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Meclis müzakereai 

Muhtekirler için idam 
cezası kabul edilmedi 

Mebus seçimi hakkı:nda yeni bir 
kanun lay_ihası hazırlandı · 

Ankara 7 (A.A.) - Büyük Mil-J Mebus aeçimi liyihaıi 
Iet Meclisi bı.ıgün Dr. Mazhar Cer· Ankara 7 {Telefonla) _ Mebus 
~en'in reiiliğinde toplanmıştır. ~r- seçiminin nasıl yapılacağı hakkında 
zıncan mebuıu la1cender Artun un yeni bir kanun layihası hazırlanm11-
ve~at ettiğine aair Baııvekalet t~zke· tır. Bu layiha. eski intihap kanunu
resı okunmuş ve merhumun hatıra· nun esaslanm ihtiva etmekte yalnız 
ıını tiziz için iki dakika ayakta ıÜ· taviihine rnuhta bazı cihetle~le b ... ._.. d'I • • ç ..,. 
.-ut e 1 mııtır. ka· kanunlarda bulunan müteferrik 

Bundan sonra, ruznamede bulu- madaeleri bir araya toplamaktaaır. 
nan tnaddelerin müzake.resine ge~i- Yeni IAyihaya göre, ber vilayet bir 
lerek Van mebusu lbrahım Arvas ın seçim dairesi ve her nahiye bir seçim 
muhtekirlerin idan. edilmeti hakkın· şubesi itibar olunmaktadır. Her 40 
Claki kanun teklifinin reddine d~ biıı nü.EW için bir mebuı ıeçilecek
fktisat ve Adliye encümenleri maı· tir. Nüfusu 40 binden aşağı olan her 
batalirı okunarak kabul edilmiştir. seçim dairesi bir mebuı seçecektir. 

Maliye teşkilatına dair kanul? ile Nüfusa göre ıeçilecek mebus adedi 
devlet memurlan aylıklarının tev- şöyledirı 
hit ve teadülü hakkındaki kanunla· 40 • 53 bin nüfus için bir, SS-59 
ra bağlı cetvetlerde değişiklilt yapıl· bin· nüfus için ilci, 135 bin nlihia 
masına dair kanun layihasının bir için üç, 1 H bin nüfuı için dört, 'da· 
maddesi hariç olmak üzere diğer da fazla nüfuslu daireler için bu ar
maddeleri tasvibedilmiıtir, tış esasına göre mebm ieçilecektir. 

Meclis pazartdi günü toplanacalc· 22 yaıından yukar. erkek ·n kadın 
tır. seçim deFterine kaydedileceklerdir. 

Et fiatini ucuzlatıliak 
Belediye mezbaha g~lirini arthrmak 

için buna bir çare arıyor 

CUMARTESİ 8 Ağ\istos 1942 

Cüm'hurreisi 
• • 

Dün Ankaradan 
Kayseri istikametinde 

hareket etti 
• . 

Ankara 1 {A.A.) -Cümbur· 
reiai, Milli Şefimiz lımet lnönU 
bu altıam saat 23 de huııui 
trenlerile Kayseri istikametinde 
Ankaradan hareket huyurmuılar 
ve iıtaıyonda Büyük Millet Mec· 
liai reisi Abdülhalik Renda, Baı· 
vekil Şükril Sarac;oğlu, Genel· 
kurmay Baokanı mare~a1 Fevzi 
Çakmak, Vekiller, Parti idare 
heyeti üyeler~ Mebuslar ve di· 
ier askeri ve mülki erkan tara· 
fmdan ıelamlanmıılardtr . 

Çin elçisi dün itimad
nameıini takdim etti 
Ankara 7 (A.A.) - Çin hü· 

kumeti tarafından Ankara elçili· 
ğine tayin edilmiç olan ekselans 
Tsou Şang - Yu bugün saat 
J 6, 30 da Çankaya köşkünde 
itimadnamesi ile selefinin veda· . 
nameıini mutat merasimle Reiıi· 
cüm'hur İsmet lnö.nüye tevdi et• 
miıtir. Merasimde Hariciye umu
mi lcatibi Numan Menemencioğlu 
da hazır bulunmuştur. 

Elçi ge1iıinde ve gidiıinde bir 
aıkert müFreze taraFındıın ı~lam· 
lanmııtır. 

Bu akşam Buyükdere 

BEYAZ P AR,KTA 
• Bfiylik San'atklr 

MÜNiR NUREDDiN 
.. 

ve arkadaştan KONSERİ Neş'e ve eğlence gecesi 
L Konsomasyon 4~ kuruştur. 

' Sahit:>l: Necmeddln Sadak - . Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Ak§am Matbaa.il 
' 

BU S.A.BARKi TBLGBAPLAB 

Nevorosisk 
Tuapse 

tehlikede 
Almanlar Kafkaayada 

açtlklari gediği 
geniılettiler 

Hindistan' da Moskova .. 
konuşmaları ka~ar bugune 
Amerika'mn Ankara 

büyük elçisi de 
Moskova'ya gidiyor 

kaldı 
Hint hükumeti pasif 
mukavemete kartı 

tedbir alıyor 
Berne 7 {A.A.) - Amerikanı 

Rusyadakt eski büvlik elçls1 olu 
şlrtıdi Ankara büyük elçisi b_µlu 

Londra 8 (A.A.) - Rusyanın nan M. Steinhard'ın Moskova'ya Londra 8 CA.A.) - Hlnt hfiktlıneU 
er. mühim sanayi ıellirlerinden biri ~itmekte olduğu Bale'de çıkan halkın hayatı için ınzumlu ıey satan 

1 olan Stalingrada ve Kafkas petrol Natlonal Zeitung gazetesine bil dükkAn1arın kapatılmasını Yas:tk et-
kuyularına kar11 Alman tehdidi art· 1irilmektedfr. mlştlr. Bu evvelce, p:ıs1t ltaatsirlltte 

d L kh · 1 'd kullanılmış blr sll.!htı. maktadır. Stalingra münim bir aa· Diğer taraftan Sto o m en Londra 
8 

(A,A,l _ Hlnt kongre 
nayi merke.::i olduiu gibi, Kafkıuya· blldirildiğlne göre Mo3kova ko partisi icra komitesi dun toplanmtf
yı Rusyanın diğer taraflarına bağla· uşmalannda bilhassa bir Ja t.ır. Liderler Hlndlstan'dan İn_glllzle
makta ve Rusya için hayati ehemmi- oon hücumu kar.şısında Rusya rln çckllmeslnl lsUyen Hint kongre 
yeti olan Volga nehri üzerinde bu- vı mukavemet edebilecek bir du partisi komtteslntn karan lehlnd'e 
lunmaktadır. Ruslar bu mıntakada ruma sokmak için yapılacak yar nutuklar söy'ledikten sonra toplantı 
fevkalade ıiddeıli mubaıebeler ol- dımın genlşliğl ve çabukluğu gö bugüne bırakı!.ınışt.ır, Icra komıt.csı-
duğunu bildiriyorlar. rüşülecektir. nln tekllflnln bugun reye konacaıtı 

Kaflcasyada Almanlar cenup İiti- İkinci ceplıe •ayı· ası tahmin ediliyor. 
kametinde açtıkları gediği genişlet· " Hint müslümanlan lideri Chma 

1 Londra 8 (A.A.) - lngiltere dlin gece söylr'diğl nutuırt.a dem~Ur meğe muvaffak o mu,lardır. Sovyet ve Amerika elçilerile Amerika ge ki: «Hemen bir mllli Hint htikCıme~ı 
tebliği Bielaglina cenubunda Arma· nerallerlnden Bradley'ln ve Ame te.,klll 1mkAnS1zdır. Bu HLnciu'ianıı 
vir ıebrine çekildiklerini bildiriycn. rika'run eski Moskova şlmdl An t.ahakkfimU demektir. MU31üman'ar 
Armavir mühim bi,· demiryolu mer· Hlndulann tahakklimunü kabul ede· 

1 k 1 1 kı:ıra elçisinin Moskova'da top kezidir ve petro uyu arının ıima "' mez. Kongr~ partlsl nılislümanıar:a 
ve garba aynldıldarı noktadadar. Al- lanmalan Mihver memleketlerin dl~er ekalllyetıer1n mentaatlertnı h\
manlar cenuptan ziyade garba doi- ·:ie büyük merak uyandırmıştır. ce sayıyor. 
ru ilerliyorlar. Hedefleri Maikop Bunun mühim h!dlselere alamet Gandhi'nin beyanatı 
kuyuları ile Novorosisk ve Tuapse teşkil ettiği, mevzuun iklncl ce Bonıbay 8 (A.A.l - Gandhl ŞU be-

~-------------r limanlarıdır. Bu liman1ar tehlikede· be olduğu kanaati vardır. Alman yanatt:ı bulunmuştur: uJ'aponJ:ınn 

T• t v k •ı • d'r ları ikinci cepheye hazırlama· Hlndlstana gtrmeıerlııl istemiyorum. 
ıcare e 1 1 \'oronez'in cenubunda Ruslar Don için Alman gazeteleri bundan Çlinkli bu hal Çın'in ve Rusya•nın 

nehrini geçerek iki yeri iıgal etmit- bahsetmekte serbes bırakılıyor· sonu manasına gelir. Rusyt\ ile Çln'ln 
lerdir. Almanlar burada müdafaa ar. telılketıerine sebep olmak lsLemem. 

M I• ·ı kt Hnldkatte ben her zamandan !azla ec •• tab yaptı an muharebesi yapıyorlar. '-------------!-İngiliz dostuyum. Çıinkü Ing1itere'n\ı1 
sonra lstanbula gelecek Sovyet tebliği 1 Krasnodar'a uçurumun kcnnrınds olduğunu blll· 

Son zamanlarda et ~iatlerl çok et flatlerile, kesllmişten alınacak Londra 8 (AA.) - Gece yansı rtm. S:ınmayınız ki İngltlzler ~u-
yükselmiş, bu yüZden et yiyenler resim ve pay nisbetlerlnl yeniden A kara .8 {Telefonla) _ Ti"ı· .. ~osko~ada neşredil.en .Sovyet tcbli- ;~1;;~=Y:=~r;~ei~t!:~~ı.-~rc:s~·h:~: ualmı.ştır. Geçen seneye nlsbetle tanzim etme~ duşiı.nmekte, bu ret Vekllt B. Behçet Uz'un Mec. gı: cA.gustoıun .yedıncı g.unli kı!a1a· dogv ru kes tedakirlık y.ıp.ıcaktır. 
bu vıl mezbahada hayvan kesimi hususta ,tetkikler yapmaktadır. Usin tatilinden sonra İstanbul& ~~mız. Kletskaya da. Kotelm1covo ntın mntll'er tUzumu kad1r tecbklrl.ıi 
dörtte bire düşmüştür. Hayvan Dlğer taraftan bugün e gideceği ve orada 1ı?erek iaşe, ge- şımalınde. ~rmavır mmtakaaı~cla, yaptıttı zaman b'ze hUrrlycLlmtzl ver-
kesimlnin azalması mezbaha ·va- yüksek olan et fiatlnlıl kışın da· ırek ticari vaziyetler etrafında Kuçev;~a~c. n.ı.n/enu'ö·~da c:nt~; Bir Alman kolu hızla mck mecburlyetind~ kalacaklardır.• 
iidatmı dtişurmüştür. Mezbaha ha ziyade artacağı tahmln edili- tetkiklerde bulunacağı öğrenil· ra~h' odu!~kr·t· kt ıger y r e ilerliyor Hint kongre 1 icra komite t B. 
'Varidatı belediyenin başlıca gelir yor miştir muTımbl'" egııı 

1
1 Y~- urd.> ·ı· k' Roo: eveıt'e mııreş..-:ıl Şang Kay Şck'e 

ka kl ndan biri olduğ dan · · e ıge yapı an eır.te enı ıyor ı: ve Sovyetıerln Londra elrısı M<tLc;kly" 
yna arı . un Bir kaç ay evvel mezbhhalar Ticaret Veklleti iase müsteşa.~- «Don dirseğinde Kletskaya'da At. bll""r me.ktup yazarak Hint lstMı:lU 

beled.fye bunu arttıı mak çareleri· müdürlüğü, 'kışın halkın daha 1ığı merkez te.şkllAtı işini bır man hücumları hala şiddetlidir. Bu· \'iclly 8 (A A, l - Alınanlılnn Ru'>-. talebme miızaheretıer.nı rka etme-
ni ~uş~~ekt~~r.l rtı ak . . kolay et bulabllmesl ve tlatlerln haftaya kada.r tasfiye edecektir. ratla ilerleme teıebbüsleri akim bı· fı~~ylş~e~u~ıır:,~U:,:~~~du~:J~~ ğe karar vermiştir. 

ez . ai ge nl a rm ~çın yükselmemesi 1çtn yazdan et kes- İaşe müsteşarlığı vazlfesi müra· raktırılmıştır. Mamafih cenup doğu· gl,içleştrinnlştir. Alman kuvvetleri Gene-ral_d_e- Gaulle 
et fıatlerın n ucuz aması, sarfıya· tlrlp bunla11 dondurmak "Üzere kabe işierlnin Belediyelere devri dan Stalingrada karşı tehdit faz1ala- Kropotldn ne voroşılovsk'un cenu. "" 
tın artması lAzımdır. Mezbaha dondurma tesisatı yapılmasını üzerine anda bir derecesine düş- bunda bir yer arasında 200 kllonıet- Kahire'de 
idaresi kesilen hayvan üzerinden U l .. "ştil M'"dürlüifilı bu müştür. Bu da VekB.letln ala.ka- şıyor.> -----------"" relik blr cephede Kuban nehrlnl geç- Londra 8 (AA.) - Ceneral de 
resim alıyor. Hayvalar kesilmez· erj sr~\ah· kk~u için icabe- dar şubeleri tarafından görüle-

1
. d'd mlştir. Krop.:>tkiıı'.:fen bir kol Kms· Caulle Kahireye vasıl olmu~tur. 

den evvel elden ele blr çok satış- pro es n a cektir. Sta ıngra a nodıır·a doğru hızla gldlyor. ButUı1 
lara tabl olduğundan flatl yük- den makamlar nezdinde t~eb- , Ticaret Vek&lctlnln eski me- bu s:ınayl mıntakası tehdit altında- D . b , l akı 
selmekte, bu da et fiatıntn art- büsler yapılacak. ve tesisatı yapa- murlanndan olup inşeye geçen- h 

1
. k dır Blr t:ıkım Rus gurupları imha uıs urg a yapı an n 

rnasmda A.mll olmaktadır. Bele- cak btr ecnebi fırmarun tekllflerl ler tekrar :Vek~let kadrolarına te 1 e edÜmtş, binlı.>rce esir alınmşıtır. Londra 8 (A.A.) - Eivvelki ge--
dlye bunu JtC)zöniıne alarak canlı müzakere edilecektir. alınacaktır, ttcretli memurlar ce Almanyada Ruhr havzasına ve 

Motörsiiz nakil vasıtaları 
motörlülerden palıah ! 

Y • ' • k bilhassa Duisburg'a yapılan akın mü-
için bir şey yapılmasınıı, imk!ln bu•• yu•• yor unanıstan a yıyece him neticeler vermiştir. Bu ıebirde 
olmadığı haber alıqnuştır. Londra 8 (A.A.) - Almanya ve birçok yartgınlo.r çıkmıştır. 
Kart usulü kaldırılacak ltalya hükumetleri Amerikadan Yu· 

'ehirler · nani~tana her ay, 15 bin ton buğday İngı·lı"z Gu"yan'ı Ji.ıtik 150 kilometre cenubun- k b ı · ı d. Ankara 8 (Telefonla) _ Top. gönderfilmesini a u etmıı er ır. 'h d. 
rt daki tank muharebesini Dün üç lsveç vapuru Kanada'da ı raç e ıyor 

Sandal ve yük arabaları ücretlerinde 
yüzde 300- 400 arasında yükseliş var 

rak ofisi, hangi şehirlerde kll Mı:mtreal' den yola çıkmıştır. Vapur- Londra 8 (AA.) - 1 1 •ene •on· 
usulünün kaldırılacağı hakkın.- Almanlar kazandılar tarda yiyecekı~n ba,lca mühim mik· ra İngiliz Cüyan'ından yeniden ı:ı .. 
da tetkikler yapmaktadır. Zahire tarda ecza da vardır. tik ihracına başlanmııbr. 
vaziyetleri müsait olan şehir-ler- Moskova 8 (A.A.) - Reuter: 1111111111111111111111ıi11111H11111111111111111111111111111111111111111111111• de ekmek serbes satılacaktır. Ev- Stalingradın cenubunda 3 gün tanlt 
HU başında bir kısım şehirlerde muharebesinden ıonra Alman kuv· 

Bır muharririmizin tespit ettf-ı bilhassa ev ~yatarının ııakllnde bu kar.arın tatblktne geçllecektlr. vetleri ilerlemişler, Stalingradın 150 
ğlne göre, yilk arabalarlle sandal tesadüf olunmaktadır. Tüccar eş- kilometre cenup batısında Stalin-
ücretıcrlnde hart>den evve1klne yasınrn naklinde ise - arabacı- Mu''nhal mebusluklar grad .- Krasnodar ıimendifer hathnı 
nazaran yilzde 800 - 400 arasında lar o ticaret müessesesine eski· geçmışlerd'ir. Alman kuvvetleri ıid-
blr yükse}ij vardır. denberi bağlı bulunduklan içfiı- detli bir tazyik yapıyor. 

Bir insan harbden evvel köp- artış farkı yüzde 300 ü geçme- Parti namzetleri Don kavııinde Almanlar köprü· 
rUntin Eminönü tarafından Ka- mektedlr. ba~larına yeni hücumlar için tan 
aımpaşaya sandal Ue 6 - 7,5 kuru- Taksl ücretlerine yüzde 75 ilin edildi ihtiyat kuvvetleri alıyorlar . 
.fa geçerken şimdi 25 kuruşa ge- zammın kftfi görüldüğünü ve Ankara 7 (A.A.t _ Açık olan Er- Stalingrad'da tehlike 
çltm.ektecllr. Kasımpaşadan Ye- taksllerin şimdi bu son zamla iş- zlncan mebusluklarrna Ticaret ve- t 
rni§e ~kurup gldilliken bu da lediğinl gözönünde tutarsak, Şeh· kı\ietı ıqe ınilstepn şuıcrn Sökmen- ar ıyor 
15 kunJf OlınUftur. -Diler iskete. rlmizde motörsüz nakil vasıtala- süer ne Alaşehir merkez okulu baş· Londra 8 (A.A.) - Stalingrad 
ler arasında.ki a&ndal flatlerlnde nnrn motörlülerden daha pahalı ()ğretmenl Safi Erdem, İstanbul me- etrafındaki tehlike artıyor. Bu ıebir· 
de .bu nispette -bir -ar:tıf vardır. olduğu anlaşılır. busluğuna Hariciye veuıctt umumt de Volganın iki sahilinde kilometr~ 
ae.w ~ıı.wun 25 kUl'Uf oldumna Utıbl Numan Menemencloğlu ve lerce uzanan sabada yüzlerce Fahri· 
gö.'re yükseli.ş nLsbett )ilzde 400 .. :1. •- •-- .._ I _ -ı Samsun mebuslu~una da eski Balı- ka vardır. Bu şehir tehdidedilir· 
4(1 ..... ..... ımı -=- -.- kestr mebusu Ercnköy kıı llsest mil- ken cephenin diğer kısımlarında 

.;alntz Haliçte işleyen .&an.dal· dilrft Sabiha Oökçill parti nıımıedl hiçbir hareket olmamast taıılacak 
la: d d ,~ll Bo~ .. i l d Bafkaları ve biz olarak seçilmişlerdir, şeydir. Voronez' de mubarehe dur-

r a e5 • n""" ç n e işleyen Sayın lklncl müntehlplere bildirir muııtur. Fakat burada en büyük 
&a.ndalların ücretlerinde de .ayni ve llAn ederlm. meydan muharebesinin olacağı an· 
nispet dahilinde fark vardır. Yal. Dünyan1n ne tarafına kulak ver- c. H, P. genel başkan vekili lqılmaktadır 
nlz bir tanemni yazalım: Evvelce seniz ı~im darllğuıdan tikiyet Şükrü S:ıraçoğlu • • 
lıebekten Rumelfhisarına 25 ku- eden bir Hı geliyor. Hangi memle- B Numan Kızıl Yıldız'ın makalesı 
rtı.sa giden bir sandal şimll 75·100 ketin gazetesini açsanız hükumetle- M • · "l Moıkova 8 (A.A.) - Kızıl Yıl-
kuruı::tan a.şabrıya hareket etme- rin iaıe ıdanta~rmı önlemek içm enemencıog u dız gazetesine gelen haberlere göre. 
Inekt.edlr. çırpmdıklanru görüyorsunuz. Bazı Hariciye VekiJi olacak Almanlar Bielaglina· nın cenubunda 

Yuk aıaba}arırun eşya ce tüc- yerlerde insanlar açltktan ölmekte, A:ıkara 7 (Tf'l"fonla) - Ha.rlclve Rus müdafaa mevzilerinden birçolıc-
car matı nakllnde aldıkları ücret· bazı yerlerde et, bazı yerlerde ek- Vekaleti umumi k.iitlbl B. Nunı.ın Me- lannı zaptetmişlerdir. Kote!inkovo'
lerde asgari yüzde 300 dür. BaZJ mek yüzü gönnemektedirler. nemencıoğluııun Harıclye Vek.ll!ğine da da Almanlar bir kı ım Rus mev
hallerde ise 400 ve 500 e kadar Bunlan dinledikten ve okudu:dan getlıilecrği nn!aşılrnnktadır. mırlcl· zilerini ele geçirm~erdir. Don kav
bir Yfikselme vardır. Bir yük ara- sonra gözünüUi ıulh içinde çahtma· ye Vek!l.letı umumt kıltlpllğlne de sor· sindeki muharebelerin şiddeti gittik-
b ya orta e1çlmlz B. Şevkl Berker'ln 1 ası evvelce lOO·l!lO kuruşa İstan- larıml devam eden memleketimize büyük C'lçl p:ıvl'. llc ti}·lnt ı::ırarl:ıJJ- çe ~u~·or. d k" 

0
. 

bul tarafından Beyoğluna ev (!§- çevMni~. Ne kadar ferah bir hava mıştır. Umumi l:fltlpllk blrlncl -mua~ı· . u gaekzete .. '}'Odr ı: cıb"'u,.~anbı.n 1 
Yası götürürken şimdi 4 ve 5 lira- içinde ya~atJıjhmız c.. 7.ant.an daha iyi vinll~ine birinci daire umum ınüclü- ılerı. bar e~ının. eva~ı uyu ır ! 
t,a nazlanarak götünnektedir. uılatalıyor. rü Ferlduu Cemal Erkin tAyln edil· tehlike teılul edıyor. Düımanın der-
& Ü1.de 400 ve 600 artlj nispeUııe llaliıniae tükre4•W.. mlftır. lı(lll ftıduru&m ... laıundu ••. 

(Gunim lnce h".>.9.bıO 
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Aşk facialan 
H atınmda kaJdı~'lJUl göre La Rochfoucauld'nun •Aşk sev· 

giden ziyade kine benıern tarzında bir töztt ftl'dır. Ha· 
yatının son günlerini sarayda, zamanının en reçkfn kadınlan 
n en ziJzuma AşıkJan arasında ~lren franıns miltefelddrf
nf n aşka dair söylediği vecizelerin m güzeli n heyhat en c1olnı· 
m (la budur. Dışandan bakanlara coşkun bir ııevgt manzarası 
gösteren aşk çoğu zaman tüyler iirpertlci netlceslle polis clna~ 
masasının mevzun olmaktadır. işte daha~ giln Kosyataluı· 
da bir iiştk. sevgilisini tabant'asınm kurşunlarlle delik deşik et
miş bulunuyor. 
-Halbuki bu aşk kim bilir ne tatlı heyecanlar, ne içten baf
Jılıklnr, ne bütiin bir ömür boyun~a beraberce yqamaJr istek
leri ve böylece ne mesut anlar tahayyiilile bqlamıştır. Sevilen 
iradın öJilmiin ken.disine her taraftan g-eJebOecefinl dtişilntlrdtt 
de sevgilisinden geleceğini aklına getfnne-zdl. Fakat işte ondan 
gelmiştir. 

Jrarb fatialanndan şikayet etmek boş bir feydir. Sulh U• 
manJanna göre daha kısa süren harb zamanJanndakl faclala-

... nn yekunlJe aşk facialarının yektlnu blrlblrllej karşılaştmlacak 
olursa. öyle zannediyorum ki ikisinin de blrfblrlne denk geldik
leri görülecektir. Dlinya kurulalı beri harb ne kadar ocak yık
mışsa aşk da ondan aşağı kalmamıştlr. lnsanlann blrlblrlerlnl 
scvmelerilc binöirlcrine düşman olmalannın aynı kapıya çık
ması şaşılacak şeydir. 

Hem de aşk bir bakıma harbden daha vahimdir. Zira, mil
letler harbden mak kalmaya muvaffak olabildikleri halde aşk
tan uzak kalmaya muvaffak olamıyorlar. Halbuki ikisinden de 
mak kalınabJJseydl dünya sahidm günlük güneşlik olurdu. 

Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

Içki meclisindeki ciıiayet 
Ağırceza mahkemesi T aşkasap 
cinayeti muhakemesine başladı 

K.&SIL T.&,•BLAB? 

B. Mussolini 8,5ta kalkar ekseriya 
gece yansma kadar çalışu 

Saçlan a§'annıı, yüzünde kınşıklıklar 
basıl olmağa başlamışbr 

İtalyan Başvekill B. MWllOll- Hususi kltibl CeAre dJ Ntcolo 

. --. ·- -----

HARB DURUMU 

Volga mıntakası 
tehlikeye giriyor 

_ .. 

