri dtr. Gazetenin çok büyük blr Ondan sonra kAUpler, o gün Baş- misafir biç eksik değildir. Baş
Hochi Sehim bun (Hoşi Şimbun), tayyaresi vardır. Toyyare Tokyo vekile gönderilmiş olan mektup- vekil y~na rağmen midesine 
Tokto Asahl Schimbun, Tolda fle harb sahneleri arasında mekik lnn ve rnuhaberatı açarak kendi- dUşkündOr. Onun en çok beğen
Nlchl Nfchl. Kokumtn Schimbun, dokur. Gazetenin harb mulıabir- sine okurlar. O esnada müfettiş eliği vemek ya·nında kocaman bir 
Yornluri Schlmbun'dur. lerinin nottan, çekilen resimler Thompson sigara paketini at.a- pudding bulunan büyük btr roz-

Oska'nın en bilyük gazeteleri tayyareye teslim edilir. Burada ıı rak ~vekile bir tanestn1 uzatır. bit veyahut iyice kızartılmış bü
Osnka Asahi Schtmbun, Osaka muharrtr notları yazar, resimleri !nıpıtz Başvekili, günde en az yücek bir kuzu p81'Ç831dır. İstrit
Malnic! Schlmbun'dur. En çok kıtşe yapılacak ha1e getlrlr. Bu 15 - 20 sigara !cer ve dudakların- yelere ve ınldyelere de bayılır. 
okunan f,!'azete Tokyo'da çıkan suretle Tokyo'da yere indiği m- da sigannı bir orkestra şefinin Sofrada Bordeaux. Bourgonne ve 
Asahf Schimbun'dur. Bu gazete man herşey hazırdır. elindeki küçük bastonu oynat- Porto şarapları 1çntr. B. Churchm 

lzvestiya Don kavsinde bir köprü başında 
vaziyetin gerginleıtiğini yazıyor 

Şimali Kafkuyada J\Jman!ar 
yenıden llerlemltler, mUhim ba
zı mevkileri ele geçinnit)erdir. 
Dünkü Alman tebliğine göre, 
Azak aahilinde Rua mUdaf aaaı 
kınlmıotır. Çeldhnekte olan Rua 
kuVYet!eri takibediliyor. Bir Al
man kolu Kuban nehrine var
mııbr. Daha prkta Almanlar, 
o.ki lami Stavropol olan Voro
chi1oelc' u zaptetrni§lerdir. Al
manlar bu 1Uretle Krunodar'a 
ve Maikop petrol sahasına çok 
ya1datmışlardır. Voroehllovlk 
mühim bir merkezdir. Nüfusu 
l 00 bine yakındır. Burada do
kuma, demir fabrikaları, petrol 
tasfiyebaneleri Tardır. 

!al lle Don nehri aruuada Al
man .kıtalan prka doiru ilerle
mektedir, Bu lutalann hedefi he
nilz Don nehrinin garp aahilin
de bulunan Ruı kuvvetlerinin 
ricat hattını keamek ve Stalin
grad' ı cenuptan tehdidetmektlr. 

DUn Londra radyoıu, Şimali 
Kafkasyada Rualann vaziyeti 
vehametini muhafaza ettiğini 
ılSylemlştir. Radyo demiıtir ki: 

cSalsk havalislnde durum en 
hA.d ufhaya girmlıtir. Almanlar 
burada yeniden ilerlemişlerdir. 
Bunu Ruslar da kabul ediyorlar. 
Şimalt Kafkasyada Rusların 
Kuhan sahilinde tutunmalan 
ümidecliliyor. Kuban esasen coş
kun bir nehirdir. Şu 11rada ıulan 
daha ziyade kabamuıtır. Yaz 
meVllminde nehrin ıulannın yük· 
selmeei garip gelir, fakat bu yük-

eek dağlardaki karlann erime
alnden ileri i;elmektedir.> 

Don kavsinde durum değiş
memiştir. Rualann burada neh
rin garp ,1ahilinde 160 kilometre 
uzunluğunda bir cepheleri 'Var
dır. Burada şiddetli muharebler ~ 
oluyor. lzvestiya gazetesi aon 24 i 
aaat zarfında burada vaziyetin 
fenalaştığını slSytiyerek diyor ki: 
cDon dirseğinde pek mühim bir 1 
köprübaİı civarında vaziyet ger
ginle§llli§tir. Almanlar birkaç is-
tikametten taarruz ediyor, tay
yarelerin himayesinde büyük pi
yade ve tank kuvvetleri kullanı
yorlar. Birçok taarruzlar geri 
pillkürtülmüo, hazt kasabalar 
birkaç kere el değiıtirmiştir. Mu
harebe buğday tarlalannda olu
yor. Almanlar pek mühim te
raldd hydedememiılerdir. Va
ziyet nazikliğini muhafaza edi
yor.> 
Mımda: 

Devriye faaliyetinden ve hava 
akınlarından başka bir oey yok
tur. Mihver kuvvetleri için ltnl
yadan büyük yelkenliler ıve san
dallarla yiyecek getirilmekte
dir. İngiliz tayyareleri bu sandal
ları devamlı surette mitralyöz 
ateşine tabi tutuyorlar. 

Hava akmlan: 

Evvelki akşam İngiltere ve Al
manyaya hava akını yapılma
mııtır. Gündüz teker teker UÇM\ 

tayyareler bazı yerlere bombalar 
atmışlardır. gOndeUk Japon ırazetelerlnin en Asahf sabah ve akşam iki defa ması gibi meharetle oynatırken, dlvor ki: 

esld.:;ldlr, şimdi 62 yaşındadır. cıkar. Basla adedi üç buçuk mil- etrafını saran tütt\n dumanlan - Şarapsız btr yemek, yemek '!!'!'!!!!!!'!!!!!!!l!!!'!!'!!!!!!!!!'!l!~!!!!!!!!!'"!l!-!!!!!!!!!'1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!• 
Srhimbtı'Il gazete, Asabi sabah yandur. Dilnyada en çok tirajı arasında hususi kA.tlplerine muh- sa:vılmaz. M hk l el • 

Yeya Şark güneşi, Nichi - Nlcht olan bu gazetedir. Osaka Malnicl telif işler ve gelen mektuplara Öğle vem.eğ\ bitince yanın saat a eme er e. 
gündelik, Kokumtn millet, Yoml- Schhnbun ve Nlcht - N1ch1 Sehim- verilecek cevaplar hakkında dü- kadar dinlenir, sonra başma. meş
uri okumağn mahsus, Hochi ha- bun tic; milyon basarlar. Yomlurl şüncelerlni dikte eder durur. hlır şaoka.sfoı giver, klra.1 yedinci 
berler dernektJr. Şu halde başlıca Schlmbun'un baskısı ı milyon, B. Churchlll 'ln yazı kudreti ye- Edvard'm kendisine düğtln hedl
gazctelerin isimleri sudur: Haber- Hochl Schimbun'un 400 bindir. rtndedir. Resmt ve kll.~ gibi kul- vesi olarak verdiği altın başlıklı 
Jer gazetesi. Şark güneşi gazetesi, Japon gazetelerinin sahifesi lanılan idarl tAbirler ve cümle- bastonunu ellQe abr ve bir kutu 
Gündelik Tokyo gazetesi Millet çok. resimleri boldur. Bu hususta lerden nefret eder. 1ngtliz Baş- içinde bulunan gaz maskesini 
gazetesi... ancak Amerikan gazeteleri ken- vekili İngilizceye bu derece vuku- omuzuna asarak yola çıkar. 

Japonya'da gazetecilik çok ça- dilerile rekabet edebilir. Japon funu şöyle 1zah eder: «Eğer İngl- Bu cıkış esnasında polis rnü-

3 nüfus tezk~reli genç 
Birisini Adanada, diğerini Eskişe

hirde sokakta bulmuş 1 buk ilerlemiştir. 60 sene evvel gazetelerinin Avrupa gazetelerin- llzceyi. bu kadar 1yl blliyors::ı.m fettişi Thompson, kendisine refa~ 
ç:ıkan Asahi gazetesi pek küçük- den mühim bir farkı sağdan baş- bunu on üç yaşında iken srnıfın kat eder. İngilfa Basveklll çevik 
to. Bir mürettlp elde bu ı?a.Zetcvl lıvarak okunmasıdır. sonuncusu olmama ve sınıfta kal- adamlarla narIA.mentoya gitmek· 

1 
k h Ufu U . d 1 ub k de Meh . 

rnnrna borçluvum. Arkadaşları- tcdlr B Churchlll Başvekil mu- Dolandırıcı ı Ye ıa te n • - ıın e yapı an m a eme . A • nı~ . 

S t 1 , •• I" k k mm eski Yuna.İlca ve LA.tlnce ne avinİ B." Atlee'ye ;e Sir Cripps'e ğıdı kullan~ak euçla"!ndan !1'a~:n Ali dolandıncılık suçunu ınkar edc.-e yya r 88 rcı arın nun u azancı kafaianyorulurkensrnıftakalrnış parl!mento huzurunda kendisini ~~:::u~~~:=eb:,ı~:c~:dun: re~ Ben Hakkının yanında çalıt-
M ola? bizlere yalnız İngilizce oku- temml etmek salA.hlyetint vermiş cü ceza mahkemesinde bqlanmııtır. tım. Bu hizmetime mukabil bana o~ 

. . 1 tuvoriardı.n . olmasına rağmen mebuslar ve Tahkikat evrakına nazaran, Mehmet beş lira ile bir takım elbise verdiler,. 
(Bat tarafı 1 ine1 .ahifede) ya kalır ya kalmaz... Aşağı yu- ~aat on oldu mu, hususi katıp- lordlar lle bizzat temMta bulun- Ali, Mecidiyeköyü civannda Hakkı lıten ayrıldıktan aonra da kendileri• 

merkez . hAlfnden Eminönüne, kan, masraflar çıkınca, cebime lerı Başvekllfn yatak odasından mağı ihmal etmez. . adında birinin yanına bahçıvan ola- ni dolandırdığımı iddia etmişler. Ba• 
oradan Ba.yezlde, Aksaray, Fa- S lira kaht3a. ne AlA.f...n dernJşt1r. çekilip giderler. B. Churchill Saat 18 de evine döner ve ne rak girmiştir. On beı g{in kadar boa- na iftira ediyorlar. Yalandır. 
tfh. Süleymaniyeye ve Sultanah- Fmdı~ satıcısı ŞU sözleri na.ve yatağından kalkar, tuvaletin1 ya- gibi hMiseler cereyan etmiş tanda çalıııp Hakkının Konyada bir Demiştir. Üzerinde iki tane snhte 
mede kadar taşıdığım, bu semt- etmiştir. par. traş olur. Bu işlerle meşgul o!ursa olsun soyunarak yatağ'ına oilu bulunduiunu öirendikten acın- nlifu. tezkeresi ta~ımasının aebel>l 
]erin sokaklarını birer birer do- «İki çocuk babasıyım. Bu iş 1ken ve sırtında hllA banyo pen- gırer. bir saat uvur. ra bir ıün Hakkının haberi olmadan ve bunları nereden aldığı sorulunca 
laşt1~nı s•yı•yerek· imanı ne umdurur, ne öldürür. yuvan varken kAtlplerdcn birini Saat 19 da uyanır, halle şarkı- . "d L L da· 

~· u ı • Yani d d b evıne sı ereıı;, .ıı;ar111na: · 
«SeftaU satmasaydım da bu ne oyurur, ne e aç ıra- yanına ça#ırarak o sırada hatırı- lanndan birtnln nekaratını tek- _Ben Konyada bulunan oğlunu- _ Mahmut Kemal isimli nüfut 

ynk{ı saydığım yerlere taşımağı kır. Geçinlp gidiyoruz işte ... » na gelınfş olan bazı husu.satı yaz- rarJıyarnk smokinini giyer, ak- zun yanından geliyorum. Kdıdill pa- tezkeresini Adanada çay kenarında 
pazarlık etseydim hamallığını 4 Bazı se-yyar satıcılar da aldık- dırdığı vakidir. Giyinir veya traş şam sofrasında da bir çok mlsa- ra v burada bulunan elbi.aealnl ia- dolaşırken bulmuştum. Buraya ge--
1fradan aşağı yapmazdım,, de- lan yemişten küfenin üst kısmı- olurken hususi mesai arkadaşla- :tirler vardır. Bazan Kıral lle Kı- tedi. eYarın Konyaya gidiyorum. Ko· lince polise teslim edecektim amma,· 
mlştlr. na gelenlerin iyi, albnda ise çü- nnı yanma kabul ettiği de nadir rallçe hususi olarak B. Churehtl- canız B. Hakkı lle konuıtum, eve buna vakit kalmadı: polialer beni 

y· • • k" rüklerln çıktığını ve bu yüzden de~ldlr. Un evine gelirler. Yemeğin son- ıöyle de parayı ve elbiMYf venin- yakaladılar ve üzenmde buldular. 
.. ıınecı~m ar.ı . zarara uğradıklam da söylemiş- Saat onu yirmi beş geçe, tama.- larına do~nı Porto şarabı, şanı- ler, gl)tür; dedi. Ben sahte nüfus kağıdını poliıe göl'" 

Koprü Kadıköy iskelesı önün- lerdtr. ınlle hazırlanmıştır. Ust kattaki panya ve konyak tçlllr. Diye kadını kandırmlf ve on beı terip kaçmak istemedim. 
de dunnadan vişne ~artan bir Seyyar bir sebzeci hususi dairesinden alt kattaki B. Churchill, yemekten sonra lira ile bir takım yeni elbiaeyi alıp Cevabım verdi. 
seyy~.r vişneci de: cıİşte küfede Beyoğlu semtinde, geniş bir BaşvekA.let odasına iner. B. Chur- sigarını tüttürerek dast1ar1Ie gö- ıııvuşm.uıtur. - Ya öteki nü~us kağıdı? . 
ftç dort kilo vişne kaldı. Bunları sepetin lçlnde taşıdığı domates, chlll, Birleşik Amerikanın tngll- rüşilr, ~ezik oynar, hazan tı- Aktam eve dönen Hakkı, bunu . - On? da gelırken Eakııehırde 
da varım saate varmaz yani saa.t patlıcan ·Ve taze biber satan bir tere nez..dlnde temas memuru ve yatroya gıder. B. Churchnl Ber- haber ahnca, hemen polise haber ıat89!o? cıvarında buldum. ı 
birde bttiririm. Hepsi 65 kilo idi. seyyar sebzeci: cıBaşımıza bir de hususi dostu Harrimana B~ve- nard Shawın komedilerine ve vermi~ ve tahkikata bqlanmııbr. Hakım ıordu :. .... .. 
Kiloda kanını üstüste lO kuruş- fatura derdi çıktı» diye şikA.yet krılet odası hakkında, düşüncele~ oper~tlere bayılır, gece yensın- Bir müddet ıonra Mehmet Ali Kadı- .. - S~~ her gıttıgın yerde b?.yl~ 
ıan hesap edebtılriz.n demiş, ke- ederek şunlan söylemiştir: rlni şu sözlerle anlatmıştı: dan sonra saat yanında gelen köy civarında dolaıırken ,.kalan- nu~us kagıdı mı buluyors~.n} .~tıru~ 
le kağıdı ve kantar parası mas- «Sorana gösteriyorum, fakat «- Burası iyi tanzim edilmiş son haberleri mesat arkadaşlarile m1,, karakolda aorguya çekilince:. k~gıt~a~?1 aok~~ara mı d~kmuıler~j 
rafları 1 lira çıkarılırsa 550 ku- Allah sizi inandirsın :fatura so- değildir. Bir rnUletln BaşvekiU, beraber öğrenmek için bir saat - Sizin aradığınız ben değilım. l~ıncı nufua kagıdma fotografım ni--
nı" safi kAr elde edebllece~lnl ranın acısını sormıy~dan çıka- mağazasının üst katında oturan kadar bürosunda kalır ve saat Benim adım Mehmet Ali değil, çın yapııbrdın_} . d kl dık 
~ylemiştir. nyonım. Başka türlü geçinmeğe tacirlere benzlyor.n ikide yatağrna girer. Mahmut Kemaldir. İtte nüfu. kağı- Mehmet Alı bıraz. ura a tq 

