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BU SABAHKİ TELCIB.&PLAB İngiliz İşçi Birlik
leri kongresinin 

kararı 

Londradnn ~kate değer bir 
Jıaber geldi. Ingiltere işçi bir
likleri kongresi ikinci cephe me
selesini münakaşa etmiş, bu cep
henin hemen açılmaınnı isteyen 
!bir karar taslağı büyük bir ek .. 
.seriyetle reddolunmuş. Bu tak
rir yerine, işçiler sınıfının k~ndi , 
yükümlerini bildlğinl, ve hukü-

"T~r~iy~ h~rbdensonraAvrupada Ruslar Stalingrad' da yine 
bmncı planda rol oymyacak,. b. k . d . k·td·ı 

"ismet lnönl.ı herkese emniyet ır esım e gerı çe 1 1 er 
veriyor, memleketi bir aile 
babası gibi idare ediyor,, 

metin poutikamıı pek iyi anladı· ...ı... T k 
lını blldire!n bir karar sureti ka- Timea gazetesi, memleketimize tartmadan söz eöyliyen hi!.' .... ir ür 
bul edilmlş. . gönderdiği muhar_ri~nin uzun 'bir görmedim. 

Almanlar, alev saçan makineler ve 
dinamitle ~endilerine yol crçıyorlar 

lngiliz ~çileri kongreslnın bu yazwnı n~retrr:ııtır. Mektu~ta. Memleketteki •Ükunetin bir sebe-
karannı blldiren telgrafın başın- memleket luzmetinde .açlannı agu- bi de, TUrkiyeniıı baıında bulunan vich,y 14 (A.A.) - Stalingrad toplarla 41 s düıman uçağını tahno 
da ahvali gayet güzel tasvir eöen tan Reisicümhurumuz lımıet lnönü- ıefin lterkese büyük llir inanç ver,. muharebeti, en ıon tiddetine var- M k d 'd bettik. Aynı müddet zarfında bizirQ 
şu satırlar var: <eStalingrad mey- den . büyük bir h~!1°~nlık~a ~e· r.ıiı olmaaıdır. İşme~ İnönü çok mü· mıştır. Almanlar, kazematlaıı, blok· a e on ya a kayıbımız 281 uçaktır. 
ttan muharebesi kati safhasına dildıktt.n sonra. Turkıyerun duruat vazerıeli, çök aklı ıelim aabibi ve havz.larla dolu muharebe sahası ara.- Baltık deniz.inde harb gemileri• 
vanr, Kızılorduya verilen yeni taııafaı-zlık politika.s1 .takdirle anla- ihtiyatlı b~ zattır. Memelkctin kud- sından alev saçan makineler ve di- • miz t 0,000 ton hacminde bir Al· 
bir emir her sokakta, her evde blmaktadır. Muharrır mektubunu rctinin Ustünde çok büyijk eeyler namitlerle lcendilerlne yol açmakta- ISyan maıı gem~ini batırmıılardır.> 
sonuna kadar çarpışmp.~ bildi· ıu suretle bitiriyor: dü~ünmüyor. Bu -zatın iı başında dırlar. Tebliğe yapılan ilaveye göro. 
rirken, ve diğer taraftan ilk yağ- cTürkiye için bugünkü imtihan bulunmaaı, Türk milleti için bir ıe- Marepl Timoçenko, Stalingradı • Stalingradın bahsında ıiddetli mu-
nıurlar Stalingradda yağmaya çok zahmetlidir. Ortalı'lc.ta müte- reftir. ismet lnönü herkese emniyet tutabiluıek için müthif istihklm ıe- Müteaddit ıehirlerde harebeler olmuı. Almanların yap-
başlayıp yaz mevsimi SO'na erer- madi bir gerginlik vardır. Bununla veriyor, memleketi bir aile bahası bekelerinde inaan ve malzemece Bulgar memurları tıklan bir sıra hücumlar püskürtül .. 
ken ... 11 beraber en ziyade göze çarpan ıey gibi idare ediyor. Onu_n idrı.resi al- muazzam iht:lya,t kuvvetleri tylğmıı, o"'ldu"ru"'Jdu·· müıtür. 6 tank tahribedilmiı. 200 

İnsan bu kara tabloyu okuyup çehrelerde sükunt 'Ve rahatlık hissi, tında Türkiye ıimdiye kadar çetin fakat A1manlann ilerleylıine m&ni Alman öldürülmüştür. 
bitirdikten sonra hemen bekU- devamlı bir tebessümdür. Zamanın merhaleler geçirdi. Bundan sonra olamamışbr. 
yor kidççller kongresi Rusların güçlüğüna rağmen, Ank.aranın ha- geçirilecek daha çetin bir merhale Lonj)ra 14 (A.A.) - Alman gaze- Stalingradın cenup batısında Ruı• 
acıklı durumunu ve bu elverişli vıuıında şaıılacaY. derecede ra.'1atlık vardır. Fakat ıbunu da geçirerek he· te1erl, Stallngradôak1 muharebelerin Stokbolm 14 ( A.A.) - Uni- lar, şiddetli müdafaa savaşlanna de-
mevsim şartlarını göz önünde vardır. Bu, her şeyden evvel Türk defe varıru _ kanaatimizce vara- deh~ttnl t:ısvlr için dün şu cümle- ted Presa bildiriyor: Sofyadan vam etmişlerdir. Almanlar taze ihtf.. 
tutarak ikinci cephenin derhal ırkının seciyesinden ilen geliyor. caktır - dünya önünde eskisinden lerl kullanınJ.llal'dır. gelen haberlere göre. Makedon- yat ku\'Vetleri getirttiklerinden, ve 
açılması zamanı geldiğine karar Tu"rkler rok 8 _,g"ukkanlı insanlardır, daha büyük m&vkii olacak ve Yeni o;Sta•fngradda çarpl§lllnlar en kOr- yada müteaddit tehirlerde iı· büyük tayyare teşkillerinin yardı-

. t ö" 1 y k n bir raddeye varmıştır ttarbln milo fasılasız. hücumlara devam et .. vermış ~ı·n . ~a~eıini. 'grens n. şaşkınlık nedir bilmezler. Sinirlere Avrupada hirinci planda rol oynı- unv öd 
1 

rlnd blrU • .. + 
1 

yan harlıı:etleri olmut, Bulgar 
I:Ialbukı İngılız ışçl Bırllklerl kon- h~Lı'm olmakta çoL uııtadırlar. Tu"..._ ;yacaktır. Tu··rkiyenin önünde aydın• en '•güt ç ev e en e karşı * tiklerinderı bir kesimde ilerlemeğe 

ak aıt ıı; .~ ma... ~yız ıı memurlan Makedonyalı lıiler ve meskUı. bi: yeri almağa muvaf.. 
~e3i d~hn serinkanlı davranar kiyede bulunduğum esnada iyice lık bir istikbal açılacaktır.) AtmanÜır şehrin cenup batmnda tarafından öldürülmüıtür. Bul· fak olmuşlardır. Bu muharebede 

oyle bır tnkrt:ı reddetmiş. ycnl toplu hücumlara baş1adıklann- garlar. İsyanın merkem oldaia tebliğh ilavesiıı ı göre, Ruslar bir 
Bu haberi dıkknte değer bulu- ı• • b • h il • • dan berl 12000 zaytat venniflerdlr ~dan Oalrüıa .. hrinde örfi alaya ~rakın piyade kuvvetini ağır 

§Um uzun sebebi komünist Rusya. • t. Si nı Almanlar biraz tler!leme"'e muvaf~ id-- ilanA etrrı;•Jenfar'. . .. 1 . zmı ın ır ma a e a· .... ... zatıata ugratmış o.r, 40 tank ve 24 ya yardım diışüncesine en yatkın fak olmuşlar ve bir kealmde bl" köyl1 .kamyon ve otomobili tahribeyle--
olması gereken İngiliz işçi Birlik- zapte,.ıemtş1ert11r. sW!ngradm ba.- ~-----------"' 
!erinin ikinci cephe meselesinde d il b tısında btlttln Alman hllcumJsn püs· lere çekilmişlerdir. mişlerdir. 
bu derece çekingen davranmnla.- u•• n se er astı kllrtlliınüştOr. Şimal Buz denlzlnde RtU balırlyc K fkasta Mosdok mıntakasında 
rıdır. Çünkü gerek !ngiıteredc, · 12 SoyYet askerinin ıtlylert ürper. sll!heandaz askerleri Alman haUan- şiddetli muharebeler olmuş. 1 :Z 
gerek Amerikada Rusyaya esaslı ten şu korkunç kahramanlık hlk!- nm gertsınde karaya çıkn\~lardır. dü}maıı tankı tahrip veya hasara 
yardmı edılm n steyen bir kJ- Y :;i M? kovadan bUdlrllmel-.1,edlr. Almanlar bn.skma uğramıştır. 200 uğratılmış ve 2 taburu da lm4ha edıl· 
sun halk var. İngilterede, bunla- B ) • d J k Jd 12 A:man tankı, on 1ktst ml\ste.ma Alman askert öldilrlilmliJ, blr nılk- mi~tir. 
nn başındn işç.i partileri olınası 8ZJ eV ertD UVar 3ll YJ ) 1, olmak üzere bllttl:ı mndafllerl &- tar da esir dOşmilfUlr. Almanlar, Voronez'in cenubunda., 
akla yakın geliyor. Hususile, işçi mü~ bulunan bir Rus mevzU~e do~- Moskova 14 (Radyo) - Dün Don nohri:tin batı kıyısınd• yüz 
Bl I'kl i k · f iki · k ki b Id v d ru tlerl!yordu. 12 Bovyet Mkerlnln gece .yarısı Moskovada neşredilen ... 
\.;: r tnı ehı ongreslrn n ni,;ı cepl· SO a ara J IrCID yag ) elinde ynlnız eı bombalan kalmıştı. resmt Rus tebliği ıöyle diyor: tank himııyesinde muvaffakıyetli 
.ııen emen açı masını ;")\ıemes Bu 12 asker bombalarne ta.nklann 1 A • Uıamnlnrn geçmişlerdir. Düşman 
!İnc!'iltere hükumetini bu cepheyi - ·- altına atılm~lardır, Kendilerl oımn~. . c 3 cyluldc. kuvvetle:"'?"tz• Sta- 2,000 zayiat venniı. 6 tankı tahrip 
~ imkan olsun olmamı - açma- · takat Alman tankları da tahrlbedll- lıngrad~ bahsıle cenup oatısında, ve 3 bataryası iskat edilmiştir. 
ya zorlıyacak bir karar değ"ildir. İzmı~ 14 (Telef~nla)-. Altı g~n- herkes ııokakta bıldırcın toplamı~ m1ştır.. Mo~?lc ta ve Volkofun Sinavino 
Bövle bir karar, nihayet, İngiliz de~berı f~ılalı hır ~ekıl~e yag.an tır. Knfkasyada Uk knrla.nn yağmağa kesımınde dü~anla çarpışm.ıılardır. Grozni'ye ilerleyiş 
isçilerinin Rusya lehinde bir gös- yag.m.ur dun sabahtan ltıbaren ?1~- Seller, lzmit - Yarımca arasında- başlaması üzerine Alman Ucrt ha- Cephenin diğer kesimlerinde ehem- Vicby 14 (A.A.) - Alman kuv .. 
terlsl sayılır, hoş bir propaganda d?tıru arttırz:n~ı. Paç mahallesının ki demiryolunu bozmuş olduğun• rekctlnln dnrdunı1du~una dair bazı miyete değer değişiklik olmamı~ır. vetleri Kafkasyada Terek nehrini 
olur. geçerdi. Pek pahalı olmayan bırço~ evlerını ıu basmı!tır. Ba.? da:ı, buraya kadar müşkülatla gele· emareler vaniır. Almanlar, yü~k 6 • ı. 2 eylul zarfında hava muha- geçmi3ler ve Crozni istikametinde 
bövle bir propaganda. tezahürüne evlenn d~varlnn yıkılmıı ıae de nu- bilen Adana postası lzmitte kalmış- en llerl mevzllerden da.ha a.!çak yer- rebelerınde. yerde ve uçaksavar ilerlemeğe başlamı~lardır. 
i:Jahi yanaşmayıp, hüktlmetin po- fusç,a. ;ayıat ~oktur. . tır. Diğer bir posta treni de Hereke-

K t f b ka elektrik ilan de Leklemektedir, lzmı't - Derbent ,.._. _______________ _ 
Utlkasını ivi anladıklarına karar agı a rı sının • 'O 

vermeleri ikinci cephe meselesi- tralına da sular hücum etmiştir. arasındaki demiryolu da bozulmuı-
nln hıgtı'terede cocuk oyuncağı ~abrikanın Kiraz mev~iinde~i su te- tur. Bu yüzden dün ıabahtanberi 
hfü_inden çıkarıldığını gösteriyor. s~sa~nın et:r .. afı trı.mamıle ıı~ ıle çev• Ankaradan lstanbula .ve lstanbul-

In!!'iliz Başvekilinin geçen ay rılmıı oldugundan, bu tcs1satta ça- dan· Ankaraya trCJ) gıdememekte
Mosk';;vnva J•ndar gidip Stalin vol- lışan amele aç kalmışttr. Fabrikam~ dir. Dün 9,45 te Ankaradan lzmite 
atışla göriismeyi gerekli buınlası, ~ürlüğU ameleye yiyec.ek göndc;rme- gel~esi icabeden Ankara post~Bl 
ikinci cephentn hemen açılmasın- ge çalışmaktadır. Tesl88t fabrıkaya Doganç.ayda yoldan çıkmıştır. ln
Clnkf imkansızlığı anlatmak için- temiz su veremediğinden, fabrika sanca zayiat !YOktur. Bir yol tamir 
öl. M. Churchillin son nutkun- dört beş gün çalışamıyacaktır. katari de.rhal bozuk yerlere sevke
<ıan anla.sılıvor ki Sovyetıer he· Bu oiddetli yağmurda.o sonra İz- dilmiı ve :yolların tamirine başlan· 
sap ve kitaba davana:n askerce mite ve civanna bol miktarda bıl· mıotır. Trenlerin bu akşam yollarına 
konuşmalar sonunda bu imkan- dırcın düomüştür. Büyüle, ~üçük devam edecekleri umuluyor. 
~zlığı anlamışlardır. Dleppe de-
nemesi de lngilizlere aynca hak Budapeşte radyosu dün 
Yercllren knnlı bir misal olmuş· • . • 
tur. Çünkü, başarıdan yüzde yüz gece neırıyatını keıtı 
emtn olmndıkca karaya çıkma Lonclra t 4 (AA.) - Dün gece 
hareketine girişmek. Rusyanm Budap~~e radyosu birdenbire ha
yükiinü hafifletmedikten başka, ber servisini kesmiş ve hava korun
~nf!İlterenin bütün kuvvetlerini masına ait yayımlara başlarnııtır. 
İ>lr anda yokederek ilerisi için Bükrq ve BratislaY radyoları da 
beslenen ümitleri de suya düşü- aynı şekilde hareket etmiılerdir. 
i'Ur ve harbi Almanvanın zafe- Bu, müttefik tayya.relerln o havali~ 
tlle çabucak bitirir. Rusya bu- de faaliyette bulunmuo olmalanllr' 
irtln y,enilse bile, İngiltere ve dan ileri gelmiı olabilir. 

~merikanın tam hazırlandıktan y . c· 'd d "'. "klilc 
şonra girişecekleri hareket, bil- enı ıne e egışı 
ton Avrupa gibi Rusyayı da so- yolC 
~unda kurtaracaktı.r... Sanıya- Londra 14 <A.A.> - . Cenuı> Pasl-
1,r~z ki M. Churchıll, Stallnle flkUe .Taponle:nn MoreEy ıımininı 
bf>yle konuşmuştur. işgale matuf olan Yeni Ginedeki as-

Ne<-meddin Sadak kert hareketlerinde hiç btr deıtl.§ik· 
(Devmı sahife 2, ıütun t de) llk olmamıştir, 

Modern Habeı ordusu 
kuruldu 

Londra 14 (A.A.) - Cenerııl 
Butler Habeşistanda mod~ bir. 
ordu kurmağa muvaffak olmuştur. 
Habeş askerleri radyo kullanmak
tadır. Askerin çoğu cahildir. Bunla-
ra İngilizce ö~retmek icabetmi~tir. 
Habeş askerleri, meharetlerini 
Condar hnek&tt esna'Sında göster• 
miıler, muhabereyi Habeş telsiz~i
ler idare ctmiıleıdir. Habeşler iyi 
askrdirler, ~uhrı.rip ve cesurdurlar. 
İtaatleri mük; nuneldir. ~alnız bir 
kusurları vardır: aubaylarl lla~ka 
bir yere tlyin edilirse, bütün müfre
ze f>eraber gitmek İster, 

Malta'nın 

kahramanlığı 

Jor j haçı nişani dün 
merasimle şehre verildi 

Londra 14 (A.A.) - Lort Gort 
Ma.ltalılann kahramanlığına mükl· 
taten İngiltere hllkQmetl tarafından 
Maltiı. şehrine verl.lmı, olan .TorJ Ha
çı nişanını, dUn U.valett.a. şehrl 
meydanında ynpılan tören esnasında 
şehrin baş ht\ldmlne tevdi ebnJştır. 

Madagaskar'ın işgali 
Ingilizler, üç koldan adanın 
merkezine doğru ilerliyorlar 

Loııdra 14 CA.AJ - Madagastar'a ler, dağlarda. mukavemet 1çln tcrtı .. 
çıkan İngllbr askerleri, adanın mer- bat almışlardır. 
ke:zıt olan Tananarlo §8hr1ne d<>Rru 
sürat.le ller.tlemektedlr. Uıtradıklan 
muknvemet ham olduğu tçln zayiat Mısır çölünde 
ta hafiftir. durgunluk var 

Madagaskar'da. İngiliz 1lert hare- Londra 14 (A.A.) _ Mıair Ba-
ketl, üç koldan yapılmaktadır Dlego .. .. ı k d 

Lort GQrt, bu mftnasebetle aByledl- Suarez'den hareket eden bir İtoı ce- b çolu~de durgun ~ evl .~· 
{ti nutukta. şöyle dem~tır: nup Jstıkametlnde ilerllyereıc Anıba .. me1ctedır. Cumarteaı akpmı, ngilıs 

la şehrlnı işgal etm~tlr İki taraf ta uçaldan Mersa Matruhun iniş ~ey-
«Bu nişan, hilrrlyet uğruna yapı- !zaY.taVa uA"ramnm.ışt,!t': :tkıncl k.ol danlarına taarruz etmiılerdir. Bome 

lan çarpışmalara Maltalılann kah- Majunga'dan hareket ederek Betaı- balar yerde uçaklar aruında patl4• 
rnmanca 1şU~k ettiklerinden do- boka nehrlnl geçın!ştlr. Nehri mü- mıı, biri büyük iki yangın çıkmıtbr. 
layı şehre verllmlştlr. Mihver dev- daran eden Fransız kumtlerl zayla- Karada topçu ateıi ıve mutat devrl
l~tleri, cesaretlnlzl kırma.ta. birçok ta ü~ramııtır. Adanm cenubundnn ye faaliyeti olmuıtur. 
defalar ça.liştılar, fakat slzln nthal hareket eden UçUncU İngU!z kolu, 
zafere olan ltlmaduuz as1a sarsıl- T rl hrl tn b dn- d k anana o şe n cenu una ~~· Suriye e argaıalık 
manuştır.• bir noktaya. do~ru Uerllyor. 
Şehrin b~ Mklm1, bu Autka fU Vlcby 14 CA.A.) - Ma~r yıcııy 14 (A.A,) - Haleı;'ten ah• 

cevabı verllıışür: ıMaıt& şehri. bu müdafileri oıddetıe mukanmot edl- nan bir habert göre, yeniden surt. 
nişanı minnetle kabul ediyor. Jorj yorlar, tngıllz!er Betslboka nehrini ye ve Lübnan'da lm.nflkl.ılda~ 
Salibi ni§anı, enıntyetlmlı: ve hllrri- geçmıilerse de önc1i m(ltreııelert mu- m~. İnglllzlerln l;>unlan 
Yetimiz bakımından blt timsal ola· kavemete uğramaktadır. Fra.naız mat içln gaz y~ gu k • ' 
rak muhafaza. edilecektir • ikuvvetlerl AmbaJayı tahliye etml§- dıklan söylenmettedlr. · 

• • 1 

Kurt ma.ıalıt 



8ahffe 1 AK!ŞA.M 

SÖZOlt &EliŞi --111Jlli1#lMl~f$11!~ 
-Lig maçJai-ı başladı Cej>leri kaldıralım, fakat. .. 

