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Bitmez görünen bir 

harbi zorlaştırıp sonunu 

uzaklaştıracak kış geliyor 
Almanlar, Stalingrad önünde Kafkas hareketini umulduğun

R(lç yenilir bir Rus dayanmaslle dan !azla uzatmıştır. Bu gidiştn, 
ICarşılaştılar. Don ile Volga ara- harb pIAnı tahmlnleı1.nl muhak· 
~da, 80 kilometre genişlik ve kak şaşırttığını kestirmek için 
!100 kilometre dcrinlikteld en derin bllgUi asker olmaya hacet 
kanlı savaş alanrnda, iki taraf, yoktur. 
en ağır kayıplarla üç haftadır M. Churchill geçen gün söy
ltıyasıya boğ'uşuyorlar. Stalin· !ediği nutukta, Rus cephesini an
eradın en zorlu saldırışlar kar- latır~en sözlerine: «Bugün ey
ftsmda tutunmasını, askerler h11ün sekizi olduğunu hatırlat
~eningrad ve Slvastopol muhare- mak isterlm» diye başlamıştı. 
belerine benzetiyorlar. Bundan maksadı mevsimin hayli 

Harbin çe~inliğini Almanlar da ilerlemiş olduğunu, buna rağ
gizlemiyor. Isveç ve İtalyan ya- men Rusyada harbin hRlft. şid
~rlan, Sovyetlerln Stalingrad et- detıe sürüp glttiğlnt anlatmak 
rafmda yaptıkları kalelerin ne olsa gerektir. 
lierece sağlam ve güç aşılır oldu- Gerçekten kış yakla.şmakta
ğunu anlata anlata bitiremiyor- dır. O bölgelerde bu mevsimde 
lar. Bu istihkamlara, toprağın tiilyük yağmurlar yağar. Motör
mildafaaya elverişli, Rus askeri- lil ordUlar için, yolsuz bir mem
nin tükenmez ve ölümden yıl- lekette yağmur ve çamurun ne 
maz, sil!hın istendiği kadar bol demek olduğu da öğrenilmiştir. 
olduğu da katılırsa Alman ordu- Almanların isteği, kış çatma
!annın nasıl sert bir insan ve da·n önce Rusyayı blr daha kal
malzeme kayaslle çarpıştığı an- kınıp saldıraınıyacak duruma 
9aşılır. sokmak olduğunu Alman ileti 

Bundan başka Ruslar, son gelenlerinden işitmiştik. 'Alman 
hızla, kendileri içhı en ehemmi- orduları bu vargıya yaklaşmış 
yetıl bir noktayı, kendi vatanla- mıdır? 
nnda müdafaa ediyorlar. Mos- Alman harb plA.nı, bu yaz, bü
kô\•a radyosu, Sovyet ordulan- yük bir kısmında gerçekleşmiş 
na: cıArtık geri çekilecek yeri- bulunuyor mu? 
mJz kalmadın demekle Stalin- Buna evet cevabı vermeden 
grad müdafaasının hayat paha- epeyce duraklamak 1çln harita-
sını anlatmış oldu. ya bakmak yeter sanırız. 

Buna karşılık Alman ordulan Her neye mal olursa olsun 
.. .sllft.h ve malzemelerini, insanla- Almanlann, belki fU bir kaç 

nnı ve yiyecekle.rint binlerce ki- gün içinde Stallngradı ele geçlr
lometre uznklardan, yolsuz saha- melerl beklenebflir. Geniş çapta 
[ardan taşıyorlar. hareketlere engel olan kış gel-

Çarpışma şartlan eşit olma- meden, yani beş altı hafta içinde 
makla beraber Atman orduları- Almanlar Rus ordusuna, tstedlk
mn yorulmak bllmeyen fedakA.r- lerl kesin vuruşları başarabile
tetı karşısında Sovyetıeriıi hiç eekler mit 
~rsılmayan kah,ramanlığını tak- mç şüphesls, Sovyet orduları, 
öir etmemek mümkün değildir. bu ınath ve kanlı dayanmalar 

Hiç şüphe yok kt Stallngra- sonunda büyük kayıplar verml§· 
C:Jın bu derece sert müdaf sası, 
hem Alm~n ordulannı beklendi- _ Necmeddln Sadak 
tinden fazla yonmı~. hem de (Devamı aallife 2, ıUtun 5 te) 

Kandıra' da yağmur
dan dereler taştı 

Zarar ve ziyan henüz tesbit edilemedi 
bir köylü boğulurken kurtarıldı 

CUMARTESİ 12 Eylül 1942 

Milli Şef 
An karaya 

döndü --Adapazarı fabrikası 
ve Arifiye köy. 

enstitüsünü gezdi --·-
Adapazan l l ( Aktam) -

Milli Sef. dün ıece hususi tren· 
lerile buraya gelmqler ve gece
yi b-ende geçinnitlerdir. Bu sa· 
bah yaftlannda Maarif Vekili 
bulunduğu halde kendilerini 
k&l"fılarnağa gelen nli, kayma· 
kam ve komutan ile diğer zeva· 
ta iltifat ettikten sonra halkın 
İçten tezahürleri arasında demir 
ve tahta fabrikasanı gezmif 1er 
ve fabrikanın daha ne gibi alet
ler yapabil~i tonnUllar ve 
balkın hararetli tezahürleri ara· 
aında Arifiyeye giderek köy 
enstitüsünü ~zmitlerdir. 

Ankara ıt (A.A.) - Reia(
cümhur Milti Şef lnönü bu akt 
saat 22 de Ankaraya dönmÜ4· 
ler ve garda Büyük Millet Mec· 
lisi reisi Abdülhalik Renda, Baı· 
vekil Şükrü Saracoğlu, Anka· 
rad;ı bulunan Vekil1er, C. H. P. 
umumi i.=are heyeti awan, me· 
bw1ar. Ankara valiıi ve Emniyet 
müdürü, Ankara Merkez ko-
mutanı ve difer askeri ve mülki 
erkan tarafından k.,..danmqlar· 
dır. 

Pirinç 150 
kuruşa! 

İki pirinç tüccarı 
mahkemeye verildi 
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Ruslar, Novorosisk'in 
tahliyesini tebliğ ettiler 

Moskovaya göre Stalingrad çevresinde 
bütün Alman hücumları püskürtüldü 

Loııdra 12 CA.A.l - Dlln gece ya
l'lSl Moskovad.& neşredllen res:ını Rus 
tebllğlnln en mühim. noktalan. Sta
ltngradın cenubunda ve garbmd:ı.. ye
ni kanlı çarpışmalann ba.,Iadığı ve 
Novoro.slsk limanının Ruslat tara
fından tehllye edlldiğidlr, 

Resmi Rus tebllR'lnln metni şudur: 
cll eyUU gUnU kıtaatınm:, St:alln. 

gradın garp ve cenubu garbtslnde, 
Mozdok mıntakasında. ve Slna.vlno ile 
Volkot keslmlerJnde dilşmatıla. inatçı 
~arpışrnalarcla bulunmu,lardır. 

Novoroslsk blr.ka9 gün süren kanlı 
çarpışma.!aroan sonra tahliye edll
rnlştlt.• 

Ru.s tebllğlne yapılan U~veye göre 
Ruslar. Stallngrad çevresinde Alman-

lann bütUn hllcumlannı ptlskl\rt
mUşlerdlr. Stallngradın garbında btl
y(ik tayyare teşk1.Herı tarafından Al
man tank \"O piyade kuvvctıerlnin 
tanrruzlan tardedllmlşttr. 

Şehrin cenubu garblslndo Ruslar. 
yalnız taamıı....'tı.n tnl'detmekle kal
mamışlar, Almanlan ilk mevztlerlne 
gert atmIJlardır. 

Mihver kaynaklarından ge!en ha
berlere göre Rus1ar, Stallngrad mın
takasında şiddetli mukabil taarruz
lara da geçmlşlerd1r. Mamafih Rus
lar, stallngraddakl vaziyetin clddl· 
yeUnl takdlr ediyorlar. Kızıl Yıldız 
gazetest, Rus askerlerine httabettlğl 
bir yazıda şöyle diyor: 

ıArtık geriye çekilmek yoktur. So
nuna kadar çarpışmak ıtı.zımdır. An~ 
yurdumuzun ve mllletlrnlzln emrU• 
ricat yolu kap:mmıştır. Vatan, ordu• 
sundan son neferine kadar çarplf
nuı.sını istiyor.• 

Ruslar, Katkasyada Oroznl petrol • 
mıntakasında Terek nehrlnl ceçmlf 
olan Alınanlan dul'durmuşla.rdır. Bet 
gün zarfında devam et.m!J olan mu
hıırcbelerde 2,000 Alman öldürUlmilf, 
90 tank ta tahrip veya hasara uğra
tılmıştır. 

Volkor keslmlnde Ruslar. mukabR 
taarruza geçerek blı1ca9 köyü gert 
almış!ardır. Almanların bu yerleri 
geri almak için yaptıkları mukabil 
hücumlar boşa gltmlfUr. 

Cenup Pasifikte Madagaskar harekitı 
Japon hedefi 

Avustralyayı kuıatmak 
ve Amerikanın yardımıni 

kesmektir 

lngilizler lehinde devam ediyor 
birçok limanlar işgal edildi 

Loodra 12 (A.A.) - Madagas-

12 (A A ) D N B kar'da lngiliz askert harek&tı müaait Tokvo .. - .. . 
run aakerl yazarı Doiu Aayadaki surette inkiıaf etmektedir. Birçok 
ukerl durwn hakkında yazdaiı haf- yerler İıga! edilmiıtir. Zayiatımız 
talılı: raporda ıöyle diyorı hafiftir. Kuvvetlerimiz adanın içine 

S rb bt '-1 · '- ilerlemeğe devam ediyorlar. 
abp ıe ea ra .. ı an yıyeceıı. cJaponl ... nn Avuıtralyaya karıı C b"' Af "k hl" • 

çıkarıla.n İngl'tlz kuvvetıert kuman
dam general Blak'tır. Bıı zat, Habef 
muharebelerinde temayllıı ctmLtUr. 
Madagaııkard&kl Franaıs &Uerlnha 
mlktıan blllnmtyoraa da 10 bln kadar 
zenci askerden mü~ olduğu Lal\• 
mln edlllyor. Subay ve erbaştan 
FranslZdır. maddderindem nohut, bakla, mer- baılşdıklan hareketler, Doğu Aıya- enu ı rı anın te ığı 

cimek fiatleri düne kadar eaki kara da bugün için en önemli hareketler Londra 12 (A.A.) - Doğu Af-
horsa fiatlerinden aıağıya dü,ürü- sayılabilir. Bu çevrede Japonların rika Başkumandanlığının tebliği: B. Churchill'in Mada-
lememiıtir. Borsada toptan kilosu stratejik bedefi, Avustralyayı yavaı Madagaskann batı aabillcrinde gaskar harekatı hakkın-
55 kurup ıatılan nohut, fiat ıerbea· yavq kup.tmak ve Amerikadan dağınık yerlerde karaya, ıimalde 
tisine karar IV'erilmeden evvel kara yardım almasına mlnl olmaktır. NotJ adasile Majunga >ve Noradava-- da beyanatı 
borsada da bu fiatten muamele Bu maksatla Japonlar, Avustralya- ra limanlanna asker çıkanlmııtır. Londra l I (A.A.) _ ChurchiO 
görürd. · . . nın ıimalinde bulunan takım ada- Ada kolaylıkla işgal edilmittir. Avam Kamaraaında beyanatta bu-

Hayvanlara bolca bakla yedınl· lan birer birer almağa çalıııyorlar. Majunga'de gösterilen mukavc- lunarak Madagaakarda 10n hareket-
mektedir. Kaçak olarak ekmek ya· Yeni c· b takım adaların en met kınlmıı ve sivil makamat, ıehri 
pıp satanlar bakla unundan istifa· m"'h"ı '?de' u teslim için icaheden tedbirleri al- !erin tam bir muvaffakıyetle ve pek 
d ki · d L-'-I t h u mmı ır, az kayıplarla neticelendiğini söyle-e etti enn en oaıı: a aatıı an .,. J l A l f d k" mııtır. Noradavar' da u~ranılan mu· 
raretlenmiıtir, Y eınl yıl mahsulU sa· ~~ :;-~ v~ıtr~ ya k.Za ;n ak kavemeti kırdıktan sonra kıtaatımız miştir. Churchil~ hükumetin Mada-
tııı haıladığı halde fiatler eakl kı· Fe~ el j a zılya eAaı ı tT&f lırma dahile doğru ilerlemeğe devam et- gaskara karşı yeniden harekete gCQ-

b f. · • h f t kt ıstiyor ar. -·?oh ar vus a yenın • l d' meğe niçin karar verdiğini Avanı ra ona ıatını mu a aza e me e• d ,. d 1_, d I • I d b·ı· mıı er ır. 
d" ... ogusun attı a a an ııga e e ı ır- Kamarasına anlatmıı ve güdülen ga• 

Kandı.ra 12 (Akşam) - İki gilndilr 
faian şlddetll yatmurlardan Kandı
tanın flmal ve cenubunda.ki dereler 
~mıetır • .§llmalde ta.tına bir aralık 
nehir halln"ı alarak gittikçe genlşle
mlftlr. Yukarı ~er denlltn mevkii 
11\tlar battan başa kaplamı~ . ayaam
ttaki değlrmenlerl, ve köprüleri yık
snıttır. 

ıro·· d "tiba en bakkallarda !erse, Avustralya ile Amerilca ara- Fransızların gösterdiği yenin, adanın garp sahilin teki batlıı-
elll aenedenbert '6rmemlftlr. Koyun. erc~n ekn ç~val~rı yokolmuıtur amdaki Pasifik yolunu kesebilirler.> mukavemet ca noktalan ele geçirmek olduğuma lannı otlatmakta olan bir köyltl, an- m m • 
sızın bastıran aelle!! ka.rlıanda. ko· Alakadarların söylediklerine göre Yeni Ginede bir Japon Vicby 12 (A.A.) - Madagu- aöylcmiştir. Düıman denizaltılan-
yunlarmı kurtamı&aa çallfırken sel- bir kıeım bakkallar, ramazanda • karda Majunga limanı, Cenubi Ar- nın buradan harekete geçerek Mo-
lere kapı1ıınıf ~e botulmalc üzere iken mercimek sarfiyatı artacağından muhrıbi yakıldı rikalı ve zenci askerler tarafından zambik kanalında lngiliz gemilerine 
yetf§en jandarma eri Orıman tara. ellerindeki malı daha pahalı sa.t· Londra 12 (A A ) _ Gc erol M iıgal edilmiıtir. İngilizler Kamur li- taarruz etmesi miimkündür. Pe.,.. 
t .... '-u.,.·-1mu•tır k · · k ld l d · · n ac d '- '- -1 d ıembe günü fecir vakti Ma1"un"'n, muan .. 1.-~u ...,, • ma ıç.ın a ınnıı ar ır. ArtAıunuı umumi kararg~hından manına a asıter çııtarmı,.ar ır. . c. 

Yağmurlar hızını almıı Y8 sular Dün bakkallarda birdenbire pi· n~llen tebliğe göre Yent GlnOde Kıtaatımız. 1 1 eylulde Beaaibo- M~ro?dava .. v: No.sıbeye taarruz 
da kısmen çekllmete bulamıttır • .rinç de az.almııtır. Dün iyi cins pio- Moresby llmanuu hedef tutan Ja- ka'da fi<:ldctli bir mukavemet göı- edılmıı ve buyuk hır mukavemetle 

Zarar Ye ziyan heniU tıesblt,Gdlle
.oıem.lftlr. Mlll&bltlerln .&ılerlne g6-
ft Kandıra böyle blr au ba.skınmı 

Deli Hasanlar köyünden Hatice rindn kilol'l.lnun 150 kuruıa kadar ponlar, Oven Stanfey dağlarında da- t-ermiılerdir. .fcarşılaşılmadaıı bafif kayıplarla ha 
tarlada muır beklemekte iken yıldı- satıldığı va bir çok bakkalda çor· ha fazla 11erllyemem!flerdlr. Mlitte- Madagaıkara çıkan mahaller zaptedilmi,tir. Majunga 
nm çaıımut ve ölmQftl\r, balık pirir.çten batka cins pirinç fileler. mütemadiyen hava ta.kviye- • 1 k ti • ıchri gündüz teılim olmuf ve Mo-

-----------------------'-- Lulunrr.adığı görülmüıtür. lerl almaktadır. Buna Ja.pon hava. ışga uvve erı roındava ve Nosibe için yapılan ha· 

H • d • t B Jk• b kk 1 dl• ın~a~ı~ lkl ağır b~~ 1:pılmı.ş, kumandanı Teketler de tam bir muvaffakıyetle . ın ıs an nazırı e l a a a ıyeye ~hrt~edl~~~: y:ı Gin~k :e~~~~ Londra 12 (A,A.) - MaJııgultara neticelenmi,tir. 

verildi şarkisi ucunda tayyarelertmlz, lk1 

A ' • b t düşman muhribine hücum eylemlş-m e ry Din eyana 1 Belediye iktisat müdürlüğü mü· Jerdlr. Mtıhrlplerden blrl tam bir ısa.-
rakipleri, muhtelif yiyecek madde· beti~ ~ar ve batarken bırakılınış
lerinin fiatlerini kontrol etmeğe tır, Iklncl mUh.rlbln de hasara uğm-

G d• b 1 1 b• başlamıılar ve sebepsiz olarak Hat- mLJ olması muhtemeldir. an ı, son derece a ta ayıcı ır leri yükselten iki pirinç tuccarl halt· 

Dusseldorfa 100 Şimal denizinde 
bin bomba atıldı bir muharebe 

d . " "k J d k kında takibata giriımiılerdir. Bun- B t ··1 .. d a amdır. T ahrıkata la ayt ka amaz ı lardan biri Ali ismindedir, Bu ta- a 1 ço un e 
Bu akından 31 İngiliz 

tayyaresi dönmedi cirden fatura istenmİf ve g~terdiği Londra 12 (A.A.) - DUn Mısınn 
Londr& 11 CA.A.> - Hindistan ha.it· metl lzzetl nefsini bllen her hilltftme. faturada pirinci Anlcaradan toptan batı çölünde kara :faallyett, gece es- Londra 12 (A. A.) - lnııiliz 

kında yapılan müza.kerelerde IÖZ tln alacağı yeg!ne tedb~ olan ted- fiatle 11 O kwuı:ı aldığı görülmür nasında bir devrlyemlzin dilşmanla tayyarelerinin Duueldorf ıehrine 
... , Ame hlt&beslnd Q dl y1 b lttlh tt b d'- l çarpışmasına inhisar etmiştir . d ki b --an ry e an ' : lri az e 1 ve u sa.yede Hin ..,,.. tUr. ktiaat müdürlüğü gösterilen Mfitteflk tayyareler T b k Uma.- mehtapsız bır gece a yaptı an ~. 
.son derece bııltalayıcı. diye vasıf- tanı büyük bir telAketten korudu. hu fiatten tüphelendiğinden keyfi· nına Pet atır blr hü~umo ~~mıtlar- ıanlı akın, e? ağır a~~nl.ardan bırı 
landırmıe, onun daim& ta.hrtpçl ola- Amery, kong~in baltalama pl!nı t t ı fi A k d ı dır olreu•tur. Dört motorlu devasa 
tak hareket ettiğini aöylemlf cblr yalnı• Hlndlstanm günlük hayatına ye e gra a n ara a?. ıoru !'!uı: v 

nebze eylmserllk escrlı dedi~ §eyi kal"fl inceden inceye tasarlanmış bir tur. Gelen cev:apta . ta~ırın pmncı • bomba tayyareleri ıehre en az 100 
fa.b ederek pek fazla uzak olmıyan hücumdan ibaret olmayıp Hlndı.,ta- satın aldığı tarıhte fıatın 105 kurut Rus kartı hücumlarİ bin yangın bomba11 atmıılardıı·. 
bir tarihte Htntlilerln anayasa üze- nm emniyetine de müteveccih bu- olduğu anlaıılmıştır. İngiliz pilotları döner rken, Şi-
rinde anla,,ma J.ınkAnını bulmalan lunduğunu söylemı., ve demlştlr ki: İktisat müdUrlüğU, sahte fatura neticesiz mal Denizinin üzerinde 150 - 200 
~An haricinde olmadığını fil.ve et- Bu p!ln Hlndlstanın halt> gayre- tanzim ettirerelc pirinç fiatlerini yük.. Vicby 12 (A.A.) _ Stalingrad- dkilome