İskele önünde böyle yemiş sat- imkdn yok. Sabahtanberl se t dım. sonra ıu ce;va~ı verdı: 
m k ld 1111. d giz] pe y • b• b f b ·k G" D' ··r _ı_ • • •• • - Ne bileyım ben} Yerde nüfus anın yasa o Uf;unu a e- başımda d<RB§Iyorum boyunum enı ır aama a rı aaı ıreaunda tezahürat ıye nu us teu.ereaını ıoatermış- zk • • - - ald b"' 
meyen seyyar satıcı, öğleden içine kaçtıl» ' ku ul ak Giresun f (A.A.l _Giresun ha.tı tir. Fakat ~ak.kının tarif ~!_t;i~i.eşki.l ~·. ere;ı~ı ~or;ınce t ı:nat~eıİi~: 
aonra da bir küfe erik alıp sata- K k tanl r ac MJ!lt şer İS!net İnönü'nün şehrimize Mehmet Alıye çok benzedıırı ıçın po- ırıne .0 ogra •. y~pıı ırm d 
cağını. bunun da kendisine en avun, arpuz aa arın Ankara .. (Huauai) - Hüldunet gelişinin yedlncl yıldönünıli olan )isler kendiıinden ıüphelenerek salı- ce; benı aakerı ı~z~batlar ~rıyorlu L 

aşağı 4 lira kh' bırakac$nı, bu kazançlan memlekette yeni bir buma fabrika- dünkü günil bi1Y1lk tezahtıratıa tut- rvermemişler ve Hakkıya sCSıterilin- Yakala~?1~~ak 1.~~ fotog.r-:f~ r•· 
suretle günlük kazancının 950 Son zamanlarda yeni bina yaptır- sı kurmak için tetkiklere bqlamıştır. lamıştır. ce Jı meydana çıkmııtır. Mehmet ~ışb.rıp uatuneh m~~r tk~~~ ~ıl• 
kuruş tutacağını söylemiştir. mak üzere Belediyeye müracaat Diğer taraftan bUtün memurlarla it- Alinin göıterdiği Mahmut Kemal çızdım. Bu N te nu ua Si 1 e 7~ 

Günde 950 Jrurustan ayda 285 edenler arbnlfbr. Bunların araıında çifere birer koetümlük kum••la birer Ankara • İzmı·r bı·aı·klet isimli nüfus tezkereıinin de baıkası- kalan!1'
1
ak.tand.ku

1 
rtuldu~.. L-L 

llra n dö da Ln..nL f d d B d -.. 't ld v ,_ .J !_' • aahte ü Şahıt ena ın enmeaı ıçın mu111UL9'° 1... Vişneci: «UÇ rt ay &~ & eana a 'Yar ır. u ara a ayakkabı verilmesi de kararlaıtırıl- na aı 0 ugu ve &enwaının n - --L " b rakıld 
JOOO Ura kadar para toplıyamaz- kundura eakicilerinin, aeyyar satıcı- mıştır. yantlan fus kağıdı ile izini kaybetrneğe çalıı- me hapa gune 1 1· 
sam ne yüzle memlekete d4'ne- lann da ana alarak - bu malzeme Ankara 4 (A.A.) - Ankara - İzmir tığı anlaşılmıştır. 
rim.n diyor. pahalılıtında- inıaat yapmaia kal• D bisiklet yanşlarmm lktnci!t bu sene l~ bu kadarla da kalmamı~, Meh-

F d k b hthkları görülmüıtür. Kavun, kar- eniz yarışları 30 ağustosta başlıyacaktır. met Alinin cebinde başka hır nüfus 1 
ID 1 çının ara &il puz utan bir ıezici günde en aşağı İzmit 4 (A.AJ _ Kocaeli bölgesi tezkereai daha bulunmuştur. Bu nü-

Elile iterek yürtıttüğli araba- yiiz kavun Mtmaktadır. Elindeki fa- yelken blrfctnclllklerl ve denlz yanf- * Liman reisliğinden müsaade al- fus kağıdının üzerinde Mehmet Ali
mnı Babıfıll yokuşundan çıkar- tura mucibince Halden 30 kuruıa al- lan donanmanın da tştlraklle Göl- madan mllhl.ın miktarda. ihracat nin fotoğrafı yapışıktır. Fakat içinde 
mağa çalışan bir taze fındıkçı: dıiı kavunu 40 kuruıa sattığına gö- ciltte yapılmıştır. Amiral Şütril Okan mallarll? Bulgartstana hareket eden gene başka bir isim yazılıdır. Tahki-

((- Ah bu araba! .. n diye söze re 100 kavundan eline günde on li- ve Salt Dalman bu musa.bakalan iki motör yoldan çevrtlmlştır. Bu mo- kat genişletilince, Mehmet Alinin 
başlamı~ satışın yasak edildiği ra' bir para kalmaktadır. Bu paranın allta ile taklbetmlşlerdlr. tö!e:U S:hlple~l lf~~l korunma evvelce de diğer bir suçtan dolayı 1 
bir yerde küfe ile satış yapmanın iki buçuk, Uç lirası hayvan yemine Yüzmelerde Karamürsel blrlncı, m * ;:~ ıe:e:~ı ~de: ca~ ve züca- z&bıta tarafından arandığı ve o zn- 1 
daha kolay olduğunu. arnba vü- ve vergisine çıktıktan ıonra eline Gölcük ltıncl. clye birliğinin Romanyadan alparlş man da bu ıahte resimli nüfus ka- 1 
sünden ba~ına çok 1 .. Jcr !i!:eldl~inl günde yedi lira kar kalıyor. Bu para, KOretrte: Tek ~meler Hereke bl- ettik! mallardan ıo bin sandık cam ğıdı ile yakalanmaktan kurtulduğu 
IÖyliverek: normal zamanda bu gibi eanafın ha- rtncı, ttl elfte KllttaJ>Or blrlncl, He- şehrimize gelmiştir. Bu camlar ya- tesbit cdilmi~ ve evrakile birlikte ' 

«Hepsi 50 kilo hndJktır 8Q ku- yelinden bile pçmiyea cok J1bek reke ltlncl, d6rt ,ırte, Kltıtapor bl- kında 1h&lyaç lahlp:.edoe daiıtıla- mahlterr.eye verilmittir. ... . 
IJ!lllJııııil!ll!! 

Xe demeli? 
Cumhuriyet refikimizde gör· 

dük: Dumlupınar vapurunun ar· 
tık Pireye gitmiyeceğini haber 
verirken cDumlupıı.,ar badema 
gİtmiyeceh diyor. Bize kalırsa: 

cBadame> 

dememeli; 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Küllük ve güllük 

- Canım ııkıhyorl Boğuluyo

rum! Manzara! ... - dedL 
Gülümsedim: 

Kok ve maden ı~~iiliailaEski ve yeni şarkılar 

kömürü lstanbullular zaman zaman 
Ticari 

mürakabe 
Öğle ilstü... Bir caddede apar

tımanlann gölgesine sığınmış, 
tramvay istasyonuna doğru yü
rüyorsunuz. 

- Evet! •.• Manzara!... iyi ıeJ'• 
ciid ... 

- Boiaziçi. Uç yüs metre ötede. .. 
Köpüklü ma~ ile 1rölıreU !.~ bU· Bu sene latanbul'a diğer 
tün letafetlenne saltanat ıürduruyor. senelerden fazla kömür 

İçimi çektim: ld . 
- Doğru ••• Sürüyordur ••• SürdU· ayrı 1 

rüyordur ••• 
- Bense burada... Bu aparlıma· Bu sene kok· ve maden kömürii 

nın alt katmda. izbede mabpusmu• alma~ için halk arasında fazla teha· 
oum gı'bi, küllük hclinde berbat bir lük 'Var. Herkee kömUrlinli bir an ev· 
avluyu ıeyredip bunalıyorum. •• Ve vel almak istiyor. Halbuki henüz 
onun üç metre ötesindeki yangm Cla- ağusto• iptidaaındayız. Kömilr teda
nrile burun burunayım... rikl için önümüzde daha iki buçuk, 

- Kaç zamandır bu zindandupı 7 üç ay zaman mevcuttur, aceleye ıe-
bep yoktur. 

- Tam üç sene. azizim. lstanbulun senelik kok kömürü 
- Kabahat senin... sarfiyatı 70 - 75 bin tondur. Geçen 
Yerinden fırladı: sene kıt uzun sürdüğü ve ıiddetli ol-
- Cıldırdın mı? ••• Biliyorsun, pa· duğu için 94 bin ton kok, 17 bin ton 

ram az .•• Merkezde oturmak da u• maden kömürll ki ceman l 11 bin 
tiyorum ••• Daha iyi bir daireye çıka• ton k8milr aarfedilmiştir. Kömilr 
mam. .• Hem bu ev kıtbğmdat. .. De- idaresi bu sene İstanbul için 80 bin 
djğine bak hele.,. Kabahat katiyen ton kok, 66 bin ton maden kömürü 
bende değil l Bilakis baıkalarında. •• ki ceman 144 bin ton kömür tahsis 
Şehircilerde, mimarlarda, kalfalar- etmi~tir. 30 temmuza kadar 30,200 
Cla... Nazariyeler var, okumadın ton kok, 23.500 ton maden kömürü 
iDi ? .. Elbette okumıq olacaluuı. z.ira gelmiştir. Bir taraftan da kömür 
kendin de yazdın: Şayet , 0 yedi te· gelmekte devam ediyor. Mesela ya
peli İıtanbul makul fekilde bina edil· nn Suat vapurile 2700 ton kok kö· 
•eymiş her pencereden ayn bir bot mürii gelecektir. Sevkıyat kı§ın da 
manzara aeyredilirmit ... Cüllük için· devam ettiğinden halkın kömürsüz 
da yaıardık; küllük içinde yqıyo• kalması ihtimali olmadığt temin edi
ruz. liyor. Bunun için lüzumsuz te1a~a ka-

- cKabahat ıeninıt demittim. it- pılmamalıdtr. 
te ağzınla yakalandın. Ben vaktile, --------
Taksimin ta göbeğinde, böyle bir iaşe ı·şlerı· 
zemin kahnda oturmU§tum. dos-
tum... Benden evvel, burada bir fn. 
giliz ıenin gibi üç yıl kadar kalmıt••• 
Daireyi ne halde bırakınQ, biliyor 
musun? Dii2 ayak. ıenin kötü avlu 
gibi bir yere çıkılırdı; karfıda da bir 

Belediye teftiı heyeti 
müdürünün demeçi 

yangın duvan vardı; o avlu daha Mül· J "'d" ı .. v.. • • ı k"' "'k d • dah ..::ı. ga aıe mu ur ugune aıt ış e· uçu , yangın uvan ue a 7ua• • B l d' lk. .._ı •• ı••V•• 
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« , re ae e senm çeçıa. e ır· d'"f d'l' v ı· · · ı .. 
kac kadeh çakıftırsak!ıt derlerdi... ~.de ı ıyor. a ı n]amıBnalıad~e ı~Tenf
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encerenu aç un mıy ı. ara ıgm o t" h . .. d.. .. B N · ç·ıı latif manzara ıı eyetı mu uru . ecatı ı er 
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k r-· d 7 arrırımıze ıaıe iŞ erı etra ın a ıu 
- on et ıgın var iDi ır izahatı vermi~tir: 
- Yoktur .•• Asd sen cevag ver: 

h:ıartesi pazarı diye bir ,eyin mev• -:- ~a~~eyi de~a_ldık.' Ancak bu 
eu1iyt-tini İ•İbnedin mi? vazıfeyı gormek ıçın lüzumu olan 

_ ? kadroyu ve iktiza eden tahsisatı al-

- lstanbuldaki, İt bankasmm ar- madık. Vali Ankar~.d~. ~~nunla me~
ka•rndaki ince sokakta haftadan gu~ olmaktadır. Donuıunde ta.vzıf 
haftaya kunılur ... Dört bucaktan ge- ed~lmiş ~esul memurlarla vazife ifa 
len bahçıvanlar buraya yedi ıklimiıı edılecekt!r. Bununla b~ra?er u~umi 
fidelerini, fidanlarım arzedel'. lıte, hayatı alak!'?ar eden. hıç?ır. şeyın ak
bahıi geçen fnıillz Pazartesi pazarı- samamuı ıçın mes~lı~.e~~~~ .~ltınd~ 
na birkaç ıefer uğramıt her halde ve kısmen İaşe mudurlugunun eskı 
fazla masrafa kalkrn1' değil. Bazı memurlarından istifade ederek iıleri 
ıarmqıklar, yaprağı latif ~hatlar, yü!'ütmekt~z; Netekim intikale 
rengi ve kokusu hot çiçekler almq; ragmen hıçbır ıey aksamamı~~ır. 
ben oturduium zam- küllük ıa· Fırın, ekmek, kart, petrol ve saıre 

-·· a dv 'J'k ı· yede güllük haline relınitti.:. Her a.~ıtma ıı er•.. . u~?!~uz ~apı ıyor. 
penceremize manzara temin edemi- Mulga İaıe mu~ürlugundekı evrak, 

Yen tehircilerle • 1ar iht° al defterler, demırbaı eualar da tes• 
' nıımar ' mı b 't d"I · t' yerden göğo kadar hatalıdll'lar, Am· ı e t mış ır. 

ma. çöplükleri seyrede ede seneler• İaşe itlerine ait vazifeyi, esas kad
co ye,illiğin hasretini çeken biz fert• ro çalıımağa başladıktan sonra, her 
ler, onlardan da daha kabahatliyiz.. mesai şubesi üzerind.:ı ayn ayn dura
Hem de cezuını çeken cim kaba- rak kırtui muamelata boğmaksızın 
hatlilerden!... muntazam bir seyirle yürütecek ted-

- Güzel ıöylüyorsun. amma, o da birleri alacağı2;. Muamelatın cere· 
para meselesi... yanındaki İrıtizaml.. İaşeye mevdu 

- Pek deiHl... Bodrum saray iıleri aksatmadan yürüteceğimize ka
olur ••• Misali de geçen mütarekeden naatimiz vardır.• 
itibaren dünyanın her yerinde beli· Ekmek kartı için 
ren yeraltı harlan ••• İnsan Peri padi- •• 
ıahının malikanesine girdim sanır... muracaatlar 
Halbuki buralan, pek az masrafla İaşe işleri Belediyeye devredildi-
fakat pek çok zevk ve himmetle o ği için halen birçok kimseler Beledi· 
hale sokulmuş köhne kömürlükler. ye merkez binasvıa istida ile müra
Örümcekli şarao mahzenleridir .•• Te· caat ediyorlar. Müracaat sahipleri· 
vekkeli atalar: «Bak1lınca bağ olur. nin Dördüncü Vakıf hanındaki bü· 
bakılmazsa dai olur!» dem.if ••• Ve roya müracaat etmeleri lazımdır. 
sen, Üç yıldır. unazendc Bosfor» un Diğer taraftan son günlerde ek
Üç yüz ınetre öteainde böyle bunal- mek kartını kaybedenler çoğalmış· 
mq, oturuyorıun .•• Vatanmm tabia- tır. Bu işlerle bizzat meşgul olan Be
tinden renk ve letafet ilhammı ala- lediye Teftiş heyeti müdürü B. Neca
rak onu suni surette olsun kopye et• ti Çiller, evi hırsız tarafından ıı'oyul
meğe kalkmıf dahi değilsin ... Üstelik muş veya yanmış olduğu polisçe ya
CJe kabahatin umm kürkünü batka· pılacak tahkikatln aabit olanlar müs-
lanna giydiriyonun. tesna olarak bu kabil müracaatleri 

(Va • Nıi) kabul etmemektedir. 

• 
bir şarkıya tutuluyorlar Dün muhtlif ziimreler 

birer heyet seçtiler 

Birdenbire tepenizde bir gll
rilltü. Bir de başınızı kaldınyor
sunuz ki aman! .• Yukanda tam 
altından geçtiğiniz apartımanın 
üçüncü katında Ud genç hlzmet-

" Dün gece Osmanbeyde .•• ,, 
El konan ) iyecelı: ma.ddelerinin çi kız - sanki büyük blr marifet 

ıerbes bırakılmasından sonra piyan- yapıyorlarmış gı"bl - güle oy .. 
yı tanzim etmek ve fiatlerde halk naşa, iki tarafından tuttuktan 

I!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~// aleyhine yükseliılere meydan verme- bir seccadeyi silkmektedirler. Ve HiKMET FERiDUN ES 
mek için tüccarın biribirini muraka· havada şekilden şek.ile giren seo

nen, tatlı demlerin ılık h.ltıralarına. be ~trneğe •Öz verdiğini yazmııtık. cadenin kıvnmlan arasından Oturduğum apartımanın yan du
varlarından blrtnln katranlanması 
icabetti. İki genç amele geldi. Du· 
vara tslcele kurdular, Ve ça1ı.şmağa 

koyuldular. Biraz sonra. dışarıda.ki 
iskelenin üstünde bir musiki fa.slıdıl' 
başladı. Bir müddet evvel İstanbul
da gösterilen Arja.ntlna adındaki fili
min hemen hemen bütün şarkılannı 
söylüyorlardı. 