E'rhfr ~ertnt 'lmpmU 1lkd 1nı harbcle Dk clefa Ame
ribW.... UhDa rekJi .. ç.p.. ~ 1ft .,.malen ptp

llDD1 Javrımla.nm fazla ginliiltr. Glm t'ftek elltlsestae ~ 
elbette fazlahklar görillecektt. Niteldm bir Do zün evvel cıTanıi 
gazeteslnae sayın «Ulunay» etke1' e'Jblselerlnaeld cepleri fazla 
buluyor. 

Bir erf•cğfn edet, yelek w pantaıonun4a 15 cep varmış. 
ef yi n temJz giyinen bir adamın elbisesini sarJatmamak, blçl· 
mini bozmamak, yanlannı Jişlrmemek için bu 15 cebe bir ı•Y 
koymaJD.'lsı Uizımdır» diyor we erkeklerin cepler.inle bulunmı 
.şeyleri şöyleoe sa.yayor. Para dizdlnm, evnik ottzaam, Mr:rileek 
iki mendili, gözlüğü. /tütün paketi, klbitt lnltusu,, mürekkc;pU 
knlemJ, kurşun 1mlenıJ, akıl <lefterl, ağmıjl, cep saati, para 
rantnsı, cep aynası, tarağı, otuz uçlu tesblhl, ufak hap kutusu. 

Artik herkesin ceWnde otuz tt~ tesblhle ulak hap kutusu 
(n Jmplnnn neye yafadCnu tl•ğrwsu keılllıemedlm) bllhmm 
ınu NJmem DBlB üsf.Mlm siiiled$ğine bll1ahna 'flı:yatilerln aep
Jeri kiiçük bir nlrtar dükkanmlan faksızdır: Oalal' ceplerinde 
enfiye kutusu, enfiye mendilleri, ki~ ıekert tambeld kutusu., 
nargile nğızhırı, nargile mapsı, macun hokkası taşırlarmış. 

mai !'ıtyJn Ulunay \bun1amuftılseJcrf Wwibeft.ceğiDI Jk!d 
siiTcrek elbi elcnlen 'bütün ceplerin kaldınlrnasııu ve erkekle
rin tle kailınlar ıgiW .çanta tapmalanm Ulldlf ecl!yor. Artik tster 
bu çarıt&lıın. ıtrmrnıay biletçileri gihf, bfrynmnmaan ıçapraz mmr
nuşız· ! f<>r iki tane edinip heybe ııibl bopwmm:a ~ 
l() rıed:hlliee 8'nuş tifr~y. 

Tnlnız \istacla. .izin verirse. ll>kwalsormaklstiyMUa: (k.pled 
Jmldırdık\nn sonra Jaşm, 'kara 'kışta ellcrhnlil ne yapaca}ız? On
'J:ın dn çnntaya veya heybeye ınl koyacağız? Yoksa flstat hepi
miz,. bırer manşon .aıaınnaıc niyetinde midir? JI• 'JlleSele de haJ
lcrlitdiktcn sonra ccplerl sôktü:ımelrtc hiç bir mah%ur kalmıyacak-
br! Şevket Rado 

Belediyeye ait emlik 
Acf af arda lıayıtlı olmıyan 15 bina, ar .. a meydana 
rıkarddt, diğer aemtlerJe de araıhrmalar yapil:yor 

1Be cdiye Emialt müdürlüğü, Be- len.e dair -.ntaam t,w ltaylt ol
lenıyı:nin Jmde mevcut ~ulunan ar- madıığındaa - ımqd... çıkmarnıı 
• ve binaların nıuntazam bir •İcil- bir :rıev.i ~Git em•al> emuıma 
lini yapmak ve bu suretle ıehir rn-al. geçlllİttir. 
olan cgayrı menkutleri> meydana .Emlaılc müdür]~. ";Ylardaııberi 
ıçikarmulc: için son '2nmanlarda bü- yaptığı ar~rma netıcet1nde hu au-
7ilk bir fna1iyt.. göatermeğe baı1a- retle gizli 'ka1an emlalti meydana ;ı· 
1,. ş ır. b.~. Ea\i b.yrtlara göre Ada-

Ö d b · ek • . lak t.l farda .Belediye emliki olarak 16 bi-
- te en en, ser . ıatım • wer Da .-e " ıparça ıana !buhmduiu tapa 

.Jiger sureı1~r .: Bldıyt:ye geçen blr- w hdutro Jtayıtlanmı ıgöre yapılan 
çok ~lfılc ve arazi. T.~~dır. Bunlar- aıattmna l1eeice.wle Adalardalc\ Be
CJa .. bır lcıamı yola pttıaı lulld~ ?alt- J.::dlye 'C'ft'l1Mdnin bintl -ve arsa olarak 
tile Belediyeye ait emlak muame· 95 parçadan fazla olduğu meydana 
Ja•ında muntazam bir sicil tutulma- çıkanlmış. bu lhlna ve arsalar Bele
a~ğı i~in ıir .kı~m arsalar_:hila Bel.e- diyece teaçil edilmiştir. 
CJıycnm uhdesınde g~ru1mekıeöır. Şelırln diğer mıntakalannda aynı 
Buna n.ukabil aoha birçolc cgayn- surette yapı'lac~ ara,brmaJar neti
~n'kulleı> vara: ki bunlar ıehre ces.inde me} dana çıkacak oebre ait 
ait olduğu hnlde - Beledi?edc <Jn- 'etnlilc ve •na kıyrnetlcrınin mühim 
JE.k ve arazini ı tabi oldl.lfu tapu bir milttan lrulacaih muhakkak gô· 
muıırneklcrinin aeyir ve ıdc'ğişiklik- riilüy.oT. 

Adliye Ve~aıetinin 
bir tamim1 

Ankarada bir 
cinayet 

Bir kadın terzi, bir artisti 
tabanca ile öldürdü 

Fenerbahçe - Süleymaniyeye, Galata
saray - l)avutpaşaya, Vefa - Kasım-· 

paşaya galip geldi 

istanbul llj' ~lanna c.tlln Fener- Galatasaray takımı ilk devrede ho.r 
aboe ve Şeref Btadlannda. b~- nedense ook g&iflk bit maç çıkardı. 
mııtır. :tık batta b.rplBŞmaJannda Devreyi Cemtlin yaptıltı lkl -golle 2-() 

mfilılm b1l' mao olmadılı cihetle aı gallp bitiren sarı kırmlZllılnr 1klnc1 
tf..r ısoylrc1 ~tinde cereyan ttmlşt1r. devrede blmz açıldıJar. Ve Oazan-
Kar§ll~alar normal geçm~ ve ferin blr, Hlkmetln tst imte iki aayı 

Fenerbahço - srueymanlyeye. Gala- yapmnsı t\zcrlne maçtn.n B - O gallp 
tasanı.y - Davutp~a. Vera. - Ka- ayrıldılar. 

ımnpaşaya ıalt:> gebnlşler. ıstaribul- İ. Spor O • Beykoz O 
çor ııe Be,yb.ı btra.bcre taJmı§lar- Fencrbı>.hçe stadının son mar.ı İs-
dıl'. MilS!l.bakalan mrnslle blldlrlyo- tanbulspor ne BeJ'to'ıs ara.'mlda yn-
ruz: pıldı. Muza.f!erln hakcmnıu t.ltınc.tn. 

Fener bahçe 4 - yapılan bu t.arııla.pnaya her w ta-
sül • O 1om en kuvvetli kadros:Ue çıkmıştı. 

ey:nıanıye Kuvvetlerin mn.~vı olması yUzUn-
~rbahçe gtadmdıı llk maç Fe- den baştan BOna 'itada? çetin bir va
n~ O& eeıe,mant,e arasında zlyette geçen bu maçta tarafeyn 
::v.1tı. A'hmet ıi\demtn hakemliği J'ttdlğerlne sayı :yapamadı ve mtısa
aıtında. :ya.pı1nn bu maça. Fenerbah- baka 0 _ () beraberllklt blttt. 

~9cf:-1:..~~1:r!~~~ Vefa 2 - Kaaimpa,a 1 
M 'Ra'.a.. Esat - F1kret. Naci, Mellh. Şeref stadında gtbıl\n yeg~ne bl-
İbrahlm. Ha.Ut. ?lııcl t1iıne maçı Vefa Ue Kamnpa-

Oyuna. ~erlilerin hOcumu Jle .- arasında J&Pıldı. Reş:ıdın hatem
~alndl. Xd!a.ylıı1ıb. ~e 1111 altında ,apılan bu maça. Veta
blesinl snrnn san lAclvcrUner bir- lılar: Muvahhit - Stl'eymo.n, Cı!uıt -
çok sayı fıJ'sntıan kaçırdıktan sonra Mustafa, şııuo. Bllleymnn - Hilse
Rand!n :vnpatı tıfr gone d!Treyt 1-0 ytn, Fikret. ZekJ, Haydar, Mustafa 
tıı.t!~~· 1khıe1 dttrede §etllnde çıkmışlardı. Oyuna. Vefalı-

t dıevaat ett.h'en ~i- lann sllratll b1r hOcumu ne ba~n
ler :Mclilı. IWf~ Te :tb.r&hlm Y'Ultaa(- dı. Kasımpaşablar ~ cnnlı oynıya
le ııo tol daha yapara.Jc maçı 4 - O ?ak nıt devrede 'Vlefa. hftcumlannn 
kaznnmı.,lard1r. h?11 toydultll' ve devre O - O btttı. 

Galataaaray 5 .. htn:cı dewede Haydar Te Şdtrtl ve-
D O faya at gol nzandırdılar. Son c.t&-
avutpa.ıa lıWtalard& eerer Kas~ re-

Fencr stadında gtnOn :Wncl maçı glne golfinfl JaPtı ve maç bu suretl 
oaıatasara7 ~ DnTUtp:ı.şa :arasında 2 - ı Vefanın galebeslle nihayetlendi. 
~. eetibtn b&kemllğt al
anda 3'8Pllan bu maça Gala.ta.saray. 
lılar Saim - Faruk, Ballnl - Maııa. 
Enftr, Kemt\I - Hltmet, Arif, Cemli. 
Mumfter, Guımfe', teklinde çıtt.1-
lar. 

İkinci lcüıne maçlari 
İklncl ktlme kulilplerl arasında ya

pılan 11g maçbnnc.ta DoRu. :lstıktrıll 
ı -o, Ee~lu. Eyiibt\ 2 - ı yenmtş1er
dJr. 

At yar1şlar1 bitti 
Koşular normal geçti, m\İ\'terek 

bahis dolgun para verdi 

Almanlar, Stalingrad'a 
cenupten girdiler 

,. 

Kafkas dağlarına yağan karın ha-
rekata mani olması beklenemez 
Doğu cephesinde ı 

Üç hnftadanberl Stalingrnd 
etrafında cereyan eden bilyük 
meydan muharebeısi, nihayet 
tehrin aoknklarına İntikal etti. 
Alman tebliğine göre, Alman 
hücum kıtalan düşmanın inntlı 
mukavemetine rağmen, ochriıı 
hudutlarına daha ziyade yaklaş
mıılar vcı birçok muhnrebe tc
•islerini hücumla zaptett.ik ten 
sonra ıehrin cenup kısmına gir
mişlerdir. Bu auretle Almanların 
ıch.re girdiklerine ve ııiddetli so
kak muharebeleri cereyan et
mekte bulunduğuna dair bitkaç 
gGndenheri gayn resmt laynalı:
lardan gelen haberler, resmen 
teyidedilmiş oluyor. 

Alman hücum kıtalan. Stalin
grada girdikten ıonra ıehrln 
lkıbeti teayyün etmi, oluyor 
demektir. 

Rzev bölgesinde Rmlann 
yapbklan yeni taarruzlar, çetin 
mıiıarehelerde:n eonra Ruslara 
ağtT zayiat verdlrilerdc püs.kür
tilhnüştür. 

Volkof kesiminde Alman hü
cum lcıtalan fiddetü bir hareket 
ile birçok Rm mevzilerini tah
'l'İp ve bir dilpnan taburunu im
ha eylcmiflerdir. 

Sovyet tebliğine l'Öre, Stalin
gradın hataında bir yer için ya
pılan tiddetli bir aavaıtan ton--

• M alahemelerde: 

ra Ruslar, yeni mevzilere çekil
mi§ler, Stalingrndın ibatı cenu
bunda mildafaa .ava§ları yap
mışlar, Kafkasyada Mosdok ke
timinde bir A1man hUcumunu 
püskürtmüşler, 8 tank da tahrl
beylemi~lerdir, 

Rus tebliğinin ilavesine göre, 
Rualar, eon g\inlcrde Stalingra .. 
dın bab ve cenup batısında ce
reyan eden mubarebele.rde 1 O 
bin Alman aubay ve erini öldür
müılerdir. 

Moskovadan gelen haberlere 
göre, Kafkas dağlarına kar yağ
mağa başlamııtır. Mevsimsiz ya
fa.n bu kann askeri harekata 
ciddi bir engel teokil etmesi bek .. 
lenemez. 

Mısır cepbeıindeı 

Mısır cephesinde sükunet aa
vam ediybr. iki tımıfın faaliyeti 
keıif hareketlerine, topçu ateşi
ne ve tayyare akınlarına inhi
aar ediyor. 

Uzak Doluda: 

Yeni Gine adasında Mores
by limanına doğru ilerlemekte 
olan Japon lcuvvetlerile Avus
tralyalılar arasında Owen Stan
ley dağlannda çarpışmalar de· 
vam ediyor. Son haberlere göre 
Japonlar yeniden bir miktar 
llerlemiılerdir. 

Kızının derdini bilmiş ... 
Fakat beş buçuk llrayı aldıktan 
sonra bir daha görünmemiş! 

Bayan Ağavni, kızı Siranu§un si gtin eve getiıecek, ben de Sira-
kıameıt yıldızını ararken falcı kadı· nu~u sokağa gönderip evde onun 
na bq buçuk Uraeuu kaphrmı§. Elif haberi olmadan tütsliyü yaptıracak,. 

1.stn.nbul at yarıf}al'Ulın sonwıcu- kısrakları arasında ve !MO metre kadının suçlan da üst üste binmio. tım. Ve lnkin bay hakim; kadın pa• 
.su dün Ve11eicnd1 koşu mah:ıll!nde mesafede yapılan bu koşu_ıla. Bava Dilencilik, falcılık, dolandırıcılık bl- rayı alıp evden çıktı, çıkı§ o çıkıı. 
y.IJllldı. Havanın kapalı olıwı.roıa btrın;ı. Tuna 1k1ncl, Tomurcuk üçün- ribirine kanpnıf. Aaliye ceza Bir hafta kapılarda. pencerelerde 
rn~mEn büyük bJr meraklı kHJe.sl cü o.dn. Ganyan 220, 220, plrıseler ahit . d dl acı ile auçlu yolunu beklemi§ isem kadının göl· 

h ·oıd ........ u., J:>-.'""'""'Or 180, 8"'", •t.tli b~"" 1 • l"'•o turu•, çifte m cmcaın e v · • A"' d Yanıt sa asını o • ...... ..,. ..u .... ..., - "" ..... .uıı;, "" " hemen MÇ saça. bq bqa kavgaya geei bile görünmemı~tır. gna ım 
an. 1ıdncı yanşta Pmann ikinci gel. bah18 400 kuruş kazandırdı. tutu-cak aihi bkldetli hiddetli biri- k~ kadın beni dolandırmı11tır, h. c• 
mesl mtıstcsna. dlğer .koşular nor- DÖRDÜNci)' KOŞU n d b ,,.. • d k k 1 1U 
m:ıl oeçml• ve bnhs1 ınn·te:"ekler o!- : ç ve 1 a a birlerini •Üzerek içlerini çekiyorlar. men gi ip ara ... o a .ma mat et•ım. 

.., ... ~ yukan raştakl yerli saf tan ngmz . Cedilcpa§nlı Agıı.vru ou darlık za• 
dukçn. 1yl para verml§Ur. Yarışların at Ye Josraklan arasında Te HOO Son tahkikatın açılmasına daır ev- maiıında be• buçuk lirnyı adamın 
netlcelerlnl sıraslle blldirlyoruz: •- ,... 1 b ~- d k ku d M Ellf kadının ... 