1
trc uzak~n, .~u1"ksde~en yşangın -

1"tlr. tlnl akamete Uğratacak, Blnna.nya. seltmcg" e kalkı•an bu tacir hakkın· da re ·ı · b 1 R '- ti · uman arım gormu§ er u. ehrin 
.':"" Amery, oandl'nln tevkifinden nın te~r işgali auret1.le Hlndlsta- ki evrakı müddeiumumiliğe vermiş- dur:n~~~~ar: ~:;ruzl::r:~~~eek~ ü~erine gelen il_k tayyareler, müthiı 
bahsederek demiştir ki: nın mildııfaasını ve Çine yardun ya- tir. ted · 1 B l h. h. t' rme- hır tayyare defı ate~ine uğradıkları-

pı1masmı 1mkfm dlfma çıkaracaktı. Burıdan başka Beyoğlunda Ma· . ~ er. un ar ıç ır ne ıce ve nı bildirdikleri halde. arkalarından 
..::e:df. ~~:er~=k~!,11 hn!ı;;d:ı~ ~:~~rı;~kl~~n~!l~ln ı:~~~~e ge~!: z.aralci~ • ismi~de bir. bakkal pirinç mı§~~~an hava kUvl'etlerl cephede gelen diğer tar:areler, pek hafif bir 
rinden daha clddl blr iş olaca~nı dik En küçük 'muvaffakiyet lhtlmall fıatlerını mütemadıyen fırlatarak içi a&ke le dolu birçok trenleri tah- uçaksavar ateşıne hedef olmu~tur. 
i.çıkça anlatmıştıı. Hindistan hüku- ol~adan müzakf'reye girişmekten aa.tmak ycünn

1 
ile mahkemeye veril· rihetml~lerdir. k D~sseltorhf raddykosu ~pı1'kerdi, ~u 

illeti Gandl'nln tesırı altında bu.lu- daha büyük bir hat& olamaz Kon. mır. .ı-. apı an arattırma neticesin- a ın an a se er en tOY e emı~-
nan 1cra komltes!nln karanlık mak- grenin hissiyatını değ1$İrme.'.)lnl de dükkanında elli kilodan fazla Ziraat Vekili döndü tir: «Hücum ıiddetli idi. Halkııı çi-
aatıarına. 'mmfte tnrafındıın mtiza. beklememtz !Azımdır. Bu arada hU- buğd&.y bulunmuştur. Buğday satı- . lesi çetin, ıt0n derece çetin idi.:. 
heret edi.ıı\'emesl ihtimali d..ı.,unül~ kum"t slyuetlnln umumi çerçevesi şı da memnu olduğundan bakkal bu Ankara 12 - Ziraat Vekili B. Duascldorf şehrine yapılan 50 nci 
dUğu müddetçe takdire değer bir sa- 1çı:ıde yapılacak olan Jıer tllrlıl wk- suçtan <!. milddeiuoıunıiliie v~il- Şevket Hatiboilu. dün tetkik .eya· altından, İngiliz Hava Nezaretinin 
IHr eöı*rdt. aon~~ Wıll k.lükı\- J.14 ~ ~·*- · .. 

Hollanda açıklarında 
denizde bir çarpışma 

Londra 12 (A.A.) - Bahriye N .. 
zaretlnln tebliğine göre üç devri,. 
~lz, dün sabah er2cen Hollanda 
aahut açıklannda kuvv&Ue hlmayt 
edilen blr dÜ§man sarnıch g~ 
ve büyük bir tayyare defi gem1s4nl 
batırmışlar, altı düşnan hücum bo
tunu da hasara uğratmıtıardır. Blll 
bir gambot kaybettik. Bir miktar za. 
ylata da uğ_rad-'-ık.~--

İngiltere üzerinde hava 
faaliyeti 

Vichy 12 A.A.) - :lnglltere 
üzerinde dün hava f aaliyett as 
olmuştur. İngllterenln cenup 
doğusunda bir mahalle bomba
lar atılmıştır. 

1 - - -

24 saatte 16 gemi babrıldi 
Vichy 12 A.A.) - Berlinden 

bildirlldlğine göre, Alınanlar sem 
24 saat içtnde 16 Müttefik ge 



Sahife 2 

SöZUN 6ELiŞi 
Değişiklik 

O Jrnyuculanmdan biri sık sık tramr.ıylardan bahsetti
ifmfzf söytiyerek «Sizin hayatınn tramvaylarda mı geçer?ı> 

dlye soruyor. · 
Hepiınlz günde bir kaç defa tram\-aya binmek zorunda kal

cbğınma göre günlük hayatımızın ön~ par~ sahiden .o ara
tmıarda geçiyor demektir. Senelerdcnber1 oturdugumuz evın, ça
hştığınuz dairenin nrtıır: bizim için meçhul tarafı kalmamış. sakin 
hayatından ayrılıp tramvay durak yerine geldiğimiz F.aman sonu 
neye varacağını bilmediğimiz yepyeni bir maceraya atılmak üzere 
olduğumuzu bilmem hiç düşünüyor muyuz? Birazdan yeşi~ veya 
Jnmıızı bir tramvay, üzerine binlerce nnmn üşüştüğü bir petek ha
linde ~p 6nünfizde duracak \'e siz her yanından insan sarkan 
im arabanın içine girebilmek veya bir yanma ilişmek üzere cesa
retle atılacaksınız. 

İşte bu nndan itibaren yaşayışınızın ağır nkışı birdenbire 
hızlanmış, mücadele ile dolu, hareketli, canlı bir baya~ dal~ 
bulunu rsunuz. Merdivende asıh kaldığınız için belki de po1ıs 
gelip sizi indirecek ve karakola kadar gidip orada beliğ nutuklu 
söyliycceksinlz. Yahut arkanızdan gelen bir tazyik sizi tramvayın 
sahanlığından bfr admı içeri tteceır, onda hfç tanımadığına in
sanlarl::ı kucak kucağ~ fotinlerinizin üzerinde ild .ayak, pantaıo
nunumn iitüsü berbat olmuş, ceketiniz sizin olmaktan çıkmış, kı
ravatınızın ucu bir başkasının koltuğu altında kalmış, düğmelerf
niz ebediyen kaybolmuş bir halde tteyabatinhe devam edecek
siniz. 

l\levcudiyetiniz. rahatsız ettiğiniz insanları sinirlendirecek 
ve bu kadar kalabalık bir tramvaya hangi akılla bindiğiniz sağ
dan soldan size sorulacaktır. Sesinizi ya çıkaracak, yahut çı
kannıvacaksı11ız. (Bu imtihanı mU\onflaloyeUe atlatmanızı te
menni ederim.) İşitmedi{finiz şeyler işitecek. görmediğini% şey
ler görtteksiniz. Sonra biletçi gelecek, hu dört parr.aya a)Tllınış 
halinizle c<'binizin nerede olduğunu bulup ona para çıkaracak
ımı:ı. inen volcularm aj?ır tazyıklanna. dayanılmaz tramvay 
arsmtılanna mukavemet için daima bir enerji smfedeceksiniz. 

Nil>l"vet bir de bakacaksınız Jd gideceğiniz yere gelmişsiniz. Tek
rar bil' mücadele ve sokak. 

Tram\'Dydan inmeniz yine sakin, her tfülii dei!işlklik fhtl
malinden nınhrum hayatınıza dönmeniz demektir. Şimdi sayın 
olmvucuma S(\11.Jyonım: Gfinüm il7.Un en dağdabh anlan trnm
vaylaritn ı:eçerken onu nasıl sükutla geçiştirebiliriz. Bu blrfml-
7ln ih•vil hrnimhin hnvatı! Sevket Rado 
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KUS BAKIŞI: 

Uzun yaşamanın sırrı bulunmuş! 

'12 Eylt11 l 942 

lstanbul'un kömür ihtiyacı 
,-

Istanbulda bugüne kadar satılan kok 
kömürü normalin çok fevkindedir 

Bazı gazetelerde İstanbula ka- ri tabii ve fazla olan satışlardan 
fJ miktarda kömür gelmediğine, daha ziyadesile yani 23508 ton ı 
gelen kömürlerin ihtiyacın an,.. !azla kok kömün1 kömür satış ~ı 
cak yüzde otuzunu karşılıyabil- ve tevzi müessesesince halka 
diğine dair yazılar çıkmıştır. teslim edilmiştir. Acaba bu se
Bunun üzerine hakiki durumu bcpsiz tahacüm neden ileri gel-

Stalingrad muharebesi kati 
saf haya girmek üzere 

Almanlar ıehrin cenubunda istihktıpı hatl_ini 
deldiler ve Volga nehrine var'clılar. 

Doğu cepheainde: 

öğrenınek üzere bir arkadaşımızı miştir? Bunun sebeplerim şöyle Stalingrad muharebesi katt 
memur ettik. Arkadaşımızın yap- hülrtsa edebiliriz: safhaya girmek lizeredir. Dün-
tığı incelemelerin neticesini aşa- 1 _ Geçen seneki "kışın şid- kü Alman tebliğine göre. Al-
ğıya dercediyoruz: detinden halkın gözü korkmuş man1ar §ehrin cenubundaki is-

İstanbulun nonnal senelerde- ve kömürünü mümkün olduğu tihkam hattını delmi~lcr ve bu-
ki umurnt kok sarfiyatı uzun kadar fazla almaya çal~ştır. rada da Volga nehrine vanru§'" 
mfiddettenberf 70.000 tonu teca- 2 _ Odun ve mangal kömü- lardır. Ruslann ~ptıklan bütün 
vilz etmiyordu. Geçen sene

1 
k" ~~rü rünün fiati barbden evvelkine karaı taarruzlar tardcdilmittir. 

fazla olması ve manga omu nazaran çok yükselın1ş ve halkı Dün Moskov.adan gelen bir 
lle odunun çok pah9:!ı ~~ası do- ma:ngal yerine maltız, mangal telgrafta Stalingradın l>at111nda 
Iayıslle halk kok .. kom ürüne iti- kömilrü yerine de kok kömürü ve cenup batmnda Ruslann va.-
bar etmiş ve kömur satış ve t~vzl kullanmaya sevketmiştlr. ziyetinin naziklcştiği bildirilmek-
müessesestnce yalnız halk ihtıya- . . tcdir. Telgrafta Stalin.gnı.dın 
cı için 93 000 ton kok kömürü 3 - Kok lromürilnün. fazla düşmesi ihtimali tetkik edilerek 

t lmışt ' talep edilmesi satışın hük'fimet deniliyor ki: cStalingrad Al-
sa ;akat ı~eçen seneki bu satlŞln tarafından yapılarak diğer m!ld- manlann eline geçerse BakQ 
anormal vaziyetten Heri geldiği dı:ıere mütenazır olarak fıatl ve Groz.ni cepheleri destekten 

Uzak Doiudaı 

Yeni Giiıe ada11nda Japonla
nın Morcsby limanina doifu Deri 
hareketi Owen Stanlcy ~~la
nnda durdurulmuotur. Burada 
Japonlann ele geçhdiklerl ıe
çittc oiddetli muharebele.r el ... 
vaın ebnektedir. AVU1tralya ve 

Amerikan hava kuvvetleri Ja· 
ponlan durmadan bo~ardı· 
man ediyorlar. 

Mısırda: 

Keaif müfrezeleri a'rasİndaki 
çarpışmalardan ba§ka yenl )>ir 
ıey yoktur. 

Hava akmlan ı şüphesl7.dir Acaba bu sene kö- yükselmemeslndendlr. Bittabi bu mahrum kalarak tehlikeli vaziye-
mür satış · e tevzi müessesesince noktada hü~~~~tirniz halkın te düşecektir. Almanlar bunu İngiliz hava kuvvetleri evtvel-
daha az kömür getirilerek halka men!aat1n1 gözonünde tutmuş- bildikleri için mütemadiyen yc1'- ki gece Almanyanın gal'bında ba-
daha az mı kömür satılmıştır? tur. Vazi~eti. bilmeyen bazı ga- ni kuvvetler göndererek hUcum- zı tehirleri, bilhaua Dmseldorf u 

Yaptığımız tahkikata göre ge- zeteler komür yokmuş veya gel- lanna devam ediyorlar.> bombardıman etmiştir. Alman 
çen sene 1 mayıs 1941 den 1 ey- miyorm~ gibi havadisler vere- Alman tebliği, Kafkas cephe- tebliği ikametgah mahallclerin-
lfil 1941 tarihine kadar yani 4 ay rek kömure karşı ta.hacüme se- ainde Novorosisk ve Terek mın· de yangınlar çıkhğmı, maddi 
zarfında lstanbulda satılan kö- beblyet venn~ ve. halk yann .al- takalarında yeni arazi kazanıl· 

.,....., .... 1cabeden kömürü bugün- hnaar olduğunu, ıivil ahali ara-mürOn miktan s:ndur: ,.~ dıL- j bildirmektedir. AlmanlaT ~- T den almaya çalışmıştır ~u sında kayıplar bulunduğunu bil. Kömürün clnsl on · Rzev· de mevzii bir taarruz yap-
ı m yıstan ,.ıı;..,,.,to., nihaye dırm' ektedir. 31 İngiliz tayyare· a Uf>U.. " - mııla.r, bazı muvaffakıyetler el· 

Karabük 
Sömikok 
Ga7.hane koku 

6315 
12134 
12310 

tine kadar satılan kömür mik- de etmialcrdir. Ladoga glilünlln si düşürülmüştür. 
tarının 54267 ton olduğunu yaz- cenubunda ve Lcningrad Bnün- Ruıı hava kuvvetleri de Buda-
mıştık. Bundan başka aynca. de Ru taarruzlan tardcdilmi~Ir. pe~te, Königsberg' e bombalar 

---- aynı müddet zarfında 11417 ton ·tir atmışlardır. 
Ye~n 80759 maden kömürü de halka satıl- 'm'!!"'-!'l!ış!!!'!'!!!."'!1-~-"!!!-!ı'!'!"~~"'!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!'!'!!!'!!"ll~!'!'!!!!!!'!!!!!!"!'ı!!lllll!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!• 

Bu sene aynı müddet zarfında mıştır. Ağustostan sonra 3500 - -
vanı ı mayıs 1942 den 1 eyh11 tonluk tstlklA.l ve43250 tonluk Mahkemelerde: 
·1942 tarihine kadar da: Sakarya vapurtle gelen ve hA.len 
Kömürün cinsi Ton dağıtılmakta bulunan maden 

kömürleri de 11Ave edilirse bu 
Karabük '1419 mktann ne kadar arttığı gOrülür. 

İnsanlar asırlardanberl genç- Pa.risli ~tecinin görüştüğü Sömikok 28062 Bu satırları yam.tkta.n sonra 
liğin, uzun yaşamanın sımnı bir profe~r şunları söylemiştir: Gazhane koku 18786 kömür satış ve tevzi müessesesl-

Suyu kesmiş, elektriği kesmiş 1 
bulınağa çalışmakla meşguldür- «Cok yemek vücuda fayda. te- n1n kfı.fi miktarda kömür getlr-
ler. Fakat şimdiye kadar hiç min etmez, bilAkis zarar verir. 54267 mediğinden bahsetmenin ve hal-

Kiracı yine ıes çıkarmayınca ev sahibi: cBeni 
çatlabyorsun» diyerek tokati atmşı! 

kimse bunu öğree:ıememiştir. Esas fazla yemek değil yediğini ton kömür sat~tır. ka kömür verllmedJğlnt söyleme-
Vakit vakit ortaya atılan 1ddJa- iyi hazmetmektir. Yenilen mad- Görülüyor ki bu sene - ilk 4 nln ne kadar haksız ve zararlı 
lann hiç biri taha~kuk etmemiş, delerin hazım cihazını yormama- ay zarfında _ geçen .seneki gay- olduğu meydana çıkar. 
lnsanlara uzun müddet genç ka- sı da ~arttır.ıı Profesöre göre 
larak yasamayı temin edecek tnsanlar şimdi esldıdne na- 5 t h 1 • 

Gedikpaıa civarında bayan Azi· Ben evimi fazla fiatle kiraya ver .. 
zc, evinin tiat katındaki iki odft3'1 cek değildim. Onun euyunu, elek:. 
bayan LQtfiyeye 1 ~ lira aylıkla ki- triğini de kesmedim. Aııl kabahatli 
ralamıı. Fakat eonradan odal.ra kendisidir. Suçunu örtmek için b .. 
daha fazla aylık veren kiracılar çık~ na iftira ediyor. Bu hanım benin\ 
mış, byan Azize do eski kiracısını evimin üat katında kiracıdır. Kendi• 
çıkanp yenisini almak istemiı. Bu ainderı çekmediğim kalmıyor. G~ 
y{izden aralarında çıkan kavgada ce gündüz tepemde gürültü ;yapi• 
kiracısını da dövmilf. Sultan ahmet yor, tepiniyo.r. Bir gün ele yu• 
üçüoc:U .ulh ceza mahüemeainde ba- karıdan apğıya bir teneke su dök• 
yan LUtfiyc, dmmnı ıöyle anlatı- til, bütün eşyam tırsıklm oldu. Yu.
yor: karıya çıktım, kendidisinc; yaptığın: 

tılsım bulunamamıştır. tstatıs- zaran daha sıhhf yemek yiyor- em a erı 
tikler 70 yaşından yukarı insan- Iar Bu yüzden kalp durmasın-
Jann her tarafta pek az olduğu- · . 

iktisat Vekili 

bu sabah geldi nn gösteriyor. Hele yüzyaşını bu- dan ölüm, felç va.k.aları azal~
Janlar enderdir ve bunlardan tır. Tanınmış Fransız profesör
ddetA hayranlıkla bahsediliyor. Yerinden Rfchet demiştir ki: 

Belediye 1 O yerde bu 
Halleri açmağı 

düıünüyor Bir Paris gazetesi son zaman- «Fazla et insana zararlıdır. Yal- Burada kömür tevzi 
i~lerini tetkik edecek 

larda ebedi gençlik ve uzun ruz rozbif ne beslenen bir k5pek 

lSmür meselesin1 yeniden ellne bir ay içinde ölmüştür .. Şekerin Sebze ve meyva fiatlcrini indir• 
almış ve bunun sırrı bulunduğu- de fazlası faydalı değildir. Hatta. mek . in Beledi e bazı tcıebbüsle.r~ 
nu katı bir Hsanla trn.n etmiştir. şeker yakılmazsa vücuda fayda- d ı:ı ı!'eruende aatııı fa
Uzun ömrü ve ebedt g~i~ dnn "yade zarar verir.» tucraya ~:iı~ııtı. Bundan bir fayda 
te~ln eden ~y meğer yi:v Şu halde dünyanın hiç bir ta- c;ıkmamııur. Pa:ıar yerlerinin c;o-
vesıkaland~j ... 1 Ev~t, he~~ rafında h1ç kimse yiyecek va.cdka!. ialtJmuı dü~ünülmüı, fakat pazar
bir tane ak ~art~ e geç k lanndan şikayet etmemeli, boş cı esnaf bulunamadığı için bu da 
tstedlğt ekmeğ :k tn·, şe ~ midesinin feryadını susturmak kabil olamamııur. 
makama, ya ve a arı .... · 1 dah sık Şimdi Belediye ıemt halleri 
gazetenın iddiasına göre bir se- için kemerinl b r parça a - k .. d .. .. e.k~edir Unkapa-

