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Bir f abrikcl ile bir 
değirmen araştırıldı 

lki•inde de çok miktarda bakla IJe laaulye unu 
bulundu, bunlar mühürlendi, beı fırın kapatıldı 

~oprak ofu tarafından ıon giln· Bundan baıka bir değinneJıde do 
r•rde fırınlara buğday unu verildiği araıtırma yapılmııbr. Neticede öğii· 
Jıalde bazı fınnların çı1cardıklan tühnemiı olrak altmıı bin kilo bak· 
f&meklerin kanıık. unlardan yapıl- la. alb bin kilo fasulye, dört bin ki-
'Clı~ı görillmüıtür. Bunun üzerine Be- lo kaplıca taneci bulunmuıtur. . 
lediye tahkikata ha§lamıthr. Müfettiıler, fabrikanın resmt h· 

Geçenlerde bazı değirmen ve fal>-- ~ defterlerini tetkik. etm~lo, fİ?1· 
rikalarda ruhsatsız olarak ve hiç.bir dıye ka~ar. ı~kae,? bın. kuaur kilo 
idari makama malUmat verilmekai- bakla. yırmı bın kusur kilo kaplıca, 
.,ın bakla, no'hut, fatulye gibi bakali- elü _dört bi? ~~ur kilo fasulyenin 
yabn öğütülerek un haline getirildi- fabrik~ ~ırdı.gı vo bu maUard~ 
1f Belediye Teftiı heyeti tarafından on ıekız: bın kılo. bakla. 2736 kılo 
haber alınmııtır. Bu haber üzerine kaplıca, 42336 kılo fuulye, aynca 
'4vzif edilen müfettişler, polisin de da 261 çuval bakla, 36 çuval kap
yardımile bir fabrika ile bir değir- lı~ ~~~6 çuval da fuulye wıu imal 
meni araıtırmışlar ve neticede dik- edıldıgı anlaıılmııtır. . 
kate 1ayan rniktaıdı. muhtelif cins- Bu unların nerelere ve kımlera 
.a unlar bulmuılardır. Bunlardan b'9 tatıldılı da ara1tınlm11tır. ~zı ad
~inciıi Calatadadır. Bu mUeueae, ree~eri';' m~hum old?iu. ha1ukt ~
.. kiden makar:·-ı yaptığı halde ıon reaı göıterılen yerlerın ele bu fabn· 
~manlarda her nevi bakaliyab öğü- kadan bu unlan almadıklan anla-
tecek tadiller yapıldığı ve bakla, ıılmıttı.r. . . . . 
nohut ve fasulye işlemekte olduğu Değırmen ıahibınm muhtelıf 
~örülmüıtür. Fabrikada 1 S çuval ve aeıntlerde beı fınnı olduğu göz önU.. 
~lci buçuk büyük sandık öğütülmemiı ne alınarak değirmende ?iü.tli!en 
fasulye ile bir çuval kadar fasulye, unl.arın bu .fınnl~da aarf~dılmıı ol· 
Clört çuval da nohut unu bulunmuı- dugu tahmın edılmektedır, 
tur. Müfettiılerin verdikleri rapor 

Bu fabri!.anın lıenüz: iıe yeni hat
ladığı anlaı:lmıı ve fınnlara un aat
lığı te5bit edilmemiıtir. Ancak 
~ğüttüğü unlan elden çıkarmasına 
'1}ani olmW. üzere müfettiıler der· 
bal bir zabıt tanzim ederek un kap
larını mühürlemiıılerdir. 

üzerine Vali ve Belediye Rebi B, 
Uitfi Kırdar, fabrikanın faaliyetine 
derhal nihayet verilmesin~ evvelce 
kapablan bir fınnından baılta diğer 
dört fınnına da ekmeklik un veril· 
memctini emretmiıtir. 

Müfettiılerin Taporu üzerine Milli 
Korunma kartununun 31 fncl mad

Keyfiyetten haberdar olan Vali desine dayanılarak cCin.alerl, nevi
ye Belediye Reisi Dr. LGtfi Kırdar, leri, Vts:flan hükumetçe teahit edi· 
fabrikanın faaliyetine nihayet · veril- len ve Ofisçe tevzi olunan upnlann 
peaini, ruhsatiye almak.sızın deiir- kanthnlmuma teıehl>Us cllrmÜn· 
tneninde tadil:.t yapan fabrika aa- don dolayı, kanuni takibat yapaJ.. 
bibi hakkında ceza verilmesini bil- mak Gzeru evrak mGddeiumumili· 
~rmiıtir. ğe verilmiıtir, 

Kok kömürü 
Lüzumsuz, fazla talepler karşısın
da sarfiyat. tahdit edici tedbirler 
almak mecburiyeti hasıl olacak 
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Alman büyük 
elçisinin 
bir nutku 

«Türkiye ve Türk milleti 
için sulh istiyoruz» 

Beyoğlu gazetelerinde okudu
ğumuza göre Alman büyük el
çisi von Papen Alman kolonisi
nin bir spor toplantısında bir 
nutuk söyle~tır. Nutuktan şu 
parçaları alıyoruz: 

«Bize mlsa:tirperverllk göste
ren memlekete karşı tavır ve ha
reketimiz açıktır. Son günlerde 
Daily Telegraph gazetesi, Al
manya büyük elçisinin, harbe 
girerse Türkiye'ye Suriye, Filis
tin Irak ve İran'ı vadettiğini 
y~ı.ştır. Taymts nehri layıla
nnda oturan bu efendiler yanı
lıyorlar. 

Türk dostlara, temsil ettiğim 
Führer namına, vaziyet ne olur
sa olsun Almanya.nın Türkiye 
ve Türk mllletl için sulbü ida
meye azmetmiş olduğunu bildlr
dlm. 

Bizzat Türk hükümetinin, kıy
metıt ordusunun ve bütün Türk 
mllletlnln sulh dA.vasını mUda
faaya ne kadar azmetmiş oldu
ğunu heplmlz blliyoruz. Fakat 
şunu da 11Ave edeblleceğimi zan
nederim ki şerefll ve her zaman
ki gibi cengA.ver Türk mllleti, 
tamamlayıcı bir cüzü olduğu 
Avrupa kıtasının bolşevlkleştiril· 
mest mevzuubahs olursa buna 
muvafakat etmemeğe de tama
men azrnetmlştlr .• 

Milli Müdafaa 
istikrazı 

Halk tahvillere büyük 
rağbet gösteriyor 

HAL 1 
İyi fiatla sabn alınir • 
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Alman/Qr Stalingrad' a 
3 noktadan girdiler 

Şehrin yarısı hala Rusların elinde
dir. Kanlı savaşlar devam ediyor 
Bertin 18 CA.A.) - Yan resmt blr 

kaynaktıan blldlrtllyor: Bu oltfa.mm 
llk saatıerlnd• alınan malfuna1a gö
re A!man kuvvetleri, üç noktadan 
Btallngrad 4ehrlne glnnlşlerdlr, 
Şehrin yandan fazlası Rusların elin
dedir, Ruslar, ümitsiz blr müdafaa
da bulunmakta ve bu ruhi Mlet ne 
çarpı§maktadırlar. 

Stallngradm zaptı kolay oJmamlf
tır Alman baş komutanlıR'ı b04 yer& 
Alman k.an1 alı:ıtmamalc ve Alman 
askerlerini bllyllk zayiata uıtratma
mak 1taygua1le hareket etınışttr. 
Volga nehri Qzertndekl blltlin köprü

ler yılolmlf, Rus mıtraly~ert geri 
çekilmeğe kalkJ4acat olan Ru& asker
lerine atet etmek llzere Volga nehrl
nln karşı yakasında tneV'Zl alm11tır. 
Binaenaleyh Sta.llngradda bulunan 
Rus u'kerlert ya Alman veya kendi 
kurşunlarlle bJmek fe!illlertnden bt
rtne maru7Jdurlar. 
Alınan tnfkuınandall.1$ ıuhan

llnden St.allngrad muharebestnln as
kert hedefleri hakkında fil tamam
layıcı maJQmat vertlml§tlr: 

1 - Düşmanı Don ve D<>neç hav
zalanndaJd verlmll topraklarla ham 
madde ve sanayi kayno.klanndan 
mahrum etmek. 

2 - Eğer Ruslar, Kafkasyadakl 
petrol kaynaklarından da atılırs,a 
bUtün muharebe mllddetlnce Rus
.vamn mukavemet kudretl kınlmıı 
olacaktır. 

Alman ukerl ma.Jc•mlan, Staıtn
grad muharebesinden aonra Alman 
ordu1a.n:nm nerede toplanacaRnu 
söylemekten lmtlna ediyorlar. 

Stalingrad muharebesi 
Moskova aavaıından da 

tiddetli 
Moston 18 (A,A.) - St.allngrad 

Laval'e bir 
ihtar ---·-

Amerika it mükellefi
yetini dütmanca bir 

hareket sayacak 

Londra 16 (A.A.) - Fran
sada Alınanyanın hesabına 
çalıpn fabrikaların vertmlni 
attbrmak maksadlle tatbiki
ne tevessül ettiği mecbur! iş 
mükellefiyeti münasebetlle B. 
L!vaJ'e bir ihtarda bulunul
muştur. Birleşik Amerika Ha
riciye Nazıı:ı B. Hull Ameri
kanın bu iş mükellefiyeUnJ, 
kendlslne karşı hasmane bir 
hareket tel!kki edeceğini ve 
bunun beynelmilel hukuka 
da rnuğaylr bulunduğ'Unu 
söylemiştir. 

Almanlar, Stalingradın 
merkezine vardılar 

otddctll t.azyUu devam etmr.slne ral· 
men Stallngradda Ruslar htılı\ inat
la mukavemet edlyor!ar. Dün gece 
yansı neşredllln TeSrnl Rus tebUğtn· 
de şöyle denilmektedir. 

c15 eylQl günll kıtaatımız, Staltn
gradın batısııe cenup ba.tlSUlda ve 
Mozdok mıntakasmda düşmanla çar
plfm.ışlardır, Cephenin diğer kesim· 
lerlnde ehemmıyet.e değer değ(flklilr 
olmamıştır.• 
Tebliğe yapılan illveye göre Sta· 

llngradın batısında şiddetli ınlidataa 
muharebeleri cereyan etmektedir. 
Almanlar, taze ihtiyat kuvvetJerlnl 
mütemadiyen muharebeye &ürüyor
lar, 

Ruslar, Almanla.nn tanıt ve piya
de kuvvetlerlle defa:ıtla yaptıklan 

hücumları pllsltürtmQ..~erdlr. Şehrin 
cenup batısında flddetıı muharebeler 
devam etmekteGlr. Almanlar, bir ke
simde llerllemlşler ve stratejik ehem. 
mlyetı halz bir yert zapt.eyıem~er
dir, Fakat Ruslar mukabil bir hll
cumla kaybettlk}ert en:ı.ziyl gert al· 
mışlardır. 
Almanların ihtiyat kuvvP.Ueı1 tank 

ve plke tayyare te.şkUlerUe yaptıkla.-
n mlltemadl hücumlara rağmen RUI 
muknvemıunı kıramam~rdır. 