İ iN . :(}: mewo mesa ""'e ,apı an u """'lu a ra o n u. aznun . yanına bırakmaz olduğunu nğnruıın 
B R CI KOŞU: ~ yaşındaki saf Karabtrer blrtncl, Dt.n!acıro 1klnc1, Uç auçtan cezalandınlmım latenıyor. dedim, Polisler kendisini ynklamır 

kan Arap erkek ve dişi tnylnrı ara.- Demet tlçüncn oldular. Ganyan 370, K!tip evrakı okurken bayan Agavni 
1 

B . k f k d 1 d 
sında 'Ve 1400 met.re mesnttde yapı- lklll bahis 1025 k bza dıtd • 1 n ar enı a ese oyup o an ıran 
tan bu bışuda Dabl blr1nc1, Rlnd ~'et U?'UJ n ı. bl)'lk. .. tüyle?~d~n. btlcr er ~~fıan il st lıt~ ou kadının tak kendisidir. Ka· 
lldnc1, C:ın üçüncU oldulnr. Ganyan n"""".u~ KOŞU: tto ve da.ha yu- dudagını mınrmını r men ı e • e- d 1 t a versin de 
l25 kunJ3 verdi. tan yaştaki yerıt ynrun kan tngUlı rek mtltemadiyciı ba~nı .allıyor, nkl b ve 8 a j . cez sını 

El koyma kararına 
muhalefetten müteTeHit 
suçlar takibedilmiyecek 

İKİNCİ KOŞU: İki r.ışmdakl snf at ve kısraklan arasında Te HOO tııadik !~retleri yapıyor, arada bir a ı a~ına ge sın. 
kan İnglllz ekek ve dişi taylan arn- metre mesafede yapılan bu kofuda Elif kadına dönllp yavaı yav&f ho- Mazı:ıun Elif kadın iddiaları kati· 
sınd:ı. ve 1200 metre mesafede yapı- Al CCyll'ı.n blr!°cl, T1ryak1 1k1ncl, murdanıyordu. Nihayet aCS:ıı a6yle- yen kabul etmiyor. Söz söyle:ke~ 

Ankara 1t (Abam) - Dlln bura- lruı bu toouda Varadlıı birinci, Pı- Acar 6çüncli o.dular. Ganyan 120, m k stTaaı geldi hetf'Ceanla yutkuna boynundaki mavi boncuklu, bocelC 
Aaaara 13 <AJc~....,> _ Gıclôl .ma4- da blrt tc.rz..I, dlğert Tabaren b:ın nnr 1klncl, iz Q~llncll oldular •• Pma- lldll bahis 170, 11örd0ncü ve b~cl ek dl ı~ anlattu kabuklu, teneke altınlı kol}·e ~ıngır• 

--; artlstleıintbı Jet kaduı arasında bir nn tklnclllğ\ ttıanmnsı güntm sür- kcşular arasındaki çift bah1s 610 yut una vaa ı d d 11 
dcled ıü&ertndt.kl e tor:= De 17.a- cinayet vuku bulmuştur. Terzı Me- prizi olduğundan mü~terck bahis kuruş kazandırdı. - Analık bl>yledir itte ..• Bir t~· aya ııngır aya .a anıyorı 
mt satış 1Jatıert .kaldınlnuf .oldu- lriliat, art.ıst Güllzan tabanca Jle •ur- d~un para vcrdl Ganynn l60. 160, Bu yan~lıırla on hattadanberı de- necik kmm Sirarıu§U bir mellike ~ - Hiç birini kabul ... ~~mem .. ?,a1 
landan ba hütimlere 1!luh&lefettf!Iı muşt.ar ..... ı~- 1 ,. 50 610 't'-"l bn~•- .u,.,, ,. V."'m eden İstnnbul ""naulnrı nlha- bi aeorerim. Sekiz a;r evvel nipnla- reiz. Ben falcı da d.egılım, buyudl suçlu tinıse'cr hakkmda hfibned!l- " • mll1k ._ .... , .. •·- b1 .. - .,.iMie er ., • • ~ . ......., ~ .-.u- ...... .....,, v c d k d 

• 'Müddelumu ••a•dwuı ı..u- ruş kıızandırdı. yetlenmtş bulanmaktadır Sonbahar mış, Ok mGrüvvetint g8nnl110m. • de. Fıkareyım. e ı pa§a an ~· mtş o!an oeza!ar lnfnz edllmlyecek, mı, o'ld~dan mııbakemcye bugün •~,,...,., ü s . ..... .. _ yarışlarına 'l:1 evlfllde An;. __ da -· ı~'-"ın h~ı_·un '--yı aorı -ııolerde Sira- rerken bu '--··an pencere önünde. elde bulunrı.n bu k:ıbU 6§ler de ta- u-...u .... c KO.U. ......uL ve daha .1 -.-. --...... ~ a& ,uc ... ,. ~ 
ki ten b.ld lacakt mc§but suçlar mahkemesinde ~- yukarı ynştııld sat tnn Arap at ve lanacnktır, nutun aararıp aolmuı, kafasını ye- oturuyordu. Bo.rıa eski bir göml~.J 

p ın lT. 1an:ıca1ct.ır. ----------------- re dikip aptallar aıöl dU3Uncelere ver, dedim. Fala baktırmak istedi; 
Adll,.e VeA~ ba bususlan bir U.. Vata et.rafuıda ölt'endlilmc göre, 1 d } b 1 b i k "-~ 1 d t b f ı d .. l' d d' 

mimle CilmhurJyct mMdehmnmılllk- artJst Gü.i.Wu', terzi Mel.Aha.Un kira- zmir e yapı an ser es güreş daması en ~o eı"Kcır an ınnı§ ır. en acı egi ım e ım. 
krlne blld rmlfttr. cmcıır. Mellha.t, kiracısını evden Bir sün bu kadın dilenmek için ka- Bayan A.gavni tela~la yerinde~ 

~ Jstiemjş Ye bu ~·üzdeı1 ara- •• b k ı • J • pıya ıelmi3 idi. On kunı3 verineniz kalktı: 
In ·ı· iş B ı k Ja.rmda mfuıalcaşa baflamıştır. Niha- musa a a arının neııce erı ben fala da ibakanm. demiı ise yü- - Koskocaman• hükumet ad(\• gı iZ Çİ ir İ • }'t!t tem McWıat slnlrlerlne hlkim İzm bee•H•rc :t> t d reğirn hop etti. Siranuşun kısmet mmın kllrfısında. yalan eöylemei• 

lerl• kongresinin ~tin~ ı:~!rub~= a~ genin ir ~:!~eı:~ a~~~~ ı~.;......kkfir ';iu: c crnsyon nanuna yıldwnn ba~tnayım da. e.fkanm ut.mnoOTsun) Ben kıya~ fal.a hır 
~ra. doğru blrk.nç el nte§ etnıtşttr. g(lndenbcrt Kültiirpnrt nçıt havn tı- A~am bölze ta t.ı.rı;nd:ın gUreşçl- defo~urı ~,;.dım •. K~dını ıç~nye al- ka.nm deyi sen ıöylemedın mı) • 

kararı Glill:uır Jmnlar Jt.Jndc yere yuvarlan- yatroSllllda )ııpılmaktıı. ol:uı }'Çar ler ve tutbo!culnr erertne Fuar ga- dun, ıstedıgı gibı hır oekerlı kayfe Bayan Agavni austuruldu, Elif 
IW§ ve bJr.az llODl'a 6lmQştür. Terzi gilre.ş mtlsahDJaıları bugün sona er- zinosunda bir zlyatet verildi. Derece pi11irdim, bir de cigara verdim. Kay- deıvam etti: 
.Mel!hat }'akalnnDUf ve tedtlf ~- ~. alnnlru-a da, kı.u>alntı datıtıldı. feyi jçtikten •onra fin,eanld f :lıaa - Bunun üzerine madam bana 
mlşUr. Serbes güreş milsabnka!!ı.n halkın . d K k t • oe3 uru§ veruı; sen ı x -· baktı. Siranupın nipn ı o u~unu L- k .:ı· falc 1-ad·~lan 

.Miiı.terıkler, IkincJ cepheyi 
Rusyaya yardun olarak değil, 
Rmya harbinden ayn ancak 
keıdl bakımlarından zamanı 
gelince ve Jmkin olunca glrlfl
leoelc blr hareket olarak gör.ö
nünde tutuyorlar. Bunda da ta
mamen haklıdırlar. 

Rusyanm da :hakh görü.nen 
dtişüncesJ, Almanlarrn olanca 

Nip.nlısmi yaraladı 
Bayezltte oturan Klzım. n~lısı 

'Mellbat1e evvelkl gece blr sınema
dan çıktıktan sonra aralB.l'lnda kav
ga b:ı§lamıştır. KAzım bıçağmı ~
'tttek Meli.batı kolundan ve koltutu 
altından yaralamıştır. Ynrnlı Hase. 
iti hastanesine kaldınlmış, Kfızım bir 
müddet ılObra ~aJı:alanıru~tır. 

bıvvetıerile Şarka saldırdıkları Vagonet altında öldü 
bu en zor ve en sıkışık durum- tzmır 13 (Teletanla) _ Menemen
lartnda. acılamıyan cephenin, de Ç:ı.maıtı tuzlasında amele 45 1a
Rusya tş1. bitip de Alman ordu- ı§Inda Mehmet. Ormancı, tuz yilkl!l 
lan az çok eli boş kaldıktan son- l>lr vogonıın altmda t&Jarak parça-
nı nasıl açılıp bqanlacağıdır. !anmıştır. 

İngiltere, AlrnaııvaJ•a k~ ........... --.... - ........... . 
k>k, basına harbe devam €der- nını deiJ§tlrmf yor, demek de 
ten, Rusyn seferini hiç hesaba doğru olur. 
katmadıJ'ı, hattrı Rusyayı da az .Bütün me.eıe Almanyanın bu 
eok Alnıanvnnın yanında hesap- y.ıl 'Rusyada yapabileceklerine 
lıııb'h kin. Aim.nnvmun Sarkta- bağlıdır. Avrupa harbi, bu netl
kt vorulnıa v~ vmDnrnS\SlJlı bek- ceye göre, gelecek yıl, yeni bir 
atııı t; uu u l)d'"" uua. ıuu . .u.... ..., .. w •• --&. , • 

büyük alAtasını bmnmıştır. Güreş Beşiktaş Fuar kupasinı bifldı, .damZaa ımd e~o.r 'k· tıp~ıp 
0
;k tanı?9ın bana birini gönder, dedt· 

puvanlannın ıasnın netlceslnde tes- '-- _ ri ettı. nne enınız 1• ev J.. __ : L t b d Be buruk lira 
aazandı L 1 • d \ d ODA ba- ..,,e, TIMUa U ur. Ş " bit ~ teknik netlcek!r fUDlatdır: xaı11nıza ge mıı c a ın dedi"i de be kuruıtur. ltoterse ve• 

95 tHoda İstanbııldan Ahmet Çn- Jmılr 13 (Telefonla) - Fuar ku- kıp anJatıyor. reyi! parMl:t. 
kır b!r1nct, ~,ehtrden Haltt Pala- pnsı, futbol mtısabalaLian I01*ıl er- Ne se ba ınızı ain~YJm: l · ElifU\' · 
mur 1k1nc1, Ankaradan İs:mall Sez- mlştır. Ankam Oençlerblrlfğl ta.ıcımı l Y , l § _,ı. Siranu•nn il· Şahitlerin çağn ması ve • 

111fıra kar~ 1 go11
- Altmorduya Be- fa ın eonu enalc ~b. tı. d •-k· 'Yt ıabıkasının sorulması için muhake~ gfn :ftçttncü; 81 tlloda 8JYMtan Ham- .,. 'Ul: • .... d b .. •· ır eev a sı ın ısı ld 

dl Topsnkal blrlncl, Ankar:ı.dan şiktn,, takmu da bire knr~ı S golle regın e uyu . k 
1 

me başka güne bınıkı ı. 
Abdullah ElAgöz 1kinc1, Kocacllden aaztepeye galip gelm1glerdlr. l'uar vannıı. Eh, za:manenın genç ız.:1"" 
Hasan Pala üçilneil; sa tlloda ts- kupasını Beftttaı takımı kaı.annu§- böyledir. ~e.lkimd bade kK~b~~\f°0- incir koparırken kuyuya 
tanbuldan Bekir Yolcu birinci, Ko. tır lü aevmemııır e 1 a r e 1 an- k b "' ld 
c:ıcllden Mehmet Akkıır !kinci. An- • lıya &3ıktık ebniıtlr. Kimi ıevdiğini dü§ere ogu U 

karadan Doll'an l!!rdlnç. UcUncil; 72 F enerbahçe klübünün bilsek de çaresine baksak dedim. Dün 16 ynşlnnnda. Sllleymnn ~ 
klloda Ankaradan Yaşar Do~ b!.rln- Kadın; cÜn'LWl kolayı var · amma, Burhan adında. blrl Yedl:kule'de B 
el, İstanbulda:ı Ahmet kandeıntr kongresi para l&zim> dedi. Bir tanecik Sir~ Iıkh'da. seyit Nizam sokntmda. 
1lıit:ıci, !stanbuldan KAzı.m Dem.lr Dün fevkaAlde olnrak kulüp mer- nuıumdan para esirgeyecek değilim ıtın lsUcanndakl bostnnın tu~ 
üçftncfi; '19 klloda Ankıiradan Aztı kezinde ~lauan Fen,ierbAW;c!ller yat Kaç kuru, iktiza ise vereyim de· yanındaki ağaçtan 1nclr kopan~ 
Kiper birinci, İstanbuldan Rızık De- yeni idare biyetıertnı fU §eit!ldl seç- dirn. ihtiyar bir tavuk kesilip lades dal kırılmış ve Burhan kuyuya dlll 
nılr fk:incl, İzmlrdcn Muh:ırrem Can- mlş!erdlr: kemiği çıkarılacak lmi3; onun üze- şeret botulmuştur. İtfaiye ecsedi Ç1'* 

dq üçüncti; 87 klloda Aılkarndan Rc1sllte: Ba4vet11 Şlltlll 8araçoğ- rine de bahaıat tütsüsü edilir ise, karmıştır, 
Ş&trü 'l!alkan blr!nçl, Samsundan ıu, umuml ~tlpllğe: Hacı Beklr Ali kızımın gönlündeki ee;vdalının kim 
Serlt Ahmet ~nvuz 1klnct, Sıvnstnn M hlddln uh be ııııe • Alla-
Adµ Yener Uqi~ncii geJmtıleJ'dlr. dl~ Bayd~, ~ ::~ta~lığn: · P'ilrilz~n olduğu ağnaşılır imlf. Maarif Vekili gitti 
A~ır sıklette Samsunlu Ahmet ra- TekJl, lzailıklarn: Muvaffak Mene- Eh, hu kıyak bir ietir, hemen ya- Bir miiddettenbeıi 

klp"iz olarak blrlncl gelmiştir. menclo~lu. ismnl! Hakkı. doktor Nu- palım dedim. Kadının iat~diği beş tetkiklerde bulunan 
Mii.&~t~ra"'_.'!{'~\•,rulcı_v.ilı:l>ıt.. f.,._ rf'ttrlln eı>tjri'mlvlPrıilr .... ., • ._.,, .... n~- 4 u v · 

şenrtml1.de 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Doktor Galip At~ 
gibi yapmalıyız 

Bugün mühim miktarda 
mal gelmesi bekleniyor ~ 
~~ .... } 

A~ŞAM 

2 mı 

Belediye vagon tahıiı 
edilmesini İ5tedi 

Sahife ı 

AJk tedavi edilebilir mi, edile-Bammer mütercimi olan ba
J;ası, babamın arkadaşı, mef)ıur 
n. . ·ıckldt olan kardeşi Nunıllah 
it t. ç da benlm azb dostum olaıı 
doktor Galip Atacı şahsen tanı
inak ıereflnden 11.nu.iiye kadar 
~ahrum kaldım. Fakat gazete
lerde flmdlye kadar çıkan yazı. 
laniıı büyük bir leuetle takibe
öerdJm. Gayet mahdut olan sağ
lık öfütlerl çerçevesi içinde bu 
satm Ansiklopedik bilgiye daya
narak önümüzde açtığı cihan
lar şaşılacak şeydir, LAtif ve 
niikte dolu bir de yazış tarzı var 
kJ, sanatkan mumla pmdanıa 
arayan biraderinin meslekdq
lan, acaba onu nJçin birinci 11-
mf bir edebiyat üstadı diye tas
nif ve ilan etmezler, hayrettir. 

İstanbul& bugU.n zeyt1nyal' lstlh.sal 11 
mmtakasından Kemal va.purlle ml1-
blın miktarda yağ gelec&ktlr. Yenl 1 

yatlar, yann ve çar§B.tnba gU.nü va- ! 
purdan çıkanlarak piyasaya nrzedl- j 
ıecekUr. Zeytl.nyalı satışları serbea 
bıratıldıtından tıa.te müdahale edll
mlyeceıc. takat lhtlkAra da meydan 
vermemeRe çalıfılacaktır. 

Mevlana, Shakespeare 
ve Esrar · Dede ... 

Her mısraı ayrı dilde bir şiir .• 

On beş gün evvel et fiatlerlnde gö
rülen düşüklükten sonra geçen haf· 

j ta tlatıer birdenbire klloda y1rınl 
1 1 kuruş kadar yükseldi. Celepler İs
ı tanbul için slparl7 edllen kasaplık 
hayvanı getlrteceıı: vagon bulamadık

~ larını llert sıinncktedlrler. 
HiKMET FERiDUN ES ,lı!!'!!ıı~-=-----~111!1!~~-'· Sevkıyata bir an evvel başlanabil-

mez mi? .. Dostum doktor bzect
dln Şadanın vaktile bu mevm 
ejıraf ında gazetelerde ve mec
nu..ı.a1arda pek çok ismi geçmişti. 
~. aşkın - hatırımda kaldığına 
gore - kuvvetli bir müshille ve 
bazı usullerle tedavi edilebilece
ğtni ileri sürmüştü. Nazariyesi 
haftalarca, aylarca bir çoklanm 
meşgul etmiş, bunun etrafında 
münakaşalar kopmuştu. 

O zamanlar böyle yığın yığın 
harb aktüalitelerl, korkunç tel· 
graflar nerede?. Kalenller qk 
bahsine takılmış, sütun sütun 
yazı yazar dururduk! •• 

Doktorun radyoda da bir aEv:ln 
saatıerfo serisi var. Kaçınyorsa
nız yazıktır. Bu muhterem illm 
adamı en gilç ilmt meseleleri en 
cahillerin anlıyabllecekleri bir ha
le sokmasını biliyor. Vülgarizas
yon denen hünerin püf noktasını 
keşfetmiş. 

Geçen akşam odamda radyoyu 
açmıştım; bıyık altından hayata 
giilerken bile hayırhahhğı ve 
idealistliği elden bırakmamağı ba
şaran bu tenakuzlar camii hakint 
hekimi dinliyordum. Zeki!nnm 
bin bir çakıntısı arasında şu da 
dikkatimden kaçmadı: 

Kendisine gönderilen mektup
lara ce,·ap verirken, <ıbunlann an
tak mürekkeple yazılmış olanla
nnı okuyabildiğini, kurşun ka
lemle gönderilenleri seçemediği
ni ıı tekrarlıyor. 

Zarif hatip, böylelikle, laüba
Jillk aleyhine, medeniyetin ica
bettirdiğl bazı şekiller lehine bir 
mücadele açmış oluyor. 

Hakikaten de, 2arurette kal
madıkça kusur edilmemesi ge
reken bir çok şeyler vardır 
ki, mektubu nizamında yazarak 
karşı tarafa gösterilmesi iktiza 
eden hürmet de bu meyandadır. 
Hele bazılanmız. kendilerine 
gönderHen zarfla kağıdın üzeri
ne bir kaç kelime karahyarak 
insana karşılık verirler ki, bu
nun: <ıAI da başına çalıı demek
ten pek de farkım bulamıyonun. 
Nice ecnebiler, böyle bir hareke
te nıaruz kalırlarsa kendilerini 
tahkire uğramış sayarak insanı 
diielloya divet edebilirler maa

İstanbulun zeytlnyatı pl.yasası.ru.ıı .. .._ ı '- b' ı 
tstlh.sal mntALkası.ndaki fabrikatör Ruzga.~ eıtıııtç~, a~aç arın yerdeıd MağruT u tavır a cevap ve.rdi: 
ttıccar tarafından tanzim edlldlğl ajurlu golgeıl tıtreııyor, beyaz bo- - Aralarındaki cÖyle değil 
anlaş~. Ora.dan ne yolda fa.t.u- yalı teneke mudarın üıtüne parça mi? .. > ıözü benimdir .. , 
ra keslllrse burada da ona göre ya- parça gUneı ııııldarı sağa sola, öne - Pardon ... Öyle ya ... O ıözün 
pılmalttadır. ark~ kayıyor ... cKüllüh her za- sahibmi bulamamııhk ... Demek ıi.

Bu yi17.den ~ytlnyaRJ. ftatlertni mankl gibi genç ıairlerle dolu ... Ve zinmiıl ... 
tanzim etmex Uzere tüccarı keadl biraz ilerinizdeki masada yükıek - Sonra bu manzumede benim 
kendint kontrol esulanna dayanarak sesle okunan yeni bir ıiire, kahveci tek kelimem bulunmasa da olabi-
gösterllen taallyet boşa gltml.ştht çırağının bağırışı kanşıyorı lir ... Çünkü eserin iımi cKokteyl> 
Şehriml7.de yağcı ol~ak gö.rüılenler - Doldur bir patlat iki!.., dir ... Şiir Kokteyli ... Karııık ıiirl. .. 
konılsyonculardır. Tüccar, Istanbul Yabancı me~leketteki bazı se- Gördünüz mü}... Evet, bu beyit-
tlatlerlnl beğenmeyince derhal mal ·'-" k h ı · · · · ı 1 d ) d h' b' · b · sevkıyatın d d b ,,A naLK.a.r a ve erını, artıst ve ıaır o- er en, mısra ar an ıo ırı enım 

ı ur unnuı ve una -l'fl k ı d .. .. 1 .. x... d d v·ı F k t h · h · · İstanbu!da hiç bir ce .. al tedbir alına- .ıı.nt.ıı. arıını a gormuş u5 um rvar ır. egı . .. a a ep11, eyetı umumı-
manu~ır. ~ Burada açık hava ve çınu altı ale- yesi benim ... Çünkü onları karııtı• 

sat)flar serbes bırakıldıktan sonra mi de aşağı yukarı onları andırıyor. rıp Kokteyl yapan, bir Şiir Kokteyli 
piyasanın alacatı vaziyet. a:Akadar Yalnız içki kadehleri yerine masa halinde ortaya çıkaran benimdir ... 
makamlar tarafından blr rapor\a. fütlerinde belleri pullu çay fincan- Üstelik aralarına da birer mıara ill
Ticret V&kAleUne l>lldlrilecektir. lan görülüyor. işte bütün fark bu- ve ettim. cÔyle değil mi> dedim ... 