Hem de fillınln artistleri Don 
Ameche Ue Betti Krablln yaptığı gl. 
bl karşılıklı ve lkl ses üzerinden .•• 
Blrl bitiriyor, öteki başlıyor ••• 

İstanbul halkı zaman zaman bir 
şarkıya, tıpkı A.şık olur gtbi, fena hal
de tutulur. Pencerenizin önünde 
otururken dl.şanda kundura boyacı
sından, karşı apartımandaki genç 
hizmetçi kıza kadar aynı şarkıyı söy
lediklerini Işitlrstnlz. 

Bir zamanlar, belki hatırlarsınız, 
meşhur bir «Çingeneler. şarkısı var
dı. EvveIA Beyoğlunun eğlence yer· 
lerlnden birinde bir kan koca bu 
t.Çlngeneler. şarkısını hem söylüyor, 
hem de oynuyorlardı. HattA «Çinge
neler» demiyorlardı da, eski Arap 
hartıerile yaztldığı gtbi ııÇlngft.nelen 
diye tel!!fuz edl.yorlardı. Kan koca 
Çingene kıyafetinde, ellerinde defler 
olduR'u halde sahneye çıkıyorlar, çok 
rağbet ırörüyorlar, a.lkıılanıyorlardı. 
Bu şarkıyı ve onların oyunlarını pek 
ziyade beğenenler uzaktan sahneye 
para bile atıyorlardı, 

. O zamanlar cÇingeneler. şarkı.~ı 
Istanbul halkının o derece hoşuna 
gltmtştl k1 pazar yerlerindeki kllçülı:: 
küfeci çocukların bile: «Aaaaah ... 
Çingeneler!• diye göbek ata ata do
laştıklat'ı görülürdü. 

LAlctn İstanbul bir şarkıyı. bir 
müddet için dUlnden htç düşürmez, 
ondan sonra bir gün unutuverir ... 
HattA aylarca dinleye dinleye artık 
ezberlediğimiz şeyleri hatırlamayız 
blle .. 

Mesela binlerce defa duyduğ'unıuz 
şu: aAaaaah, •• Çingeneler» şarkısının 
yalnız bu başlangıcı aklımda kalmış ..• 

«Dizlerine kapansam .. -
kana kana ağlasam .. » 
Ya gene o sıralarda alaturkafardan 

cDizlerlne kapansam, kana kana ağ
lasam!,.• nekaratlı şarkının süksesi?. 

Deniz kızı bayan Ettalya bu şar
kıyı, kışlık blr gazinoda söylediği 
zaman aşka gelip localardan kcııdlnl 
atmağa kalkanlar bile olurmuş. Ba· 
zan o:Dlzlerlne kapansam.» ı üst üste 
yedi sekiz kere tekrar ettirirler ve 
bütün bir birahane halkı hep birden 
söylerlermiş .•• 

Böyle meşhur şarkıları hatırlamak, 
insanı Meta onlann çok söylendiği 
zamanlara kadar götürür. Hatt! kl· 
mtn tarafından söylendiğini bilmedi
ğim meşhur bir söz vardır: 

aŞarkılar hAtıralann en kuvvetll 
mıknatısı dır.• ... 

Hakikaten böyledir. Bann blr 
şarkı sizi senelerce gerideki hatırala
rın arasına atar ... 

Meseli!. o:Diln gece O~manbeyde ya
kaladım seni - Kör olası gözlerin 
mahvetti bent .. • diye bir şarkı var
dır kl bana hep çocukluğumu hatır
latır. Çünkü ben kendimi bllmeğe 
başladığım zaman İstanbul halkının 
ağzında bu şarkı Adeta bir sakız gibi 
dolaşıyordu. 

O z:ı.manlar bunu işittikçe düşü
nürdüm, Acaba tOsmanbey .. denilen 
yer nasıl bir yerdir? .• Orada kim ki
mi yaka!ar? .• 

Ozamanın İstanbul gençleri ara
sında kim bUlr kaç bin kişiye alt 
ateşli h!Uıralar şu cDün gece osman
beyde ya.kaladım seni - Kör olası 
gözlerin çok süzdü benb şarkısının 
mısralanna ta.kılıp kalm~tır. 

Ve olmd.l blle bu prkıyı dinledik.· 
leri zaman o gençlik günlerine dö-

gömülen kaç orta. y~lı vatandaş Tıcaret odası idare heyeti dün öğ- kalkan toz dalgalan küçük kil· 
vardır. leden evvel bir toplantı yaparak. çük bulutlar halinde üzerinize 

İ d be . • sabun, peynir, hakaliyat, yumurta, et doiro silzülmektedfr 
« çme e yım ıçme ve her türlü yağlar üzerine iş yapan Hemen kendinizi başk tarafa 
sarho• olursun .. » tacirlerden ayrı ayn birer ibti.aa he· atarsınız. .,. t bir söa. 1 ..._ 

:ı:- • B h ı k d' . ;;oaye şey yem .... 
Daha yaşlılar zaman zaman moda. ~eti ayımn~tır. u .~yet er .. e~ 1 ıt- ğe kalka1'S8.lll.Z sb:e verecekleri 

halinde istanbulun dilinde dol tıgal mevzuları dahılınde hukumetle cevap ha dır• 
aşan . b' r· kt f' l l d . ı zır . 

kim bilir ne şarkılar bllirler. Fakat b~I ıkr ıgı yal palca darbvel ıadt er kaılm - Temizlik yapmıyahm mı?., 
ben çocuklu~uma ait bir de: cİçme de r ontro a tın a u un uraca ar· Bunun için bJç sesinizi çıkar· 
beylın içme, sarhoş olursun - Sa.at te dır. madan yürürsün.. lsta 
beşten sonra. benim .olursun.... şa.r- lsimleri tesbit edilen heyet &zalan kamında kullaru:~ k~::,::. 
kısının her tarafta söylendiğini ha- cuma günü Ticaret odası ldare mec· ··sı·· d tr beki k 
tırlıyorum. 1• . • . . u un e amvavıruıı er en 

. ııııne bildırılecek ve her heyet ayn birdenbire sağ tarafınızdan 
.. ~onra bır salaş sahne gözümün ayrı toplantıya çağtrılarak piyasayı sanki bir t • · ıc. 
onune geliyor •.• Yltmi beş sene evvel- t . f' ti . k b h - yaybm a eşme U5 

anzım ve ıa en mura a e ususun· "bi "tı.ıo bir t ki bir tiyatro ..• Entipüften sahnenin dak' • 1 . k d'I . 1 1 cak ramışsmız gı - mu ·~ Ol 
üstünde iri vücudu lle cŞamram ha- 1 ış en en ı erme an ah a tır. bombardımanı! •• 
nım• ın zıpzıp sıçrayarak söyledi~: Sebze ve meyva Belediye Merkez Başınızı çevlrlrslniz ki henin 
,Dünyaya geldim gülmek içln _ Ben Halinde satıldığından, bunlar için bıyıklan terlemeğe başlamı.!1 gen9 
ağlıyorum bllmem ne için • Al canı- ayn heyet seçilmemiştir. Sebze ve bir çöpçü can havlile süpürgesi· 
mı Allah! .. KurtulaYJ.m ben .... şar~ meyva fiatleri ve murakabesile Be- nl sallamaktadır Etrafı 2öz o-i)zil 
kısı kulaklarımda çınlıyor lediye Merkez Hali meıgul olacak· .. bir h 1 · km t ~Sil ... gormez a e so uş ur. • 

Bir zamanın gençleri arasında bu br. p·· • 'dd tind b tki d 
«Al canımı Allah! •. • IJ8.l'kıs1 ne rağ- urdgerunha Işı e ent k be. t e 
bette, ne lltifatta idl! M yer e va anmamıs e ır oı 
Arasıra evde eski bir şarkıdan ısır çarşısı zeresf, bir mikrop bile kalmam11 

bahsederim, Yaşımı küçültmek sev- tır. Hepsi havada ve faaliyet ha· 
dasında bulunan akrabadan bazı llndedir, 

- sen o farkıy:ı nereden bilecek- Tamir itinin baıka bir Çöpçüye: 
sin? .. Çok eskl bir şeydir o ... Daha - Ne yapıyorsun? •• dive ses-
sen do~adan modası geçmifU... müteahhide verilmesi lenecek olsanız size söyliyeceğl 
Sonradan lculaR'ı.na çallllnllf olecak... muhtemel sCSz Şudur: 
Ben bile ona yetişmedim ••• derler... - Temizlik! •. 

Ha.lbukl cBeni bir gün olur elbet: Evet, bunun lsml temlzliktlr ... 
Adal hliln"- b Ya.rdımcı Hal ittihaz edilemlc Uze-ararsın•, • ar sa ....,. ekUyo- Ve bir müddet sonra yine bir 

rum Beni ıuıdet Şazı-m b•""" re istimlak edilen Mmrr•rıwnm ha· 
- Y- J~ ........ y- binarun önünden geciyorsunuı. 

için•, aKollannda can vereyioı baş- zırlanan imar planına göre tanzim ve 
ka bir şey dilemem Ba.na sen de imarı, tahminen on ay evvel 205 bin Birdenbire kapıdan, dısanya ka· 
acımazsan kimler acır bUernem .• », liraya bir müteahhide ihale edilmiı- pıcı kıhklı bir adam süzülür. Ve 
«Titrerim. mücrim gibl baktıkça. 1'- ti. Müteahhitle yapılan mukaveleye elindeki kocaman paspası aual' 
tıkballme •.• • glbl şarkılann en par- göre çarııda dükkan ve mağazalar, tımarun duvarlarına bütün kuv· 
lak devirlerini, Adeta bUtiln İst:ınbul dahili yollar ve mecralar tadil edile- vetile vurmağa başlar. 
halkı tarafından hep birden söylen- cekti. Fakat milteahhit şimdiye ka- Paspas ne zamandanberi bt 
dlğl zamanlan gayet iyi hatırlanm. dar teahhüdünden ancak liçte birini riktirdlği ayakkabı tozlanm sıla· 

Bir de cskl tazelerin, sabun kokan · "dd · ld J bir ii 'b" 
t isk ö tülü k" i d 1 1n yapmıı, ınşaat mu etı uzatı ığı an s nger gı ı salıvermeğe 

pa a r oşe m n er er e h ld • b' • . . baslar 
oturup, utlan kucaklarında, hulyalı a e gene ınşaatı ıtirmemııtır. • 
gözleri kafeslerin aralığından dışan- Bunun üzerine Fen heyeti mukavele• Eğer kapıcıya: 
ya süzülürken şu şaı:'kıyı söyledlkle- nin feshi için Daimt encümene müra· - Nedir bu hal canım! .. diye 
r1ni hAlA işitir glbi oluyorum: caat etmiştir. Hukuk itleri müdürHi- çıktşınanız şu sözlerle karşıla· 

.-Aaaaaah ... Biçareyim! güniln de mütalaasını alan encümen şırsınız: 
Bahtı kareyim, vaziyeti tetkik etmektedir. Şayet - Temizlik yapıyoruz efen-
Tükendi abu zarım mukavelenin fe•hine karar verilirse dbn!.. 
Perişan oldu halim •. • çar1111ın inıaatı yeniden. bqka bir <ıZavalh hürriyet! .• Senin na-
Geçen seferki cUmuml harb• denl- müteahhide ihale edilecektir. mına ne cinayetler işlenmiyor!.• 

lince aklıma hep Çardaş operetin. sözü pek meşhurdur. 
den parçalar gelir. Hem de bu ope-
retin en harcıUem kısunlan kulak- K • kt f Fakat «temiılik>ı adına yaptı· 
larımda çınlar .•. 1914 harbinin Mtı- 8rl me U p Brl ğımız şeyler çok daha garip, çok 
ralan içinde Çard~ın ve Mlloviçln -o-- daha komiktir .• 
yeri inkar edllemez .•• Gene bundan Bomontı• caddeaı·nde Zavalh temlzlik! .. 
birkaç sene evvel İsta.nbula J'ulla Hikmet Feridun Es 
Reyes adında bir İspanyol artisti sivrisinek ...................................... . 
gelmişti. Esmer, sıcak kanlı sevlınU 
ve hareketlerinde tath blr apaşlık 
sezilen bir kadındı. Elindeki kırmızı 
mendilt salhyarak ve oynıya.rak söy
lediği: 

«Kaçumbambey,., Heeeeepı, şarkısı 
İstanbulluların pek hoşuna. gitmişti. 
Bilhassa gençler «Kaçuınba.mbeyı. 
şarıasını tekrar ede ede bltıremlyor
lar, cHeeeeepı:. derken vücut!annı 
Julia Reyes gibi oynatıyorlardı, 

Esmeri fındıkla 
beslemek meselesi .• 

Üç dört sene evvel «Ben P-smerl 
fındık ile, ben esmeri fıstık ne, ben 
esmeri badem lle beslerlml .. • şarkısı 
ne kadar alıp yürümüştll... Trenle 
Berlb:Ye gtdiyol1duk. Yanımızda bir 
Türk talebesi vardı. Çantasını: 

- Aman kırılmasını.. Aman kıııl
masın I ., diye büyük bir itlna. ile 
Adeta koyacak yer bulamıyordu. Blrl
sl merak etti. sordu: 

- Ne var çantada? •. 
Genç adam cevap verdi: 
- Pille. .. cBen esmert fındıkla. ~ 

lertm:. şarkısının plARt... Ne yapa.
Ylm?.. Bu §artıyı çok aevlyorum., tıç 

--0-

Bomonti caddesinde oturuyo
rum. Bu mıntakada alvrl.alnek 
çok fazladır. Evvelce atvrlslnek 
kaynağı olan Erenköy şimdi bu 
haşereden kurtulmultut. Şı.,It, 
Bomontı. clvannda da. tedbir alı-
namaz mı? S. 

L 

Bol mangal kömürü geldi 
Soo günlerde şehrimize Şile, Gem

lik ve Ağvadan bol miktarda mawo 
gal kömüril gelmiştir. Yelkenlilerle 
gelen bu kömürlerden bir kısmı Ye
nikapı, Kumkapıda, bir kısmı da 
Kasımpaıada satılmaktadır. Halen 
Kasımpaşa önünde kömürle dolu 1 
yelkenli bulunmaktadır. Kömürler, 

sene dışarılarda kalacatım... Pl~R"ı nakliyesi alana ait olmak üzere pe
götürüyorum, blr gramofon bulur, rakende 1 O buçuk kuru,tan satıl• 
arasıra ı;:alanm... maktadır. 

Ve hakikaten de genç talebe de-
dlğ'ini yaptı, Pansiyonunda oo.kısınt 

çaldı. -
Misafirleri arasında. bir de Alınan 

vardı. B:ı.rkmın mtmasını merak et-
ŞAKA 

miş: Bugiln nt:fiı VI) bol karikatürlerle 
- Ne diyor? .. Ne d.lYor?,, d.lye so- dolu zengin bir sayı çıkardı. 

rup duruyordu. 
Kendlslne tercUme ettiler. Esmerin Server Becfü•aün çok ıüıel fıkra,. 

fındıkla ve fıstıkla beslenmesi Al· lan. Necdet Rtittü'nün nefis bir 
manm çok ha.,una. gittl manzum hikayesi ve Cemil Cahit'iıa 

- Aşk dediR'ln de böyle olur işte... -ı.. ..::ıdürü il romanile ık L-
Ben kuru kuru, fındık.sız, fıstıksız ~.,. "'"" c ç an .,.. 
aşkı ı:ıe yapayım? •. dedi, sayıyı olaıyuculanmıza hararetle 

Bilane& Feridun Es tavıİye ederiz. 

Bay Amcaya göre ... 

--------

- Daha geçen gün onu 
be~endiğlni söylüyordu 
Amca ... 

çokl ... İki yanına medhü 
bay birer kanat takıp •.• , ' 

senadanı . .. Yedi 
dul_ . yok! .. Öö, kaka! .. Elinden gelse bir şey mi geçti dersin?... sıru yüzüne vurmuş, ya blr esc-

kat göklere çıkanyor-ı ... Fak~t bugün ondan kötüsü! ... Ne oldu acaba, aralarrndanJ B. A. - Kimbllir, ya bir hat~-

yedi kat yerin dibine sokacak!.. rlni tenkidetmiş! ... 