Ruslar Kafkasyada, Grozn1 pterol 
mıntakuının ştmaıt garblslne düşeıı 
Terek nehrlnln cenubunda kurduk
ları köprü bıııını genlş1"tmelerlnt 
mlnı 9llll8k için tevkallde g:ıyretlt-1' 
aar~lyorlar. Ruslar bu mıntalcada 

VJcby 15 (A,A.> - St.allngrad tehrt 1kl ·meskftn yeri gen almışlardır. 
hudut1an dahlllnde flddetıl çarpış- A!manlar VoroneJ kesiminde Rus
ma.lai' devam etmektedir, Beriln, lan Don nehrinin batı kıyısından at
ça.:rp~malann, bllhass& dehşetinden mak lçln birçok defalar hucumlar
bahsetmektedlr. Cephe o vaziyete da bulunmuşlarsa da hedeflerin• 
gelml.ftlr k1 taarruz.Iar ancak darbe varamamışlardır. 

Ankara 15 CA A > - 15 eyt(U saba- meydan muharebeet tiddetlnln en 
hından lUbare~ ·tedavüle çık.arılan büyük dereee.stne va~1r. Şehri 
ve satış 30 eylülde sona erecek olan hUcumla zaptedilemlyecettnı anlıyan 
40 mllyooluk birinci tertip Milli Mil· mareşal Von Boc1c ukerlertne kal'llJ 
dafaa. tstıkrazı tahvJlleı:1nln sat14 knrış zaptedUmealnl emretm!4tlr. Al· 

tndirlct kuvvetler ile :yapılab11met- RJev bölgesinde Almanların 4!~ 
tedlr. Ruslar ıehrln her evini, her detlt müdafaasına ratmen Ruslar, 
ba.hçealnl tahkim etmlf bulunuyorlar, bazı teraltktıer kaydeylemlş'lerdlr. 
Alman hava kuvvetlert bunlD.n tah- Reuter muhabirine göre Ruslar, 
rlbetımeğe çalışmaktadır, Fakat bil· bu bölgede son günlerde muht.ellt 
tün lf gene piyadeye yültlenmekt.e- köyleri gert alınt§lardır. 

vazlyetı etrafında al~kaclar makam manlar, yeni tank. piyade ve hava 
"e mües,,eselerd~ aldıJtımız maJ\1- te,klllerlle oehre tto yönden, cenup 1 

Dün Halk Partisi merkezinde ırada etraflı temular yapacak ve mat, ilk glln olmasına rağmen hal~ batı, batı ve f!mal batıdan oeihre hU-
:lktlsat Vekili B. Sım Dayın ri- icabeden müzakerelerde bulunabilo- kımızın bu tahv11lere bUytlk b!.r alAka 1 c~mda bulunuyorlar. Bllhaua cenup 
rasetinde blr toplantı yapılmış cektir. gösterm~ olduR"ıtnu anlatmaktadır. yondlkl durum pek buhranlı bir saf-

dJr. Almanlar şimdi şehrtn merkezi- Fransız kuvvetlerine mensup 
ne vardıklanndan ~bir ikiye böllln- ta.yyarccller, Kızılorduda ıııc ec• 
mllf bulunuyor. Taarruz hor iki bö- nebi tayyare bölilğilnU teşkU ede.. 
lüme kalll ftddetıe devam etmek- ceklerdlr, Frnnm tayyarecllerı, ktf 
tedlr. gelmeden evvel Kızılordu saflannd& 

Jnaden ve kok kömüıil ihtiyacı- . haya gtnnlştlr, Almanlar, te:hrtn 
Londra 16 CA.A.) - Almanlann harek4ta !Jtırlk edeceklerdir, 

nı karşılamak ve sarfiyatı azalt- .. ncart .ternae ve tetkikler yapmak İlglll mahfiller, bu rağbetlıı va- k:eilaı lilahıallelertne yerleşmişlerdir. s 1 d 1 d 
mak için alınacak tedbirler gö- uzero bır milddet evvel Sofyaya tandaşların Mılll Müdafaa işlerinde· Şehir ve Volga muıtakası, gecell ve a omo a a arın a 
rüşülmüştür İktisat Vekili top- gitmiı olan Ticaret ofisi umum mil· k1 tedakA.rlık hlslerinl ve ho.J.kımızın gündüzlü dÜ§Dlan tayyareleri tara- n 
iantıdan so~raı gazetecllere ver- dürlüğii muavinlerinden B. Muz.af- Cil.mhurtyetı mallyeshıjt ka~1 oıan iti- tından boniba.lanm.aktadır.. Rua pl-
(Uğl beyanatta en mühim istih- fer lıtanbul.a döum~ıtilr. B. Muza~- madını göstermekte olması ba.tımın- lotıan, Ustün dü~an have. kuvvet!e- h b •dd 1 d • 

W1. n1 d t duğunu bllhuısa tebarilz ettirmekte- dnn savqıyorlar. Almanlar, bütll.n 
l "'- merkezi olan istanbulun ih- fer, Bulgarıatandakı temaslannı bır dan büyük blr ehemmiyeti hatz ol- rJne kat'fı ıereru blr surette durma- mu are e şı et en 1 
~fyaçlan ön planda tutulduğunu, a qmaya var ınnıı ır. dlrler, gece hUcunııarına devam ediyorlar, 
1htlyaçlan sıraya koymak işinde Cephede sonbahatl aot\ıklan bat- k l 
kömür sartyatını azaltacak bazı Ticaret Vekili B. Wilkie lran a~tır, staııngrad aavaoı ıeçen s&- Japonlar, Ameri alı arı Guadalkanal adasından 
tedbirlertn: de alınması zarureti nekı meydan muharcbe3tnden de atniak için tazyiklerini arttınyorlar karşısında bulunulduğunu, esa- Konya 15 - Ticare~. Vekili Dr. Baıvekilile görüıtü olddetlldlr, 

sen diğ'cr memleketlerde bu B. ~ehç~t v~: buranın tuccar. va e1- Londra 18 (A,A.) - B, RooscveUln Berlln 15 (A.A.> - Aaterl kaynak- Londra 16 (A.A.) - Vaıi.ng- Amerikan tayyareleri Şjmall p.,. 
azaltma tedbirlerinin çoktanbe- ııafıle görllıtukten ve tetlc.ilderde Tahra.nd& bulunan fQhsl mümesslll !ardan ~renlldlllne eöre Stallngra- tonda bu aabah nqredilen resmi bir aifikto Japon adalarına ve Kiaka 
11 lı lduw, .. ,.. -s: l n-.t.. bulunduktan ıonra Afyona hareket B, \Vl''"'e dün iraıı B'""'ekUl Ka· dın en büyük gan flındJ Almanlann .:ı j l Sal d d • l d' B" 

a nınl§ O g ........ u :ouy e .. U9, tın' • Q.A :· • llnde bul ktad uemeçte, apon ar, omon a a- a aaına taarruz etmıı er ır, ırman-İstanbula memlekette istihsal e ııtır. vamussaltana ile görüşmüştür. e unma ır, lnndan Guadalkanalı geri almak için )'9da f ngiliz tayyareleri bir petrol 
edllcn kokun yansı ve aynca 60 "11111111111111111111111111111ı1111111111111111111111H111111111H111111111•111111""11111•1111••-111111"1111•• sarfetmekte bulundukları ıayretleri kuyusunu atqe vennlılerdir. 
bin ton maden kömürü tahsis son günlerde ıiddetlendirmiılerdir. 
edilmiş olduğu halde odun ve Birleşik Anıerika bahriyelileri, ıid-
mangal kbmüıii yakmağa alış- ·~ '\, # dctll Japon hücumlarına llllitnen 
µuş olan1ann bile lsrnrla kok ~~ ~'" ıf ,;~"" r..evzilerini mUhafaza etmiılerdir. 
kömürü istemeleri hakikt ihtiyaç ~..,_ i'"'·.P"' '-V Japon tayyareleri Amerikan mevz.i-

iplerini ayırmakta müşkülflt ~ d' ~~ ,. !erine karıı bombalama hücwrllarını 
~~ ';> ~,. \. .a ~ • oğurduğu gibi, hükumetin bir .,-. "'<) -"'f' " & ~~.ı ,• da arttımııılardıl\ Japon ha.rb ge-

çok fedakft.rlıklarJa aldığı fayda- , i"' ~ • ~+ "°.- .._,~ milcri de bu ıbombardımana iıtirak 
lt tedblrlertn tam semere verme- \~'~:-'~ ~~~-t.-<~ .. ~,.,, eylemiılerdir. Japonlar, geceleri 
sini zorlaştırdığını bu zorluklarla / +" ~ . ~ ..,.,, .J• Guadalkanala karaya küçük birlik· 
mücadele için aynca tedbirlere · t,. ler çıkarmağa muvaffak olmuılar-
baş vurmak mecburiyeti hasıl ,'I dır, · 
placağınl Ufıve etmi~tir. ~i • 14 eylul eeceai, Japonl8J' 

Bulgaristanla ticari bir gayret .arfetmiıler. fakat ağır Guadalkanalı zaptetmek için büyült 

görüşme zayiat verdirilerek pU.kilrtillmUıler· 
Bulgar ticaret heyeti, Ticaret 

jiai umum müdürlüğü ile gehrimiz· 
~e temaslarını bitirmiş ve Ankara· 
p gitmiştir. Bulgaristandan Türk -
~lgar ticaret muahedesi ahkamına 
•Bre 25 bin ton mangal kömürü İt• 
hal edilecektir. Kömüre mukabil 
l3ulgarlara bnlmumu, tuzlu ve taze 
f)alık vorilecektir. Bulgarlar, bura· 
$la yapılan müzakerelere ait muka
~eleyi Ankarada Ticaret Vekale
tinde bir iki güne kadar lmzalaya
~klardır. 

Bulgar ticaret heyeti, 

din. 
Son beı günde 2 l Japon tayya

rotl dü~Urülmüı, milttefik tayareler, 
Guadalkanal adasının ıimali grM· 
ıinade dU~ ırnevzilermi bombar
dunan eylemiglerdir. Japonlar, ar
tan lbir kuvvetle tuyiklannı idama 
ettiriyorlar. 

Yeni Ginede hava çarpıfmAlan 
olrnuıtur. Yeni Ginede bir Japon ıi· 
lt::bine tam bir Jaabet kaydedilmft
tir. Müttefik tyyareler, Yeni Gine
nin doiuıunda Rabaul limanına da 
hücum etmlıler, bir eemlyl ate .. 
verdikt._l 

Tobruk'ta 
yangınlar 

Benzin ıarnıçları, bomba 
ile ateıe verildi 

Londra 16 (A.A.> - Tobnıta. de. 
ntzden yapılan hücuma., mfittelllı 
tayya1:1eler de :t,,t.lrAk eyle~lerd11', 
Limanın şimali garbi.sinde bulunq 
benzin ve petrol aamıçlatında. yan• 
gınlar çıkanlm11 ve alevler tçlnde bı· 
rnkılınıştı.r, Tayarelerlmlz nıngazS. 
yt, Sollumu ve Sldl Ene§tekl ha'ft 
meydanlarını bombalamışlnrdır. 

Madagaskar' da harekif 
Londra 15 CA.A.- - İnglllz kıtaJa... 

n Tananarlve•ye 120 kilometrelik blr 
mesafede bulunmaktadırlar. 