Kafkasya'da Alman kuvvetleri 
. Maikop petrol havzasına 

çok yaklaştılar n1n1n hu.auat ıtametgllu, Roma her abalı kendisine bütün <ıtın
fehrin1n clvannda, etrafı yüksek ya matbµatının hazırlanmış hü
duvarlarla çevrUmiş, az fflek bir lAııala.rmı getirip vermektedir 
caddenin son ucunda bulunan Fakat B. :Mussollıi1 Alman İngi- Dola cepb.mdeı Reuter ajansının Moıkova ıııu-
Terionla vUIAsıdır. K~ etraf- Us, Amerlka.n ve Franaız gazete- habiri Volganın tehdit altında 
tan hiç görünmez. Sıkı emniyet leırtnl, 1talyancadan almancaya Ru.,.anın cenubunda i\lnian bulunduğunu bildiriyor. 
tedbirleri, kÖ§ke k1msenJn yak- ve almancadan 1talyancaya çev- ileri hareketi yeni ıeliımder ka:r- Dünkü Alınan tebliğine ıiSre 
laşmasına müsaade etmiyor. B. rtımlş kitapJan da okumaktadır detmİ§tir. Kalka.yaya doiru İar- ;\imanlar Rostof - Kraınodar ıl-
Mussolintnin resmt ikametgAhı Otuma merakı onun §iddetll blr itan bir kol tok ilerlemİf n Kaf- mendifer hattı Uzerlnde Tlmo-
lse Venedlk sarayıdır. İtalyan lptilAsıdlr. ltu dağlannın eteklerine kadar çovıkaya'y.ı zaptederek Krasno-
Başvekfil, hayatını bu iki ika- B.Mussollninln bütün mesele- ıolmiftir. Bu ileri hııreketi ilze-. dar fıtikametinde Ueri hareketi-
metgfıh arasında geçirmekte- ler fçin gayet tyt ta.rvıtm ed1lm1ş rine Mailtop petrol Mhaaı ve ne devam etmiılerdir. Kullan 
dir. Çalışma saati de harbe rağ- ve Baat gibi i§leyen bir BaşvekA- Kramodar taneyi mıntakuı teh- ilzerindeki köprüba~ından hare-
men değişmemiştir. Jet teşkilAtı mevcuttur. En mü- 1 likeye airmiotir. Bu mıntakada• lı:et eden kıtalar Maikop petrol 

B. Mussollni kış olsun, yaz ol- kem.mel mütehassıslar, bu teşkl- ki Raa kuvvetleri . çok siiç du- ıabaaına SO kilometre yaldat-
S'l?n sabahlan saat 8,15 da uyanı- lAta bağh bulunmakta ve Jıer nmıd.adır. Be~liıı, doiuya doiru mıılardır. Son haberlere göre Al-
yor, biraz jimnastik yaptıktan mesele için icabeden malt1matı çekilmeğe çalıpn birçok Ru. manlar Maikop'tan 30 kilomet-

bl k t~A·ı anl gibi b 'kt cU 1 B •t ...a kollarının imha veya eair edil- re mesafede bulunuyorlar .. sonra r ço wı. y ar a- verme e r er. unun u eo:ıı, dUderini bildiriyor. Annavir mın-
sit bir kahvaltı yapıyor. Yemek- yani lAzımgelen . karan ver- taku;mdaki Ruı kuvvetleri de Rezev'de Rusların yeni taarru~ 
lert sebze, meyva, sütlü şeyler ve mek B. Mussollnfye aıtttr. Vene- tehlikeli durumda bulunmalı:ta- lan tardedilrniştir. 
maden suyudur. Şarap, kahve ve dik sarayına en çok gelenler ve dır. Son dakikada Berlin bu ıch· Mısırda: 
sigara içmez. VlllA.sının parkın- en iyi kabul görenler arasında rin zaptedildiğini haber 'Veriyor. . . 
da atla bir saat gezinti yapar. Aldo Vldussont namında 28 ya- K.efka1yada vaz,iyet Rula.r Devriye faaliyeti ve topçu ate-
Vücudün bu tal!m ve terbiyesi B. şında, uzun boylu. gürbüz vü- için vahim olmakla beraber aaıl ti olmuş~ur. İngiliz ve Amerikan 
Mussolini için değişmez ve mu- cutlu İspanya harbinde bir ko- tehlike Volga istikametindedir. tayyareleri mihver tayyare mey-
kaddes bir kaidedir. lunu kaybetmiş bfr genç vardır Almanlar burada hem Stalin- <lanlanna, aahildeki vapurlan-

Sabahlan saat sekizde Vene- Bu gene. faşist partlmntn kAUbi- gradı, hem Volganın Hazer de- na, hava meydanlarına bomba-
dik sarayının muhafaza kuvveti, dir. Hükt'lmet Azası üzertnde nü- nizine döküldüğü yerdeki A..tra- lar atmışlardır. Şimdi iki taraf 
B. Mussolfninin kAh milis üni- tuzu vardır. Bütün gtyas! içtima- kan'~ tebdidediyorlar. Don ile <la kuvvetlerini tensik etmekte 
formasını ve ekseriyetle koyu !arda ve bilhassa bf}yük faşist Sal nehirleri arasında llerliyen ve takviye kıtaları almaktadır. 
renkte bir elbise giymiş olarak mecl~inde hazır bulnur. ve Kotelinkovo'ya gelen Alman Hava ~lanı 

Taşkasap civannda bir evde be-,rar odaya geldi, Suphiye bir göz i§a- uzun ve siyah btr otomobilin Generaller, nazırlar, polis şefi, tanldan, Rus tanldarile ıiddetli , 
nber rakı içip eğlendikten aonra reti yaptıktan ıonra elbisesini değiı- tçlnden çıktığını ve vazifesi ba- Roma. valisi, büyük faşist mec- bir nı}ıhazebeye tutuımUftur. Al- .İngili:t t.ayyareleri AJmanyfl('i 
arkadaşlarından Muzafferi öldür- tirip kaçtı. O zaman kardeıim Mu- şına geldiğini görürler. Başvekt- lJsi Azası. blrlbirl arkasından B minlar bu muharebeyi kazana- nın Ruhr .havzası üzerinde uç-
mek kaatile yaralamaktan meznun zafferin vurulduğunu öğrendim. Ev lln otomobili, benzin yerine Jru- MussoUnlyt makamında Ziyaret cak ve ileri areket için lüzumlu muılar, mufıtelif yerlere, bilhas~ 
Zekeriya, Suphi ve Ha ticenin muha- sahibi Suphi ile kardeşim Muzaffer rutulmuş ve bataklıkta ekilmiş ederler. Başvekil f?Üllde elli ıtya- ban mevkileri ele geçirecek ıa Duiııburg' a bombalar atmış-
kemelerine ağırceza mahkemesinde evvelce kavga etmişler, ıonra banr olan pancardan çıkarılmış alkol- ret kabul eder. Kabul gaa.tleı1 olurlaraa Stalingradı lt11kaç içine lardır. Yengınlar çıktığı görül-
bakılmııtır. Vakıvıın tahkikatında mıılardı. Bize doıt görünüyordu, fa- le işlemektedir. B. MussoUnlnin evvelden tesbft edlUr ve bUyük almak yolunda mllhlm bir adım müştilr. 
bulunan ve mahkemede ,ahit olarak kat içinden düşmanımızdı. O gün de bizzat kullandığt kırmızı yarış bir hassaslvetıe tatbik edlUr. attnıı olacaklardır. Diğer taraf- •Alman harb tayyareleri de Js-
dinlcnen B. Tevfik ıunlan anlat- Suphi, Muzafferi öldürtmek Uzere otomobili benzinden tasarruf Saat on üçte B. Mus.oıolfni me- tan hu hareket netice.inde he· lı:oçyaııın prk tahilinde bir tehre 
mıştır: evine davet etti ve onun te~vikile lcln hizmetten çıkanlmıştır. salsine fasıla vererek evine gt- nilz: Don'un garp aahilinde bulu- ve İngilterenin cenup doğusuna 

_ Vazife ile Bayezit civarında Zekeriya ltardqimi vurdu. 

1 

- B. MussoilnJnln çalışma oda- der ve yemek ytyfp az blr nan Sovyet kuvvetleri çok teh· l>ombalar atmıılardır. Bir mik-
devriye gezerken Ta~kaaapta adam Maznunlr.rdan Haticenin kocası sının bulunduğu uzun ve muaz- müddet kaldıktan soıva saat likeli bir duruma dil~cdderdir. tar haııar vardır. 
vurulduğunu habe! aldım. Derhal Mehmet d~ .~hit olarak .d~nlenmiş zam ,Mappemonde salonunda 15 de malrnmma döner. Yirmiden ~-~ _ --~ ......__.. --~-- ·- ----- - - __ ._ , ~ti 
Yakı. yerine gittim. Hatice adındalci ve başka t~rl~ 1.fade _vermı~tır: . hiç bir ~ey değişmemiştir. Yalnız ve ekseriya ~ece yansından ev O Ü 
kadının evinin önünde kalabalık top- - Suph~ bı~ı ~vı!1e davet c:,uı. salonun çıplak duvarlannı süs- vel evine Oönmemektedlr. Ak- Milli piyango K Ç , K HABERLER 
lanmı~tı. Kapıdan içeriye girdim. Ka~ım Hatıcc ılo aıttık.. Orada Ze- leycn tek tük bUstlere geçen se- şarnlan, yemek vaktinde -evin~ _ _ __ ......_. _ _,_ ______ _ 
Etrafı araştmrkm merdivenin altın- kerıya, ~u~affer v.e ft.z!ze de vardı, ne Pizo civannda yeni bir tay- geleblJdlğ'f zamanlar, gecesini l 'd * Ali adında blrt dOn sabah san-
dar, bir irıilti duydum ve yaklaşınca ber~ber ıçtık. Azız~ ~ır aralık .. kar- yareyl tecrübe ederken ölen 23 zevcesrnfn ve iki küçük çocu~- 30,000 lira Panga b a dal 1!e Clballden Kammpaşaya gtder
bir adamın kanlar içinde yattığını deşı M.uza~fere; cB~.zım ç!ktıgımız yaşında o~lu Bruno'nun mer- nun yanında geçirmektedir. Bu satılan 169697 numarali ken karşıdan gelen Recep adındn bir 

evde ımd M h t 1 H t t 6 ~cunun bindiği sandal kendl san-
gördüm. Henuz doktor gelmemişti. 1§ ıd d~ mBe 1 e ü a ı~e Mo u- merden yapılma büstü ilave edil- aile toplantısına ekseriya kont bilete düttü dallarma. çarpmıştır, Bu -yüzden Alt 
Yaralı fazla kan zayi ediyordu. O ru~f1 a~> be 1

• uBnuı:ı zerıned u- m!ştir. Ööze batınıyan diğer bir Cianonun zevcesi olan kızı Edda ııe Recep ara&ında kavga çıkmış, Re-
ıırada gelen ve isminin Azize oldu- za er e ana: c enın_ı o ev ~ er de~"lklik duvarın dibinde bu- da 1l or lı4llll ~ngonun 11 inci tertip cep kL"* sandal••ıd.an •• ft ... •-e a .. 
.. yam var, Bu a)qam gelıp alacagım> "'~ ' ge Y • -ı vind pı...,. .,. u ........... , ,._ 
gunu sonradan öğrendiğim bir kadın dedi. Ben, ev tabibini beraber getir- ıunan B. Mussollnlnin geniş ya- Fakat gecelen geç vakit dön 1 bıcl ee"klll.§l dün Ankara -·&•e e lıyarak bıçakla Aliyi kasığından y:ı.-
da; ckardeşimi vurdular> diye ba- medikçe kendisini eve aokmıyacagı" - zı masası, umum! karargaha kal- düğü za~an kendtstnt bekleyen yapılmıfbr. İkramiye tazanaıı nu- ralnm.~r. Ali hastaneye kaldmlmış, 
iırıyordu. O kadın da sarhoııtu. Der- . bedllmlştlr ze cesidır Yatak _ ........... a çekil- maralan ap.ğıya f1'ZJYOruz: Recep yakalanarak tahklkata bat-
hal bir aedye getirerek yaralıyı çı- mı söyleyince Muzaffer: cSen eve İ · v d · l t:kaau.ıdd l 20,000 Ura lkJ:amıya kazanan numara: lanmıştır. 
kardım . Muzaffer zorlukla verdiği ıokmazsan ben gelip almıuını bili- Wyan Başvekili doğrudan mez en evve ya a anna 16969'7 

rı.m> dı'ye tehdı't ettı'. doğruya tesis edilen hatlarla B. giderek iki küçük çocuııı..'"'U öp- ıo"""' ,._ l'--'ye kaıanan 
Jladede; cBi'!= Suphinin evinde Hati- kt dl ı:.u.u ,VVU ~ ... n ... :::ra .. ula.r: Lise ve olgunluk ee, Zekeriya, Azize ve Suhpi ile be- İçki esnaSlnda Mu.zaHer bana; Hltler ve muhtelif genel kurmay me e r. . ....... , , 
raber içtik. Beni Zekeriya vurdu> cKanna söyle de bize biraz ıarlu heyetıerile irtibat:a bulunduğu B. Mussollninin bu hayat tarzı, ı.ooo u!!5~~ı!ı~~an imtihaniiıa girecekler. 
dedi. ·Kendmni hastaneye götürdük. okuıun> dedi. Ben, karımın ıarkıcı fçtn askeri harek tın lnkişabnı, ancak seyahate veya teftişe çık- numaralar: Ankara 8 (Telefonla) - ' Maa-
y 1 M ff . b' d d .. olmadığını söyledim. Suphinin evi dakikasında öğrenmektedir. tığı zamanlar, değişir. Onun için 143620 223815 368402 199218 rlf VekA.letl yaptıX.ı blr tamimde 

ara ı uza enn ce ın e e agzı bizim eve bitJıiktir. Ben kanınla B. Mussollni, gerek resmt ve yegA.ne seyahat vasıtası tayyare- 6 
arık bı'r su•talı çakı vardı Muayene 2,000 lira ikramiye tazanan l'M- bitirme 1mt1hanlannl" nsı• ~ ~ · oradan çıkıp eve gittiktccı ıonra Mu- gerek hususi 1kametgtıhında, dir. Tayyareyi bizzat kullanıyor 1')g " 1 

ettim, çakının üzerinde kan lekesi numaralar: talebe olarak veya d .. d gl yoktu. zaffer de Suphinin evinin balkonuna harbde rol oynıyan adamlardan Muharebe, B. Mussolinlnin ha- 013305, 112914, 252152, 329998, 18120'7, ıı?n.n an .. -
çıkarak karıma ve bana küfür et- başka kimseyi kabul etmiyor, yat tarzını değiştirmemiş, yalnız 067491 129 .. 2 277119 336298 380579 renlerden başka liselerde biltun

Muzafft:rin kız kardeşi Azize de meğe baıladı. Bir aralık balkonun günden güne lnzivaya dalmakta, daha fazla bir çalşnak, daha 090865: 235235: 292699; ~&3'. !81U5; leme 1mtihanına girmeleri ten-
nhyı şöyle anlatmı,tır: parmalc.lıklannı ıöküp bizim eve ancak çalışma arkadaşlarını, bü- çok kaygı yüklenmiştir. Fa.kat 105992, 240689, 295093, 3!Ui90, 392099. slp edilenlerin bütünleme fmtı-

- Pa~ar ~ünü Suphi, . karde§İin geçmek istediğini gördüm. Karakola yük askeri ve sivil şefleri kabul dibinden kesllmtş olan saç1an 1,000 Ura 1itramlye ı:uanan hanın başardıkları takdirde ay-
Muzaffen. o~ıne davet ettı: Ben de haber vermek üzere çıktım. Poliıle etmekte, düşünüp çalışmakta ve 8.#armı.ş, yüzünde kınşıklıklar ve numa.ralar: nca emir almadan olgunluk tm-
beraber gııtım. Orada Hatıce, koca- beraber eve döndüğüm zaman Mu4 halka nadiren görünmektedir. buruşukluklar hasıl olmuştur. 002528, Ol9887, 02'1918. 057829• 067257• tlhanına da kabul edilmelerini 
• Mehmet ve Zekeriya oturuyor- zafferi bizim evde yaralı buldum. 068550, 100379, 104698, 1~402, 134004, blldlnnlştlr 
lardı. Suphinin teklifi üzericıe karde- Kanm Hatice; cMuzaffer zorla bi- 150204, 151694, 185478, 188018, 206573, · 

şim Muznffer bir fişe rakı aldırdı. zim eve girdi, bana tecavüz etmek Eylu- ı ·ımtı·han AskerAı memur· ıar 212499
• 

214599
• 

217
2'1

5
, 

236271
• 

241585
• -----

hep beraber İçtiler. Ben de bira iç- istedi, ben de kendisini vurdum> 246639• 
234593

• 
281050

• 
287289

• 
292308

• Memurlara kumaı ve . !96036, 297742, 299450, 301676. 111286, 
tim. Sonra Hatice ile Mehmet gitti- dedi. Evimizin kapısının alt tarafı da d evresı• 341911, 344022, 355947, 336768, S59ı93, ayakkabi 
ler. o sırada Zekeriya Muzafferi dı- kırılmışh. Kanuna muvakkat bir 859418, 360155, 363265, S74964, 8'79524. Ankara 8 (Telefonla) - VekA-
şarıya çağırdı. Bir müddet sonra Ze- Diğer ıahitlerin dinlenmesi için 500Soln1rad~rtamralkyeamk1azan(06a6n1)n, um(SOata
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e: Ietıer beyannamede zikredildiği 

l:eriya elinde kanlı bir bıçakla tek- •muhakeme başka güne bırakılmıştır. madde kondu u 

Orta okul ve liselerde biten 80 bllet. üzere memurlara verilecek ku-

Dil kurultayı'na girme Edirnede sebze fiatleri 
kartları düı üyor 

Ankara 7 CA.A.) - Türk dll kuru- Ecl' (Ak ) 5 . ._. .. 
mu ceneJ sekreterliğinden: ıo ağus- une . ş~m - . 0~ 1

K
1 gun 

tos 1942 pazartesi günü saat on bu- zar~~da şehrımız ıebze pıyasasına 
011kta açılacak olan dordilncü Türk ÇCfıtlı ve bol miktarda ıebze gel
dll kurultayı girme kAğıUnrı posta meğe başlamıştır. Bu sebeple fiatlar
lle ilgililere sunulmuştur. da da hissedilir derecede bir düşük-

Sona kalan ve posta ile yetışemlye- lüle haaıl olmuotur. Bugün muamele 
~ olan girme kO.ğıUannı almak gören toptan sebze Eiatleri ıöyledir: 
.._re evvelce kuruma başvurmuş ve 
cevap almamış olanların 8 ağustos Bamye 18-20, faıulye 9-12, haber 
cumartm gllnü Öğleden sonl'a Yeni- 9-12, patlıcan kiloıu 8-12, domatea 
tehlrde KAzım ÖZ&lp caddesindeki 5-7, patat~t 15-16, kabak 1-1,50, 
turum merkezinden, Yahut 9 ağustos soğan 14-16. Perakende tatıılarda, 
pazar .günü saat 15 ten 19 a ve 10 kiloda 1-5 kuruş araıında bir fark 
atustos paznrtesı sabahı s:ı.at 9 dan mevcuttur 
10 a tadar dil - tarih - cogratyıı ta- · -----
ttııtesı kapıSJnda bulunacak kurum 
memurundan ko.ğıUarmı nlmalnn rı- Festivalde en ucuz ve 
ca olunur. zarif giyinmiı bayanlara 

Dumlupınar hediyeler dağıtılacak 
Yunanistan'a bir sefer Mili! oyunlar feslvnll esnasında tet-

d h tip heyetinden ve mütehassıs terzl-
a a yapac2k !erden mürekkep bir JUrl heyeti ga-

Durnlupınal' vapurunttn bun- zlnolarda halk arasında dolaşarak en 
dan 'sonra Yunanic:tnn'a gitmi- ucuz, aynı znmandn en znrıt glyln
yeceği yazılmıştı. Hube;: verildi- ıfılş bnyanlan tc, bit ederek bu ba
ğtne göre Dumlupın::ı.r'm Yuna- yanbrıı. ferttvııl ht\tırası oiarnk Milli 
nlshnn bir srf Pr daha vn '>:rnac:;ı oyun lan mızı temsil eden muhtelit' 
kar 1 .,~ 1 t V hrc!lye!er, r.ııyet zari! sunl çiçekler 

ar "' tın Mıı: ır. nou \tn on c'ıı.~ıtıhcaktır. Bu hediyeleri kazan-
gün ~?rr:ı l111rck t el.m <·i muh~I mnk için c1" bayıı.nlnnn ucuz \'e za.rıt 
ts~~' :·. g ~ Dm<'' rlnl tavsiye CdCrlZ, 
-··~ . - .. ,.... ........ ""' 

ne zaman baflıyacaği Ankara 8 (AA.) _ Meclie ruz.- 100 Ura tkramiye kazanan numaralar: maş ve ayakkabı için ihtiyaç 

b • namwne alınan bir kanun layihasına 6on üç rakamı <793> Ue blten 400 listelerini hazırlamak üzere tet-ildirild b1Iet ki 
göre, aıkert memurlar hakkındaki 50 11~ ikramiye kazanan numaralar: kata başlamışlardır. 
kanuna muvakkat bir madde kon· Son n9 rakamı (846) Ue blten 400 

Ankara 8 (Telefonla) - 942 ders muıtur. Buna göre nasıplan dörder bilet T f d 
yılı eyldl devresi 1mtlht.nlannm ne sene ilerletilen aıkert memurlara iki- 20 11~ lkram.1ye kazanan numaralar: una e erasyonu 
zaman olacağı Maarlf VekAletınce v1- ıer .ene daha nasıp ilerletilmeıi ya- Son tlç rakamı (088), cıg5), ngg), Bern 7 (A.A.) - "(Britanova)J 
IA.yetıere b1ldlrllınJştlr. Buna göre pılacaktır. Bu lld ıene natıp Uerletil• (580> ve (9621 lle biten JOOO bilet, Bir Tuna federasyonu kurma~ 
Orta.okullarla. liselerin blrlncl ve · ·ı f · · • ı Ura tkraınJ kaza rala.t 
lklncl 11nıtıarındıı. bUtUnleme 1mtl- mcs~ ı e ter ı dereccsıne rırenler o O ye nan numa : tasarlayan Von Rlbbentrop Bul-
manlanna Te namzet talebe kaydına rütbeye kadar muadili aubaylann bl~n 1t1 rakamı (20) ile blten 4•000 gar, Macar, Rumen murallhasla• 
31 atustosta. başlanacak, 23 eylftlde her rUthede terfi için bekledikleri 2 11~ ikramiye kazanan nuınarale.r: nnı Berlin'de bir toplantıya d&
bltecekUr, Ortaokul üçi1ncü aımf bü- mtiddetlerden bir yıl fazlaaını dol- son rakamı (O) ve un ne biten vet etmişti. Rumenler bu proje• 
tünleme lmtlhanlan 8 eylCllde bite- durmuı olmak ıartile riltbeıine mu- 80,000 bllet ikramiye alık'lar. ntn tatblldne engel olmUflardıt, 
cektır. L18e eon sınıf bıtırme ımtı- haaaaa asgari müddeti bflfül ikmal 20.000 llra lkramlye kazanan 18"07 Rumenler Transllvan,_ kendlle
banlanna 8 eyUHde başlanacak, 21 etmiı olmaıına bakılmaksızın terfi- numaralı bilet İstanbul'da Panealt.ı- rlne iade edllınedlkç.e böyle blı 
eylfüde bitecektir. Ortaokul tıçüncO leri yapılacaktır. da blr ~en .satılmıştır. fEtıe-ouonun ır. ..... 1...,. ......... A İ"""-
mııflarda IÖ'Llll lmtıhanlara 111 ey- 5 b 1 k k • 1 10 ooo ,._a. 1•--•- ~--ft-an bilet ·~J Aıu '""~ U6r 

JQlde ba§1anacak, 26 eylQlde bitecek- kul ~YI 1
• tarıl ıu erı memur uğa le~ bl; tan;_:1.,..;;;;;,,J;"' tanesi d; kAn olmadığını blldirmtflerdir. ı 

tir. 28 eylfilde namzet talebe kaydına na edı mıf o anlarla ıukert adli ha- Nazlllide satılmıştır. 
aon vertlecektır kimler ve yüksek tahıil görmüı me- ll,OOO er llra fkramlyc: kazanan 

L1se son sınıf olgunluk tmtlha.n.lan murlar bu iki ıene nuıp ilerletilme- biletlerin iki tanesi. Anlı:am, blr ta.. 
24 eyHilde başlıyacak, 29 eylfilde bite- ıinden ~tifade edemiyeceklerdir. nesı İstanbul, b1r tanesi de Amasya'-
cek, llse ve ortaokullara alınncak pa- Jki seneden az nasıp ilerletilmesi- da satılmıştır. 
rasız yatılı taıebe lmtlhanlan Türle- le terli derecesine girenlerin fazla 2,000 er lira kaznna.n biletlerin fi 
çe ve edeblyat, bir eylfllde matema- müddetleri yeni haklarına tesir eden- tanesi İstanbul, 3 tanesi Ahkara, 2 
Uk lmtıhanlan 2 eylfllde yapılacaktır ı b ·ı t'I • d ö ü .. tanesi Erzurum, 2 tanesı Sıvas, 1 ta-

Ticaret meı..-t~lerlnde b!r eylfild~ ere u nasıp ~ e ı mesın en t ru nesi Hopa. blr tanesi Malntya, bir 
bfittinleme 1mt1hnnfan ba.,Jıyacn"', 10 maaş farkı verılmez. "' "'" tnnesl Nazilli. bir tanesi Kııra.a.~o.ç. 
eylülde bitecektir. Bltirme ım•lhan- -""""''""'"''""''"'"''""''""""'uununııınııııııııııı • bir tanesi Eillşehlr, bir tanesi Mu~la, 
lnr 11 eylfüde başlıyncak, 26 cyliılde imtihanlarına 17 eylülde başlanacak bir tanesı de Aydın'da satılmıştır. 
bltec('ktlr, 28 eyliilde bitecektir. ı,ooo er lira lkramlyo kazanan bl-

Ke demeli? 
DUnlcil gazetelere bir mUddelu

mumilikten gelen ilAn ı8ylo J;llf'" 
lıyordu ı c Yedinde t)ulunan ... > 
A:rtık herkce cel> cfyorı qedt 

diyen yok. Onun iıçln bu oeılt 
ilanlarda da cyedinde bulunan> 

dememeli; 
cElinde bulunan> 

derne:H? 
Kız teknik öğterım mekteplerinde Tedrisat her yerde bütün ortn, ıı- ıet1rrln 13 tanesi İstanbul, il tanesıı 

bütünleme imtihanlarına. bir eylfilde seter, ticaret, öğretmen, teknik okul- Anknrn, 2 tanesi Adana, ~ıe;er 20 tıı.
qaşlnnncak 7 eylfılde blt('cektır, Iarındn bir teşrlnlcvvelde başlıya- nesi de yurdumuzun muhtelif fehfr 
lJmumi ve meslelt1 derslerin bitirme caktır. 1 ve kasabalarında satılmıfttr. • ~ ... ···•••••••••••••••••••••••., 
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nıım üaturkuı bitince artık Raci~ 
pnt..ı,df. BeethOY•'di, Mo~ ta 
dinlemez ı Filistin' den. ICablre ~.., 
I?'M'lu bir yaleJI açar. kafa tlfirir
ler. Bu 1ebepl• ceaubuınusct.ldr..~ 
rlk b....ın ,U.el .anatlarma -r 
l.ende .. ı•-.nant• b-.a bud ol-

muttu. .. - filimial' ' Bir kere dahi. bir .t'VllP 

Reşadiye 

caddesi 
BeleCliye, tamamen kapa• 

tilmasini malizurlu 
buluyor 

! Selçukilerde tiyatro 
bir mesele oldu 

Sayın Kemal Emin Bara'ya cevap 

• 
enı ıaşe mecmua açtı. Blr ecnebi meo-

muası ... 

kadrosu - Bak, dedi. bira hak.kında 
bir tenkld ! .. 

Birkaç güne kadar me
murlara bildirilecek 

Ve okudu. Bira insanı göbekli. 
berbat ve abullabut tipte bir in· 
san yaparmış... Bunun lçln çok 
miktarda bira içmekten katiya. 
sakınılmak imiş. .• 

..,,.. sitmemfttim. Ahallnln rqb.. 

tine taf17ordum. Bunu bir~ Tahmil ve tahliye E,lerlnin artnıtf 
lulıı: laYarM eaefleniyorclum. Meğer olmut üzerine Devlet Demlryollan 
IPa içinde İt nrmlf. umum mUdilrlüiU Sirkocl tren latat-

SaJm tsm.au. Haın1 Da.ulfm&nd'~ 
C!Snh""1Jet reflldmlzde çlk:ıın .. se1. 
ouldlerde Tl)'atro• malc.alesl vesı.ıe
alylt bu alltunlarda n~tttm ya
zıya Kemal Binin Bal'9. aynı gazete
nin 23 tem.mu tarlhll &ayısında 
mukabele edlyur. 

Re ~dığını ve blltfuı bu lnctUSle- i\nkaradan ıehrlmlze dönen lstan· 
rln tımarhane a&klnl deWer Sfln bul Vali ve Belediye Reisi Dr. B . 
sartedllemtyecetlnl lllve etmLtUm. Ltltfi Kırdar dlin Belediy• rela mua• 

Blllnmest faydalı oldulu b.naati71e vinleri ve ıube mildürlerile temaa 
yazdığım bu mukaddem.eden aonra ederek ga,Ybubeti esnasındaki lıler 
Kemal Em.in Bara'nın cevabını satu etrafında malUınat alm11tır. 

Hemen bir sahife çevirdik. Bk 
resim. Boylu boyuna yere usan. 
mış bir adam... YilsU ıstırawıa 
buruşmuş. Yanındaki kaldın .... 
düşmilf, hAJA tüten bir slgaraf .. 
Resmin altında töy1e bir tanty .. 
oGilnde bet sigara lçlyorsanm 
üçe indirin.iz. Sise bunu sıhhatl
nhı emrediyor ... Yine aynı na-. 
muanın son sahffeJerlnde ile bir 
makalede Jcahn denilen mad4e 
yerden yere çarpılıyordu. 