Mahrukat ofisi 
ve akar yakıt 

• 



• 

OTEL 
Genç mülıendia gülüm9edi. anlat- k1C1 idi. lnpat yerine ancak ertesi 

mağa bafladı: günü öğleye doğru gidebilirdik. O 
- Bn yabancı memlekette, bü- lıalde gece)"İ iıaal ve nerede geçi
~ bir ıirkette stajımı yapıyordum. recektik "> ••• 
Çalııbiun müessese bir sürü yol, tü- Baımüfettİf toförüne seslendi: 
nel, köprü inıaatım üzerine almııh. - Geceyi geçirmek için ciYarda 
'Bir gün ıirketin bqmüfettiti beni bir yer var mı} ••• 
odasına çağırdı. Bu gll)"et akai, fakat Şoför, batını kımıldatmadan, göz.-
itinde ıocı derece muntazam bir leri karanlığa dikilmif cevap nrdi: 
adamdı. O gün kendisini her zaman- - Şu ka11ılr.i tepenin tam arlr..uın
kinden çok daha uabi buldum. da bir dağ oteli vardır. İıtenteniz 
Önündeki bir ıürü evr&ktan batım o tarafa çevireyim 1.. 
kaldırdı ve bana: - Öyle yap ..• Yağmur pek ziya-

Harp Okulu Komutanlığından: 
ı - Afl.tıda yazılı~ hals okurlar harp okuluna alıucak· 

lardır 

A. - Ankafada bulunan,aı: dolrudan dotru:ra Harp okuluna. An
kara hartclnde bulunanlar bulund11~n yerin aakerllk fQbeslne mtlra
caat edeoelderdlr. 

B. - Ka11t ve kabul muameıe.& ı Haziran H2 den Wb&teo bqla
llllf ve Atuatos H2 IOllun& tadar temdit ectılmtfl;lr. Bv. tarnıteıı IOD
rald müracaatlar tabol edllmiyecetUr. 

J - Olrlf flLl'tlan: 

A - Türk mandan olmak. 
B - Ltae bitirme ve olgunluk imWıaomı verm1f buluıımak .• 
o. - Tam teşelddlllü hey'etı sıhhlyeal olaıı ukerl hastaneden {harp 

otuluna girer) lı:ararlı .sıhh1 raporu olmalt. 
D - 18 llf, 2S J&IUlda olmak (24 J8llD& glrmlf olanlar alınmaz.) 
B. - Dlıter prUar askerlik fllbelerinden ve Harp olı:ulundan ötre-

nlleblllr. (3352 - 8832) 

1 Sill&APUR KORSAILARI f 
Tetrika No. ın 

- Benim yapaoapn v• d~ eclQorum. İtte ben ,eni " bDr 
~ iı1l91:t, onun bltQJ1. oJnlert " J'aponJUUD. 1a1nıJmaaD1ı t>a;te 
§&ytanlan bir araya. gelae ~ ~ aıllm " imDla ~ 
Samal Ben, ba felırln mldafaumıd& J1er benlmle belabeM &JDI. JOL-
pelc OC* lı:an dat.ttm. Buraaım tıılaf' dan ~ obanan, lld. v:ta-
lı:olay eek1 aahlplertne teıbclemem. ret hallı:ım sıı•htandınp oaa.. 

- o halde bu rahipler neye güve- p b.Qcum edecethn ve f8blt ı.,. 
niyorlat? Sen gidersen, yerine kiml ta"lbqa ~. O zaman 
getirecekler'> elime ~ derini Jbdööea 

- Derebe:ylerl ara.sıııda adam. lı:Jt- aonra etlerini de lokma kıkmt 
lıtı )'Ole ya. Kıhcımm•n US8k b.- ~ embı o1abDlr-o 

- Hemen hazırlanınız ..• Bir .. a- delqti. Gece orada ltabr, gündüz .. ••••••••••••••••••••••••••• 
lan yetmişten fazla derebeyi ve preu slnt Cen.bmı beklemek tıçJn sam. 
var. Bilhassa Yun•4anm ~ dit- Clll bet gün mühlet verl1wum. 

te kadar uzun bir yolculuğa çıltaca• yolumuza devam ederiz. Hem belki 
iız . . . dedi. oradan da bir İp ucu öirenmelr. lr.a

Şirkette ona itiraz etmek adet de- bil olur .•• 
iı1di.. Bunun için, ben de: Şoför 'arabayı çevirdi. Şimdi yu-

- Peki efendim .•. Hatta ben ha- lr.anya doğru çalr.ayorduk. Yağmur 
zır sayılınm 1. .. cevabını verdim. da fiddetini arttırdıkça arthrmlftl. 

Bunu söylerken içimden kan da Lilr.in birdenbire ıpklı bir bin11111n 
gidiyordu. Çünkü o &kpm 1&at yedi- lr.arııaında durduk. Otomobil pence
ije biiyülr. bir meydanda, bir 1&atin resinin buğulanm11 camını silip dıta
tam altında, ıelr.er gibi bir genç kızla rrya baktım. 
randevum vardı. 1 Bir anda gözlerime aydınlık ve 

Başmüfettiıin odasından çıkarken •evimli bir salon çarph. Şu dai oteli
içimden c:Elveda tatlı randevu .•. El-lnin salonu, o dair.ikada bana adeta 
~eda güzel sevgili!. .. Elva baı bap sıcak bir saadet yuvası gibi görün
geçecek mesut saatler •.. > diyordum ..• mÜ§tü. Otomobilden indik. Kapıda-

Gitmeden evvel hiç dejilse ona ki elektriğin altında ıöyle 'bir livha 
telefon edip özür dilemek istedim. gözüme ilitti: c:Kardeıler oteli> ••• 
Fakat ıeveilim bu kötü slirprize o Şoför bize: 
kadar kızdı ki telefonu kapattığımız - İıte buraaı efendimi. •• dedi. 
zaman adeta biribirimize lr.arp dar-- Bu sırada otelin lr.apı.nnda, araha-
gın olduiumuzu hissediyordum. mızın gü~l~nü ititerek. ~otan iki 

Nıhayet başmüfettiı ppkasını, kadın belırm11ti. Bunlar bizi kart1la
pardesüaünü giymiş olduğu halde. dalar. İçeri aldılar. S.c&k "Ve aydınlık 
benim odamın kapısında belirdi: aalona girince, içimize adeta bir ae-

- Haydi bakalım!... dedi. vinç, bir saadet lıavaaa doldu. Bizi 
Beraber çaktık. Şirket binan önün- kapı~a. karıı!ryan ~adınlar~ ~iri 

de mükellef bir otomobil duruyor- kend~ı. tak.dam. ~ttL Otel 1&bıpl~ 
Clu. Bindik. Yola koyulduk. Şehirden de~ ıdL Kendıauıe eTVeli ~telint 
uzaklaıtalr. Nereye gidiyorduk) Me- önunde yan karanlıkta pek dikka 
rak içind~ idim. Ba,müfettiı bana edeme~~~· . S?n derec~e aacalr. bir 
ınihayet fU meralr.lı weyleri anlattı. esmer guzelı ıdı. Olgun bar çaida ve 

B _ L . . . __ ı ___ d l gayetle ncteli idi. İnsanı aon derece-
- u 1eyanatimızın ~ ı o - d --·1 • • b'l' d 

d--'- d!L'-- d Bil" e m'C95 ... etmesını ı ayor u. 
~ça ı&&.ate pyan ır. ıyorau- .. . . • . 

nuz ki ilerideki dailarda bir takım ~~fett~ dikkat ettim. Şirket-
tüneller yapmakla menulüz... Oç telti akaı .. h.~ı.~den pek eser kalma• 
aydan beri firket merkezinden inpat mııb. • Y uz..unun lı~tlan yum~~ 
yerine gönderdiğimiz memurlar, çehretınc adeta bır tatlılık gelmifti. 
mühendisler bir takım acayip mace- F.amer kadın: 
ralar geçiriyorlar. Mesela bunlardan - Size g\izel bir 10fra hazarlata-
biri tam bir hafta ortadan kayboldu. yım ... dedi. sıcak. mezeler... Şa
ıY edi ırün sonra meydana çıkb. Tabii rap)... Yahut bira) ... 
amirleri kendisin" çıkııtdar. Hakikaten bir müddet sonra rahat 

- Nerede idiniz) .. diye sordu- iskemlelere kurulmuıtuk. Önümüzde 
lar. pek cazip ve pek iıtah uyandanca bir 

Fakat genç mühendis bunlardan sofra vardı. Biralar köpüklü köpüklü 
hiçbirine cevap vermekten ıiddetle idi. Fakat bütün bunların üatünde 
çekindi. otelimizin güzel ıahibi, eamer kadın 

Memurlarımız kaybolmualar bile geliyordu. Onu masamıza davet et
inpat yerine aon derece geç gidiyor- tik. Netesi bize de geçmİtti. Bqmit
lar. Bu gecikmelerin ve kaybolma- fettifin ilk defa süldütunil aörüyor
ların enarengiz sebeplerini bugün dnm. 
bizzat öğrenmeğe karar verdim. > Bir aralık merdivenlerde aanpn 

Hakialcetn bu meseleyi ben de itit- bir kadın dalia belirdi. Otel ahibi
miftim. Bunun için timdi bapnüfet- miz ona çağırarak bize takdim etti: 
title yaphğım bu yorucu yolculuia _ Ortanca kardefim ı .. , 
pek yanmıyordum. Yalnız eier ıu D--üfe .. :• onu da m•amıza 
seyahate çıkmasaydım, aevgilimle .._,.... ...... 

• w • fle ti · d ·• .. dük oturttu. •eçbırecegım n~d' ~ en UfUzlın - Otelin güzel sahibi izahat veri-
~ umumun ırega acı acı aı yor- d 
·~ H L·· 1 h 1 l yor u: uu . . . ay ~or o uıca ay ... npa• 8 . .. L_ d • r1· •-!...L! 

"d • '- l d b "b" - iZ UÇ 1U1r CflZ. !:·_ HDnııa~ pa-
ta gı en 11r~et m~ur an a u ga ı ra ile bu dai otelini aldık. ltletmeie 
Y?,huzluk~ara ne dıye bat vururlar batladık. Fakat hakikaten çok zor 
bıımem kır... L!- • 1 Baza _-:_1 • ..::..n 

D-- ••f tf UU" lf ... n 15uouerce IDMD ıu..u. 
LHll9S~u. el lf: d • ti" • • t-- ıörmek 7ok... Dai batanda tam bir - ızın e ora a vazıye ayıce .....- h 

b . d . Be .. 1 . . d manubr ayab ••• 
ıt e enz. n IOY enm. aaz e rapo- Ba "f • gülümsedi. 

ru hazırlanınız. .• diyordu. flllU ettİf • 
Arhk iyiden iyiye. dai batında - ~ak.at ıize ~a~utı~ !'-Y•bnl 

maru olan prena (Nf.bl) JMıball Bu mlddet bf:Wk.ten aoma bel 
maza tadar ııelm1t.. bir f8bdıı ba.- tef bitmlt oı.cak; köpettet- gUıl, Nafia Vekaletinden; 
fiil& seçip milleti a.yat.landlrmalt ve &yalım& dtlfen de att~ 

1 - SUrt - Kunalan yolunun Kuttalan ıata.vcmu del>IJ!ndekl ICJ8I ve hürri7K aleyhlnde tedbirler llm '- hemen harekete P98C8-
tmaıltl mıa1ye inpatı 3'1898 lira as kmılfluk kefil beden bertnden tap&Jı latlyormuf. lim.• 
zarf un1lle ebllt.me,e ~: - Ne yapsalar fayda.sız . .Japon mil- Tl - Pt bu mektubu biıbç kere 

J - Eblltme 11/81942 tarihine müaadlt aab ırtıaa aat 18 da Nafta ve- ieti uyanıyor .. heme. •htln'IJet• pe- okudu. • .,.. okudaÇ& hiddetlendi. :su. 
lclJeıt .- Te töpriller rellUlt odumda yapllacaktlr. flade .. ıatw ve tahaklttlmden net Yam•danm 1k1nc1 ve eon met;tu. 

ı - Blı:alltme,e miltealllk evıK 190 tuııq mubblHnde oc- ye t6prOler ret eden .Japonlard&n bundan aıra buydu. 
reJallliDden aı110•hl1lr. s!YolOlllara karfı sadakat beklemek n - Pt kendi .kendine dllfü.ndti: 

t - İ.lteldllertn et.slltme tarihinden en as iı; gün enel bir cWıeqe ll• pet mA.namz olut. _Yamada inatçı blr tıdamdır. Bir 
Nafia VetA.Iet.lne milracaatıa bu gibi infaa'1 )'apabUecetJne da1r blr ehliyet - Ben de bu flklr®yim. Yann kuv- pire içifl )'Or8anl yakmaktan çekin~ 
vesncaa almuı llzımdır. vet.ıerimizl arttırınsa.k. etraftat1 f&- mez. Hedefine ulqmait için kızını 

5 - Eblltmeye lftlrAlı: edeceklerin 4 ilncft madd~ yazılı o veatta ile birlere de alanlar :rapabl.llrls. Bütün bUe f(!(fa ecHyor. Gerçek, ben blr gün 
M2 yılına alt ticaret oda.81 veattası ve 2842 llraht muvakkat temlnatıannı havi bunlar yoluna girecektir, Sama! Yo- ona söz vennlf ve yemin etmlftlm. 
olarak 2490 sayılı bıuınun tarlfah da.lreslnde hazulayacakJan kapalı zalf- lunu pşan M beni tazlbeden bir kendisinden ölünceye tadar a,rılmı· 
larnu ltlnct maddede yazılı vakitten bir saat enellrıe tadar komisyon reıa- lf var: Çan - Fonun taJt>olupı. yacatımı aö:ylemlftlm, ratat. hAdl
lltlne makbuz mukabilinde vermeleri llzllndır. (804'7) - Onu şehrin her köşeslnde ara- aeler ve tesadüfler beni ondan ayı11o 

dık .. bulamadık. Ç.an - Fonun yerln1 dı. Böyle oım.aıcıa beraber yollarının 
tutacak tadın Yolı: mu? Şu kollkoca ayn detildlr. o da, ben de hü.r ve 
~ 1ruıan yalnıs bir kadnıa bel blrlefl.lı: bir .Japonyanın kurulmasına 

Maliye Vekaletinden 
Maliye Meslek mektebi lkinci ıubeakıe alınacak talebenin aeçllmesl batlamaz ya. K1mhı lı:ızuu ~ çalıfıyoruz. o. birçok vt1A7eUerde de

için yazık ve alil mtlaabata açılnuttır. Kazananlar iki aene tahatl tör- de size gelmedi? rebeyler aaıtanatmı yıktı. Ba vill
dütten aonra derhal memuriyete ta7fn olunur. ~ mektepte yatın- - Klmaenin lı:mnda göcüm fok yetlere millet hMdm oldu. Ben de bu
lır. Aynca lqe bedell T81'11lr. MO.sabataya girmek lçbı lT - 21 )'alUlda ol- benim, ömrümde ilk defa bir kadın nu yaptım. oaata prensini ve bütün 
mat. liae veya orta tah8lll blUrmlt blunmat. uterlDc ~lmda olanlar 1çtn aevdhn. Qan - Fo711 sevdim.. ~e- slyogonla.n tıııçtan geçlrdlm, feb1r 
aakerllllnf ya.pııuf veya aalr sepeplerıe alAtamıı teS1Dlf olmü prttır. rlm her yerde ve her zaman onu içinde blr tek derebeYf taraftan bı
cTecmner alınmd. Yazalı mtlsabata imtibaıılan İstanbul, Anbn., Ada- anyor. O bulunu.-, her it JQluna ralı:madım. ve fehre hAt1m oldum. 
na, İzmir, Erzurum, Sına, Bahteslr, MalatJa ve Oirelull defterdarlıkla- girecetml.t gibi, içimde böyle bir inan Ancalt Yamadaya balk detwm.. oqun 
nnda 15 ağustos M2 tarihinde yapılacalctlr. Dller vUA,.Uerdeın talip olan- var, Sama! Onu nasıl buJebillt1m.? emri altında bulunumuyorum. M6.9-
lar da buralarda milaabatan girebilirler. 8&ıltl mil.lbat;aıar Antarada Sea bana yol göater.. tak.U bir Osaka beyliği kurmak, o.a
Mallye Velı:Aletinde mateşetkll imtihan ıı:omı..,onq tarafından 15 eyl61 942 Sama, mAbetten dönerken, efendi- ,U.yı tek t>quna idare etmek lstlyo
tarlhlnde )'apılacalttar. l'azla tafslllt ~in detterdarlıkl&ra mtıracaat dlslne Can - Foyu tekrar arıya.catı- rum. ÖJ1e ya .. bu tadar tan dRtalt
edllm&a. (7548) nı ndetıtt. Ve gece gündtls gilmdeat.. ten ve ba kadar betledikten eonra 

Di döfünen 'n - Piye aeıdı. bu me'fldl neden Yamada,. ve.va 
Ek • ıt • ı A Tl - Pi, Oeata civarmd& ıahdU' onun s&ıderecell blr adama terkede-

SI me 1 anı )'aptalı 3Ö)'lenen prem Nahl71 yata- Jlın? 