- Beni evden çıkarmak istedi. İş ayıpbr, ıulan niçin döktün} diye 
. Bqlca. ev bulmak kabil olmadıiı bir kaç ıöz söyledim. O da ağz.ına 
Ilttlsat Vekiıt B, Bırn Day, bu sa- için çıkmadım. Bu defa da Tcr'koı geleni aöyledi bana. Fakat kendisi-

ba.hkl ekspresle İstanbula. gelm1ştlr. v .. k b • 
Vekll §ehrlmlzde lı:.aldı~ mtıddet.çe muslugunu aşagıdan apayıp s~ ne cevap -verı:ncdim. Be~im t~~ ı• 
kok ve maden kömilrü tevzi ~lerlnl kcııti .. Mec~uren dıprıd~n para ıle yem, nc~ke!ım, v•~letım boyle 
tetklk edecek ve ltıfın sıkıntıya utra- ıu getırtmege batladılı:. Bır gfin elek- şeylere milaaıt degıldır. Her halde 
nılnıanıası tçln fc:ıbede.n dlrelı:tlfierl trik saatini bozup heni karanlıkta bunu vaziyotimc1en de anlamıpınız• 
verecektir. İktisat VekAletı, Ankara- bırakh. Buna da •esimi çıkarmadım. dır. Bunun sözleri hep uydurmadır. 
dald memJlrlara. taksttıe lı:.ömilı: ve- Maltaadı beni rahallız edip evden Kav~a esnaııında bayan Uitliye• 
.ıllmestnı karar altına &1ımılt.ır. Ve- çıkmağa mecbur bırakmaktı. Fakat nin bağırmasını duyarak koıup ken• 
Wetln bu tolaybğı İatanibul me- ben ehemmiyet vermiyordum. Ni- diaini kurtaran komıuları ıabit ola• 
murlanna da- t~m!l edeceRl tnbfüllr. hayct günün birinde: cBen seni ev- rak dinlendiler. Onlar da hadiseyi 

ne yiyecek vesikaları ııe ~·uıırnak malı ve bir senelık mahrumtye- wdam~-~1 buşunh1!1ı· d b. '-- t· 
J~U • • tt ğı nın ıu ec ze .. ın en a§ıc.a ıem 

insanın ömrünü on sene uzatır- tin ömrünü on sene uza :ı nı ler.:ıe açılacak sebze hallerine doğ-
mış ı dilşünere.'lc teseıu bulmalıdırJ _ d d .. eh yva 

.... ru ;.n ogruya s zo 'Ve me lranın Ankara sefiri den çıkarmak latiyorum, sen aldını davacının aöyl~diğ~ ıekilde aııla:a· 

Arjantin den 
buğday geliyor 

Nakil iti de müspet bir 
neticeye bağlandı 

Ankaıa 11 - ArJnntlnden mısır ve 
buğday 1thnll işi mü....<-pet bir neUce
ye b:ığlanmak Uzeredlr. Oradan nlı
n:ıcnk btı~day ve mısırların naklt için 
Arjantin hükumeU vapur temin et
me!l vafietmlştfr. 

Arjantlnlller mısırın tonunu 50 
kuruşa venneğ:l kabul etm!şlerd!r, 
Buna mukabil biz de Arjantine tiitlin 
vereceğiz. 

Yeni bir Belediye Reis 
muavinliği ihdas edilecek 

Jqe ve Belediye zabıtası işleri Be
lediyeye bailandıktan sonra Bele<li
,.ede İf}er bir hayli artmıştır. Aynı 
n.ziyet Anbra Belediyesinde de 
olduğundan Ankara Belediyesinde 
&çijncü bir reis muninliği ihda1 
cdilmi,tir. İııtanbul Belediyesinde 
4fe ftçüncü bir muavinlik daha ihda
li dUafinUlme'ktedir. Bu fiçüncü ıe.is 
muavinliği münhasiran iaşe iııleri 
)9 ~ec:U. içecek fiatlerinin kon· 
&olil ve lhtikirın takibile meşgul 
ola.calttu. 

Zeytinyağ ve sabun 
fıatleri aerbea 

Ankara Jl (A.A.) - Ticaret Veld-
1etınden tebliğ edllmlştlr: Zcytınyatı 
.,. ahuna Veüre&c;c tesbit edı1tn 
esaa flatlerle. bu flat.ıe:re lsUnaden 
tesblt. edilmlf olan- mallalli Aza.mi s
ki fiaUerl 12 9 9-i2 tarlhlndeıı 1Uba
ren kaldınlmı~tır. 

Türk - Bulgar 
mü na sebatı 

Baıvekil B. Filof 
tarafından mükemmel 

diye tavsif edildi 

Sofp. ıı <A.A.> - Sobranya Mec
lisi dün toplanartık hllkümetın siya
seti ve hartct vaz1yetı hakkında 
BaFekll Fllof taratındnn verilen.iza
hatı dlnleml§t!r. Bulgartstanın kom
fl.1 memleketlerle münasebeUerln
den bahseden Fllof bllh~ Türk -
Bulgar mü~betlerlnin mükemmel 
olduğunu söylemlşt!r, Başvekil Bul
garistan llc Romanya arasında mev
cut. biltiin meselelerin Krlvda. mu~ 
hedeslnden sonra tamamUe halledil
miş olduğunu bUdlrmJş ve netice ola
rak Bulgar harici slyaset.lnln flın
dlye lı:ado.r takibedllen yoldan ay
nlmadığını söylemiştir. 

getirilecektir. Unkapanındaki mer
ke..: halind . topdan ıatıı yapılırken 
ser hallennde pe.rakcnde aatıı 
yapılacaktır. 

Şehrimizin on yerinde bu ıemt 
hall«rrinin açılmam düşiinülmekte· 
dir. Semt hallerinde topdan fiate 
seb2.e :c meyva alınabilecektir. 

Toz teker bollaştı 
Piyasada toz şeker boUaşmıgtıt. şe

ker flrketl dün de b:ıkknllara daıtı
tılmak Uzcrc, b:ık'kallar cemlyetııne 
bir miktar şeker vermtştır. Şirket, 
İstanbul fçtn en tlyade toz şeker ge
tl.rttlğtnden bu clns şekerin satışı 
artmıştır. 

Dün Alpullu ve ~ehlr ~eker fab
rl.kalanndnn şehrimize kesme ve toz 
olmak ilzere 17 vagon şeker ge!mlştlr. 

.., • • ctmiyoraun. Beni çatır çatır çatlatı- rak hayan Azızenın ıuçlu oldugu-
degı§b yorsun. Hasmın sitemin anlama~ nu ve davacının ıu dökmediğini 

Ankara 11 - İranın Ankara. büyük mak huma sitemdir, demek iatiyor- ıöylediler. Bayan Azizenin auçu aa• 
elçisl Şirvan Spehödl Tahrana. çatı- sun 6ylo mih diye ı&ylenerelı: yu- bit olduğundan üç gün hapsine ve 
nhnış, yerine Hüseyin ZUltlkatilddev- ka.nya çıktı, üzerime hücum etti. 2S lira para cezası ödemesine ka· 
le tAyln edl~tir. Yeni 1ra.n aıeflrl, B v v ak kllfü d' d rar verildi 
İran Başvetlllnln b1ly0k lı:ardeşldlr, B agır~ ~agır~r od r h syor ~~ Mahke~eden çıkıp koridorda gt-
19 - 20 aene evvel İran Başveldlllğln- en or um an aya çıp ı . 
d d b ] t • lanmak lstedim Fakat bayan Az.ize derken bayBfl Azızc: e e u unmuş ur • 

---·-- peşimden odaya da girdi ve beni - 'Kabahat Lende oldu. Daha 
Amerika sefiri mezunen tokatla dövdil. Kendisinden dava- evvel ben dava açsaydım onu mah-

memleketine •d• cıyım. kum ettirirdim. Fakan bu açık göz· 
gı ıyor Bayan Azize hu iddiaları kabul lüğü yapamadım ve yavuz hırsız, 

Ankara 11 - Amerika. bUyllk elçtsı etmiyorı ev sahibini bastırdı, 
B. Stelnhart bir hattaya kadar me- Yalan ıöylüyor. bay hakim. Diye aöyleniyordu. zunen memleketine gidecektir. Bü- • 

yük elçl çok az blr z:ı.man memleke- ------------------------
tinde kaldıktan sonra tayyare ile 
Ankarayn. dönecektir. Bitmez görünen bir 

Y alovada yeni sene 
mahsulü harbi zorlaştırıp sonunu 

Yalova (Akşam) - Yalovanın 
Kırklarelinde bir kız Kılıç nahiyesinde hububat teılim uzaklaştıracak kış geliyor 

enstitüsü açılacak muamelesi hararetle devam ediyor. 
. . Tütün mahsulü bu aene çok nefiııtir. (Baş tarafı ı net sahifede) Almanları gene sıkıştınp rahat .. 

Kırkl~eli C~ıa.m) -. Maarıf 150 - 200 kuruşa kadar aaulıyor. ıer, çok yorulup yıprarunışlardır. sız edebilirler. Rusyada bir kı§ 'Y ~.k~J~~ıncc şehn.'llızde hır kız ~s- Zeytinlerin toplanmaaına baalan· Fakat bu yıpranma ve kayıplar harbine daha çoktan hazırlan .. 
~tusunun. ~çıl~aaına k~rar ven1m~- mıttır. Bunlara da çok talep vardır. aynı ölçfide olmasa bile, Alman- mış olan Almanlar, cenuptakl 
ur: Enslitt• b.ın.u~nın ınşaıına mu- Meyva ve sebze çok boldur, her !arda da vardır. bu hareketle Sovyetleri ne kadar 

Y • t b "'d saıt arııa temıru ıçin ara§tırma ya- gün sevkiyat yapılmaktadır. Bura· ,.. __ K~ J:U"phe edilemez ki }OG mecalsiz bırakacaklardır, V~ unanıs ana ug ay pılmaktadır ' d Yal l'I ı iL ı k" .. u=J.Ç ,,. ~ k d. ri in takatı bakı 
LoncJra 12 (A.AJ - Kanad:ı nca.. . an .. ov~ yo ı c . stanou a omur gelinceye kadar Rwyamn Vol- en ıle ' san 'lll1l1ıo 

ret Nazın ~ Yunan halkına yardım de gondcrılmektcdır. gadan ve hattA. Hazer denizinden dan kış harbini ne der~. kolay. 
tçin Kanada hülı:fımeUnln her ay Yu- Edirnede elektrik Kafkasya ne her türlü 1llşiğlni lıkla atlatacaklardır, butun me-
nanıstana "·ooo ton buğday gön- ücreti arttınldi Düıme neticesinde iki kesecek olan Almanlar, Sovyet- sele buradadır, 
dermeğe karar verdiğini ve bu buğ- Ş h . . yaralanma ıert harbe yarar en zengin kay- Her halde, bir tarafın her tür~ da:Jların na.kil tçln sekiz tsv~ vapu- Ed~ _ (Akş8!11) .- .~ rımız k b k ak 1ü kayıplara r0 ıım.en dayanma; 
runuıı emre hazıt bulunduruldu~unu elektrik üc.retlen yemden yukscltil- Bnyezltte Boğannğn. camisi imamı naklarından yo sun ıra ac - "'!;.,. 

s(Sylemlştır. mi~ir. Yeni tarifeye göre beher ki- Ce!Al ağaçtan dilşmüş, başından ve lar. Fakat, Sovyetıertn stoklan ve karşı .k~~ üınıtlerlni knyf 
lovat 40 kuruş üzerinden tesbit edil- vli:!udunU'n muhtelit ycrlertnden ve daha gerideki başka kaynak- betmediği, obür tarafın ise, elde 

Macaristan Romanya'yı· - miı ve evvelce kaldmlmış olan dört afırca yaralandığından Cerrahpaşa Iar - bilhassa. petrol bakımın- ettiği yeni ve önemli kazançlara 
hastanesine ruıkledllm4tlr. dan _ bu kış olsun harbe devam rağmen bütün umduğunu henfuJ 

protesto etti k~~ovatlık ~ec~ aarfi>:at .te~hü· Küçükpazatda. Hacıtadın_ cadde- etmelerlni her halde gene olagan gerçekleşt1;1'emediğ1 bir O:u:nm· 
*skota ıı (A,A.> - Reuter: Ce- du G~e J.~~ıd~n ıh~~ e_dılm~ıtı{' a1nde M numarada bert>et Kadir otlu kılacaktır. da kış geliyor. Bitmez gönrnen 

nevre'den alınan b1r habere göre, ? uz crı vcrı mcgc aş anan Abdullah yattıııı yerde uyurken dllş- B k rş lık orta ve şimal bu harbtn sonucunu biraz da. 
Macar bükilmetı Rumen krl.alannın elektrık cereyanı da •ıgari 9\lreıte müştür, Ağzından burnundan faz- hunsia a 1 ld ki duru~unu ha uzaklaştmp zorlastıracak kö-
Transll~an~a h~duduna ta.h~t e(\ll· tahdit edilmiş ve her ıün saat 19, 30 Jac:ı kan, ıeldlğlnden ölüm hallqde cep e geçeni tyı a Ö .. ti 

1 
ki tü ve amansız bir kış 

mestnl Romanya »ezdbıde resmen dan 3ece yarıeına kadaı "erilmeye derhal can lmrt:ıranln. Ccrrahpaş:ı değiştirmem Ş r. num zc c · 
oıesto etmlştır. Latlanmıttır. 1 ha.stan~ne taldınlmıştır. kış, aynı buz sahralannda Ruslar Necmeddin Sadak 
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BRi ıı ..... ~~~D Sade suya ••• 
Pil' ~OmfUDl Tar. Pek aev~ 

.. Utbr, 1811UQU laramam. .... 
hır mUcldet OYYel dedi kfı 

- otlumu senin de beieadii'
n! iiriiyorum. M.,.u.Jı sımAna pek 
iyi e.eçer. Zek'ldir, ~qkandll'. K.. 

Yağmurlar 

Şehrin bazi yerlerinde 
a-8ller peyda oldu 

~ 
18ylemefe adnlıyormut ı V aktile 

e muallimliği yaptıfıru duydufu 
in bua milfkUllerl oldukça ıelip ~ , velkl ak,am \>aılıyan yağm~ 

Yeni eğlencelerimizden· 

Coınaı Nallir'in Ra~yof onik Sko~i 
ithalat eşyası 

Üstadı ilah 
şeklinde görmekL 

Gümrükten çekilenlerden •·-~bamdan edebi7at merak-

b• k . - d ~ hır ÇOcukla BabıAll. yoku 
ır ıımı orta an şundan iniyordum. Bir armk 

kayboldu karşıki kaldırımdan geçen pe1ı 

tenden soracak. butiin 8'ecle ve dün öileye kadaı Şu patavatsızın yaptıklarını 
Mahcubane: ılddetle devam etmittir. ÖğledeŞ Son bir kararla bir çok ithallt 
- ~un. AEier unutmadıtup. •:>nra yaimur durmupa da havi beğeniyor musunuz? eıyasınin aatııı serbea bırakılmııtı. 

meşhUI'\ bir edebiyat üstadını 
ona işaret etthn: 

- Bak. .• Filinca! •. dedhn. 

aahalardalu .malumaba memnum· elln J)ulutludur. Fakat satııı serbea bırakılan ve uzun 
yetle.I • .dedım. :Yaimunın ılddotinden tehrin bW müddet gümrüklerde bırakıldıktan 

Bu meşhur adamı göstermek· 
le onun allkasmı şaha kaldıra
cağunı sanıyordum. Halbuki ço
cuk şöyle kayıtsuı bir tavırla 
karııki kaJdınma bir göz attık
tan sonra bana: 

Lisenın son ıınJındaki delikanlı çok yerlerini su bamuıtır . .Aharay• Ahmet Mit.bat Efendi merhum tavataız bu cumartesi de aynı kusuı· sonra piyasaya çıkarılan malın mlk· 
De ~baJ!lıiınnz böylece ilerledi ve da çultur yerler birer tıl>l halini al· vaktilo halka ders vermek için Şina.. lan iıliyecek mH Bu demlerden ı.. tan geçofı aylara nazaran biNolu
derinletti. Babaaın.ı.n cıidden halda mıttrr. Emin8mi. Yomiı ve Balıkpa• si' nin cDunıbu Emsali Osmaniye> tifadeai ne hdar olacak) ~acak kadar çol: ve çtf tll olduiu 
var.: H-:fızası. muhakemesi. terbi• zannda da yer yer eular birilmüftiı. adlı eıerinden damı meseller eeçe-- Patavatsızın kusur yalnız baıinda halde bunları bulup almaktald gilç· 
J'ell yermde. lftibar edilecek bir Allkalı makamlara gelen mal~ rek hor birine bi~r bik&.yo uydur-- mı) Onun bir do ayaldanna bakı· lüle yine devam etmektedir. 
evlil. ır.ata göre iki gtlndenheri ,.hrim~ muı ve cilz eliz neıretmiıti. Her cüz. nız. Görüyommuz ki yerde değil. İthalat ve ihracat b' lilderi 

Fakat... ve civarına yafaıı yağmurlar çlf· de lkl Uç darbl meael vardı. Ben bu ~r~tal camlı m~a ın U.tünde. Bu mi Utipliği tarafındanırblrlilde.r~~= 
Bütün bir neslin butalıfına o da çiyi çok memnun etmiıtir. Viİ&yot· cnzlerden yedi tanesini gördüğüm kımın aklına golır) ~ncak onun gİ· 8 ,tasile tetkikler yapılmıı, bir kMım 

- Niçin o kadar dapdaracık 
eJblseJer giymiş!.. Pantalonları 
amma kısa... Şori rfbl! .. dedL 
\:e bir daha yiisilnü o tarafa çe
vumedJ bile ... İ~ bu .kadar' 
Esktden g-m9 meftklılar ~: 
sında edebiyat, sanat üst.atlan 
bir nevi ilüı gibi görünürdil 
Hatta büyük bir şair, büyük bir 
romancıdan bahsedilirken hazan 
düşünürdüm: Acaba onlar da 
bizim gibi, alellde hısanlar gibi 
oturup kalkıyorlar, ge'Lip dolaşı
yorlar, yeyip içiyorlar mı! •. «Her 
halde kendilerinin bir başkahfl 

yakalanınıı: «Mefhum darbiu teki harmanlar hittilinden :yalroUJ' zaman Ahmet Mithat Efendi mer- bl patavatsızlmm degil mi) Üstesi· ithallt e • 't1ı l"t Ü 
derdi... harmanları boımamııtır. Son yağ· bumun halkı tod»yo için açtığı bu ne vaziyetinden o kadar memnun c.a.rlar tyaııllın. ~ıne ı ~ jd tv c-

Li.f arumda ıu kelimeler ıeçti. n.ur billıasaa m111rlar üzerinde çok çığın eamimlyetle takdir etmiıtim. ki ayaklarını, bacanağw. biitüaı tav· bJ k mın e d er~n e? t yo 
0
ld kgu, 

Anlamadığını itiraf ettia iyi tesir yııı.pmıftır. Yağmurun aynı Radyomuzun yeni dört aylık si;yelerine rağmen, yere basacak •o~r:smın~ ~ ~vz~~ ı yapı 1 ~an 
Guıto. - Atatemiliter - Aris- zamanda zeytln mahııulüno de fay- programında arkadqım Cemal Na- yerde faka baamakta ısrar ediyor. per en ec tuccar tara n• 

t•rat. - Menkıbe. - Perva dalı olaca~ı muhakkak görulüyor. dir'in yazdığı cŞu patavataızın yap- Biz bu Patavatıuza terbiyesiz deyip daın saklandığı anlaıılmııtır. Satı~ 
( 

1----·nd ) M E 1 1 kl b la.r eerbea bırakıldıktan sonra piya-= pencere aıuanu an • - u- vve co mevwimsiz o arak çıkan tı arını eğeniyor musunuz}> adlı 'geçebiliriz. d 
bal. - RHe. - Bahadır. - Gama ıiddetli bİr fırtına ağaçtaki zeytin skeçlerin mevcut olduğunu görünce Bacanak kahvesine tiryaki değil. 8

' a hasıl olan bu kargaplıktan 
.z~. - Maskarata. - İnfial. tanelerinden bir kısmını düıilrmüı· sevindim. Vo her nedense aklıma, Bir tezat daha. Bir yudumda içip ~icaret Vekaleti haberdar edilmir 
Tırte: . ıe de bu yağmur yere dökülmemiı yukarıda bahsettiğim gibi, Ahmet bitinniı olacak. içtiğinin farkına tı1'. 