••• yonunu t•vaİe karar vermittlr. Mov· 
Geçenlerde münaeYI bir semtte cut antrepolar ihtiyacı karıılayama• 

miaafin:lim. Ev ulu1Nı dıitndan Slrkecid• yeni antrepolar 
- Sarada Lir yuLk Nıaema var... klralanmııtır. 

tsmau Hamt Danlşmend'l tanımak 
zevkine naUJnı. Kendblnln dalma 
yeni tezler bulup meydana çıkarma 
gayretiyle melQr okiugunu da ya· 
kından blJirlm. Cümhurlyet s!ltun
lannd& bir All Buavı lhtt!alt ve.slle 
slylt yazılan ıToplanttda Ali Sua
vl'yt dair tetıktıcert ve yazılanyla bu 
unutulnıu.ş Tü.rlıl b~iln Adeta 
kA~m olan tıstat bmau Hıı.ml Dantş
mend de hazır bulunacaktır.• fıkra
sı bu hususlyetlnt pek gilzel ita.de 
eder. BB,fltl misaller de btıtmak ka
blldlr. 

besatır ta.hltle çalıp.cağım. Bir mUddettenborl İllfe iılerinl 
Makalenin b&f}angıcı klmllen ~ tedvir• ba,lryan Belediye teftit lıe

yın FuatytnKöpkrWüd'llyerttahslaevabedllm1Je · yeti müdürü B. Necati Çiller valiy• Haydi hnarlan... Ommi cw.am y enl antrepolara kolayM ~al 
okuyor •••• dedl koy.bilmek ve çıkarabllmek ıçln 

fçfmcfen eaeflenerelu Sirkeci tren hattının Re,adly~ ~a.d• 
de.ine kadar uzatılmU& latenıldıiinl 

c- Y aleyl! ... Y aleJll ... • tık Milnakallt Vekaleti ta· 
.. '- • "b• d b" b ardırı yazmıı ' • I l 
l"U[ll il ı e 11' UJ"lllD • • • rafınd-.ı hazırlanan proje (mar ıı er 

Kötü filim .. JnbneY• söreJDDo bakımından da glSzden geçirilmek 
Uzun zaman sinemadan sıtlrun •11· üzere t,tanbul Belediyesine ıveril-
nı.... miıtlr. 

Amma, neylersin. reddediJmezs Projooye göre Retadiye caddeai 
aittik. tamamen kapatılacak raylar döıen_. 

Elbette • en e c anı v - . I • fı d ı h 1 ti 
rlrler Her hangi blr sebeple aUkfttu ıqo i~ en etra n. a {.a ~t v~rj ! .r. 
lhtl • ederlerse münaka§aya sebe· Beledıyeye geçmıı o an aa141 ı erının 
biy~ar verdl.A1m ' için, bu kıaına da kadrosunun dünden itibaren. teabit 
cevap vermek hakkını muhafaza edl- edilmesins baılanmııtır. Şehrın, ı.,. 
yorum. iılerinl tedvir etmek üzere koordına .. 
Şlmdl sıralanan doku?: maddeye yon kararile Belediyeye ayrılan tah· 

gelelim. sisat yüz elli bin lira kadar tutmak· 

iskemle bulmak İçİıa ahali biribirile rek vagon ve lokomotiflerin Reta· 
kavga ediyor. Halbuki umumiyetle diys caddesinden EminlSntlne kadar 
bahçe ancak yan yanya dolarmq. uzamalan temin edilecektir. 

•H İstanbul Belodiyeıi imar i:.leri 
müdUrlüiil Münakal&t Vekaletinin 

Batladı ve sona erdL bu proje.inin tatbikini seyrUsefer 
Önceden verilmit cberbah kara· bakımından mahzurlu bulmaktadır. 

ftDJ caferinb bülonüne ~viı~ Repdiye caddeel kapatJdıtı taktir
ne KÜç terdir .• itte bendeki delifme do bu k 111111daki soyrliaefer lıleri 
de bu derece cnri oldu. gilçleıecek.. ve Belediyenin ıe~rin 

Biliyonan: Hollim•un eserleri iman .bakımından teablt ettiği bazı 
daha parlakhr. daha zeaıüa, daha eıulan tadil etmek zarureti ha1tl ola· 
hareketli. daha fU, daha budur. Mı· caktır. Belediye ile Münahllt Ve• 
• filimi ise uzun ..,.kdara boiulmllh kllet1 arasında yakında l>u hususta 
•iv aksak ıidiyor. Fakat büyük id· temaslara geçilecektir. 

4te bunun lnçlndlr ki tSelçukller
de Tiyatro. mllkaleslnl okuduğum 
zaman, mcvzua alAkam dolayısiyle, 
sayın muharririn yeni bir keşll yap
mak, yenl blr tez müdafaasına kal
kışmak gayretiyle aldand.ığı.nı gör
diiın, Kcndlsl bu gayretinden, bu gl
bl gayretlerinden ne dereceye ka
dar mazur görülür blI,rnem? Onu 
takdJrl olcuyuculanma bırakıyorum. 
Fakat bu hususiyetlerini bllmiyenle
rtn l\ldanınalannı önlemek içlu ce
vabmu yazdım. 

ı _ .sen: cBlzans İmparatorunun tadır. Bu miktar iaıe müıteprlığına 
aya~ındakl hastalık blr eaere mevzu verilen tahıiaatın dörtte birine ya
olamar..• demiştim. Cevap ola!'k ba- kındır. Yeni tahsisat ile İllfe iılerlni 
na Moll~re'ln t.Merald.sı göüerlliyor. yürütebilmek için iaşe rnüsteprlıiın· 
Unutuluyor ki Alexı.s·1n hastalıtı dan devralınan kadroyu lzamt eu· 
clnme• dlr, 1:nm~ll blr adamın ancak rette küçültmek zarureti hasıl ol· 
sahnede nasıl yiirüdllğü takllt oluna- muıtur. B. Necati Çiller düın akpma 
blllr. inmeli bir adam ha.ldunda pl- kadar bu iılerle uğraımıt. kadro ile 
yes ya~kdaiçlnhlsth~luntl rlnhalrtdclllşeük- yeni kadroda vazifesini muhafaza 
Jinden uu. ru .. e e ş n-

1 
b" • · 

mek, bulmak, ıta:te etmek, vellıa.ru edecek mem_ur an te. ıt etmtfhr. 
ln eli adamlardaki bütün hwıuslyet;. laıe teıkılltının ayn ayn çal.,
le~ aynca araftı.nnak, bütün bu te· makta olan tetkik ve tahltik biirolan 
ferruattan blr kili yapmak llzım ge- birleıtirilerek hem memurdan tanr
llr inme hakkında bu meziyetleri ruf olunacak ve lıem de iılerin 
ha.iz olan bu eser yazılabıttrae Mol· Ahenkli yürümesin-J çalııılacakttr. 
lere'ln komedllert gibi klbit bir eser Yeni kadro dııında kalan memur-

Aklıma harbdeıı enelkt dünya 
geldi. İstihsalinin yanında ist~ 
lAld az olan sulh dünyası ... O sa· 
nıan her tarafta,• her çeşit ma4-
denln, herkes taraf andan bol bol 
harcanr._ası. yenilmesi, içilmesi. 
kullarulması Adeta mlllt bir ft• 

zJfe lnıif gibi propapndalar y• 
pıhrdı. Bilhassa gıda ve keyif 
verici maddeleri ivmek için ne
Jer lcadedilmezdl ld... Bu arada 
hemen ntıb~) hın yardımı da te
min olunurdu. Blru eşelenlnoe 
övülecek maddenin terkibinde • 
zamana kadar doktorların bile 
bilmedikleri bir takım vltaminld 
zuhur ediverirdJ. Diyelim ki, X. 
Y. Z. W. vitaminleri ... Artık 'bu 
hakikati de öğrendlnlı mi? Ba· 
111lan af.işler ... Aldı olan « •... ıı den 
yer. Sıhhatini seven a., .. 11 den 
içer vesaire vesaire ..• diaıı da yok: Menuunu basit alnuf, 

dallandırıp budaldandll'ama""fo 
Kendi muhitlerinin, milli taribleri· 
nia bir maceracıima 1rösteriyorlar •• 
pekiJi oluyor. Belki mütebuaıa reji• 
sörler kıla kırk yarar, tiirlü kusur bu· 
lurlar. Faka~ seyircinin 1rözüne bari. 
bir teknik bata babnıyor. Uf.k tefek 
teYler çarpı• bile bunları olapn 

lnönü gezisi 
Belediye, bahçe kıımmı 

tanzim ettiriyor 

aayıyoruır. lnönü gezi.inin tanzimi bir mli-
Bilhaaıa tU nokta dikkatimi celb· teahhide verilmiıti, Bahçe kısım· 

etti: lan Belediyenin kendi dai'!1i amo-
Hiç bir aktör Frenk mukallitliğine lesile !apılmaktadır .. Gezlnın orta-

•- lk Su Ommü Cülliim'ün sındakı sahada, e3kıden stadyom m;a mamıf. \l l w k d 
ko!ur.u bqını RÖzünü kaıını oynatqı iken maçların yapı dıgı ıAmın a 
ıimal artiıtlerinki gibi değil. Nağme- havuz yapılması düşünülüyoTdu. 
leri ne derece apayrı ise hareketleri Fakat sonradan buraya bir hahçe 
de öyle. Sanının, Amerika.. ve Av· yapılması muvafık görülmüıtür. Ge· 
rupa filim tahıiyetlerini biribirile zide yapılacak havuz, Taksim b:ıh
ekıeriya karqtınnak mümkündür. çesils gezinin birleştiği no!ctaya ya· 
Bu Afrika kı:urıı ise bir kere sören kın diğer bir yerde olacaktır. Havu· 
ve iıiten hafızasına ebediyen nakt· zun her iki tarafında birer balkon 
eder. O derece hususiyeti var. . llulunacaktır. Havuzun biraz ileri-

Ve itte netice: ıinclo ve caddeye yakın bir kısımda 
Doiu t n H' t c H' d" • • da bir müzik yeri yapılacaktır. Bu· 

M .. 1.. arca· ın ' ava, ın ıçau, rada lıaftanın muayyen günlerinde uı uman m. 
Bat Ati • _ _. T--•- ibni Şehir bandosu c;alacllktır. 

ası: antiie k ... ar ana ı T le • B 1 d' b-L • d k' Zivad• •· "d"V•• bö''- a sım e e ay• ııwıçesm e ı ı - m yuru ugu .. e. zI .. •· d d b' h 
K • .. • ga nonun onun e e ır avuz var· 
u~yı:. 1:~kıye. ~r. Ra»· dır. Bahçeds diğer bir havuz da bu· 

Yadakı mwluman muhiti. lunduğun<Ian gazinonun önündeki 
Güneyi: Afrikanan vab,ettea kur· havuzun kaldınlması ve malzeme· 

tulmut müalüm ... mUbitleri. sinden İn6nU gezisinde yapılacak 
Gerçi bu ıenit sabada timdilik havuzun İnşasında istifade edilmesi 

siyasi idareler filim ithaline, para düıilnUlmektedir. 
çıkanlmasına minidirler. fakat biran, ,. ___________ _.., 

mini olmadıklannı tasavvlD" edin. 
Ve bu. Yarın delilse, öbüraün mu· 
kadder, 360 milyon mudur, 400 mil· 
Yon mudıır, bütün müalüman muhiti 
ve difer. komtu milletler tu ı.tıau 
filimciliğinin miifterisi yahut mü,teri 
nanuedidir. Şimdiden de, Türkiye· 
d~. Hindistanda, Habeıistanda nice 

Okuyucu 
mektupları 

Boğaz tüneli 

nice Yazlık bahçeler, benim 4u git- İstanbul fcthlnln 500 üncu yıl-
tiğim ıribi doluo taşıyordur. Oıtelik: dönilmU hakkıncl,ıı herkes blr 
İJ.ha haline gelmemiş ve rakipsiz bir 
PıYasa, apaçık bir imkanlar ufku ... 

... "'. 
• Bu Yazımla, «Mısır filimdliğlııi 

bız de taklit edelim r. demiyonam. 
O, taklit etmeksizin. etmediği için 
bu mazhariyetine ulqmq, Biz de 
tlındiki ve tarihte.ki phsiyetimizi fi. 
Iİıne 1reçirirseJr, ayni nazari ufuklar, 
batta daha fazlası önümüzde beldi· ,.or. 

(Vi - Nıl) 

temennlcL bulunuyor. Bence, 
m:ısrata bakmıyarak. Boğazın 1!d 
yakası arasınd:ı b1r tünel yap
malıdır. Haz;:rde seferde rn.zım 

olur. Düzlük olan ve herkesin 
raQbet etttgl Kadıköy, Pendik saM 
hWerlnt ihya. eder. Ve gayet bll
ylik blt m~naaı olur: 1453 tethl, 
hakikaten de. Asya He Avrupayı 
blrlblrlne bağlamıştır. 

Sabri Z~nrlnb&f 

Kemal Emin B.ıra'nın .. mukab:?Iest 
bu düşüncemde ne kadar haklı oı. 
du~umu meydana çıkardı. Ald:ınan
lann Ukl olan kendi.sine blr te~ek
kür borçluyUm. Bunu lladan sonra 
ltlraf edeyim 1d ilk alda.nan olarak 
karşımda Kemal Enıln Bara'yı gBr 
düğlimt taaccüp et;medl.m. ÇünkU 
ben kendlslnl henüz tanımak şeretl
ne nall olmad~ım zaman, Şehremlnl 
Halkevlnde yapılan Tanbuı:i Cemll 
thtltatlnde dlnlemlf ve. bUtiın sa.ml
mlyetlmle W.Syliiyorum, hayran ol
mu.ştum. Bunu müteakip Beyo!ılu 
Halkevhtde Türk: tiyatrosu tarlhlne 
dair bir Iconterans vereceklerlnl du
yunca heyecanla gittim. Ke~kl glt
mez ol~ydım. Tanburl Cemtı merhum 
hakkında. ihtlsa.ilan dahlllndı:ı ol
du~u için demek, son derece gü~el 
söıler söyllyen Kemal Emnl Dara 
konferansının ilk sözlerinden sonuna 
kadar bu mevzua dair yapılan bü
tUn ne~rlyattan blha.ber bulundu
ğunu tspat etti. Gllntı geçmı,, riva
yetleri tekrarladı durdu. 

olur. lardan bir kısmı diier Vekaletlerde-
Halbukl oyunu na.kledenlertn ona ki umum müdilrlüklere devroluna• 

verdikler\ sıfat •Çocukça bir oyun, caktır. Bir kaç güne kadar iaıo itle
Adl bir eğlence, kaba fars. olduğuna rinde çalıtan memurlara yeni vazl• 
göre bunu Moll~re'1n komedlatue de- yetleri bildirilecektir. 

Işte bu vaka dolayıslyle öğrendim 
ki Kemal Emln Bara blld~l teYl iyl 
blllyor. BllrnedJğlnde dit tablatlyle 
yarulııyor. Bu defa da oldu~u gibi, 
Müteyakkız olduğumdan buna taac
cüp te etmedim. Taaccüp ettl~lm 
nokta Kemal Emin Bara'nın. tiyat
rodan ba6settill1ml1lden blr tlyatro 
t:lblrl kullanayım, bmall Hamı Da
nlşmend'ln toıttnU oynama.ta kalk
masıdır. 

İsmail Haml D~nlşınend bana biz
zat cevap verseydi yazımın sonunda
ki .-küçük bir fikir neşretmek- cıim
leslnln cmeseleyt büyük• telAkkl 
edemedlğlml gösteren blr kelime 
oyunu oldu~unu; cdelllslz iddialarda. 
bulunmak- tan kasdlmln ortaya ko
nan maddelerin blr del!l sayı1amıya
cağma işaretten Heri gltmecU~ını: 
mizacımın cşUtum-1 11tlfe ile• de me
hlr olm'.ldığını blllr ve to.kdlr c:ier
dl. 

Kemal Emin Blra ls~ b~nı B.?yo~lu 
Halkevlndekl konferans günü tnnı
dı. Çünkü kendlml takdim ettı~rek 
cıı.hll orta oyuncularının rlvayctlerl
ne uyup orta oyununun tımarhnnc
lerde delilere oynanan blr oyun ol
duğunu söylemenin bllhass:.ı blr Hal· 
kavı kürs!lsünde yersiz olduğunu . 
orta oyunu meydanının bir cmeydn
nı sUhan• olduğunu, orada karşı kar
şıya geçen pehlivanların blrbirlerlnt 
sözleriyle mlt etmeğe uğı'aştılc1ın. 
hep gilzel sözler bulmağa, nükteler 
cinaslar sarretmeğe, hazır cevaplar 
yapmağa çalıttıklannı söyleml§tim. 
Türk zek181yle 1.flenen bu oyunun 
llsam lnceıeetlrmeğe, :r.arıneft!~-

~il. iddia ettlt!Jn gibi, ancak bir tak-
lit oyununa benzetm~ kablldlr. Şah
sen bunu yazıp ya~ıyacağım mese EminönU meydanı leyi detl.ştlrme?:. 

2 - .sen: cDl#er blr nokta da ah
JAkl muhavere tlblrldlr kl bu da bir 
mevzuun, bir metln, yanl blr eserln 
mevcut olmadığına yenı bir dallldlr.• 
demiştim. cevap olarak: cNeden? 
AhlAk sözU tlyatro edeblyatmı thl~l 

Belediye antreponun 
yıktırılmasıni istiyor 

eden bir söz müdür? Bir pl3·es1n mev- Eminönü meydanı büyük fedakar
zuunda ahlt\~ızlık glbl bir ~rtın lıklarla açılmış, geni~letilmiıtir. Bu 
mevcudlyetl mi lazım gelir?• denill- suretle y enicami meydana çık mı~· 
yor. Yanı sözümden kasten ıımuha.- ttr. Fakat burada me:vcut limanın 
vi?re~ kellmesl çıkanlarak sadet har!- antreposu manı.arayı bozmaktadır. 
~i sozlerle hak kazanılmak isteniyor. Bu antre o kaldırılırsa y enicami 
lddiam cahlAkl bir muhı\VP.re• nln Pi P • • .. . L b d 
Ye.! sayılamıyacağıdır Piyeste tabla- uzaktan . daha ıyı ııorünece.., ura a 
tlle muhavere vardı;. Fakat yalnız güzel bir rıhtım yapılacaktır. 
muhavere Ue piyes olmaz. Aynı ~- Belediye Münaka!at VeUletine 
manda İsmail Ha.mı Daulşmend 1n müracaatla bu yolda teklifte bulun· 
cEskl Türklerde muhavere tarnında muştur. Münakalat VeUleti teklifi 
eserler vücuda. getirmek ldetı. oldu- 't"b ·ı fık bulmuıtur 
ğunu da tev&lk etme.si lı\zım gelir. eaaı ı ı an e . muva .. • • 

3 - Ben: cBuna komedi denUmesl Boı antrepo l>ulundugu taktır de 1;>u 
ıse takliUl ve iüldürücU bir oyun ol- antrepo yaktın1arak meydan ıren..
duğunu anlatmaktan başka bir mlnl Ietileeektir. 
ifad~ etmez. demiştim. Cevap olarak 

Tramvaylarda hava 
~ 

cereyanı 

,Yazın tramvay pencerelerinin 

Mollere'ln Azarya'&1nın, Tartüf'ilnün, 
Zorakl Tablb'lnln da gllldürücll blrer 
oyun olduğu• söylenlyor. ılo'tklrlertn. 
vakaların tehzlll bütnn eserlerin 
mevzuunu teşkil eder.• denutyor. Ga
yet doğru. Yalnuı Alexl.s'ln takUdlnln 
bu Uırzda bir eser olduğunu ispat et
mek şartlyle. Iddla kuru sör.den ibaret 
kaldıkça benim glbl kimse inanmaz. 
İnandırmak için delll lbımdır. Vesi- raftaki pencereler ve kapılar da 
ka 15.zımdır. açık olduğundan tramvaylarda müt-

4 - Komedl kel!mc.,l hakkında hiı ıbir hava cereyanı oluyor ve bir ben: tEsasen bu kellme aynen mu· 

yalnız bir tarafının açık bulunması 

lanmdır. Halbuki son zamanlarda 
ıiddetli rüzglra rağmen lıer iki ta-

hafaza edilmeyip tercüme edi.lseydl çok kimseler üşüyerek hastalanıyor. 
hakikat meydana çıkardı.• aemı.,tım, Halk.ın sıhhatini korumak için tali
Kemal Emin Bara nnlıyamanu11. Ola- matname hükümlerine riayet edil· 
blllr. Tekrar ediyorum, muhavere . ı~ el T amva.y umum mil· 
ba,ka. komedi başkadır. B;ıhse mev- mesı azım ır. r . . .• 
zu olan oyun bir muhavere oldu~na dürlüğüniln ehemmıyetlc dıkkatını 
göra komedi olamaz. Komedi olma- çekeriz. 
yıncıı. da onu tarif için komedi keli-
mesi kul'iınılmaz. Mesele bu kadar 
basittir. 

5 - Ben: ıBlr hastanın dokt.onı
nun ve etra!ındakllerln te,şhts edile
rek to.kllt edllmest bUe bwıun bugUn 
blldiğlmtz şekilde bir komedi değil 
eskllertn zevkle seyrettlklertnl blldl
ğlmlz blr nevı oyun olduğunu ispat 
etmez ml?• demtşttm, Kemal Emtn 

Sellin Nhbet Gerçek 

(Devamı sabile 6. aitm 3 ele) 

Tenisçilerimiz Bulgaris
tana davet edildi 

Bulgaristan tenis federasyonu Sof
rada tertlbedllen blr tenla tumuva
sına 1şttrA.k etmek fuıere tıo tenlsçl
mlzl davet etmlftlr. Spor, oyunlan 
federasyonu tarafından memnuofyet
Ie karfll&nan bu teklife mumab.t 
cevabı ver11ınlfttr. Gidecek ten~Uer 
federasyon tarafından aeotıec.ıaır. 
Tentsçllerln blrlsl bayan olacattu. 

Bay Amcaya göre ... 

Daha düne kadar fU .blrarua 
iyiliği, gıda kıymeti anlatıla an· 
latıla bltlrllemesd.i. Bizim Tünel
de bile §Öyle bir livha vardlı 
Bir bardak bira neye bedeldir? 
Bir tabak içinde bir barbunya 
babğı... Bir tabak fa.~lye.. bir 
parça peynir .. 

Sulh günlerinde sigara, sokak· 
ta hastalanıp yıkılan adamların 
yananda defil, gayet süslü duvar 
llAnlannda, genç. ~üul kadmla
nn ağzında görülürdü:" Mesell 
yalnız bir Amerikan sigara fir. 
masının reklamı için verdiği pa· 
1'a, Paraguvay hükdmetinin hüt. 
çesine tekabül ediyordu. 

Bu para ile dünyanın en gi&el 
kadınlan, sanatkir l'eSsamlann 
karşısında dünyanın en tatlı 
pozJannı alırlardL Bir münekld
din dediği gibi yeryüzünün soa 
senelerin en gfrıel resimleri stga· 
ra reklamı afişleri idi. 

Yalruı sigara mı?. Her madde
yi halka ginef göstermek tı:hı 
mtitemadlyen kafalar işler du· 
rurdu. O '6nlerde dünya şıma. 
nk ve boğBUIZ bir çocuğu andı· 
nyordu. Etrafındakiler kendisi
ne mütemadiyen yalvanyorlardıt 

- Bak... Bundan ye... Cici 
bu! •. Haaah şöyle... Bu benirn 
hatınm için .... Bir tane daha al .•• 
Bu da babanın batın içio. .• 
Hoooop .•. Aferin sana ... Peki am. 
ma ablanın batın yok mu? .. Bir 
daha ... Ooooooh!.. Aferin sana .• 
Ne elci değil mi? .. 

Şimdi vaziyet tersine döndü. 
Bütiin diinyada hangi gıda veya 
keyif maddesinden bahsedilse: 

- Aman, diyorlar, sakın ''&
meyiniz... Sıhhate çok fenadır. 
Sakın ha ... Ööööööe kaka ... 

Evet .•. c(Ciciıı propagandasm
dan sonra şimdi de bir aÖöööööe 
knkaıı propagandası gidiyor. 

JUeğ~r şimdiye kadar lnsanla
nn yiyip içtikleri şeyler ne ka· 
dar da kötü, ne kadar da muzu; 
ne kadar da sıhhate dokunaa 
şeylermiş! .• tyt .ti onlan bol bo1 
yedlffmb günlarde ölmemlflzı. 
O her pym bol oldufu sulh u.. 
manlarmda mepr ne mütblf 
tehlikeler atlatnupst .• 

HJkmet Feridun BI 

- Hukuk bllgiııl cıcg.llnı bay amcaı •.• Malum a, hc.ı>lm~ iaşe 
~ll'lına beyntmı kurcalıyan bir hukuki nzılclanmaktayız .... 

eseıe var ... el!ııdeııJ ••• Fııkat blr &ün, ansıztn soltaltt3.J ... RUy~ mı, hakikat nu demeieı ••• Tetkikat. tahkikat, bir de aııla-ı ••• Şimdi bu durumdaki vatunda.şa 
bir sinıltçl ıörW.ilyorl •• kalmadan, yasac dıfına çı.ka.ı:ı 11mltçl şılıyor ki slmitler buğday unundan ceza gerekir· mi, gere.kmez mi? .••. 

IOluğu mahkemede a.I..ıyor.... değil, plrlng unundanl.. B. A. - Blllkls. böyle blr keıtindea 
• ötllrll Cl.atada müWat ıere1tı ••• 



.... 

- 8 l' AKŞAl\t 

' Tepebaşı Eeledive Bahçesi'nde 
Kızılay Menfaatine büyü)[ gece eğlenceleri 

ALABANDA 
BüyUk RevU 

Yazan: Ekrem Re§İt - Müzik: Cemal Reıit 

SAFiYE 
ve M U A M M E R'in 

if tiraklerilcı 
BESTEKAR TANBURI SALAIDIATI'İN PINAR'm lştirAkile 
H ~Dik bahçmln SAZ HEYETİ, 14 Jdşlllk ORKESTRA 

Bu geceye mahsus tevkalA.de program il!vestıe Danslar, 
varyeteler ve bir çok sürprizler 

Alafranga GARDEN Salonunda 
Bu geceye mahsus 11e11gin Varyete- Dans- Kabare 

Saat iiçe kadar muhtelif eğlenceler, fiat18:rda zam yoktur. 
, .... ____ , ____ Telefon: 4'2690 _______ _..,. 

J L A L E Sinemasında 

1 
BUGtlN 2 FİLM BİRDEN 

KADIN ve ŞEYTAN il Gönüllü Kahraman 
Paulette Godard - Bob Hope Türkçe: Gary Cooper 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanları !şletme 

Umum idaresi iJanlan 

Muhammen bedeli {33000) lira olan 300 M3 çam dilme 19/8/942 çarşam
ba günö ı>aat 15 de kapalı zarf usume Anknradıı İdare Binasında toplanan 
mcrJ.;e?. 9 uncu komisyonca .sat.m alınacaktır. 

Bu Jşe ginnek lst.eyenlerln (2475) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tnyln ettiği ve !kalan ve tekllflerini aynı gün saat 14 e kadar ndı geçen lı:o
n.ısyo.ı relsllltlnc :vennelerl 1dzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hııydnr-
ı>aş:ıda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (8287) 

AKŞAM 

Şose inşaatı 
Nafia Vekaletinden: 

ı - istekıi çıkmrunasmdnn dolayı keşif ve şartname.cılndo deii'lşlldlk ya
pılan Diyarbakır ne Mardin 'nrasıncl.:t yapılacak şose ve sual lm::ıl!ıt in~aatı 

ı c500 OOOD lira keşıt bedell ne yeniden kapalı zarf usullle ebl.ltmeye çıkanl
mıştırr. 

2 - Eksiltme 11/8/942 tarihine m fü;adl! sah günü ~:ıt 115 de Nafia Ve
kft.letı şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - EksL'tmeye miitcalllk evrnk 25 llra muk:ı.blllnde Şose ve köprüler 
relsllglnden alınabUlr. 