E I....! b• Su l 1 • 9 Şube ücl- 1::::..-ı-d latmat sevdasına dllpilfUl. * am;ı~ır fen uncu m ur ,...,.... en: Samanuı _yokta gellran - aöy-' Ti - Pt OC>k gilvendlll Sama11 ça-
l - Bltlfehlr 8u İtleri 1 uncu Şube Mtldilrlültl Ymtata&ı dahlllnde ledilt söder de 'n - Piyi difilnd~ ıtırdı ve glsHce bu mektubu tendlalne 

bulunan Ktlt&hJada Barı ve Kapan Derelerin ulahı ~ammen lı:fltlf be- milftO. SIJOCO!llar ve rahiplerle çok gösterdi: 
deü esme. Ura clh kuruftur. clddl blr mOcadeleye glrifmelt IA- - Sen benim yennide olsa:ydm, bu 

2 - ı:tllltme 28/8/942 tarllılne raatıayan cuma güntı aat U de Batlfehlr nmdı. Ba.f rahip din tuvvet.ıyle ana- mektubu okuduktan .tlOlll"a Yamadaya 
Şu İflert Dalresınde tapalı zarf usullle yapılacattıt. ne batlılıtını ileri süreret n - Piyi ne cevap verirdin, sama? 

S - istekıuer etsUtme prtnemesl ile buna mtıteferri dlter evrakı ~ .,ehlr hAtJ.mlltinden uzaklaştırmak Saray muhafızı. mektubu okuyunca 
kifehir Su İflerl 9 uncu tube mildü.rliltil lle Kiltahfa Nafia Miidüdütünde ı.t17ordu. Ona hllA blr korsan gÖ- hayrete diltUi: 
göreblllrler. zile bakan baş rahip, Tl - Piyi deniz- Bu ne lhtlraal Blr baba şan ve 

t - Btslltmeye glreb~met için ıatetıilerJn cH17• Ura «12• kuruflu.k mu- Ierde tahramanlıfa sevkedlyordu. f(>hret uğrunda kızını bile r~ edi-
vaktat teminat verme.si ve t-Ulltmenin yapı1ıacatı günden en az ÖÇ gün Tl - Pi bunu sa.rayda düşünürken: or Yamada o.sata zaptetmetle 
evvel etlerinde bulunan vesikalarla blr~tte bir dilekçe ile Eskl4eb.lr vllAye- - Vay ıeytan herif, dedi, benim ~e 'tazanacaıt? Ben ~izin yerinizde 
tıne müracaat ederek bu işe mahsus_ o.mat üzere v~ alrnalan ve bu ve- gururumu okşadı .. ve beni bu suret- olsam (yolumuz birdlr, hedetlmlS 
sltalan ibraz etmeleri f&l'ttlr. Bu muddet içinde vesıta talebinde bulunma- le Osatadan uzakla.ştınna.t istedi. birdir Osalı:a vaJ.181 olaralı: kalmalı: 
yanlar etalltmeye lttlrlt edemezler. Tata,Jtonun da bir an evvel ldamuıı p.l'tiyİe tekrar ifblrllli yapm~ ta-

5 - İaWld.Uerln tekllf mettuplannı 2nct maddede )'Ulh saatten bir bettllyar, Dedilderlntn hi9 birini yap. bul dl v ban ln1l 1ç1n 
aa' enellne kadar Su 1llerl ı uncu lube mtıdtırlqtbıe malıbus müabl- m.ıyacatım e yorum. e a nman 
Ilnde vermeleri '4zımdır. Postada olan gecltm~ler kabul edllmez. (8158> • ••• kızın =~ Ue evlenlyoum!) c:U;re 

b 
cevap . 

Yamada'dan yeni İr Tt - Ptntn yüzü güldü: Balıkesir Valiliğinden: 
ı - Btslltmeye konulan lf: 
Ba1JJce8lr Memletet Baatanesi pavyon llı:mali tnpata olup 11148 llra 46 

turq ketlf bedeWe ve tapa.lı zarf uaullle et&Utmeye çıb.nlmı.ttır. 
2 - Btslltme H. atusıto-. cuma gilnil saat 17 de Vlllyet Daimi Bncil

mtnlLde yapllacattır. 
S - Bu işe ait Bayındırlık İflert Genel prtnameal, Yapı İtlen Umumi ve 

fenni şartnamesi, husWıl p.rtname Te etalltme prtnamesi lı:eflf, lllallel tlat 
cec:lvelt mukavele proJeat Nafia dairesinde görilleblllr. 

4 - nstıtn>e,e gireceklerin HS8 Ura 20 lturufluk muvakkat teminat 
vermeleri, Ticaret odaaına kayıtılı oldutlanna dair veatlı:a ibraz etmeleri bu 
ftl bqarabllecet tabWyette ve ehliyette bulunduklarına dalt ihale tarihin
den aç glln enet vlllyete milracaatıa uauı dalre8hıde alacakkn ehllyet 
"'1blarmı ıı&sıermelert ve QçOncil maddede J'anh nratı olı:uyup kabul 
ettlklerine dalr ima etmelert, 2490 sayılı kanun hOkilmlerlne göre bazırl&
pcaklan tetllf m.ettuplannı ihale güntı saat 18 ,.. tadar Bncimen RiJ"Ue
tlne vermeleri llmadır. 

PMtada vuku bulacak gt"Cltmeter tabut edilemez. t.8005• 

tehdit mektubu - Fena blr tlk1r detn. Takako ue 
n . Pi bir liln <>saka aan.yında evlenme)'l ben d~ düşünüyorum. Kım 

oturun:en. Yokoba.madan gelen :vol- yılda bir kere deditlnl yapacatun" 
culardan biri saraya gekll " Tl - YamadaJ& bu JOlda bir ceft.P 1aza.. 
Ptye bir mektup getlrdl. catun. 

n - Pt mektubım !m:r.sunoa bakın- - O baktf on bet gün beklemep 
ca hayret etti: ihtiyaç yok. Yann dönecek )'Olculaz. 

c.Japonya.nın bü.:ytik kurt&ncıaı la hemen cevap göııdıerinls. Ben ım.-
T. M. Yamada• diden ba bal'lfUl halkı çok serindi.o 

n - Pt mektubu oltumap bqlıMlı: recetını söyllyeblHrlm. Zaten yerli• 
cSl.nga.pura triıdedı:ıen. blıd ıran ler de cTatako a.atlacalt blr tadın de

yolda bana: <ster eeııden &)Ti- tuı. deyip duruY'Ol"lar. 
lırsam, 88J1ln gölgenden uzakla- Dedi. Yakın vakte lı:ada.r Tataıı:o. 
prsam, Ulu mabut beni at.ette nun idamma taraftar görilnen Sama 
)'&lı:Sllı I • demiştin. Bugün, o s&- şimdi fıutni detlftirmlşU. Mademki 
ıert sana hatulatmalt lıçtn bu (O!lld rahipler) Tatakonun idamını 
mektubu yazıyorum. latlyordu; Sama elbet,te onlara lı:at11 idik. Hava karanrken tiddetli bir reva gormek pek buyiik bir imafaız-

w 1 L [~L " ı_L olur o L_..JI __ -n-i .. i· L!f ................................................... jlı ......... HllllHllllllllHI yagmura tutu muıtu~ uan gorme<! 11& • • • ~.aaJ" .. - ...--- ıu • • • 
11in imkanı yoktu. Suıtm kachn kendiaine ıverdiiimiz adamlan ıeciktiren ba oteldil... it yapmıyahm . •. Hava adamalulb 

Yeni ve hür Japonyaıun im- P'IA!cektt. Sama rahiplerin fltrln• 
rıılma.sına hep birlikte ant lçm!f- uymama.ta. onların latediğlnl yapma
tlt. Şimdi benden aynWın., Ye- mata ant içmlttl. Sazan otomobilin pencerelerine aiaariyı yakarken: O gece orada kaldık. Sabahle~ a~ın da öyle yola çıJ:ar ve iti öire-

eert aert çarpan yağmur tanelerine - Bereket versin ki ıu ilerimizde batmüfettit de, ben de memnun bır nırız. • • Hak~aten luzumauz y~re 
l>akıyor, içimden: cBu karanlıkta, bir inpat var ..• Oraya giden me- çelıre ile salonda buluıtuk. Oıpnda yollarda gecikenler varsa onlan tid
bu yağmurda bu berbat havada bi- murlar, mühendisler uirarlar da bu- bava açmlftl. Yaimur da yoktu. U- detle cezalandınrız, değil mi) ... 

mlnlerlnl 1't' .sözlerini unuttun. <>sakada Se.maya.: cRablp ve Bl
Yemlnlerinl ve sözlerini unutan hlrbu d(1şmanıa derlerdi O cOn.ikller. 
blr adamın yenl blr vatan lı:ura- Ue mücadele etmete çoktan karal 
bileceğini düşünmek bile gülünç vennlştl Bereket versln tı, Tl - Pl 
olur. Yiirüdiltilm yoldan her ne de onlara \IYmamıf. haf rahibin arzu
pahasana olursa olsun gerl dön- 1anru taıbul etmeın)ftl. 

zim bqmüfc;tİf ne görecek"> ... Ra- rada kalırlar ••• Yolma İnAJI kendi- kin batmüfettİf: -Tabii ... Tabü ..• 
poru için ne hazırlıyacak"> ... > di- sini Afrikada cBiiyük tahru da .a- - Gö)t.y\izünün maviliğine bak- Ve otelde tamam üç gün, üç gece 
;yordum. nacak... ma... Muhakk&k yağmur gelecek... kaldık .. ·> 

Hakikaten vaziyetimiz de can m- lı anlaıılmııta. Demek bizim Bu gece de burada kalalım .. . Çürük 
memete azmettim. Bu utunıa Sama: 

Bİ.LLOR ŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 28 Yazan: (Vi • N6) 

Hikmet Feridun Et blrlc!'k kızım Takakoyu blle feda (Arkası var) 

rarak: , c- Ey qk ... - diye düıünü .. zemi takındım ... Diier taraftan da, tuavvur ediyordu. Tobiatile Sultaa 
_ Mqallab. edipler gibi konutu· yordu. -Sen nesini Ne ?'uc!zeıin ... bir bobç~cı kadın:c'-n, haber a11!1ır ~urat, yahut. Sultan Rept kolund~a 

yonunuz. paplıml • dedi. lnsa~lan baz.an ne harikulade, ne tnn: Meser Bednye hanım, selam .. hır ıultan, hır hamvı sultan tercila 
Ferahfeza kalfa, fazla tevazua lü- cesur, ae cerbezeli. ne zeki bir hale lak. rMrni alisinde Aslan beyi gör- ediyordu. lıte vaziyet tam böyleylr.ea 

zum gönnekeizin: sok.ar, hazan da nual ahmaklqtınr. müt: o da, bütün servetine, hqme- ben havadisi bohçacı kadından öi-
- Sultan efendi deralerine çalı.- küçültünün... MeHll itte aarayllı tine, debdebeline rağmen öbür ha- rendim. Öte yandan da biliyoruna 

mdar diye, efendimiz. baza küçük banun, senin uyende mirifetler lr.ı- nımlar gibi lr.endiline gönül kaptır IU. bizim küçük hanımla Aalan b.,,. 
cari.releri de onunla beraber bocanm V1Tmlf ... Fak.at gene eenin yüzünden mlf... ille onu isterim I> diye ayak llÖzlü ..• Saraylarda atada mrada bat 
,...unda oturturdu. Arada rekabet fU dakikada ebleh mi ebldı . .. Aala· diretmif ... l, babaaana abetm.İf ..• vurduğumuz entrikalardan birini c;e-
hual olmalDMI içiD ... BeD de o ço- '1& lpk olduiuaua farkına varma- Zeynelabidin pqa, Sami paşayı. virmekten kendimi alamadım. 

- Peki. ne düıünd6 de banal -Orlıan ~. b~ ~ cuklar arM1Ddaydım .... Kapı yo~at dam ~or ••• Hot. w·belki bmıun kendi fanın& li)'ık bir dünür bul- O da aynı tarz bir inıaııı olduğa 
Tardı) komtu wold~lan ~ birbiri~ ııo- larmdaıa ifitmediniz ma) ... - dedi. kendı de farkında deaıl. ... Dml··· ~e" ya: Zam8!'e ~lann- için. Kc;. Emin, kulaiuu dön- aç-

-:-.. f:ler halde. ~eftere 10nraclaa rlp ~mnifler, mm ~ _ ~···. Şa BedriJ'e hanımla Orban . - .1-!alla fem... ~ ~ ~- daa... Sürgünde~ yenı donmüı. •• mıt. büyük bir alakayla dinliyordu. 
tafsilatile yazar. Sız de okunun~·:· lizelim ... Fakat ma.takbel llil-ıızm ~ i&diwwl kir, bizim Handaa fakir ... iki müf Öte yandan ittihatçılara da zat... Bir . akarak, tatl tatla çektL 
Zira. anne.inden lr.alma bir aile yadi- lfl'ef ve namam haleldar olacak de- _ MalGm ya: e. Orhaa beye lia ailenia çoc:uia eYleneceJder de Hem günün adama, hem kendisile ~a Y cliy ~ Soa 
aln olduiun,!': aöyliye!e!'- bu ~yı r~e delil ... Erk ... 1a:'4:"" ber kaclm atalı ,...Un sln81 vermit- ne ~lacak) .... Sonları uçurum ... ~ bfac:ler ... Gerçi parası ,- amma, - ··· - e aor u. -
ona verecepn. Evınıze sotiiriir. rencide olmum. fem ... K __ D(dia d Ortabiı yakıp b~rdu. buki ahdetmitler .•• ille bin"birlerıne ne çakar bizzat 

0 
Karun pbi . .. Or- ra) 

ifabü kuD~akta d8NID .. ~· kalkma~··· Zira. itin ~ .ilen ·~çekti. varacaklar... Bana öğrendim: .. han ~n arlr..uına hafiyeler kot- - Sonraaa böyle itte efendiO-
Muhtırayı gizlıyecek ondan ila !~ varmadıpıu. ~ ba t•~n clikbt- Da. a,fe mlnklanlı ki. ak ağanın ~~d~ Orhaaa :uvc:e o~uanı 11e DWf ... Beyoğlunda ve gezdiii. geçti- iim... Handanı, ababaamdan biri
de bulunmıyacalr.tır, fem ... Onun ıçm le okuyarak openec-eJWZ ... ~.ı- clikk tlnd bçmad Gözlerin" et- büsbütün sönlüm iltemıyordu ... ii yollarda hep tAkibettirmif. Aldığı nin t'IVine savdım. Bend• evvel _. 
zevcenız., hislerini, düfiincelerini ruz her yiğitin deiil. her f9ldiD Pu- rannd . en ı,· cül~' . ka~ Çünkü... raporlann hulaauı ıu olmllf' c:Size line kapıyı kilitli bulacağını, Dönün-
aıcağı ııcağına haber alac&k.1111ız. lünde de bir ulan yatar ... F.ber ko- bel' -~ı.:mce 11 

um.teyit Duraladı. .. I fi" -L._:Ll b" ce onu aldırtacaiun1 söyledim. Ala-
B d 1- b " · d" h d' • 1 1 1 • · .. .... 1..L.L.. L- ırercm:: r" I . d b' LI I _ _.__ gore, aamus u, were ı, J'CllAlt ... ı ır liv• b' d"k" 1_. •1 b d un ana a ır ız ıvaç e ayesa o a- ca ar zevce ennı vucu.,,.. o ... .._.....- Y L-- b L_t• l d • uoz enn e 11 & n par ıyo1UV. d tt f d" B"'tün kadı la ret gı, ır ı lf ma~ıoesı e o rum 
m z.. . Ben o defteri ele seçirmek dar ruhça da bakir aldıklannı l&Dll"- c- ola---.rd da muın ed~ • ~ ma Köee ayaac1a kendi hiaaiyabnı ama .. ır ~ ent"tı~ ·.. Ou h' '-;-~ lr.abna kilitledim. Verdiğim itleri bea 

·ı . I b d" ş 1 b hal 1 ril ·· ı.. vkie 0 eevdah an m) :. ıye içinde • onun uzenne ırıyor. • iÇ &--... - d .. . it d b " . . . mbilı 
•ulreti e, dne .'h' ~r leBcerd ~m. L~~~!_.o d~~ vel u ces· etL~- e,~,unç:J1e ~-- bir 16-1..e lıual oldu... eeyrediyonnllf biaaine kapıldı. bakmıyor ... Ciddi mi ciddi!> de 6nuncıye a ar ıtirmeaına te 
o masay ı, ı tima e rıye IUUlllllla uter er ·• iZ, U'"!f a..,. .. ae. uuna.a pa • O •• el '--" Öbu"'- • 1 Od S · K ledim Bohçacı kadının muavini lcılt-. k · da ı_ 1 1 u:ı.11. __ :._ 1 Eı ·..ıı w b c- guz , genç, sevllllU. .. mıt er. .. a, amı paıaya c ızımı • 
A slan bey de evlenmıyece tı... ~urtu muı o uyoraunuz. ~lllU at tara na aosra, u .. lr.azul t it rt. 'ir Ve arala- bT . d" .. ib" tl t ğma girdim Koynumda hitırat def-

- A slan bey) Va., aidi saraylı hanım .•• ;Yalnız ıüpheai hemen hemen katllefti. ru d b' e İt ci: Lk e~ç~ti h 1 1 vere ı b~> ~e:. mun~sı lm~d çı İ1t: teri Handa~ın fotoğrafı' h~i efen-
- Orhan Sami beyin lakabı ... efem:., culancıiuıu demesini bil -Ah efendim, ne erkektir, ne er- nn a ırd~ n re a ası 0 

- mı~;;k b" h:m yın P~ er en 
1 

e ;. 1 d" ' . . Ab'd" ' k w 
Bilmiyor mutunuz, p&falun} melde kalnuyormUf. icabecftınce ne kelctir o ••• - diye. saraylı banım, da-lmuı ... Ç>"'-'-.. · ç·· ı_,. • B . dç! .... ır d Onama Y •• ıpnailz > dıye ım sızın 1 an papnın onagı-

H • F k ı · d' d"ll dök" kikAJ -· eı.ki kom•11•una._ !l!.landı- - uımv... un~u ıfte... u ız- uıunuyor u. un ıçın o unu a- na ... - a ev:ret. . . a at on ann az a- ı er uyorrnut. a.__, .. - ~ di '----~- f 8 .. .. b d h ti" --'--· • ... bil (Arka. ) 
·ı defterın alakası ne"' Harem a&&11 da bunun farkına - np ballandmrken. Köaeı "vaç 011111J11UU& em... utun cer e ma 1 azre FJUJ.Vara YAl>maal e ı var vacıe ~ -. _ ~-
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1 - iŞ ARIY ANIAR TIUKEŞYA 3 .-SA 

ı.tsE SON SINIF.l'A - Klmsmz ACELE 
t.fra.Ya g1d.etJl111ı. mutıa.sebeye vaJai .nı:2d 

&ATD• - 1 adet moto-
.,. 1 lldıl& 78111 1*b:ı blall:1et. 