Manifatura eşyaai 
rada... Bir de tavla takırtılan.. . Lakin Mevlanadan aldığım parça 
Şairler tıpkı uzak memleketlerdeki nefis: 

ıiparit edildi artist kahvelerinde olduğu gibi en Men ıir nemi tevem yi leb 
Piyasanın mühim miktarda mani- yüksek aeale ve en dikkati çekecek kerden 

fatura eşyasına ihtiyacı oldu~u gö- makamla manzumelerini okuyorlar. An bih ki mera derüfkeni 
rülmü.§tilr. Şimdiye kadar b!rll.k ma- Tanıdıklarınızdan hangisinin masası- der cuyet 
rlfetııe perakendeci tüccara dağıtı- na otursanız size hiç ismini işitmedi- Manası .ıı.nlaıılıyor değil mn Şa-
lan manifatura eşyası 0rtada..11 ğiniz birkaç gayet meohur ve büyük ir «Ben dudağımı ısıramam, suya 
kaybı:ıluverdlğlnden ihtiyacın azal- şair> takdim ederler, Ve siz bu son girerim> diyor. 
mae idıtı ti anly~ılınl csla yeni 1 81P13ri.şler dercede meşbur, fevlcalade meşhur Genç oairi • ağzında Mevlananın 
v r ~ r en parlş er gedikten · ı · b' '- h' b' .. ı · · d k 00· ı · · sonra """:....ee e,,• ~ı rb Uzd oaır erın ır teııt mısraına ıç ır yer- şıır erının <: e ı manzume en gı-

J"""" ·~ se es ve y e d 1 . . . B' b' · 1 •V• • .. ellisi de birlik tarafındl\n satıla- e ruge meyııınız:l ıaoarsınız. ır ı manas!nın acayıp eotıgını goren 
caktır. yandan da cmemlekette ne çok şa- yanımdakı arkadaıım arbk dayana

M!Lnltatura ıthalAt taclrlerlne ayn ir varmııl. .. > diye hayretler İçinde madı ve kavga edecekmiı gibi hızla 
ayn tebllğat yapılarak slpai'lş m1k- kalır11nız. Burası kahve değil bir haykırdı: 
tarının derhal bl!dJrflmesl ve mal nevi edebiyat akademisidir. - Yanlıı ... Yanlıı mlna veri-
geldlkten sonra satacakları kimseie- BiT müddet devam ettikten son- yorsur:.uzl. .. 
rln ıslınlertnln verllmest istenmiştir. ra uzaktan kimlerin oair olduğunu, . Dostumun hiddetini güç zaptet

kimlerin de olmadığını derhal an- tik. Mamafih o bağıra bağıra: 

S b 1 . lamanız kabildir. - o dediğiniz ıu manaya gelirı 
0 8 m ese eSJ Şairlerin kıyafetlerinden bellidir. c:Ben öyle dudağını ıalatmakla do-

Çünkü nasıl eskiden edebiyatçıyi yac:klardan değilim. Beni kendi ır• 
harabati giyiniıinden tanımak ka- ma~ı.na at, ruhumu ancak ~. ~a~dı

Piyaaada soba az ve bilse, bugün de genç pirlerin husu- rabtlır.> Ad~ladık1İ1 mıd) ~·· Şıırını~e 
fiatler yüksek s? giyinişi hemen kendi.ini belli ma zen_e ıye u an ıgınız şeyın 
__ eder. işte mesel& ou karıınızdaki a- manasını bilmiyor1unuz. 

. dam §airdir. Pantalonu dapdaracık, Masada bir mİ.İrlakaıadır baıla.dı. 
Kıt ya.Jdaıtıkça odun. kömUr teda- v d d d"" r b 1 Fakat kimıenin bunlara aldını bile 

rıtı herkesi meşgul etu~l glbl aoba ayagın a yan an ugme ı ot ar •w " " ... 

zallah. 
kullananlar soba bulmakta da gUç- var. Beyaz hacı :yeleii giymiı .. ,Ya- eUıc• yok. Çunku aıagı ~ukan her 
lüğe uğramaktadırlar. Geçen sene kasında bir çiçek, bıyıklar, bu çeh- nıan~an b~~·. ~~?zer munakapla-

• • • odunsuz kalan halk bu sene daha reden kaçmak istiyorlarmış gibi, rın yukıeldıgı ıııtılıyor .•. 
Galip Atac'ın izinde yürüye- ziyade kok kömürüne rağbet etınlş- gerilip aııağıya kaymışlarl .. Şair nar- Ed b • h M' t' tt' 

rek daha bir takım laübaliliklere tir. Bu 1tlbarla geçen seneye kadar gile içiyor ve gözünde tek gözlük e ıya n 11 ıngue 1 

harb ilan etmeği medeni müca- odun sobası kullananlar bu sene kok var ... Arasıra cebinden paraıüt ka- İ;..to biraı. ötedeki başka bir ma-
delelerimiz arasına koymalı. kömürü yakacak soba tedarlktne dar kocaman bir yazma mendil çı· sada, ıon zamanlarda her genç ede--

Meşrutiyet zamamnda Cemal mecbur olmaktadırlar. karıyor ve burnunu vapUT düdüğü biyat cereyanının bao111da görünen 
paşa tJsküdar mutasamfı iken Soba tlcaretlle me§gul olanlardan öttürüyor!. .. lıte Küllük'den bir ıa- Sadri Ertem'in etrafını bir alay genç 
vatandaşlann sokağa entarile blr ~ı bu vazJyeU blr fırsat ola- ir tipi ı .. şıJr aarmıı... Hararetli bir bahiı 
çıkmasım menetmişti. O zaman, rak ~e!ıkkl ctme~e b~lmışlardır. lkl Mamafih daha böyle birçok şair devam ediyor. Sadri Ertem en genç 
pek çok kimse: 
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en küçdilk nutılma.ra boyda tipleri çizmek kabildir nuil ic;inde bir edebiyat Miaten~ 
- ra arasın a sa an blr sol.ıa . .. .. 'b'd' o h y d' 

- Keyfimize ne karışıyor?... son günlerde kırk b~ Ura.v~ kadar G • b • .. guette ' gı ı ır. atta c e ı me-
Bu ne istibdad! .. - diye gürültü- çıkmıştır. Buna mukabil yeni soba arıp ır fllr... şal~• c~lerdea bile d~h.~ 5ok sonraki 
ye kalkışmıştı amma, şimdi otw: sayısı pek a1'Clır. Soba yap:ın fabrl- Masalarda birbirlerini isimle ça- nesıllerlfl batında gorul~r ·: · 
küsur sene öteden bu yasağı kalar bu sene lmalAta pek geç baş- ğıran yok ... cÜetab tabiri ne gü- İşte arkamda hararetlı hır konuı-
muhakeme edelim; her halde ladıklanndan ancak bir haftaılan- ne duruyor}... Zaten burada her- ma: 
sokaklarında entarile gezilen bir bert piyasada yeni sobalar göril.!me- kes üstat.. . Konuşulanlara dikkat - Aman ıöyle de yazayım ... 
Türkiyeyi hiç birim.is arzu etme- ğe başlamıştır. ediyorum. Herkes kendisini, keındi Fevkalade bir ıey .. . Tekrar et ba-
yiz; bunda bir Afrika yahut geri Bundan başka Avrupa malı bazı dehasını övüyor... kayım üstat .. . 
Asya müstemlekesi man2arası l~ ~kbadlann da piyasada sekcıt:n yeni tanııtığım cPek meşhur ve Ve ıair tekrar ediyor.·• 
b 1 raya a ar satıldığı görülmektedir ı_ b" "k b' · b ' d B ' -1 u uruz. Yakacak mesele lnd • peıt uyu > ır genç taır ce ın en ana para ,ou ... 

F k t kk b k . s en başka bir de '- d v b' kA... b 1 t b 1 a a , aya a ısını çı arıp pıs fahiş soba satı§'lna başla h 1 çııtar ıgı uzun ır agıttan ana en s an u ... 
(ve hatta te111iz) çorabiJe umu- kı sılrocak• lfü va:dyett:rı~ı:ıı- son şiirini okudu, Bana tombul tombul 
mi yerlerde bağdaş kuranlar; Jann bu işle yakından me,.~ul olma: Bu orijinal bi. ıiirdi Aynen k:>p- Liracıklar, paracıklar ... 
- tren koridorJannda pijamay- !arını temenni ederlz. ye ediyorum: Ve bu ıaheserden ıonra mUball-
le gezenler; - halısını yukarı O sküdarda kömür Seherde baga geldi seyre canan ğalı takdir sesleri ... 
balkondan balkonumuza silken· b ")'..,, Neler seyreyledi bidar olaaılar Gençler arasında latanbulun en 
Jer; - nöbet yerlerinde önümü- .. ayı ıgı Therı what ıhould war be meşhu yerlerinden biri olan Kül-
ze ~eçenler; - randevusuz mi- Y~~dıır ha.lkının, kok ve maden Öyle değil mi? . lük. e dair bir de fıkra lıittim ... 
safır gelenler; - sapkası ba!illll· ~?muril teclarıkl husu.suda çok güç- Ben şa~kın ıaşkın yüzüne bakar- Oir gün Nurullah Ataç bu Küllük 
da ta yazı masamızın yan~na luğc uğradığını ve köınilr ted"arlk et- ken 0 devam etti: kahvesine gitrnif ... Bakmıı ki ayak· 
kadar yaklaşıp da iistelik işini :ı:: istlyenlerln ya Kadıköyune, ya- Men ıir nemi ,evem zi leb kerden ta duran bir geaç yüksek a:ale ıöyle 
g-örmemizi bekleyenJer- - ne-.ıa- ta Kuruçeşmeye kadar gltmeğe An bih k. d--C!"~'- . d A et söylüyor: 

. ' mecbur ıı:aldıklannı yazmıGtık ı mera cnu-Kenı er cuy 
ketle memurıyet nıasasmın ya- Kuruçe§meden UsJo:üdara • kadar Nature is a revelation of God Bir tebeşir ... 
nına kadar yaklaşmış ?lmamıza evvelce rıat murakabe komisyonu ta- Öyle deiil mi? lki zar ... 
rağ1nen adam nuyız dıye 'kafa- rafından konan flatlere vesait bul- Ve ateıl. .• 
sını kaldınp yüzümüze bakını- mak kabil olmamaktadır. Bu itibar- Zaman gelir yine zerrin kadeh alur Münakkit bu ıiiri son derece ber 
yanlar; - aramı:ıda hiç bir ak- la dalmt ~ncümen vazlyeti tetkik eline ğenmiı ... O kadar müteha11iı olmuı 
rabalık, ahbaplık olmadıb halde, etmlf ve Üsküdarda bir bAyllUt da- Na basiyaüt bu _ nİ ki gözleri heyecandan ya,h genç 
(~ardqim! Canım! Ciğerim!) h~ ihdasına karar ver~lştır.: Bu Myl, Öyle değil mi? adamın eline yaı-ışmış: 
dıye müraice lüzumsuz s<nler munhasıran maden komüru ve kok Şa§kın §.ırkın ıordumı - Harika!... Şiiriniz bir hari-
sarlederek terli ellerile yanağı- sai:~:~ır. a - Fakat ilk beyit bana yabancı ka ... Sizi tebrik ederim, azizim, teb-
mızı okşıyanlar; - hülasa, irili müril sat Ve~ ~~!it k~~~;111~ kok kö- gelmedi .. . Esrar Dede'den mi} rik ederim ... Siz 1942 nin en Lü-

mesi için belediye, Devlet demiryo!
lan nezdinde te§&bbüsa.tta buluna
rak EskJşehlrdekl koyunlar toln va
gon tahsis eclllmestnı rica etnılftir, 

Nohut, bakla, f aıulye 
Nohut, bakla, fasulye ftatlertntn 

yfikseldiğinl yazmıştık. Evvelkl gfln 
boraadakJ satı,?larda nohuda t&adQf 
edJlmem{f, fasulyenin kllOBU 45 ku
ruŞa kadar satılmıştır. Mercimek ise 
bir hattadanberi hiç getırilmemlştlr. 

Nohut, bakla. mercimek ve fasulye 
tüccarlan a!akadar makamlara baş
vurarak Anadoludan İstanbula mal 
getlrtlmedlğtnden ştkA.y'et etmlşler
dtr. 

Müst!\.hsU geçen sc:ıekı sa.t14lardan 
epeyce para kazannll§ olduğundan 
elindeki yenl mahaulü derhal satmak 
zaruretini görmemektedir. 

Borsa satışlannda. pa.tate.i flat1 
yenldln yük.9elmlştlr. Halk, patatese 
eskisinden daha çok rağbetı g&lterdl
~lnden satı.ş~ar artmı~..ır. Diğer ta
rartan pastacılar, kurablyeciler ve 
bilhassa. sandvlççller piyasadan 
patate.. t-0plamaktadır. Patatesten 
yapılan sandvJç er artmıştır. 

Doktorlar 
Etibba odası gazeteıinin 

bir yazııı 

Aşla basur memesi gibi te4a
vfsi kabil bir hastalık olarak ka· 
bul eden cesur ve nikbin doktor, 
dumanı üstünde yeni bir kitap 
çıkardı. 

Bu kitap ccErnest Jonesıı in 
«Psikanaliz,, adındaki dikkate 
değer eseridir. 

Bence doktor olmıyanlar için 
tababetin zevkle, merakla oku
narak hemen hemen biricik ta
rafı da insan ruhuna ait olan 
kısmwr. İzzeddin Şadanm çe
virdiği kitapta 'Rüyalar11 bahsi 
üzerinde biraz durmak isterim. 
Burada deniliyor ki: 

«1900 yılında rüya umumiyet 
itibarile ciddi bir ilim adamının 
ı,tiğal etmesine değmez telakki 
olunurdu. Çfüıkü rüya, uyku es
nasında dimağda husule gelen 
gayri muntazam cJsmani tesev· 
vüşlerden doğma sa}ılırdı. Öyle 
ki rüyada psikolojik bir m~na 

bulunduğunu iddia etmek keha
net kokardı. Frend'in mesaisi 
sayesinde şayanı şükrandır ki 
rüya tetkikinin yalnrz ciddi bir 
iş değil, belki de psikolojinin en 
mühim kısımlanndan biri oldu
ğu tanınmıştır.• 

Hasta teclavısı lçln çatınlan dok- Evet epey zamandanberl ilim, 
torların icabet etmemeısl etrafında tababet rüyalanmna da el uzat. 

son gfinlerde bazı gazetelerde vak&.- mıştır. Ve bana öyle geliyor ki 
la.ra dayanan §lkAyetler ve n8frl- pek yalanda ilim adamlan ara· 
yat, yalnız halk arasında değil, blz- sından asri riiya tabircileri çıka· 
zat hekimler üzerinde de MÜhlm 
akisler doğumntttı:ır. Etı:bba. odast caktır. Caddelerde şöyle livhalar 
bu işle yakından alAka.dar olmuştur. görmemiz mümkündür: cıHer ne-

Etıbba. odası gazeteslnln 30 unru vl rü'ya tabir olunur.n Hattl 
sayısında çıkan bir yazıda bilhassa daha şimdiden nıh doktom içhı 
şöyle denilmektedir: 11Clddl bir has- «rüya tahlili» hastalık teşhisinde 
tanın tedavisine davet edilen blr h"- en ise yanyan müspetler ara~na 
klmln, davete icabet edebllecek va- ginnlşttr. 
zlyette, kudrette ise, onu yerlne ge- Deniliyor ki: Rüyalarla insan· 
tlrmete çalışmıuı onun en y11ksek Jann en büyük korkularını ve en 
ve kudıd blr vaztfesl ve vicdanının büyük anulannı anlamak milm
en asll blr duygusudur. Bu, heldm kiindiir 
ruhımun, nws!ek ka.ra.kterlnln tM>U • .. • ...... 
blr icabıdır Elde böyle hır anahtar oldu.a· 

Bu formruü burada tekrar ederken tan sonra asri rüya tabirciliif 
bir he~mın ds ha.yatı bllWn icap etmek işten bile değildir. 
ve zaruretlerine U.bl blr insan oldu- Faraza .size gelen bir genç 
ğunu ve onun da hattA maddl men- adam uzun w:un rüyasını hikl
faatlerı Jstlhfaf ettırecek kadar ye- ye ediyor. Bundan anlıyorsunus 
nllmez bir lmkAnsızlık içinde bulu- ki delikanlı ev bark, çoluk çocuk 
na.blleceg-tnın takdir edllm&sl lıizu- sahibi olmak, bir kelime ile <ev
munu hekim davet eden ailelerin lenmekı> için şiddetli, önüne ge
diklı:at ve ln.'laf nazarlarına arzetme- çilmez blr arzu duyuyor. Bu mu
ğt bir borç blllrtz.• kavemet edilmlyecek kadar kuv-

Okuyucu 
mektupları 

Bebek caddesinin 
çamuru -·-Robert Kolej ıle vapur lskeJesl 

ve tramvay arasında bir tek yol 
vardır. Bu yol tAmlr dolayııılle ve 
yağmurların teslrlle geçilmez bir 
ha. e geLmlştır, Yoldan sökülen 
ta.9lan istlt edecek mtisalt yerler 
olduğu halde bunlar plyade kal
dırımları üzerine konulmuş ve 
yoldan geçen binlerce klşlnln 
menfaati b!rnz o'!..<nın gözeLilme
mlşttr. 

Yaya kaldırımlarından ~!arın 
kaldınlmasını ve Robert Koleje 
kadar geçllebll~k b1r plyade 
yolu temin edllma'1 hususunda 
allka. goot:cnneslnl sayın belecH
yeml2den. bütün Bebekte otu
ranlar ve her gün Robert Kol~Je 
giden yüzlerce talebe nanuna, 
saygılarımla. dilerim. 

Sa.llhaddln Eser 

vetli l!itekle o enlnde sonunda 
nasal olsa evlenecektir. Bunun 
için kendisine: 

- Sana niklh düşiiyor azi
zim! .. diye riiyaSIDI tllblr eder
·ı~ aA ·zmtsztnumrp[lt ~Jll zıuas 
ki de o sizin yapacağınız telkin· 
le hemen gider evlenir, sev.aba 
da girersiniz. 