Miaallerı daha çoğaltmap lüzum mahııulün yağlanıp bUyümesino Mithat Efmdi merhum geldi. Skeçi varamadık. Genci ise ağzını fApır· 
var mı 7 müessir olacaktır. dinleyince gördüm ki aldanmamı- datarak durup durup içiyor. 

İtte ~!" kırat kelimeleri bilmiyor. Bir duvar yıkıldı bir şnn. Belki de ağız fapırdatbğından 
('~abu: «kırat» ı da bilmiye- k • • ""}d.. 1 

' Galiba radyomuz da, çok manalı kahve&ini içmeği b ir türlil bitiremi· 

Vurguncular 
cektar.) .. •v• a . ...~fi O. U . darbı mesellerimizi müııahha.slaııtıra- yor, içiyor. : aılı adamın kahveyi 

Oatelik, soyledılP?'. ırıöi, deli· B F tıhte Kır,!11aeti mahallesınde rak, halka rnuaııeret usullerini öğret• seıısizce içmenm terbiye icabı oldu· 
kanla, okulunun ıyı talebesidir. e~nazır sokagında l No. lı evde meyi dilıünmilı ve bunu temin irin ğunu ııöylemesine kızarak • · 

İthalat yapmalarına 
müsaade edilmiyecek 

M.. b. "l • .• x.. • ..ı oturan S"I d d b' d .... ıçıyor, unevver ır aı enm çoc.,.. ..... ur. .. .. u eyman a ın a ır a am Cemal Nadir'e mUracaat etmiş. Ce· ağzını daha fazla ppırdatarak içi· 
Demek ki. hastalak ferdi değil, iç· du~ ya8kur durhduk

1
tan sonra hah- mal Nadir kalemini yalnız hayranı yor. İçimize fenalık getirecek tekil· 

timail çesıne çı mıq, se ze erle uğraoırken olduğumuz karikatürlerini yapmak de içiyor. Bir daha ağız oapırdata- Ticaret Vekaleti tarafından it· 
Biz kendimizi a:halkuı anladığı ~ahçe dukarı yıkıllıştıdr. Sükleyml ank için değil, güzel güzel yazılar yaz- rak kahve içmeğe hangimiz ceııaret halat birlikleri umumi katipliğine 

tarzda. yazan muharrirler sayıyor; ~r-ar .. en .~z'.~ın atın a a ara rnak, tipler yaratmak için de kulla- ederiz} yapılan ııon tebligatta vurguncu 
boyuna «gı;sto», a:ataıemiliterıt, ezı ıp olmu!ftur. nır. Misal ml lıtersiniz: Dün için Yalnız bana merak oldu. Pata• ~ci~l~rin !esbit edilerek Vekalete 
«tİrte». «pervan gibi sözleri kul- bize kendilerini ııeçtiren Ak'la - vatsmn lakırdının batından sonuna bıldmlmesı istenmiotir. Umumi kl-
laruyoruz. Liseyi yakında mükem· Ekmekıı·k un Kara ve Amca bey: bugün için de kadar İçtiği halde bitiremediği bu tiplik bütü~ birliklere bir tamim 
mel tekilde bitirecek bir genç bile Patalvatsız. kahvenin acaba fincanı nasıldı) yollıyarak ıthalat eşyasını .aklıyan 
bunları kavramazsa halimiz nice Cemal Nadir'in karikatürize ettiği Merak edilmiyecek oey değil ki. Da· vıs bunlan gizli ve yüksek fiatle aa· 
olur? Aksiliğe balan ki bütün bu Unu bakkallara satarak Paııavatısızla bacanağı etrafımızda- yanamadnn radyodan •ordum. Pos· t~n birlik azası tacirlerin takibile 
yııkanda geçenler, ıünlük bayatta kilerin, neden itiraf etmiyelim, hat· ta kutusu elbette cevabını verir. bımlerinin bildirilmesini istemoitir. 
daima kullanılan, orta küçüklükte bakla, faaulya nuile tl kendimizin dUzeltilmeııi lazım Öğreniriz. Fakat bilmem mektubu- Vur6\)ncu tacirlerin bundan son· 
kt:limelerdir. ekmek yapan 2 fınn gelen kusurlarımızı temıil ettiğine, mu doğru yere mi gönderdim. ra ithalat Y•.p.masına mani oluna· 

- Gazete okumuyor musunuz?- kapatıldı bize cEdebi ede'PSizden öğren> oek· cEvin saati> ne gönderseydim da-ha ':4k Ave ~endısı menııup olduğu bir· 
diye sordmn. lindo olan çolt kuvvetli bir darbı makul, daha zeki bir cevap almaz lık ~~lıgmd~n çıkar~la~t&r. 

- Kendimi ilgilendiren kuım· meeelimizi canlandırarak ders verdi· mıydım} Her ne ise oldu. Bakalım . Bırlikle.r, ıthai ettJklerı ~ıyanın 
hn, meHla kÜçük haberleri, roman latanbulun ekmeklik ihtiyacı için ğine göre büyük bir ihtiyacımızı ne cevap çıkacak) pıy~ada~ı aatııl~nnı v~ miktarını 
ve hika;eJerj okuyorum! • dedi. Toprak ofiı; bir müddettenberi do- tamamlıyacaklardır. Biz de onları Demin ben Cemal Nadir'in yerin· t~ıt ~Uı~ektedır. Alakadar itha-

- Kitap? ğirmenlerde öğüttüğü bir nevi hu· gülerek karşılıya.lun ki kusurlarımızı de olsaydım cŞu Patavatsızın yap• lat ta~~rlerı!e do temaslar yapılarak 
- Okuyonun tabü. bubatı fırınlara dağıttığı halde bazı da gülerek tashih edebilmemiz im- tıklarım beğeniyor mueunuzh yeri· he.r gun pıyasaya çıkarılan ithalat 
- Peki bu kelimelere?... semtlerde verilen unun karıştınla· kanı hasıl olsun. ne cŞu Patavat11zın yaptıklarını eşyasının miktarı alınmaktadır. 
- Raslaclıfum hatırlamıyorum.· rak eknıok yapıldıiı ııörülmüttilr. Şimdi geliniz ayrı -.rn dinle<liği· görüyor musunuzh derdim, demiş. ! Vurguncu tacitlerin tesbiti i~ini 
İhtimal, doirudur. Belediye, sıkı surette ı:vaptığı miz bu ekeçi Lir defa da birlikte tim. Çünkii görmenin, göstermenin, k?l~ylaıtırmak Üze.re gümrüklerden 
Zira bütün mealekdatlanmda araıtırma neticeıinde kendilerine gözümüzün önünde canladıralım. bqkalannı ıahit tutmanın terbiyevi jlwmn ne miktar mal çektijl, alan-

cAman. kolay kelime kullanayım verile:ı buğday ununu bakkallara Hele, eekaza, bir dinlemiyen varsa kıymetini diifünmüıtUm. Nureddin d~ktan sonra bu malların tekrar 
da da..a zahmetsizce anl-.ılsm I» ııataralc yerine balda, fuulyo unilo o da hu .ayede verilen derslerden Hocanın ckar helvası> gibi teklifimi l lumlere ve ne kadar aabldığı vo 
gayreti var. Meseli (pencerenin ekmek yapan iki fırın tesbit etmiş-- faydalansın. yaptıktan sonra b~ de beğenme· 'müteakiben piyasaya ne yoldan vo 
pervazı), (ayakkabının maskara· tir. Yapılan arattırma nticesindo Şu Patavatsızın yaptıklarını doğ- dim: Şi1?di bu~ bir üçüncü hal ne. tarzda. çıhn.ldığı da kontrol 
tası) diyecek yerde, {peıoc:erenin Ga1atada Necatihey caddesinde ru buluyor mu.unuz) Siz de benim ~eklı tek.lıf cdecegım. Geliniz cŞu edılme~.tedır. :ıya.aa satıılannın 
kenarı) ( ayakkabuun üstündeki Anesti isminde birinin fırınında gibi bunun cevabı çok güç 'bir sual Patavataızın yaptıklarına no derııi- lcont~olu Beledıyeyo bırakılmııtır. 
dikit yeri) deyip seçiyorlar. Ve 5 çuval faaul} ~. Şi,hanede Tiropoli olduğunu sezdiniz değil mi} Zihin- n:zh diyelim. Çürıkü ben bu aualo Bu ışte Belediye yalnız hıraltılmı
bu da, adeta bir YUlf muvaffalıı· isminde birinin fırınında da bir bu· lerimizde Cemal Nadir' in beğenme· maruz olmadan bile patavatsızların lıyarak mıntaka ticaret müdürlüğil 
yeti aayıhyor. (Tqe) diyecek çuk çuval bakla urıu bulunmuıtur. diğimiz hiç bir ıeyi olmadığı için yaptıklarına cAllah, Allah:., hatta 1 tarafından da yardım edilmektedir. 
yerde (açık y~il); bir yerde (kah- Belediye bu iki fırını kapaanııtır. onu bizi gafil avlayıp cbeğeniyoruu clllallah> dediğim için biliyorum.' Ticaret Ve~aleti piyasadaki hare-
raman) öteki tarafta (bahadir) Bu iki fırına mukabil evvelce un ve- dedirtmek üzere kurduğu tuzak ol- Bu Cemal Nadir'in sorduğu sual ketl~rden tıcaret müdürlüğü vasıta· 
diyectek yerde. ikisinde de - daha rilmemek suretile cıaya çarptmlan duğunun farkına vardınız değil mD gibi güç vo tehlikeli değil. Cevabını sile haberdar edilmektedir. 
kolaydır diye düıünüp - (kahra· dört fırının açılmasına karar vril· Fakat bir patavatsızın yaptıkları an- vermek kolay. Patavatsızların kır· 
man.~··· llb ... _ miıtir. cıık patavatsızlık olabileceğine göre dıklan potlara, devirdikleri çamlara KÜCÜ K fi ABERLER 

Böylece, Turkçe, sade suya bir Ş t .. b k C§U patavatsızın yaptıklarını doğru ba§ka ne denir~ 
h~ alıyor. Mektep çocı.lklanmn Ü k'~ ranç ~uaa a aaı bulmak:. hangimizin haddine düJer. Aklıma geldi. Patava.taızlığın 
elın~. R'~en p~çalar da. ö!le ol.du· da r:u~dr Halkevı ... ~~nçler arası.n~ Bu sebeple ben Cemal Nadir' in y~ hep. h~yl~ biçimaizleri olmaz ya. 
lu ıçm, 'ile, lue talebeauun hali. k eme 'Ve du§unce kudretını rinde olsaydım cŞu Patavatsızın Sevımlılen de olur. Acaba Cemal 

Belki de yakmda bir nesil zuhur aı-~ıka ma~sadile bir satranç mil- tyapttklarını görüyor musunuz~> Nadir onlan nasıl ortaya atacak. 
edecelc, (efik), makamında (kapı- \:ka ~1 t.~rtıp etmittir, Bu müsa· derdim. Siz no dersiniz) Patavatsızlığın umumiyetle fenalığı· 
nın altındaki yüksekçe tahta) (ba· M" ab kugun ve yarın yapılacakbr. Cemal Nad' .. 1 d . B 1 nı öğretirken, buııuai olarak eevim· 
saınak) yerine ( merdivenu; her .. usa a aya iıtirak etmek arzusunu ki h kk d ır oyp e ememl ığı. ed· lilerini nasıl ayırt edecek) Mesel& 

d d b 1 ak 
• goateren gençler araımd b'I a ı a var. atavamız ı ı ra • A b ~ 

a ım a asa ac yen), (kanepe) ..:ı d M" b a ecne ı er yoda görmek kaıb'I d ""I A k mca eyın cKarııki evo beı er· 
· (''-" .. k' · · c var ır usa akada biri c' 'k' 1 egı · nca k ki .. 1_ d • d yenne uu uç tfmm yanyana otu· • .. .: . . n ı, ı ın· duymak mümkün Fakat 'bana ö le e e uç 11:a ın gır i. Ut ıeslerine, 

• . caiı uzun iskemle) diyecek cıkve uçuncu gelenlere bırer satranç gel'yor k' .. d 'rk h d y rakı kokulanna bakılırsa eğlenmek 
u a a ama gıi üyonunuz. . kadar çok patavatsızlık görüyoruz ki n~ .. ~ ıı.Öyc er ga ı a ... > ııualine rver· M"b l " ğ • 1 ... ta ımı bedi.Ye edilecektir 1 ı ı gun e ı ayatımız a o 'y f d 1 l'b 

- Olamaz! • diyonundz radyod.ıkileri duyduk .. .. . dıgı: c leyse hckliyelim bakalım, 
Fakat elini~ Allah İçin ••• vicda- Q k bi olurduk hatt~ .. t ça t~~muo gı· kaç kiıi dıJ&.Tı çıkacak~ ... > cevabı 

nı?~za koyw:uz: (Gu:ıto). (atAJe· UYUCU dik. ' a 
0 

eye 
1 

e geçer- gibi patavatlı bir patavatsızlığı rad· 
mılıter). ( arıstokrat). (maskara- m k t I " yoda nasıl temsil ettirecek> Bunu 
ta), (tirıe) kelimelerini bilmemek e U p arı d" ~e~~kimd Pat~v~~ızın .rad!~ mu· öğrenmeyi sabırıııı.lıkla bekliyorum. 
olur mu?... • ...::::._ l'burununho asdını·~· ı vazıyctını, ga· Tıpkı sizin gibi okı.-yuculanm. 

"'"'.w: ı a ana tar e ıganden seyr~derek, 

Türk muharririnin vazifesi, Türk- Susuz bir mahalle bize fısıldıyan zatın ııözleri o iki 
• tipi ddhal gözümün önünde can· 

çeyı. «medeni» vufına layık bü-
tün kelimeleriJ .. yazn--'-tır. (Kolay landırd1. Yaşlıcasının zeki, halden 

.. "HlK Gedlkpaşada Kumkap1 ch·arın J ,_ il b" d anlaıılaın) diifüncesile mütemadi- da saraçlshak mahalleshıln nu- an ar, aKı ı ır a am, gencinin hoy-
Yen baıit kelimeyi ileri ıürmek ih- !usu üç bln kişiden faz!adır. Ev· <rat, kıııa düşünceli ve saygısız bir 
tikar maksadile yafa hile katmak- lerinı1zde terkos tesisatı yoktur. ukala olduğuınu gördük. 
tar. fark11zdır. Suyumuzu tek bir çeşmeden te· Ce;na.I Nadir bu iki tipi yaratır· 

Biri milletin midesini, öbürü ka· darik ediyoruz. Bu da mwıtaza- ken ha!ka söylenecek fikirleri müm-
fıuını bozuyor. man akmamaktadır, Çok güçlük kün olduğu kadar kuvvetle ifade 

( çekiyoruz. Sular ldare.sluln ehem- için tezattan istifadeyi düşünmüı 
......................... Y.:: .. :.!'!~ı... mlyetle dikkat naıannı çekerim. ve muvaffak olmuı. Doğru söyleyici 

Mektep çantası az Ali Ertürk rolünü verdiği bacanağı odada 1ap-
Piyas:ı.da mektep c;antaaı sıkıntısı • •• kasız olarak oturttuğu hal do dıJ&rı• 

çek.lmdctedir. Kösele vo deri fiat· Zili baıka bir odada da da başı açık olma&1 mdhuz gen-
lf:ri çok yükse1: olduğundan ve t~ çalan bir telefon ci, yani Pataıvauızı, odada ıapkay-
parikinde müşkülat çekildiğinden Ak§amlan saat 17 den sonra. la oturtmuı. Bacanak, vazifesi icabı, 
aaraçlı.T mektep çantası yapmağa, Anl ve Acil vakalara s{iratıe ye· açık baılı durmanın bir aaygı göste· 
Y-naşmamışlardır. Her sene lstan· tlşmek lçin Bayeı:lt nahiyesinde risi olduğunu biliyor vo söylüyor: 
Lulda 50 bin mektep çantaııı yapı- can kurtaran merkezi vilcuda genci bunun bir saygısızlık olduğu· 
lır ve satılırdı. Bu aene ancak bu ge~lrllm(f, bir hekim tJ.yln edll- nu düşünemiyor. Kafası bu zamanın 

Selim Nüzhet Gerçek 

i··G~:;~~ .. ·-~:;~·~·l 
11 Eyliil 194% İstanbul bonasuıın 

fialleri 
3 7 .5 933 l'urk oorcu 1. il. lll. 23.60 
• 6 1938 lkramt:reU 19.90 
• 5 1933 lk.ramJyeU Erganı 21.95 
• '1 1934 Sivas-Erzurum I 19 90 
, , 1934 Sıvaa - Erzurum 2-7 20: 
, , 1941 Demlryolu tstl.ltrazı I 20,0G 
, • , • • .. n ıo 70 

A. Demlryolu tahTIIı l·D 5:İ _ 
A. Demtryoıu tahvııı m cn·-
A. Demlryolu mllmessll aeneı 48 • 
T. c. Merkez Baıı.tuı ı~:So 
T. tı bankası nam& muharrer 14,40 
T, il bankası <ha.mlle alt ) 14.66 
T. İş bankası mtımessll hla .100 -

* Maliye VekMetl teftlf heyetl re
isliğine tAyin edilen Istanbul der
terdan B. Şevket şerefine bu akşam 
vllAyet ve belecllye erkAnı tarafın
dan Taksim Belediye gazinosunda 
bir akşam zlyatett vertıecekt1r oer
ıterd.ar'lık vekAietıno ~yln °edllen 
Maliye VekAletı erktınından B. Tev
fik diln yeni vazifesine baŞJamıştır. 

* Bulgarlstnndan alınıı.cak 2fi bin 
ton mangal kömürüne mukabil vcrlle
cek maddelerJn flııt, cins ve mlktannı 
tesblt etmek üzere Sofyadcın bir he
yet geleceğlnı yazmıştık. Bulgnr he
yeti diln gelm~ ve temaslara başla· 
mıştır. Buradaki temaslar bittikten 
sonra h eyet An karaya gldecektlr. 

* Liman ame1eslnden Şaban adın
da biri motörle Şileden gelirken yol
da birdenbire hast.aıanmıı ve İstan· 
bula gelince llmaıı hastanesine ya.
tınlmı.ştır. Şaban biraz sonra has· 
tanede fümilştür. Ad.Hye doktoru ta· 
rafından yapılan muayenede Şaba· 
nm ölümü §Üpbell görüldUğündıen 
cesedi morga kaldın~ır. 

* zeytinburnunda çimento fabri
kasında ifçl Safer dün bı91tı maki· 
nesinde odun keserken s~nyan bir 
odw.ı parçası bafına çarparak atır 
yara.lamlftır. Safer Yedlkula Ermeni 
hastanesinde tedavi altına alınmışsa 
da orad& ölmilftflr. 

fRADYOI 
Buıünkü progTam 

vardır.» derdim. 
Eskiden sanat ve edebiyat me

raklısı çocuk o sahadaki büyük
leri böyle görürdü. 