ı: 8altanabmıd bir genç .. arıyor. Muhterem io -- .Htlracaa 
hlplertnln Akşamda (A-ctm) J'Cmu- eaddes1 '8 1'o. bla1'Cl AD. 

nreba.Wı' 

-
ana müraeaatlan. s 

K'f içtN - Tamın1111 maıb baz 
..ul*Cır. Telefon: ııem. EMEKLİ BİR SUBAYil\I - Rasos1 dotaptarı 

-ı m6emeaelerde, thar, avuka~ mn
teahhtt yn.amda ~ btl:yorum. 

EP1R IEMki( ODABI - V• 
en 1Jd. lrxılt\ak bir 

Yası m.at:ınesı de lcullanınm. Akfam- KEL 
da A.E.G. rtımmuna met'tupla mü- manık 
racaat. ınontı 

bnape. Bo-
Ba.manJOfu dM: H Ho. 1& 

ORTA YAŞLI - Çocuğa gtbıd!ız _m_tı_mca_ at. 

IK bakmak için Alm.:ınca da bllen btr BATIL Bll'l'OH llAKİHF.8i -
M1boq maıt:alı mtu:emmel baya nif arama.kadır. Adres: Tepeba- Reks 

il Yeniçeri atam IOkalc rl/4. (eeld haldedi ı. BJr buı;ıak tonluktul. Otlla.~ 
Venedlk eokat> Madam inme. 1 ~ Hamt han ayı il bQ.y 

l'7 SENE - Banka veznedar ye 
aıuhaseıbeclllğbıi yapDllf elinde bon
.emsıert var. Tllı"kçe, Franıoma ıyt 
bilen münasip 1t arıyor, m1iracaat 
bıtu 1575. 2 

Mllnt\r 
40696. 

Akdala mtiracaat. Telefon 
-2 

.IK BtJZ DOLABI - Yeni 
te Frijider mat1m beş ayak 
olabı atııııcaöır. Taliplerin 

BATU 
vaziyet 
buz d 
24082 N o. :va telefon et.melert. ECZACI KALPASI iş ARIYOR -

Askerlikle ilişiği yok 11 senedir eczacı --
talfalllı yapıyorum. Bilumum enjek- ÇOK 
slyon pan.suma.n otopsi 11lerJnden Be:votlu 
anlanm operatör yanmda veya buna. sokak 2 

d ıı:ıtımas11 yerlerde ~ anyorum. Elim- cıınna 
de bonservis, hQsnü ahınk tA.ğıdım caat. 
ftl'dır . .Aqam'da R. 6. rilmuzunn 

UCUZ 8ATJLIK PİYANO -
f!ı'!kl Polonya yeni Numya 

9 - 31 Yuva apartmıa.nı kapı-
her gtı.n öğleye kadal! m!ıra-

mektupla müramat. 
IK ÇOCUK ARABASI - Az SATIL 

kullanıl 
tqraya 
le atıl 
taş Yah 
man1an 

mi§ bir eocuk ambaın aahlbi 
gideceğinden (70) tıraya ace-
ık.1tır. İstlye.n1er1n Çemben11-
ya P~ sokak A2ıak apartı-
ki\pıcunna. 

MAKİNE ELEKTRiK Mt1BEN
DiSİ - Fransanm bliyük fabrfkala. 
tında elektrik mfıhendlsllğl yapmış 
.Enstitü pollteknlkt diploması var
dır. Elektrik mütehassısı iş anyor EVROLE - ll JA.stik MOOO kilo Beyoğlu Brlstol otelinde b:ıy Enve; BfR ş 
Korte. 1 metrede çok iyi bir halde spor ot<>-

moblll tec rilbe lıle ıatılıktır. ~lkt:lş 
TECRVBELf BiR DADI iş ARI Kılıç.a.U - baJdcal Zlya"ya mftmcna.t. 

YOR - Şair Nefi soknk No. 43 m Ü-
racaat. 1 

ALM.ııNCA VE FRANSIZCA -
ltsanlannda her §eldlde tercüme iş1 
dile vakıf ve uzun mfiddet resmi te 
tetkfillerde. milli banka ve t.ıraret m 
eaııeselerlnde, ücnrl muhabere sah 
anda lbtısaa edlnml§ bir zata 1htlya 
olanlann AJcşam'da N. B. rilmuzun 

e-
-
Ü 

a-
cı 

a 
mtıracaatıe.n. - 2 

2- lŞÇl ARIY ANLAR 

BİR BAYAN .ARANIYOR - Taşra. 
da lld klşlllk bir ailenin hlzmctln 
yapa.cıık ve yemek Jşlerinden anlar 
btr bayan aranma.ktndır. .Aqam ga 
.eteslnde lan memurluğuna fl!ahe 
saat 12 den sonra m~at. 

-
i 

-
n 

-MECC.AN1 ORTA VE LisE TAllSİ 
ı.t - Muhtaç ve ldmaes!z bir tmn or 
ıa ve lise tnhs1U yaptml:ı.cal..-tır. is 
ıeklllerln C 29 H. rilmuzuna tam 
mretl, aııevı vaziyeti vnzıh adresle 
ttyıe mektupla müracantlan. ttmse 
m ve mektep derecesi yüksek olanla 

-
-
e 
-
-
r 

tercih edll~ektir. 

t 
-

DAKTİLO - Almanca muhabetn 
için stenografi bilen tecrübeli b1r dak 
tllo aranıyor. Müracaat saat 14 
tadar Galatada. Bankalar cad. Ada. 

e 
-

Jet hanı :ırot ı No.8 

llEDDAil ARA1''1YOR - Tnşranm 
s.engln bir muhitinde çalışmak Dzere 
meddah aranmakta.dır. Fazla mn.11l 
mat edinmek üzere Akşam gazetesi 
llln memurluğuna ptahen mü.ra.C!\nt 

-
. 

-2 

SATJI ~m: PAYTON - Çıtt beygtrll 
yette Oa.Iata Yent Yolcu M-ye:nı yazi 

!onu karştmn 
rajında. 

da 127 No. bay Veli ga.-
-2 . 

JaDIETİ DAİZ - Bronz, TAllİBt 
lk1 metre 
satılıktır 
101/3 Panga 

boyunda, bir ~ pmdan . Bay Sungur 80kat No. 
lt1. Mektupla müracaat. 

-1 

SATILIK 
Ağustosun 

saat 14 te 
kıymetta 

satıJacakt 

KIYMRTI'AR SAAT -
liJ uncu pnzartesl günü 

Sandal Bedesteninde gayet 
r blr cep Kronomctro mnti 
ır. -1 . 

POMP - Bemard marka ve llOTO 
tulum im 
motörO sa 
raddestn 
mtireant. 

hortum ne La'ltuple benzln 
tıı:rktır. Galata: Mumhane 

de Wo. 25 Faik Tek el - ere 
-2 

KOTRA - Saat 12 den SATILIK 
16 yaka 
320 No. ya 

dar Ercnköy Ba~at caddesi 
mQracaat. . -2 

4- Kiralık - Satılık 

14,000 - Haydarpaşa - Ka-FiATi 
dıköy t.raSl 

odalı ban 
hktır. M 
tar cad. 

nhtıma yakın S kat!ı 9 
yolu bahçell tA.glr ev satı-
tıracaat: Tabiın Şchltmuh-
1/4 Veli. T: 43.(86. D. 352. 

11.00I - Şlşll dvarmda bir FiATt 
tat ilT.erln 
kA.rgir ev 

e S oda hol bahçall modem 
ıııatıhktır. Müracaat Taltsim 
tar cad. 1/4 veıı özder. D. tşçt ARANIYOR - El ile i§ler tr1 Şehitmuh 

kotaJ emaklnelerlnde çalışacak usta, 34_5_. __ 
u blllr yeya öğrenmeRe hevesıı ka.- FtATi 

-
21.000 - Tepet\st.11 elnrm-
lı 3 - 4 - li odalı banyolu hol dm, erkek l§çlle~ fht.ıyııç Tardır da 3 nt 

lstıyenlerln MeJımutpafa Ynnm han manzara.sı 
415/49 No. Ali Güvence müracaatları. satılıktır 

a~. blna .sa~lam apart. 
Mtlracant: Taksim Şehit-

d. 1/4 Veli. T: 43.™. D. 
______________ -__;;.ı muhtar ca 

18 - ZO YAŞLA&INDA - Ehhha.t.l 355. 
. 

.000 - Omnanbeyde 4 tıı.tıı 
JWhıde beklr kız !tçlye lbtlyaç n.r --
dlr. istetıllertn Uzun~ eaddesl FiA'l't 37 
Ban arkası IOtakta No. ı Yeni Lftl. örder od 
boratuvara mfiracno.Uan. em apa 

d alı banyolu bol :yeni mo-
d rt. •tılıkhr, Milracaat: 

tmuhtar 
BiR TİCARETHANENİN - Yazı ~ Şeh1 cad. I/4 Vcll 

43.488. D. ~7. Jwlertnde çalı§?D&k tızere yazısı cliiz- der. T: 
sin ve daktilo blllr, eski yıw defter FiATi 9 • ooo - Tarlabafı elvarmda 

odalı apart. tekilde yapıl-JUabWr ge~ ve fan! bir memur tatlı 7 
aıanmaıtta.dır. Ticaret mektebi me- 1D1J Iradı 
nniarı t.erclh edilir. Muf~an ts- satılıktır. 
tanboı PQ8ta kutusu S37 1e yazılma- 1/f Vell T 

3 
82 Hm. ayda. tlgir bir ev 
MQracant Şehltmuhtar cad. 
: 43.486, D. 359. 

il, 

.ooo - <>smanbey clvann-
li - 8 odalı hol bahçeli ç<* 

AYAll *'LlmiHDE ÇALIŞACAK - :PiATi 13 
llhd keftl ca.teret>ıen h1r gençe ııı- a 4 tath 
u,aç vardır. AJlık 20 llradır. Büyük sallam bir 
"-tane '*1. 1 Ko. 1'& aat 12,30 - raca.at: Ta.ks1 

d 
apartınuı.n satılıktır. M._ 

m ŞeMtmohtar cad. 1"6 
!!.30 arası mftracaat. eli ömeıı y, T: G,489. D. see. 

c VE ıs YA.llNDA - bı kllm ter- ~ .. - -
lılıellle ~ m~ ltılan ·ıabsllile r.14-.a1. - .ooo - Be7ollu civarında 

,akın 1 katlı ' der oda!l 
152 ııra ayda lllJ&l'i. atıhll--.W olacak blr ba,ana lhtıno Yal'- Raın-,aya 

-· çıneııaTQSlarda )'U'hkta olan ol, iradı h 
ı: Tatıdm oeıııımuııtar 

eU ÖZder. '1': 0.488. D. '53. 
.. nezdhıde n1eeattır. c1m _,_,. tır. Jıtilraeaa 
llhehlan UO - 10 arası telefonla cad 1/4 V 
•lracaat. 
llUBASİP .&BANIYOR - ı.t~e

hbda bir tscaıetbane ~tn bir mu
ı..ap aranm.ktad.ır. Asterllkle &11-
ba olmayan betAr orta yaşlılar ter
tlb tdllettktlr. fJartlar görii§ülerek 
brat'lqtınlır. İsteyenlerin muhtasar 
bal terclimelerlle İstanbul 345 po6ta 
b.ıuauna bildirmeleri rica olunur. 

-1 

.000 - Maçka elvannda rurt zs 
tatlı s 

apart ... 
Şebltmuhta 

.4&e. D. 

1 - 4 Odalı ve banyolu bir 
tıhktır. MOracaat: Talc51m 

r cad. 1/4 Veli ömer. T: 
43 seı. 

·'°° - Pangaıtı civarında 
3 - 4 odalı banyolu blr apan. 

)ıroracaat: TaUlm. Şehit-sa 

riArt %5 
k.aUı s 
tılıktır. 

d. 1/t Veli Özder. T: ~.'88. muhtarca 
• 362. D ' 

:&BfAM" 
8ah.lfe ' 

BEBU - :ıaomc Bebellc caddesi. tbd'VERSiTE T&llSİLt YAPAN 100 .,...,, i-m katlı 1 odalık- ftc1 bin. metre Temiz b!r ane,e mensup bir - O .w.u.AYA SA.'DLIK -n' - Ba- YVKSEK MEKTEP TALEBESl -
1Jı1boe ııe atllıktır. lllOO Hra • ctoı;... ll!r aile nezdtnde ,emen olma tenç ~ lc:a~de fimendıfer ;yoluna nazır Ehven ııatle riJnz~. tlzlk, kimJW 
ııa. '1'abim. şetıttmabtar caıd. 1/4 'N1 tile pan.!iyon tutmak iıılt!ror ~ senli bahQell ft1 daireli tlZ'ılaP. Mn.r- dermrt terlr. Orta. - ııae blttrJne oı-. 
tıeıeton OISG. leı1rı ap.ğıdak1 adr4!!8e tali~ asl: :.!::rı:o· 40 Nab:n e&mh maıtn- ~ lmtllıa:n1anna hasırlar. 'Mi-

BEYOOLUNUN OÖBEÖtıifDE - .res!.er1 De ~mnnetert Jiea olunur. Y Sımya, - 2 flUD da P.U. rilmuzuna milracaat. 