'Yazık! .. İnsanlar hiç olmazsa 
2'eceJerl ne olduğu belirsiz hlı 
aleme dalıyorlardı. Ve rüyaların, 
rüya göm1enln tadı da bunun 
hududsuz esrarında, tamamile 
meçhul bir şey oluşunda idi. 
Simdi rüya ilmin maddi ve katt 
ölçülerine vurulunca ve rüya 
tahlili, idrar tahlitl gibi adeta 
bir laboratuar mesaisi haline 
girdikten sonra bütiin şiirini 
kaybedecek... Bari doktorlar rii· 
yalanının bize bıraksalardl ... 
· Hikmet Feridun Es 

Abone bedeli 
Türkiye Eenebl ufakh, hususi ve umumi hayata ka son kaışrıa ada.hlUe d kğönd.~n ha1ı- Muhatabım tasdik etıti 1 yük §airisiniz. Hakkınızda bir tenkit 

anz olmu• b"t" )2-.. r n e mur ver - v • 1 . . ~ u un aıubaliler, ıecektır. - Evet illı: beyit! Esrar Dede-- yazacagım. 1 
fertlenimızden v_e cemJyctimJrln Bu bAylln taallyete ~eçebt:ıne.st den... Harbdeıı b hseden ikinci Genç adam, tatkin, cevap ver- R A D Y Q 
ı~anev rhstyetınden doktor Ga. ve Kuruçeşmeden 'Ü'sküdara kömür mısra ise Shakeşpea.re'ındir... ikin- miı: _ 
Jıp Atac m kurşun ka1e~le mek· nakledebllmesı Jçtn dalml enciimen ci kıtanın ilk beyti Mevlana Cel!- - Fakat ben §alr filin değilim ._ ___________ _. 

Benelllt 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylıt 

1400 lrurut 2100 tutut 
'150 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

tup ya~anl~ra ~arşı go!rterdiği nakliye ücretlerini de bir nıJktar leddini Ruminin, ondan sonrald efendim... Sadec~ tlurada garso- Burünkil proıram 
Jstiskah gonnel!, yaptıldanna, arttıracaktır. mısra Amerikan --iri Longfellow' num ... Te:r.gllıtan bir tebeıir. iki 12,30 Program, 12,33 Müzik cuı, ), Posta ittihadına dahll olmıyan 

ki a ı ı dı ,,.. .,.. tcnebl memlekeUer: Beneıııı: 
rapaca arna~şim n c! m~ ı r- .................................... "'""'""'"'""'""IHIHO- un .. Son kıta Şehislam Yahya efen- zar İstedim. Şu köşede oynıya.n tav- 12,45 Ajans haberıerı.. 13 K&l'li!k ma- 3800, altı aylıA'ı 1900, tlc aylıtı 
ar. Hatt • e . r ;::; e.~:e ~~- ru dürüst mektup yazmak terbi- dinin ibir mısraı ile baılıyor. Ve en l.ıı.cılara :ve-receğim ... Sonra ıurada kamlardan şarkılar, 18,03 Fasıl heye- ıooo tururtur. 
ı;anın ~eşrutave.., ~os .. rdığj Yesinl, seyahat kılığını komşu- sonraki Asurice bir parçadır... nargile içen müıterlnin de atefinl ti, 18,45 Dans orkestrası 19,30 Ajana 1-------------11 
sert Beledıye yasagı ~k luzum- luk adabını, hemşerilik nizam· Esrar Dede, Shakespeare, Meıvla- tazeliyeceğim ... Onun için cBir ter- ha.berlerl, 19,45 Konllftlla, 19,55 Şar- Telefonlanmız Bqnıohanir: ıos&s 
Jud~ .... (K~sabalard~~ı .~eştama- Jannı, memurluk usullerini, şe- na, Longfellow, Şehiılam Yahya ıbeşir, iki zar v:l ateıl> diye bağır- kılar, 20,15 Radyo Gazetesi 20 45 Bir Yal1 1$lerl~ı~!~ ;.::are: ıoal 
la bli'rlinmuş tek ~ozlu umacı rem bir yurttaşa hitabediş hür- efendill ... Aklımi kaçırmalt üzere- dıml... halk türküsü. o~rentyorus, 2ı Konu.- 1-------------1 
kadınlar hunu çoktan haket- metini bilmeyenler de varın yim... Hikmet Feridun Es ma, 21•15 Mllzlk (Pl.>. 21,30 Konut- Ramazan 3 - Bızır 13% 
mişlerdir.) • . Tıpkı, meşrutiyet yılla.{~da . Hemen hemen her mısraı ayn ma, 21•45 Senfoni orkestrası, 22,30 8. tm Oft ört tkt. Ak. Yat. 

Tek ~başma, ve he~ hı~hkte b.u İstanbul entarili bir fellahlar dılde ve ayn bir ıair tarafından ya- En Güzel Çeşidi Ajans haberleri ve borsalar. E. 9,36 11,17 M8 9,21 12,00 1.33 
medenı cesaretleri gikt~rırsek bir memleketi halinde bulunduğunu zılan bu acaip ıiirWı sahibine sor- Yarın ubahld proıram Va. 4,58 6,39 13,10 16.42 19,21 20.58 

nesil geçmeden şa~,cagı~: V• diişünerek şimdi ~aştığımız gibi ... dum: . p E R ı• de bulacaksınızl · 7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça-ı İdarehan! Babıll! elvan 
- Aman yarabbı.. -dıyece~z- - Pekı bunların içinde ıizin ne• lıştıralım, 7,40 AJant haberleri.. TM Acımusluk sokak No. 13. 

he'Ş oıı sene evvel aramızda dol'· (Vl • Nı1~. yin~ var l.,... • • Milzlk <PU. 111••••••••••-
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1957 de çıt .. ..-- adam 

IST ANBUL H YA fi 

Sivrisinek mücaderesi 



TREN ] Gördüklerim, duyduklarım 
YEDİKULE ZilDAILARlliiil Bat t.rafa S inci Alaifede) neke boru, kuqun dildtık, JUVartalı: 

Tefrika )Jo. 10 Yacn: lskender F. SERTELLİ 
Genç ·memur kımıızı kaaketni si-ileri uatte idi. Vakit seliace blba. İdare kandlll denilen kilçücilk llm- a.yna, bal• tarak. lttıc;ücült letan&a 

baya Karamanh batb.1dan :ranm ar- aluıır, 90C'*1ar .mndkinQi.. 
.-ek iataqonun önüne çıktı. Kara Ebp1a pliyordu. Lokomotifin flD. fitil; daha btlJOlil bq numara- (80 para) J&~ 
.. omotif dumanlarını etrafa uYU- önündeki çafte qak azaktan sörünü- bsm.a atzma hdar ıu yalı. Otuzlulı: ~imin ı;ıMltl_ TOaeHn ~---=====-••-===-••-=====•••' 
ıra uvura geliyordu. Tren, il~on- yordu. blrincl meftll. ICabt.tap, Beti Gene bu kısımlarda Blaantinler. ~ lıll ~muhitinden ba§ka hiç klm-
(la durmadan bütün hm ye sürültü- Lidd!l Ahmet Rqıp dört tenelik (20 para) ya: O'stfldara, Salac$, Hareme glifttt.e :nanmda mahpus veya zindan ola- aeniıı dllctatlnl ~emlftl Hatıl 
\ılile geçti. Hattı ba sefer eon vagon- tecrübe.ne; bu .. fer trenin selitia- Yenlcaml &ıtınden dlhı~r d!lnmez bileti. Pekmezli 811 mahallebl.1ln!.ll rat: kullanılan cAnemu. ve cİzat Adman Yedlkuleye stıldılt • zanun: 
ilan poata torba.na bile atmadılar. de bir pyntabülik lıiasetti. Tren IOlda. durmadan çm11ratı öten lı:ıvır- tabalt. senar baloncunun balonu. AngelOb kuleleri vardır. - Pa4Jılahtan gtzll içki lçUtl için, 
lünkü cDokuz Kavak> köyüne tıi· adeta yavaıt geliyordu. Nihayet eb- cık saçlı, (çar ebru>. t.omıbalacıt c:1e- Vemecllertn namlı kolacw Bedrolun ı..te üç kat ol.an bu Teodoe auru- gözden ciilfmttı ı ıı 
~ek ne bir mekbıp, ne de batka pres her zamanki gibi bütün lfıklan lltanhnm dtikönın~. hazım.mlar yatabt. kolluk tol&laması. KAiıt nmı birinci duvarma bl:tlflk ve tab- Diyenler bile Vardı. İgki ya.satı o 
'8r teY YardL pınl pml ~ bir lıalde tam i.- KtratuıH, lı:um saneıh1ı8r Qı.rı:ıf, mtı- KaragösJeMen Şirlnhı babul, Tuzırull minen aralan 70 metle ft blrtOiU bdar flddetle tatbik ediliyordu kl. 

Ahmet Ragıp tren •zak~a tuyonm önünde darda. leyytııler Ka)'Jfdalı suyu içe~erdl. Betir, Detnet üst.ünde turfanda kl- dön töte. dllerlerl .ııelds, altı ve na- her hangi bir kimse zindana atıldığı 
Eadar onun arkasından baktı. Son- Tren tefi istasyon memuruna Kuruş yerd.lnJe bir de fil.Malı kibrit ru. BamJ&nm Jilzil Hamal balılı· diren Jedl töte ve bir ltlll topar.at zaman, ilt hatıra gelen eey o ada-
• tekrar istaqon binasına trirdi. doiru il~Jedi ıve ona: al!.. • nm, -"* domatesinin; tura tlSfıe,e, oltrıM üzere Marmara tıyılannc:lan mm içti ~it olmasıydı, 

. A Ka"""·-- "'e,. ... ...._ .. ft .. ,. .... _ g1 mücver, taratora konan bayat et- Tekfur sar&J11la tadar N kulelll var- Murat deTl'lnde bundan daha mO.. 
D k Ka _L d--!1 ba ••e - nza var ••• Trenia burada •YV• • v~•Ç&& ... nn -.....u- - _._ ..-.,_ 

« . 0 ~ • v-. > 11111Uef' y..... .. .. • bi oldu mu KaratoJ börekçi tınnın- m,..IU - Koca tabalı: paparaya dtr. hhn suç tasavvur edllernemt. İçmek-
eankı nıçın a.taqon yapmıtlardı) •• durm-:aa. ~~bur old.upnu ı.tuyon- dan turu potaga alınır. !ınruıı ta- :retecet ~ 1811. Balıkp:uannda- Bu büyült duvann &ıtlnde bir a- te mar g&sterenler auç tı..tüncle ya
Bunu küme anhyamavh. En yabn Ltta bildainiz... eledi. • , Pı&mıda mal aahibi Huan beJln tat- ti Doktorun meyhanesinde maa me- ha. IOllra daha mulıtaall olan •Koll- lralandıklan zaman derhal idam edl-
.öy: iatuyon:. bir ~ iki uat ~et Rqıp • ba 1p yaptıktan bu Qubutlu •UJU ııc,Ulrdl. (\'e 1A.- • dilsin dubleal.- tanthı Kın.. un gene talellrle mi- llrd1. 
azakb. Ve cDokuz Kavak> cec:ele- aonra utaayon binasından dlfUI tin aatın 0 tarata ba4cma. Sucu dA,11 (40 para> ile: cehbez ikinci küçüı: duvarı ve öntbı- Sultan Jılmü çok defa kıyafeU.nl 
ri petrol l&mbuile aydınlanan, mi- çıktı. Adeta heyecan içinde idi. AY- anç ~l kadar, taptara ilme ilme Neler olmuıh? Keıtnaemıe verenle de gene bir saha ve bundan ııoma tebdil ederet, geceleri cellltlarile ve 
Jlimini bir iataayon binwndan o,... rupa ekapreei ilk defa ba,le tam keçe parpmu ~ bardala memıetet.m her hancı dlyarma tel- da tıçtınctı müdafaa hattı olarak ge. adamtarlle blrl.Utte şehri dolqır, gizli 
nıtti. brwmnda dun17ordu. daldınp daldınp i&IUm ,.ııana gıcır gratı c;et. KaraJı:6:pclen. uaıataaara- nJf ve derin blr hendek gellr ki, bu- içti ,erlerini al'8fbnrd: 

Yolcu trenleri burada hemen be- Biltün vqoalar pml pınl yanıyor- llC1r Jlbr.) Ja. GaJataara.rdan eıtUP. Al&mcl D1lll lıo kenannda maapllı bir Astar' ••• 
men hiç durmazdL Araaıra mal'fllll'" du. Senelerce petTol llmbuına alı- Tibıelln fUl'IUll lalı1da Qdncl mev- daireden Tablme, ~aninden Ye dit kenanılda ,._ bir Astar mnbr-
CI" teni • ı· yük b a1ur f&D sözleri lc:leta kama~oıdu tüne ctrtıır. Tine! mevdanmda fes 8ultan llabmut ttlıbeelne. oradan bUl bahaıur. cKanlı kuyu• hakkındaki 

dedikodular ~ :ıı ı:rd gi ır. b kadır veya Lobntah v .. onda maaaı....; üe- tabplatllıp dumanı tbtÜnde glyWr, AV&aıa blrlncl mevki tramftyla Yatın ZMDADa tadaı'. bu hendel:ln 
r r ı. ıte u ar··· .• d aba. rl rd AL bol aotank laJDıalt pota.ça mideyi git. Köprtıden atla PJ. Mehmet Ali enelce IU Ue dolu oldutu zamıedlll-

Genç memur tamam dört aene- tün e JU ar yanıyo u. l'Ylmet ~ ~ tepeli blJJB)ı pqa h•nmm eltnidlıti Reaep&e tAae JIDl'du. Ba!bulıı. miteha-1ar (1) cKanlı lı:uyu• etrafında, hallı: dlHn-
Clenberi bu kut uçmaz, kervan seç- RacaP. ~ lflimda aeyalıat ~ ,._ dllclUr, (stamboul) {Leyant dolUIU nefts dondarma71 Je. '1'abkn, taıafmdan JaPJlan tettltlerde dalma de dollf8D dedltodular aruında ger • 

. mez köy iatuyonunda Adeta bir de- ~~Lhzarif ~~·~ • erkeklenn Herald>, a. Tuıq~). (Yolllteur Tepebafı bahçelerine slr. latıedllln aans ve kura balundalu ve dilfmana çetleten vatalar da vardı. Meaell. 
Diz feneri bekçisi hayab yqtyordu. ·~- 7~~ yİyifl~ ~tı. Orlental) gazetelerinden blrl cebe ko- birahADede Bomontl blrasının bu'- btı mlnta olarak kullamldıltı ~ Dördünctl Mura' Batc:lat seferine 
Burada en çok haaretipi Qektiii teY ~Clll bınumın tam onüne se- nar. dalım devir <YanJ, NHcoll ~rde flhnlfttr. çıkmadan aaray haremafalanndan 
cinsen yüzü> idi. Hayabnın hiçbir len bir y .. tiıklı vaconan peaeere- Her aabah alaca ltaranl*ta Patıh- Bavyeramn 8pateni 80 para.>. GaJa- f.ate her titlfl dtifman hOcumlan- btrlni Yedlkule zlndanlanna attıı
zamanında cinısan yüzü> görmenin lerinclen biri açStı. Birdenbire ora- ten BQnlde ftrall, nlra atar libl tadaki .&ınalıtda. Kılbmnunda. Ban- m m_.nmet etmek üzere Blzana mıt .. ve blrltaç glin 8CrTıı da= 
bu derece büyük ve mühim bir ih- da bir pnç kadın belireli. Y atmaia <llalll Ç&1lr peynirUıe, erbabı btllr> d*IMımunda ratımn taralatlltnl ~ taratmdaıı uırlaı'Ca - O telllhın bap vu!"'lsun. 
tiyac olduğunu hiç hahnna getimıit bazıdanmıt bir hali v•da. Ahmet dı,e ortaıııı çınlatan uçatmuı pey. &ıüne toJ. Rama•nm on beflnıden :m.. ~ .:.. m~ lılWı- Demişti. Padişahın iradesi derhal 
CleiHd.. Rqap onun arbnd.ld elbİ1e7i. pek nıru pidesi dvdeye atıb~ -vakit biraz IODl'a llırb.l Şerifte. d>tl bafb. içi- dhır 1~3 Iet:t h6cum ~ ,erine getlrlllyor •• haremataanın ba
• Arasıra civar köylerden 1relenler zarif bir 1recelik olarak tahmin et- daha ıreclklnce Şehadebatı caınlal- nelen boyalıda• -~Uf, ~uraal deni· ~ ve asuiı bir .:ın1s ~ fi teallerek bir tepsiye konuyor .,. 

-'- . . - beri • , 1 • CIİftİ. nfn lı:eraJrıola tarp kapısında: (Şam cam n ,,...,,.& p--..-. . Ya•- 8al'aJa ır&ıdeı1U10r bnı da cKanll 
~ Htm-..: ıçın ote getirir :'9 Cenç adam bir an a ak e - lfl, Şam be~. elit dirhem 1lnnl, ruculLkn gece de Karag&ııe, medda- edeııüJıerek sukut etmiştir. WJU• ya alcıtılıyo;: Zindan muhafı-
Clı. O umanlar Ahmet Ragıp koy- .. .. Y ~~ ruııı gam gur) u tutiuran alt Ara- ha 10Da. Byilpte lı:a.Jmatm lti'Jeııdnl. Teodoe surlarının Marmara sa.hl- zı. barmaA'alarmdaıı hoflanmadJIJ 
lüleri lakırdıya .utmak isterdi. zun°:J,ıen m.,h~e ~ ara- bin lolmıulJe atız tatıdaııdınhrdı. BeJtoıd& ~m ymDU.facılmı kıvır. JJndet1 DabMbane tapm Ue • Tekfur- için za"ten ailesi olmıyan Arabm ce-

F akat köylülerir. ağzından likır- ne .t oauna onu .. ,_ RJurww:anJat"da, Dlrelderar&8l'nın İkfncl meyklle Kadık6'0ne var. Pe- sarayı araauıda ~ veya 6rilltlm.üt sed.htl teallm edecek bir yer bulrunı-
;.lı dirhem dirhem. yeni ölçü ile, rettı. en ınethur gaJCl)&n Hacı Refitte, neı1>ahçede fener betç1Jeı1ne daya- Cilan on Mrt tapım vardır. Bunlar- yor. Oesed1 kuyuya atmak ldet oı-
IP'•m gram çıkardL Getirdikleri teY• ~deta eon zamanlarda c~d~~ kaın etendlck c;&7ID kadehi; aalaf nıp kulenin dlblndelcl Jiiz JJllıt dan cAltmbpı. itlnclsl, Ye Yedlku- madıltndan, bir nöbetçi !!e surların 
leri bırakırlar, paralannı alırlar, denilen mahlılku unutmut ııibı idi. Jculfibelerde aJt bllJlı, Hindistan eJ- ataca lcurulmut MlmcM1a kolan vur. lenin umunw. maMua olan bpısr da dışından denize attırıyor. 
eom• iatuyonun arkuuıdan t~ Sonra bu ne kadar batka. ne kadar derbuı. bet bacaklı buza.tmm, ll- (Gfln cuma ve ııuann p~ee. ara- ~flr. Bunlardan baZllan Blrlı:aç gün sonra Kadıköy ilıyıla
lere doiru yola çıkarlardı. Çünkü deiitik bir inaandL tınlı "6'11Jen kedc tafaıım tema- da da hoppa hanımlar bulanup, .ere bDlbare tam1I! edilerek Ozerlertne ti- rmdakt balıkçılarm atına bllrilı: bir 
~yler o tepenin ark .. nda idi Ahmet Rqıp onu neye benz.ete- ... (Ulpır, çocuk ıo para): Parlat aerpe aallaıuıiarten COfup, Leblebi- tabeler lronulmQlltur. fet tüılı:ror ba1*çılar ys bir tılıt; 

Ah t Ra b h ı · bek ceiirıi bilmiyordu. Kadına bakar- bil nlfan baratalannda haft ti- et Hortıor'dati (Büncak> tork6ail- "7& bir "6Peır. bahtı tutuldutuna 
me 1' men eyecan • - k aiti b" ~-L- __ u! L .. _ı__ tettma atamı· erratıard& ııraıun n1l tuttururlarsa. bekçi atalar daha Bizanslılar devrinde oldulu. llbl. ,.. 