-4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az üç gün evvel blr 1stldıı lle 
Nafüı Vekllletine müracaatla bu gibi inşaatı ynpabl!eceklerine dnlr ehliyet 
ves1kn.sı almaları l~dır. 

5 - Eksiltmeye iştlrfl.k edeceklerin 4 üncü maddede yaZllı vesika Ue 942 
yılına ald ticaret odası vesikası ve .. 23 750ıı liralık muvakkat temlnntlntım 
havı olarak 2490 snyılı knnunur. tarlfatı dairesinde hanrlayacaklan kapalı 
zarflannı !kinci maddede yıızılı vakitten bir snnt evveline kadar komisyon 
relallğine makbuz mukabllinde vermeleri !Azımdır. (5834) C8046l 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaleti yapi ve imar işleri reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan 1ş: Çankayadaki RlyasetleUmhur k~kll glrl.§ 

tapıaı n karakol binam inşaatıdır. 
K~lf bedeli: 43994,86 liradır. 
2 - Eksiltme 20/8/942 perşembe gllnü saat 15 te Tllrk!ye B. M. M. idare 

heyetJnde kapalı zad umılile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme ıartnrunesı ve bunıı müteferrl evrak 220 iki yüz yirmi ku

ruş bedel mukııbUinde yapı ve lmar işleri reisllğlnr.!en alınablllr. 
4 - Eksiltmeye glrebllmek için istek!IJerln l'ı.SUlü dalr~inde c3299 6h 

üç bin iki yfiz doksan dokuz lira nıtmış bir kuruş muvakkat teminat ve~e
lerl ve Nafia Vekaleti yapı ve imar işlen relsll~inden bu eksll~meye ı~tırak 
edebileceğine dair veslkn nlmış olma lan şarttır. 

İ4bu vesikayı almaıc için lstek111erln tntil gfınlcri hariç ekslltme günün
den en az tlç gfin evvel blr istida ile Nafia Vek~letl yapı ve lınar lşlerı reıs
llğine müracaat etmeleri muktazidlr. 

5 - İstekliler tekli! mektuplannı ihale giinil olan 20/8/942 perşembe 
günii saat 14 de kadar Nafia Vekaleti yapı ve lmar ~lerl relsllğlne makbuz 
mukı.b~lnde vennelerl H\z1mdır. 

Postada olacak r,eelkmeler kabul edilmez. (6175) (8306) 

Maliye Vekaletinden: 
Beşlktsşdn Maliye kırtasiye deposuna gelüp gidecek malzemenin yakın 

iskele IJe depo arnsındakl ncklJyesl !le bnlynlardan çıkacak tahta, takoz ve 
hı.rda sandık tahtalannın satışı paznrlık surcUie ve ayrı ayrı lha!e ecWeceğln
den lsteklllerln 120 şer l!ra teminat paralarlle birlikte nihayet 8 eylul 942 
salı günü ~ut 14 e kadnr depoya mürncaatlan. (84'3) 

1 Günlül< gorsa 1 ... t 

8 Ağustos 1942 

Balıkeair Valiliğinden: 
l - Eksiltmeye konulan Jş: 
B~lıkeslr Memleket Hastnnesı pavyon ikmali inşaatı olup 19148 Urn 48 

kul"U§ keşif bedelllc ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksutme 14. ağustos. cuma gilnli saat 17 de Vilayet Daimi Encü

mrnlLde yapılacaktır. 
3 - Bu l§e alt Bayındırlık İşleri Genel şnrtnamesl, Ynpı 4ıerı Umumi ve 

fenni şartnamesi, hususi şartname ve ck~lltme şartnamesi keşif, slls11el flnt 
eed·;eli mukavele projesı Nafia dairesinde görüleb111r. 

'l - Ek'!iUmeye glreceklerln 1436 !lm 20 kuruşluk muv:ı.kkat teminat 
vermeleri, Ticaret odnsın:ı kayıtlı olduklarına dair vesika lbrnz etmeleri bu 
1ş! baŞtırabllecek kabiliyette ve ehliyette bulunduklanna dair ihale tarihin
den Uç gün evvel vllftyete müracaatlrı usul dalres1nde nlucaldan ehliyet 
veslkalannı co .. tennelert l"C ttçtincü maddede yazılı evr&kı okuyup kabul 
ettiklerine dair imza etmeleri, 2490 sayılı kanun hiikilmlerlnc göre bazırla
yncaklan teklif mektuplıı.rmı ihale günü saat 16 ya kadar Encümen Riyase
tine vermeleri Uı.zımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. t8005ı 

ÜZÜM SATIŞI 
Aıma Fidanlığı alım ıatım komisyonundan: 

KıymeU Teminatı 
Llra Lira ihale tarihi 

O&tepe fldanlığı 12/8/942 çarşamba saat 15 de 
koleksiyon bağı 105 ao mahallinde 
Gebze fidanlığı 14/81942 cuma saat 14 de 
Jı:oleltsJyon bağı ec 15 nıııhaillnde 

Bu yılki ilzUm mahsulleri pazarlıkla .satılncnğından ısteldllerln JUkarda 
yazılı gün ve saatlerde mahallerlndekl komisyona müracaatları. •8432) 

Yüksek mühendis mektebi müdürlüğünden: 
En az llse derece.sinde tahsil görmüş ve tercihan mekteplerde ~ret.men-

11k ve baş l>ğre~menlik yapmış olanlarla subaylıktan mütekait olanlar ara
sından 30 ve 40 lira asll maaş:ı ftç idare memuru intihap edUecektır. Yaşlan 
30 - 50 r.rasında bulunması lfı.zım gelen lsteklllerin hnl terct1melcnıe mektep 
müdürHiğüne müracaat eylemelerl. (8473) 

Denizcilere ilan 
İstanbul Mıntakası Liman Reisliğinden: 

Maltepe bumu 11e Kınalıdanm cenup bumu arasında. ve Maltepe bur
nunun taJmbcJ?> hn1dk1 batı cihetinde ve 13,5 gom!me mcsnteye muvnkkntrn 
gönderU bir blr işaret şamnndırası ntılmıştır. 

Küçük büyük geml kapt.nnlnnna bUd\rlUr. c8530• 

Zayi - Beş1ktnş 19 cu ilk okuldan Znyı _ Trnkya tahkimat. nt h 
040 - 941 senesinde 540 nıunara ne al-ı . m en • 
dı~m şehadetnnmeml zayi ettim, ye- hldi Şükrü Kızılda~a nit mühür- zayi 
nisinl alacağımdan esk1s1nin .hükmü olduğundnn yen~! yaplınL-nış ve cs-
yoktur. Ekrem Köksalaıı .kls1n1n hükmü olmadığı lldn olunur. 

EA*·'? 22E 

* 
7 /8/942 (laUcri 

Londra ilzcrıne ı sterlin 
Nevyork üzerine ıoo dolar 
Cenevre fizerlne 100 
İsviçre frangı 

5.24 
130.70 

- .... ··~--.-- ,. 1 

Muhammen bedeli (137000) Ura olan lçl, dışı galn.nizll çift çemberli 200 
lltrcllıt 2000 adet saç varil 19/8/942 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
sarf usulile Ankarada İdare Binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonca 
ıatın alınncaktır. Madrid fizerıne 100 pczeı.a 

Bu işe girmek isteyenlerin (8100) liralık muvakkat teminat ile kanunun Stokholtn üzerine 100 kuron 

30.365 
12.!1375 

31.10 

tayin ettiği veslkalan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 n kadar adı geçen ESHAM n TAHVİLAT 
komisyon reisliğine vermeleri l!tzımdır. % 7 1/2 933 Tiirk borcu tran~ ı 23.75 

Şartnruneler 2 lira mııkab!Unde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden Anadolu Demlryolu 3 51.25 
tf'mln olunur. l8308) İstanbul Tramvay şirketi 2.10 

* Mesud bir evlenme 
D. D. Yolları 10 uncu işletme müdürlüğünden: lnhisarla1 Vekaleti tetkik ve mu-
Kumıış, astarlık saten ve kazalinl İdareye, telA., aJAmetı farika masraf- rakabe heyeti azasından eski Eu.u

lan da mtıteahhlde ait olmak ilzere 900 ta.kını elbise, 400 adet palto ve 900 rum mebusu Halet Sağnoğlunun 
adet kaskeUn Jmnllyest kapalı zarf usullle eksilt.meye konulmuştur. km Muzaffer Sağırovlu ile değerli 

Eksiltme 21/8/lH2 cuma gUnt1 saat 15 de Erzurum 10 İşletme Müdlir- h k k 1 d M 8 . d '- t _ u u cu arımız an erıın e avuKa 
Hiğn bln::ısında yapılacaktır. 8 .. · A b ır · "kAh 

Muhammen bedeli 19350 lira olup munkkat teminat mlktan 1452 lira useyın nte e ımn nı a mera-
'1r. simleri dün BeyoğlıJ Belediyesi Ev· 

İsteklilerin muvakkat temlnat.larile beraber kanunun tayin et.tiki ve- lenme memurluğunda güzide ve ka-
11&lkl, teklJ; mektuplarını belll günde .saat J4 e kadar Erzurum 10 İşletme }abalık aileler huzurunda icra kılın
•cımlsyonu Bqkanlılına vermeleri lAzımdır. Posta gecltınelerl kabul edilmez. mııtır. Cenç e-vlileri tebrik eder ebe
Şaıtnameler parasız olarat Erzurum 10 İşletme Mftdilrll\Ründen alınabilir. di o.adetler temenni ederiz. 

* '9414
> TEŞEKKÜR 

Muhammen bedeli 2700 Ukl bin yedi JÜZ) Ura olan 2000 Okl bin) ki. 1-4 Temmuz 19-42 Salı ıı:ünü Ça-
8Wyen (Mlnyum) (21 Alu.sto.9 1942) cuma (Ünü ııaat C14) on dörtte Hay- naltkale" de batan Atillay Denizaltı 
dnrpa\(lda Gar blna.51 dahilindeki Komisyon tarafından açık ekslltme usu- gemisinde ıehit olan Etim Yüzbaoı 
JIJe sntın alınacaktır. SEBATl T AŞOZ 

Bu işe girmek lsteyen'crln 202 (iki yüz lltil lira l50 (elli) kuruş.hık mu-
nkltat teminat ve kanunun tayin ettıtı vesalkle birlikte eksllt:n.e g{inti için duyduğumuz ebedi acıyı mek-

ar.tlne kadar komlıyona mllracaatlan lhımdır. tupla, telgrafla ve gelmek ıuretile 
Bu )4e alt prtn:ımeler komisyondan parasız olıırak datıtılmaktadır. paylapnak isteyen bütün doetlan-

(8373) mıza ayn ayrı t*kküre kederimiz ------------------------------Hozat satın alma komisyonundan: mani olduğundan gazetenizin tavas-
sutunu rica ederim. 

ı - Aşa{tıda miktar ve muhammen bedeller! ve ilk teminat.lan ile ihale Eti Atiye T-.öz 
itin ve sanU yazılı mevat ayn ayrı 2490 .sayılı kanunun tapalı mrt ve açık -------
eksiltme hükümler! dairesinde ihale edllecetınden taliplerin mezkür gün- N l Ş A N 
Jerde HO?.at satın alma komisyonuna mfiracaatlan. I 

2 - Taliplerin ihale saaUnden 1 saat eneline kadar kanuni teminat.la- Amiral brahim pa~n torunu \'e 
rUe tekli: mektup!annı komlysona vermeleri. İhsan Kurukahvecioğlunun kerimesi 

s _ Evsaf ve ftl.rl.nıı.mcler .satın alma komisyonunda göriileblllr. Bayan Melike ile Kani paşa torunu 
4 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (8359) ve eski Konya Valisi merhum Bay 

Clnsl Mlktan Tutan Teminatı ihale günü Saati Hüsnü Zadil'in mahdumu lktisnd 
Pirinç 30000 18000 1350 27/8/942 saat 15 de kapalı zarf ile Doktoru Bay Ekmel'in nişan töreni 
Mercimek 30000 58li0 438,75 27/8/942 saat 15 de kap:ı.Jı zarf ile 6/8/942 tarihinde Taksim Belediye 
Nohut 30000 5850 438,75 27/81942 saat 15 de kapalı zarf 1le Caı.inosundı. kutlanmıştır. 

K. fasulye 30000 7200 540 27/8/942 saat 15 de kapa.lı zart ne Sünnet düğünü ve 
Patates BOOO 2400 180 27/8/942 saat 15 de kapalı zarf ile 
Pirinç 15000 9000 G'/5 27/8/942 saat 15 de kapalı zarf Ue 
Mercimek 15000 2925 219.38 27/8/H2 saat 15 de açık ek!ılltme 
Nohut 15000 2925 219,38 2'1/8/942 sa.at 15 de açık eksiltme 
K. fasulye 15000 3GOO 270 27/8/9-42 uat 15 de açık ekslltme 
Patates 4000 1200 90 27/8/942 saat 15 de açık eksiltme 
Plrlnç 15000 9000 t75 2'1/8/H2 saat 15 de lı:apah zarf 
lkrclmek 15000 .2925 219,38 27/8/942 saat 15 de açık eltsJltme 
1'ohut 15000 2925 219.38 2'1/8/942 saat 15 de açık eksiltme 
K. laaul:re 15000 34IOO 2'10 2'1/8/842 aaat 15 de açık ek!lltme 
Patates • 4000 1200 90 2'1/8/142 saat 15 de açık eksiltme 

latanbul intihap Meb'uaa n T eftiı Hey' etinden: 
Doktot Refik Saydam'dan açılan İstanbul meb'uslutu için 9/8/942 tnrl

hlne rastlayan pazar günü O'nıvers1te Konferans salonunda intihap yapıla
eattıı. Saat tam dokur.da rey almmağa. başlanacağından müntehibl ~nl
Jertn 8.§alıdatı t.ettıp sıruma göre muayyen saatlerde ellerinde bulunan 
ıntıntehlbl d.nl c\lu!anlıın ııe -salonu teşrlt ederek reylerini kullanmaları 
rica olunur. 

Saat Dakika Saat Daklkn 
---

Emlnonii - Fatih 9 İlA 10 30 
Beyoğlu - Beşiktaş 10 30 • 11 30 
Kadıköy, Eyup. Üsküdar 11 30 12 
Adalar, Bakırköy, Sarıyer, 
Beykoz 12 13 

(8!>25) 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
l - Tcrkos gölıı clvnrmd:ı. Bnlab:ın burnu ynkınındn Eleclk mnrıdıra 

V1'.kıf ormnnınd.ın istihsal olunacnk vasatı 300 ton mangal kömfiriinu or
mnn bcdellnden b:ışka bfitün rüsum v e masrnfı işletene alt olmnk üzere 
prtnamcs.i muclblnce bchC'r -kllo ... u 8 knruş mukabllindc İstanbuldn tc~llm 
talibi uhde indedir. 

2 - 10 A{;ustos 942 p:ıznrtcsı günü sant 11 de ihalesi lem kılınncnğm
dan eksik bcdrllc talip ol:ınlann bir lira teminat akçesllc mczkfır {,"Un ve 
aantc kadar ı~ı mbul mnhruknt on.11lndek1 komlsyoııa ,qıüracnat etmeleri. 

:: - Bu saatten sonra vuku ını:acak mtirncnntlar knbul edilmez. (83!JO 

müsamere 
Alemdar Kızılay §Ubeslnden: 
22 a~wtos 942 cumartesi günü ve 

gecesi Saraybumunda tertlbedilen vc 
aabaha kadar devam edecek olan 
sevimli muslkl üstadımız Eıtyın bay 
Münir Nureddin de ttret verece~l 1,lbl 
mu~.zam müsamere ve sünnet düğıi
nu lçln sünnet çocultlannın her giin 
saat 17 den 20 ye kadnr Enıinönii 
Halkevl blnamndakl merkezimize 
müracaatınn. 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesindeıı: 
Aş::ğ1da yazılı )'edek subayların 

acele şubemize müracaatları. Gelme
dikleri takdirde 1076 sayılı kanunun 
madde! mahsusası müclblnce cez<ı
landınlacaklan llfın olunur. Plynde 
Tğm. HaliI oğlu Temel Karanıehmct 
5014fl, Piyade Tğm. Tahir o~. Fethi 
Genç 49686. Piyade TCm. Kfızıııı o~. 
Ulvi 50286 

MiLLi 
oyunlar 

Festivali 
14 - 22 
Ağustos 

Biletler .Milli Piyango gişelerile 
Fe~1ival yapılacak ga1Jn0Jarcln 

satılmaktadır. Her tiirlii izahat 
Tel: ~340 

\ 

llAç, müstahzarat ve kimyevi 
terklblerden bahsedilen 

yerde .. E. MERCK' ismi 

her 

hu•. 

su si bir takdirle, anılır. 
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BEB 'l'ELDE:R 

13 Ağustos!.. 

Tamam beş giin var. O ayJardanbcri milyonlarca gönlü 
heyccnnla çarptıran «iimit serabı» na bir haftadan az !a· 

'.inan kaldı ... ul3 a~'llstosn dan b;ıhsetmck istiyorum. 
Gecen sonbaharda birdenbire bir ri\•ayet çıkını:itı. Bir gün, 

bir otobüs içinde bir ihtiyar adam herkesi ~aşırtacak derecede 
IJazı kehanetlerde bulunmu~. sonra da çıkıp gidcı·kcıı hemf'n bU
tibı yolcular kendisinin eteklerine yapışmışlar: 

- Aman, demişler, bU~n bunları bildiniz. Şimdi de söyle-
Jlniz bakalım. Dünya sulbü ne zaman? •. 

Ve ihtiyar esrarengiz bir tavırla cevap vermiş: 
- 1942 ağustosunun 13 ünde! .. 

Kısa bir zanıanda Baku'nun 
düşnıesi pekala kabildir 

IST ANBUL HAYA Ti 

Bakkallarin hesabı 
ve sulh! 

Arkadaşımız Cemaleddin Bil· 
dik geçenlerde <fHarb ne zaman 
bitecek?)) başlıklı ya7!Isında, bak .. 
kal dilkkarunda görüp öğrendiği 
meraklı bir hesap meselesini an. 
)atmıştı. Zaten şimdi en mera~ 
en heyecanlı, en karışık hesap.. 
Jar bakkal, manav dUkklnlann
da görülmüyor mu? Minimini 
bir paket f çin para eüzdanlan· 
mızı kan ter içinde bakkal tez. 
gahma boşaltırken, onlann kar· 

işte al3 ağustos ümit serabı,, o günü böylece kunılmuftu. 
bıtiyar (1Tatarağasın nın dudaklanndan dökülen sihirli tarlhf 
herkes bir kenara kaydetti. Hatta en ciddi ve bayle şeylere hiç 
hıanmaz görünenler bile ... Almanlann Kafkaslara doğru veya biraz geç şimale dönecektir. gacık burgacık rakamlanna han-

ilerlemesi 1940 yazında Parise Yasan: Kafkas harekA.tının dahi bu gimizin aklı eriyor, elimiuleld 
Ve bundan sonra bekleyiş ~nleri başladı. Kışın en azıttlğı 

ft harbin en kızıştığı gilnlerde bile 13 ağustosu dilşttndttkçe tath 
taUı gülümsüyorduk. Hatta H ağustosla beraber bqbyacak suDı 
ıflnleri için projeler bile çiziliyordu. Bu tarihten sonra çıkacak
lar1 seyahatleri bile kararlaştıranJar vardı. 

doğru Uerlemeyt andıran bir hız- M. Şevki yazman ikinci hare~et için Alman sağ mat.ahın ka~a. alınıp kaça_ saiıl-
la devam ediyor. Günlük tempo- yanını enınıyet altına almak için dıf:ını hangımız ~nuya.biliyorus? 
su ortalama hesapla 50 kllomet- yapıldığı hesabedilebillr. Asıl en- İşte, bu rlyazıye üstatlan • 
reden ğı olmıyan bu hız fi- garpten değil .. d~ ~rktan çevire- teresan olan Volga boyunca b~- karma kanşık hesaplarile harbi" 
mali kancasya'yı Alrnanlann rek kolayca duşurdillerse aynı işi lıyacağını tahmin ettiğimiz ha- ne zaman biteceğini de ke.şfet
eline geçirmek üzeredir Bu Tarnaıt yanmadası hakkında da rekettir. Şimdiye kadar olan iş· mlşler. Rakamlar üzerinde yap.. 
süratli işgalin başlıca sebebi ara- tatbik edebillrler. ler Almanların vaziyetini kolay- tıkları hesaba göre, 942 yılının 
ztnin böyle bir harekete müsait Almanların Kafkasya'ya kar- laştırmış, Sovyetıerlnkini güç- l ~ inci apnın . 16 ncı günü barit 
olınası ve Alman zırhlı kıtalan- şı gösterdikleri çok bızlı hareke- leştlrmiştir. Fakat kati neticeyi b~teceknuş. Bızden. kocamaan 
mn önünde kendislle başa çıka- te rağmen katt neticenin şimal- tayin edecek hareket bundan 1 hır in allaaaah ... 

Nihayet işte "ümit serabrn biraz llerimizdeclir. Ve timdiye 
bdar insantan aldatan seraplann en yalancım. oldufu 5 rt1n 
IODra büsbütün meydana çıkacaktır. Fakat buna rafmen oto
Misteki ihtiyara yine teşekküre borçluyuz. ÇiinJdi bu tath ya
lan, bu büyülü serap milyonlarca kimseyi ılık bir ümitle aylarca 
Jaşatmı$tır. O kadar ki 13 ağu~s Keçlnce yalnız sulh olmadı-
iına değil, sf'.rabın, ümidin de bittiğine yanıyoruz. . 

Keşke şimdi de bir ihtiyar çıksa, bu sefer de meselA Halıç 
Tapurunda giderken: cıAsıl sulh 1943 nisanının 13 ünde .. » dest'-, 
Te biz hütiin insanlar bu tlyin edilen yeni ümit hududuna doğ
ru ilerlemeğe baslasak. Dünya harbinin en karanlık ve kışın en 
soğuk günlerinde 13 nisanın sıcak hayalile ısınsak. 

cak kıtalann yani Sovyet zırhlı de alınacağı unutulmamalıdır. sonra başlıyacaktır. Devamı için Harhin bitiş tarihi üzerindeki 
birliklerinin bulunmayışıdır. İş Bu hızlı ha~t ~.;!:11 a;şekllde er de daha iki ay _:_a~a~ ~ar~r. l bu hesap, _ yaşı benzemesin -
böyle olunca bu zırhlı ordunun ;'iiliiı.----= -~ 1 = ' geçen büyiik harbin başlama ,.e 
önünde durulamaz. lB " bahç z· t·j bitme tarihlerindeki hesaba uy • 
. Almanların aynı tempo ve ay- ag,. e ve ev ıraa 1 gunmuş. Hani, eski devirlerdeki 
nı zırhlı birlikler ile cenubi Kat- _ _ _ = = remilcilP.rden biri şu hesaplı keş-
kasya'ya inecekleri ve hattA dağ- -- - - --~---- • -""!!!:!.- fi görse mutlaka ha rretinden tn~anlann yalana \'C avunmağa ne kadar ihtiyaçları var ... 

- il hk Kafkas mıntakalanna saldı- z b k sog" anla Kana tohumdan parmağını ısınp yutardı. 
racaklannı blz de asln düşünmü- a m a - Bir kaç ay evvel de bir Hızır 

~ ~~ 
yoruz. Çünkü evvelft Kafkas sil- llOl aylrlDIZ yetişir ltiiremis. 942 ağustosunun 13 iin-~ı\ ~ 1 ~ 1 ~ ~u ~ silesi bu büyük zırhlı birliğin cii giinii harbin biteceğini söyle-

~ ... ~~ ~~ kullanılmasına manidir. Semra Beyaz zambakların yaprakları bile Tesbih çiçeği denilen kıınalar yal- mişti. Onun dediği tarih çok 
da onları şimalde daha büyük artık tamamen kurumuştur. Bu cins nı:ı: kök sak denilen toprak altı göv· ''aklnctığı halde cephelerde sulh 

At Yarışları L•ıg maçları isler ve hareketler beklemekte- soğanların yavrularını ayıklama za- delerinden ye.iııtirilmez. Kana to· kokusu şöyle ,ıursun: kanlı harb 
clir. Binaenaleyh kanaatimizce manı gelmiştir. Eğer bu işi ağustosun humlcırı da bu fidanların kolaylıkla nlcvleri büsbütün parlaılıj!ına 

---- - Alman zırhlı ordusu nihayet Ku- haftasına kadar yapmazsanız, ilk ya- üretilmesine ·yarınlar. Bu tohumlar ~öre, Hızınn ipliği paznra çıktı, 

Haftanın program 
ve tahminleri 

B• . . k.. l O k l.. t ban nehri hizalarına kadar bu ğacak gün dönümü .ycığmurlarının ısiyah ve tesbih tanesi gibidir. Çok id<Ua-,1 suya uüştü demektir. 7,a
ırıncı ume u up en takip ve çevirme hareketine de- tesirile zambaklar birdenbire ııuya ııerttir. Suyun içinde veya toprnkta ten Hızırm bu sözü bir keramet· 

· teşkil ediliyor vam edecek ve burada başlıyan kavu:acaklı:.rından dolayı derhal kolaylıkla yumuşamazlar. Bunun için ten ibaretti. Şu feraset devrinde 
dağlık arazide takip işini piyad~- filiz1cnmeğe ve yeşermeğe başlar- ıher tohu~u. ince bir eğe ile üç t~r~- keramete bt>J bağlanır mı? .. 