Dieppe baskımnda 
Kanadalılann zayiati 

Vlchy 18 (A.A. - Ottava'dan bll· 
dirlldJt1ne göre, Kanada lnıYJ9tled 
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SOZÜH 6EliŞi 
ihtiyarlığın altın devri 

B lz1ın gnzetenın uDünyada neler oluyor?n sütununda ~k 
ibretli bir haber çıktı. Elbette g&LUnibden kaçmaımıtm 

Edith Slayrton adında seksen ikilik bir Amerikalı ihtiyar kız bir 
doktora giderek kendisini gençleştirmesini istemiş. Doktor da, 
Jdmbilir nasıl, milşterlslnln dedi ğfnl yapmış. Gelgelelim ihtiyar 
kız birdenbire kavuştuğu gençlikten hiç de memnun olmamış. 
Gençliği pek zevksiz bulmuş ve e bedlyen kaybettiği lhttyarhğın 
peşinden dövünerek ne yapacağını pşırmış bir halde mahkemeye 
Jı:oşmuş, kendisini gençleştirmek le hayatının tadını kaçıran dok· 
tor aleyhinde tazminat dflvalan açmış ... 

Avrupada bütün memleketler şe- HARıa ıouRuMu 
ker istihsalini artt1rmağa çalışıyor lı-S-t-al-in-g-ra_d_' a-m-ü-th-iş_,, 

Sonra ne olmuş? Ne olursa olsun! Biz gençleşen llıtiyar 
kmn gösterdiği hakikat üzerinde duralım. Bugün bütün ynşlıla
nn cınh gençlik» dedikleri şey sahiden hiç de hoş blrşey değildir. 
Biitün gençler eğer akıllı fse1er, «ah doksnnlık bir llıtlynr olsa>:· 
dım!n diye dua etmeli ve lhtiynrlıır Uıtlyarlıklannın kadril 
kıymetini bilmelfdirler. İbtfynr1ar bugün saadet içinde ytizilyor
lar: Gezmek ve tozmak arzulan çoktan lddetlnJ knybettiğinden 
rnhntça evlerinde oturuyorlar. 300 gram ekmek kendilerine fazla 
gcJiyor. Börek ve piUiv midelerine dolrunduğu için nrndıklnn bile 
yok. Gençlikten kalma ayakkabılar, elblscleı·, pardcsüler lıfilA 
hizmetlerine devam ediyor. lrumaş ve çorap peşinde koşmuyorlar. 
Hayatla çocuklnn boğazlasıyor. Onlar tam bltarnOıldanru ilftn 
etmis, ekmek elden, su gô1den yaşayıp gidiyorlar. Yann ne ola· 
cağım? 'diye ne <lilsilnsiinler? Olncaklnrını olmuş bulunuyor
lar. 

tJstclik bir de tatlı geçmişleri var. Ekmeğin on para olduğu 
günlerde ze\ku sara etmişler. Alhnln oynamışlar ... 

Artık gençlik istenir şey mi? Hem böyle zamanda! Ben şu 
kadar sö)Jcrlm ki bugün «Nere.desin gençlik?» cllye sızlanan 
ihtiyarlar nvnklannı denk alsınlar. Dunlan eşref saate raslar da 
bir kabul edilirse ynndtklan gündür. ÇiinkU Amerikalı Uıtiyar 
Jnzın tnzminnt isteğini mahkemeler reddetmiş bulunuyor. 

Şevket Rado 

Milli piyango çekildi 
Dünkü çekilişte kazanan 

numaraların listesi 
M1lll Plynngonun ıı ıncı tertip ı 100 lira 1kra.mlye kazanan 

ı ncl çekilişi di1n Anka.roda 19 Mayıs numaralar: 
Stadında saat 15 te çekil~ ve çe- san üç tatnmı (801), (947) ile bl. 
tlllşl kalabalık bir halk tıtlesl ta- ten 800 bilet, 
klbetmlJLlr. ~ Ura ikramiye kazanan numaralar: 

Bu çekilişte ikramlye ks.7.anan nu- Son üc rakamı (848), (952) ile b1· 
maralan aşağıya rnzıyoruz: ten 800 bllet. 

25.000 Ura ikramiye kaza.nan 20 Um ikramiye ı.:azanan numaraln.r: 
numara: Son tıç rakamı 10571

1 
c098ı, c334•, 

250159 c642ı, c830ı lle biten 2000 bllet. 
10.000 Ura lkraınlye kazanan lO ııra 1.kramtye kazanan numaralar: 

Bir sene evvelkine nispetle geçen 
sene mahsul 1,870,000 ton, yani 

yUzde 12,2 fazla olmuştur 

/lvnıpanın her tarntmdn yiyecek 
1stihsa11nl arttırma.ır için bi.iyUk blr 
gayretle ı;~yor. Bu nradn acket 
1.stlbsn.Une de .fnz1a ehemmiyet vertl
mekU:dlr. Blr Fransız gaze~sl bu 
münasebetle ynu1ığı mllkalede di
yor ki: 

ıYllz !ene evvel Avrupa kıta.sı ab
luka edlld!A1 zrunan şekersiz kalmış
tı. O vakitler şeker yalnız şeker ka
mışından yapılırdı; bu mtıdde de 
Avrupadı:ı. yct!şmezdl. Abluka üzerine 
pancardan şeker yapmak flkrl d~du 
ve mnvatrnkıyetll neticeler elde edll
dl. Şimdi Avnıpnnın her taıııfında 
şeker fabrlknlan vardır. Fakat bun
ların lstlhsa.ll ihtlynca kO.fl gelmedi
ğinden her memleket hariçten mü
him mlktarda ~eker ithal ederdl. 
Harb başladıktan sonra 1".arfılıklı nb-
lukru.'.ı.r yUzündcn buna. lmkfın kal
madı ve her tarafta şeker istihsalini 
arttırmak lçln bi.iyük btr savaş ba~la
dı. Blr sene evveline nlsp"t!e Avru
padn. şeker fstıbsnll 1,870 COO ton, 
yanı ytl7.de 12,2 artm~tır. Bazı mem· 
leketlerde lstıhsnl nlspct.t şudur: 

1940-41 J94ı-42 
Fransa 470,704 694,444 
tsveç 800,263 306,470 
Dantmar1ta 249,355 278,il58 
Türk.iye 8&,669 90,000 
Romanya 85,555 83,333 
Slovakya 63,806 67.000 
Letonya 60,725 26,170 
Yugosln\•ya. 40,974 25,555 
Lltvnnyn. 83,074 23,677 
İsviçre 18,360 19,123 
Flnlfmdlya '7,469 4,134 

Şeker 1.stihıJallnt arttırmak tc;l.n her 
tarafta pancar ekhnlne ehemmiyet 
verlluıektedlr. Pancar fln.tl l'iilcsc!dl
ğl glbt pancar ekenlere bazı kolaylık
lar da gösteriliyor. Almanyada pan
car ekenlere mllkAfa.t ma.knmmda bh 
mlktar teker de verilmektedir. 

İtalya, şeker sanayllne §lmdl fazın 
ehemmiyet vermektedir. Fn.brlkn1nr 
dahllt sarfiyatı tıımamm karşılıyn
blUyorlar. 

İsvlçrede pancar eldmine fnzln 
ehemmiyet verilmektedir. ö.~llmüz
dekl seneler ekim tlç misline çıkan
lacaktır. Şark1 :fsvlçrcde yeniden bil· 
yük bir şeker tnbrlkMı kurulmuştur. 

Romanyada. geçen umumi harbden 
evvel 4 ~ker fabrikası vardı. Bugün 
bunların miktarı on dörde çıkmıştır. 
Fabrlkalnnn çoııu 1925 den sonro ya
pılmıştır. 

Bulg:U"iı:tnn, pancar ekim sıı!ınsmı 
21,500 hektardan 28000 1heklnra çı
karmak niyetindedir. B~ şel:cr tnb
rlknsı bmılard:ın 1stlhsal edilecek 
pancarı lşllyebl!ecek kablllyettedlr. 

Slovakynda havaların fena. gitme
si yüzünden beklenen mlktnrda pn'l
car mahsull\ alınamamıştır. Bu 
memlekette 7 şeker fabrikası vardır. 
Bunlar günde 10 bin t.<m pancar iş
Uyeblllrler. İstihsal iç ihUynca kAfl
dlr ve 150 bin kental ihraç cdlleblllr. 

Macarlstandn 10 şeker fabrikası 
vardır, bmılar ötedenbcrl dahlll ihti
yacı temin eder. Şimdi Transllvanyn~ 
da yeni bir fabrika dahn yapılmak
tadır. Buna sebep bu mmtn.ka.nın 
rabrlkala.ra uzak olması, bu yUzden 
nak!lynt güçlllğüdfir. 

Türklyede pancar ekllen saha 45 
bln hektardır. Memleket kendi ibU
yacını kendisi temin etmeğe çalışı
yor. 4 şeker fabrikası gc~en sene 
556,000 ton pancar lşlemlş, 87 bln ton 
§eker lstıhsal c1mlştlr. Bunun1a be
raber sarfiyat 108,000 tonu bulmuş
tur. 
İspanyn ve Belçika da pancar eki

mini nrtınnah çalışıyor, Fransa, 
bllha.cısn. ıtma.H Atrlkad& pancar ye
t~rmeğe ehemmiyet vermektedlr.> 

ithalat şirketi 
numaralar: SOn lk1 rakıı.mı ca:ı •• c!lb ne blten 

115091 s3351a 349115 s.ooo bnet. Bir heyet nizamnamesini hazırlıyor· 
5,000 lira ikramiye knzauan 3 ııra ikramJye tnzanan numanılar: 

numnralar: • Bon rakamı .o,, c9t Ue biten 80.000 __ ......,. 
021517, 057679, 195753, 260754, 273099 bUet ikramiye alırlar. ithalat işlerini düzenlemek üze- girdiğinden şirketin bir an evvel 

2.000 Um ikramiye kazanan 25.000 11.m büytlk iknıoılyeyt kn.- re tüccar sermayesi ile milli bir teşkiline çalışılacaktır. 
numamlar: zanan 250159 numaralı bilet Bıvasta ithalAt şirketi kurulacağını yaz-

013380, 056946, 087901, 090487, 110469, satılmıştır mıştık. Şirketin nizamnamesinin Bulgariatanda kalan 
175125, 189248, <212109, 219454, 219698, 10.000 ııra 1krnmJye kazanan bt- hazırlanmasına ticaret ofisi ithalat eıyaıı getiriliyor 
254362, 264027, 30'1138, 307999, 322538, ıetıerden 175091 numaralı bilet İ.!· umum müdürlüğ'ü memur edll-
S61021, 363972, 327747, 378993, 380679. tanbnldn, 333518 N. ıı bıtet Cebeli- miştir. Umum müdürlükte müte- Gümrüklere gelen malların pl· 

ı.ooo llranu=~:: kazanan bereket, 349175 No. lı bllet Rlzede hassıs bir heyet nizamnamenin yasaya çıkarılmasına devam edil-

hava akınları 
Kafkasya'da Almanlar Grosni'ye 

doğru bir miktar ilerlediler 

Stallngrad'da muharebe
nin şiddeti son httddlnl bul
muştur. İki tarafta mtite
madlyen takviye kıtalan ge
tirmekte, bunlar cepheye sü
rülmektedir. Stalingrad çar
pışmasının bu harbin en şid
detli muharebesi olduğunu 
herkes kabul ediyor. !riglllz 
gazeteleri bu muharebenin 
netlcesfnln bütün doğu cep
hesi üzerinde tesir yapacağı
nı söylüyorlar. 

Stokholm'dan gelen bir 
telgrafta Almanlann şehrin 
idari merkezine yakln.şmakta 
oldukları ve çemberin son 24 
saat içinde daha ziyade da
raldığı bildlrlllyor. Almanlar 
şehrin cenup varoşlarına gir
dikten sonra garptan da şehre 
hf1ldrn yaylayı zaptetmfşler
dir. Tarafsız nskert muharrir
ler Stallngrad 'ın yakında 
düşmesi beklenebUeceğfni 
söylilyorlar. 