Hatta lisede iken Ahmet Hak
kı ~dında bir arkadaşım vardı. 
Karikatür yapar, mecmualara 
gö~üriip, gönüllü olarak neşret.. 
tirırdl. Bir defa gittiği mecmua
da A~&i;indüzü görmüş... Ne, 
Akagundüz ha! .. Bir dahaki .se
fere ben de ona takıldım. Bera· 
ber gittik. Ve mahcubiyetten kan 
ter içinde kalarak içeri girdik. 
Amma istediğim.iz de olmuştu. 
Akagündüzi4 görmüştük! •• 

Daha çok küçük yaşta iken 
filozof Rıza Tevfik sık sık mahal
lemizden geçerdi. Mlnasını ta. 
marnlle bilmedifbnlz halde cıFl
losof, şatrn kelimeleri başımwm 
lçi~e o kadar büYümüştil 1d 
yilrurken uzun saçlı Filozorun 
a~kasma takılır, kendisine sez
dırmemeğe gayret ederek onu 
yan taraflarından, inden merak
la ve hayranlıkla seyrederdik. 
Fakat Filozof - bir defasında 
bizim kendisile alay ettiğimizi; 
bıuıun için peşine takıldığımm 
sanmış olacak Jd - hepimhd 
kovdu ve tersledi. Biz de kaq
tık •• 

Yalnız edebiyat sahasında ele· 
ğU bütün sanat vadilerinde he
vesli çocuklar, meraklı gençler, 
o sahanın üstatlarına ~yle ba
karlardı. 

Halbuki şi~dl «üstadı ilah 
şeklinde göriiş11 diye bir şey kal· 
manuştır. 

Ertuğrul Muhsin vaktile bana 
şu hikiyeyi anJatnuştı. 

- Gençtim. Meşhur bir aktör 
aynı zamanda çalıştığı tiyatro
nun gişesinde bilet keserdi. Pa
ram olmasa da gider, gişenin 
önünde bu meşhur $lnatkin 
hayran hayran, kendiplden geç
miş gibi seyrederdim! •• 

Bu da üstadı görüş tarzına 
karakteristik bir misaldir... Fa
kat merakhlan, heveskarlan 
arasında üstada. sahanın meş
hurlanna karşı en faıı:la alaka 
yine edebiyat alanında görü
nünl ii. 

Halbuki bugünkü edebiyat me
raklısı çocuk, en büyiik iistada 
bakıp: 

- Onwı elbiseleri neden bövlı 
dapdaracık? .• dJye soruyor! •. Ye
ni neslin «Üstadı göriişo tarn 
mı değişti?. Yoksa bugünkU ede
bftyatçılar gençleri keıtfilerlne 
hayran edecek eserler mi verml· 
yorlar? Acaba bunlardan han
gisi! .• Belki de her lldsi .•• 

Hikmet Feridun Es 

AKŞAM 

Abone bedeli 
Tiirlüye Eenebl 

Senellk 
6 Aylık 
3 Aylıt 
1 Aylık 

1400 kurul 
750 • 
400 , 
150 , 

2700 tUlUI 
1450 1 

800 • 

• 
Posta ıtt.lhadına dahU olmıyan 

ecnebi memleketler: Senellll: 
3600, altı aylıJı 1900, Qo ayııtı 

1000 kuruftur. miktar.~ onda bi:i kadar çanta ya- mıştlr. Blr de hasta. naklıye kafası değil. Bu zaman açık ha§ 
pılabilmiıtir. otomoblll tahsts olunmuştur durmanın saygı, kapalı baı otur-

Saraçlar cemiyeti, mıntaka tica- Yalnız Bayezit nahlycslnde. nb- manın aaygısızlık göstermek oldu· 

A. Demtryollan ıtrketı < ~,' BO) 30:50 13.30 Program. 13,33 Tütic.ç.e pllk· 
A. Demlryolları flrketl (" 100) 49.50 lar, 13,45 Ajans haberlert, l4 Rlya.se- Telelonlanmm Baflllahanlr: Zl56S 
Esldhtsar çimento ıo.20 ticlimhur bandosu. 24,30 İstruıbul at Yan işleri: !0'765 - idare: Hal betçi h ekimin ocıasmdakı 22810 .. b'J ~et . mudürluğtıne müracaat ederek 1 numaralı telefon maklneslnl,n zlll g.unuyı miyotı. Hem nereden öğren-

<lerı çanta yerine muka.'Vva çanta 1 yoktur. Başka bir oCladakl ma- ııırt eni muaşeret usullerinin ders.I 
imali için yardım edilmesini iste- klnede zil \'ardır. Çevrlld!ğl va· yo ki. Bu usulleri kitaptan öğren
m!ştir. Mukav\'adan yapılacak çan; 1 kit o zil ç-nrmnkta, hekim duy· mek ise her babayiğitin elinden gel· 
tr ara bez ceçi:ilerek ııatılacaktır. mamnkt"d 1r Alfıkn1 ' ı.rın dik- mez. Cikıkü bizde kitap umumiyetle 
30 ton mukavva, 250 top bez bir ka t n '"''ır' çt'kl'ri ceın ıııkılmadan okunur n~snelerden 
miktar da nİ§Am istenmiştir. / saıyılmıyor. Bereket versin imdadı-.._ ____________ , nuza yctiıea radyoya. Bakalım Pa• 

Kredi Fonslye 1903 104.50 yamlannın tahminleri. 14,40 Temsil, 1-----~-ı_ı_cı_iir_:_2_M_9'7 ____ .. 
, • 191J 100.- 18,03 Dam orkestram 18 45 Rad 
• • Amortf 54 Çoc , • yo 
, • Kupan 

1 
·- uk Kulfibü, 19,SO Ajans haberleri, 

Ramazan l - Hazır 130 
8. lm Otl Öl lkı. Ak. Yat 
E. 9,24 11,07 ,42 9,19 12,00 1.33 
va. 4,53 6,36 13,11 16.46 19,28 21 ,03 

BORSA DJŞINDA .05 19,55 şa_rkılar, 20,15 Rıı.dyo gazetesi,, 
Türk altını 32.95 

2o.45 Huzzam makamından .şarkılar 
Külçe altın blr gram; 4 60 21 Koıı~ma, 21·15 DlnJeyi<"i ts~klerı: İdarehan~ Babı!!! elvan 
MecldlJıt İ.92 21,45 Konuşma, 22 Salon orkestrası, Acımusluk sokak No. 13. 

22,30 Ajans haberlert ve borsalar. llllll•lliıiiiiilliiilıiiiiiiiiııilİİİiıiııiİil•Iİ 
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Me:.ıu~u ~rif . ,{ Memur .... a'ı,8nacak 'Ankara üniversitesi Dil ve Ta i Merhum Büyük Elçi 

Ali Haydar Aktay'ın 
mevludu 

Ölümünü. kırkıncı KÜDÜ• 

ne müsadif. Ramazanın bi· 

sı~~~~~K~ı~:~m· T ""'c· z· f b k • ~ Ud" IU.. .. d • Coğrafya f akü tesi dekanlığından 
ruhuna ithaf edilmek üzere 14/ 1 ~raa an ası umum m ur uun en, ~ra DJI v~ ~arih - Coğrafya F~~ül~esin~ talebe kaydına 

• • ..,. "::""'1E :ı.. ..... "~ 
r:ncı ve .t.y.ıuıun on LKmcı 

Eytül/942. azartesl günü ikindi istanb~l hıır1clndek1 f\lbe vi ~J:~~a!ı: ~l'() hı~mu Eylfililn 15 inci günü ha lanacak e Bınrıcıtt'Snn sonunda niha-
P. da gr memur nıun~ alınacatı,ncll A, tif; Anf4}ya., Balıkesir, Yet verilecekür. 

1 

~~nı mü~~ Nljanttl!ın ursn, İ>~nbakır, Eritltu'it' ~elJ}r, • Aij~p. tstanltiJ, ~r,.Kars, Fakültede tedris olunan ziirnreJcr şun .. >-rlrr. 
1.'eşvikiye camllnde mevltldu ve. as m u, Ka.yaerı, Konya, Malatya, aaırı.sun. eıvaa, Ordu ve ffl.biOn fll· 'l'ürk Dili :ve Edebiyatı Felsefe Cumartesi günü Teşvikiye ca

miinde öğle namazını müte· 
akip mevlut olrutturulacağm· 

rtf Ükuha~dan a.rz1i eden belerlınh:de mb.siıb. imtihanı açılacaktıt. FnmStZ Dili ve Edebiyatı Aikeo1oji 
1 zevatın teşr1Iler1 rica olunur. MVsABAKANm ANA ŞARTLARI: lngiIJs Dili ve Edebiyatı Sümerolojl 

dan, arzu edelnerin teşrifle
ri rica olunur. 

ı _ A.skerllRUı\ ya.pmış veya balen t.akerUkle b!r il1şiğl bulunmamıs olmak ~n Dili Te Edebiyatı Hititrolojl 
2 - Lise. orta okul ~unu veya muadili mekteplerden m~un olmak. Arap Dlli :ve Edebiyatı Sinoloji 
ı - İstlhdama mani hali bulunma.mat. FSJ"S Dili ve F.dcbiyatı Hindoloji 
4 - Y~ı on ieiıiden az, otuz bll§ten yukarı olmamak (18 den n§aRi YQ.flta Rus Dili ve Edebiyatı Hungaralojl 

SİNEMASI 
olanlar imtihana itre\>ıfttierse de ıs yafmdan evvel ınemü'rluk sınıfına Klisik Filoloji Antrepolojf ve Etno1ojf 
~e:ıler>. Tarih Coğrafya 

Yazma tüccarı merhum Osman 
Mııradoğiunun mahdumu Ve tüccar
dan Yazmncı Mehmet Muradotıu lle 
bayan Ruluye ve cazibenin kardeşi 
Te sabık Maliye Nezaret.J var:klat §eti 
Yusuf Zlya kızı İstanbul 28 ıncı okul 
ağretmenl bayan Ganimet Sarpın 
q1 ve Osman 83.tpm babası 

16 EYLUL ÇARŞAMBA 
gecesi 

5 - İstenecek vesaikl ibre.z etmek ve bankanın göstereceRt 1erde vazife lsteklilerln bir Dilekçıe;e ilse ve olgunluk diplomalarını aşı 
tabulüne n mem.urtuk tıı.:ı.hhütnamealııi b:ma7a amade o1mak. ft sıhhat raporlarım bağlayarak sah ve cuma günleri saat 9,30 

Yeni mevsihıe ba§lıyOJ". 
lJk program: 

DU'ili:a ŞARTLAR: dan 11 ye knclar Faldilt.e mUdUrlilğiine müracaat etmeleri lfızım-
Nefia b1r komedi 

1 - Aynı tarihte aynca yapılacaıt müsabakaya orta mektep mezunları- dil'. (7691) (981'1} 
da almacakt.ır. Ancak :lsta.nbul, Ankara ve tzmırde orta mektep mezuntan- Askeri Tıbbıye Okulundan: 

&ece 6Uneşi na ait müsabakaya müracaat lill'Dsile yalnız ilk onar kl§l 1ft,1rA.k edebilecektir. 1 _ Okulumuza glrme!to 1stek11 eczacı, d~ç1, hukuk ve ~~tmen oktılln.-
2 - Tayinle~ tekarrilr edeceklere :1859 sayılı barem kanımunun hrudim- nn 1mtlhanlan 15.9.942 tarih saat 10 da okult,ımuzda yapılacaktır. 

ESAT l\IURADOOLU SARP 
vetnt etmiştir. cenaze3i 12 eyl<U 1942 
eumartm günü saat lklde TaJWm. 
Ay&.6J)aŞa Park otıell clvnnnda. 8&
tu'oğlu oo1ı:ağı •Anıt. apa?Umanı 5 
nunıarnlı datresınden kaldınlara.lt 
cenaze namazı Tcşvlklye camlinde 
tılındıktan ronra Ferlkiiy me-zarb(tı

na dcfnedlli!cektit. 

Baş rollerde: 
]erine Te fmt1handa.k1 muvalfa.kıyet Te ta.hsU derecelerine ~re aylık vıe- J _ Tablb lld ?e tlçftnctl ımıfa gtrmete ıstekll okurlar 20.9.942 tarihine 
rllecektlr. • kadar ves!talannı ıtma.l etmeyenler almamıyacnktır. 

SONYA HENIE a - Bir yabancı dlll, <Fransıca, Almanca, İngWzce) blllhaklan bilenler~ 3 _Bu 111 mezun ola.nlardan tabip l'e thnya blrtncı sınıfa gtnneAe 1s-
mes!ek1 tahsil görenler müsabakada ruchan hakkını haiz addolunurw. tekJJ okurlardan J'lllnız iftihar listesine dahlI olan lise mezunları lmtlhtın&lZ 

RAY MİILAND -
ROBERT CUMl\lİNGS 

Dikkat: Gişeler Pıaza:rtesi 
açılacaktır. 

.C - Kemurtyete kabul olanac:ıklar, dahili mevuuıt dalre.s1.nde tekafit- kabul edileceklerdir. Bu glbller 20.9.942 tar1h1ne kadar okul kıı.lemlnc milra
lük rejiminde, ~ sandığmdan. :vardnn birliğinden istifade edeceklerdir. ca.atla tayıtıanna ~ret verdlreceklerd1r. rnııerlert tlıılvers1tede açılncak ıın

İMTillAN VE MÜRACAAT TARİHLERt: tlhand& muvaft.k olanlar 1çerlslnde yüksek not alanlar seçilerek nlınacnk
Orta mektep mezunlannın 1mtfunnı 7;101942 ve daha. yukan tahsm olan- 1:1rdır. Blllllann imtlhan günleri aync:ı. gazetelerle nen edllecektır. 1127-9911 

lann imtihanı 8 ve 9 blrlncl t~1n 942 de yapılacaktır. 11 t 11 
Mütncantıar imtihandan bir gün evveline kadar kabul olunacaktır. ' Devlet Demiryollari ve limanları ~ıletme 
MtffiACAAT: Umum idaresi ilanları 

Herkes TAKSiM Sinemasına 
Koşuyor ve ı No. lı Gangster ... Kanun Düşmaru.., 

İsteklllerln imtihan yerlerindeki §Ube müdürlüklerine ve Ankru1ı.da Ban
kanın personel işleri müdüraiğilne mftracaa.t ederek imtıhan proğrnnıım 
alıp okumaları tavsJye olwmr. (9897) 

Muhammen bedeli 84000 <Beksendört hin) ııra olan 400000 desimetre 
murabbaı yeşil ve 200QSIO dcs1metre murabbaı knhve rengi döşemellk keçi 
derisi 28/9/1942 pamrtes1 günü gaat 15.SO da kapalı zarf usulü ile Ankn
ra'da 1da.re binasında. toplannn merkez g uncu komisyonunca satın alına
caktır. 

EDWARD ROBiNSON 
tarafından oynanan 

C ADALET DD 

@ 

İstanbul Deniz komutanlığindan: 

' (1 Al\f T HE LAW) • 
Hareketli ve güzel Gangsterlrr ftlmhıl buyilk blr 

alAka Ue aeyredlyor· ... -----•P' ' 
il Pro~~ !]urmr ~~~UR :ı Sineması 
1 S U A T P A R K "''--asında verecettır. Yeni mevsimine başlıyor Bestktıw ıw.ı-=ııı 

Devlet demiryollan meslek okuluna 
talebe alınacakbr 

Memleketimizin en ıseçme balkı
nın sineması olan MELEK sineması 
öniimüzdeki Çaroamba gecesi yeni 
ainema mevsimine haılıyor. Dünya 
buhranı yüzünden çıkan sayısız zor· 

D d . }} . Üd .. }Ü"' •• nden• luklara rağmen, Melek sineması evlet emıryo an umum m ur gu . müdüriyeti bu ıene de dünyanın en 

Dev:et demJr yollarının muhtelif 1ht.1sas oubelert iı;in ·memur yeUttirlk mefhur filim mücaıeselcri olan Met-
mc-k üzere Ankamda bir ıdernlr yol meslek.okulu• teSLs edllm1ftir. Mektep ro - Goldwyn Meıyer, 20 Century 
yatılı olup tedris mftddetı U9 senedir. Talebenin her türlU elbise, yiyecek, Fc.x ve United Artista oirketlerinin 
yatacak ve tedris malzemesi ıdarece parasız temin OOlllr. en güzel filimlcrinl Amerikadan 

İşbu m~ktep mezunlan devlet demir yollarında lise mezuıılnrına mahsus gttirmeye muvaff k olmuıtur. Bun
maaş ve haklara ı;ahlp olurlar, askerlik mfılte11Ctlyetı1eı1.nc1o kısa b1zmeto lı.r e.rıı.ııında halkımız:ın en çok cv-

tabl tutu'urJar. eliği arti!tler le en çok beğenilecek 
Denılr yol meslek okuluna iyi derecelerde bitirenler arasından ve yn· filimlcr vardır. 

hut meslek hayatında yük.sek ehliyet g&terElılertnden ecnebi memlekeUcr- Bu sene MELEK Sinemasında 
de idare hesabına yüla;ek tahs1l ~e llıtısas Jnpt;Jnbnak üzere he.r sene ny- gÖTeceğiniz filimler arasında cberi-
nca talebe ve memur seçllecelı.tlr. yeti oen, neoeli, oynak musikili '\'e 

KAYIT ve KABUL ŞARTLARI: bilhaaaa en ıon keşiflerde tamamlan-
mış tabii renkli filimler teokil et· 

1 - Tür'k olmak, k d. M ı~ eh · 
2 - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhat ve pslkoteknlk m.: te ır. C8e a geçen sene O n· 

muayenelerinde sıhhatte olduğu anlaşılmak, ır.izde eştıiz bir rağbet ltauınan 
3 _ 14 yaşım doldurmuş ve 18 ya§Ulı bitirmem~ olmak. cARJANTlNAYA> naz.ire olarak 
4 - Açılacak müsabaka tmtıhanmda taznnmak, dmtlhanlar Türkçe. aynı artistlerle çevrilen cMiamide 

matematik, ve tablnt bilgisinden yapılacaktır.• Mehtap>, aynı ekiple fakat bu de-
~ - En nz ortn okw mezunu olmak, ctahsfi acvtyesı ortadan yükselt fa Alice Fay ve Cannen Mirandaı-

olar.far da meslek okulunun hlrlncl .sınıfına kabul olunurlar.• nın da lıtirikile c;evrilmiı cHavan· 
MÜSABAKA İMTİHANLARI: da Bayram> ve cRio Geceleri> 

1 esir M şaheserleri bu ıene seyircilerini coe-
Ant~'\nı, Istanbul, cHaydatpap ve Slrkecldeı Esk.şehlr, Balılı: • yon, turr..calr. ve yeni yeni dans ve şar· 

İzmir Kay crl Adana, Malatya, Erzurum şehJrlertnde l§let.me mlldürlükle- kıl ka v 1 kt 
rlnd · ı blrln~l teşrin. 942 perşembe günft yapılacaktır. ann yna!P 0 aca ır. 