Tramvaya 7&klJl 1 tat.1ı beler odalı Mrea: Doktor Raif :Demiralp Bnlıke- SATILIK ECZANE İsto.nbula. - I 
~~ bir apartmıan a.tıbkt.ır. at:r. - ' JILbıı bir 'ff?A.yeUe. ı.tanbulda An- BiR ALMAN BAY.AN öliRET-
Vell ö.der~=~ :-.:-:o No. SATILIK EV - 'O'ıslriidar Ta.bek- bra ~adde,,t fi nmnarada ArUe mtı- MEN -Talebelere, büyüklere gramer 

• • • • l1ra lar Bty6k: seum Pal& oaddes1 No 14 racaa • ~ muhabere dersleri vcrlr. Kolay 
XAllllÖYDE - TNmvay cadde- 8 odalı ttraya eher)fll gelirli lç~de- metodla altı ay zarlmdıı Almanca; 

sinde bir dtıkkA.n wthıde 4 kat 10 tilere mtıracaat. _ 1 SATJLIK -Bcylcıt>cyi Abd~ ~- Ber yere gider. Mü~eseler-
oda 1cAg1r btr k1)çtlk ha.n atıhktır mahallesinin Frenk Tepesinde GQ- de mmnırlar ve mağazalarda çalış~ 
T::lblm Şehltmuhtar caddesi I/4 Veli TALDDIAME VEYA AYAZPAŞA müş Yol 19 nıımarnlı s dönüm mey- Ara .tenogro.fl ve mektup yazma 
ÖF.der Telefon 434811. 20,000 :nntı DA - 2 - S odalı taıor11erll sıcnk su- valıklı ba.hçes1 Boft9:z;a. n Qamlıcayıa öitrctlr. Akaamda P.S.K. - ı 
dosya 364. la Jdrahk daire aranmaktadır. Bey- nezareti bulmınn 5 odalı k~ mtı-

oğlu Sakım~t ca.ddesl 23/1 Yilksellt bktır. - 2 TUNA DERSEViNDE - Muktedir 
35009 :ıJRAYA SATILIK ARSA - Em!Ak. Posta K. 2270 Beyoğlu. lUe muallbnlerl tarafından ort4 119 

BüyQkadada Yılmaz Türle eadde.!lnde SATILIK EV _ 8tiltanahmette bee lJse ta.ıebelerine r.lyaziye - 1lzlk .. 
lskeleye lO dakika mesafede 2400 kil- TİCARi Mt}ESSESE BABİBt ·Bta oda""' blr mutfaktan ibaret tt1 mth kimya ..e Hsan dersleri verUmektedtr 
soi' metre murabbaı arsa atılıktır BAY_ şen ve temiz blr ane yanında ev acele satılıktır. Kuyusu,~ Ak.saray Atatürk Bulvan No. 88 - n 
Yılmaz Türk caddestnde 10 No. y;, bir oda aramaktadır. Akşam'da. (T. zemln ta.tında -•·bir--.... ve ---...----------
mtimcant. ...r~ k.t "-- ı>........., U\ll&.Uı"-"' KB.) .ı-...,..uzuna me upnı. - S kömtlrltiğft Tat'dır. 06rmetı: ,.. tenı!- 'J."m'CA DEBSEVİNDEN - 'O"nlver-

SULTANARl\!ET'l'E - Tavukhıı.ne ttnl anlrunnk tlzıere Bb'kedde Me- ıılte 7. it. B t.-ılcbesl !çtn mütehnssıs 
soka~ında 12 num:ıralı ev aceJe Sl\- DEVREN SATILIK İÇJttı,t KiK .serret otell mftstcch1 :t.ııman candana ~ tıara!mdan tecrübi 1iztk 
tılıktır. İclndekllcre mnracaat. _ 2 GAZİNOSU - Kalamış vapur iskele· mtıracaat. _ 1 " v. tım.Ja :tursla.rı açılmıştır. Ak

sı önündeki ~lek 1çkl11 kır gazino.su 
KADIKÖYDF. Mühürdarda <levren acele satılıktır. Tallplerln ....... ArBY Atatftrk Bulvan No. 88. - 3 

tramvaya, denize ya.kın 6 od-,•ı .... g!r, +_,,,_ tl.000 LllloAYA - XlU'tulufta ..._ 
i.U AU gazlnO müsteciri Emin ~une mft- da bf tte - ... anı konforlu ev c7,000ıı ıı-ya -tı- r r aem ... ~bqı dftk'Jdlnb kA- nn.K ...,...., ........... ·t .... ~ racantlnn. gtr bina satılıktır 'iP .. ..-.... eadd Y"'· ~a:..vRulN'.a. - Lise pro!~ t 

lr ktır. Kara.köy Melek hnn No. 8 Em- ------------- abıde Bbıemkôy ısta:;;;;d: kmıd:: rtl. ~. Pransmca denıler1 vertr. 
kservls'e mfiraca.at. SATILlıt BAHÇE - (1600 m2) Fev- nıeı Kleantı:ye mtira t Jlektep talebelerini ikmal imtllıanıM: lA ntıYtlK ı,.\NGADA _ Kiglr e odalı tallıde nezareti, tramvaya, Salacak ________ eaıı. __ • ____ 2

..- bazırlar. !fer yere gider. Şartlnr mtl-

m tertibatb. beton sıvalı, ev c8.onoa pH'ıJına pek ynkın, içinde 200 meyva 

5 
'89.ltth'. Akşam'da. R.R. rümuzuna. 

Iraya satılıktır Karnköy MP.lek h:ın a~acı, samıç, bostan kuyusu .ardır. - MÜTEFERRiK - 1 
o. fi EmHl.kseı-vts·e mürncant. Görüşmek ve izahat a.lmak ı~ Ga

ta 
l 
N 

n 
su 
el 

YALOVA - Civannda .200, dö
üm meyve. bnhçesilc .300• dönttm. 
lu tarla 4 odnlı evlle beraber 
0,000 liraya satılıktır. Knrnköy4e 

Emlfıkseıvls'e müracaat. 

Ca 
n 
§1 

kö 

BOÖAZKESEN - ciDANGİR -
ddcshıde. Anndoluhisnrmda. Fe

erb3.hçede. Büyfılaı.dndn, Tar'laba
nda ucuz ars3hr satılıktır. Kara
y Melek han No. 8 Emll\kservts'e 

m nrae1nt. 

bi 

6, 
Ka 
vls 

BESİKTAŞDA - Fındıklıda, Har
yed, Veznecilerde, Moratpoşada, 

Boğaziçtnde, Kadıköyde cı.ooo -
00011 liraya ahşap evler sıı.tılık.tır • 

ra.köy Melet han No. 8 EınlO.ksıer
'e mfirncaat. 

kil 
me 
kö 

BAÖA.ZiÇİNİN - En glizel mev
nde '10,000 - 120,000 liraya mükem-
1 konforlu yalılar sıı.tı~ıkt1r. Kara 
y Melek hruı No. 8 Emlr..~en'is'e 

mü racant. 

rln 
mi 
kö 

GAl,ATA - BEYOOLU - BemtJe
de ldrnlık veya satılık bllyük. ta
re muhtn.ç evi, hanı olanlar Kara
y Melek han No. 8 Eml~kserv4--e 

mü racaat. cmüşterlmlz vnrdıh 

YE 
ar 

vls' 

BOÖAZİÇİ - KADIKÖY - SUADİ
YE - Ktı.dar c2,000 - 30,000• lira 
asında. b:ıhçcll satıl?k evleri olanlar 

Kamköy Melek han No. 8 Emlakser
e mnracant etmeleri. 

00 
c20 
ha 
Me 

AYASPAŞA, TOZKOPARAN, BEY-
1.U, GAl,ATA - SCmtıerlnde 
,000 - 250,000• llrnya knd:ır sattlık 
nı, ap:ırtımanı olanlar Karnköy 
lek han No. 8 Eml!kserds'e mü

acnat. cMO:,tcrllerirntz vardın r 

ş 

Her 
ba 
tıl 
Em 

~Lİ RUMELİ CADDESİNDE -
bir konforu tamam, sajtlnm, ltAgir, 

hçell, büyük ev c30.000. liraya sa
ıktır. Kam.köy Melek h:ın No. 8 
llkservls'e mürar.aat. 

s 
CEYRANDA VATAN ECZAJ\~t -

a.hlblnln hastalııtı dolayıslle satı
ır. Sahibi Rıza Atnsağuna müra
t. - ., 

lıkt 
caa. 

ren 
n 
satı 
Eml 

AZAPJUPI - Caddesinde 12 dal
• dilkkA.nb t~gtr, sağlam geni.§ 

ezaretıı apartıman .ıoo.ooo. liraya 
lıktır. Karaköy Melek ha.n No. 8 
!'ltservls'e müracaat. .._ 

K 
zar 

No. 

INALIADADA - Fevka!Ade man
alı birçok arsalar metresi c75• Jru
~n satılıktır. Kara.köy Melek ban 

8 EmIMaııervls'c mllrncaat. 

HECA.TİBEY CADDESİNDE 
c7 - llh odalı kA.glr Mle evleri c5,200 -

o.. liraya aa.tıııktır. Kamöy Me
han No. 8 Eml~e nıt1ra

8,80 
leıt 

t. caa 

s 
sem 
tarı 

ATILIK, KİRALllt - Muhtelif 
tıerde apartJnan druct!n tött 
a. ara ehven ftatıe satılık " ki-

ralıktır. Şlfll Posta kut~ı 4'1. - 1 

A. 
oda, 

CEl..B 8.&TILIK UGİR BV - 4 
blr ııota, mutfak, elektrik, mun

m claYarla çevrllmlt bahçe lçln
JM7" alaçlı denize manzarası 

ıalnuuueı handar blr n atılıkb.r. 
06Pmek ~ Rami Cmna mah•\M 

abrtstan dalc 1 Mo. ya, pazarblı: 

tas 
de 

.K 
;için 
bay 

de: .&quı IWtieıd Din mennmı 
~ llfahen mtlracaatıarı. 

lata, Kefeli Htirlyet handa mnteah-
hlt Sami Kutrlyc müracaat. Tel: 
43490. 

KELEl'iR APARTl\JAN - Y..nçka
nın gayetle muteber bir mevkilnde 
tromvay ve ot.obQs tevakkuf mahal
linde havadar giine!!li ve nezareti ha
vı modem tnrula tnşa ed~ sene
de 2 b!n lira lmt temin eden blr 
ap~rtman 35 bin 11nıya ncele 19.tılık
tır. istiyenlcrln Beyo~u Ağa Camı 
İstiklal c~dd63i No. 153/1 de bay Rı-
fn tn mümcantlan. - 2 

Y. MtJllENDts TALEBESİ - Geo
metri, ecblr, fizik, Jdmyada.n ikmal
leri kısa ram.anda ~lı1r. K1lhen
ctıa glrl§, olgonhlk, Hse b1timıe :lmtı
hsııln.ruıa hazırlar. ~·da Ş.H. ya 
mttracaat. - ı 

Y. MÜHENDİS TALEBESİ - L1!JI 
talebelerini, cebir, hendese, tız1k, :tim
,.. demlerinden eyUlle ve m.fllıendls 
~ ımtnın.nlanna lluırlamatta.dır. 
M11racaat: Aqıım'da tr. ö. 

6000 LİRAYA KÖŞK - Teşvilc1ye 
cıvannda, 14 oda, büyilk agaçlıtlı bııh 
çe, elektrik. su, 47 liraya kiradadır. 
Beyoğlu Umum Emlt\k :snrosu M1s 
sokak 17/1 Tel: 42336 - ı 

PRANSIZCA OLARAK - ~ 
flz1k, Jdmya., tabliye Ye l1ııaıı dc.t3?e:r1 
"1'll1r, evlere ,sdll1r, tıa*.r elıftlldlr. 
Akşam guete.s!nde ı. tt ı lhm:ızana 
meıctııpla m!ıracaat. 

% 9 İRATLI - Beyoğhında, Talt-
81me çok yakın, lbavo.dar, btı.yllk bnb
çell, ma.ktuan 9.000 liraya aatılıktıl'. 
Beyoğlu Umum Emlh Btırosu M1s 
sokak 17/1 Tel: 42336. - ı 

16.000 LİRAYA - Beyoğlu. Ka1ycm-
cu cadde&nde, & knt, b:ı.nyo, ha.va- ~--••ill•••••••••••••••••••••lll. 
gazı. havuzlu bahçeli, 996 Um ımtıı 
ynnıı boynlı. Beyoğlu Umu Emlak Bü
rosu 'Mis sokak 17/1 Tel: 42336. - 1 

FATİB ATİKA.Lİ'DE - Nureddin 
Tekkesi caddesinde 39 numa.rnlı 1kl 
bö!ük 9 oda ~am a~IarHe aüslü bti
yük bahçe ve mü.ştemDft.t ıralreslle 
elektrik suyu cami Urgtr ev satılık
tır. Görmek 1çln lçind~kllerc, görüş
mek 1çln Şcbzad<lb~ında Asaf ecz:ı
neslne müracaat edilmesi. - s 
ŞEHZADEBAŞINDA - Caddeye 

na7Jr sekiır, oda bütün konforu cami 
içi dışı yağlı boyı:ı.lı ev satılıktır. ŞCh
zadcbaşında Asaf ecmneslne mtıra
eaa t edilmesi. - 2 

UCUZ SATILIK ERAZi - Kadı
köy Acıbadem Nlşa.ntaşı asfalt cad
dede 44 numaralı blr oda, blr ablr, 
lk1 kuyu, 3,5 döntım erazl, muhtelif 
çam ve meyvt} ağaçlan ve J.tamıa.r.ı.
ya nezareti bulunan H metre yilzü 
olan köşk yeri aa.tılıktır. Görmek için 
içindekilere pazarlık için 18 den 19 a 
kadar Galata Ada han 15/l numa
raya o saatten sonra telefon: 81449. 

-2 

KELEPİR SATJLIK KÖŞK - K&
dıköyiinde Acıbademde Zsat Pa.,a 
sokağında 19 numaralı asfalt cadde
ye 1ki dakika mcsaf\Xle merhum Hn
eı Ahmet Kerlmzndc köşkü demekle 
mnruf içi dışı yağlı boya. 3 kat 8 oda 
bllyük baçhe çam ve mcyva nğa.ç.lan 
elektrlk b:lhçcdc ayn mutfak, ı:e
l!mlık 3 oda bftyilk ahır icabında 
gar.ıJ yapılır. Mü.ştemlllt Ye fevblA.
de neza.reu olan yeni bir k~k acele 
satılıktır. Gör:mek içlzıı içhıdeldlere 
görüşmek için İstanbu1 Balıtpaza.r 
P&§a aokak No. 15 Telefon: 22931. - 2 

F.MLAK MERmlLARllfA Bt1:rVK 
FIRSAT - Kadıköy{lnln•en. motel}& 
yerinde altmda dört dtıttAn tısttı 
gazino ve tema betx:marme, temell 
Rady0 Jeneral, ftzer:l.ne, blrbf icat 
~ablllr. K.lrna ayda. nee 190 ~ »
ra.sı. Bangazı. •ldı1i[. .. tıe818atı 
tamamdır 50 000 llıacllr o.lata· 
Otlmrük ~

0

XürtçQbqı
0

han Mo. İ 
Tevhid Aslan'a m11racaat. - J 

'l'tlrklJ'• 08.mlıurl~eti 

ZiRAAT BANKASI 
brulq tarttıt: 1818 - l!ermayesi: 100,000,000 Türk Urası Şube ,e 

ajana adedl: J6!S 
Zirai " tlcad .._ nevi •mm m••mıelell!d 

Para blrflctlrenlere !8,800 Hra ikramiye yeriyor. 

f 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve 1tu>araıs tasarruf hesaplarında en 
aııı IO Hra.n buhmanlara eenede 4 defa oeıı:necelt kur'a ~ 8.fağldald 

plfıl:ıa röre :ikramiye dalttılacalı:tır. ' •t 1.000 Unhk 4.000 Ura 100 adet 50 Urabk 5.000 Ura 
' • AO • ı.ooo • uo • "° • -t.soo • 
4 • 250 » 1.IOO • HO > !O • uoo • 

40 • ıeo • t.eoo • 
DiKKAT: Hesapl!ınndnkl paralar bir sene ~inde iO Uradan aşaıtı 

dil§mtyenlere lıtramtye çı~ takdirde 1' ~ fazlaslle veruecekt.!r. 
Kumlar senede 4 defa 11 eyl61, 11 htrlncikanun. 11 mart " 

11 hadrıın tarihlerinde çekilecektir • 

Yikaek mühendis mektebi 
Sab nalma komisyonundan: 

Mehtet>lmlzln eoooo parça çamaşır yıtama lş1 'ltapllJı zart usulile eksilt
meye tomılmll§tur. Beher ııarçanm :maJıammen tıedell ıs kurut Te llk ıe.. 
m.lDatl e llrac:W'. Dilltme 11/111942 aat l1 de ,.apılacaktır. Fa~ mal\l-
mat Jıvlıı mQdth1.yeie mQruaat. c800b 

Transit Yolu Erzurum Mmtaka Müdürlüğünden 
..... , J"OID1Ul KMM6le ~ dahWn~ 11127 lira 16 tvuş ke§lf 

beddl -..ıı ... tllllDlrak lllD8 ihale glllü olan 1.S/'1/9'2 ciıDJbıde tallp 
cıabnıanne ~ 11/1/M2 gtbıtındln bir ar mtıddet.ıe pendıl& 
~ar. eeratı uıos ıueteatnhJ S-8-9/temmuz/ M2 pıııertndet.lntn 
a,mdlr. :t.cııılı!!lert mtneMGan. c'IT13• 

&ıtin Mal Müdürlüğünden: 
, .,. Hwe""MI& 1** .. ftPQnlll1Dl lıMl,el enbzı 111'1/142 ...... 

o 

BATILIK r.c.zurz - BolU'çhdıı rR' dlln ıt1bılnn 11 Sin mMıSetle ~ arttırm.ra tmnılmqtw. 
ALA.TA8.&RAYDA -10 daireli, at- Rumeli ahllinde en "1ek n bhb'- Jbale 1W81MJ taıtblne -tj=dlf ..ıı gtlnlt .ast H de Bart1D mallyesınde 

tında dCkt!nlan bulmı1ln :renl bJr llk bir mahalde bulunan bir ec:zımıe m~ komlnon hmımDe ~tcübr. 