Londra radyosunun bildir
diğine göre Alman hava kuv
vetleri Stalingrad istlhkA.ın
lannı sistematik surette bom
bardıman etmektedir. 500 
tayyare binlerce t.on bomba
yl ayni noktaya atıyor. Mos
kova da Alman hava kuvvet
lerinin bu harbin en ştddeUl 
akınları olduğunu kabul et
mekte ve vaziyetin çok ciddt 
olduğunu blldlrmektedir. 

Dünkü Alman tcbllğme gö
re Almanlar Staılngrad'da 
hava kuvvetleri tarafından 
desteklenen taarnızlan netl
cesihde arazi kazanmaktadır. 

Kafkasya'ya gelince, MO!\· 

Mahkemelerde: 

.. 
kova radyosu Almanların Tc .. 
rek nehrini geçtiklerini, Gros
nl'ye 50 mil mesnfeve kndnr 
geldiklerini, Ruslann bir 
miktar geri çekilmeğe mec
bur kalclıklanru bildirmekte
dir. Alınan tebliği de Novo
rosisk'in cenubunda Ruslann 
şiddetli mukavemetlerine 
rağmen müstahkem bir mev
klln ele geçirildiğini haber 
veriyor. 

Mısınl:ı: 

Keşif kollannın hareketin
den ve hava akınlarından 
başka mühim bir şey yoktur. 
ltalyan tebliğine göre, Tob
ııık'a yapılan son akında 1ıı
gflizlerden 34 subay, 576 er 
esir edilmiştir. 

Hava alanlan: 

Hava akınlan gene şiddet
lenmiştir. İngiliz tayyareleri 
Bremen limanından sonra ev
velki gece Almanyanın Wil
helmshaven deniz üssüne ta
arruz etmişlerdir. Almanlar 
şehirde bazı yangınlar çıktı
ğını, sivil1er arasında kayıp
lar bulunduğunu bildiriyor
lar. 

Rus tayyareleri Romanya• 
ya akın yapll)lŞlar Bükreş ve 
petrol tasfiyebanelerlnin 
merkezi bulunan Oluesti'ye 
bombalar atmışlardır. Bulgar 
ıistan ilzerlnde de meçhul 
tayyareler uçarak bombalar 
atmıştır. Sofyada neşredllen 
bir tebliğde siviller arasında 
yaralılar bulunduğu blldlrlll
'Yor. 

Oeçinmenin kolayını bulmuş! 
Anadoluya götürmek üzere aldığı 
elbise ve çamaşırları ne yapmış? 

001296, OnA582, 006738, 009525. OH140, saWm~. hazırlanmasını bitinnek üzere- mektedir. Birlikler umum kAtip-
~ 5.000 ııra ikramiye kazanan bilet- l'ğl gü ux. aı 1 ith lft.t 

oı5253, 015840, 18977, 309912, 034436, ıerdcn blr tnnesı Bolda bir tanesi dir. Nizam.name Ticaret VekAle- 1 mr ee m ı ge en a Adnan geçinmenin kolayını _Bir ıosmını ben tcnıyordum, 
036319, 051403, 057740, 063096, 0'16689, Manisa Y~t Dtyarb~r ve An- tine gönderilecek ve tasdikta:n tüccarı ile teması muhafaza ede- bulmuş. Semt semt do18§1yor, bir kısmını da tanıdıklarım va&-
082448, 09395ı, 100561, 1osso2, 109510, :tamda' catıı.lmışt;r, geldikten sonra şirketin teşekkü- rek bunların saklanmıyarak pl- Anndoluda o~ıu, kardeşi ve akra- tasııe öğrendim. 
ll9446, 135932, 138255. 154882. 155522, 2.000 ııra tkramtye tazaııan bllet- lüne geçilecektir. Şirketin teşkili- yasaya çıkanlmasına çalışmak- bası ola:n aileleri öğ'renlp birer _ Peki, eşyayı niçin götünne-
155718, 160805, 172650, 173445, 101062, lerden 6 tanesı İstanbul, 2 tanesı ne gene ticaret ofisi umum mü- tadır. birer ziyaret ediyor ve: din? 
200896, 205659, 210932, 218771, 219176. Ankara. bir tanesi Erzurum, Ada.pa- dürlilğü memur edilecektir. Slvilengratdakl ltha.lAt eşyası- - Ben ( ... ) vildyetfnden geli- _ .. İşlerim burada uzun sürdü· 
219908, 224028, 225924, 226494, 228583, znn, Bursa, Denlzll, Daday, :tl'nye, Şirkete sermaye fştlrAk ettir· nrn nakline tahsis edllen SOO va- yorum. Orada oğlunuz ile bere.-. ğü 

1 
in Anad ıu gld ecı· 

246137, 252148, 254904, 262290, 284l5l, Trabzon, Orhanlye, Zonguldak, Tur- mek suretlle Aza olabilecek Türk gonla nakliyata devam edilmek- bercllm. Bir kaç gün kalıp tekrar Bu kadç ikotikyate em ~~ 
269253, 293734, 299005, 328976, 329820, guUu, 2 tancst de Kayserlde satıl- tüccarlannın 1s1mleri hazırlan- tedir. Burgaz llmarunda çok mik- döneceğtm Oğlunuz ellerinizi öp- ar gec n sonra eşyw-
:;f~~: :~~~~: ;:~~:: i:i~~'. :~~!'. i.~ô er lira ıtramlye kazanan bl· mıştır. Bu taclrlerden on 1k1 mil- tarda ithalAt .eşyasının nakil va- tü, buradakı elbisestsnl, çamaşır- =·da ~Jlı= sC::d~~~ 

500 lira Jkramlye kazan:ın letlerln 15 tanesı İstanbul, 4 tmıesı yan beş yüz bin lira yani esas sıtası beklediği yazılmıştı. Bu larmı ve biraz da para istiyOT. halde aldığım şeyleri götürme. 
numaralar: İzmir. 4 tanesı Ank!ı.ra, dl~rlerl de sermayenin dörtte biı1 toplanın- mallann nakli için lcabeden va- Yarın gelip alacağım. mek. ayıp olurdu. Bu vaziyette 

Son dört raknmı (4987), (5784), yurdumuzun muhtel!! ~rlcrinde sa- ca şirket !aallyete geçirilecektir. sıta tahsis edilmiştir. İlk parti Diyormuş. Eh, hangi ana, oA- ben d faki 1 d ğıt. 
(IK19l De biten 120 bilet. tılm$ır İthalftt eşyasının alım ve satımı~ lthalftt eşyası yakında Burgaz! Iunun istklerinl yerine gtlnnez? tun. e 0 eşyayı r ere a 
---------------· -------- nı düzenlemek bir zaruret haline dan şehrimize getirilecektir. Derhal elbiseler, çamaşırlar ba-

vula dolduruluyor bir kaç kava- - Paralan ne yaptın? .. 
Türk 

gazetecileri 
12,500 ton 

üzüm satıldı 
Zl·raat bankaıımn KÜÇÜK HABERLER noz reçel hazırl~yor, ertesi gün - Onlan da sadaka olaarak 

Adnan bunları al.mala gelince verdim. Bunda kabahatun yok· 
tasarruf kumbaralari ------------ k.end.lıd içeriye çağlnlıp kahveler tur. Zaten bunların sahipler! zen-

l.kramı"yelerı" * Gazi bulvannm Unk.apani ile sigaralar ikram edlllyor ve gur: gindir. Biraz da fakirleri sev~ 
Saraçhanobqı araaındald birinci dinneU 

.Ankara 15 (A.A,) - TUrklye Cüm- kısmı, ikincik&nun ayında ikmal betteld evlM.a gönderilmek üzere B k. al rnsll 
Amerikada 3 ay Kuru üzüm ve incir hurlyetı Ziraat bnnkasının elli lira. ve d'l kti Bel d' b 1 b' bavulla beraber bir kaç lira da aş asının m ı ve pa ' e 

kalacaklar fiatleri kararlatbrıldı daha ziyade mevduatı bulunan ta- e ı ele~ ıye, u !YO uh. ıran Adnarun cebine yerleştiriliyor. fakir sevindiren Adnan tevkif cdt-
ııamıf hes:ıbı snhtplerı anısında her (:~:Ve h . b nmaaw ı.tlmlf 29 Bir müddet sonra Anadoluda- lip tevkifhaneye gönderildi. 

-·- ilç ayda btr tevzı etmekte olduğu .um .urıy~t ayramına ras ayan ki oğuldan dertli bir mektup ge-
Londra 15 (A.A.) - Haliha- İzmir 16 (Aqnm) - }ngiliz n- ikramiye 'kurası 115/9/1942 tarihinde bırlknc{iı'teırmde .. açıhlmh.ad törbenl_i yapıl- liyor. Çamaşırım kalmadı, param Toros -.sürat katarında 

ı 1 2500 k banka merkezinde lklncı noter ııe ma zere mutea ı e te ıgat ya· tük cll Sılont eki Der 
ıırda ngiltercyt ziyaret etmekte caret bir iğine 1 ton uru üzUm diğer alMarlar huzurunda çedtllmlt- pılml§tır. Müteahhit, bunun Uzerlne halen . ı ç yorumö d. ri 1%- değiıilklik 
olan TOrk gazetecileri yakında aabfı müzakereleri kat'ı tekilde n&- tir. llzım gelen tertibatı almııtır. para ve çamaşır g n e . n . Ankara 15 (A.A.) _ Cenuptan 
tayyaret ile Amerlkaya gidecek- ticdcndi, anlqma imzalandı. Fiat- Kendllerlne 1knunlye isabet eden- * Siliv.ride karısı Safi.reyi av tU- Tablt irevbdekllvuler hayrll ete düşü,!!>r- memlekeUmlıc gelen Toros sftrai 
lercllr. ReisJcürnhur B. Roosevelt ler geçen seneki aatıı ihraç fiatleri- Jerden Boyabat•ta Ayşe Torun bin, feği ile öldüren Arifin muhakemeei 1ar. B a eşya e parayı f')Vn. utan son zamanlarda hemen dal• 
lle Hariciye Nazın B. Hull tara- nirı aynı ve muhtelif numarala.r için Upk'ta Haydar Tomas Beş yüz. sın- dün ikinci aiırceza mahkemesinde dereli daha bir hafta btıe olma- ma büyük gecikmelerle geldiğinden, 
fından kabul edileceklerdr. Türk 58 ile 72 ~l"Uf aruındadır. dırgı'da Mustafa İlhan 250, /.dapaza· bitirilmtttir. Muhakeme eonunda. dı. bu katarla syahntı edecek yolcuların 
gazetecileri müteakiben üç ay Önümüzdelr.J cuma ıUnil üzüm, nnda. Alt Som:ıy, Anta.li'ada Tür- Arifin hastalandıiı ve Hlecetine ka· Nihayet iş anlaşılıyor ve zabı- brfılaştıklan güçlükleri ;;cnmck üze. 
müddet bütün memleketi geze- incir piyaaalan açılacak. aat11lara kdn Akbaş, Bandırmada. Hilsnfi, is- naat getirerek kendisi öldükten aon- taya müracaatlar başlıyor. re, Adana - Haydarpaşa kısmı üze-
cekler harb fabrikalannı askert ba,Ianacak.br. tanbulda Nlz:unetUn Tanak, İzmir- k S fiy in b k l ril 1 Adnan bu ~eldlde muhtelif rinde del!şlkll.k yapmnk liizuınu ııa .. 