Jsıanbul at yarışlarının beşinci lig lnnn progra ye bırakarak büyük kısmlle şı- !ar. Yeşerme başladıktan sonra so- fından egelıyerek beyaz kısmı goru- F k b kk 
11 

k f' h 
il.afta ko.,•ları yann Vclı'•fendı' ya- mmYeınhl azısernlaemak müazeçre ~gn a' .. ·a~ rnale, Volga boyuna ve Stalin- ğanlann ayrılması muvafık değild_ir. nünce bunları 48 saat kadar ıu için· •a at, a a ann eş 1• C· 11 

Y- ~ -..ı l .. · d k" d b k 1 d T h 1 b sap katiyetine dayanan bir fera-•ış mahallinde saat 15,30 da yapıla- Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi mü- grada karşı dönecektir. Alman Ayrılacak oğkan anı" uzerıcn e ı 1 e b~ra ma ı ır. J um ~r 1 u ıu~et- set çeşnisi gösteriyor. 
ca1-tır. il'- u"ç hafta favorı' atlan La- dilrlü0!Hinde futbol ajanı Nuri Bo- sagw' vanını sa~lndıktan sonra ya- lcapçıklann oparı mamasına ve e ıraz yumuşatı mış o ur ar. er .. .. .. 

il il ıt J f' 1 ı d kk h d h '-- f d d Simdi. Hızımı so:r.une gu'\'ett• zanması yÜzünden yelcnascık bir ıe· sutun riyasetinde futbol tert'p ko- pılacak fş budur. köklerinin kopan mam~sına i at to ~m an. ~r ıı:.a:ıa . .1 ~nı mey an~ k dı b kk 
11 

h 
lilde geçen müşterek bahisler, ge· mıtesı azaları Hasan Kfı.mll Sporel ve Ancak Kafkaslann haiz oldu- etmelidir. Anaç olan soganlann her gelır '\'e ıyı yetıştırılmış olursa hı· dik aslı çı ma • a 8 ann e· 

~ Abdullah Güzün !ştlrllkfle mühim blr gwu e~emmı'yet "e va"ıyct icabı birinin dibinde 1 - 3 tane soi;ancık rinci senesinde .bile çiçek açnr. To· saplı keşfine inanalım mı? di:ve-fen naft11ki sürprizden sonra ço1ı: ·u • '" k 1 k • • E t n- hiç •-
toplantı yapılmıştır. Sovyetlen'n buraya bil .... i; 'k zırhlı bulunabilir. lhumları sıcak bır ser.de ek. ece o ur· ce sınız. ~veee ..• n.;-nce ·LC-banıretli bir safhaya gİrmoitir. Bu ·· llt _yu --"d"t t ed b l 1 

Bu toplo.ntıd:ı. yeni sme .ıg ve ~ birlikler ayıramaması bu zırhlı Soğonlar ayrıldıktnn.so.nra bunları sanız d. a.ha çabuk. çımlenırler. raı u e m en una nanma ı. 
baftalc.i yarışların da gerek fa:ıla mac;lan lizerlnde görüşülrıüş, bll k d'k 1 d A ı B b t Jk h ft da ya Ahş \'eriş hesaplannda paramız 
•tın i•tı'r" 1·ı' ve gerekse atların aynı ha•"" birinci kümedeki :ıtu?lip adedi- Alman ordusundan ayrılacak da- bir yastı içine ı me ı 1:· •• naç 8:rı u ışı şu 8 ın 1 8: asın • 

.. illl """' ~ h · · J ı f k arsaçı z temmuzda çıçek açarlar ile dJnlediiimiz sözlerine lnam-lıuvvette olutu yüzünden sürprizli nin - fazlalığı yüzünden Ug!erirı uza- ha ufak zırhlı birliklere büyük .. ı:ı çenin mı.inasıp yer en ıçın e rı P 1 - • •• • • • • 

aeçmesi ihtimal dahilindedir. Yarış- dı~ı Deri sürülerek kuliip ndrd!nln ~anslar vadettiği·ni de unutmıya. ettikten sonra yavruları da bu ynstı- Tohum.1~ yetışen .. fıdanlar hırıncı ee· yonız cla huna nicin inanmıya-
lann programı ve tahminlerimiz azaltılması mevzuu bahsolmuştur. lım Bir defa bu birlikler Kuban ğa yan yana ve aralarında 1 O - 20 neden ıtıbaren kok sak meydana ge· hm? 
·~ğıdadır: Uzun münakaş:ılarn yol açan kulün nehrinin mecrasını ve şimali santimetre aralıklı olarak diktikten tirirler. Ve artık her sene çiçek aça~: İ!-terseniı, bir <le basit mantık 

acledinln azaltılma 1şl komitenin ı;ü- Kafkas sil~lesinin eteklerini ta:- ıonra üzerine bir tabaka çürümüş es- l~r. Kök sa~lar y~şla~d~kça .verecegı muhakemt.si yapalım. Şöyle ki; 
Birinc:i kotu: Üç ve daha yukarı ıel ve yerinde bir göriişü ııe aynt:1 kibederek Grazni petrol sahasını )ti gübre serpmelidir. Bu ıoğan yM· çıçck adedı arttıgı gıbı, fıd~nların Hızmn sulh hakkındaki sözü bir 

Yattaki aafltan l,,giliz at ve luuak- geçen sene olduğu gibi tpka edllmiş ve Volgamn Hazer denizine "ka- tığının toprağı biraz kumlu olmalı- yaprakları da büyük ve ge?ış olur. keramet :iddiasından ibaret idi. 
lanna mahsuı olan bu koıunun mc- ve birinci kümenin Beşl~t:ış, Galata- vuştuğu yerdeki Astrakan şeh- dır. Her yavru bir sene içind~ k~.v- Ka~a. to~u~lan 3 - <t aene çımlenme Bakkallann k.effi ise 'bir fttasd 
ufesi 1400 metre, ikramiyesi 200 saray. Fenerbahçe, Istanbulspor, . 1 i 1 d bilirler Yani Vol- vetli çiçek açabilecek kadar gurbuz- kabılıyetını muhafaza ederler. To· eseri ... Meşhur ata sözüdür; fena• 
liradır. Yarııa 1 - Davalaciro 59, Vefa, Kasımpaşa. Beykoz, SIUeymanl- rın J~ e e ta ' dah lcıirler. Bunları diktikten sonra bir humdan ekseriya yeni yeni çefitler set, keramete takla attanr. Şu • 
2 - E.seks 5 7,5, 3 _Alemdar 51 kilo ye, Tak.stm ve Dnvutpaşa kulüplerin- g~Y\1 k cen~p b' n vte Stara em- defa sulayarak toprağa oturma.aını elde edilir. Tohumlar ancak teorin· rada esnafımmn fttaftetinl lnlll· 
le t.tir·k t ı_ d' 1 F D den teşkll edıtmesınc karar vernmı~- nıye e esere ızza. - ıng. r.a· te 'ın etme'- lcafidir. lerde kemale aelilrer. 

-:w u e mede ır er. avori a- tir. Birinci ttıme kultıplerlnln mu- dın durumunu dahı gu··ç1.-tinr- !TI il " ra kalkışacak tek kişi ~&.rteml-... laciro ve Alemdardır. "Y •• 

rahhslıın pazartesi akşamı bölge ler. Keza Kafkasya'ya takviye K ) ) t h p d•k lir mhlnlz? .. O halde, Hızırın so-
lrunci k°"': Üç yaşındaki v; hiç müdürlütftnde toplanarak ,eni aent ve malzeme sevkini de önlemiş o yos ar o um ırasa 1 me süziinü tepetakla fırlatıp bak-

koşu kazanmamıf ıafkan Arap er- lig maçları tikstOrfinü t.anzlm ede- olurlar. Verir zamanı_.? kallanınızın hesaplı keşfin<' he-
lıelt ve diıi taylarına mahsus olan ceklerdlr. - Sonra Hazer sahilini cenuba men inanmak lazımgeliyor. 
L 1_ Aıanlıtın hazırladıtı programa ıo- k b h ı · 
ou ıtoşunun mesafeşi 1600 metre, re .futbol ınev.slmlntn açıllfl olan 8 ey- do~ı'U takibederek ZJrhlı .. ku~vet- Kolyoslar par ve a çe erın en Bu sene pek de aıcak olmı)'an bir Harbin ltitme \arihl ikincit.q-
ikrami~esi 255 liradır. Yarıp. 1 - Iiil pazar günü muhtelif mtiııabakn- lerın harekatına en musaıt ve süslü ve renkli yapraklar açan fidan- yaz mevsimi geçiriyoruL Sayfiyelere rinin 16 net gününe raflladı~·ma 
Bahadır 56, 2 - Şahin 56, 3 _ Ya· lar yapılacak ve elde edllen hasıla~a nispeten en az arı1.alı. bu yoldan !ardır. Çeşitleri ço~t.ur. Bu fidanlar gidenler rüzgaraız ve yakıcı günlere ıört, önümüıde daha iiç aydan 
n:an 56, 4 - Rind 56, 5 _ Ceylan ııpcır teşkilatında uzun seneler vazı!e Bakfıya kadar varnbılirler. Ba- kı~tac:ı korktukları ıçın ancak 20 • 25 raslaınadılar. Hele akşamları bayağı fazla zaman var. tlç ay içinde 
56, 6 - Ceyhan 56, 7 • Ferhat 56, gören merhum Sedat Rıza lle Fethi ku Kafkas müdafaasJnın kalbi· derece sıcaklığı olan serlerde barın- serin oluyor. Buna rağmen yazlık nP.ler olamaz? Sürat devrindeyiz. 
8. Ko, ..... c .. 5 k'I ·ı . t' al_ t L t:ıı ..... ranın mezarları lnp. edllecektlr. ni teşkil eder. Burası elde edilin- darılabilir. Her hangi çcıidi olursa mahsuller hcaüz döküm vaziyetinde Garen ~k yakın O'İinlen· g.Wnnu··. , aı J~, 1 O ı C lf lrRIL e me1L• .._ "'"l 1'~ .. -. -
ll"dır. Sürprizli oermesi kuvvetle Llg maçlarının 20 eyl{ılde başlamag,ı ce garpte kalan bütiin dağlık olsun h.epıinin do .. hu ııca~w~rlerde hol bol mahsullerini veremediler. t' ;.,.. .. i üç ay hatti Ü .. 

" ,.. kuvvetle muhtemeldir. arazideki müdafaa imkanı or- çelilc.len yapılabılır. Çelıgı kumlu Bunun sebebi: ilkbaharın çok uzun, ne ge ıra&"'"'" z. • T m~hte?'1~1 bulunan bu yarışta p.nslar d le k gfin içinde ne büyük şeyler ola-
IDuaavıd F .1 . y tadan kalkar. Bütfrn yol demir- funda toprağın a ve Üçü fincan fakat ııoğulc günlerle geçmiı olması· bildı'Vinı· hatırlarsınız. Elv .. n'r ld ır, avorı erımiz aman, İ k 1 .. d 1 l d ç k ,.. '<' 

Ceylan, Ceyhandır. at. yüzme fam piyonluğu yolu 'şebekesi buradan geçtiği gi- sa sı ar ıçın c yapı ma 1 ır. . o ru~ 

1 

dır. Ekilişler biraz geç kalmış ve olacağı tutsun. Söyliyene bak-
0 su sporlan ajanhR:ı tarafından ter- bi Hazer denizinin şarkmdan tubett~n kork~r~a.r. Her çelı_k aynı mahsulün inkişafı da geriye vurmuı· ma, sövletene bak. derler. 1~1-

lı. çiincü ko,u: Dört ve daha yu- tlbedllen senelik su sporlan progra- Kafkasya'ya gelecek takviye ve çeşit fıdanı yetıştırır. Sıcak ııerı olmı- tur. Mamafih beş on gün sonra yaz· Jah ~ulhiin de olaca~rı tutmuş
:r ali yaştaki saflclln Arap at ve kıs- mında teJVik müsabaka.lan nihayet malzeme sevkıyatı için de iskele ya~ yerleıd~ ;k~~yoıların tohumları l lıkların dökümü birdenbire başlıya· tur da, hiç: değilso ağızlanndan 
a arına mahııu~ olan bu koşunun bulunmuştur. Bundan ııonra her su yeri burasıdır. Keza İrandan gc- ekılerek yetıştırılır. Kolyosl~r >:8P- caktır. Ya.zlık mahsullerden: Baki~, bir defacık bavırh bir lif duyul

rnesafesi 2600 metre ikramiyesi sporu şubesinde şampiyonluk müsa- lecek yardımlar da buradan geç- raklann .arB.!lından uztelca bır c;ıçek bezelyelerıı."l, ıspanak, marul, w yeşıl sun diye bnkk~llan Allah söylet-
300 liradır. Yanşa ı -Tuna 58, 2 - b:ıkalan yapılacaktır. megwe mccbtırdur Bu .,ebeple sapı verırler. ıalaıalarla kısmen sakız kabagı 'e ı~t· il b d , 

1 
d" ... 

Sa 58 fi ı d ı t b " · " B ı k w b 1 w 1 1 k 1 1 . . k 1 k mL';! ır. em un a .ıaz a usun-vn , 3 - Bora 58, 4 _Tomur· Bu c m e en o ara ugun ve ya- von Bock ordular gurupunun u ıap arın urumaga aş ıyacagı ıa ata 1 hıyar arın yer erı yenı ı~ ı 1 w 
1
.. ? Ol bl 

h
e.ak 58, S - lıahtiyar 56,5, 6 - Tar· rın Moda yüzme havuzunda İstanbul sırf bu maksat i in bura a bir zamanı her gün sıkça 11kça kollama· mahsuller içic:t hazırlanm11kta<lır. Bu me~~ ne uzu.~ .var. masa .• 
an 56 k'l ·ı . . k yüzme şamplyonlu~u müsabakaları m'ıktar da olfta zırhçlı kuvveyt avı··- lıdır. Kurumak alameti göriilünce yerlere kışlık pıra!a, ltıhana, karnı· lf', uç a.ycık '.ımıt . avu. nması ıle 

F 
1 0 1 e ıştıri1 etmektedirler. ı ltt G ı k h fl ~ • h b k t 1 avoıimiz Sava ve Tomurcuktur. yapı aca ır. e ece a a. pazar c .' - ııapları keıerek bir gazete üzerine baha kereviz çe~itleri dikilecektir. oşça ır va h geçırmış O uruz. 

Dö günü de Yenll~apı - Samatya aracın- ması kablldır. . silkecek olursanız rengi kahve tel- Şi~diden pırasa için yer hazırla- Söz aramızd:-; şjmdi siz, acaba 
L· k'"rdüncü kotu: iki yaşında ve daki sahilde Istanbul kür"k ;ıam:pi- Bu zırhlı kuvvetin muvaffak vesine benziyen küçük tohumlar malısınız. Pırasa fideleri artık olgun· şu hesap bilgiçlerinin keşfine 
mç oşu kazanmamıı yerli ıafkan yonluğu icra edilecektir. Yelken şam- olup olmamasına gelince· bu da d ı in in di 
1 plyonlulu eylülün ilk haftruıında o!a- . ' - ken i iğinden dök.ülürler. Bunları laıımıştır. Bu haftadan itibaren pıra· ansam mı, anmasam mı, • 
ngiliz erlı:ek ve c:ffti taylarına mah- cak ve fit gün devam edecektir. ha zıyade Sovyetıerin buraya bir kutu içinde muhafaza etmek ve sa fidesi dikcbilirıiniz. Alınacak fi· ye tereddütlü hocalamalarla ka· 

eua olan bu ko,unun mesafesi 1000 Bu(iin ve yann yapılacak olan zırhlı kuvvet ayınp ayıra~ama- şubatta aıcak bir yerde funda topra- delerin çok uzun olmamaaına ve faruzı yorarken, ginlünüs 'bu li· 
lllelre, ikramiye.; 300 liraoır. Yan· yfiune p.mplyonlutunda Galatasaray lanna bağl~dı::...Eğe~ ~imdıye ka- ğına ekmelidir. Her tohumdan ayni mümkün olduğu kadar kalınca bu- tif hayale çoktan inandı ya.! .. 
.. 1 - Varadin 56, 2 • Yıldırım 56, 11e Beykoz yilzilcUlerlntn çok ııkı bir dar. hi~dıldıgı gıbı cephenin çeıit veya deği,ik çeıitlerden fidan· lunmasına itina ediniz. Tanıdığınız Cemal Refik 
3 - Ren H,5, <t _ Vido 54 5 5 _ Pı- ~kilde ~k1fCcekler1 muhaklı:aldır. garıp vazıyetl dolayısfle Sovyet- !ar meydana gelir. bahçıvanlardan emniyetle fide alahi-
~r 5'4,S, 6 • HaaL- 5 .... 5,' 7" - Nilu-- Ikl hafta evvel yapılan ııeçmelerde fi· ler bu zırhlı kuvveti ayıramamış- lı"-ı'nı'z Kartal cı'nıı'nden almayı ter 
~ Oi. ~ 11 Be kozd '18 Galatasaray- . CEVAPLARIMIZ ... . . r H,5 ltilo ile İftirik etmektedir. na ere Y an ' bak sa, bundan sonra ayırması pek : cih ediniz Eğer toprağınız aiyah top· 
Bu ltoıuda da ıu"rprı'z 'ıht:--ıa· bı·ı- dan 88 yiizücü kalmıştır. Müsa a- varid olamaz hattA ayırsa bile '- •.. d f 1 ı_· ı· . 

-·- lara bugü 24 u yann 13 te başla- " A J ı· v • ra1L nev ın en -.cya aza ıureç ı ıae 
~ ~tlar tanınmadıiı için fazladır. nacaktır. n ' artık bu cepheye yetişmesi he- Çe ya çe ıgı bu toprağa kara pırasa çeşidi daha 
r•on Ren, Nilüfer, Haıbadır. men de gayri kabildir. Bu tak- Yüksek • • S. Çetintqa ce- iyi gelir. Anadolu yakasında i.cniz 

8etinci k Üç Gazanferağa medresesi dirde. yukanda tarif ettiğimiz .ap: mımar ve suyu..,uz bolca ise Kartal çeıidini 
Ja,talı:.i ycrl~:~kan ı::a~a:: ::t::~ Gazi bulvarının inpatı ilerlemek- harekatın yapılmas~~~.a hiç de Katmerli ve•katmeraiz (yalın kat) tercih ediniz. Pırasanın ?ikilm~ıi k~
raklanna mahsus olan bu koıunun tedir. Şchzadebaoına kadar olan engel kalmaz ve butun meına.a çiçekler yan yana dikilmiı veya ka- }aydır. Şimdiden fidelerı tedarik edı-

f k · d · • .. tine, A.nzasına rağmen kısa bır n•ık dikı'lm'ış olsa bile aene L-tmerlı· ııiz. 3 - 4 gün kadar yarı güneı, Y. arı nıcaa es.i 2000 metre. iluamı·yeı"ı 470 ıamın ınpatı aımı encumen tara- .. ., ILA 
1
_ b 

il fı d hh'd 'h l l zamanda Bakt\mın dii~esi pek olanlann verdı'klerı' tohumları alınız. gölgelli bir yerde bıraaınız, ıraz ıadır. Yanşa 1 _ Özdemir 62, 2 _ n an mütea ı e ı a e o unmuş- b 
Y 1 · 15 7 b' ı· Ala kabil olur. Böyle bir sürpriz Egv er katmerlı·ler tohum vermem'ıı ı'se suyunu çekmiş olur. O zaman un· koııca 60,5, 3 _ Roman• 60' 5' ..ıı _ tur. o ınşaatı ın ıra, tretu· I I I 

U 6 , var inşaatı 12 3 bin liradan ibarettir. her vakit hesaba katılmalıdır. o zaman yalın kat olanları ekiniz. ları ya pat ıcan maçu a arına veya 
y macı O, 5 • Humahatun 58,5, 6 - Belediye, giizergahta biriken top- Bu harekA.t esnasında herkesin 2 - Açelya (Azelea) ]arın çeliğini ayrıca pırasalık olarak. hazı~la~an 
lı:. eıiş 58•5• 7 - Şenkız 53,5, 8 • Bu- ralı:ları kaldırma işine devam etmek- beklediğine ve yayılan haberlere yapmak için ser lazımdır. Ser' in kııın ~a~u!alara 5 • 1 O santım derınlık.te 

et S.3,S, 9 ·Demet 53,5, 10 - Ço- tedir. Üç bin metre mikap tutan bu muhalif olarak Taman yanma- sıcaklığı 20. 22 derece arasında bu- dıkınız ve bolca sulayınız. Bakımını 
~~!kızı 53,5 ltilo ilr iştirfık etme'kte- topran en kısa zam8'lda kaldırıla- dası üzerinden henüz Kafkasya- lunacaktır .. S011"baharda yeni ısürgün ayrıca yazacağız. 
bır er .. Favoriler geçen hafta kay- cı.ktır. ya bir atlama hareketine şahit filiz.lerden veya •erde çiçek açtıktan , ...................................... , 
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8enell1t 
6 Aylık 
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400 , 
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2'100 kuruı 
1450 • 
800 • 

• 
Postn tttlbadına dahtl olmıyan 

ecnebi memleteUer: Senell(tl: 
3600, altı aylığı 1900, ile ayh(b 

1000 kuro~ur. 

~tcfonlanrnız HaflDUharrlr: 205GS 
Yazı tşled: 20765 - idııre: ZOG81 

l\tüdür: %0497 
it ctmesıne rağmen Romans ve Bu· ln~at esnasında bu civarda mey- olmadık. Ya Alınanlar vaZiyetl sonra tepe dallarından çelik yapılır. fidan güç büyür, Çelik ~amanı kışın· 
1 ettir. kMeaafenin kısalığı geçen haf- dana çıkan Gazanferağa medresesi· henuz buna müsait bulmadılar Yalnız funda toprağı veya yalnız in· dır. Ser ister A2alya gibi aynı şartlar 
a':;;~ nhrnmanı Özdemir'in ıansını nin muhafazasına karar veriJmic;tİr. yahut da deniz harekatı ve Çl· ce dere mili denilen kumda köklen· altında köklenir. 4 - Gardenya Recep 25 - Hmr 95 

mı~tır. Belediye imar işleri miidürlüğü :Uü- kartına dolay:ısilc verilmesi za- dirilir. Fakat her çelik saks111 üzerine kışın ser veya ıııcak limonlukta rütu- 8. İm. Gü. Öğ. lkl. Ak. Ynt. 
ikili ~ahis: ı _ 2 _ 4 • 5 · · k zeler umum müdürlüüii ve eski eseı- nıri olan zayiattan kaçınarak bir cam fanus koymak ve saksının betli sıcak haıvada ya$ar. Toprağı 

fl'.latdl\dır. ıncı O· leri koruma cemiyeti ile temaı rde- Kırım yarımadasındaki mühim dip tarafından ısıtılmıı olması lazım- yarı yarıya funda ile çürümiiş yaprak 
Çifte • . . .. .. ıre~ medresenin Şemsipa~a camiı ta· kuvvetlerini karadan ve motörlü dır. 3 - Phyladendron fidanı yan veya kestane çürüğüdiir. Bu harca 

Ue h . b~hıı: lkı ıle duıt ve dort mır olunarak muhafazası cihetine gİ• vasıtalarla bu cepheye yetiştir- aürgünlerinden çelik yapılır. Tepe pek az İnce dere kumu karıştırmak 
eşıncı koşular iizerinedir. dilır.esini iatiyecektir. meğe uğraşıyorlar. Nasıl Rostolu ıürgüniln<len dahi yapıla.bilirse de faydalı olur. 

E. '1,47 9,45 5,01 8,54 12,00 l,45 
Va. 4,05 6,03 13,19 17,12 20,18 22,14 

İdareh:ıne Babıtııı civarı 
Acımusluk sokak No. 13. 
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Sahife 8 !A !R'! ş J\ .M -==================-=~==~~~===~~!!B!--ıı:-ii!!!:!:il!!!!!rr~ll!IR!!lm~Zi::iı=-ı...,=z:~========================t===========~~~ı==ı:ıı:::==ıc:::ıı==:==z::====~8~A~ğus~to;s~l~9'!l~2 } •w: --EV SAHIBö 
1 Feriha sigarasını tablanın kene.rı-ı deden konuşmak lüzumunu hissetti: 
Dl. bırakarak ayağa kalktı. ı>encere- - Ye.aa ••• Yolculuk var demek ki .•• 
,e doğru ilerledi. Genç kadın son Hayu: ola? •• Nereye böyle? .. Buradan 
derecede sinirli görüı1u1ordu. Kendi daha iyi bir kapı mı buldun?. Eğer 
t.endine mırıldandı: öyle ise bizi de al beraber götür ... 

- Hınzır kız ••• HAIA. ortalılda yolc. Rahat sana battı galiba... Bııraöa 
Haföuld şur.adan gidip bir ctırnak el- hizmetçi değU, adeta evin kızı mua.. 
llsı• alacak ve gelecekti... Bir yere melesi görürordun... Da.ha mı fazla 
gitti mi. artık saatlerce gelmek bU- nylık buldun? •• 
mez... Afl!e mağrur bl:- eda. ne: 

Kendisini bu kadar sinirlendiren - Hayır, dedl, artık çalışnuyaca-
kimse hizmetçisi Afife idi. Bir saat ğım !.. 
eneı eline para vererek onu tıma.k - Ne yapacaksın öyle ise?. 
cilisl almak üzere büyük caddedeki - Evleneceğim! •. 
krem, kolonya ve saire satan adama - Hımın! •• işin içlnde l§ var de 
cunderm.t,U. Oturduklıı.n yerle ko- mek2 •• Böyle herkesten habersiz, bu 
lonyacının arası 15 dakikt\lık yoldu. miıhim işe ne mınan karar ver<iln?. 
Halbuki Afife haliı ortada Yoktu. Sonr&. bu boyacı küpü değil ki he-

Perlha ise bugün ellerlul diirelt- men evleneceksin!.. Dur batalım 
ıneğl ve tırnak.lannı boyamağı pek da.ha ••• 
istiyordu. Bunun da husw.i bir sebe- -- Gelecek: hafta kağıtlarımız asılı
bi vardı. Birkaç saat sonra apartı- yor amma l'blziınkie şimdiden ça
man sahibi Rahmi gelip kirayı ala- Jışmamı lstemlYor. .sen h~metçl ta
caktı. Zaten adamcağız a.p:ırt.ımanın tncak insan.sın... Ne diye başkalan
en guzel dairesi olan yukarı kat.ta mn yanında çalı.şacaksın• diyor. 
oturuyordu. BekArdJ. Beş sene evvel Feriha hayretten hayrete düşü-
karısı olmuştü. Dayalı döşeli apartı- yordu. 
manında yalnız yaşıyordu. Vakln - Daha şlmdlden ona •bizimki• 
eUısine yaklaşmış bir erkekt.i. Fakat mi diyorsun?.. Demek zengin blr 
boylu poslu. gösterişli adamdı. Sonra adamı .• Klm bu?. Öyle sen herkesin 
Feriha onu durmuş, oturmuş. tyi blr sözüne kanıp başından büyük işler 
koca olabilecek bir insan addediyor- yapma~a kalkma. Sonm bir !el~ket.e 
du. u!!'rarsın da bizi mesul tutıa~lar ••• 

Rahminin birçok: yerlerde malı - Yoooo... Bu çok n:unuslu bir 
mulku de vardı Evlenmek niyet.inde adam!.. Hem daha şimdiden her şey 
olduğu aoylenlyordu. Feriha da dul- olup bit.mı., gibi bir şey ... Belc'!d.lye 
1u. Bu itibarla cenç kndın blr müd- memuruna müracaat ettik ... Bugün 
dı>ltı>nberl başının içinde bazı cazlp onun için geç kaldım ... 
p:o" ıınlar yapıyordu. Me.se_la yuka- - Peki lcim evleneceğin adam?. 
tıya, o güzel daireye yerleşmeği dü- Afife başını eğerek gülümsedi: 
şumıyordu. Rahminin eşyasının da - Siz tanırsınız ... dedi. 
çok nefıs olduğunu söylüyorlardı - Ben tanır mıyım? •• Klm?. 

Feriha ddeta daha şimdiden küçük - Rahmi! 
d.ılrelerinden birinde oturduğu bu - Hangi Rahmi? 
koc apartımana kendi malı nıızan - Bizim apartıman sahibi! •• 
ile bakıyordu. • • • 

Rahmi bugiın gehp kendisine yeni Arife daha o günden eşyasınt, b& 
konturat klığıtlıırını getirecek ve mal vulunu topladı ve evden çıktı. Bir 
sahibi ile kıracı bunları dolduracak- ay sonra da Ferihaııın tepesindeki o 
lıı.rdı. Konturat şartlarını yazarlar- müıcellef daireye gelin olarak girdi. 
keu ve para veriken Feiha, zaten Şimdi eski hizmctçlal, Ferihanın 
guzel o!an eııerlnnin biraz daha fazla ev sahibidir. Genç kadın evvell bu 
clıkk;ıtl çekmesınl Lst.lyordu. Halbuki apartımanda.n ~ıkm~a kalkıştı. Fa
buguıı aksı gibi de tınıak cllfı.ın bit- Jı:at o kadar güzel bir yerdi ve ucuz
nıişti. işte Afıfeyl bunun lçn gön- du ld bu ey buhranında böyle bir 
derml-itl... şeye casaret edemedi, 

Fakat hınzır kız nerede kaldı aca- Ati!e 1se eski hanımını çı.ldırtmak 
ba?. Sinirinden çıldıracaktı. Belki için yukarı katta etmediği gürül
de ev sahibi Afifeden evvel gelecekti. tüyü bırakmıyor. Çünkü o Ferlhanın 
Bunun için odaya, mls'.lfır salonuna gürültüden ne kadar sinirlenditfnl 
son bir çeki duzen verdi. · çok iki biHr. 

Btrdt'nbıre k::ıpı çalındı. Heyecan Arasıra da mağrdr bir ev sahibi 
1çlnd" ileriledl. Evvela :ı.ynanın kar eda.sile Fetihaya: 
şısına •ıttı. Son bir defa kendisini - Rica ederim, bu ay gene dunya 
kontrol ettı. Ve pek çabuk bir el kadar su parası verdik .•. Ben sizi bl
harekPtl ile b:ışınm s:ığ tnrafındakl lirim çok su sarfedersiniz. Biraz fda
bu'cleyi duzelttl. reli davranın ..• diye adi Mi söylenl-

Sonr ko tu. Knpıyı açtı. Faknt. yor. 
gelen R hml degıl, Atıfe idi. Eğer Feriha biraz ltlraz edecek ol-

F ı1hıı on:ı. · sa Afife : 
- Nerede kaldın kuzum ..• Saatler- _ Çıkınız efendimi.. Apart.una-

ce orada buradJ. salınıp gezmeğe nımdan çıkınız... Sizi burada zorla 
utanmıyor musun? .• diye çıkıştı. tutmuyorum ya! .• diyor. 