lediii feY· bu minimini mütevazı . en !na ar ~ rcn&U &~· bolldunılinua da ba parafa. da ıster. çeyrett. iki çeyrett topanr.. Tlıtier zamanında da Tedlkulıe ve annederek a •• çekiyorlar •• kesile b&t-
köy istasyonunda durmaia ten~ ıpek )'llrlnlan seli,-orda. Komparti- DaM...... __ ..___ lardı Altı1*apt lculeled JD&bkf)mtara ay- h bir Arap ceaedl çıkınca flLIU'IYOr-

··ı . 1 1 • "d" "--'-- man 1f1ia içinde kaclımn platine .aç- ua&~ ---. lı:ere.etin Uc1 • _, __ ..,._ ......... _ _.__ .... ___ 11 lar •• baldcçılardan biri güya ceseUen 
Z'U etmıyen yo c .. tren en 1 ı. VDl&I" lanmn ·--LI! n, . . wltıla bqma gecımlf. kara ktUlb1a.rı J'ltıJc. Dabaa çok, WIP d6lrmele de mq- ·- UK-- ---.u ~ ...... HU, - f6yle bir dUJ'dutun ileri IÜrii-
•elirken gözlerini dört açarak ba- birib" • " 1.-u 91 ilesm1D ıııru n ~ ddlr,; (M'et aııraıı Jlrm,lfer duı JOt... Dllfbr. 
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br, içindeki siınalan .-çmefe çalı- ınne kan,ıyoftla. par&Ja, ca11a matlar Jlnrıifer para. Senıaed Mllhtar Mu Dördilnctl Murat ve ondan önce de cBen bafamı latei1ml• 
11rdı. Yolcu trenleri kencliaine ıe- Tr~ te~ Ahmet Rag.ba vqo- JI.) diye tsfahan matamını tut.tur- Gelecek JUUDda e1U11tten çeyrete Ya'9US ve Kanuni devirlerinde bu zln- Bu Mdlae 4lllde cllle t.A saraya ta-
hirden bir damla gı1ıi selirdi. Sanki na docnı gotürdi.. O zaman lrent mut İrlnlı mezat malcılardaıı lı:alaJ' kadaıti pataJarın neleri bl'flladılı- danlara Pet möblm ~er gir- dar aksediyor. :aremataamın bap 
her tren tekerlekli bir tehirdi. Hele adam .. m ~u.rn .. una bir koka. !Uç ~u,- borot. ldlpe, ~ cam bllezlt, te- m ,.azacatmı. s. M. A. :!:;.., ~ UZUnb;::1tf:! :.u:c:- da üç gün saray kapısında dlRerlert-
o Avrupa eltapreai ... Yataklı lokan- madıgı bır lavanta kokusu gelda. larda k cıw°'M~- .. , n. ne ibret olmak üzere tşhlr edilınlf-
•-1 l b" ·· ·-·LJ K d ·· .. l L.. Sıvas lnh; 1 8 .. d.. I "x..-: d ya en & .. """'n uam..., ve ya- ttr d b d _, vagon annın ütun ...... an yan- a m c:amw ustune YU an&mf uu .sar ar aşmu ur U2Sun en: hut idam ec:Ulmiftfr • Pa lfah unu uyunca: 
mıı bir halde önünden geçen bu küçük iat.aqonu ve onun penc:ereı.. 1 Zara kazaa Dördünctl Murat • devrhlde Kanlı _ Bu feUAhın bqım gövdeaUe be. 
tren gene; adamı ldeta dütündürür- rinden birinin içinde yanan petrol - dahillnde Hamo tuzlaaında 11.Pılacak memur evleri in- .... vn. nun sa,. ve _, t"-~d-... raber gömsllnler. Dün gece benim de ... tapalı zarf uaulUe elr.ai.1.tm~J'e konulmuftur •-.. - a BUi • ...,....,,nu OC"IU 

clü. Ondan aonra petrol lambumm 1'mba.ını aeyrecliyordu. Ahmet Ra- 2 _ (lartDame ve d1ter evraJc Galatac:la tnJııarar · umum. mtidürifilil zlndanlarda yibıleree mabk1Urı ya- rüyama glnnlştf.• diyor. 
19'dınlattıiı odaana döner, ve pne IPP gözlerini ondan ayıramıyordu. Jntıad pbulnde ff Sına tııbjaar~ --Gdtırın-...-.. ~• ..... u•- tardı. Bunlarm yOsde yetmiflnl içki Sarayda bir dedikodu bafbyor: 
~ kalabahk ı ''h•I ...., ..... a-....,'n'SM us • ._ Ta, ;-9,;,--=._.,...._ .11111ıa ... .aıa ·••••'•• ... - 8111' vuruıaa baıemaPlı tAktn 
eeden romanlarını okumağa dalardı. mi~... y oba senelerce evvel sey- 4 - Ek.slltmeye girmek isteyenlerin 10000 liralık bu kabl.l .inşaatı muvaf- J:'r; dlğerlerlnl de hırsızlık, dl))an. değil mi~.. keıı:llen başını tste.mlf. 

Kı11n küçük köy iatuyonu bU... rettiii bir filimden bir parça ma) ... fatı,etJıe yaptıtlanna da1r vesııı:aıan llıale tarilı.lııden. a gün evvel İnhiar· 4ıncılık, kız kaçuına, Amirine tal'ŞI Boynu vuruldutu halde kar.uı111an 
~tün korkunç bir hal alırcla. luanlann yüzlerinde ne zamandan- lar. umum m.QdflrUlltl hıtaat fUbesJne ye,_ 8ı?U İnlılaarlar bq mfldflrltı- seıme. l>ııtılM«"ın topralma ve ııı.. konUfU)'Ol'Dlllf9 

••• beri bö,ie aüzel renkler yeretmif- ltne tbru etmelert lkmıdır. hna tecavüz.. namuslu kadınlara söz Diyenler çotalıyor. Hareıaataamm 
Bir gün genç memurun hayaftnda ti) Dört aenedir yakmdaa aörme- 1 - D.ııll&mt 21 ByltU 1"2 cuma ılbıfl aat on. bll'de 8nu İlıhilarlar ~aorta JBfDUlk felı:tp Jil& ·~ ceeedlnl bqlle blrlltte Karacaah

pek mühim bir vab oldu. Akpm diii bdanl• bu derece gbelletmir b8f mDdfbtOltl Dıale tomJa.rona tarafından bq mildtlriillr. blauuıda Japı.. umu :yerletde tadınlara harfen- ~ mezarlıtma gömüyorlar. U111m 
Gdü bir mal'f&ı dizi uiurlamııh. Ar- ı= d k 1 lacaktır. t.telr.uıertn ihale saatlnden bir aat eneı telcllt mfttuplannı bu =~gene; çocutıara IUkmtılık, zaman ııarematumm mezan haıllt 
bit buadan aon~a epey mnddet tren ~~~::.:.tan k rk -:L· tomJ.v<JD& tevdi et.m.lf olmalan lAznndır. •9038• -ı--a!~latAm~ "fl!~aaııaa- için ldeta bir ziyareglb oluyor., ev-

• ..,,......... 0 uyoraı111 •-• m ~e geçu"U&e, n-• atma. ll;va Ltlrbelerl gibi etra.tını parmalr.. 
filin geçmezdi. ııözler. tetikte idi. Ve bakıtlarmm •• • ..,, lın'mlan Te l&l'lıo,a.laıtı. J&tatWlc. 1ıklar kitabelerle aüalüyorlar 

lstaayonun yanında kendi yaptağı hayranlığına biraz da sanı kantdD- Tıp Fakültell Dekanlıiından: JeDtçerilerl !ayana tetvllr. etme su~- ' • 
küçücük çardağa oturdu. Bir aipra b. Çünkü bu cr.nl cml ve ipekler l'attlltemı. 8lnlr huklıkJan kllnlll. PizlJıoloJt ve Anatomı Bn.atltAilerl1e · lanndan yatanlar tefldl ederdl. Dördtmell Murattan - daha &n-

• :vaktı. Güzel bir yaz aklamı idi. içindeki kt.dım erilfilmez. ele seç- l"HOlt.emı.ı balla Dlt tababet1nde W. utateınıJk açık bulondulUndan ba Bunlar araamda )'aıba.ncı deylet el- ce bir ballı: şalrt cKanlı lı:UJ1h dan 
Geııç memurun gözleri önünde, iki mez bio· masal m.Llaka ııibi aörü• ullıtanlıkJara talip olanların yabancı dll bllıta imtihanı yaptlmaJt bere çtlerinden, vezirlerden, dlvsıı lı:Atlp- flSyle basedlyor: 
parlak demir, iki fimendifer rayı yordu. llln tulbJnden itibaren J1rml giln zarfında rattllte Dekanlık kalemine lerlnckn, 811 ve b6cek bqllardan. 78- •Atam, anam hep orada 6ldfller. 
)'an yana ve alabildiiine uzaklara Kadm bir aralık pencereden doi- mlracaat etmeleri. •9930. :=.n.~TÜZ ~e:e:-~~ Ve Cf'aetıerlnl bbıe vermediler. Kar-
Cloiru gidiyoTdu. Bu demirlerin uç- ruldu. ve Ahmet Raad>a: tetlrlar tc;ld taçakçılan gibi İı~- defhnin kanını o 1llefWD kuyuya 
larında ne büyük v. ne aydınlık..- - Affedeniniz, dedi. burada mitti. Kulaimua bu muaikiye o ka- du> koyarlarcb. metin Ş.ddetle takip ve cezalandır- ~tmlf)ar.. ceeedlnl denize atmı.t-
hirler vardı... poetabane var ma) .•. dar ihtiyaca YUdı ki yolcu 9Ulltuiu Halbuki hikaye ile bayat eberi- dıtı a&)'IBJZ baldın çıplaklar n .erse- lar, balı~l ~9:1 oımuo. Bat&d ::ıır 

Delikanlı. bunu düıüae diifüne Ahmet Racıp cevap verdis zaman ld~ canı aduldL >' birihirine ~yor. Çünkü. bu rller de bulunurdu. ~m~~ ~n .:11r -:e:: ~~ 
Claldı. Hava ~rde perde karanyor- - Poetabane yok ... Fakat pal Nihayet trendeki &rıza eona er-- ınııkada ne PIMi bclaa yakıpklı me- Dördüncil Murat deYrlndıl çengi- Rev; mıdır Tannın? Bir .!:anın ta-
Clu. Kalktı. odasına sirdi. lAmbut- var ... Eu.en opata torhıwm ela ha- mifti. DUdükler çalandı. Ebw• ~ mura &tak olup tekrar k6y iatuyo- !erden veya orta malı bdmlan!an m batlr.a '.JeN. ceaedl bqlta ,ere. 
na yaktı. Avrupa ebpresinin gelme- radan trene biz veriyoruz. Eier reket etti. Peacendeki bdmla be- auna döndü. Ne de senç adam ar- da ~ yasatma aylan haretet bafl bqta ,ere ata.lam? Bu ne ın-
eine 27 dakika vardı. mektubunu;.: vana... raber n•Mafb ve gitti... tık bu 1UIZ iat-.ronda durama;yarak edenler bulundutu tçln, Yedlkule zhı- afmlıltl• • 

Her zamanki gibi lı::ötedeki dolar - Evet .•• lat4Dbala iki mektu- Romancdar, hikl7eciler bu vaka- tehre gitti. Hayırl ••. Bunludan bit- danlamıda4d cKanh kuyu• etn!Jll· (Arkam var) 
bma yaltlqtı. Orada hazır yemek- bum vaT... ya belki de bir netice ıqdururlardı. biri olın.c:IL Fakat Avrupa ekapreai dalc1 mahzenlerden biri kadın mab· 

ler dururdu. Küçük zeytin kavano- - Yann aabah erkenden bma- Maell hik&yede kadın genç adama geçtikçe Ahmet RaaıJ> timdi ona t~=·· Asümaıı Yedik _ cıı Meı'hum müzeler müdtlrtl B4ll1 
zunu aldL Bir domates dofradL dan seçen trene yetittiririz efen- ifik olurdu. Yahut da aanelerce ~awuz ~ heyecanla bakıyor. San· 19 zindanlarına atıldılt zaman :u Dem bey_ bu lddı..nm llkiSnce pro-
İçinde zeytinyail, airke kanpk 4u- elim. kötr İlıtufTon~ rahat Y8fl7&D de- ki tr~ bar ııiisı duracak ve pe~ı_:e- matızenıerde gihıler1ni doldura.; ye fea6r ı.ıetmnan tarabndan ileri stı-
Rıı tifeden yapbİJ .alatanın üzerine - Tqekkür ederim... likanlı ba hlm.eden aonra hayabnm d~~ biıbdın kendiaini çaiuacakmlf meçhul lklbetılertnt bekll,.en elllden rikUilllntl Ye bu haklbtln onun tet-
Jnraz akıtb. Sonra kurjan çatalı ile. Ahmet Rqap dört aenedenberi bütün zevbıu kaybederdi. Hikaye- gibı. • • fazla ımdıh vardı. kllı:lertnden sonıa meydana çü.tılml 
~guı dalgın yemeğini yedi. Göz- bu kadar r.efı. bir kadm ae9İ ifitme- nin ismini de ihtimal cBir tren dur- Hm.et Ferid .. Ea Bu 88beple Admanm zlndaııa atı- kaydedllJyor. 

BİLL0R$1$E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tetrlka No. 65 Yazan: (Vl • N6) 

1 

- Yok yok ••• O kılık dejil... - Artdc. efendim. maiyetinizde plbyOJ', denize moloz mu dökü•'f&lll kendi ~ri veçbile leıti lete 
Ona öte yanda lçerenköyünde de- çalap ~ o gibi küçük itleri Şey- yor) •.• HulU. efendim. lefi bu aa- atb... Hem e.priai de var kara~ 
iittireoebiniz. Zira burada yapa!'- tanm iznile beceriyoruz... Balıkçı retle lete attım... nan .•. 
~ yo~ dildr:-ti ce~er. • • şan- ka)'lğımız wuracıkta baih duruyor- Köse Emin yerinden kalk.ta. Ati- Demin. ~azı çileden çıbnrk• 
dilik. bmm iV~ pot~!~ du... İçinde parakete takımı hazır- yenin aevgiliainin emeline hayli yaptıjı gibi. ba fmattan da ietifade 
~.•kek .elbi.elerindea bll'IDI dı .• : Arkaclquna da bir çuvala yeı- hürmetli bir tokat indirerek: ederek, Ati.Yenin ~e yiye-
deG~ Cl!~I... lettirerek, çuvalı zincirlerle iyice N• - Aferin una ulan .•• Günden cek ııibi baktı. Sonra, dlf1aaamayıp 

öziinu .ımparaks rarak undala k...,d·- Fııır da r_ .. •• •• • • A-1.LL ilerledi• 
P ...L --L.-1..1 b" t!L--J ola -,, -... .. n- ,auıııe gozume gın)P'Oraun... ""li'l&a-- • 

c:ab ~ 7 G ........ 1 -~'~~uuuıd 1 
• 111' denizin ortasına ••• Lep lep at- ça açılıyorsun... - Esprisi de vardır klratanmal 

aza1ı-1 .,..___ dizleri ımz... ören çanJ«I" ayamnt• tam. Bedriye: • diye tekrar&,r.rak erkeiia lr.eekia 
. - Okuduium kitapta ne 'Y .._.. Emin. ~ yacak O da b th 
,_, ~ m-.n) ••• (Şayet an• üzerine pne ~du Bo;jiya Melahat, k..ıanm çattı: - ne) ;:;"al~~.~>:·· HerŞus&n bir -~b. ,....p ile çeneeinla ...... 
.__ ~ 6:rle bir erir.elde öyle - cBipıe ben... Felebede _ Ali d87UUD akhm fikrini biri- - 8alakça tlbin ..• Malam a, ha- zea.a ameti go~tenyor... aamı- BUi; 

Jllr belam 'Jekdiferine verinek do- ben ••• Bahtı kara ben ... > diye iıı- birine kanıbnp aizmcl'an istedikle- aumefendiciiim ... Gemilerin battıia cı bulmw ... Kimaey_•_1..~tumahı- Ve kaakanç lcWceaç baba haclaa 
tacak ~ ucabe ohm ADala ce- ledi. rini almak için mükemmel bir tedbir yere cl8f"ia balunduiu yen der· zın bur~aını b!-1 .hale -aaı: ·: Ha· •iamna birdePhise döneııeks 
ıaüYeti blyieleriain .,maden ma- Bir müddet. öylece kalcldal\. balmUfMID ... Hot. pek fena bir teJ' ler ... Balıklar buralara seW. yuva vanan rutubetini alacak vantilaayon - Ya mabut alttam> ... Ya 11111-
Waza buJ1d8Ull ... ) cliJrw, Yani: ....................................... de defil ... E';ileniriz... ~par... Balıkçılar böyle noktalan tqkilib yapmw... hut aktam) ... Vallahi Rıza olııia-
~jiya mellbatlardan... Kazi Ca- Neden aonra, Borjiya Mellllat. - Çok zekisiniz. .Wtanun... O lf&retlerler. bet yüz. icabında bia il- Emin. allO"CI alaycı, aaydı, belki de itin içinden çikaım-
hiclelerden ... Ve analan de blıhalan aa.çlama okpyarak, Köaeyi dizlerin- niye.timi de anladınız... neli paraketelerini o mevkilere atar- - Aliyeyi battan çıkarınamua ••• .racaktık ••• Bereket venin. .,....._ 
J>izler p"bi lu. i&atınlll bpalmı, ~ den kaldırdı. Yeralh oduının kapıaı hafifçe vu- lar ... A7na zamanda, titmit kunak Onu niklbla almam.aaa... Fakat rinde konaia setimıek için oaa 
lanan üç bet yapndaki ..,. ... p~ - H~di artık. kıhk deiittire- ruldu. ifareti filan da koyanık. oltanua omm v.uıtuile aize çatmaa ... He-- Cenyo'nun yanında belde1mipıln,_ 
lerin Y•Ptıia .r~etleri _,.~tan lim ..• Gece oluyordur... Karanldr - Sen misin, Rıza>... ucu~u. kayLetmemeie uirqular ••• }muzdan boyuna paralar uzdu- Yalanc.ktan intihara tepbbl. • 
ponra: (En ıym 111J111phom11De lan ~dur ... Bak aaate... - Benim, efendimiz •.• - diye Denızın orta.ında bu auretle aaatler• mua_. .• kahkaha mem fikıılni de, kOIUlia d&aerbııi 
~ yola tıirmit'eceii anJatdan ~ Köae ~: Atiyenin lpğl kapıda belirdi. - ce uiratan bir balıkçının oıada ae Bır atb. • • bize o verdi... Dedublman clitzer 
tlaae'lan hadnnlattmnakml) dt- - Evet ... KaUunalı .••• diye ıre- Han. bu kap~dan artık benden bat- halt kanfhrclaiına uzak aalıillerdea. Rıza, mahçup mahc;ups bazlıiuu da ilham et,ti ... 
ı-r... rinerek doiruJd b kim girebilir) bu kiti idik ... Bt- hattl vapurlardan dürbünle bakan - Eataifurullahf E..taifurullabl Atiy • ifıia blll 

Harem aiaaa batma bldırdar Bi d lab a. .. l • rlmiz ıu anda. denizin dibindedir. bile olmaz ..• Baksa bile ne anlıya- - diyordu. emn ' 
- Demek eia)... bir ~h;. •7acını açb. c;ınden - Demek İatepo'nan itini hallet- cak) ... Abİan çuval mad1r, üstüne - Alayı bırak, Emin .•• Vallahi f-di~taiE:~llah ••• f;!~d~~ 

İ · tİD) zincir mi aanlmlfbr)... İçinde ay- itin pkuı tok ..• Az iı becemıiyor e en mı~e ~ır "ennem;r ..• • uyw 
- Allah eairseain... •temem... - Buyurun ... Hepai içinde... - Emrinizi ,.erine getirdim. ıvaz ma vaftlır) ... Yoba balıkçı pa- Rıza ... Kaç paraya ihtiyacı oluna tevazu aoateıvowdu. 