' • Eakl · h Id il ·· · • de Hüseyin Yılmaz, Kllls'te Ahmet ra !1r~11 • a . ~n .. aı a a • .-. en- 1-1-M-İerl dolan ırmı ve zabıta- ııl olmuştur. 
kamptan ve barht t~gt\hlan zl- ' yenı ma .su en zum ıç.ın Eldncı, Kınkhan'da Kemal ÖZ'kan. ~~.· ihtımalını. duıUnUp k~~an~~ ya.ua.u.DÇ 1;-ı~ılan m· üracaitlar üzerine s&il geçen katar 20/ 9/042 r,üııün-
yaret edeceklerdir yapılan bu aabf pıyuaya ferah ver- Kırtlarellnde Fent Hızal yüzer ura yuzilnden bu cınayetl Jıledıgı Ml>1t yak y ılan tah den 1Ubaren Adanadan pazar, çat-

• di. Rıracatçılu takas Ye •611bee dö- kazanlJll§lardıt, BunJardan başka görülmüıtür. Arifin on aeklz aeno k~C . ala:rµnış. ap - pmba günleri saat 20,35 te, ınuk!Ş~ 
Londra 15 (A.A.) - İngiltere- viz eaaaı üzerinden ferdi aatıılar için muhtelit mah.aJlerdeil doksan beş hapsine karar verilmif, ancalt bu kflmlta, Adnanın evlerden aldığı ladan p:ızartesi, perşembe günleri 

JI ziyaret etmekte olan Türk İhracat birliğ.inden resmi fiat tayini- hesap sahibine de 20 Ura ne 50 lira. suçu i§lediği zaman 21 ;raıını ikmal eşyayı ~ sattı~ 'i.,6 ,p~ralan saat 1 de, Kayseridcn aynı günler 
gay,eteclleri dün meçhul ~er ni istediler. İncir ihraç ıatı~ fiati do- anısında ikramiyeler isabet etm4Ur. ctmemiQ olması göz 8ntlncle tutula· da yedlısı tesbit edllm~ . .Ln~~ saat 4,42 de hnrekeUe Ankar::ıya saat 
Abidesine 11Selft.nı» lbareslnl taşı- luz numara için 135 kuruı karar- rak cezası on beı aeneye lndiri1.mft.. Adnan Sulta:nahınet b~cl Suın H,47 de gelecek ve Ank:ırndan 
yan bir çelenk koymuşlardır. l~~tınlmııtır. Bu~da yüzde on vergi, lzmirde et fırladı tir. Arif, BklUrdüğU Safiyenln baba· c~a m,hkem.estnde sorgµya çe- l~,20 de kalkarak Hııydarpıı{ayn ı;:ı.Iı 

Londra 16 (A.A.) - Türk ga- ~de on ~~ ka~ ve muhtelif mu- lzmir 16 (Akpm) - Koyun eti sına .500 lira da 81Um tamılnati kildi. Suçu Uuriimne. inkAr ede- ve cuma günler! s:ı:ıt 8·10 da vnrn. .. 
sıetecllert Halkevinde yapılan tö- ~~~~~~~tdrr. Fıat. Veki~çe ~- fiati iki günde 10 kuruş fırlamı§, 140 ödeyecektir. mlyorB tevi~e~ygr. onl d caktr. _ _ 
rende hazır bulunmuşlardır. B. cakbr ı 1 

en oınra mut er 0 a· kurup. ı;ıkmı§tır. Bu fırlayı11n eebe- * Simit imaline henUz müsaade - ay m ../:,,n ar an 
B. C. radyo ld.arcsi Türk gazete- · bi, latanbula yapılan fazla eevkıyat· edilmediğinden ılmitçller cemiyeti, eşya~ıste:. ~~is~ Memurlara ucuz gıda 
cllerl şerefine blr ziyafet vermiş- Çalışan kadınlardan yol br. telgrafla Tlcaret Veklletlne milra.· ~ • oluJa g e maddeleri verilecek 
tJr • • 1 k T caat ederek miisande talebinde bu· cU.,. 8':Syledtin; uyle ~ sana eş-

. vergııı a ınaca orpilden korkmayan 1 tu ya ve para verelim de oradaki Anlı:ara 15 - Devlet çiflikle-
Anbra 16 - Çalışan lcadınlarM gemi unmu, r. akrabamıza, çocu~uza götür, rinde istihsal edilen nohut, pirinç. * C. H. P. Gcdikpqa semt ocağı dan yol vergisi almak için yapıl· Vaşington ııs (A.A.) _ Hiikflmet, _Zeytinyağı fiati dediler. Ben de kabul ettim. Eş- f~ulye ~bi ~sa~lı .. gı~a madd~!c.~~ 

Çarııkapıda tramvay caddesi Mer· makta olan tetlciltler ıona ermek edeniz tıstUnde eynar. bir nevı yük İzmir 16 (Akşam) __, Zeytin· yayı ve paralan kendileri verdi- nın malıyet fıatı uzerınde~ . kL:ulıi 
zifonlu Kara Mustafa paşa medre- üzeredir. Bu verginin önümüzdeki gemUett inşa edecektir. Mütehassıs- yağı satıılanrıda 3,5 • 4 asitli zey- ler. devlet memurlarına tevzıı ımkan• 
eninde çarpmba ıecesi yıllık top- mali yıldan itibaren ahnmuı ibtia lann söylediklerine b&blırsa bu nevi tinyailan 120 lcurup kadar çıkmı - Bu ailelerb& hepsini tanı- lan araştmlm 1 t rlır. Ru lann b .. 
• lllUl'llOaa~ • e~wu• 1ı11.-.p•llif1I&.' ·-"' "'"""'" -·Y· • •- • • • - · 1 • -
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

'Çömle~y;iler. 'fakunyaci· 
lardan ibret almalıdir 

Sahife S 

Jiattl .mOM1l Eyijp oyuncakcılan Yiyecek 28 sene stadyomda.. Kasap ilk Şu son üç sene içinde, yani 
~a mahallcbicilerden den okumalı• ~ ' lıarb zamanında çekilmiş bir qk 

:~~~ı:ı=~~e~r!H~ fiatleri ı:: Hoca "öı)ece!!im, ÖJ)ecefriııı,, hayvanlar !~1:1~i~~~~ı:rn:~~t:ı! 
tcdiği dhnJyeti kasdedi)'onım. u u ramanlan ne kadar değişmişler! •• 
• Çocuk kısmına oyuncak. ana ıü- B 1 di f • ı..· i 1 d • k d E ki hi d beki ·ı i Ne derece bambaşka birer insan 
lü kadar demlyeybn amma, ona ya- e e ye te tıf neyet ıye 0~1-ıyor rı s ıe r e etı m. olup meydana çıkmışlar! •. 
lnn Uizumlu bir ıeydir. Sultan Mah· mtidUrilnün beyanati 

1 
"j L L n yerek lıtanbula Sulh zamanı filimlerinl gözü· 

mut zamanında. muhakkak ki Eyijp- getirilecek nüZün önüne getiriniz. l\leseıt 
te, Oyuncakçılar içinde üç ytb çetlt . l şöyle bir sahne: 
-----L yapılır• ıehrln ibtiyac te· Buı gazeteler, gıda maddele.rı \ E k• b• ld 1 t Ge l dm gn· ini b ldi 

:m~ircii. ththnat memlek w: di- hakkında Belediye İktisat müdürlü- s ı ır yı ız an a ıyor İskeleler ve istasyonlarda bekllw nç ta sev IS e -
ter taraflanna da nUmunele: dalı· ğünün VaJi B. lfltfi Kırdara v~rdiği t .... _ yen kasaplık hayvanlar nakil vasıat- r:~~~~Bi~:~1:ı:::~!a:: 
lır, hediyeler götürülürdü. Neteldm fiat listesinin P?"~>:a ve Tıcaret '<':!!! HiKMET FER/DUN ES sı tedarlk edlldlkÇe şehrimiz! getlrll- üzerindeki büyük, blllur sigara 
••••ada ge7 ainci menıur .,oc .. X.... owdasının neı1rettdığt biiltene uymadı- mektedir, Haymana Vt clvarmda.n kutusuna uzanır. Bı·r sivara alır, 
_. - " "6.. İstanbul'a getJrllecek kasaplık hay- & 

idim: Me§rulİyetten evvel bana da gınlı yazıyo~ a.r ı. . Ne ıöhrettil .•. Ne kadar muhtelif ne 9 gol biııclen atınca her keı oaıır- vanlar ESklşehtr•e kadar yürütü- yakar. Fakat bundan yalnıı bir 
1 tanbuld ı 1 d buk _ın! a,e fıılerınI Vali namına ıdare k d 1 d ğil. o 
s an ge en er ar a, ;uw. ed B led' f · h 1 'd .. rU halk tabakalan ara.isına a ar ıo- mış... " ıerek, oradan vagonlara yerl~t- tek nefes çeker, faza e ... n-

k nl..... f!u_ E-"~ en e ıye te tiı eyet mü u d B' k d b B • .. - b dJr ..t fırl t ta tnafll. aynıına zı ıı.noı UAD 7u., N · Çili kulmuş bir iıiın il... üyü e e i· - enım gozume ça.rpan ir ıey tllmekte • Vagon tahslal etrafında dan sonra ~.garayı a ıp a r. 
d .• 1 .:_: 1 rd' Amma bu B. ecatı · er dün bir muharriri- h 1 r:o_,_. • b I _,.kad _,. la ı 0 1 t ""'--lr · k h ya ıgu an geunıuf e ı, , • b fı d i" h . yat ve sanat da i erini tanımıyan- var ... .c.eıusıne nazaran bizde fut o u.m ar m-am r a eve ...,...u, .. Sulh zamanında smema a • 

%enaat gitgide öldü. Her gÜn Gala· ;ıeı:lıt~r;nevzu etra n a ııu za a.tı lar bile oııun adım bilirlerdi. Tam merakı çok azaldı sanırım ... Bir wollan ldaresı arasındaki ~maslar ramanırun sigarayı yakmasile 
tanın sokaklarında, Beyoğlunun Jk . .. .. .. .. manııaÜe bir cyıldıu dı. zamanlar genç kızlar, genç lı:adın- müspet netice verd!ğinden. lctısaplık söndürmesi bir olurdu. Hatti bir 
dükkinlannda türlü türlü yürür fa· 1 - f tı"i~ rr;~u;luğu_nf e .. ha~r- 1 ı yaştmda iken etadyomda lar göğilslerinde kulüp renklerini hayvanlar Esklşehirde bekletl!mtye- giin «7 Günı> mecmuasında dere· 
reler, kurulu bebekler, yahut kuy- td~n ıatd ıst~ :i' aııe .. 11 er}f·ın •: cYap Alal. .. • diye bağırmaktan taııyan kurdelelerle dolaıırlardı. re~a:fc~nl~:S r::şt~l~eeektlrİ be- den tepeden konuşuyorduk. Ayıu 
ruğu titriyen maymunlar yapılıyor. bel •reyd«:.1d~vrılnk .en m~.tde;:e1 .• ~ .• yenı sesimin kısıldığını ve tamam dört Ve halk futbol yıldızlarına, adet& ke gun kil a 