L itan genç hizmetçi kızda · bugün 
.pşıL-.cak dereced bir cüret ve küs- Çlınku Rahmi bir müddettenberl 
tahlık vardı. apart.ımanı onun Uz~rlne yapmıştır. 

Bırdenblre ddeta damdan cluşer- Hikmet Feridun Es 
cesıne şu cevabı verdı : 

- Ben burada esir deCilim ya ••• .rs.. 
tedı(;ım zaman cellrtm, istemezsem 
hiç gelmeml •. 

F~rlha. başmdan aşağı bir kazan 
kn vnar su d5külmüş sandı. J\flfenin 
hiç bu hnluıl glirnıemlştl. Onu dalına 
terbiyelı ve mahçup bir kız olarak 
tanırdı Halbuki şimdi! •. Adeta ku
laldanna inanamıyonıu. Bunları 
s6yliyen Afife mi idi ki? •• 

Hizmetçiye: 
- Kız .•. Seıı çıldırdın mı? •• Bu ne 

terbiyesizce konuşma... Yooo ben 
böyle bir insan istememi. 

Feriha bunu laf olsun diye söyte
m~ti. Yoksa Afifeden pek memnun
du. Onu yanından çıkarmak niyetin
de fıhln de.Jildl. 

IRADYol 
Buıüntrii prorr.ım 

13,30 Program. 13,33 Türttçe plak
lar, 13,45 Ajans haberleri, 14,00 Ta
nınmış parçalar CPI.). 14.30 istanbw 
at yarışlarının tahminleri, 18,03 Rad
yo dans ork:estrası, 18,45 Radyo Ço
cuk Kulübü, 19,30 Ajans haberlEl'rl, 
19,45 Serbea ıo daklka, 19.55 Fasıl 
heyeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
Şarla ve türküler, 21,00 Ana eserler. 
21,15 Dinleyici istekleri, 21,ts Şiir ve 
nesir saati, 22,00 Radyo salon orkes
trası, 22.30 Ajans hoherlert ve bor
salnr. 

Son söz üzerine Afife başını dim-
dik kaldırarak: Yarın s:ıbahki program 

- Zaten ben de bura.Inrda dura- 8;30 Program, 8,32 Müzik. 8,40 
caklat'dan değıllm! .• dedi. I Ajans haberleri, 8,55 Müzlk, 9,20 Evin 

Ferıh:ı aşağı1an almak. alçak per- saati. · 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 29 Yazan: (Va - N6) 

Selçukilerde tiyatro 
(B-.terah 3 üncü sahifede) 

Bıı.ra: rEsldden komedi kelimesi bu
gün genişletilen mil.nada değil tarif 
buyurdu~unuz gibi eskilerin zevk1e 
seyrc~tiklerini bUdiğlmlz bir nevi 
oyun m§.nô.sına. kullanılırdı. Hfı.ll bu
gün dahi bu miin&. ilga. edilmiş değil
dir.• diyerek bent tnsdtk ı:>dlY!Jrlar. 
Fakat bunun aksi vehminl vermek 
içln bana hitaben SÖ'L}erini: cHer hal
de An Koınnen'in on lklnct asırda 
yaşamış BiıaDB prensesi okluğunu ta
hattür buyurmamış olaealtsııuz. • 
cümlesile b~Iıyar!lk beni tekzip etmiş 
gibi görünmek istiyorlar. 

6 - Ben: cİ.nıparatorun yattı~ 
arabanın taklidinin de giilünç blr 
hava yaratmaktan b~ sebe'bi ol
madığını• söylemiştim. Cevap olarak 
t:Bütun komedilerde elblse.Ier, dekor
lar ve a~--esuvarfann o komedinin 
havasını yaratmaktan başka. ne kıy
meti vardır?• diyorlar, Doğru. Fakat 
kullanılan bütün bu şeylerin ayrıca 
gülünç olma.sına itina olunmaz. Çün
kü bunlar oyunun kabettirdiA'l aere
ceden fazla gülünç olursa istenilen 
hava yaratılmaz. Taklitıeıde ise tam 
altsinedlr. Çilnllü taklit ckarlkatür• 
gtbi zayır noktanın mübal!ı.sasını is
ter. Taklitle güldürmenin en canlı va
sıtalarından biri de bu mübal~adır. 
Tiyatro ile meşgu olanlar bu hususu 
takdir ederler. 

7 - Ben: .su oyuna çocukça sıratı 
verilmesi de esaslı blr oyun olmadı
ıtını gösterir.• demiştim. Siz bu s&ü
me cevaben cAn Komnen'in bu ço
cukça kellmeslnden maksadı. ıböyle 
komedilerle. oyunlarla İmparatorun 
kıymeti küçülmez.• demektlr. Yoksa 
oyun çocukça t.ertip edilmişti, hakIJd 
bir tiyatro değildir rnan~ına de!$ll
dir .• diyorsunuz. 

Kemal Emin Bara, galiba Alına 
Comnene'nin ruhundan istiane ede
reıc bu sözleri söylemek sal&.hl.yetlnl 
kendinizde buluyorsunuz. Ben mese
leyl, itiraf edeyim, yalnız İsmail Ha
mi Danişmend'!n tercüme ettiitl 
metne bakarak mütalaa ediyorum, 

Selçukllerde tiyatro yoktur iddiasın
da Anna Cornncne'den daha ileri git
tiğim telmihine sıkıştırmak lstenllen 
manll. ancak delilslzllkle bocalıyan 
insanlann tev~siil edebUeeekleri 
beğenmedijtinl:z kii~ük tabiri burada 
yennde oıara.Jt kfiçiık çarelerdlr. 

Ben elde .nevcut vesikalara göre 

Selçukilerde tfyakonun mevcut. olma
dığını, öne sürülen tezin yanlış oid\l
ğunu ispata. ~alıştım. Tar\bln tahrtf 
edilmemeslnt istedim ... Bu Adi eA'len
ce mev:zuununı bir komedi ola.tlll7a
cağını iddia et.tLm. İsptını ı.stei:lim. 

Tiyartoyla çok yalandan nlQ.kadar 
olduğum için günün birinde ha.kiki 
bit" vesika çıkar, tiyatronun haltlJta.. 
ten Selçukilerde mevcut o\dutunu 
ispat ederse emin oLsun.lar: kendile
rinden evvel v~ ziyade ben sevinirim. 

Fakat bugün Kemal Emtn Bar&.'nm 
bu tadar küçük ~arelere başvurarak 
hak kazanmağa çalıftııtını görmek 
beni müteelllm ediyor. 

8 - Ben: cMuhavere piyes olmAz. 
Mademkl bu eser muhavere tarzında 
imiş tamamen bir piye,, sıfatına. !Ayık 
değildir. dedim. Cevaben ıBendenlz 

averestz piyes bilmiyorum.• den1-
llyor. Ben, yalnız muhavere plyea ol
maz dedim. İsmi üstünde muhavere 
olur dedim, Piyeste muhavere yoktur 
mu dedim Söylemediğim sözlerle in
sanı ilzama kalkmak tavsiflnden çe
kindiğim bir harekettJr. 

9 - Üsküdardan Uerl gidip gide
m~me:;t meselesinin oyunla taa.lliUru 
olmadığından söztl uzatmak 1.stem.1-
yorum. 
Yazım uzadı. Cevap verilmesi fay

dalı olacak bazı hfıkümlert de, mevzu 
ile ikinci derecede alıUcadar olduğun
dan, atlıyara.k: Kemal Em.in Bal'&'nın 
son sözlerine geliyorum: ıTürklerde 
garp tesirinden evvel bir mllll tiyat
ronun mvcut ol.ınası fren.ıt hayran
lığıyla bl.ı.e ma.ntııtımızı. kaybettni
yor, Tahammül edemiyoruz.» 
Aldanıyorsunuz sayın Kemal Emin 

Bara. En milli oyunumuzun menşelnl 
tımarhanede anyan. nükte ve clnasın 
delllert eğlendirmek için sartedllebi
leceğinl tar.zeden Kemal Emin Bara 
aldanıyorsunuz. Ben mantığı.mı kay
betmedim. Frenk hayranlığına ise 
hlç Iüzul!lum yok. Eskilerimiz, büyük
lerimiz hep hakikat hayranıdıı-?ar. 
Müna.Jtaşa yapılınca lehte a.ıeyhte 
netlceyl krbulden çekinmezler. nem 
tama.mile ispat edemedikleri bahis
lerde? iddialara ka.lkı.şmazlar. 

Gellniz onların Yolundan yürüye
lim. Blldl.ğlnlz bahislerde 5izin hay
ranınızım. Bilmediklerinl7..de de mü
nekkidlnlt olmama tahammül ediniz. 
Mugalataya tenezzül etmeyiniz. 

Selim Nii:ıbet Gerc;ek 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları ·müesıesesi 
müdürlüğünden: 

Mües.s~seml~de mi.ınhı:ıl bulunan müterclmllklere gösterecekleri ehliyete 
gore 170, 210 ve 260 liraya kadar aylık ücretle İngilizce ve Almanca. bHen 
müterclrr, alınacaktır. 

ŞERAiT 

1 - Devlet J.lsan imtihanında muvaffak olmuş bulunmak, 
2 - Fiilt ıı.skerlık hlznıet.inl yapmış olmak ve h&.len askerlikte llglsi 

bulunmamak, 
3 - Asgari lise mezunu derecesinde tahsil görmüş bulunmak şarttır. 
Taliplerin, Ankaradaki Sümerbank umumi müdürlüğünden, İstanbulda 

Sünıerbank İstanbul şubesinden, lzmlrde Sümeroank Yerli Mallar pazarın
dan ve Karabiikt.e müe.iSesc müdürlüğünden tedarik edebilecekleri iş talep
name'f'lrlne aşağıda. yazılı vesııik.l bal,tlıyarnk en geç 25/8/ 942 tarihine kadar 
posta 11:? veya bizzat Karabükte müessese müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

ARANILAN VESAİK:; 
ı - Tah:Jil vesika, 
2 - Nüfus kA~ıdı (A.."ilkerlik muamelatuıı ~e 942 ihtiyat yoklamasını 

havi) 
3 - Pohs ıyl hal kA~ıdı. 
4 - (Varsa) hizmet vesikası. 
5 - 3 boy 8 vestkahk fotoğraf. (8323) 

lıtanbul Vilayeti daire müdürlüğünden: 
Madde - ı - İdare mecmuasının Haziran 942 ayından başlaml\k 

üzere Mayıs 1>43 gayesine kadar 12 aylık nüshasının şartnamesine göre 
23 Temmuz 942 günunden itibaren 21 gün muddetle açık ekslltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Memua en aşağı 3 en çok 10 forma olacaktır. Lüzumu halin
de ek olarak: 40 formaya kadar ayn kitap hallnde Ulıvesl yapılacnktır. 
Ek formalann bedelleri de mecmua formalan gibi olacaktır. 

3 - Her nüshanın baskı adedi 3600 dür. 
4 - İhale günil 12/ 8 f942 çuşambıı. günüdür, 
5 - Taliplerin yüzde yedi buçuk heıınblle 227 lira 25 kuruş temlnat 

akçesini lh'.lleden evvel mal sandığınayatırılmnsı lazımdır. 
6 - Taliplerin ihale günü olan 12/ 8/ 942 çarş:ımba günü saat 15 de 

vildyet; binasındaki eksiltme ve arttırma komisyonuna ve ş::ırtnameyl 
öğrenme c için de her giın vllô.yet daire müdürlüğune müracaatları. (7891 > 

Üç çocukluk arkadaşı. Bey•ğlu-,Tiırkçede hiç kullanılmıyan, Fran-
11un meşhur Lebon"unda akşam geç sızlnra has olan bir nidi'l fırlattı: 
vakit. bir masa başında oturmuştu. - Bah ... 
Ta ileride, camekanın yanında, Hay- Ve yine Fracısızc:ı olarak: 
darpaşa - Bağdat demiryollarının - Sc malörö, mc kö fer} - dedi. 
milyoner direktörü Hügnen azamet- Yani: 
le kurulmuş; adeti üzere. o saatte, - Yazık amma, neylersin) 
bir şişe şampanyasını ve tanesi 'bir Üçünclişü, zamanın cktbar kül-
F' ransız altınına olmakla herkesçe hanbey;> denilen tiplerindendi. Te-

:A ... Defter yok ... Demek gene bazı ı rinde hiç yazı yoktu. Yalnız san le- tnaruf purosunu keyifle içiyordu. pesi dar, 11fır numara koyu fe.1ini 
sahifeler il-ve etmek için aldı ... Fa- keler görünüyordu. Gelip geçen kadınlar ona, o da gelip yan giyiyordu, Piiakülü yana aalla-
fut bu ne> Bunu görünce, Köse Eminin batı geçen kadınlara bakıyordu. O devir- nıyordu. Kırmızı aaçlan alov halinde 

_ Bu ne)... döndü. Az. daha bayılacaktı. lerde, paıatahanelerde ispirtolu içki- fese tmnanmak gayretini göster-
- Aman ya Rabbi! ... Bü ne? _Parşömen ... _ diye bir kere da- terin sattlmaeı adet olduğundan, mekteydi. 
Aynı sözleri, ikisi birden ıöyledi. ha kekeledikten ıonra. bütün irade- üç aTkadaştan biri. Hügaen'le yan- O da : 
Aynı hayrete ikisi birden dü§tÜ. aini topladı: ıırca.aına. gareona emir verdi: - Yok azizim, Sc malörö' aü filan 
- Parıôment Sırrmı belli etmemesi, fil mel'un - Bir şampanya dab.... yok ... Sizi ele geçirdim bir kere, 
- Parşömeni Ferahfeza kalfaya bir İpucu verme- Garson, Fransızca: koyuvermem ..• Biriniz, pap baba-
S:ıraylı hanım, şa,lundı. mesi gerekti. - Maalmemnuniye efendim. sile birlikte Burıada sürgündü; öbü-
- Bu kağıt imdiyek.adar bizim c- Büyücü ... Bu kadın mutlaka Arkadaşlardan biri: rünüz, Jön Türklük peşinde Avru-

evde yoktu.. . büyücü ... Yalnız üvey kızını avuçla- - Fazla olmuyor mu) ..• Bu sa .. pada ... 
- Garip şey. . . n içine almamıf· ·· Beni de nüfuzuna atte ne lüzum var efendim} ... Sıra- - Sense. latanbulda amatör tu-
- Cidden .. • Çünkü bizim küçük geÇrrecek . . . Aklım, fikrim sana ema- kın artık .. , Hem, ayrılalım . .. Eve lumbacılılda meşgul... 

l. ~ı m da. ped~inin vefatından son- net ya Rabbi ... Kartımda ne sihir- dönmeğe mecburum ... • - Görüyorsunuz ya... Galatasa
ra bunu ele geçirmediğini hatıratın- bazlıklar yapıyor ..• Bu kağıt, ben· - Niçin dönmeğe mechur muş- rayın nyni sınıfından ne tipler çık
da yaz.zır, durur . .. Bunu nerede bul- deki kağıt .•• Daha bugün dola'bun- sun} mış ..• Üçümüz de ayn ayrı numar~
Clu. acaba? •. . En ehemmiyetlisi: Bu, da uklıydı ... Gözlerimle görmüş· - Söyledim ya . .. Zevcem rahat- lanz ... F'akat işte üçümüz bu akşam 
Sultan Hamit efendimizin merbum tüm ... Kenanndak.i aan lekelerden sız... Yine knç gündür, baygın bir !buluştuk ... Koyuvermem gözüm çık-
koc:ama verdıği kağıt mı? de belli .. Fakat bu parşömen nasıl halde yatakta. .. sın ..• 

Saraylı, ken:lrından kırmızı bir oldu da ııimdi bu dolaptan çıktı? ... > Böyle konuşan. Orhan Samiydi. - Etme Şadan ••• ,Vallahi karım 
ınühur sallanan bir kfıiıt açtı. Üze- •~•!!. · Şampanyayı w.uarlıya11 genç. hasta diyorum., 

1 SiNÔAPUR ~~RSANLARI ,. 
Tefrika No. 155 Yazan: İSKENDER P. SBBTBLd 

Ta.kala> bu hazırlanma gtinlerl lçin-ı dne geçecek seMen. ballalı .t.lm8I 
de babuın.a gizlice şöyk bir ba1>er Yoktur!• 
uçurmak fırsatını buld~ ne,tnce. ba * l!lamanw ~ 

cBa.be.m Yama.daya: gitmişti. 
tTi - Pi beni idama mahltüm etmif &unan.ııı ~ c(Jd ~ 

ve zindana atmı.,tl. Şimdi kolumdald böyle bir ·pb Oll.1111 bfMmdil; dılı iılııı 
zincirleri çöıııdü ..-e ben.imle eylen- takım illtlth&ın1ar be~ 
me~e karar verdi. zaten kocam - Acaba. ben de b1I. oebı. hWJll 
Bamdun'un da öldütinfi ckıJdam.. olaıb111r mifhnP 

* Yeniden hayata. kavuşma.1' 1ç1n bG 
adamla evle~ mectmr kaldım.. 
Benim hatırım için. bu adamı sen de 
arfet, babal.a 

Ta.kak.o, Ti - Pi"Ji sevmif değUdt. 
Hattı\ ondan hlç de hoşlanmıyordu. 
Fakat memleket aeJ.A.metl na.mına 

onunla evlenmete mecburdu. Tatar 
ko eğer tırsa.t ve hnkAn bulab&eydt 
- Hamdun Otdüld;en .oora - he-ı· 
halde Kava - Mur& ile e.ıenecekti. 
Onunla deniz ark:adqhfı varoı: bir 
az da anla.pnışlardı, Ne yazık ki. te
sadüfler ve hidiıselel' onlan blrblrln
den uzaklaştınnıştl. 

Tak.a.ko'nun sinirleri pek gevşe
miş, maneviyatı çok booulmu.ştu. 'fl -
Pl'nln a.ı:zusuna. mukavemet göstere
cek halde değildi. Bu aeb&ple baba
sından da yardun ıstcmejte mecbur 
ka.bnıştı.. 

* Sama o günlerde ~ok ih.gwida. 
Sama. Tl - Pi'nin - bu izdivaçtan 

sonra - bütün hayatı muvaffak:ıyet
slzllkler içinde geçeceğinden emindi. 
O: . 

c- Kahramanlar Te büyük fo.Wı
ler bekAr kalmalı, hayatına kadın 

karıştırmamalı. 

Diyordu. Japonya.nın o tarihlerde
ki sosyal hayatı g6't önüne getirile
cek olursa, Samayı bu dü.şUnce&l.nde 
haklı bulmam~lt kabil olma.z. Çüncil 
o tarihteki kadınların kültür seviyesi 
erkeklerden yüksekti. Bilhassa kor
san sınıfının yüzde dokaanı okuma 
yazma bllmezdl. Şehirde yaşıyan ka
dın tar onlara nispetle çok daha oku
mu§, görgülü bir taba.Jta teı,kll edi
yordu. Bu itibarla. her hangl bir şe
hirM kadm Ti - Pi rtbi cahil b1r 
adam için her zaman tehllkelı ots
blllrdl. 

Takako·ya gellnce, o lki üç mlllet.ın 
dilini bilir, okuması yazma.~ı kuvvet
li, zekası ve anlav:uft ile herkesin 
dikkatini çekmiş bir kadındı. Yuz
mesinl, yiikseklere tırmanmasını, dö
vüş etmesini de çok 1yi bllirdl. 

işte, böyle bir kadın Ti - Pi'yi çok 
yakında avucwıun içine ruacaktı. 
Sama bu endişe içinde k:ıvranıo du
nıyor ve kendi kendlne: 

- Bu işin sonu çok karanlıktır. 
Ti - Pi artık kaybo.lm~ sayılabilir. 
Herkes Takako'dan bir şeyler umu-
yor. 
Dıye söyleniyordu. Sama istikbali 

daima karanlık goruyor ve uzun 
müddet Tl - Pl'nbı Osaka'ya hakim 
olabileceğine inanmıyordu. 

Sama: 
- Sen bir kahraman olarak kal

malıydın.. ve mllletin ka.lbinde ya
şamalıydın! 

Demekten kendini alamıyor ve bu 
sözleri Tı - Pi'ye sık sık söylemekten 
çekinmiyordu. 

* 
Sama'nın sevgtıisl de ayn bir 

alemdi. 
Çıta güzel olduğu kadar da corüş

Ieri kuvvetli bir kıro1. S:ım.ı'yı dalma 
eğlenceye teşvik: eder ve eve bıı.ğla
mcı.ğa çalışırdı. 

Çita. Çan - Fo ka.çtktan sonra ye
ni bir emele bağlanmıştı~ ıSama, 
Ti - Pinin yerine geçse, ben de bir 
hakim kansı olsa.nı ..• 

Ertesi giiA dilğ\m yapılacaktl,. 
Sama endişeliydi.. 
Çit& glslt emeller pefiode lcof .. 

Yorda. 
ıOnlkl.. rahipler. bu dütiinüa 

şehre u~m: getlreceltlnl el ~ 
tından SÖ7J.i7erelc hatlb. ~
tan geri kalmıyordu_ 

Ti - Pi, rahiplere: 
- Dünya lflerlne bumunU%0 -*"' · 

mayın!• 

Gibl tehditler yapml.§S& da, rahip
ler kös dinlemiş görünerek bu t.eh
dlUere karşı m!\bet ka.pılannı kapa.. 
makla mukabele etmi§Ierdl. 

Tl - Piye mM>et kapı.lannın kapan
dığını haber verm~erdi. 

Takako, Tl - Pi Ue evleneceğini bft.... 
b~a gizlice bildirdiği için. kalbtll 
müsterih görünüyordu. Zaten naad 
olsa bundan sonra bedan yaşıya
caktı. Mademki kocası Hamdun d.a. 
ölmü4tü. Tl - Pl glbl bir kahraman
la niçln evıenmesindl. 

* O gece Takako harem da.lreslnde 
genç kızlarla konuşurken, haremaiac;
ıarından blrlntn ~dislne dik dtk 
baktığını g6rd.ll .• y&YatÇa yanma. SD

kuldu: 
- Bana bir ~Y mi söylemek isti

yorsun? 
Haremajtası ook.l valinin f.KiUN 

bendelerinden blri idi. Taltakoya. ,..,_ 
va.şça cevap verdi: 

- Evet. Size çok mü.hlm haberler 
getirdim. Beş dakikacık yalnız kal
mak istlyoru.-n. 

Tak&ko salonun baKconuna doğN 
yürüdü. 
Harcına.ta& balkona çııtı.a. 
Korsanın tızı sabırsızlandı: 

- Ne var"! .• Söyle bakaJım 
Haremağası. yava.ıJÇa fısıldadı: 

- Babanız Yamada sizinle konut
ma.k istiyor. 

Takako blrdenbıre şaşah dı: 
- Ne dedin? Babam O~akaya mı 

geldi? 
- Evet. Fakat, klmscnln haberi 

yok. 
Takako heyecanlandı: 

- Nerede şimdi? 
- Büyuk mılbeİ.te.. ıOn!kller. ona 

himaye ediyorlar. 
- Garip şey! Da.bamın rahiplerle 

arası h!ç ıe lyl de~ildl. 
- Sizi görebilmek için anlarla an

:aştı, 
- Pek6.ll. Nasıl cöreceğL."ll baba

mı? 

- Odanıza gidiyormuş gibi çe-klll
niz.. ben gece yansı sizi arka kapı
dan çıkarıp büyük mAbede gotü.re
cejµn\. 

- Ya dönüş? ••• 
- Orada Yamada ile görilştükten 

sonra, saraya dönmek isterseniz g&
ne blrllkte ve aynı yoldan geliriz. 

- Yollarda tehtlke yok mıı? 
- Hayır, Hiç blr tehlike yoktur. 

ırer şey hazırlandı. 

- Çok. iyi, babamı görmek arzwuı
naı mukavemet edemem. Onunla ko
nuşınağa çok ihtiyacun var. Haydl 
gidelim. 

• •• 
Büyijk mabede doğru ..• 
Kinıseye görunmeden, sarayın gizll 

kapısından çıktılar. 
Tnkako bir gece kuşu gıbl, siynh 

klmonosuno. bürünmüş gidiyordu, 
• ıraremnCnsı yolda giderken: 

Çita bu fikrini açıkça. Samaya aç
maga cesaret edememlştl. Amma, o 
emellerinin tahakkuk edebilmt"'sl için 
başka yollara başvuanaktıı.n da. geri 
durmamıştı. Mcsclfı bir gün SU.ma
ya.: 
a- Tı - Pi oL<;e, O.sakada onun ye-1 (Arkası var) 

- Yeni bir şey değil, azızım ... 
işitiyoruz, hep hasta... Amma, el
hamdülillah tehlikeli bir vaziyet de
ğil .• Bayılıyor, bayılıyor, ~·ine ayı
lıyor .. 1 Hafta .aşırı gelen ve birer 
hafta süren muntazam krizler ..• Ba
şında oturup baka:ılar var .•• Kona
ğ•uzda, kalfalar. dadılar, çifter çif
ter... Buraya haber bırakırız. Ara
yan olursa bizi bul dururlar... lıter
scn konağa da haber yollarız. yeme
ğe beklemesinler ..• 

- Kabil değil. .. 
Şampanyanın kimbllir kaçıncı ka

dehini boşaltan Şadan: 
- Namuısuzum eğer bırakırsam. 

Anam avradım olsun imanım Ciatik. 
- diye takacıktan külhanheyce diı
leri araundan tükürdü ıve arkadaşla
nnı güldürdü, neşelendirdi. 

Paristen yeni geldiği anlaşılan Jön 
Türk, acayıp şekilli, gırtlak yeri faz
la açık, öbür tarafları yüksek yaka
lığında plastron boyunbağını dü
zelttı. 

- Peki ne teklif ediyorsun mon
şer Şadan. 

- Bu gece, şöyle bir, adamakıllı 
eğleınelim. . . Madem üçümüz bir 

raya geldik . .. 
- Eğlenelim mon~ ••• Se tün ide 

merveyyözl... Eğlenelim .•• Amma. 
burada. bakıyorum, eğlence dedi
niz mi, hep ayni yerlere gidiyorsu• 
nuz ... Hep ayni suratları seyrediyor
sunuz ... Bir içtimai tabakadan öbü
rüne İnmek kabil değil... Halbuki 
Paris ... Canım Paris ... 
Şadan kızar gibi oldu: 
- Bu söz ağzından düımüyor. 

ölüsü kandilli ... Ne varmıt IU ıooia 
Pariate be} 

- Daha doğruıu ne yok.mut de
meli 1. . • Meseli me ıer zami ıu •
atte 14yet Kartiye Uten' de olur 
dık, sizi bir bal müzet' c g6türüt
düm... Yahut bir apllf kafeıant.a-
nına .•• 

Şadan, yaylı gibi yerinden fır
ladı: 

- Ulan bu muydu o kadu met
hettiğin) ... Hasretini çektiğin öyle 
yerlerse ben de sizi burada gö
yüreyim . .. Al.isını görün ... Külhan• 
bey balo.!u Galatada az mı) 

- Öl... Kozmopolit dördüncü 
cins fahişelerin yeri ..• 

- Bataklıkta ne nilüferler yeti
şir ... 