Bu halimle kalınap tercih ederim... - Ziller de mat - Naal yaptm ~)'UDl... rakete atmıyor _da ailapQI ~ ~ ona ırermel .... Bak s..- bu ak· .~ Y.9) 
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1 _-_ış_A_R_IY_ANLAR __ 

MUUllASJP - Yat.ncı Danlara 
vakıf çok tecrübell bir muhUIP ltbı
de blrkao saatte defterlerlnlzl tanun
lara uygun hazırlar. «Kltlı>• nımu
llle Akşam'n müracaat. 

A~ŞAM 

8.&TJLIK ril'ANO - J31rtncl nevi FATbl - İthJye dvannda tnıam ACELE SATIUK KEU:rin. SEKİZ 
~ u ku.llan1lmış .musıt mualllmle- Ntyazl aotaRmda 11 numaralı beş PAıt.ÇA EMLAK - Sahlle 2 dıık1.kn 
re, ~k talebelere, barlara p.- oda, elektrik, havagazı ve terkos te- yalı:m 2500 metre murabbaı üzerinde 
slnolara elverlfll lçl tekmil demlrll, s1satlı bahçe!1 kft.glr ev .satılıktır. hepsi tlrgir mevkl doln:;uılle lcap 
yarım çapraz. 1k1 petalll, parma.kbaş İçindekilere mnracaat. ederse istenilen lhtiya.ca g!ire kullıı.-
beyu flldlfl ~ al)'alı. flatl unun. nılır şeklide eıverlşll ve hep blr arn-
fevtaı!de ~rllll. eiverlf!l flnt.In BOSTANCIDA - Asfalt BaRlfat da oldatundnn lilzumunda yekpare 

Sahl!e 1 

TRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahriı etmez, 

cildi yumuşatir. 

Her yerde POKER traı 

biçaklarini arayimz. atılıyor. Adre.s1: Beyotıu. Nuruzly& caddesi ft!ıerlnde ycnl yapılmış son blr ,ekle get1r1Ier<'k fabrika dahi 
ııob.k Fra.nsıs aefarethane& b.l'§lSlll- sistem kübik bir ev satılıktır. Bos- olur. Garmek isteyenler Kasımpaşa

TEcntJnELt BİR KATİP - Mua- da 29/Sl Yuva apar, Kapıcıya mtıra- tancıda bay Dursun Kefe cılluna mti- da ' Bahrlye Nezareti karşısında Ca· •••••••a:mmiiiiı•••••••m,m•~•na:•I 
mele vergisin tft.bl 1malathanelerln cu.t. Çarpmba ve cumarteshıden racaıı.t. mHtebtr mahallesi Lonca .sllltn~da A•---' _11 _ı'.! • _,_ 

defterleri.. haftada blrkaQ aa.atte maada her gtm ~leye kadar. 24, 26, 23, S4, S6, 38, 40 ve lD numa- ••••••lim ...-u..., nnmnı h°' -ceçirmı:K, tai&! 
ehven bir flat

1
e kanunlara uygun ha- ~-..:.....:~-=---=-...:..------ KiRAı.m APARTIMA.V - .MaC]!a radlrln.r. Flyntı cemnn yclı::tin 32,000 ~ yremek, iyi içm*. İTİ müzik clialeinek isteyen: 

zırlar. B. B. rümuzu Ue P. K. 1711 SATILIK - nvka!Ade btr ytnıek cadde, beş oda, ~rı satın alınmak• liradır. Beğcn\ldlği takdirde aym M A s A R • K 
No. ya mürncna.tıan. odam ve muhtelif eu&. Ct\mhur1yet fartlle klrnlıktır. Ga?ata 'Mehmet Ali mahallede Dereboyu caddesinde ıs I 1 

cad. 183 Merkez ap. No. I. S:ıat 5 den paşa han 47 No. Abırta tnhrtren mü numaralı evde baynn MünJ:rcyc mü-
RiR RAl'AN - Hususi muaycneha- 8 e tadar. - 2 racant. rncaatJan. ~ 

nelerde münasip bir ficretle çal~m~k f 
istiyorum. Bu işlerde 1ht\sa.mn vnr- SAm.IK OTOMOB L - SD model Doç SATlLlK K.~Gta EV - Bo!tııdçln- SA'l'IL'IK APAUTI:ltAN Bc~k-
dır, Şehit Muhtar caddesl Şık apar- markalı atz:-!'~~Jı tabi otomobill de Klreçlıumunda ,.edl odah tevkal- taş'ta tramvay caddesinde 11 numn-~ 
tıman 9 numara Suzan, sntılı:ttırd.d "'2a'"-nt: Ba.yttlt Bakır- tıde manzara lçlnCle daimt memba ta ıftç aaıreıı ve bir dl\kkfmı bulıı- Beyoğlu- en kibar muhiti!. .. 

cılar ca • numaralı Benr.1n ôepo- nan nnartunan satılıktır. fÇe,mbeı·- •stiklaJ caddesi No. 451 cStüdy<a m.111 Ustündc d suyu, e3cktrlk, nsı b:ı.hçesı. Fınn: ..,.,... ı :a 

e gider 

Şİl\JDİl'E KADAR - Yalnız bir sun !l, İskele çımneısı Mabmut'n. ııt:ı.., ~ykhnne cndclesl No. 35 nvt'!en Siparit üserine busı.ısi Akşam yemekleri 
iyi nlle yarımda on sene çnlışt..ını, Şfü llİK P1YANO - Bntılı.ktır. izahat) - 2 Sofranızı evvelden temin ediniz.. Telefon: 43848. Her Pazartesi 
rercrnnsım var. İyi yemek ve l!:nlaba- Mürncant: BeJotlu, Ta'tslm, Tarlaba.- SUADiYEDE ARSA - Yenimahalle SH1lilK l\ltln:•·l\ıl\IEI, EV VE AR-
h!';ı 'llz terclh:ın bir tan lkoca yanın- ışı Yağhane aoknk No. 50 durağının deniz tnrnfındn asfn!ta. Sı\ _ Teşvlklye mnhallcs1 Fınn ro- alc~mı MASARIK w ıarhıda~nnm :i~inıkile hususi suare 
da. Çı?lısmak istiyorum. Akşam'da mnten!lZ1r ldlçllk bir arsa satfükhr. knk No. ıı. 6 odalı ev ve b:tlş1Cinde- Pek yamda STÜDYO ac:ah:tor. 
CA.S> rilmuzun:ı mektupla müracaat. SATILIK OPF.L KAPİTEN - Ça.lı- öme~blt han 1'.at 3 No 16 Au Day- ki 230 metre nrt:ı kÖŞ" başı arsn \"e a••••••••ıiılll•••••••••••••R••••i 

_ 1 şır vaziyette İstanbul taksisi. MUra· kal • ev mntturuı 30,coo l!rhdrr. İçlnC!ekl-
------------- 1aat: Sant sabnh 10 a kndar C$1-

h'i JJİR .l\ffllASEBECİ - Sene- o~u Trakya garnjm. SATJLIK ITRiYAT DCKKı\NI - lere rnnracaat. - 2 
lcrce bir mll,sscsenın m1lhasebes1nl Piyasada ll1 b1r meı-vkldedlr, lyl ış APABDl'\TAN• AilANil!'On _ Tak.. 
ldnre etmiş, eskerllkle altıkası olma- Bbt LEİCA AGRANDİSÖR "e DE- yapar. Sahlblnln ve.!atı scbeb11e sa- sim, Tünel, Tn'lmhnne clvannda fiG 
yan, t<'Criibcll bir muhasebeci mn- VELOPllAN TANKI ALINACAK - tııı:a Çlkanlınıştır. Bah~ekapıda klş1Uk h!r nlleye eıverişll M"st.a.kll 
nasip b1r 1ş aramaktadır. ic:ıbeder- Bir İdeal Zelas İkon 9/12 komple ma- Hasan deposuna m~rncaat. ikl 'Veya liç odalı bir apartmnn an-
SC' muayyen saatlerde de çahşabfllr k1na sat.llacak. Pangalt.1 - lialbkAr {j yonun, sıcnk su:ru \'e b:.ını•o ol:lnlllr 
MUrnc:ıt po.<:ta tutusu 2187 Beyağlu: Gaz:! caddesi 158 No. Yeni İl :ma.P- GÖZTEP.EDE SATIUX K ŞK - tcrclh ecilllr. 252 İ.!-'tnnbul P. kutu-

n.ırn:TILQ BİLEN - Orta derecede 
tahsilli eski yt'Jll harfleri oknr yazar 
bnyan ı:nile&se8e Ye bürolarda 1f an
yor. İsteyenl~rln Altşam Berrln rU-
mwunn. 

zasına mOracut - ı İstasyan ynnındak1 fntbcil snho.s:na 
• nazır ft:1 bliUiğe kabnı taksim 13 suna mektupla. milrncnnt. 

TUtiLA M&ltiNESt AllANlYOll - odnh. çam 11e mftsmlr. gayrJ :müsmir RtnUEl..ilJJiSARINOA - Bir yab 
Motarl<? ftler. l~ .noUanım 01- al"aclıın, mermer havuzu, e1ektr1~1. yahut hemen deniz kıyısındn b!.r arsa 
:ması 10.zımdır. MUTacaat: fsta.nıtııJ Elmalı ve kuyu mı tesisatını hnvı satın almak istiyorum. hkcle.l e ya
Ketencller kapısı (Fındık s:ik.} No. il :f~kallıde nezaret.11 12 numamlı köşk kın ve \'aSltasız olan tercih edilir. 
İsm3U 'Kemal. Tel: 20549 - 2 mntedU tıaUe ııatıhktır. istnnyon 752 1st.nn'bul postn kutum aclrtstne 

2 - İŞÇi ARIY ANLAR HİÇ GİY1Ll\rnMiŞ, YENİ n1R TA- 'ka.rşısnıda bn.ttaldan nlıruıcak adres- mektnpln müracant. 
KiM F.LBİSE _ Sahibi tarafından le her gthı akşnm1nn 7 de ve cıınıar- t 

te~ı . ı>nzar gllnJcrJ &ıbahtan nk§runa 3 - 4 OnAUK DA REl..ER - Ser-
~mJ nkd Oztee~ bba~· T~~l kad:ır 1~1nClekflcre müracaat 'Vls kiralıt dllz ayak daimi sıcak ru 

a ın a JT.1 Y e mıu.... :her konfor küçük bahçelCT cnmarte-
cant. - 2 BEl'OÖLUNDı\ - senelik c;ellrl 161 pazar ıant 15 - 18 e kadar görille-

HlZl\JETÇf ARANIYOll - İkl ktfl
llk aııe için yemek, ~am~ır, orta iş
leri yapacak. htanbul Bahçekapı 
Liman han nsmn knt 83 müracaat. SATJLIK - 2 adlt motosiklet ve 5500 l!ra. büyük 'Ye yeni blr ap:ırtı- l>lllr. Göztepe Tanzimat sok. 27. - 2 

mnn satılıktır. Mut~vassıt kabul edil• . . '! adet motocıklet lfl~i Sultana.h-
BIR BA l Dıl EYINJN iDARESi met Tavuk.ha.ne ~ğı 12 No ya mü- mez. Her gün 11-12 nrnsında te!e- 5 - MOT~FERRİK 

fon: 24629. lçJN - Ev Jdaresını bllen bir :tadın racaat • _ 3 
ahnrıcaktlr. Adres: Kndık5y Ferdl 15 ---·----------- --------------
postrestan. shiEMı\ MAKİNESİ AUANIYOR - 4tl,OOO LİRAYA - Pangaltı Hnlfla- BİR ALMAS BAYAS ÖÖRET

M~ - Talebelere. büyükl~re grnmer 
ve muhnlıerc ders:erı verir. Kolay 
mctodla nltı ay z:u tında Almanca 
öğretir Her yere gider. Müesseseler
de memurlar ve mnğazalarda ça.lışnn
lnra ste:nogrnfl ve mektup yn1ma !l~

nin MtTDlı\ rs ıuınu:.tn: 
&nANll'Or. - Bir ynşmda blr çocu
la bnkaenk tccrl'ıbell n şlmdlye ka
dar çalııtığı .reı'Jerden hilsntlbal kl
fldllc sıhh:lt roporu blrllktc aşağıda
ki adrese mürneantı rica olunur. 
Hev'hı•lladn Altc:-:ı.Jo:oea ııoknk No. 40 

.M mllanılmıt sesli portatif ve.} kflr Gazi cad. No. 167 - 169. altında 
abft bir ıdnema makhıesl satılık • dfikkdnı olan dört tatlı venl hlr npar
yahut kiralık vermek ıstıy4!n, maki- tırnruı satıJ1ktır. Beyotlu 1st1klll cıus. 
nenin evsaf re füıttnı mektup!a B.E. No. 48 her giln ıınııt ~ - 7 arası mıı
rllmuzu ııe gazeteye müracaat. _ ı racaat. Telefon; 41483. - a 

SATJLll[ fılUDLOS K 95 - ·Göm- SULTANAHl'ılETTE - Sanatlar mek- retır. Akşam'dn. P. S. K. 
]ek dlldf naklo mnklneat, 1'eyoğ1'il tebl gokn.l!ı :Mehmet p~ 7otu1ımda SEIL"\IAYF.DAR ARANlYOU - Ra
TarJnb~ Karalrurum sokak !fo. ~/J SO numaro1ı denize m•.zır ~rglr dört klbl olmnyan ve 15 g~e milddet~e 

ALAnANGA VJ!: ALATlJRl[A - her cfin Eli.at 12 ye lmdnr mürncaat. l odalı, terkos ve elelttrtcı bulunnn ev Mctme hakkı bulunan 'Ve gijnde va.-
Yemek yapmasını tDen iyi blr ahçı - 2 &?.tıhktır. Yaıundald 12 numnroya satı 400 llra me~ru ve makbul b!r 
tadın fO - 45 yaş nrn.sındn oll'!laSl. ------------- müracaat edilmesi. ıkAr temln eden günün en mübrem 
Akşam'dn S, H. rümuzuna mektupla 4 - Kiralık • Sablık . . lhtıyecına alt b!r 6an'nt işinin teslsl 
murnc nt, - 7 ~OSTAı~C~D~\ SATILIK KÖŞK - için 10,000 lira sennnye koyacak şe-

~ancıda. lçerenköy eaddes!ndc mı.!- rik nr.ınm:-ktadır. Fntıh _ Posta ku-
KAPICI ARA n~on - KnJorJfer

den anL'U' ahltıkı ~ut mütef!el 
- kan koc'.1. - lkl nUfu tnn ibaret 
bir ntıe nr:ı.nıyor. Ynu !le İstanbul ~7 
posta kutusuna müracant 

il' VE j Çt ARIYANLAR - şehzn. 
debnşı cnddesl 227 num:ımh E?nl:lk 
Bürosu Gazi Alpan'a her gün müra
eaat. 

HER SEMTl'H - U.5!10 - 6,000) 
llrayn nhş:lp evler ottlıktır. Kıımköy 
Me1 ek han No. 8 Emltı'Iservls'e mü
rncaat. - ı 

fa..t üzerinde sıra k~klerde 63 numa- ıu~u No 2a - ı 
rnh köS'ıt snhibl elinden acele f:atılık- .;.;;.·~.;.;.;:..;...· =·---------
tır. Sekiz oda, ikl büyük EOfa, on dr,.. A.Ll\!fANCA DERSLERt - usum 
ntim arsa, kuyu, aynen nbır ve nra- tedrlst mükemmel olan bir Almo.n 

HER SEMTTE _ (5,000 _ a,OOO> balık ve ıc,,.kal!ıde manzara~ vnrdı:-. Öğretme:ıu Almnnca ders'er, vcrmC'.k-
Uraya JkAgtr evler 6:ı.tllıktır, Kamkbr _iç_i_n_dc_k_ıı_e_re_m_ü_rn_c_a_n_ı. _____ -_2 tedlr. Bu lisanda ikmale knlmı~ tn1e· 
Melek han No. 8 Emlft.servıs-e mü- beyl 1mUhana lınzırlnr. Pnzardnn 
racaat. _ l SATILIK İKl KÖŞK VE BOSTAN - mandn her gün nııt 4 ten 'iye ttı.dar 

İske!eye 10 dakika mesafede Meslrc İstiklal caddesi 1S3 No. Hasan bey 
BAKrnKÖY • KADIKÖI: - EREı'l- Sular yolu üzerinde bostan kuyusu apnrtman 2 ne! merdiven ı inci !tat 

KÖl"DF. - Bahçell evler ıı:ı.tıhktır. ve müştemllntıı. Sarıyer Sular cadde- 6 No_ Yn mümacnnt. - 2 
Hı\ST.dBAKICI ARANIYOR Knrnköy Me!ek ha.n No. 8 EmHikser sı No. 12 b:ıy Fnhretttn. - 4 TDNA DERSEVİ:'IDE - Muktedir 

J:rcnköy, Teill Kavak No. 17 bayan vis'e milracnnt. - 1 ~ muaııtmıert tarafından orLn ve 
Bchkcye müracaat. - l ERENKÖl.'DE - Tramvay dura- KARTAL l\IALTEPESINDE - 21 lise ta1ebelcrlne rlynziye - flzlk • 

,,~~: ~alil.Jini 

f (JJU//OI' MUJUJUll. '? 

E 
R 

, .fvice hatınnızda turun. 

O. btıtnn dünyada şöhret bulan ve miJyon· 

1arca Jnsanıa lztirabını. dindiren, onlara şifa 
Yeren Alman ilaçlarının alimetidir. -~· 
Uaçlannın fıeı amlulajında bu alimet vardır. 
O. ltimadm ttmZidir. · 

l 
HOLANTSE BANK -ÜNİ N. v. 

ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEVOANCIK, Al.ALEMCi HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERi 

KASA ) CARI .... 
MERKEZi KÜRASAO 

•veEt.ERt &MSTERDAM - ROTı'ERDAM - SUENOS AIRES 

CAtJACAS. • •A1UCA1BO - HAIFA - WILLEMSTAO - ORANJESTAO 

litlO DE .IANl!IRO • SANTQS - SAO PAULO 

şh·nir fK 30 LiRA A l'LlKLA _ tında emsnls!ı bahçeli konforlu, k~-1 ~t9e cephe 15 derinlik tızerlnde 4 tımya ve usan dersleri verilmektedir. 
• 

1 

• , j glr kÖft (30,000) liraya a.blıktır Ka- dutk!ıı lle 4 oda 2 sofa l tnslıl: mut- Ak.Saray Atatürk Bulvan No. 88 - :ı •••••mı~ Yb~li k ede çnlı~bcakb biraz ihdal..tt!o raköy Melek htın No, 8 Emlatsei-vıs•e fak ve kuyuyu hnvı istasyona S da- ~-•E••• KIZ ve ERKEK KISIMI.ARI 
r o ur Jazar ır :ı.ynruı . Uvaç müracaat. _ 1 tıka ev 15000 Hrnyn sntıht. Mihıı.- AMERİKAN KIZ KOLEJ 7t1EZU- v • • L • ı • 

vnrdır. Mümkunsc bir resimle bırll.kt.c . caat: Moda ca 2ıt5 lklncl daire - 1 NU - Ve yllksek tahsil taleb\ i bir B o g a z 1 ç 1 1 s e e r 1 
lst. postn kutu!:u 690 a mektupla ace- FABRiKA - DF.PO - MATBAA - • • mynn İnglliue, Fraıuıtta derı vert-
le müracaat. 1 Yapmap elverl§ll tAgir binalar sa- MESLEK SAHİBİ BJR GF.NÇ KIZ - yor. Akşam'd:ı. •İn~Ulzceı runıuzuna ANA S1NIF1 _ fUC - ORTA - LiSE 
BİR SATIŞ MEMURU ARANMAK

TADIR - Beflktqta Gençllt Kltap
evlne mtıracaat. 