7
n
0 
~ ca'13 ndıa~ıı- zamanda meşhur bir sigara tir-

e. d ~. hed' ... r. ek r ış gı ır. tJsat mu ur ugu, se- d w h 1 b .. k.. . ld 1 d ynz aramanın osu , ı; aki i 1 Reş t N .. ır ost çocu,.una ıye go urm l d b . h l'F l d gün yutkunama ıgımı atır arım. ugun u s~ema yı ız an crece- cın 75 kıvırcığın 76,5 sı~n 39 45 y s o an romancı • a un .. 
istiyorsunuz: Bir kukla 45 lira. .• Ve nfle er en e;ı, rulmud t; 

1 
•• y~r e1r. en Bir kere 0 topu ayağına aldı mı ho- sinde bir alaka gösterirdi. Bir Be- Erzu~ malı sıhırla~n kllo~ sÔ, s3 - Ne olur, o nefis s1garalan hır 

E .. 1 .. 1 b.. 1 · b' k at ve rayıç eo ugu ıçm ıou ıstc· . . . l k J!i d .. 1_ I ,_ & l d d kılb yup u erse oy e. genış ı.r. ~ç 1 • . d b 1 . . .k yecandan erıyecek gıbı o urdum... ir mese a a eta uir Kar& Gable, kuru""' s:ıtı1m"•4-ır. Bu sene Enurum nefeste atmasn ar a, a ama 
h rk 1 D!!ı.1.-n1 en tanzım e er ve un arı ıstatısti k ) L ,,.. "9W k be 

sa umı te ebnış er. WUla an Mektep arkada~lanmdan çoğu Ab- bir Ze i ye.r i cir Robe.rt Taylor \'e havallslnden getirtlen knsaplık içseler! .. diye gülere yaz per· • k H·t" __ ._. • al umum müdürlüğüne gönderir: Fil· 1 h • d ·kA örümce tubnu,. a a ~• mınv dülhak Hamidi bilmezdi amma alnkasi e, eyecanı ile karıılanırdı. hayvanlar daha fazla para etmekte- denin miisrlf gölgelerm en şı 11· 

d d . d hakika ayın on ikisinde Vali, bu üzere evam e ıp uruyorlar. Çe- «Alb nın adını ağzından düşür- Ne oldu? ... Oyuncular gibi, futbol dJr. yet etmişti. 
ıitler 300 den 3 e inrnif: fiat listesini istemi§tir, Dosyadan mezdi. seyircileri de bir haylı değişti de- Dün kasaplarda karamanın kilosu Halbuki geçen gün se~Tettiğim, 

- Ne yapalım? - diyorlar. - çıkarılan bu liste kendisine veril- Futbol eahaaının bu eski yıldı- ğil mi">... 125, l30 dağlıcın 140, klvırcıltın l6-0 harb zamanında çekilen bu filim· 
R ~b k mictir. Liste ile Ticaret odasının j E B kuruşa satılmı"tıl' ag et yo ... .. zını stanbul halkı geçenlerde bir ke- - vet... izim zamanımızın ııc- v • de kahramanlar sigaraları son 

H ıh ayni tarihli bülteni arasında bir fark k l rJ a uki asrın ihtiyacına göre te· re daha seyretti. Sırtında sarı laci· yircileri, u üp taraftaxlan pek ha- --------- milimetresine kadar içiyo ar. 
kamül etselerdi, mesela mekano di· olmadığını göstereyim. vert- forması vaııdı. Yaşından hiç raretli idiler. Mesela size bir kaç Ta b 1 d ot Hatti ufalıı> ufalıp izmarit haline 

B. Necati, bundan sonra Valiye h k d " ye bir oyuncak vardır. Muhtelif par· umulmıyacak kadar mükemmel oy- vaka i aye e eyim. Slavya maçın- girdikten sonra dahi agızlıklan· 
çalan biribirine eklemek suretile verilen liste ile ayni tarihli Ticaret nadı ... Ve gol attı.,. da oynamtl için biz stadyoma an- nın ucuna .,..,.,.lrlyorlar, bu halde 

odası bültenindeki rakamları gös- t>-~ k çocuk bunlardan her arzu ettiği te· Kısa.ltılmııı ismi ile bana bütün bir cak pencereden girebilmişt.ı"lc. Kaw bile onun dumanlanru S8\'tlrma • 

yi yapabilir: Ev, lokomotif, köprü, te~!~~~: 1kstisat müdürlüğü rapo- çocukluğumu, cYaşa Ala!. .. > diye labalık o derece büyüktü. Sonra Bu haftadan itibaren her tan geri kalmıyorlar. Nerede o 
tayyare, ilh. Böyle bir oyuncağın fi- runda 125~ 130, Ticare.t odası bül- çırpınıp boğaz olduğum eski güzel meşhur Ayrendük maçını yapıyor- lokanta bu usulü tatbik eski cakalı sigara içiş? •• Tatlı bir 
ati yüzlerce liradır. Eyüpte. anane teninde 120_ 125 , Trabzon yağıı günleri hatırlatan meşhur futbol yıl- duk. ()yunun ikinci devresinde edecek mazi olup gitmiş! .. 
tekemrnü! ed~ ede ,Türk mekano- İktisat müdürlüğü listesinde 31 O- dızı ile büyük bir fabrikanın cdirek- 1 w l e ~~raberlik vaziyeti devam Daha buna benzer neler ••. BU· 
lannın ımalatbanesı bulunmasını törlük> odasında karşıla§tığım za- edip gıdıyordu. Tam otuz beşinci -- giin sinema tnsanlan en hiddetli, 
gönül ne kadar arzu ederdi. 3ıo, ticaret ibülteninde 3 ıo-325• man sanki delikanlılık çağ.roda bir dakikada idi. Top havadan geliyor- Şehrimizdeki lokantalann da en heyecanlı, en telfışb zamanlar· 

Kara, Ardahan yağları: iktisat liste- k d ...lbl Halbuki mesela muhallebiciler, süril eserini okudugwum bir romancı du. Benim en i kendime buldu- mecburi olarak tabldot yapmaları da bile öyle eskiden olduğu ıı:;• 
ainde 350-360, ticaret bülteninde ı b. kı cbaba1anndan gördüklerini• asrm ile, yahut senelerce kendisini ıahne- ğum orijina ır vuruıı vardır. Top hakkında Vali ve Belediye reiai kapılan hızla ,.arpıp, camlan r-
360, Siverek yağı: lkti!llt müdür- k b Y t 

icabına uydunnuşlardır. Beyoğhmda de seyrettiğim bir aktörle konuşu- havada i en urun ucu ile oüt çe- doktor Liitfi Kırdarın verdiği karar mıyorlar, sinirlendikleri vakı ay· 
modern kılıklı büyük dükkanlar aç· lüğü listesinde 380-385· ticaret bül- yormuııum gibi geldi. kerim ..• Bazen pek heyecanlı sür- üzerine Belediye lokntacılan çağır- na1ara blrşeyler fırlatıp, on1an 
mışlar, Ve dikkat ebnİJler: Sürülen tenir.de 385• Urfa yağı: Jktisat lis- Alaeddin, birkaç gün evvel attığı prizler yaratan bu oyunu aon zaman· mıı ve kendilerile temaalar yap- parçalamıyorlar. 
nedir? İnsanlar mahallebiden evvel tesinde 39o-4oo, ticaret bülteninde golün heyecanını bala muhafaza edi- lara kadar tatbik ederdim. İote rnıştı. Eskiden sinema gölgeleri her 
tuzlu bazı ,eyler yemek istiyor, ka- 400, patates: İktisat listesinde 25 - yor gibiydi. Bana sordu: ' o maçta da böyle yaptnn. Son da· Lokantacılar, sınıflarına göre fırsatta \"e her haraketlerl ile ls-
rınlannı ucuzca doyurmak istiyor, ~~:!:2•1kt::~e~is~::~~~nd3~ a:;i~~: - Hiç hayatınızda gol attığınız kikada topu radkip kalesine sok- tobldot fiatlerinl ltendi aralarında raflannı gösterirlerdi Meseli ko-
öyle mi? Salep, boza, ayran, ıerbet oldu mu)... muştum!... Sta yom yıkılıyordu. teııbit etmiıılerdir. Bugün lokantacı- mik filimlerde pasta1an, krema· 
gibi türlü türlü sıcak ve soğuk meı· ticaret bülteninde aynidir. Bunlar - Nerede bende o talih> ..• Ma- Birdenbire sahaya bir «hoca efen- !arın rnurahhıuları Daimt encümenw Jan birbirlerinin suratına fırla· 
ruplara da rağbet var. Hepsine «mÜ• toptan fiatlerdir. mafih bir ker~ atmışım amma boş di• fırladı. Cübbesini abdest alır de toplaııarak ~eni fiatleri bildire- tarak muharebe ederlerdi. 
essese» de yer verilmiş. Rahat ka· kaleye... Kaleci su içmeğe gitmiş- gibi arkasında kıvırıp toplam1şt11 ceklerdir. Daimi encümen, bu liste Nerede şimdi taş yerine birbir· 
napeler, muntazam masalar... Maçka til. .. Ben de fırsattan istifade... - Öpeceğim . . . Öpeceğimi... üzerine tabldot fiatlerinl tcsbit ede- lerlnln suratlanna krema atan-

Danek, oyuncakçılıkla mahalle- Alaeddin güldü: Diye bana doğru koıuyordu. Be· cektir. Bu hafta içinde - sınıfı ne lar? .. Nerede kızınca insanı pu.-
bicilik taban tabana zıt bir inkiıaf k - Mamafih güzel ıeydir. Çok nim de garibime gitti. Kaçmağa olursa olsun - he.r lokanta tabldot ta, şekerleme, çikolata yağmuru· 
takibetın4. Birincisi nasıl tedenniye abrista n 1 nefi. bir heyecandır. Hafif bir aar- başladım. Devre bittiği lıalde hiç usulünü tatbike mecbur olacaktır. na tutan sevlm1i ve sevgili dil!· 
gitmipe, ikincisi o derece terakw ho,luğu ''ardır ... Ayağınızın küçük kimse yerinden kalkmamış, bizi manlar? ... Hani? .. 
kiye. bir ha~lı:eti ile etrahnızı çevirea •eyrediy~du. Ben önde koıu,yor- s h • Artı'k onlara sinema dünyasın-