Talıpler nlhnyet. 30 Eyli\1 942 tarihine kadar hntlhnn olmnk ıstedlklerl .. ~ 5.ı~em~n.~ ~u sene 
§Chırlrrdcki demir yolları fştetme müdürlük.l.erlne btrer dilekçe Ue mllrncant gotıterccegı ~!ger ?~uk filımlerden 
ctmcllıtlrler baztlannın ısnnlennı merakla bek· 

Dlletçeİere UlsUrecek veslkalnr şunlardır: liyen halkımıza şimdiden ilan ede-
ı - isteklinin bu günkü hallne uygun fato~afı ta§ıyan h0v1yetı cllz- Jim: 

danı. Kanlı meydan: Tyrone Poweı • 
2 - Mektep diploması ve yahut tasdlknnmesi ıbmılnra yapı§tınlan fo- ünde Damcll: ilci yüzlü adam; 

toğmfl:tr . da. tnlebenln bu günkü ha.llnl gösterecektir. Spencer Tnıcy - lngrid Bc.rgman: 
S Iyl huy kt\ğıdı, ~dy Hemilton: l.cnrea; Clivier -
• - Aşı kıiğıdJ. Vivian deigh • Beynz: Senfoni· Son-
Işlctıne merkezinde bulunan ısteklller yukarda gösterilen dilekçe ve ve- . H . J .h p s· M ide 

~lkn ınnı blzz:ıt ııııetme müdürlüklerine giitürerek bir kayıt numarası ala- {a E e1nıed: 
0

1
n nyneM; 11 D e 

1 
-

cntJ .. rdıı. ~ v en ım.: eanette ne ona ~-
D.ğcr yerlerden gelecek istekliler, 20 den 28 Eylülo kadnr en ynkuı de- Nelson Eddıe; Brodwny Bcbeklen; 

mır~ı: ıstasyonunn gcle~k işbu dilekçe ve veslkalarını Uitasyon ~etine Micky Booney • Judy Gnrland; 
gôst( rttl'k ve dllckçcıcrtnı kayıt ettirdikten ve istasyon mührlle mühürlet- Lady Be Good; Eloanor Powcll • 
tikten sonra seyahat edecekleri trenin, tarih, numara, ve saatini ynzdıra- Aıuı Sothern; Yaralı Kadın; Craw· 
c:ıkl:ır ve bu ve.ğlaı ve dllekçe ile trende lk.fncı mevklde parasız seyahat f"':d: ve nihayet Sinema tarihinin 
edeceklerdir. en büyük mucizesi, Beynz perdede 

lşb:ı isteltll!er müracaat eUJklerl !stasJona göre en yakln işletme mer- bugüne kadar yapılan en mubtetcm 
.kczlnc giderek: orada imtihan olmağa mecburdurlar. fi.hni cBACDA T HIRSIZI 

Ancak mür:ıcnat tıırlhlerlndekl tren vazırettne göre gidecekleri en J1l- • • 
kın işletme merkczlne 30 Eylfil 942 tadblnden evvel yet1şemedlklerl tak· Mel· Sineması hu sene de bnI
dln:lc bu tarihten evvel yet1şebllecetıert diğer işletme mcriı:ezlertnden en kuruza en güzel filimleıi gösterecek 
r.ıkın,na giderek <ırada imtihana glrebileceltlerdJr. Talebe yoldn kontrol es- ve geçen seneleri ııratnuyacaktır. 
Dasında üzerlerlnde bulundUrtıC1lklan ~U vesikalan katar memurlnnna. s•• h' • 
&u-receklerdir. unnet te ırı 

Ista yonlardan bu suretle i§letme merkezlerine gelen talebe derhal 1ş- Fatih nahiyesi C. E. K. t. laeye-
Jctmc müdurluklerlne müra!:nat, ederek yanlanndo.ki veslkalan yukarda ya- tİ.lden: 
zıldığı glb1 bizzat dlk:ıdar işletmeye verecek ve kayıt numarası alaeaklar- Bugün Çifte Saraylar Bahçeein
dır. deki Sünnet düğfinümUz fıatvaların 

lst.a.sJonlarn müracaat edeceklerin, gerek trenleri bcklemeıc üzere, vnklt muhalefetine binaen fcra edilcmi
galp etmemek ve rahatsız olmamıı.k ve gerek yukardaki tnrihlcrdc işletme ~tir. Davetiyeler, yakında 
rnerk ., erıne yetL,,'ICbllmek lçln tren vaziyetlerini evvelden t.nhklk etmelerl Çernberlitnş Sinemasında yapılacak 
menfnı:tlerl lsabındandır. .. · · clb d. (9933) 

Istekillerln işletme mcrkczlertnc müracaat tarlh..'erine göre nıilsabako.- mwıamere ıçın mut e.r ır. 
d:ın MVel ve yahut müsab:ıltndan sonra ~etme mildürltlklerince tesbit edi
lecek tarih ve saatlerde sıhhat heyetlerince mwıyenelcrt yapılacnkt.ır. 

J..iüsa.bakn imtihanından ve muayeneden sonra. tsteklller. netıce
yt be'klcmeksizlıı mfidürlüklerlnden alaca.klan pnJ'll!lZ ı;eyahat mtisandena
mı: ı:ri c gcldlklerl lstnsyong döneceklerdir. Bunların era&ndn. neUCEyt im· 
tlhnn yapı'an şehirlerde almak isteyenler bulunursa bu arzuıannı ve ora.
dak1 adre crlnl dllekçelerlnln altına. yazdınnalıdırlar. 

Ancak bunlar mektebe kabul edilmezlerse d&ıeceklerı yerlere l)Arns.ız 
scyrı hat hakkını gaip ederler. Sıhhat mua.yenesmdo ve mtlsabaka. 1mtllıa
nında k:nzananlann ndreslerlno tebllğnt yapılır. Ve Ankamya kndar parasız 
seyahatleri aynca temin olunur. 

Işbu .meslek okulunda tahsil edenler beş aenellk mecbur! hlzmete tabi 
tutu cak arından mektebe girerken getıreceklerl noterden musaddak ta
ahh ı..t renedlnin numunesini 1şletme mftdilrlllklct1nden tedarik edecekler-
dir. ('1822 • 9916) 

TRNt P'."EŞRfYAT: 

CEBiB 
Ortaokullara mahsus yardımcı kl· 

tap olamk Ali Rıza Beygo'nun kale
me aldığı bu kitap Çığır Kltnpevt 
tarafından neşredllm.lşt1r. 

TİCAitl BİRLİK MECMUASI 
Ticari Birlik mecmuasının 13 üncü 

sayısı mütonevvı faydalı yazılarla 
çık:mı~tır. Bu sayıda. profesör Supbi 
Nuri İlcrl'nln memurlar koopernU· 
flnln tüccarlar taratmdnn Jdnre 
edilmesindeki mn.hzurlnrı belirten 
dlklı:ate v.ıynn bir yazısı vardır. 

Bu işe girmek isteyenlerin M5C CBeşbin dörtyüz elll) lira.bk muvakkat 
teminat ne kanunun tay1n ett1kl yeslkalnn ve tekliflerini nynı gün ıSaat 
14.30 za .tadar adı ceçen toınU;yon rei41iğ1ne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 2 Hra mukabilinde An kara Te Ho.ydarpaşa veznelerinden te· 
mbı olunur, \ {9829} 

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

rııaç; müstahzarat ve kimyevi 
terkil:>lerden bahsedilen her. 
verde E. MERCK ismi hu_. 
şu si b ı r tak dırı e . anı l_tr. 

KfMYA F.ABRIKASI-· DARMSTADT' • TESiSi ~1821 
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B!'ı.,.::t::::;ı~ç=:.ı;:.:;.ı.=~bicii:::. Bu mnkalenhı I numara~ğünüz bu hastalığın aebebl Cenup Pasifikte 
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tlğlnlı kendisini br tiirlü göremediğiniz bir kuş... LAkln bu ku- & temmuz 1909 tarfh11 Tanin ga. benim. Dün geceyi keyif ve zevk 1 1 
l'lll bayalile küçükken sisi ne kadar aldatmışlar. ne fedakar- zetesinde v-e il numa.rab,s1ı 28 ile geçirdim. Bu sabah bu halde ne er o u yor 
1lklara mee'bur etmemişlerdir ki .. mesela bahçedesiniz, oynu- ağustos 1942 tarlhll Akşam gaze- kalktım bu bir tabi! hastalık 
yonmnız ft bir tllrlü ew pnnek istemiyorsunuz. Size pencere- tesfnde çıkmıştır. mazereti değildir. Kendi kaba-
den seslenirlerdi: hatiındir. Binaenaleyh bayılıncı. 

- Gel llıü. •. Baban kuş getirdi .•• Mavi kuş .•• Kanatlan aa Geçen gün AKŞAM'da çıkan ya kadar işimin başında kala- Amen·ka Japon harbi bu istikamette 
lumm. .. Kot!- Kanatlan kırmızı mavi kuş ha ..• Hemen eve ko- makalemi okuyanlardan birinin cağım.» İşte vazife teWtkistnin • 
_...__ ---•• Nerede" Kaçmış babamı yann onun daha tam otuz 11ç senede bir kere bi? dt~er bir mübarek pklt. 1· l •• t k • t• d d d d 
~· ;;;;.kmq... ... ' vazife kahramanı buluşuma faş.. Şimdi buna mukabil btr de ge ışme er gos erme ıs 1 a ın a ır 
~ Jmmm bnath mavi kuş her zaman kaçar da biç ele mış olduğun~ işittim. Bu haber işinin bqına geıtnce evvelA. bir 
~ Buna rafmen ertesi gftntt aynı terane: belld bir müddet daha. sonra sigara ve kahve içmeden işe baş- Japonya, Felemenk Hindietani ile nızdan müdafaaya ıeçmek ıerila. 

yazmak 1stediğlm üçüncü ma- lamıyanla.n, masa başında gazete filipin adalannı Te Sinppuru bil"' mek yani du:mak düpek demek.
- A.nuuı yeti§. .• Geldi, kanatlan Jmmm mal'i Jmt!.. kaleyi biraz ~ evvel yazmağa okuyup misafir kabul ede.nlerl, kaç hamlede aeçtilr.ten ıonra Alvue· tir. Binaenaleyh bu bnparatorlutun 
Mfnhnlnl kalb, lriiçlk ıöiis kafesinin tpnde 1llns IOnra beni sevketti. Yazımın yanlıı sabahlan y~aaat bir saat tralyayı tecridetmek lçhı bu Jutayı yeni kuvvetlerle Salomon adaların

alreceilnk 1mf libl çupuunlı. Fakat name mavi ku§u yine anlqılnlll olm~dan korku~o- geç kalmağı caiz gördükleri hal- prkından ku,.tmak planuu tatbika dan Amerikalılan atmaia çalqmaeı 
t.alamadımL ~ Ben otuz UÇ senede vazıfı 1 de akşam tatil saati çalarken bqlqarak evıvell Yeni Ghı•:re ve Te Yeni Gine ltlalinl tamamlamaa 

Bir yere gmneğe glilp sizi evde 1ln'a1aılarken 1tol bol ft· hıssi tamamen inktpf etmiş btr şapkası başında kapıya kop:n- pefi eua Selomon adalarına uker ça· beklenir. 
Werlenll: çok i:osana rasladım. Fakat hep lan düşününüz. karmlll)'a koyuldu. Japon kuvvetle- Ccap Paei.fikte vuku halan de-

- Gelirken sana kut ptinceltL. Kanatlan kDmm mal'i sinden bahsedemem1m. Yalnı21 Vuif e htsstnln tekemmülü rinin ba i.till hareketi bidayette cici- nia eaftf)armda muharipler daha 
... !. b~ nümune g&terdim. İşin cemiyet i§leri için ne kadar kıy- di bir mukavemete mlnız kalmadı. ziyada hafif deniz kuvvetlerile it 

Ve ~ peneere lntblde, •lrpm ıltuqılut brpki böyle olmasına rağmen itira.f metil bir unsurdur bunu söyle- Zira r.e A'VUttralya ve ne de lnailte- görmeli tercih etmitler, donanma
eırleıhı ~tm•• aeyıeıleftk tatla Mr 'ftmlt içinde belderdlnlL.. edeyim ki bU«kahramanlar>ı her meğe bile ıtızum yok. Dilimiz- re ve Amerika Japon aaldınıına l&l'lll büyük muharebe gemilerini da· 
Ne yazık ki kımmı bJU1tb num k11f btlyen plma41... köşe bapnda karşınıza çıkacak de bir tAbtr vardır. F11A.n daire mukabele edecek durumda değil- ima geride tutmuılardır. Bunda her 

Şimdi mlbtm ı..ıaeecDJdlil aman dalma çocukluk gilnlerl· kadar mebzul değildir. makine gbi işler deriz. Bu de- leıdi Cerçe Avuıtralyanın müdafa· iki taraf haklıdır. Çünkü muharebe 
nü w Jmııııua hpatll ma'ri Jnqu hatırhyorum. Fma gfbılerde Vazife hissi diye anlatmak iste- mektir ki o dairenin işçileri tıpkı uını Amerika Uıtilne almıfh. Ukin gemili zayiatını telafi etmek çok 
-.,.,. w lııllrlll Wanı edm llyuet adamlan: diğim şey, üstüne aldığı işl yalnız makinenin parçalan gibi kendi- bu kıtaya Amerikadan kuvvet ge- güç olduğundan baıka denizlerde 

sızıltı çıkarmıyacak surette ya- lerine gösterilen vazifeyi durma- tirmek uzun zamana müteıvakkıftı. harbin kaybedilmeaine de aebep 
~ ::=;::::: lllDrii ==~ ~ panlar değildir. ~ine kendi şahsi dan, dinlenmeden yapıyorlar. Buna raimen Amerikalılar bir taraf· olur. 

nınk 
111 

.:ııa-ı~- ,;_,~ • ••• işi gibi sanlanlar, aJqam üstü Kendilerine ihtara lüzum bırak- tan Avrupadaki milttefikleme in· Pasifik harbi onuncu ayına girer-
JlgıLn 1U&Uca-acu hemen IUUC&".un.uı hine lnlldll bnath gözü saat yelkovanını takibet- mıyorlar. aan ve malzemece yardım ederken ken Avuatralyaşa Amerikan kuv• 

mni k1lf ıeJlyor. Onu ••Jam.1ınak yöstınden çocukluk gilnle- meyenler, işi, ancak ne yapalım Diğer taraftan üzerine aldığı diğer taraftan geniı Pasifiki geçerek lvetleri kafileler halinde ıelmeğe 
~ hayal 1Jkmı1anm tA içimde duyuyorum. Ve anlıyorum bu yüzden geçtntyonım diye de- işi ihmal etmiyerek en do~u Avustralyaya kuvvet yığmaya az- batlamıştır. Bu kafile ak111lan Ja
Jd dinyayı, ~ak ~ oWuğu lilll yine de Ye Jıe. ğU belki bir iş yapmış olmak ve en iyi blr surette yapacağına mettil.:r. Bu vaziyet kart11ında Jar- ponlar tarafından denizde karşılan-
1Dell hfmm 8Jill tanda lllr talom hayal .,...ıartle bndmyor· zevkini tadarak yapanlar, vazt- emJ!n olduğunuz arkadaşlarla ponya, Avuetralyayı Jr.u,.tma1ı: iti- mak lazımdır. Aksi takdirde Avus
lılr. federı aynhrken aklı işinde çalışmanın ne büyük zevk oldu- ni biraı. evvel 'bitirmek için acele tralyada toplanaca!· Amerikan or-

kalanlar, en doğru tAbtrile ((vazt- jtunu çok kere tatmış olmak etmek mecburiyetinde idi. du ve hava kuvvetlerinin Japonlan 
feyi kendine dertı> edinenler va- bahtiyarlığına nail oldum ve tec· Puifikin bu iki ezeli rakibi, döiü· fethettiHeri memleketlerden çıkar• 
zJfe hissine malik insanlardır. rübelerimle gördüm ki bu şahıs- fÜ Filipinlerden ıonra Avuıtralya maya tqebbüa etmeleri mümkün· 

C'Je1mlyer ... Kmnm bnatla mal'i kut hlr t1irlfl plmlyer ... 
BDmıet Perldun Be 

(!~~~~~~;-~~:~ı~:~:ı~::-~:~:~-~~~:~,~:~~~~:~~:~ı:~t!•) birBeg{ln:ı~~~~~~e~!~ı P~= ~~nla~k~:~:~~=~tt:;~ ::rt::at~~~d~işle:~ırf:i:er;: ~r:~~~:~ıti~m:;~k:a:ınteş~v:~: 
!Si~-~~-~--~! !!_~!f..8.~~ ~=~mi=!.';!, ':ı!~~ ~f!! .:; .:ıııı~ :r: t:<tçe ~:l•ımı.:~::uJ:L ~=::: = ':a':fu.dam~::~~:::· ı~,d:: 

-----·""""'"'""'""'"'=""'""'...,""="!""="!•=•-· .. -.,,_·""-"""""'"""'"""'•"" ...... ~ mtştt· ertesi gün talebeyi top- ta bü~ rolü olduğuna kant ayında Amerika Japonyanın per- nna eokulan Japon öncülerinin 

1 h~ mektep eaatlerl bari· olmamakla beraber henüz karak- 'Vuız taaallutlanm önlemek üze• b\b'ilk takviyeler alacağma ıliphe 
incir neden 
kurtlanır? 

Krizantem erden cinde- o hafta bir saat daha terleri tamamlle taayyün etmepıış re harekete geçti. Büyük Yeni Gine yoktur. Filipin'lerle Felemenk Hin

konca alınız 
ders verecetım IÖyledl. Ben ken- ,ençıenle bu usulün pek de ya- aduına çıkan Japon kuvvetleri. diatanın'na gelen Japon orduları• 
dlsine gelmediği saat onun bana atııamı~ zannmcfa.. AVU1tra1ya71 clalmt auret,te tehdit nın Amerikan kuvvetlerinden çok 
dersini verdiğimtı binaenaleyh yım. Fakat ne olursa olsun ter- etmek için Moresby limanını ele ge- evıvel Avuatralya etrafına nakledi-

Bu eene taze incir her tarah az K•mnpati dedjjin. k t • tekrar bir saat meşgul olmasına biye ve tahsilin verdtl'i btr ahlA.k çirmek makUdile havadan ve d~ lecekleri tabiidir. Netekim ~alomon 
~etifmittir. Geaa tiddedi kıttan 1eria koiıc:alari W ~kol sebep olmadığını söyleyince gül- umdest gibi tekarrQr eden vazi- nizden harekete geçmiflerdL Bu adalaıma vuku bulan Amerıkan ta
miteeeeir olanak lılr ~inek eia~ etmel be 1 tam 0

8 k cala dü ve dedi ki: ,sız lQ.tfen o gün fe htsslnin en kuvvetli bir h1s hareket Mercan denizinde milttelik arruzuna Japonlar takviye kuvvet· 
1an ...e bazi ~lerde yeılmz dallan la. ~ t•jftır. u on bl nn benim saatimde talebeyi tstif~ olacağında şüphe yoktur. Bundan deniz ve hava kuvvetleri tarafından leri aöndennek ve bu adalara yımi 
dunmuttu- Bu r-z mevsimi de aeria ıafllliDI ~ ;y:§~ k:p~ desiz geri göndermediniz, fakat başka atle terbtyes1nln ve batı& kaqılandı Te ~~te ~tıldJ. Ja- çıkarmala.r y.apma~ auretile muka
pçtiii için incırle.r ~ ~· ~ racak oı ...... ,. ı.. daim ._ bü- ben 't'Ulfemt Japmadım, onu vera.cıettn dahlt oldutunu da san- ponw Yeni Cineyı U. ıttibaz ede- beled~ gecıkmedıler. Bu aularda 
lezzetli ve ,ekerU deii}dır. incirle- Jtik Pcelder Yemteeini ko~r- yerine getlrmeUylm.• İtte vazife nediyorum. Her hangi bir t'1 ~ rek Salomon adala~!'a da •ıçram.ıt- her ikı taraf donanmalarının tekrar 
nn bu ame daha çabuk kurtlanma- 1 Şayet fid 1 teıA.kldstne blr misal. rfne aıanıann yüsde IJelmenf bu lardı. Merean denm muha.rebea111• çarpıımalan mukadderdir. 
• beklenebilir. incir kurdu. meyva· m~ 0 

k.Jnunut., dall d:ı.n ak Ytne dtger bir memlekette genç htsle çalışmadıkça cemiyet işle- de muvaffak olamayınca Salomon· Cenup Pasifikte şimdiye kadarki 
nm içinde yaflyan ve ömrünü orada zactli b' ııut. t ti. an k ı~ • duv- bir arkaduımm bir gün 4- 1-Mna rintn yolunda gideceğine kanaat lanndaki Japoo kuvvetlerinin vazi- olaylar bundan sorıraki muharebe· 
~·'-- l dalı bir "- M v ır vazıye e ge rme anm ır. -.ı ~ """'i' sin bi • _t.t·t.. d" ü C"-- b k 1 . b' b 1 w k·ı k wa.eten ay ~urttur. eyva O.U bat ak kalmlıim 'bul· geldiği zaman pek hasta oldu- edilemez. Vazife 1 tam r su- yetı ten ıwı:eye uşt . 1:.911Sen u ta ım enn ır aş angıcını teş ı etme te-
içinde bulan!MP .._na .,.._ ..-.. a;., ~ ımv....tll ld. ğlınu gördüm. Ayakta dura.mı• :rette yapmamış adamların tatil adalara 'Çıkan Japon kuvvetleri za- dir. Amerikan donanmasının Avu .. 
•hile zararlı delildir. Ba bıtpk- ~abilininiz. Ahi hal~ her ; yordu. Evine cJOnmesJnt, kq1 sa.maıııanndaD duyacülan kef· rtf idi. Am~r Japonlan Sa- tralf'&J'& üalenmeai bu kıtanın mü• 
lar plutofaj böceklerinin yam_.. elana haftada b!r def ye bir ay işhıl yapaca.tmu söyledlm, tefek· ftn pek bOJGk o1aealm' da d.11- lomonlarclaa atabileceklerml tah- dalaaa: için zaruridir. Bundan ev• 
lanndan meydaaa plir. Bu böcekler müdd ti ta • d~ be- kür ettikten sonra dedi ki: <ıBa şihımemelldtr: Yorulmıyan adam min ederek Avuatralyada topladık· velki dünya harbinin Amerikanın 
lıle incir aiaçlanmn me)'!Va verebil- ti ~ .e F7e ~da ~kil yardımınızı teessüf ederim ki ka- dinlenmez. laıı kuvvetleti donanma ve hava milyonluk orduları Fransaya yığıla-
mai. için • erkek incir çiçekl_erinin ocı::kmu .ı::. Bunu 