3 - SATILIK EŞYA 

SATJLI KPIYANO - Alman mar
kalı az tullarulnuf bir piyano 3 pc
dalb acele satılıktır. Müracaat Bey
oğlu Tepebaşı Aslruı!ımesclt caddesi 
45 dükkfınınd:ı.. 

SATILIK E\' EŞYASI - ÖÇlil kris
tal a)'llalı büfe. Titrin, kımuzı mıı.ro
ten nltı snndnlye, masa ve diğer te-
1ernıatUe yeni ve modem b1r yc:nek 
Oda.sı takımı, bir divan, 1t1 to1tuk, 
hah ve kltaphancstıe tam bir 6alon 
takımı, sekla lfımbalı BlaYJ>unkt mar
kalı radyo, ayatlı Blngtr d1t1ş makl
nesı, seccadeler ve diğer ev CfYa&ı ıa
tılıktır. Görmek Te IÖ~ek üzere 
İstanbul Posta tutusu 4~2 &dreslne 
1azılmnsı. 

HER NENİ - Kltnp, revil, resırruı •e mevkut gazeto glbl teli! ve kAğıt 
&lınır. ıAlıcıı remzo gazetenin vası
tasıyıe cln5 ve flatm blldirllmesl. 

SAm.IK - IOO kiloluk hamur ma
ktnalanmız nrclır. Takstın sırueı
lller No. '2 K. Paı>ulls - S 

SATILIK - Mo~rlll kDçiik ba.lık
cı teknesi, Çalışna)'a Wnll. İklnc1 
Vakıf hanında Zekiye mllrnr.ruıt - S 

KASA ARA?\,YOR - Küçük boyda 
Avrupa mamula.tı knsa ısttrortm. sat
!Dat 1stlyenlerln 20346 numnrnya tele
fon etmeleri, 

tılıktır. Karatöy Melek hnn No. 8 Aya?,pqa, Tnkslın. Moda semtinde müracruıt. - 1 Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve eski talebenin kaydının 
Eınllıbenıls'e müracaat. - 1 kibar bir alle yruunda pansiyoner ol- SAlalAL İNEK ALINACAK _ yenilenmesine bqlanmıftlr. 

BOÖA.ZlÇtNl>E - Bağlam nıı,. m:ık arzusundadır. Boğaziçi rllnııızl- Günde a.ııgarl 20 - 25 ıtilo süt -reren ARNAvtn'KOY cirrESARAYLAR - Telefon: 36 • 210 
tımlı, havuzlu, depo arsası ne kftgtr le Ak~am !t'larehanesıne milr:ıcaat. ve beş yaşmdan ıa.zıa olmayan. ar •i'iiililiiiıiliiıiıiiiımllıiiiıiliiiiıııiiııiıi•ııiııiıiiıi•llliiııiıiiiıiiıiıiıiıliiiiııllıııiiiııil••ı• 
yalı aatılıırtır. Karaköy Melek hnn - 1 kan Montafon, SlınentrJ, Kmm veya BOGAz·ç· L·sEs· 

ACELE KınAUIC APT. - aranıyor, satmak lstlyenler: Babçekapı· Tnş 
BEYOÖLU~"DA - Cok sallam ge- S veya 4 odalı, Taks:lm, Ş1ş11, Mnçlta han 26 nunıarnya nıüra.canı - ı İlk K B - .. hn ,...... d • 

No. 8 Emllkservls'e milracaat. _ ı ..._ Polonyn cln.sl inekler ~uıncakt.ır. r:1 1 1 1 1 :J 
:nl§ nez:ı.retıı balkonlu blr npartım:ın ve civarında. Kn1or1fcrıı terclh olu- . . . 1 • ısım aş ogre en ıgın en . 
c25,GOO. llraya aatılıktır. Karaköy nıır. 40178 e teıeronıa mOmcnat. - 21 A\'RUPADA TAII IL GÖHMUŞ - B"'t" sının ikmal lmUhanlan 18 Eylül Cuma günü 
Melek hnn No. 8 Emlt\kservls'e mü- Tecriibell bir buyıı.n Almanca, Pran- u un ann , 
raca.at. _ 1 İYJ BİR FIR.SAT - D.:ıvren &a.Wık mea ve Plynno derslerl vermekle be- snat 10 da yapılacaktır. 

dükkAn: Ga.latada Neatıbey cadde- raber tercüme de kabul eder .Ait...<am- D • D•k• · M''d" }""" d • 
DEYREN SATILIK - l'Utüncü ve sinde 90 No. ıı işlek dükk!ın .s~tılık- da CT Em .rilmuzuna mektupla mü- M. M. V. e~ ı ım evı u ur ugun en. 

sucu dükkinı. BEbek. BeeJktaş, Orta- tır. İçlııckklne müracaat. - 8 racaı:.t Subay 1skarp1nlerı ile ta!ebe foUnlert lmalAtı 1çln kwıdura ~ı:ı~ 
:k.1~~~= ı:~1!~e~~~ ı:ı:~ um CİNS - Her &emtte enılAk il'İ .TtinKÇE 'T. FRANSl7.CA - tıyaç Tardır, Taliplerin her gün Kssımpa§Q.da dcnlz dlklm evi z::a7. 
bir vnzlyette ilzerlnde pyct büyük alım satımı ynp:ır ve .satın alır. s:ı- Bilen bir bayan 6 - 10 yaş;ıdatı oo- ne mürncaatları. • 
ardiye veya depo olaeakyer de var. tılık ve kiralık npnrtıman ve cvlcı1 euklara ders vermek ~in gt1ncle 2-3 Kabataı Erkek liıeai aabn alma .komısyonundan: 
Knraköy Necatı Bey caddesi 48 _ 50 olan!ann mfiracaatı:ın. Adres: nı.: sant mfısandesl vardır. Amt ede\ler Okulumuz pansiyonunun 17 kalemden ıbaret 397D llra. ~5 kuruş mubnm• 
No. müracaat. vnnyolu Türbe cnddesı No. ıcs :Meh- YcşUköy 18 - 54 e telefon edeblllrler. men bedelll çamaşır yılmmn. işinin 25/9/9'2 cuma gUnü saat H te Beyoltl11 

BEYOliLlJ _ AJDalıçe.şme Sil- met Ziya tin Kurtuluş. - 2 - 5 iat.tklAl ~eaı t.sta.nbul Llscl'!r MıabUCbecllllinde ekslltmeal yapı!aeaktır, 
rurl ~ede klg!r ev 4 oda 1 mut ACELE Te UCUZ SATILJJ[ ARSA - D E R M Ü J E N İlk teminat 2D8 llra '5 kUI'U§ttır. 1stekl1ler1n milracaatıa.n. (9715) 

fak ve çamaşırhane taraça elektrik Ayaspaşarun güzel bir yerinde. Mü- Denı·z Fabrı·kaları 
terkosu No. 2, 23257 telefona mürn- :racaat; İstanbul P.K. 743 
caat. ,-------------- YANIK, ÇATLAK EKZAl'vtA ve 

Sı\TJLJK DtfKK!N - Tötnncü "c CİLD YARALARINA fevknlft.de 
CAÖALOÖLUNDA 8ı\ftLIK İKİ buna mftnınsll 1şe elverlşll Kelvlnatör b1 lellr. Derlnln taulenmealne 

APARTMAN - !3lr1 Nunıosmanlye marta sn ıro~tma makln~!e ııatı- ve yenilenmesine hlzmet eder. 
caddeslnde 5 tat 40,000 liraya. biri lıktır. Kadıköy Moda cndde.sl No. 70 HER ECZA mDE BULUNUR. 
Hlmayeı ztraı eotntında ' tat so,ooo - ı • :w.e • 
liraya. Telefon ıtı.3 Hüseyin Pektaşa ============:=!':. 
müracaat. - 2 DID-'REN KİRALIK l"AZDIANE -

ÇOK ACELE SATILD[ ARAZI - Yenl Postane clvnnnd.ı. çok güzel 
Mecidiyeköy Zlnclrllkuyu jandnrm" möble bir yazıhane devredilecektir. 

.. İstanbul posta kutusu 278 e müra-kanı.kolu lttlsal!nde 12 dönüm arazı eaat. _ 
1 uyguıı flatıe acele satılıktır. Şl§ll 

posta kutusu 47. - 2 KAnGtn &Anı.ot APARTDUJll -
Sı\'I1LIK El\JSALSIZ YALI - Ru- Ankara caddeabıde Harlı Babç~ 80-

IMllhlsar, Akıntıbumunda. ıa - ı~ k:ığıııdn 9 numaralı tlrgtr apartman 

Fenni SimneLçj 

NuriEpÜ 
Bir hatta enet mu-
racaat, Abaray po

lls m~zl knrşı 

kÖf"'S'Me. Telefon: 
20937 den isteyiniz. 

Deniz levazım abnalma komiayonundanı 
ı _ FabrJ.kalaru:zmı malzeme mıban ~ln 85 - 140 1l.ra Gcretll b1r baf 

anbarcı alınacaktır. 
2 _ isteklllıerliı bu J§l~ çalı§mıf oldutuna dair naıtaıanıa ~ 

Gölcllk deniz fabrlkalnn Genel m\id\irfüğüne miiracaatlan. «998Cb 

--Üç ayda Biçki ve DiktŞ--
Tak tarlhl: 19%3 - K~ı tııOad A8AD1JSYAN 

En .ııaD Ye kolay bir u.sul1e dUdf blltn baJUl]&ra 1İV t.1da. ~ 
bayankra alt;ı ayda Pra.ıım lDb meııocme tan&', maJet. . TC 
!beyaz çaınllfJr tefenilaWe proTıumı blç1p dtlanesl u wc 
atmWr. Yübek KülUlr BaJwıdJlmdan tadkll ~ • 
Mil~ ~bert 7ts1ftce ıa:lebe, mı'at hQaim& ~
mlf -,e blr~ b&)'Ullar mıdl bqlarm& mettdl ., ... "' mi.bl&ar 
ve teni oimala mavatfaat olmafla,rdlr. 

numaralı bin beş yüz metre arsa, .satılıktır. D3rt tat 12 oda. ıct dıp za,ı - a n.cı !belediye datrestnden 
kırk metre rıhtımı ikl daireye kal>Ul yağlı boya terkm, eıettrıt. kUJU ay- almatta olduğum 7112 numaralı as-

8ATILIK ÇOCllJt ARABı\SI - AI. t:ıks1m otuz -0dnlı konforlu ynlıdı.r. nen bahçeatnde De oda, blr mutfatı ker maqı ctbd•mmı ZBJI et.Um, ye
bllanılmıt dzel blr çocuk arabası vasıtasız otuz bin liraya satılıktır, havı 1kl tath bir eırt 'ftl'd.Jr, Belediye nllbıJ alaealundan ~nln bnm 

~-

KAYI'I1..ARA JWJLAJOıOIJ'l'I. 
ı tnd t.etrtn ı de 4enlere laflauatllr. ~si. ~a.rpmba '" per-



• 

Sahife 8 

Bu Oç harf, bütün dünyada baş harflerile tanı• 
nan \'e büyük bir lngiliz kimya sanayii ittihadı olan s 
IMP!RIAL CHEMICAL INOUSTAIES'I,; rümuzudur. 

BRUNNER MOND, NOBEL'S EXPLOSIVES, UNITEO Al.KALI 

•• THE BRITISH DYESTUFFS CORPORATION gibi bir kaç meş· 
. bur firman·rn birleşmesi ile 1926 senesinde t~şekkül 

eden (. C. 1., Büyük Britanya adalarında bir çok fabrikalar 
jşleten ve binlerce işçi kullanan bir teşekküldür. Yalmz 
sıllh altına alman 1. C. l. müstahdemini adedi bugün' 

1 l.OCXl i geçmektedir. [. C. l.nin bütün dünyaya şamil 
bir satış teşkilatı vardır. 

1. C. 1. bütün dünyada ağır kimyevi maddeler, 
kimyevi gübreler ve haşarat mücadele ilaçları istih· 
sal edl!n firmaların belki de en büyüğüdür. Boya 
ve uz\'i kimya maddeleri imali husu3unda dahi 1. C. l. 
en büyük üç teşekkülden biri olup, demirden gayri · 
madenlerin istihsali sahasında ise bütün dünyada en 
başlarda gelir. 1. C. 1. müstlhzaratının miktarı yüzle· 
ri bulur. 1. C. 1. nin fenni araştırmalara tahsis ettıği 

meblağ senede 700.000 lııgiliz lirası gibi yüksek bir 
yekürıdır. Bu rakkaın, teşkilatımızın daima rakip· 
)erinden daha ileride oluşunu temin eden, büyük ke· 
şiflere yol açan ve semerelerini ancak uzun vade ile 

... veren derin fenni uraştırmalurın lıümmalt surette ta· 
kibi hususunda 1. C. l. nin hiç bir zahmet ve masraf· 
tan· çekinmediğine en bariz bir delildir. Bu rakkam, 
~aboratuarlarda doğan en yüksek icat fikri ile ihtisa· 
sın, fabrikalarda lngiliz işçiliğine ha:i ustalıkla imtizaç 
ettiğinin bir garantisidir. 

I. C. 1. alameti fariknsına her nerede rast gelir
seniz, bu rümuzlarrn kimya sanayiiniıı istihı,al edelıi· 

leceği en iyi ma<lt.lclcri temsil ettiğine emin olabilir. 
sınız. 

lMPERIAL CHEMICAL INDUSTRtES LI TED. 

London. S. w. t, 

l!====================================-===-7-=======-==- J 

t **MM İSTANBUI. 1\İŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISl1"'DA -----.. -· 
A N A • i L K O Ş O il# n °0 !E:! IE' te 0° Kız VE ERKEK 
ORTA - LİSE ~ 1.6 ~ ~ ~ YATil.I - YATISIZ 
KURULUŞ TARİHİ: 1885 • TÜRKİYENİN EN ESKİ HUSUSi LlSESİDİR 

Emsali arasında şeraiti en ehven ve şahsi menfaat beklemlyen bir mm müessesesidir. Güzide bir tallın he
yetine mallktlr. Önümilzd"ki ders yılında Lisan tedrisatına bilhassa ehemmiyet verilecek; ders sa.atıerl dı
şınd:ı hususi Llsan kurslım açılacak. müziğe istidadı olan çocukların bu husustaki gcllşlmlne de önem veri -
lPcektıı. Eskl talebelerin Eylülün on beşine kadar kayıtıannı ycnllemes1, aksi halde blr hak iddia edemlye-

ccklcri Uan olunur. Telefon: 80879 
• 

~;-ıamamıııwııam-- SARACHANEBASI HORHOR CADDESlNDE: HUSUSi ------· .. 

Kız - Erk~ 
Anı: - ilk HAYRiYE LiSELERi Yatılı • Yalı SIZ: J 

Orta - Lise 

Trıl<'be r.nydına devam edUmektedlr. Eski taleb:?nln taksitlerini yatırarak kayıtlarını yenilemeleri lı\z.ımdır. 
Müracaat: Her glln 10 d:ın 17 ye kndo.rdır, Ecnebi lisanı ilk sınıflardan b~lnr. Oündfizlii talebe mektebin 

ı. hususi vcsnıtne nakledilir. Telefon: 20530 

Türkiye Kömür Satlş ve Tevzi Müessesesinden: 

~c'§\yolill HaDlknlf17ilo~~ 

.. 

30 Ağustos 1942 tarihli İkdam gazetesinde intiıar eden ve hakikatle 
alakası olmayan (Eti Bank Cibali kömür bayile·rinden) baılıklı ilan üze· 
rine aşağıdaki hususatı tavzihan sayın halkımıza bildiririz. 

1 - Kömür bayileri Eti Bank tarafından intihap edilmemektedir. Bu 
bayilerin Eti Bank ve kömür. tevzi müessesesinin namını kullanmaya hak
ları yoktur. 

2 - Maden ve kok kömürü bayiliği yapmak isteyenlere lüzumlu mü
saade mahalli Belediyelerce verilmekte ve bu ıekilde bayilik yapmak mü

. saadesi verilenlere müracaatlarinda müessesemizce kömür verilmekle ik
tifa olunmaktadır. 

Bu bayilerin ıatiılari, nakliyat itleri ve depolarindaki muamelat kendi 
mesuliyetleri altında ve 348 sayılı Koordinasyon Heyeti kararnamesi hü-
kümleri dairesinde cereyan etmektedir. · 

CliPS 
Şöv aliye 
Plak iğne 

VE 

ÇftÇEK 

Platin 
VE 

PIRLANTALI 

ilan ve beyan ederim ki • 
CILD GIDASI OLAN 
BU BİOCEL CİDDEN 
ŞAYANI HAYRETtiR 

Cilrlin ıemd iUitlarmrla 
oltlu/unu ispat etlıior. 

Doktorum. bu' 
hususi clld gı

dasında mevcut 
'otan Blocel'ln bii
yült bir lllna ııe 
$eçllmlş genç ho.y. 
vanlard"an lstlh· ......_..-~~ı..:.......J 
1ııal edıldlğtnl söyledi. Biocel c)ı.1 
din derJnllklcrıne nüfuz ve genç, 
taze ve açık olmak tçln kendisine, 
lazım olan gıdayı temln eder.: 

,Meşhur bir Viyana untvcrsltesl. 
!profesörü tarafında~ keştedllen 
•bu BİOCEL (penbe renkteki> To·j 
ltalon Kremi terkibinde tam .. cıtd 
ensacını beslemek için• icap : eden' 
miktarda mevcuttur. Akşamlan 
yatmazdan evvel bu kremi ve ııa

,bahları da (beyaz renkteki) Toj 
kalon Kremini kullanın12. tiç gü~ 
zarfında tenlnlzln gayri sar mad
~delerlnden, yüzunlizlin zayırıamış1 

ve gevşemiş . adalelerinden kur
:ıulmaRa başladığını göreceksiniz.• 
~Viyana ünıversıteıi hastaneleri; 
nln birinde Prot. Dr~.J SteJskal ta~ 
rafından 55 ile " '12 j 1aşlarındald 
kadınlar;.. tızerlnde •yapılan i tecrüi 
beler neticesinde Jilı buruşukluk· 
larının ·altı hafta zarfında kaybol~ 

1
dutu sabit- oJmu.itur · 

14 EylQI 1942 

EmlnönU 
caddesi No. 8 

lstanbul 

ADEMi iKTiDAR . _._...... 
VE BEL GEVŞEKLİ&İNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA t(. 2ea 

Haklld güzellik kremi 

GÖZEN°PUD 
en ince tutan pudra Yeni renkler 

G~ı~n Brivaııtini 
Krlstaltze ve Uklt 

Yağlı - Yağsız -Güzellik Sütü - Cildi gençleştirir. Kadife 
gibi birten yaratır 

GÖZEN ALLIGI caztp renkler Lavanta Çiçeği 
SEV BE.."llt 

GÖZEN'in dört kokulu losyonları ~S~EAR 
HULYA 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe parfumu 
'triyat depoları Gözen müessesesiBüyÜk Postane caddesi No. S 

• 
Yeni 

BLAUPUNKT 
RADVOL--ARI GELMiŞTİR 

Nijad .Serven: G ola ta. 

'tstanbul Şekerciler ve Helvacılar 
ve Pastacılar Cemiyetindenı 

Milessesel~inde şekerleme imal edenlerle tahin helvası ya-
pıp satanla1711 kendi imalatında kullanmak üzere iimontozu 

. • almak iclı? ı:ilzdanl.aıile beraber Cemlvet Reisli ine mtir caat et-