- Der misin) ••• 
- Elbet ... Derim ya ••• ' 

.(Ark.asi .... , 



8 Ağustos 1942 AK!ŞAll 

1 - tş ARIY ANLAR 1 8.&TILIK IDDDTr&a UAT -ı GALATASARA'fD.l - 10 d&lrtll. M
Alu.stoauıı ıo 'QDou pasarte11 Jt'ntl tmd& dtıttlnlan bulunan 1'D1 b1r 
..._, 14 te Sandal Bedutenbıd• pyet apattımaıı ueus atıbttlr. &en•ıtt 

USS SON 8DılDTA - Kfm•m, t:JJmettar btr cep Xronoznetro 1a&t1 Afl rel1r1 4000 Ura. Her rt1n 10 • 12 
tafraya lfd..Ule. mub11••1• ftlDf •tılacattır. aram Tel: 14at. 
lıer renç ft arıyor Muhterem it 18.- -------------
blplerbıln ilfamda (A-Clm) rllmu- MOTOPOMP - :semanı marta •• llATILJ)[ AJlSA - Kumıpap zın-
ema mtıraeaatıan, - 2 tulumba hortum ne ı.a.tuple benz1iı clrllkuyu caddesinde camı clvatmda 

motlb'tl atılıktar Qalata· Mumhane 98 numaralı ftin bltltl~lnde (llOOl 
ORTA YAŞLI - Oocuta dndtıs raddesinde Ro. İl 1'1Jt T&t ti - ere metrettt b~ aranın mat hissesi eh-

lıatmalc için Almanca da bllen bir m1lrcaat, _ 1 ven flatıe abhttır. Arsa ltaılısında 
.. ,. nlf arama.tadır. Adres: Tepeba- Çıkmaz IOkalcta H4 numarada bay 
p Yeniçeri atası sokak 37/f. (eakf 8ATILIJ[ KOTL\ - Saat 12 den Tahsln'e mtıracaat. _ 1 
Venedllc mkalı:) Madam trene. 18 Ja kadar Bmıtlty Batdat caddeat 

ıı .... J.ia.AYA SATJLIK APAaofı. 
llAK -~ '!'~ 11-
den tren• n arkadan ı.tıaqorıa nazır 
Marmaraya tamamen hlklm 1 katlı 
klrgtr bina teftallde. İatltlll cadde 
Gar. flıbt.l kat'flDlda. UJar JDn1lt 
B~u. Tel: 43376 <D. 110) - l 

llOO LİRAYA SATILIK EY - Ba
tbt:öytınde ıstuyona ve trene nazır 
Marmaraya hlldm 8 odalı .tlrgtr bir 
bina fevtalAde. Tel: '33711 ro. 1111) 

-ı 

17 SENE _ Banka veinedar " 320 Ho. Ja mtlraeaat. _ ı 8.&TILD[, Kıruı.nt - Muhtellf 1!00 LtKAYA SATILDt ARSA -

muhuebeclllğln1 yapmış elinde boll- 'l'EMD ODASI - ~le •tılık 11 
..-vısıerı var. Tflrtçe, P'ranmca ıyı Parça • Adres: Takalm Ka.ra.kol aıra
bU~ milnaslp it anyor, müracaat sında Meşelik aot. No. ' Daire ı. 
htu 1~711. - 1 Mtıracaat saat 10 - 20 ye kadar. 

MAKiNE ELEKTRİK MVm:N- 4 K. 1 k s lık nıst - Franııanın btıytıt fabrtkala· - ıra 1 • ah 

ııemtıerde apartman dtlkk.An kö§k Tara.byada Klreçbumu tskeleshıe tıç 
tarla arsa ehven flatle .satılık ve ki- dakllcalık mesafede tepede Şlr1tet 
ralılctır. Şlfll PQgta kutusu 47. caddesinde Botazın d.ıfına bile hAlı;,lm 

vlllA ve ıneyvalık olman-a mtısaıt 
ACELE SATILIK KAGİR EV - 4 00.000 m2> arazt acele satıJıt otazı

oda, blr sofa, mutfak, elektrik, mun- yondur fırsatı kaçırmayınız. Tel: 
tazam duvarla oevrllmlf bahçe tçln- 43376 CD. 114) - 1 

Sahife '1 

Ordu Haıtabakıci ve Hemıireler Okuluna ait bazi 
izahat ve okula kayıt ve kabul tartları 

l - Okulumuza ha.stabatıcı ve hemşire ,e~4tinnek 6zere Ankarada 
Jıl. M. V. tarafından 1939 senes,lnde açılmlf olan hastabakıcı ve heınş\re 
otulunna bu sene de 45 talebe alınacaktır. qkula glnnet arzu edenler ı 
fthıiıduklan mahallin val111iine ye ltaymakamlıtıqa veya asterıı. §11~ ,: 
lerine dilekçe ııe müracaat edeceklerdir. , .ı 

2 - 1433 sayılı kanun mucibince bu okulç!an meıun olacaklar. memur 
olup tetaüdJye alacatlatdlr. , : 

3 - Mezun olanlar altı ıenellk mecburi hJzmetlerint ordu hastaha· • , 
nelerinde yapacaklar ondan sonra arru ederJene. memleketteki bUttın , .. 
llhhl teşeklcllller kendllerlne açık olacaktır. . , ·, 

• - Taha1l müddeti Do ıene olup bu müddet !ç,lnde okurlara ayda bet 
lira ~lıt Yerilecek, ~ ve llbulan tamıyııen. okula aıt olacaktır. ı .. , .ı 

1 - Okuldan mezun olanlar barem ltallunpna göre 20 Ura aaıı maq.. .. 
1an baflamat fisre maq alacaklar, ve bu n:\l,kdar gittikçe çotaıaca'ktl1', ı . 
Bu zaman dahi lqe glydJrme, ve bannme. orduya. alt olacaktır, . : 

1 - Otu11~ Eyl6l 1142 de tedrisat& başlaya~. 
"f- Okula kayıt Te kabul pttıan ıunJardJr: • 
A - TOrklye Cümhurlyetı tebaasından olnuık, vı Ttır.t ırkından bu .. 

Junmak, 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu hft' · İtıımde vazife g6mıete 

mflsaJt bulunmak, •bunu her hanlt bir h~ lıbhl heyeti rapor\}t 
teablt ettirmek ve eTn.lı:a ballamak lhımdır . .,. 

O - Okurun talebe yqı 11 dan •1&Rı 22 cJ~ ~ olma)l&eattı.r. 
D - Kendisi ana ve baba iffet ehlJndea ~. ıbu ~ J>Oli.tçl 

tevsik ettirilerek evraka. baRlanacaktır.• , , . 
rmda elettrııı: mllbendlslltı JaPDllf 
ıBnstltll po!Jtetnıtı:~ diplomam Tar
dır. Elektrik mlt.ehasssı it arıyor. 
Beyoğlu Brlstol otelinde bay Enver 
korte. 

TECRt1BELt BtR D.ı\DI İŞ ARl
'l'OR - Kadıköy Şair Neft IOkak 

ARSA - Kadı.köyünde Çlftehavuz
larda 952 metre arsa metresi 7 Ura.
dan satılıktır. Dosya 247. Taksim 
Cümhurtyet meydanı Emllk Hım 
EmJAk Yurdu Tel. 44439. - 1 

de meyve. Ataçlı denize manzarası . 
mlllı:emmeJ hamdar bir ey satılıktır. 
Görmek !cin Rami Cuma mahallesi 
Kabristan sokak 9 No. ya, pazarlık 
için de: Akşam gazetesi Uı\n memuru 
bay Nurlye ftfahen müracaatları. 

AYAZPA~.ı\DA 12.0ot LiRAYA SA
TILIK 2 E\" - GfimUşsuyu hastaha
neal karşısındaki sokak içerisinde 
denize nazır ve hAklm 14 metre cep
hesi olan ve apartıman lnşa.mıa mü
sait imar plO.nında yeşil sahaya kar
tı. Tel: 43378 CD. 107). - 1 

E - En az orta okul tahslllnl bltlnnlf ~ etleme ~ 
muvaffak olmak prttır . ., veya bu derecede .ta,b4lJ :ıöı'dOtıınO !aba~. et-. 
meb tasdikname veya bunun ta.sdlkll bir ıuretı. ~µamelelt evrU:ma ek.. 
lenecektır.> 

F - Evll veya nl§anh bulunmıı.mak, evvelce evlnıtp bo§ananlarla ko- . 
cası lilmilş olanlar kabul edilir. Buna alt medeni ~ali bildirir mUs'blt ev· 
rak keza eklenecektir. . . 

Jfo. 43 müracaat. -
O - Okur sıhht sebepler dııında okulu tendllltınden terk•ttltl. t1' · ., 

lenme suretfle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkanJdıtı. altı ae 
ALM.o\NCA VE FRANSIZCA -

llsanlannda her şekllde tercüme işle
rine vakıf ve uzun müddet resm1 te
felltlllerde. mllll banka ve Un.ret mn 
laleselerlnde, ticari muhabere saha
lllıda ihtisas edinmiş bir zata ihtiyacı 
olanlann Altşam'da N. B. rümuzuna 
nıtlracaatıan. - ı 

ARSA - H~dada denlıı ke
nan metttsı 10 Hraya atılıktıı'. Do&. 
ya 248. Tatsbn Ctlmhurtyet meydanı 
EmlAk Han EmlA.t Yurdu. Tel. 44439. 

-1 

AllSA - Batdat caddesi Yenlyol 
santral Te Yenlyol duraRı ara.'On~e 
2725 M. arsa metresi 7 liradan atı
lıktıt. Dosya 238. Tel. 44439. - l 

'tlNtVEJtSITE TARSiLI YAPAN -
Temiz bir alleye mensup bir kenç iyi 
bir aile nezdinde yemekli olmak şar
tlle pansiyon tutmalı: 1stlyor. İstekl!
lerln aşatıdakı adrese ıartlannı ad
res!erl ne bildirmeleri rlca olunur. 
Adres: Doktor Raif Demiralp Balıke
slr. - 3 

SATILJ][ EV - O'stfidar Tabak
lar Bilyilk Selim Paşa caddesi No. 34 
8 odalı kiraya dver}fll gelirli içinde
kilere müracaat. 

FATİHTE - Horhor cadde.c;lnln nellk mecburi htmıetını yapmadıtı veya tamamlaınadılı yeyabut sıhht 
tevsll dolayıslle bir kat daha şerefie- 88bepler dışında çıkanldıA'ı taktirde U.haktut .ettlrllecek mektep masraf
nen Sofular eaddeslnde Sofular çeş- larını tamamen Meyecetıne ve gösterdiği vestkala.nn tamamen dotnı • 
mesı yanındaki bostan ve knrşııonda olduRıına dair noterllkten tudltll ve tenııı b~ t.aahhtltname verecektlı, 
0200 m2l arsa. acele satılıktır. 'ttç 8 - Yukarıdaki ıeraıtı haiz olanokur okula. . ım.t.ıhansız olarak tabu! 
cephesı vardır. Müracaat: İstlkltı.l edllecettlr. · 
cndde havagazı elrketı karşısında 9 - Yukandakl maddeler mucibince evrat,vıın muamelesini bitiren• 
No. 54 Uyar Emldk Bürosu. Tel: 43376 Jerden vllAyet veya kaza merkezlerinde otur&1l4r bu makamlar veya a;ı- • . 
m. 113l - 1 terlik 'ubelert Tasıtaslle nraklatını dotrudan· dotruya Ankara ordu bal· 

ARSA - Harbiye mektebi tarşı
llftda .okak lctndi' Ceöldlye 211 met
re arsa maktuan 3500 liraya satılık
tır. Dosya 237. Tel. 44439. - ı 

BEUJ BAŞLI YABANCI DtLlntt
llft - İyi terctımeler yapabileeek su
rette b1llrlm. Eski yazı Te hesabım 
tuvveJldlr. Daktno da blllrlm. Öğle
~ sonralan çal14tırabllecek mnes- ------------_....;,, 
leaenln cTAMa rümuzlle Akfanı'a 8500 1.IRAYA - F1ncnncı1arda ay-
1°1'Zmaın. da 24 lira kira getiren üzerinde 2 

TiCARi M11ESSESE SARfBt BfR 
BAY - Şen ve temiz bir alle yanında 
bir oda aramaktadır. Ak,am'da (T. 
KBJ rfimu?.1ına mektup1a. - 1 2 

SATILIK EV - Sultanahmette beş . tabakıcı hemşireler okulu mtldMQ11ne gftnd~~lr. 
oda ve bir mutfaktan ibaret 1tı knt.h 10 - Milracaatıann •tuatos 1942nlhayetl.ne kadar .ana erdlrllmesl 4 

ev acele satılıktır. Kuyu.su, elektrl~. lA.zımdır. 
zemin katında geniş bir odunluk ve 11 - Okurların kabul edildikleri ve mekte)>~ hareket etme tarihleri · 
kömilrlü1ttı vardır. rnlnnek ve şernl- aynı makamlar tarafından kendllerlne blldJrlltcektlr. 
tınt nnlamak fizere Blrkeclde Me- 12 - Kabul edileceklerin okulun bulundutu, ,. ~taraya kadar gelmek •. 

odası bulunan btlyUk bir dllkkln sa- ' KEI,EPiR APARTMAN - MaÇkn-
. KAPICIUK ARIYOR - Her türlü tılıktır. Dosya 202. TeJ. 4409. - 1 nm gayetle muteber bir mevklfude 
temınat ve kefaleti halt bir llle blr tramvay ve otobüs tevakkuf mahal-

serret otell mtlsteclrt İsmail candana ve okulda tekrar yapılacak sıhht muayene 1letleesı . bastalıklan tebeyyün . 
müracaat. _ 1 edenlerin memleketine gitmek için mnsrnf ed~rl yol paralan kendi-

lerine alt olacaktır. . . (.544 - 7802) 

•ııartıman Jta:pıcılıtı &l'lyor. Arzu 42.981 LİRAYA - N1fiı,ntaşmttlı. I!nd'e havadar güneşli ve nezaret1 ha-
edenlerin il. A. rtlmuzuna blldlrme- Oilzıelbabçe sdUlı • et il er odalı 132 vı modem tarzda ın~ edilmiş sene
leri. - 2 nra ayda Iradı bulunan apartıman de 2 bin lira Irat temin eden ·bir 

3000 LİRAYA SATILIK EV - Ba
Jari[öyfindtt' ,ımendlfer yoluna nazır 
genl~ bahçeli iki daireli ahşap. Mar
puççular No. 40 Naim Şamlı mağa
zamnde. bay Bımya. - 1 

. 
lstanbul Liaeler Alim ·satim ·Komiayonu 

atılıktlr. Dosya 358. TeJ. 44430 - 1 A_. •• bl 11 l l '-2 - iŞÇi ARIYANLAR ap~ .. man .,.. n raya ace e !l\tı ı,... 
tır. tstıyenıerın Beyol!u Ata camı 

50,IOI LİRAYA - Şlfll Et.fal has- İBtlklAI caddesi No. t53/1 de bay Rı- SATILIK - Beylerbeyi Abdullah.'lğa 
mahallesfnln Frenk Tepesinde Gü

Reialiğinclen: · 
Beber kilo F.Mlttan tıt teminatı Şartname bedell 

Kr. Kllo IJra K. kr. 
Cinsi 

İŞÇi ARAJOYO& - Bl De ttıer tri
kotaj emaldnelttlnde çalıtaeak ustn 
u bilir veya atrenmete heveatı ka
dm. emk itclltre Dıtıyaç vardır. 
fatıyenlerln Mahmutpafll Ynnm han 
f&/49 No. Ali OOvenee mfirncaatıan. 

MTJRASİP ARA.'l\JIYOR - İ,ııkende
l'Ullda bir ticarethane için bir mu
~P aranmaktadır. Askerlikle alA
·- olmayan beltAr orta yaşlılar ter
cih edilecektir. Şartlar görlifilleret 
tararlaştınlır. İsteyenlerin muhtasar 
bal tercnmeler1le İstanbul 345 posta 
tutusuna blldlrnıe'eri rica olunur. 

ON YAŞINDAKt - bir erkek çocu
ta refakat etmek üzere ıyt İnaiJtue 
bllen bir bayana ihtiyaç Yardır. 1ste
Jenler 8ultanhamam Emin bey han 
altında 22 No. ya mllracaat eıneJerl. 

-8 

DAKTll.() · İKİ BAY AN ARANlelt - Ça.but ve d~ru yazacaktır. 
bmda alı:famlan geç vakte kadar 

~lf&bllecektır. Sonradan makineye 
:ını alışınca çabuk yaza.nm fltrınde-

tecrlibeslzler mllnıcaat etmesinler. 
Ttlrt Yahut ecnetı ıııt.et ve mtıcsse
lelertn hesap iflerlnde bulunmnı 
:-ruar tercih edll1r. B~a p.rt ve 
bfa';f;ep farkı aranmaz. İlle aylarda 
" t Dlaaf vertımez hizmetine gö
ol Yavaş yavaş arttırılır ve ltdar 

unur. VergUer mlles.sesece verlllr, 
lllaaştan keallmez. İ&tetlller, kısa hal 
terc11nıeıerın1 ve ıstedltleri maafl 
IGlterır el yazıgtyle (İstanbul - Ba
~ ,_~addesı R~t Efendi han - Mü
-.uuut M. R. Ogan) adresine bir 
:ettup töndennelldirler. Kabul olu-

eatıara nzı lle cevap verlltr Ken. 
dl gelerek müracaat edllmemelİdlr •• 

ı 

BAl' AN BİR FİZİK MUUı\LLİMi 
ilANrYoa - Müracant: Erenköy1l 
~efendi eotatı No. l ı. - ı 

KCZACI KALFASI ARANIYOR -
~ulda çal)fmaıc üzere bonser· 

1 lyt b1r J>ratlayen kalfa lAzımdır 
~eıı 1 hıct Tanare apartımanı No' 
-~e 1. Alıcıotluna mektupla m~ 

. -2 

3 - SATILIK EŞYA 
EY tçbf - Tanınmq marta tiuz 

~Plan •tılıktır. Telefon: 21807, 

l!IATD.IJ[ BETON MAKbıı;st _ 
~~. __ Mtbora markalı ıntıtenuneı 
411UGeCllr. :Bir buçuk tonluktU1'. Galata 
f:.::!ıbepezar Hazar han ayı 8 bay 
fOe9e Gr Atdata mllracaat. Telefon 
- . -1 

-~ 8EVROLB - 8 lbtJk 30000 kllo 
pobnı e ~ fyt bir halde spor oto
Kıbça.ıı tecrO.be Ue aatılıktır. Beşlktaf 

bakkal Zlya'ya mllracaat. 

- 1 ..::TILll[ PAYTON - Çlft beygirli 
loııu :zıyette Galata Yenı Yolcu sa
f!Jında ?'fl8Ulda 127 No. bay Veli ga-

. -ı 

TARhıt K"""• 
1tt nıetre •.amETf HAİZ - Bronz, 
lıltılıktır ,:OYUnda, bir çlrt tamdan 
10113 PıÜı ny Sungur sokak No 

raltı. Mektupla müracaat.· 

tanesl elvan 4 lratlı man7.arası ıtl- fata müracaattan. - ı 
nefl bol &J'da 170 lira ıtet iradı bu-

Etmek 
müş Yol 19 numaralı 3 dönüm mey. Sadeyagı 

Adedi 10.llO 670.000 4242 llO 300 

lunan apartıman ııatııılrtır. Dosya 8000 LİRAYA KÖŞK - T8"'Jklye 
Hl. ~l 44131. - 1 elvannda, 14 oda'. bOyftk ataçlıklı bah 

191 6738 60 450 
valıklı ba~e!l Botu& ye Çamlıcaya --..;....------~----------------
nezareti bu!ıman B odalı kötk atı- Toz şeker 
btbr. - ı Kesme > 

47.000 

H 83.1100 11485 110 11211 

%5.000 LİRAYA vtı.ı.A - Yakacık
ta 2 lı:atr üzerine 8 'ar oda banyolu 
büyfilı: bahçesi bulunan vUlA Bntılık
tır. Dosya 213. Tel. 44439. - ı 

35.800 LiRAYA - Şl§ll HalAskar 
Gazi caddesinde 9 odalı kAglr bahçPJı 
ev aatılıktır. Doaya 212. Tak..cıl.m 
Cümhurtyet meydanı Emllk Han 
Emllk Yurdu. Tel. «439. - l 

8.000 LiRAYA - Maçta cıvannda 
13 odalı ayda 47 llra iradı bulunan 
bahçeli ev satılıktır. PoııYa 2111. l!!m
llk Yurdu. Tel. '4439. - 1 

t.HO LİRAYA - Beyotlu Tarla.ba
§1 civarında '1 oda apartıman ıek
Ilnde ayda 82 llra iradı bulunan ev 
atılıktır. Dosya 223. Tel. 444!9 - 1 

ARSA 81.oto - Şlşll HalA.sk!r Oazl 
caddesinde ı.ooo metreye yakın arsa 
satılıktır. Dosya 217. Taksım Cümhu
rtyet meydanı Em.llk Han EmlAk 
Yurdu Tel. 44439. - 1 

ARSA - MecldlyekOy Asrl me:ıar
ht tarpsında. 918'1 metre arsa. met
resi 1.11 llradan atılıktır. Dosya 218. 
Taksim Ciimhurfyet meydanı l!!ml!k 
Han Emllk Yurdu. Tel, 4'439. - 1 

ARSA 15.tot - Btıyllkada Nlzamla 
Maden atasında HOO metre ytlz 17.11 
iki tarafı yol satılıktır. DoSj'll 251. 
Te~. «439. - 1 

40.000 LiRAYA - EmlrgAnda 20 
bin metre lçlnde, 1000 meyva atacı 
1100 tllttık bağ küçük köşk emlAk sa
tılıktır. Dosya 211. Tel. 44439. - ı 

ARSA - Boğaziçi Kandllll Rıhtım 
cadde tızerlnde 1000 metre arsa met
resi ı.s ~radan satılıktır. Dosya 242 
Taksim Ctlmhurtyet meydanı EmlAk 
Han EmlA.k Yurdu. Tel. 44439. - 1 

CAÖALOÖLUNDA - senelik ge
ıırı 2400 Ura olan ~ daireli apartı. 
man 35 bin liraya .satılıktır. Divan
J'Olu caddesi No. 11 Numan. Tel. 11807 

FATbl KIZTAŞINDA - Senelik 
seıırı 1190 lira olan ıt1 dalrell dörder 
odalı apartıman H bin liraya llltılık
ıtr Numan. Tel. 21807 

8ARAÇllANEB&fl OİVARINDA -
Senellt pllrt 100 Ura ol&n bet odalı 
ahp.p hane 3500 llraya atıııttır. Nu
man Tel. 21807 

TEŞvtKtn:DE - Mtlradlye ma
hallesinde senelik pllrt '80 Ura oları 
D odalı ahfap hane 6700 lltaya ntı .. 
lıttır. Numan. Tel, 21807 -

TARABYADA - bkeleye on daki
ka. mesafede fevtallde nezareti olan 
be,51 buçuk döntbn Qlleıc tarlası 2500 
liraya satılıktır. Dlvan10lu cMdesl 
No. 9 Numan Tel. 21807 _ 

SULTANAHl\IETTE - Tavukhane 
sokağında 12 .numaralı ev acele sa
tılıktır. İçindekilere müracaat. - l 

CEYHANDA VATAN ECZı\1'."ESt -
Sahibinin haatalıtı dolayıaUe aatı
lıktır. Sahibi Rıza A~una mflr&. 
caat. 

çe, elektrik. su, 47 liraya kiradadır. 
Beyoğlu Umum Eml!'ık Biirosu Mis 
sokak 17/ 1 Tel: 42336 11.ooe LİRAYA - Kurtuluşta hava-

% 9 fRATU _ Beyoğlunda, Tak- dar bir semtte Mşcb:ı.şı dilkkAnlı M
aime çok yakın, havadar büyilk bnh- -i:lr bina ııntılıktır. Kurtuluş cadde
çell, maktuan 9,000 liraya satılıktır. sinde Slnemköy istasyonunda kundu-
Beyoğlu Umum EmlAk Bllrosu Mis racı Kleantıye milracnat. - 1 
sokak 17/1 Tel: 42338. 

16.000 ı,IRAYA - Bcyo~lu, Kalyon
cu caddesinde, 5 kat, banyo, hava
gazı, havuzlu bahçeli, 998 lira 1ratıı 

yatlı boyalı. Beyo~lu Umu EmlAk B\1-
rosu Mis solı:ak 17/1 Tel: 42336. -

FATİH ATfKAU'DE - Nureddin 
Tekkesi caddesinde 39 numaralı lltl 
bölük 9 oda çam a~açlarUe süslü bü
ytlt bahçe ve müştemllft.t ııalreslle 
elektrik suyu cami k!rglr ev satılık
tır. Görmek için içindekilere, ı;:örüş. 
met için Şehzadeba,ında Asaf ecza
nesine müracaat edllmesJ. - 4 

ŞEBZADEBAŞJNDA - Caddeye 
nazır sekiz oda bftttın konforu cnml 
lçl d14ı yatlı boyalı ev satılıktır. şeh
udebaşında Asaf eczanesine müra
caat edilmesi. - l 

SA'l'ILIK KIYMETLt ARSA -
Beyazıtta Soltanağada muhitinin en 
mtirterı yerinde dt>nlze nazır köşe 
başında bir apartımnnlık arsa satı
lıktır. Ttl: 20608 - 2 

5 - MÜTEFERRiK 

Y. ıuVDENDİS TALEBESİ - Geo
metri, cebir, fizik, ltlmyadan ikmal
leri tasa zamanda yetl§tırır. Mühen
dis glrlf, olgunluk, ltae bitirme bntı
hanlanna hazırlar. Aqam'da fJ.H. ya 
müracaat. 

ucuz SATILIK m.ut - Kadı
köy Acıbadem Nlşantafl asfalt cad
dede f4 nu~aralı bir oda, bir ahır, 
iki kuyu, 3,5 dönüm erazl, muhtelif '_F_iK_R_t_T __ -K-AR_D_E_Ş_O_T_O_M_O_B_tL-Tt 

çam ve meyva •taçlan ve Marmara- MAKiNİST OKULU - Yeni devre 
ya nezareU bulunan 34 metre yüzü 
olan köşk yeri satılıktır. Görmek için 7 eylfüde açılacaktır. Makinist toför 
lçlndekllere pazarlık için 18 den 19 a yetişmek 1.stıyenlere Talimatname 
kadar Galata Ada han 35/l numa- gönderilir. Bomontl tramvay durağı, 
raya o saatten son!:'a telefon: 81449. ŞlıU. telefon 80259. - 8 

-1 

KELEPllt SATILIK KÖŞK - Ka
dıköyünde Acıbademde Esat Paşa 
sokağında 19 numaralı asfnlt cadde
ye iki dakika mesafede merhum Ba
cı Ahmet Kerlınzade köşkü demekle 
maruf içi dışı yaRlı boya 3 tat 8 oda 
blly(lk bnçhe çam ve meyva aRaçlan 
elektnt bahçede ayn mutfak, ae
lAmlık 3 oda büyük ahır icabında 
garaj yapılır. Mn.,temllAt ve fevtalA
de nezareti olan yeni bir kö.,k acele 
aatılıktır. Görmeli: 1çln lçtndelı;1lere 
görllşmt'k için 1stanbul Balıkpazar 
Pqa 10kat No. il Telefon: 22931. - 1 

Yt1KSF.I[ l\IEKTEP TALEBESt -
Ehven tlatle riyaziye. fizik, kimya 
dersleri verir. Orta - lise bltırme, ol
gunluk imtihanlarına hazırlar. Alt-
111m'da F.u. rllmuzuna müracaat. 

-1 

BİR ALMAN BAYAN ötRET· 
MEN - Talebelere, bftytıtlere gramer 
ve muhabere dersleri verir. Kolay 
metodla altı aJ zarfında Almanca 
OA'retlr. Her yere gider. Müesseseler
de memurlar ve matazalarda ça.Jıp.n
lara atenopaf( ve mektup yazma 
Oğretlr. Akşamda P.B.K. 