0 
büyük b~ bul edemlyeceğlm. Çftıik(l gör• A. ADNAN birlikleri himayeainde b~ adalardan r~ Alma?y~~ mağlUbiyetini ta-

Bzeruadekı maya tozunu. yanı pol· &c k Üzerine bet kil 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nnnn11111811111 Guvadelkanal ve Kulagıye çıkardı· cıl ettiklerı gıbı Avustralyaya top· 
leni alarak. elifi incir ~ ta!k °"7 . ııihnai d&k; , till lar. Japonlann çetin m&clafaaaile lanacak Amerikan kuvvetlerinin bu 
üzerine ıötürürler. illa ~-:.~~ içini ar ™6 • • ~~ti~~~ kaqdqtalana da bu adalarda tu• lutaya dayanarak Japonları iatill 

incirin ajmadaki delikçibra içe- ~• k-. g d = O u O tmımaya Te .. riden devamlı takvi- etb"kleıi memleketlerden ahp ata-
riJe .V- b&:elder orada ıwta• rini b_,.,.::k, kencll hallıa~uab: ~~ : D ~ ~ ye almağa m.naffak oldular. m!~cakl~n P~ifık. d&ıv~ı~ın .. en 
lanm ı..nlmlar. &. yumurtalar ba- H r gfin b' dd defa bir _ . --- Temmuz bidayetinde bqlayıp muhım bır auali halinde buttlft dun• 
dr olsunlaflll07& kadaJ orada ka- nız. ne ıüb ır killü ~ • fimdiye kadar devam etmekte olan ya efUnnı inal etmektedir. Bu-
in. Şekerlemneğe ve eulanmağa ;pa6 ~ re ve rtık ı; ~ Par1ste 2200 Velotaksl var bu hareklt eanuında Amerikan ve günkü muharip manzumelerden 
batJayan" ~ciderde yumurtalar çat- ~temlerieondo~dan udoi,;• Be'nz1n yoklufu yüzünden Pa- leı1 2 klf1 çekiyor. YOk taşıyan Japon donaıunalan bu ıularda iki ~gloaakıo~ ~arah matbu.at: Am~-
Jar ve kü_çük beyaz kurtçuklar !'1ey- ...I....k için bllanabilininiz. riste Velotaksl denilen b1siklet11 Velotak!ller de vardır. def.· k~qtılar. J~p~n donaıırnar- ri!'an eana>:ının ve maddı kudretı-
daıaa • .-. Bu kurtlar daha zıyade K.t k dar bmn ti ~ taksiler meydana çıkmıştı Bun- Velotakaller çok ralbet gör· • Amerikan teşebbiiaüne mani ola- nın azametme bakarak Japonyanın 
erkek aPc;_~de ~ulunarJ-:r. ~~-ınlll ~u'k:ım:nnı ana !d~: lar son zamaniarda ~. mekte günde lOOO _ 1500 frank madıktan bafka ciddi zayiata al!•· er seç ~ğl~ edileceğini .~d.~ia et-
bt erkek ~: ... ~ı baba m~~ bunlan ukula.rda • 'mıelidir. mlktaı1an 2200 Ü bulmllfbır. kazan temin bnektedlr' Barb yarak ç~ek zorunda kaldL. Mid· ?1ekted?'. Mıhvcr ta~.·~! duşu!'cel~r 
...,....ı.n duttuııu ve çabuk çilru• Çiçek .-..ı.mu yetil) Ç e • 'WllfiT deım ve hava muharebeiaınden 11e ıebitlemek ve buyumek ıdealı-
düiü için baDa inei1'e yakan olan yaimwdao abanı;:::~ ~~ Velotaksiler ~1! ~~:r = ederr: ~tak: tcnra Japonların Mercan denizinde le yetittirilen Japon milletinin, bil-
aiaçlarda daha fazla balunurlar. v~l rin ~dd e ere ça- Burılar 1 • 2 .ıuq• r. edll1 nnm ço ve Salomon adalan aulannda mu- hr.ıea eon iıtilalarla maneviyatının 
Kartlann bu llal'etle me)'11ana sel- çt ~ tmazan1ı: mn l..iletddail yan~~ kişlllklerl bir btslkletçl, 2 klşlllk.. yor. vaffakıyetaizliie uiramalan arhk yükaelmeai ve çoialan iptidai mad-

. • d di t.: '--~ emın e e m mıı: n r. -ım- p •r.L -'d b ..ı 1 . d k ki . d h m•ı aayenn e ır .._ ınanet' meyya h . . la . d ko .. • kt I . a.nrmte .,u ınm aru nm eona er- e ayna an aayesın e er taarru-
verebilirler. Eğer bu kurtlar olma- pa ç=ı:ı en ~..: ~au Çorap örme e şamp yon diline ve teıbbU.Un Japonlardan za karp koyarak neticede galip ge-
e&7cb. incirin meyvuı kemale sele- r' ky u~ . de .,..:,. : Cenubt Afrikanın şehirle.rtnden merakrnın kendlsine nereden müttefiklere geçtiğine ftaret eayı)- leceklerinden emin bulunmaktadır. 
mudi. Ha...Jana J&iıth olmuı. a:r h~..,. rütuh:tU havadan :n. birinde stitburg adında Dıttyar geldttfni sormllflardır. o da f11 maktada. Bu mütalı;aJar tarafıız bir i!'cele
brtlann daha ~ meydana çık- '. · l K tuba bir kadın yapmaktadır Bu ka- cevabı vermiştir: · Japonyaıwı SalomC111lardan eon• meye tabı tutulunca Amenkanın 
~yardan eder. incir kurdunun = ~ni =~a:::~nde m: dm dünyada çorap ömie şampi- _Şunu bilmeUgtnt,, ki, otmd1 ra Yeni Hebrid . ve Yeni Kaleclon: büyük harb eanayii Avustral:ada 
INr de zarada olam vardır. O da halaza üınk- d- yonudur Bundan bir kaç hafta örmeğe başladığım çoraplar!& be- ya adalarını da ıtsral ederek .Yenı kurulmadıkça ve bu kıtanın nufuau 
ya~raklara lna olarak onlan delik m un ur. evvel lhttyar şampiyon, 92 net raber, bu güne kadar 20,618 c;1tt Zelancla adala~na. ve belki de şimdikinin bir kaç miıline çıkanl-
detik ,apar. CEV APLARJMJZ • doğum yılını kutlamıştır. Ondüle çorap örmüş bulımuyonım. Bil· Alvuatral!a aahıllenn: ayak ~u- madde~ binl:rce mil uzakta~ J~-

v • bembeyaz saçlan ne guet.ecllert tün aile efradı benim önlü~ mak~ ·~ret .. olan planı Amerika- ponlann ayagı~a kadar gelıp do· Agaç tohumlarını Jmbul eden ihtiyar kadın. 81 ıo- çorapları giyiyorlar Çocuklarun- nın 11ddetlı müdafauı ve bazı nok· iüt k.uanılecagı kolay kolay kabul 
Sonbahar ldrizmeai rununu ve torunlarının ıorunıa- dan ~ ve torunlan· talarda taarruzu lle priletilmit bu· edilemez. Bahuıua ıimdiye kadar 

toplayınız Enmki7Bıade Şeref Ba,.ia c.e- rmL takdim etmiştir. mm' t.orunıaımdan biç blrlnlD lunuyor. A'T11atJalT&nın pıkmdaki iltill •tiyacı ve hım be.lemeyen 
vap: Kiri,,,... 7azm. eoababerda" ayaklarında bari ten aJınmıı ço- bu takım adalara her iki muharip Amerikan milletinin harbin mına-

Bir~ cimi müateana olmak Uze- illrhelııer batlanlPCiDcla IJ8Plla~ Prezaııte meraslm1 blttllden rap göremelllnlz ç tarafca Yerilen ~; Ameri- andan l>tldmılık du7Jnuı da Y11rdır. 
re IMitlııa aiaGJu hadi tohumlarile Ea iyi muJ. aonbaharda ~ eonra Dıtiyar kadın tonınlann- · kalılann Avuatralyaya kUTTet ~i- Hülilla: timdiki halde cenup p.,. 
lnti1irler. Bu itibada her tohum ve- yapmakbr. Bu eayec:le hem toprak dan blrtnin torununa hediye ye. Bu ça.Jıra •Jellnde ba'JB!l malı için prk yolunu..._ bulun- .;fikte toplanan Amerikan - Japon 
na aias keadi aaılauma ekilerek ço- btm lüzumu kadar otanDuf, :yeri..- recelt çoraplan 6rmel9 bafla- ::.ıburg dilnya ~.~ =- durmak. Japonlann iM 1:na nak~t harbi La ktibmette yeni ge)itme-
lalbbr. Aiaç, tohmDunu kendi .er- mit olur hem de q... ve aonbahar mıştar. Bunu gören gueteener, aırt!1mr 'UDftllllll • - Jolwaa k...C letemelerile izah Jer g&termek ilticladındadır. Çün-
pme)t dö'IJemnaıini arttırır. Fakat IOD~ dojıu 18iaıa yainuırlu bayan Stltbmga çorap 6rmek m . olunehilir. ee. Amerikad.a kil ileride Çine Te Hindi8tana yapı· 
btlu. ~-\ıa tohumlan topla- kar Te kar ...ı.n topraim en alt ta: SEYFi BULMAN A'YUltr~ya yalım ,ark yolaıaclaa lacak Amerikan yardımının kara'"" 
4iS1an ıc;m. ~ eerptiii to- bd.aJarma kadar nüfuz ederek. delil prp ~olundan da sidiJir. Fa- 8'bt ve Japon imparatorluiunu 
~. ~ ~~lur aider. JUID topraiı nemli tutar. Ba kiriz- • prp 10lu Atlantik T• HiDt ()k.. tehdit edecek bir durum almakta-
~ '"diihüa alaç.lann me yapılcbbua eoma dilWecek fi. Tarnapol <Slpıenı) lıltleaUelll Orlon Rad7o Möl,_ _. flÖ Juıuawıdan geçen 12000 mil sib1 dır. Japon gençleri timdiye kadar 
tıoh~~ topl.ınp ekiniz. Size ~ dualar erken dikilmit T• Jupn fazla S • R d Ta • At") • ~ok uzak meaafeli olduiuıadan bu- imtihanlarda muvaffak olmutlardır. 
~111;?1" kadar genç ~ Yetif- ...,ı. MlzilJmiit olmaemc:lan dU.. evım a yo mır o yesı nun :ranaı kadar olan prk ~ol~un Bundan aonra imtihan aıruı Ameri· 
lirmeae lmkb verecek~. Aiaç to- kola7hkJa tatarlar, aelilıDeleri de Namlle Oalata'da Peqeml>e puuı IOtatı <BarJa Blndeıttl Tlearet- tercih edilmekte oldaiu tilplıeeizdir. kan gençlerinindir. 
llaml.annıa 1.emee hepaı bta ~da 

098 
•• daha .aıatle .Uabahu hanesbıln yanındN1 aotak) 81naaon Ban 1 numarada bir atl1Je lllOlllla- Diier taısftu Anmalya kıta- A. B. 

olsunlalmıt olarlar. Ey141den itiba- gore • rllertne lr ler auım m..ldba yerleri ye bi1ıJiik tehir· 
ren de 7avq 7•ftf ve rm.hlann top~arak tobamculara da eatabilir- S Jnhi l 8 "dürl"ğünd leri pık aehlliıade bulumnaktadır. * Bamtr.6J BalkeT1 relsllllnren: 
tesirile dökiiJmeie bqlarlar.. ainiz. IV8S SU &r &flllU U en: Bu lute- prk tarafındaki adalar zap- Zlraat " ana,U tefV1Jt mabadlle 

T ohemlar dökülmeie bqlamadan Paık aiaçlanna çok ihti7aç var- ı - Zara .twa daMHnd• Bamo tmıa•mda yapslacak JDllll'llll illeri ~ tedilmek .uretile ku,atıldıiı takdir- J1v1nm1n ~ıoilltuc fubell tan.fından 
evvel toplanmaL ve bez torba veya dır. Fidanlıklarda bile paık aiaçlan ... tapalı llU'f aınıWe 8t&ltmtıa Jmnulm.Uftur. de hava bomhardımanlanna maruz tanmm çltçllerlne altı olmalt Ozere 
tahta kutular içinde ilkbahara kadar kalmaınıttır. ~vrupadaıı ptirti)me- 2 - Şartname Te d&ler nrak Qalatada tnııı..rar ummı mtlıftrllll kalacağı gibi Japon iatila tehlik..U.i tertı.bledllen Z!i'aat sel1(181 12 eylM 
m-'ıafua edilmelidir. Tohumlan ai de lmklnıızdır. Aiaç tohumlarım 1nfaa& fUbeıdnd• .,.. avu 2ııbJlarlaı bqmtldtlrltıtOnde ıcrtUebl.tr. l>ertaraf edemiyecek bir duruma cumartesi gtlnü saat 15 te Balkevl 
bpçıklanndan çıkarmağa lüzum tophyarak fid4ıı ~etittirecekler 2 • 3 3 - Xeıotf bedel11U81.ol 3lra munlıbt teminat mıtıan 1141,18 llndlr. düşer bu itibarla Yeni Zelanda ile bahçesinde açılacaktır. Sayın halkı· 
,.,kmr. Ba bpçıldan tohum ekile- ıene içinde biiyük istifadeler temin f - llaııllfıme7e llrm* ıatıeJenltrtn 10000l1ralllı:ita1111111 JiDIU*ı=· Yeni Gine araana aralanan adala· ~~:.günde aerglye gelmele-
ceii zaman ÇlbrmalWDJZ,; edebilirler. Yalmz at keetawl to-~ ~ daJıı "Yestb'•b lbale ~ ;:-1 mldtldtl: nn Avuatralya içi-. bayati bir ehem- .------------. 

Aiaç ~oh~luı tubattan ıa~ humlannı büsbütiln t>a,ka bir tekil- 11n!: ~!:rt"!= pt>e81ne ft1a 8ı"YU mlyeti ınKlır. Acaba Japonya yeni ç-:..1:-:zi Siz del 
kadar ekilebilır. Bu .ene .harp dola- de muhafaza ebnek Jbunchr. Bu to- ı _ -.ıtmt • .-ı ita euma ıtlntl aat on birde 8t'Yu İnhllarlar batJıyan Amerikan taarruzu kartı- p E..,......_R t C.. .. li 
ymıe Avrupaclan ~ tolmma se- bumlan aiacından düıer dliflllez il- bq mGdtlıtlll lhaJe ~ tuafmdan bat mödlrHlt blnaanda yapı. •nda Salomonlardan ve dolayıaile orun z 
l'irtmek kabil olamıyacakhr. Bu iti- lak kum içinde tubata kadar açakta llcrıktlr. t.ı&etrmeıtn ihale ••t!nderı bir ... 1tft1 ~ ...,&ııcMnm bu Avuatraly1ı111 kuptmak emelinden Kunduralan 
.. rla fazla miktarda aiaç tohwnu muhafm etmek lhammr. koıaıiqQQ& _. •tmıe QPl•aa M•mctac. .W. vazaeçec:ek mn. JapoQa it;iD taar- ._ __________ s!I 
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Sahife 8 

RADYOLARININ MUHTELiF TiP 
YENi MODELLERi GELMiŞTiR 

Lütfen aıağıdaki Acentalarımıza 
Müracaat ediniz: 

Türkiye Umumi Mümessilliği: 

JSTANBUL 

ADANA 

AFYON 
ANKARA 
ANTAl,YA 
AKHİSAR 

\'DiN 
BAUKESİR 
BARTIN 
BURSA 
BURDUR 
BİGA 
BODRUM 
ÇANAKli.ALE 
DE •jzı,t 
DİYARBAKIR 
ESKİŞEHİR 
EZİ1''E 
EDRE~1İT 
ERZURUI\I 
GAZİA 'TEP 
GmJnoı,u 
GEniz 
iZl\1İR 
İZ!\lfT 
KARADENİZ - EREliLiSİ 
KADIHAN 
KAltA lAN 
KONYA 
KAYSERİ 
KIRKl.ARELİ 
KlL1S 
LtJJ,EBURGAZ 
MANİSA 
MER.."iİN 
SAFRANBOJ,U 
SAMSUN 
TOKAT 
ZONGULDAK 

Sirkeci - Nihat Işık 
Sirkeci - Romeo Ksantopulo 
Beyazıt - Aras Elektrik Evl 
Beyoğlu - Basmacıyan 
Galata - Radyofon Müessesesi 

: Muharrem Hilmi, Remo ve Or-
takları 

: Kemal Bayık 
: Ali Balıkçıoğlu ve kardeşleri 
: ömer Hakkı Göksoy 
: Hilmi Faiz Arabcıoğlu 
: Mehmet Gi.ırer 
: Hüseyin Vasıf İçel 
: Kc;nal Kaptan 
: Şadi Erler 
: Foto Ali Çankaya 
: Zühtü Zeren 

Veysel Bar 
: Mehmet Kızoğlu 

Salih Epçin ve Enver Sağduyu 
Mevhit Evrlgen 
Recep İnöntepe 
Ziya ve Murat Demir 
Hüseyin Rahmi Genç 
Fazıl Sağ'söı: 

: İhsan Güzel 
: Hüsevln ve Kamil özen 

: M. Şerif Sarıoğlu 
: Salih Zeybek ve Ortağı 
: Faik Nü.shet Belgin 
: Muzaffer Ç~taban 
: V. Naci !çil ve Nadir Serim 
: Ferit özer 
: Hamdi Beştav 
: M. Mustafa Kocatürk 
: Reşit Altay 
: M. Nuri Topçuoğlu 
: M. Fethi Özbek 
: Hulusi Can 
ı Mehmet Gediz 
: M. Zeki Akıllıo~lu 
: Celft.I özlü v Kemal Sezen 
: Ahmet Mehmet Uysalkardeşler 
: Muteslm ve Adnan Çubukçukar 
deş ter 

Memur alınacaktır 
Maliye Vekilliğinden 

ı - Toprak Dağıtım tomlsyonlannd.& Fen memuru olarak çalış. 
malc üıere 30 memur alınacaktır. 