••• Aylardan beri bir türlü binlerce insana en büyük heyecanı dum. Hocada bağıra haiua arkam- U p 1 paşa da blle raslanamıyor. Sulh zama-
Asıl insana «Aferin!. dedirten veriyorBUnuz: kendilerini tutamayıp da... Bu suretle stadyomda dön~ nının bütün çılgınlık, taşktnb'k 

esnaf nalıncılar, takunyacdar. Öyle kapı yapılamadı bağırıyorlar. Koşup ellerinizi sıkı- meğe başladık. Hoca kendisinden korusu jestlerine şimdi oranın insanlan 
zannederdik ki, inkıraza en yüz tut· yorlar. Bayağı hoşunuza gidiyor. hiç ümit edilmiyecek bir atlet koşu· da tamamile veda ctmiş'ler ... 
muş meslek budur; tarihi devresini Maçka kabristanının bir kısmı- Hele bu sefer kendi kendime su ile yıldırım gibi arkamdan geli- Bir 2 amanlar fükslerl. israfian 
yaşamıştır; Z81lULl , beline darbeyi nın kesilmesi üzerine kapısı kapan- şaştım. Ve tatlı bir hayret de duyw yordu. Mamafih ne de olsa bana ile bi\tiin dünyadaki delikanlılan 
indirmiştir; bir daha doirulamıya- mıı ve kabristana girmek imkansız dum. Çünkü hiç yadırgamamıştım. yetişemiyordu~ Nihayet arkadaıılar Belediyece 180,300 ve genç kızlan. Adeta anlıran, mU-
caktır. Fakat meğer aksine ınuf. ııbir hal-3 gelmiıti. Beledi:re haziran- Sanki sahadan ayrılalı seneler geç· beni tuttular. Ve hoca efendi bütün liraya aabn alındı tevazı, fakat tabii hayatlanndan 
Akıllı ve becerikli Türk takunyacı- <lan itibareıı tatbik me,rkiine gire- memişti. Ekzerııizim olmadığı hal- Feneıbahçe hayranları namına me- soğııtan «Sinema tnsanlann da 
lan, milletlerine yak1ıır bir hayati- cek olan yeni bütçe ile yeni bir kapı de kalbim, bacaklarım bana bir mu- rasimle beni seyircilerin önünde muktesit olmuşlar ... 
yet göstererek devrin icabına uyma• yaptıracaktı. Şimdiye kadar bu ka- ziplik yapmadı, Sahadan ayrılırken Öptü!... Belediye, şehir civarındaki koru Artık israfa hayalde, gölgede 
sını bildiler. Ayakkabı modasının pı yapılmamıştır. Bu se'i?eple kah- içimden cUzun etme Ala... Hala Bir zamanki seyircilerin, kulüp ve mesirlerin zamanla harap olriıa· ve perdede bile yer verllm1yor ... 
cilvelerinden istifade ediyorlar. ristana gı·rmek 1·çin duvan aamak gençmişsin!. .. > diyordı.;m... taraftarlarının hararetlerine dair da- larına meydan vermemek üzere 

t " h b ·b· b. k ı ı Hikmet Feridun Es Şüphesiz en büyilk meharet stan- lazım geliyor. Bayram yaklaşıyor. - Genç kalmanın eırn bu gali- a unun gı ı ır ço ıey er an ata- bunlan ıatın almağa karar vermiştlr. 
bul, Ankara, heb lzmir gibi merlc:ez- Buradaki kabirleri ziyaret için gire- ba ... Şöyle biraz topun peşinde bilirim. Bu arada Çamlıcada meıhur Suphi 
lerde gösteriliyor. Buralarda bir cekler pek çoktur. Belediye süratle koşmak icabediyor sanırım ... Geçen Mesela maçlardan eonra muhak- paııa korusu aatın alınmıştır. Bu ko
bayan, eskiyen bir iskarpinioi nalın- kapıyı açtırmalı, kapısız kabristanı gün tramvayda genç bir bahriye za- kak bizi omuzlarına alı~lar, s~a~· ru, 2 77840 metre murabbaile geniı 
cıya götürüyor. Usta, yüzü, yonttu· bu garip vaziyette:l kurtarmalıdır. biti kolumu tuttu ... cBu genç adam yomdan çıkanrlar, Taksıme tte~ırı~- bir sahaya yayılmıştır. İçinde gayet 
iu zarif bir tahta altlığa geçiriyor. kim}···• diye düşündüm. Dikkatle ler, oradan Pamıakkapı ve lstıklal büyük ağaçtan, köık veaair müşte-
Bir İtten 8 • 10. hatta 12 lira aldığı baktım, meşhur Aslan Nihat! •.. Vo- caddesi ıyolile Tokatlıyana ... Bu milatı vardır. 
vaki. Kadınlar da memnun, o da QkuyUCU ronofun akllllA gelseydi aşıladığı adeta bir cınaç eonu adeti• ha- Korunun izalei ouyuu için mahke-
mesut, müreffeh!... Biribirlerinden adamlan büsbütün gençleştirmek. line girmiıti. · · Ve yollarda tezahü- mece yapılan arttırmaaına Belediye 

Zeytinyağı 

toptancı tüccar fiat 
hakkında anlaşamadi 

örnek alarak, tekmil ,ehirlerimizde m e ktU p 1 ara için biraz da futbol oynatırdı sanı- rat yapılırdı. namına reis muavini B. Rifat y enal 
ve kasabalarımızdaki takunyacılar • ~- rıml... Bir kere hiç unutmam Kadıköy- Zeytinyağı Eiatiıni tesbit ıçın ara• 

1 

d 1 'l l V iştirak etmiotir. Neticede Uç parça- l w 
arasında adeta bir «rönesans» hare- Mektebe alınmıyan - Muhakkak ... Futbolun bir in- ~n stanou a geçiyordum. apura dan ibaret bulunan . korunun her la1'1nda bir top antı yapan yag tüc-
keti b8$ gostenniş. Hepsi yeni zevk sanı genç bıraktığına benim inanım ~ındim. K~ndisini ~~ak.ta.n tanıdı- parçaaına 601 OO lira olmak üzer• carlan fiat üzerinde anlaşamamır 
Üzere İt yapmağa can atıyor. Mos- çocuklar kuvvetlidir. Sonra ben futbolun şa· gım ve hUnnet ettigım bır zat be- 180300 lira üzerinden Belediye lardır. Bir kısım tüccar, yağın top-
tralıklanna UU".if zarif nümune ası· -•- 'şılacak derecede bazı faydalarım nim karııımda yükaekçe bir yere üzerinde kalmıııtır. tan kilosunu 145 kuruşa vermek İ.9-
yorlar. Muvaffak da oluyorlar. Her Kızımı Çapa kız orta.mektebine ı· gördüm ... Çocuklugwumda barsak- çıktı ve hakkımda bir nutuk iradet· temişlerse de diğe.r bir lcısım yağ 
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1 
••• • • •• 1 1 d bayan: «Ama..ı ne giizel!» diye Ön· kaydettınnek t\)ln gittim. 031 do- larım çok fena idi Hasta idim ge- tı. utun vapur a 1 etra ma op- tüccarı bu fiati de az bu muıı ar ıT. 

lerinde durmak ihtiyacını duyuyor. ğumlu olup da llkmektebi bltl- eeleri dünyanın en.müthiş rüyaİannı lanmııtı. Hatip söylüyor, .halk al- maki... Mıntalca Ticaret müdürlijjü tüccar-
Halbuki mesela çömlekçiler, ma· renlerin alınamıyacağıru söylcdl- görürdiim Bu rüyalarda beni keser- kışlı~cr ve ben pancar gibı, lstakoz Mesel! arkadaşlardan blri gelir, larla temas ederek son fiati alacak. 

hallebicilerden ve nalıncılardan zi- ler. Müdürü gördüm: t:931 dow ler, öldürÜrlerdi... Tam manasile gibi kızarmış. buram buram terli- saati sorarı Vekalete bildirecektir. 
yade Eyüp oyuncakçılannın yolunu ğumlu olarak rnilracaat edenler kabus!. .. Fu~bola baıladım. İdman, yordum!... - İki buçuk!... denıiniz ..• Bir Pazartesi günü Kemal vapuru ile 
tutmuş. Sanatlanmn inkişafı için çoktur, MnarlCe yazdık, cevap ekzersizla... Hastalıktan eser kal- A akl kı J dakika sonra farkında olmadan bir ıehrllrıize getirilen yağlar dün 8et bekliyoruz.. dedi ve çocuklnra « y arın rı ır 1 y 
,imdiki sofra tabağı. kayık tl!_bak, knrşı çok milşflkane hareket etU, madı. Bugün kıık yaıındayım. Ga- ah daha aorar: vakıt çıkanlmağa baı anmııtır. e-
çorba kasesi ve saire darlığından ali. tıkınektebl bttt.renıer ıynşlan yet iyi koıanm. Sıhhatim mükem- İntall ···• _ Canım... Demin söylediın nl fiat bugün belli olacak1tır. .,.., 
fırsat yoktu. Ocaklnnnı, sırlarını ve küçüktür diye neden ortamekte- meldir. Ekzersiz yapaam gene 33 Sonra geoe bir giln Calatasara!)' ya ... iki buçuğu bir geçiyor!. .• Bet Mıntaka Tıc:aret müdür üğünc. ı ~ 
işleme tarz.lanru azıcık ihtiyaca uy· be alınmıyorlar? Aldığımız cevap senelik dostum olan topun peıin· kulübüne bir gol attım. Galatasaray dakika içinde üç defa •aat eoranlan caret Vekalct111den telgrafla bıldı-
durmak sayesinde değil zengin ol· çocuklan çok müteessir ettı. Ve- den mükemmel surette ko1&bilirim. tribünü etrafındau geçerken genç bilirim .. ·• Mesleğini deli gibi eeven, ırildiğin:ı göre isti~sal mıntakalarını-
mak, Karu. kesilebilirler. Dilimizde kdletin nazarı dlkhUnt çekme- - 33 ıene oldu mu> ••• 33 aene bir kadın: ve önüne bir sürü zengin olmak im- da yağın _çıplak kılosu. ns kurur-
«çömlekçiııı sözü a:ağnİyadan» tabi- n1zl rica ederim. topun peıindel. .• - Ayakların kırılsın inoallahl ... Unları çıktığı halde gazeteci ola.- tur. Naklıye masr.aft ~lo.~baıına 2,, 
rile ~ manalı olabilir. Kocamustafap~da emekli 28 sene futbol dediğini duydum. Bu belld gayet rak kalan bir arkadaıım: :kuruı olarak tesbıt edıldığinden ye-

Bence hunlı..· gaflet u·.ı·uıunda- memur: R•a•s1m• Kenan Alp terbiyeli, nazik bir kadındı. Fakat ni yağların toptan kilosu 150 ku-,,. h d - Bizimki gazetecilik değil tu- ak 
dırlar. Cerenlcrde Ço··m1ekçı'l.a- ı'çm" ı' sa asın a.. o esnada o derece co•muı. hararet- 1 l'U§tan aşağıya satılamıyac tır. "" ~ K ld b" k k 'Ç lumhacı a•kı ... Hani adam ev en-dolHtım. Kapı kapı uğradun a ırımsız ır so a Futbola 7 yaıında iken ba- lenmiı ve einirlemniıtl ki kendialnl .. Yağ fiatlerinin pahalıla~a11 üze-.... • diği gece gelini teli duvağı ile hıra- ____ ı. 