DRAK MERAKLILARINA Bt1Yt1K -----------
FIBSAT - KadıköyUnUn en mutena TUNA Dl:BSEVİNDE - Muktedir 
yerinde altında dört dükkAn Q.stü ilse muaWmıerı tarafından orta ve 
gazino veı ttras betonarme, temeli llse talebeler.ine • rlyu1ye - fizik • 
.Radyo JeneraJ, üzerine; birkaç kat kimya ve lisan dersleri verllmektedlr. 
çıkılablllr. Kirası ayda net 190 T. ıı- Aksaray Atattlı1c Bulvan No. 88- 11 

tası. Bavapm, elektrlk. IU tea1atı TUNA DERSEVİNDEN - 1"nlver
tamamdır. 60.000 liradır. Galata.: !ite r K. B talebesi ı bı mtlteh 
Gllmrtlk eotak Ktirqtıbafl ban No. G ~enler ıararma: tecr11bt = 
Tevhid Aalan'a mftracaat. - 1 ve u. klnıya lcuhları açılmıştır. At-

SATfLlK ECZANE - BoRazlçlnln .-ray Atattirk Bulvarı No. 88. - 2 
Rumell shlllnde en lflet ve kalaba- ------------

Phlnç - Mareteuı 

Beyaz peynir tam yağ 
Kaşar n , 

Sabun birinci nevt 

Nohut 
Kuru çalı fasulye 
Barbunya > 
Y~ll merclmelc 
Kırmızı > 

114 

67 

1C2 
172 
80 

24 
31 
17 
23 
1' 

23,000 

66.500 2415 60 

23.800 • !317 50 
11.600 
1~.800 828 

15.200 

ı .~ 12.000 
12.000 so 
11.400 
e.200 

Yo('nırt 37 33. 700 935 llO 

161 

221 

Mangal lcömtiril 10.50 H.000 · 247 80 
Komls}tonumusa balh altı yatılı Hanin 1942 mali ,Jılı 1htiyaçl&rı olan 

JUkanda yazıh yiyecek Te yaka.eülan ınıP grup tapıılı zarf usuıue eks11\. 
meye konmuştur. Elı:slltme 10/Vlll/ 1142 Pazarteal ıünO ıa.at 11.3Q da Be
Yotlunda Ltaeler 8atm Alma Komisyonunda yapılacaktır. tstetıller yeni yıl 
Ticaret odası vesikası ve Uk temlnat makbu~le, tetıınertnl havı 2'90 
ayılı kanunun tarffatı dairesinde bazırlayacaklari kapalı zarnannı eozil 
geçen saatten bir saat evveline kadar komisyon relsllğlne ,makbuz muka· 
blllnde vermeleri. Bir kaç grupu birden almak ıstlyenler her grup için ayn 
tekııtte bulunacaklardır. Postadn olacak geellaneler kabul edilmez. Mez. 
kftr maddelerin bedellert Menlrlı:en tanunt nrgller{ı ,harç ve resimler lll
veten milesseseıer tarafından m6teahhlde tediye ed ecektır. Teminat ya
tırmak ve prtnameyl almat t.stıyenlerln Galatasaray Lisesinde komisyon 
ltAtlplllUne mllracaatıan. ('11189) 

• 

Nafia Vekaletinden; 
ı - SUrt - Kurtalan yolunun Kurtalan lataBYonu dahlllndetl fOSe ve 

lmalA.tı sınalye inşaatı 37898 Ura 83 kuruşluk tefif bedeli tızerlnden tapalı 
zarf usullle eksUtmeye çıkan1111Jftır. 

2 - Eksiltme ıt/8/942 tarihine mOsadtf salı gtıntl saat 18 da Nafla ve
lcAletl şose ve köprüler rellllli oduında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye mütealllt evrak 190 kuru§ mukablllnde ıose ve töprl.Uer 
rel.allğlnden alınablllr. 

4 - İsteklilerin eksııtnıe tarihinden en az üç gün evvel bir dilekçe ııe 
Nafia veUletlnc mnracaatıa bu gibi 1nşaatı yapabileceğine dair bir ehliyet 
ves1kası alması ltızımdır. 

5 - Eksiltmeye lştırft.k edce~erln 4 lhıctı maddede yazılı o vesika ile 
942 yılına nit ticaret odası vesikası ve 2842 liralık muvakkat temlnatıanm havı 
olattt 2490 sayılı kanunun tartratı dairesinde Dazıriayacaklan kapalı zat!:. 
lannı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kndar komisyon rela-
llğtne makbuz mukabilinde vermelert lAzımdır. (8047) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Bu ~lert Jhtlyaeından tullanılmalc tızere alııiacat e5Ô• ton font 

boru on beş gün müddetle ve kapalı zarf u..~ııe et.sııtme~ Iı:.onulmuıtur: 
2 - Muhammen bedell e17250) llnı.dır. ' .. 

1 - Teminatı cl29h liradır. · 
f - Bunun 21/8/142 eumn. lftntl aat ıı de talibine Dıalest. mubrrer 

bulunduRımdan p.rt.namealnl ıörmet tateyenlerln her gfuı encümen lca.le
mlne mUracaat.ıan. ve ıatek.lllertn dt Shale ıftnjl olan 21/8/ 942ctuma rttntı 
aaat ona kadar 2490 numaralı tanunun 12 ncı maddesi rarahatl Teçhil• 
tanzim edecelclert tetllf mettuplannı BeledJye dal.e8?11de mtıteşekkll enctl-

mene vermeleri. ı8150 - 83b8• 
................................................................................ 

WB DOKUZUNCU BIN!FINDAN - aı. t1Ntvı:Rstn TAi.mat -
Bir talebenin rtyulye ve flzit ikmal Orta mektep talebeleri lo1n ldmya 
lmtıhanlannı yetıtttnnek Te her gün tabliye deral verir. AQ&mda A. o. o. 
muayyen saatlerde ders vermek tuere ye mektupla mtıracaat, 
bu dersleri okutmakta olan bir l)I- ,pm------------, 
retmene acele lhtlyac vardır. Aıztı MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
edenlerin 1stanbulda ~lr efendi cad- Gazetemiz idarehanesini adres 

hk bir mahalde bulunan bir eczane 
atılıktır. isteyenlerin mektupla ve
ya bizzat :1stanbulda Karaköy Palas
ta, altıncı tatta 11 No. ya müra

desinde Dl.lslz Zade hanındn 8 No. lu olaralı: göstermlf olan lca.tUert
(lOK TECRtmELt - Ll8e profesö- yazıhaneye her ıün saat 11 - 12 ara- mlzden 

rtl, İngll17.ce, Fransızca derslert verir. tında ya bizzat teşrınerı "Teya mek- l\f.B - Radyo - 8 .H - Kiracı -
Mektep talebelerini ikmal imtihanına tupla ptrlannı blld.Irmeıert. - ı P. - JıltJR - B.8 - F.A.Q -

caatları. 
hazırlar. Her yere gider. Şartlar mü- ------------- F. B. K - Mt1T - 8. N -
salttlr. Altşam'da R.R. rtlmuzuna. Y. MtJTIENDİS TALEBESt - Relö - K. Y .K - e. K -

- 1 C. 29 H - A.S - T.T.S. - ttJ -
ACELE SATILIK KELEPİR EV- ------------- Telebelerı cebir, hendese, 1171k, klm- F.U - AÖ - TJ'.B - u.ö -

LER - Edlrnekapı Acıçeşnıo tramvay 6 ADET - İsviçre Kınmı inek ya derslerinden ikmal, olgunluk ve e.C.D - R.S - EvlH - M. 
durağına yakın 3 odalı kA.gir 1200 11- hayvanı satılıktır. Taliplerin hergü.n tuıe dlse glrlş lmtıhanlanna ha- namlanna gelen mektuplan !da
ra 5 odalı denize etrafa fevkalAde saat 12 den 18 e kadar Bakırköy m n ' rehanemlzden aldırmalan rlc& 
nezaretli 2000 D. N. na Oalataaara,y Qmıanı,e Çöreotu aobk 7 numarada. zırlamaktadır. Müracaat Aktamda olunur. 
Bml•ttı tel: t901 ı Zebra a mtıtacaatJan. - ı tT. ö. ~-'·=-::_:4lli~~==~~~~~--=~~;; 
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EV 
Güneşin ve denizin aaf ve yakıci gÜzellilderini cildin Clerinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fııkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

renge talivil ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERİNDE ŞlŞESl 60, BOYOK 100 KURUŞ. • 
Hasan Güne§ Puclrasi ceviz yağanın evıafini lialzdir. Cazibeyi ve gilzelliği ziyadeleıtirir. Gençlerin hayat arkadaşıdır. Kutusu 50, büyük 90 kuruıtur. 

~ u Hakiki g.!!::._lllk kreml 

'/ GOZENPUD 
('"' en ince tutan pudra Yeni renkler 

Gözen Bfüantini 
Kristallze ve Uklt 

Yağlı - Yağsız -
Güzellik Sütü ~ Cildi genç!eştirir. Kadife 

gibi bir ten yarabr 

GÖZEN ALLIGI caıtp renkler Lavanta Çiçeği 

GöZEN'ln dört kokulu losyonları 

SEV CnNi 
OYA 
ESl\IElt 
HULYA 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe parfumu 
ltriyat depoları Gözen müeuesesi BüyÜk Postane caddesi No. 5 

E -
63 cü sayısı 

Çok güzel, dört renkli bir 
kapak içinde 

BUGÜN ÇIKTI 
EV ~'in ÇOK ZENCiN OLAN 

BU SAYISINDAKİ tŞLER: 
Banyo içinde 3 parçadan bir takım 
:yeşil kordonlu bir Jile, Bebe Pele
rini, 1942 modelleri. Yorgancı işi 
Broderi dersleri. Aplikasyon ışı 
ma.sa örtüsU, Şömendötabl, Tctiyer. 

YAZILAR: Su ve güzellik, kalçalar için Jimnutik, çocukta mitno
mani ve yalancılık, Klcopatra, Plaj adabı. Söz aramızda, Plaj ve 
oyt.m, hikaye: Görünmeyen ıcvgili, okurlara cevap. 

Renkli sahifeler, örnek paftası 20 kuruş. 
.. ____ Türkiye Yayınevi Ankara Cadd i No. 36 ••••-

Bıı akş;ımınd:ın ıtlbaren 

Yenlkapı Sandıkburnunda 

. ÇAKIR'1n aAzıNosUNDA 
tıer nltş:ı Ses Kra'lçe.,\ 

i YET YüCESE 
San'atkı\r Ta.nburl S:ılA.hattln 

Ve Yirmi klşllik Saz arkadaşları blrllkte. 
Temiz hava, Güzel servis, fevkal~de ucuzluk. 

Telefon: 23757 

----Sanyerde __ 

1 
BAL 

LOKANTASINDA 
Büyük nryete programile 8 
ağustos cwnartesl akşamı 

suare ve 9 ağustos pazar ma
tine ve suare. l\leşhur ba~r 

TOMRUK 
Meşhur Habeş 

RASTA NEGRA 
Çifte cambazlar 

K. E. DOROTY 
Dun Mondain 

CHAMIL 
Vesair numaralar 

Saç bakım~ giizelliğin en 
birinci earhdır. 

ETROL NiZA 
Hu ecza.nede satılır. 

Depo aranıyor 
Lim n yakın bir yerde maz:

but bir emtea deposu aranmak. 

ta.dır. Galata - Percemli sokak 
Se3{j Handa: lşmen Lirgited 

Şirketine müracaat. 

Nuri Dem'irağ 

Yesilköv Tavvare 
alanında 

Bu aym 2.3 iıncü pa~a.r gunu 
uçucu ve yapıcı talebeler arasın
da tayyare ve plt!nör müsabaka
ları yapılacak, mukil.fatıar tevzi 
olunacaktır. Gösteri ve yarışlara 
saat 14.30 da başlanacaktır. 

Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine: 

Pırlantala n elmaslı saat denıek, blr kelime ile S t N G E R S A AT i demektir. Çtinkll 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin blitiln hııklkl evsafı meşhuru Mem olan SİNGER saatJerlnde toplanmıştır. 

Bunun lçln: Saat atacaıtınız zaman, tereddüdsüz. SİNOER saati almalısınız. Ve s::ıatln üzerindeki B t N O ER 
markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz llzımdır. 

Modayı tnklb eden her asri kadın için kıymetli ta.şlanle ve nefis işlemeslle hakikaten nazarı dikkati celbe
den böyle blr harlkulAde B t N O E R saatine sahih olmak Meta bir saadett!1 

İ GER SA 1 °3şa ~~d ::k,~e~akbuı HeCliyeliktir 
No. 82- D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 6()3 Ura' 

No. 82 - c. Elmaslı ve ortadaki büylik o1m!l!r iiıere 11 pırlantalı 700 lira 
No, 82 - E. Elmaslı ve C\rtadakl ne kenarlarındaki biiyfık olm:ı.k üzere 11 pırlantalı 800 Ura 

No. 82 - H. Elmaslı ve ortadaki Ue keno.rındııkl dana buyük olmak üzere ıı ptrlant:ılı 93{) lira 
EMSALLERi GİBİ 15 ~ENE GARANTİLİDİR. -

Dikkat: Slnger saatleri İstnnbuld'.l. yainız Emtnonti merkezindeki mn~ll.U\mızda s:ıtılır - İstanbulda şubemiz 
yoktur. Adres: SINGER SAAT Mıı~ııza ı İstanbul Emiııoııu. No. 8. 

Sünrıct düğunlerine ve c1'!enccle« 

K RAGÔZ 
11.\YALI l\lı\11.MUT AKÇAY 

Adres: Aksaray cd. B kkal Ömer 
Halil Telefon: 22443. 10-15 gün ı 

- ev;elden habet verilmelidir. -

YANIK, QATLAK. EKZAMA ve 
CILD YARALARINA fevkal e 
tyl gelir. Derlnln taı: ıenmeslne · 

ve yenilenmesine hizmet e1er. 
HER EC7.ANEDE BULUNTJR ...................... 

.......... lllİlll ....... 

1 
Satılık l<amyonet 

1 
Şevrole markJ. oi slllndırll ıyi 

bir vıı.zlyet,te bir kamyonet sa
tılıktır. Murncaat yeri: Galata 
Necatı bev caddesi No 238 -~---- 30 SENEUK Tccrubenln muv mııtıy •tıı ne-
t.cesl bir gun sünnet, ertesi gU
nfi ilk ve son p.ınsum n 

Eli çabuk sünnetçi 

RlF AT KÖPRÜLÜ 
Knblne: Beyo~lu M~şrutlyet 

Cnd, No. 47 Guneş Apt. Ev: 
Erenkoy. Tel· 52-73. Taşradan 

da çağrıldı~ım içln ıutkn ıo 
giın ev\•ellııden muracaat Cdl!
mcsı rlca olunur. 

C) i;. 1< AT 
2 B~yglr kuvvetinde blr 

1'rtiF 7.E KO~IPlrn5ôRt1 
Pistole ile satılıktır, 

ADRES:: B?yoğlu. Ag Camii 

Mahyect sokak No. 9, 

Her pazar günü 
Saat 1 S den t 9 a kadar: 

Sarayburnu Park Gazinosunda 

Bestekar Tanburi SALAHADDİN PINAR ve atkada,l n va 
güzi~e okuyucu B yanlarla 

İçkisiz Aile Matinesi 
iil••••••••Kon;omasyon 4S Kul'Uf ••••••••i. 

OÖK0L0YORSA, BAŞlNIZDA KEPEK VARSA 

iK S Ç E SiRI 
KULLANlNCZ. TF.SIRIN1 DERHAL GÖRORSONOZ. 

HAYVANAT BAHÇESi VE 
1 

GAZİNOSU 
.Boğ zlçlnin en gfi .. el manzaralı havad1r cğlenccll nıahılll ve az 

ınasrnrtı olan bu şlrln ve "&u?:el b:ıCL görün uz. MU.kcınmel c&.z vl ş rkı
la r, meşrubat ve buzlu bira tarifemtzrten ucuzdur. 

Hnrıçten aıleler yeınek.lerlnl beraber getlreblllr. Yalnız mU~klro.t 
getirilemez. Bağda Kanlıkavak menl>a suyu vardır. -Is. Vali ve Belediye Reisliğinden: 
Fen ve Edc!:ııyat Fakultelert yapılmak üzere Üniversite tnrafındatı 129:; 

tnrlhll menafıi umumiye için tstıml!i.k kıırnmameslne tevfikan istınılaklne 
tevessül C'Cillen ve ıuzurnu lstluılak ve nıen!ıuıtl umumiye kllıtırl::ırı llhlk ol n 
Beyr.zıtta Üniversite mU~teml!Mınd:.ın yanan Zeynep Knmll konağının 
nı-bnl bulunduğu vezn~cllı-r cadd~sl. Zeyep K!Hnll s'.>kağı, Buyfik Reşit p:uışa 
caddesi, Ordu cadde ;l. Kimyaker Derviş p1şa sokağı !le mahdut kad:ı.stre>-
ııun 049 No. Iu ndası d;ıhlllrıdc bulunan emlake kıırarhamey tev!ıkş.n kıı
met takdir! için tcşekkiil eden hey•ct tarafından: 

l - Cı:ı.mcı All mahnllcslnde eski Zlnclrll kuyu yeni Kurultay soka ın
da Mehuıct kı:&ı Celllc, Ali O,man l<ızı Ay.şc'nln uhtel t.a!arruCunda buluntın 
28 par:ıe: eskt 6 miıkerrcr veni 14 kapı No. lu hamp eve kalmen (250J ı lır • 

2 - Yıne a.yııı mahalla ve 1>0k!lkta Aziz kut Fatmcı. Makbu!::'ııtn muta
sarrıf oldu~u 29 p::ırı,el 8 esld lG yeni kapı No, lu yarım k~glr eve (4000> lira. 

:-1 - Yine aym m.aha:le ve sokakta Ismall oğlu Melımet'ln mul:ıSılrı'it 
oldug ı 30 parsel 22 e kl 40 yeni k.:ıpı No. ıu knglr np1rtımana (19500ı Hra. 

Vatam düşman tecavüzünden 
masun bulundurmak için ihtiyat EZCACI KALFASI 

4 - Ymn aynı mahn.lld ı.e sokal:ta Ismnll Hakl:ı evUitınr• Mustafa Nıı
dlr ve A\'Ş'"ntn mutn.,::ı.rnf oi::Juğu aı p:ı.rs ı 1 mukerrcr esı:ı 1 ınlıltPr.rcı." 
yeni knpı No. lu yarım k~glr eve (17000} lira. 

T. KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

eleman yatiştirmek gayesine ma- ARANIYOR 

1 tur ve Tiırk delikanlılarına yara- ıstanbu!da çalışmak uzcre bons:>r
şo.cak yega.ne spor bu nevi hare· I vUl lyl bir pratisyen kalfa tıh.ımdır, 
ketlerdir. Lü.lell l inci Tayyare Ap. No. 17 de 

5 - Yuıe aynı mahall('de eski Zincirli kuyu yeni Buyuk Reş t pa.ş so
k ığıudn Mustafa kızı Hatıce'nın ınutasarrı! oiduttu 32 p:ırsel 1 mukerrer e;,1d 
15 yeni kapı No. lu ahşap eve kalmcn (4'>0()) lira. 

G - Ylııe aynı mahalle ve sokıı.kt<.l K zım tcızı N:ıhlde'ntn nıuta~rrif 
olduğu 33 ıor .. e1 ı mukerrcr eskI 24 yeni kapı No. Iu kA.glr eve (70001 ı ra. 

HABER ALMA BÜROLAR[ 
Harbde veya ~gal altında bulunan memleketlerdeki ya

kınlan ve akrabalannın sağlık haberleruıi öğrenmek isteyenler 
iJçin Ankarada Kızılay Umumt Merkezinde, İsta:nbulda Yeni 
Pos:t;ane caddesinde Kızılay hanında .Kızılay mümessllliğinde 
ve Izmlr merkezimizde haber a ima büroları kurulmuştur. 1 

Al~alılar bu bürotara m ill'acaatln hab<>rleşme kılğıtlarını 
doldurrnalan ilan olunur. 

Açık arttırma ile fevkalade satış 
• 1942 ~ustos'un 9 uncu Paı:ar güniı sabah saat 10 da Şişlide Tram

vay m Şişli durağında 358 No. lu hanede ve .şehrimizde maruf bir 
aileye alt kıymetll etyalıır ve biblolar açık arttırma ile r..tılacaktır. 
1-Iaklld Inglllz mnmul!it.ı 9 p:uça yemek oda takunı açık 'büfe; Dre.,;suar 
yemek ma~ası ve 6 derili sandalyası He; Asri yatak odıisı; 3 kapılı do
lap; Tualet, Komodln; markiz ve 2 kl§lllk Anterlknn SOmy~st Jle kar
yola; tekrar 4 parçadan ibaret yatak odası; 9 parça asri s:ılan tnkıniı 
üzerı kadlte kaplı 3 parça tanapc koltuk Hayvot Amerllt!tn usulü; tek 
nynalı dolap; maon nıult tek büfeler; lcndlfe ve !pekli perdeler; nıaon 
a~acından OyUn masası: 8ahlblnln Be.si salon gro.mofonu asri salon 
masalan ve kotonla!i masif ceviz ağacından Lul XV Jardlnler ayna~ 
Maon ağacından Şlffonlcr ve Kartontcrlcr; nsrt nadide bir kütüphane; 
doner kiltilphaııe Avrupa ına.mulAtı; rııCh boya kıymetli reslntier; to
net ve Styl kanapeler; l'ortüge; Çin, Vlyanıı ve sair duvar tabakları; 
vazolar ve sayre; asri portmanto; S parça hasır tnkımı b!r çok bakır 
thkırnlnrı yepyeni Yunkeı· havagazı tmnı. Muşambalar ve bir çok lil
zumlu eşyalar. Klnnan, Şiraz, I\:arabağ, Beluç ve satr halı ve seccade
ler mükemmel bir Alman konser plynn.:ı:ru lyl halde; tanınmt, IBACH 
markalı Caprast tellı ve nrknıu dt'm rll. 

"* iMA E& 

Bel am.itol 

Her Ti.irk geltr seyredebilır. s. Alıcı oğluna mektup! milracıuıt. 

SÜMERBANK 

YERLi MALAR PAZARLAR! 
MÜESSESESİ MÜDÜRLOCONDEN: 

Mağazalar için Şef alınacak 
İstanbul harici nıağazalanmız i~in şef alıuacakttr. 

Ücret 170 - 260 liradır. 
Bu vazifeye almacaldann en a,z orta tahsilini bitirmiş, mağ11-

za muamelatını idare edecek dcyecede bu i~lerle tecrübe gör
müş ve a. kerlik hizmetini ifa etmiş olrnalan ve elinden aşağı 
yaşta buluıunalan lazımdır. lstckJilerin aşağıda yazılı vesika
larla 17 ağustos 942 tarihine kadar Sultanhamammcla ICatır
cıoğlu hanuıda müessesemiz Zat işleri şefliğine müracaat et
meleri. 

1 - Nüfus hüviyet ~ü.zdanı. 
2 - Askerlik vesikası, 
3 - Tahıil veaikaaı. 
4 - Hizmet kağıda. 
j - Vesika fotoğrafı.. 

. · PEK YAKINPA . .. · " .. , .. 
.. -<'.MODERN :·KIZLAR-- · 
. ~·, .. -. .. Yazan:.· .;MAHMUD. YESARi .. ·· .. · · -. 

~ .. : . . 

7 - Yine aynı nınhnll"dc eski Beştr n~a yeni Buyuk Reşit p:tş:ı s:ıknğın
da Abdullah ottıu Ali Agah'ın mut:.ısarrır olduğu 34 par el eski ı mıilterrer 
kapı No. lu eve (14000> llra. 

8 - Yine aynı matta.il.! ve sok:ıkta M~hm~t o~ıu Mehmet KnmU'ln mu
t.:ısa rrıf olduğu c.,kl 35 parsel ski 1 mukerrcr kapı No. lu klıglr eve (15'J00} 
ıwı. 

9 - Yine aynı mahalle ve sok kto. Isma.ll kızı ş~rcf'in mut..1s1rrıf olduğu 
3:; parsel e ki 1 mukerrer kapı No. lu yanın kftgtr e\•e (80001 Ilı • 

1 ıo - Yine aynı mahallede eski Pepe Mehmet Paşa yenl Buyuıc Re.şlt ın-
ş;ı sokağmdJ. Abbas oğlu Malımut'un ınuto.sarnf olduğu 37 par.s"l esıtı ı mü
kerrer yent 7 kapı No. lu içi ahşap eve (4500J Ura. 

11 - Yine aynı mahalle ve sokakt.n Mehmet kızı timmuh m, Melıınet 
Nazif oğul! ırı Şckiıc, MUruvvct, Ahmet Muhtar All Nlh ıt. Adal~t. Mehmet 
Rıfat kızı Muzattcr'in mutasaırıf olduğu 38 parsel eski ı mükerrer yeni 1T 
kapı No. lu yarım kAglr eve (7250) Ura. • 

12 - Yine aynı mah llM" esk.l Pepe Mehmet ve Beşir ağa yeni zcyneı> ı 
Kamil solroğrnda. Mehmet o ıu Hacı Husuf zade Must ta·nın mutn;;arnf ol
dutu 40 par.rl eakl 1 mukerrer. :1.5/1; 32 mükerrer yeııl 28, 1/1 kapı No. hı 
k!\glr eve C2001lOı lira. 

13 - Yine aynı mahtılk? ve sokakta .:ismall Hnkkı kızı MUrşlde'nln tnu
tasamr -Olduğu 43 patsel l mbkerrer e ki 1G - 18 yclıl kapı No. lu kiigır eve 
(!GOW> lira. , 

14 - Yine aynı mahalledö e,kı Pepe Mehmet Paşa yenl Zeyııep Kı\mil 
sokağında Bayram oğlu AbduUah'ın mııtasarrıC olduğu 44 p:ı.rsel eSkl 1 mü
kerrer yenl 20. 22/2 kllpl No. !u eve Cl200Q) lira. 

15 - Yine aynı mahalle ve sokakta Hasan kızı Sultan'ın uhtesindı> bu
lunan 45 parsel ı mükerrer cskl 20, 2211 yeni kapı No. lu ev~ (13ouoı lira, 

16 - Yine aynı mah~lle ve sokakta Ali o~lu Hil.ml'nln mut sarrıt oı
dut:u 46 p:ı~ı eski 1 mükerrer 20-22 kapı No. Iu e\•e C12000J lira. 

17 - Ylıın a~111 mahallede eııkl ~ıt paşa yen.l Buyük Reşit paşa so. 
kağır.d:ı Abdulillh kızı Fatma, Hüsamettln ev!itları S:ılıh, Nadlre'nln muta
sarrıf olduğu 57 parsel eski 1 mukerr r yeni 26 kapı No, lu 88,00 mc~re mu
rabbaı s:ılusındak.1 ars:lya m trc mu{" bbaı (50> liradan (4400) Iıra. 

18 - Yln aynı mı:ı.b.ıllede e ki Zlnclıll kuyu yenı Kurultny soknğmda 
Hcı Bayram oğlu A'b:'lullah Husrev'tn mutac;arrı! olduğu 62 p:ır.,eı c.:;kl 13 
MU. kapı kapı No lu ve 65 orı nrtre murabbaı S'lhasındakl ars:ıy.ı rıı .,re 
murabb:.ıı 15 llradrın (075J llr!l. 

• • •• 19 - Yıne aynı maha'leclc Biıyuk Reşıt pa,:ı. sokağında Ali o~ıu M!.'h-
LJ S K U D A R mecllıı mutas:ı.mf olduğu '73 p'.l.rsel e;;kl 1, ı nıukerrer, 1/2 yeni 13 - 15, ısıı 

kapı No, ld\glr Do~;ııı ap1rtımnııına (75000) lira. 
idrar yollan Utıho.bı, yeni ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me- A M E R •ı K A N K ı z L •ı s E s ı• 20 - Yine aynı mahalle ve sok kt keza Alı OJlu MehmWın muta ... arrıf 
sana ve Prostat lft!habı, Sistit ve Koll Slstltlere. Böbrek rahatsızlıkla- olduğu 74parseı eski 28. 13 yeni 11. 13 kapı No. lu 110,00 metre murabbaı 

nna karşı en mükemmel bir llt\ç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul sahOsındakL arsa;•a metre murabbaı 25 llradın (2750) lira 
ııınanlnr vukarıd:ı yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar Biltiln Ec- Yeni Leyli ve Nehari talebe kaydı kapanmıştır. Kıymet takdir edllml§tlr. · 

z:ıne v~ ecz d"p0larlndı.n arayınız:, llliııiiiiıliiiiiiiiıiillli Mektep 22 eylO.I salı günü açılacaktır. Keyfiyet me:&kıir karatnamcnın 8 lucl maddesine tcvfıknn t~ı.ı ma-
••••••••ıl-••iııl.ilm•llllıi-ıiıiiıiiıııııiili.iiiıiiiiiiiıillll••••mıi 2camır.a kalın olmak üzere ilı\n olunur,. (64831 