;z - Alınacak memurlar Tapu ve Kadastro Okulunun Fen kı.s
mmda bir ders yılı tamu glirecelderdlr. 

3 - fsteklllerln L1st mezunu veya. lisenin onuncu sınıfını bltlr· 
ın1f bulunma.lan ve asterJlkle lllşlldl bulunmama.lan ve elll yapm 
da geçmemiş olmalan ıarttır. 

4 - Alınacak memurlara okulda bulunacaklan müddetçe altını~ 
lira ücret ve on Ura muvakkat tazminat Terllccek ve aynca fevkaU.
de zam knnunundan da istifade edeceklerdir. ıEle geçeceıt satı mik
tar yetmiş blr lira otuz beş kuruştur.• Okulu bltlrdlkten sonra ltse 
mezunlarına seksen beş ve diğerlerine yet.mlş be., lira Ucret verııe. 
cektlr. 

5 - Okulu bltlrE:nler b~ sene muddetle Maliye VekAleUnln 
tensib edeceği yerlerd çıı.lı.ş:ıcak ve bu mcsıı.lııln .mühim blr kısmı 
köylerde geçccekt.ır. 

6 - İsteklilerin Mııllye Veldlliğt ıMllli EmlAk U, Müdür1üğ0.e ne 
hitaben yazacaklan dilekçeterlnl ve aşağıda yazılı vesikalan 20 
Eylüle kadar göndermelerı lAzımdır. 

Dllekçeye bağlanacak vesikalar şunlardır: 
A - Nüfus Hüviyet cllzdanı ıaslı veya noterce ve yahut resmi 

bir makamca. tasdikli suret1• 
B - Altı kıt.n fotograf, cAltı buçuk dokuz ebadında.• 
C - Okul tasdikname veya şaha.detnames1 cAslı veya tasdikli 

bir sureti• 
D - Bulunduğu memuriyetlere alt vesikaların asıl veya. suretleri~ 
E - Sıhhl durumunun her lk.llmde veya bUh~ köylerde vazi

fe gönnı.-ğe elverişli olduğuna dalr hükil.met veya belediye doktorltı· 
gu raporu. 

F - c. Muddeiumwnlliğ!nden mahkQmlyetı olmadığına. dair ve
sika ıİstıdanın altına MüddelumumUlkçe tasdikli meşruhat verllmek 
auretlle de olabilir.• 

O - Hüsnühıı.l kG.ğı:1ı. 
H - Askerlik vesika&. cNüfus hüviyet cüzdanında varsa aynca 

lstenm~. 

J - İstekli resmt bir dairede çalışmakta ise bu dairenin alelusul 
muv:ıfakatlni gösteren vı.-slka. o.MUracnatn müteallik istida ve vesı
kaların o daire vasıtaslle gZ>nderllmesı haMnde aynca muvafakat.na. 
meye lfizum yoktur.• 

K - Noterlikçe resen t.nsdlldl taahhütname cBu ta.ahhütna.me
nlrı sureti Ankaradn MllU Emla.k Umum MUdür1iiğünden ve vllı\yet--
ıerde Defterdarlıklardan alınacaktır.• {7704) (9820) 

Yüksek iktisat ve Ticaret 
Okulu müdürlüğünden: 

Talebe kayıt ve kabullhıe 15 EylOl 942 den itibaren başlanncnktır. Lise 
bitirme ve olgunluk lmtlhımlnı:ını vcrmtş olanlarla re.mıt tlctıret 11.sclerln
den mezun olanlardan okula kaydedilmek isteyenlerin po.zartesı ve perşem
be günleri sant 9 - 12 arasında. aşağıda yazılı vesikalarla birlikte. mU.dUrlQ
ğe bizzat muracanUan blldlrtllr. 

1 - Blt.lrme ve olgunluk diplomalarının asılları. 
2 - NUfus hüviyet cUzdanı. 
a - SnRlıt ve aşı ı aporu, 
t - Iyl hal kAğıdı, 
5 - 4,5 x 6 eb'adında 12 !oto~ra!. 
6 - Kayıt ve kabul dlletçe.s&.. (976{) 

Boğaziçi Em.lrgb Reşitpaşa ma
hallesinde oturan Mevlüdhan " Ferdi Selek Türk Emlak Büro u 

Hafız Emine 
Her semtte 5000 liradan 550000 liraya kadar Emlak alma)[, emlAkinl satina.k Bteyenler emniyetle 
müracaat edebilirler. Muamelesi sarih ve açıktır. Repertuan çok zengindir. 

-----·· • Galata Ömer Ahit Han ikinci kat 23 numara, Telefon: 42368 
Istanbul Çenıberlitaş Belediye 
civarında Boyncı Ahmet sokak 
No. 24 de taşınmıştır. Arayanln
nn yeni adresime müracnatlnrı. 

a------- fSTANBUf, NİŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA -----mll .. 
A N A - t L K o ş o M' n n lE!!!!. IE c.e ::1 KIZ VE ERltEK 
ORTA - LİSE ~ 16 ;;;;;;}} ;;;;ıJ U YATIJ,J. YATISIZ 

Açık arttırma ııcı fevkal·de sa.tı1 ı KURULUŞ TARİHİ: 1885 • TÜRKİYENİN EN ESKİ HUSUSi LtSESİDIR 
Eylülun 13 üncü pazar g-Jnil sabah Emsali arasınd!l şern.lU en ehven ve şahst menfaat beklemlyen blr Ulm mUe.ssesesldlr. GUzlde blr talim he-

saat 10 da Beyoğlu _ osmanbcy Ru. yetine rnnllktlr, Önümüzdeki ders yılında Lisan tcdrlsntına bilha.'>S:l. ehemmiyet verilecek; ders s:ıatlerl dı-
meli caddesinde 59 numaralı hnned(! şında hususi Lisan kursları açılacak, müziğe istidadı olıın çocukların bu husustaki gellşlmlnc de önem veri -
mühendloı bay Muuı.ffer Çellkdelene lecekttı. Eski talebelerin Eylülün on beşine kadar knyıtlannı ycnllemesT. aksi halde bir hak iddia ed,emlye.. 

alt-b~elliqp~r ft bl~~r ll••••••••••••-~~.k~~jr~l jtlih~oi~iniuir~.iTjclicl~oin~:~8iM~7i9••••••••m~ma•D 
açık arttırma He satılacaktır. N:ıdlde 
yem~ oda takımı mo.ssır dumanı # SARACHANEBASI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSl - .. --Dil--~~ 

~iıllza~~~~d~~r~~~~.nı;;~:: ~~~ ı ı Kız. Erkeli 1 H AY R ı• YE L ı• S EL ER ı• Yablı - Yatııı7 
osı. 2 koltuk ve 4 s:ınd::ılynsUe. cuzel Ann • tlk Orta • Lise 
bir Viyana dlvnnlı sn.ion takımı üzeri 
Lyon lpek kaplı, 1 divan 2 ,va~dan ı Tıılebe kaydına. devam ecıllmektedlr. Eski talebenin tnksltlerlnl yatırarak kayıtlarını yenllemelerı ıtı.zımdır. 
vltrlnll ve ortası aynalı, 2 ko.tuk. 4 Muracnnt: Her gün ıo dan 17 ye ko.dnrdır. Ecnebi lisanı Uk sınıflardan başlar. GündilZlU talebe mektebin 
sandalya ı salon mo.s:ı.sı ve çok temiz a. 

1 halde, keza ceviz dokuz p:ı.r~a Lul -. husust v~alt!le nakledlllr. Telefon: 20530 

1 XV Stylde salon takımı. tekr r 7 N• t Ç dd • H " 
1 parça Styl salon ~kımı üzeri kadtre " IŞan aşı, IDar Ca esı, USUSl --BZlm:ll:lllia:ı:E'IEl!!l~ 
1 kaplı, nadide ynbk oda takımı 4 par- ş n ~ n. n c:;p ~ IE5l /N.. il§ DA' Do n Da te ~ le n 
1 ça, 3 kapılı dolap, tuıı.leL ve 2 korno- ~ 16 U ~ ~ ~ 17'-~ lb:ıı e;;;;JJ ~ ~ 
1 din üzeri marltctert işlenmiş. ycpye-
' nl krom karyola 2 kişilik, 8 parça Ana, llk, Orta ve Liae - Yatılı, Yahınz - Kız, Erkek 

masstf meşe a~acındo.n yazıhane, oda 1 Talebe kayıt işlerine hcrgün 9 dan 1 7 ye kadar bakılır. Talcbcmize ders saatlerine ilaveten ücretsiz 
1 takımı, kUtUphane, üzeri krl~tallı Yt1.bancı dil kurlan açılacaktır. 
yazıhane, döner koltuk, 2 ct .. nm c;eh- ••••••••••••-•••• TELEFON: 80547 ••n•••••••••m•cm 
pası, l sandalyn, l etajer. tGO parça. ,---------------------------------------
masslf gümüş ç;ıta.I bıçll.k takımı, gü-
müş tepsı. ekrnekltk ve tabakıar. krıs- Kayip aranıyor 
~.al ve bohem kadehler ve vazo'ar. 
Krultc>n bfiyuk vaT.olar. imzalı vağlı 1 Yan tarafta fo .. 
boya resimler. 2 tane hakiki İnglllz tografı bulunan 
koltuk, asri ve krlsrol avizeler, Lt- Cldenln Aşıklı klS
moJ çay t:ı.lumı. maon şlfonle.rler yünden Melek kızı 
maon oyıın mıuıası, 3 parça yepyeni Zehra Günaydın 
kırmızı dcrlU l 1".nnape, 2 koltuk, nıo-
torlü Slnger dikiş maklnnsı. hava gaz nnmı diğer LCıttı-

1 

rıruu ve oca~ı s:ııamandra ve çlnt I ye 8/9/942 tarl
sobalnr, bir ç~k tıldlşl ve mineli~ hinde salı glhıü 
biblolar ve salre, maden ve arcent saat 4 mddelerln! ph\k tepsller, blö blnn, Portuge, Ja- de evinden çıkıp 

bir semtl meçhule 
glttlf;l bugüne ka
dar k ndl.S1nln ne-

1 Yatılı 1 ve ifil n IK© o e ii 11'.at.ısıs 1 1 Erkek 8 Kn; 

İlk - Orta - Lise TnksJmde Sıraservllcr 86 -
Husus1yetlerl: Yabancı diller öğreUmlne ehemmiyet vermek, taıe.. 

besinin sıhhat ve lnzibaUle yakından llıdlemnekttr. Tel: 41159 

·--------iLK - ORTA - LİSE 

iisi:ök.Dal LÜS<e$Ö &ıs 

Erktlı: 

Pon ve sair duvar tabaklar ve vazo.. 
lar, buhurdan ve ~iılabdanlar, mi
ncu cep sa.atlan, '7elhuıl ya.pılmo.sı 

gayrı mümkün bfr çok eşyalar ve 
biblolar. Bir Radyo Zenlth mo.rknlı 
ve 8 LA.mbalt Pikabı Ue beraber İngi-

rede bulundugu aranmakta olduğu Talebe kaydı için her gun müracaat l'dileb1llr. 
halde ~ulunamamaktadır. Her kim 1 Elkl t::ı.ıeb& kayıdlarının yenilenmesine devam Cdllmektcdlr. 

liz piyanosu. Tebrlz. Şirvan, Hama
dan, İsparta. Oordez, Kırş hlr hıı.lı ve 

kendlsln\n nerede olduğunu blllyorsa 1 ŞERZADEBAŞI, roLtS KARAKOl.U ARKASI 
insaniyet ıınmına nşağıdakl adrese ı l.•••••ill••- Telefon: 22534 •••••••••• 
hn.bcr verllıncslnl rica ederlnı. seccade. 

Cihangir Sormaglr sokak 107 No. da ••••••• 
ı l şçi Aranıyor Hasan Kaya 

LEYLi ve NEHARi 

fyi diki, bilen iki bayana ih- Eminönü Halkevlnden: l - Bursa Sen Benua FRANSIZ Erkek Lisesi 

1 tiyaç vardır. Acele müracaat. kız öğretmen okulu tlllebelcrintn ha- 1 

Ça.rşıkapı Yeni Okul sokak zırladı~ esederden müreklrep resim latcnbul Galata Poıla Kutusu 1330 

1 
No. 8 Kamil Sayan sergisi 11 eyliH 1942 cuma günt1 saat llk ve orta mektebi bitirenler içiıa 

(17,30) da Evlmlzln eski binası sa-; ihzari Fransızca kunlan vardır. 
~ Türkiye t, Bankası A. $ . lıtanbul !onunda açılacak ve on gün devanı KLASİK ve MODERN TEDRISA T 

j 
ş be . d edecektir. Sergi bu tarihten itibaren ı 

u 1 tE İ·;: 1942 1 .... d . . her gUn s.ı.at. (14) ten (18) e kadar Olıualuk imtihanlarına hazırlar. 
Y u • aa ı gunun ~n ıtı- 1 açıktır. Olrlş serbestlr. Kayıt muameleıi Pazarteti ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye ita.-

haren şube ve eı1anslarımızın gışe ea· ı 2 - 12 Eylul 1942 cumartesi akşe.- 1 Jar yapılır. Okul 16 Eylul Çarşamba günü açılacaktır. 
atlerl aşağıda gösterildiği veçhile nu saat (21) de Evlmlz caz orke,,tra-1---------------------------
değiştirildiğini sayın müşterilerimize 1 sı tarafından salonumuzda blr kon- SAClNIZ DÖKÜLoYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 
arzede.ri:ı:. 1 ser verllecektır. Gelmek arzu eden-i Adi günlerde: 9,30-12 ve 14-16 terin giriş kartlarını büromu?Jdan M A J ı s A p s ı I Cumeırteai günleri: 9,30 - 11,30 aımalan Hca olunur. 'I 
1 DA KTi L o ARAN iV o R · ~~KUL~LA~Nl~Nız=.. _ETES~l~RINl~DE~RH~A~L ~GÖ~RO~RS~O~NOz~·:..!!!!!!I 
1 •----• NURUOSMANİYE caddesinde husual ·----· l lthalii.t ve lhraeat için Türkçe daktilo yazan ve Almanca konu,ahilen y EN .

1 
N Es .

1 
L .

1 
L K • o K u L u 

l 
bir bayan aranıyor. Galata Rıh.tam caddesinde Tahir Han 13/1 7 

numar ya müracaat. 

Gömlek tamiri ve lsnuırlama Dikimevl 
Adres: İstanbul Marpuççular Sano~lu Han No. 12 

ALMANCA TORKCE DAKTİLO 
Bir Alman ithaldt fırması, Daktilo ve nonnal biiro iŞlerl lçln 

Almanca ve Türkçeye vakıf bir bayan anyor. isteklilerin ücret 
taleplerlle İstanbul P. K. 431 e müracaatları. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müd ürlüğünden: 

ı - İdaremiz ihtiyacı 7000 m3 oksijen mektupla tekllf lstemeıt suretli~ 
satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat tıeminnt r..ekUt bedelınln %7.5 dur. 
3 - Teklıtıerln ıevazıman param tedarik edllecek şartnamesindeki ta

rifata uygun olarnk 23/9/942 <:arşamba gUnı.i saat 17 yo kadar Metro hanı
nın 4 üncli katmdnkl levazım rr.üdUrlil~e imza mukablllnde verilmlf 
o1ması lô.zınıdır. {980fll 

Ankara Belediyesi imar müdürlüğünden: 

YUVA - iLK KIZ - ERKEK 
Türkço • franıızca öğretim. Yuvada yenilik. Bu yıl orta kısmı da 

açılacaktır. Her gUn saat 9 - 17 arasında. kayıd yapılır. 

İstanbul Jandarma Satın alma kom= "' - -
Bir ededlne 130 kuruş !lat tahmin edUen c2400• adet nfimune ve şart

namesine uygun tımar fırçası 14.9.942 pazartesi güntı .saat 15 de İstanbul 
Taksim J. sa. Al, Ko numuzda. açık ekslltme ne a.lınacaktır. 

Muvakkat teınlnat c23b Uradır. Nümune komisyonumuzda glSrülür. 
Şart.namesi parasız alınır. İsteklilerin vesika ve teminat mektup veya maıc.. 
buzlartle blrllkte eksiltme gUn ve so.atlnde komisyonumuza gelm11Ierı. 

t9262t 

lLANı 
ı - Yeni veya az mfistamel en çok 20,000 lcllometre yapmış 11\stlklerl lyt 

bir halde olan brl otomobil alınacaktır. 
2 - Ellerinde otomobil mevcut olanlar otomobllln markasını bu günı 

kadar kaç kilometre yaptığını ve oon fla.tlnl Beyoğlu Posta kutusu 2175 M• 
resine blldlnneleri. 

3 - Teklifler 16/9/942 t.:ı.rlhlne kad.n.r Posta kutusu adrcstno bUdlrilece.ıc 
ve bu tarihten ltlbaı-en üo gün müddetle mutebet1 olacakt.ır. (9684> 

Gelibolu Nafia Baı müdürlüğündenı Ankara şehtr mezarlığmdtı. 1942 lkına.l inşaatı için yapılan münakasa 
l!Anmda yatırılacak muvaklca.t teminat mlkdan 15683 lira olması lcabeder- Miktarı 
ken sehven 22474 Ura yazılmuııır. Tashihen llı\n olunur. (7740> (9926> Clnst Aza.mı Asgar! Fiyatı Tutan % 7.S teminatı. 

Maarif VekiHiği İstanbul Ak~am Kız Sanat Bulgur ~;~~ ~~~ ~~· K. ~~5:· ~;~.~; 
Okulu müdürlüğünden: Nohut 5000 4500 30 1500 112,50 

T lebc ko.ydına. başlanmış~ır. Her gUn okul ldnresıne 9 do.n 11 yş k~ Kırmızı mercimek 3000 260(} 50 1500 112,51) 
müracaatları Ca~aloıtıu· Tel 21083 (9893> Zeytin tanesi 1500 140Q 65 975 73.12 

Belgrad Devlet orman i!ı.letmesi Revir zeytin yağı • 00 600 1•28 896 67•20 :.:- Sabua 400 350 85 340 25.GO 
amirliğinden: Soğan 4000 3800 18 720 54,0B 

ı - I.şletmemlzln Kurtkeınerl b6'"'e.>l deposunda mevcut 4 - 12 metre K. fasulye 7600 7000 42 3150 36,25 
uzunlu~uııd v muhtellr eb'ntta d2Q• l.'13 dört ko~e me,_şe kerestesi açık 1 - Y"ll ltş:ıntındn çalıştırılan narın lşl rl yen! ceza evı mahkümları için 
arttırmaya çıkarıi1lll9t.ır. yukarda cins ve miktan ve muhammen bc'ıelile teminatı ynzılı olau seklı 

2 - Beher metrcküpun muhs.mmen fıntı c76ıo Ura c25• kuruştur. kalem erzak 15 gün müddeUe açık ()kslltme~ konulmuştur. 
3 - ihale 28/9/942 pa&:ırtesl saat 15 te BüyUkdere Belgr!l.t Omlan h- 2 - ihale 16/91942 çarşllmba gün~ saat 16 da bB.4 miihendlsllk daire-

ıetme.YI Revir Amlrliğindediı:'. sinde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat tcmlnat c6S6» llra c25o kuruştur. S - Umuml ve hususi şartlarla evs..'\f lmkkında.ki ma!Clmatı bn.~mUhcn• 

1 
5 - Bu satışa aft şartname Istanbul Orman Çevlq:e Müdürlüğünde ve 1 dlsllk muhasebesinde olup talip olanların ınezkür mahalle nıUracaatlnıı U{~a 

İlle~ merkeallıde, kerestele.t Kurtteaıert de~unda ıöl1Ueblllr .9761• olunur c938G. 