-ı 

epa 
safl 

rbman ucuz atılıktır. eenelft aatıııktlr. İ4teyenJerln matupla -- lıhnattat tıemtnat D llrad!r. BU6ımmı masraf ye realmler M.mUen aı.. 
geliı1 "500 lira. Her gün 10 - ti ya bt2znt İst.antmlda Karakör ~ CIJ& attur. arası Tel: M829. -1 ta., a!tmcı ıı:atta n :sa. :ya m6.n.- 'l'&llpltttn IQtn ed1len ctın "eaatte temınaı at~elerUe bh1Dlte ~ 

caatıan. _ 1 Jmda banr buhmmaJan Dln ol.nur. (8246) 

SA 
clrll 

TILIK ARSA - Kasımpap ZJn
kuyu caddesinde cami eiftftnda ACELE BATILIK KZLZPta rv-ON Y AŞINDAK:i - bir erkek c;ocu

la refakat etmek üzere 1y1 İngilizce 
bne:n bir bayana ihtiyaç vardır. :tste
ftnler Sultanhamı:ı.m Emin bey han 
~da 22 No. ya müraca.:lt. emelert. 

NBEYDE - Tramftya :ya- 85 OSMA 
tın ll tat 
partıman 

Dosya No. 
ca.d. 1/t v 

numaralı ntn bltlflğlnde CM>> LER - Edlrnetapı At.ıçcltı:n& tra.mvq 
relik bir arsanm nuıf htmesl eh- dw.ralma yatın 1 odab. k6glr 1200 H-

Güzel aanatlar akademisi aergİIİDİn 
müddeti uzabldı 

h 5 eer odalı banJ'Qlu btr m et 
satıhktır. aooo liradır. Ten 

351. Taksim Şehit.muhtar Çı 
eli ıeıefon aw. _, 

ftatıe at.ılıktır. Arsa karpsmda :ta 5 od.ah denize etrafa fevkall.de ac.tertlen amaml alf.ta tberlne, btıtün ırubelerln lşttrl.klyle ıan,,_ 
lcna3 s:>lqLkta lH n11mar&da bay nezaretli 2000 D. 1'. ft8 Galatasaray tarihinde aeıJ.mıt olan seıwt 13/8/142 akşamına kadar devam edecelctlr i1ı1 

Tahlln'e mDracaa\. - 2 Emllkif tıeı: 4IOIO. - ı: stm IUl 12 dıra 18 • kadar blltiln zı,arctçllere açıkt.ıl". .aTI• · 

a 



S~a~h~lre~8~=======================;::::::====----~----===:~~~~~'=·=~=·~$=~=·=y========~~~=======================---=-=-;============~=A~0'-:-L~lD~~ 

&özen Krem 
Haklld güzellik kremi -· 

Gözen Pudra 
en ince tutan pudra 

Yeni renkler -
Gözen Briyantini 

Krlstallze ve lildl 
Yağlı- Yalm -Güzellik Sütü - Cildi gençleştirir. Kadife 

gibi bir ten yarahr 
GÖZEN Allığı cazip renkler - LAvanta çiçeği. 

[ 

SEV BENİ 

GÖZEN'ln dört kokulu losyonları ~~ 
llVLYA 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe parfumu 
Itriyat depolan Gözen müessesesiBüyük Postane caddesi No. S 

Kızllay hastabakıcı hemşirele 
_Okuluna Yatılı Talebe alınacaktır 

Tahsil müddeti üç ~nedir. 
Yemek ve giyim parasızdır, ayrıca harçlık verilir. 
Mektebi bitirdiği vakit derhal Devlet hastanelerinde ıerefU va
zifelerine tayin edilirler ve aynca hemşireler yurduna lza olur
lar, ipiz kaldıldan veya tekaüt oldukları zaman yurdda iaoe ve 
ibateleri temin edilir. 
Kabul şartlarını haiz olanların memleketlerinden lst.aınbula ka
dar yol paralan Cemiyet tarafından ödenir. 
Kabul fArllan: 
1 - Türk tebaası olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olmak. 
3 - Yaşı 18 den a§ağı ve 25 ten yukan olmamali, 
4 - İffetli ve iyi ahlük sahibi olmak, 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili bitinniı oldu~unu gBı
terir vesikaaı olmak. 
6 - Evli olmamalc, 
7 - Okulu terkettiği veya be~ senelik mecburt hizmeti ifa etme
diği takdirde. okulun tahail nıuraflarınr ödeyeceğine dair bir 
kef alctname vermek. 
istekliler lüzumlu malumab ve müracaat evrakını, Ankarada 
Y cni~ehirde Kızılay Umumi merkezinden, fstanbulda Akaaray
da Kız-lay Hastabakıcı Hemıireler Mektebinden ve diğer vil&
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 

. . · PEK YAKINDA .- · 
. -~MODERN KIZLAR; -~-, 
... · . Yazan: MAHMUD YESA~i . . . .~ . . 

Krymettat halı meraklılarına 
Cayet kıymettar emsalşiz bir Acem halısı Sar.dal Bedesteninde te~hir 1 
edilmektedir. Ai?us•osun altıncı Per~cmbe ~ünü mÜ7aycde ile satı

lacaktır. 

Ankara Belediyesinden: 
l - Cebecide Aktepede yaptırtlacak su deposu inşaatı on beş gün müd-

detle ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konu~muştur, 
2 - Muhammen bedell t.18940• lira c93:t kuruştur. 
3 - Teminatı d420• lira •57ı. kuruştur. 
4 - Bunun 11/8/942 s:ılı günü saat 11 de talıblne ihalesi mukarrer bu

lunduğundan şartname. keşlfname ve kroklslnl görmek tsteyen!crln her gün 
encümen kalemine mfirncnatlnn ve isteklilerin ihale günü o1an 11/8/942 salı 
gunü s:ıat ona kadar 2490 numaralı kanunun 32 ncl maddesı sarahati veç.. 
hlle tanzlm edecekleri tekut mektuplarını Belediye dairesinde müteşckltil 
enc!lmene vermeleri. c5766• tBOOh 

Şo se ve Köprüler lst. Mıntaka 
Müdürlüğünden: 

70 llracJAn 50 adet 200 - 300 lltrellk ve 108 llrndan 60 adet soo - 400 
lltrellk bidon cem'an 9980 Ura muhammen bedel üzerinden pazarlıkla satın 
aluıaeaktır. 

Pa~rlık 7.8.942 Cuma gfinil saat 15,30 da Karaköy Perçemli sokak ce
maat hanında Şose ve Köprüler ist. Mıntaka MUdUrlilğü e.kalltme komisyo
nunda yapılataktır. 

isteklllerln (748.50) liralık muvakkat temlnatıa. beraber kanunun tayın 
ettiği ves1kalan hamilen muayyen ıün ve saatte komisyonda bulunnuı.Ia.n 

Şartname parası:: olarak idareden verilecektir. (8356) • 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
ı - Su l§lert lhtıyacında.n kullanılmak Uzere alınacak .sa. ton font 

boru on beş gün müddetle ve kapalı zarf wrullle eksiltmeye konulmuştur 
2 - Muhammen bedell cl7250) liradır. • 
3 - Teminatı 11294• llradır 
4 - Dunun 21/8/P42 cumıı. ğnnü saat 11 de talibine Uıalest mukarrer 

bulunduğundan §artnamesinl görmek isteyenlerin her gün encümen kale
mine müracaattan. Ve isteklilertn de ihale ailnü olan 21/8/942cuma g!lnil 
saat ona kadar 2490 numaralı kanunun 32 ncı maddesi sarahat! veçhlle 
tanzim edecekleri tekut mettuplannı Belediye daleslnde mllteşckkll encü-

mene vermeleri, c6150 - 8305• 

Saç bakım• güzelliğin en 
birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 
Her eczanede sablır. 

EH EJ SATILIK 
Hurufat dizmek lcln ıuatrisJerlle 

beraber mükemmel halde bir 

MONOTiP 
Saat 10 - 12 arnsında 43031 
numaraya telefon edilmesi. 

Dr. İHSAN SAMl -
BAKTERİYOLOJİ 

LABORA nJARI 

SEYAHATiN SONU 
Umumt itan tahUla.tı. rrengl 

noktat nazarından CWasserınan 
ve Kahn teamUllert> kan kürey 
vatı sayılması. Tl!o ve sıtm 
hastalıklan teşhisi. idrar. ce
rahat. balgam. kazurat ve su 
tnhlllMı ültra mikroskop\. hu
susi aşılar istihzar!, kanda lire 
şeker. Klorür. Kollesterln mlk
tarlanr.m ta vınt. 

- lokomotifin randımanını ıslah etmek ve 
rahatınızı temin etmek - İngiliz kimya sana
yiinin suyun evsafıuı ıslah etmesi suretiyle ifa 
ettiği hizmetle kabildir. Fakat bu, yapılan 
\'aziCeferin ancak bir tanesidir. Çünkü kazan
lnrda ta~ bağlanmanın önüne geçmek ııakli
yat için olduğu kadar endüstri için de haya
tidir. Bütün fabrikaların, makine \'e tesisatı 
için suya ihtiyaçlan \•ardır ve su hemen da
lma pisliği havi membalardan alınır. İngiliz 
kimya sanayiinin ,,ası faaliyetinin bir şubesi 
de suyun temiz tutulması hususunda vermek
te olduğu teknik tavsiye ve yardımlarla tma
Uit çarklannın müessir bir surette dömnelcrl
nl temin etmektedir. ller sene, lokomotif ve sa
nayi kazanlannda kullanılan milyonlarca ~a
lon su İngiliz laboratuvarlannın icad ve İn

• Divanyolu No. 113. Tel: 209Rl • 

Şoför dikkat! 
Pazar günü sab:ıh 7 - 7,30 Beşik
taştan Köprüye aldığımız taksi
de aslında kıyrt\etsız olan mavi 
bir eşarp (başörtüsü! unutul
muştur. Ancak btr hatıra o'du-

1 
ğund:ın, iyi bir mükı\fat rr..uka
biUnde Beşiktaş Serencebey yo
kuşu Çltıenb.k sokak 16 ya tes
lim edilme<ıi ı-lca olunur. 

Her zamanki gibi seyahatınıza sağ ve sa· 
lim bitirdiniz. Bunu o kadar tabii görii

yorsunuz ki harp zamanında bile demiryol
lanmıza gliven!l'emek imkansızdır. Bir J,oko· 
motifin bözulmuş olduğunu hiç işittiniz mi? 
Gayret, yük ve aşınmanın hepı;i de artmış 
olduı'\l harp zamaıunda bile böyle bir hal 
vaki değildir. J.okomotifin hiç bozulmaması
nı temin eden biitiin ilıtimam· ~·e san'atı 
hiç düşiindiiniiz mü? J~okomotifin yalnız bir 
su kaynama meselesini alalım. İçi11de daima 
su kaynıyan bir güğümün ha~ma neler gel
diğinl, ne kadar çabuk taş ba~ladığını ve bin
nctice daha geç ısındığını biliyorsunuz. loko
motif knzanlanna da aynı şey vaki olur ve 
ihmal e(lilirse lokomotif iyi işlemezvc bunun 
neticesi olarak tren geç kalır ve demiryolu 
işletmesine binlerce lira fazla masarif 
tahmil olunur. Bunun önüne geçmek 

® 
giliz kimyagerJerinin tatbik ettikleri 
usullerle tasfiye edilmektedir. NEOSTERiN 

Sıhhatli olmak için insanın 

ağız, burun. bo~az ve bademcik· 
lcrlnl sıhh~lr tarzda temlz bu· 
lundurması IA.7.ımdır 

/mperial Clze1nical lndustries Li11ıited 

ı adet 
1 • 
!' • 

H • 
10 • 
40 • 
60 • 

1000 liralık 
500 • 
ıso • 
100 • 
50 • 
25 il 

10 

BEBEKTE SATILIK APARTMAN 

Gö~ mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
Cağalof(lu Nuruoımaniye 

caddeıi o~man Şerefeddin 

Bu yollarla glren nezle anjin
ler, grip, kızıl. kızamık dllterl 
knbakulıık, çiçek. suçiçeği me
nenJlt~ tıô.h bulaşıcı hnstnlıklarda 

N~OSTrmtN 

rütveriıasyon \'Cya gl\rgarası 

'!ifaya yardım eder. 

Böyle hastalar He temnstıı bu
lunanları korur, şahsi ihtiyat ve 
tedbir! aldırır. Eczanelerde re· 

-- çetesiz s:ıtılır. 
Hastalann.ı pazardan başka \m 

apartımanı N. 5 J 
he.ı gün aaHt ikiden altıya ka- .. 
dar bbul eder.Telefon: 22566 Zayi - Malatya nü!us meınurlu-

ı:undan almış olduğum nlifus hüviyet 
ZAYİ - 935/93G ders yılı sonu is. I veslkamla birllkt~ terhis ve.-,lknmı 

44 üncü llk mektepten aldığım 60/424 zayl ettlm. HUkümlerı yoktur. 
No. ıu diplomamı kazaen zayı cttım. I Mercanda Mercan ağa hanında 15 
Yenisini çık.'nrcağundan es:klslnhı ' ~ " 
hükmü o!madığını ilı\n edeı1m. • Malatyalı Ali Oolu Hu..,eyln 

F-crldun Görener Sarıkaya 

Beyoğlunun en işlek bir yerinde 
Sinema - Fabrika - Depo veya Lokantaya 

.E.lverlşll bir yer kiralıktır. İstıyeıılerin Beyoğlunda Rus Sefareti kar
şısmda Suriye çarşısında 30 numaraya mürnc:ıatınn. 

KADIKÖY 
SIEN JOZEIF LöSESD 

Tam devreli Fransız Erkek Lisesi 
Talebe kayıt ve kabulüne baılanmıştır. Yeni sene derslerine 11 ey 

lul cuma günü başlanacağından yatılı talebenin 1 O eylul akıamı 
mektepte hazır bulunmaları lazımdır. 

Talebe kayıt ve kabulü hakkında izahat al.nak için cPalar ve 
salıdan ba,ka> her gün 9 dan 1 1 ve 2 den 5 e kadar müracaat edil
melidir. Hakkile lisan öğrenmek için ilk okulu bitiren talebeler ihzari 
sınıfa kabul edilerek orta ıınıflara hazırlanır. Okula kabule dair olan 
kartın ebeveyn tarafından 1 ila 18 eylule kada alınması rica olunur. 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

İdareye mavnacı alınacağından aşağıdaki şeraiti hnlz olanlnnn Galata 

1 
idare merkezinde EnspektörlUğe milracaatlan. . 

ı - Muvnzzaf askerliğini ve tl42 yoklamasını yapmış olına.k. 
Bebeıtln kibar blr yerinde Deniz kenannda gentŞ üç daireli, bol 1 2 _ Zabıtaca musadd:ık hüsnü hal varakası ve Uman cuzdanı hamil 

ziya ve manzaralı bctontı.rme bir Apartıman uygun bedelle satılıktır. 1 bulrnmak. (8352) 
Kalorifer ve sıcak su tertibatı ııe beraber tekmll konforu ve geniş ba.h- T k• B k M·ıı M l" • •d h · d 

çesı vndır. Müracaat: Tel: 60439 Ür ıye üyü ı et . ec ısı ı are eyetın en: 
ı - Meclis polis mcmurlnrlle müstahdemin ve hndemelerlne ynptırıln-

W cak elbise ve kaputların dikiş ışçlllğl için açılan kapalı zarf ckslltmesind& 

ı • ' test günü saat; 15 de aym şerait dahlllndc pazarlıkla lhnle edilecektir. k DEN ·ı z K u L u Bu· . N DEN. .... verUen fiyatlar mutedil vo muvafık g!:lı illmedlğlnden 17 ağustos 942 pazar-

7 • · d • · ·· b t"I 23 T p b ı 1 2 - Hepslnl.n muhumm'n bedeli 5328 Ura olup muvakkat teminatı ııoo ' ncı senet evrıyesı munase e ı e emmuz erşcm e a :şnmı ll d • 
n tertip edilen balonun 15 Ağustos 942 Cumartesi e.k§Jlmına te- ra ı..:.3 - Pa1.nrlığa girecekler bu gibi tanhhut ışlcrini hfisnu suretle ita 

1 edildiği ilan olunur. İDARE HEYETi _ · ettfülerlne ve müteahhit olduklanna dair vesaiki ve ticaret odn.;ının 1942 
1 - • • - - ' .. ... -