- Vazomsu bir yuvarlak ve her Oturduğumuz Lt&.lellde Hayriye !adım .•• 12 yatında iken F'enerbah- tutamam11tı. Bunu bir zamanki kıp penceredciı atlayarak yangına rine pamuk yağım dondurma& ~· 
tarafı sırlı bir küp istiyorum. D--a Tilccnn sokağı molozlarla dolu- çenin üçüncU takımında oynuyor• kulüp taraftarlannın ateıliliA-ine bir L a· d hundan ı_lr ıetile bir nevi yemeklik yağ yapu-

D«Il dur. Yazın tozdan, kl§ın rnmur- d y h d mi l l k nl . H A ~oımuı ya... ız • 'O ak • d •W• 1 t y 1 • hususi yapınız. Üç miali fiat vere- ~ wn • . ani tam 28 eenedir aa a a- ıa o ara a atıyorum. aua .. lii 1 yoruz m ısten ıgı yaza m11 ı. apı a 
dan göz açamıyoruz. Bu sokaktan O d d 1 .,_ tur ~ amı · .. b 1 • .. t• 

V:.,,., Bir aba;,n·lu lamba. altlı~ yap- 11 yım... çüncU tak.undan doğru an ara an ıene er geçtııden eonra ta- l d k tecru e enın muspct ne ıce vermeoo 
.. -.. ..- 5

1 akan se er Yenlkapı istasyonu- d .. •-. . i tak . B tıX..- LJ k ba l h h Diye ha in en ti ayet ederdi. l...A,- digıw. anla .. 1lmıo.tır. 
tıracaiım! - dedim. nun merdlvenıerlııl kapJıunakta, ogruya cırınc ıma geçtım. u nl._ıı 5uıı "r ço yan ar ana a· kın tuh.rmbacının kendi lıılne ka.rıı .. y 

Omuz Silktiler: trene binmek için pn,,.,ıan ........ hidise de pek garip oldu, O eeae 11: diW' k 
"'"V<W .,.. • ...- 1 ,__ göıter il mu avemet edilmez ıev-

- Bizim 0··yle şeylere aklımız er- mtık l~m gelmektedir, Sokaınn Beykozda cAnadolu• kulübil ile - Ah eize fi anca maçta ne -...- Amasya • Erbaa 6
• d 1 da ._,_.___ · • H ... _,_ gl dilnyanın en takdir edilecek a,k-mez ... hte rnallanmız bU1'8.da •.• Han- \'e sulıır için de menfez yapılma- oynıyacaktık. Bb gittik. Ana o u r 11UU1U etmııtmı. aha cay-.- lanndandtr. 

gisini beğeninen al... 81 hakkında Belediyenin lllmme- kulübünil idare edenler arasında lannu lunlaın• demiıtim. Nuıl bi- demiryolu 
Allah nalıncılann pirine gani ga- tlnl ~kllyonız, bulunan bay Felek BUrhan bakmıı :dm kulübe golleri atar m111ın1z? ... Bu ıe~i olmayınca bir sahada .•. Erbaa (Akşam) - Amasya • 

ni rahmet eylesin. Peştemalı kuşa- l{emal Özver ibakmıı .• , Hepimiz parmak kadar Benl sinirimden deli edecektlnb... yürümeııln imklnı yok,tur za!>en... E.ı'baa arasında yapılacak demiryo-
tırken, çıraklanna «Zaman sana uy· çocuk!. .. Sonra dönmUı, bizim lru- Bir zamanlar yalnız: .eyirciler ml Al!addin arkasında bıralrtığı 26 !unun etüt ameliyesini yapmak Üz• 
mazsa sen zamana uyl» sırrını öğ- IUp büyü1derinden blrineı ıbu derece lıeyec.anlı idi? .. Ya biz? .• senelik futbol hayatına rağmen ha- re mül.endia müteahhit Sami idare-
retmİf ve nalıncılarla takunyacılaıı (Fitre) lerlmlzl Türk Hava - Yahu bu çoluk çocuiu nioln Ben bazen en kuvvetli zam.anımız- la toptan bahaederken fevkalade he- sinde bir heyet Erbaaya gelmiı ve 

bu n .. •ihate n'ayet e....,.;.ler. 1-·-"ah Kurumuna vermek.le üç m!Jll ce- getirdin> ... Mektep mi açacağıı? •• da, eırf uabl bfr rvaziyet yilziln<ien yecanlanıyor ... Bu yauyt okuyan etüd i,lerlne iba,Iamııtır. 
.... ~ .. ..,. 1 'i'AU mlyetlıı gayelerine bir anda yar- d 1 Gal nlldlAimlzl bilirim. la ı.._.ı b-'-- E :ı.__ 1 w· h d 

baıkalanna da örnek olurlar. dım t k inıkl ld em f·.. a,taearaya :ye aa ~nç 9J>0reu r aia~ıerine ıuup r~ya tren ge ecegı uBUsun a-
olaca:ız~e nını e e etmlj Ukin biraz •oara bu paımak ka.- Bu •lnlr i>ozukluiu 4 ek.erlya fU ibret aL11nlarl... ki devlet kararı halk arasında bü-

.__.._.._ ______ __. dar çocuklar koca ~do1'\ 1'ulM· f«llttlde teublr ecMıd!ı ~ tol'" Hikmet F.W.. Ea yük seT.inç uyandırmııtır. (VA - Nu) 



IAÖLIK BAHiSLERİ: 

Şeftali 
.--------YARIN AKŞAM 

TEPEBAŞI Belediye BAHÇESiNDE 
Gayrimenkul sabi ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Havanın ~lu olmaa hueblle teb1r edllen Ahmet taldr180IO heu.p numarulle SandJl>mızdan aldılı 82000 llraya 

ljeftall, mev imln en flfaJI fe kibar MEVSİMİN EN B OYOK MOSAMERESI kal11 BIJ'OIJunda A,._mı - Atab•mammda eski Bahçeli Hamam yent 
meyvaSJdır. Bu JI}. teftalller bo)ı. Ah t Vatman' n 30 Bahçeli B'•mam .. Cl.ddel Kebir .sokalmd& '*' 1.,. bet dit& materrt-r 1 
JNb. Bereketlendi. Hangi ıara.ta Kanuni me 1 San'at hayatının DCU yt yent 1, 1, 1, Hl, 143, 145, 24, 26, 30 n'UllMlınll çifte bupım ve dftlrkAnlar \'e 
llaksam llftall göriiyorum_ çarpıa, Büt1ln müzlzyenlerfn Sftlrlklarlle .saat 8 e kadar davam etmek hane n Yeni datıa ahır •• atabalılıt .,.. dtHtün " derununa cari Ht1 
Jl8Pldı, mahalle aralarında ne ta- 'bere kutlanacaktır. buçuk muma S1l11IZl it J11z bBe ttlbarlle altmıt blm "•in tamamlle üO 
dar teft&ll sa~- Bahçelerde, yüzde kırk hisaestntn otmı altı hlliedı altı btsııesl ve yine BeJoilunda Hü-

ayfıyelerde, yaylalarda \'e o eme- A L A B A N D A s•t-ıf~ --.nt sey1n aıa maha.lles!.nln Caddel Kebir ve Ç&l'fl denmu ve Arabacı l't Camll 
J1m BoPztçlnde ağaçların dalları ,uıua .n.r.• u şerif CecUd Cadde! KebJr v• C&mll eertt IOtalmda esti. 1 UA 29. ııo llA 
mııacat derecede pftall ytlkltldilrl 118, 8 tlA. 13 .,enı 81,88 illi M ve 4 111 1 nmnaralı drde muharrer hUdUd .. 

Şettalllertn terklptertnde, YBPÜJI- mabdud mfttdU DllllMlr&lır1a mura1rb.ın heı •evbl ftktıyet tu&mıf oltmur 
Jannda <4J uırltl vl.tamhı vardır. Memleketin taninmit 35 ldtilik Kiime Sıu Heyeti tevsU mUtal11 P"tttaı lrl mahal ııe bal> w ~ • tJemer" ber-
<8> çe§ltde maden bulunmaktadır. veghl mtııtıyet temelltık olunur. D1lbbaD.ı lldQlednden mblrallp e1.Je'fllL 
lılefvalardan toplamata muhtaç ol- çok oyunlar - Danslar - Varyeteler ve IOrprtsler. J'latlara sam JOktur. Telefon: 42890 otu bap dtiktt.n maa ~ lla]nllunu m,....U Ramıell ham denınMle Arif 

dulumu b8ttln cemerler, ten&Ude .. ----------~----------------------·" bir bap hanm aneU Bamldlett4 ftttlndan ollıı -*Ar bap dftlrtAmn. tardır. Taze Oz1lm bittin m.,..ı&- ~ dan mUdaaı olan m'DBJJ91l mahallerJn Gçer ıı.s.. itibarile birer hlalelerl· 
llD <lmııaıatonı> tııe. f8ftall de tıra- nl b!rhıcl derecede lpotıllt .... , ... 

Ildır. 1 R A D y O 1 M 1 k DoQacla meft8 ...,.. lr:lıda RNtlnde ·MeztOr p.yrimentullıerlıı aım Şeftalide l&JJllS faJdaJar vardır. B L ... - e e . aemt, mahalle ve IDtKt& a,rııı Dili nmaaıalı ve aım hJmell o1'Up Ala b&-
ÇacukJarm, ~rln boJ'lanııı ua- ~ ~ u aA9Gm sınemas munmdıtt Çitte hamam ft mGPemDltmm !nıdadu. '* tarafı l1'ıJrl MemtJl 
tar, ricut.ıarmı tunetıendlrlr. Ke- _____ __ Te Ka8U Yazıcı memill ve bir tarafı Teni I01ıai n bir tanfı Otlçe otlu 
mwer1n1 Jertleft,lrlr, dlflerl.n1 at- -- ,--~ 

191 
> :Y..a Slıııııma .. , ..... ......,_.: Agop menzll1 ve ıaraıe,nt tara tl'e ve Rumeli ha.nmın hududu da: Bir ta.. 

lımı!afttnr, tnaanm bqma çok bas- lJ,JO Prolnm. 12,IS ~ .. • Nem bir komedi ... Zevkine do,.uJmayacak -1uıelerle rafJ. buan ı:ıanetcı Agop vereaemıın 4Wm buan Obannl!ll Ltilfyuı 
tahtlar ıetlmı tabızlıtı petllll 12,41 AJaıuı hll>lderl, ıs fJarb -n anası .,. bazan Koetanti memtllmw tıezaıı Antınan memmert ve bum 

llderlr, llnet verir. venne:ı yemet- tlrttUer, 18,0I ftlll be,.U. 11,41 Dul & E c E 6 • • N E ş • Ala camH imamına metnıta ahır.,.. uüallk ve bazaıı Anıbacı aotatı" Jıart hazmettlrlr, Pena dertlere tar- Olbltruı, 11.IO AJw !ıaberlerl. u 1 bir tarafı bazan camu fJertf bahçesı cbnan ve etrafı rabU Oaddei keb1r ve 
11 vilcudun mulı:avemettnı aıttırır 19,e Yurttan aea'lıer, 20,ll RadJo oamu IJerif IOtalı Be mahdud oldulu blld1ı1lın1ft1r. 
Oot tettall ytyenlerln etleri fıstık Oaletell, 20,41 Bir halk tlrtOsll 61- KaJUl)aımda MblmM>alan h•tlı:ında Kadastro mahkemesinden ted-
llb.t olur. Beyaz bahlt ett semlzltlb>i t"enlyoııız, 21 Bvln aatl, 21,15 Mbtk b1rl lhttyatı karan ve ljaad(ı b1ueafnln bedell 1can tescll edllemlyecell bak-
bzamr. Alız kotu.unu giderir 81• <Pi.>, 21,30-Tematı, 21,IO Rl1UeU- ı ER) B JI d tanda ınetruhat mevcut 1le de tedbiri Dıtlyatınln Emniyet sandılmm hub-
Jllrlerl tunetıendlrlr. Bkılrllllt .hal- c8mhur bandolu, 22,30 Ajana haber- (BEY AZ ZL aş ro er e: tuna mtıeasır ol&mıyacatı hattında Kadastro mahkemesinden karar vertıe-
Jerlnı retlftirlr teri ve bol'lllar. ret t.apu;ra tebHt edllmlftlr. Bu eebeple bu tedblrhı Bandıt ve mttfterilerl 

Cok tertall. ytyentem ..... ı.-ıerı Yana _..uı pnsram SONJA HEINE RA y MllJ.AND ne tarp teaJl1 lralmadılJ gt.bl Jdra ıe.cntntn memnulyetl hattmdalr1 taydm 
._..... '1,30 Program ., ,12 Vtleud oa- da Sandıt Te lldlttıertn1ıi hukukuna teıdrl JO)ttur. 

ııem'>eleşir, bedlt hayat duygulan zı. ' um11Z11 ROBERT CUMMINGS İkraza en.a olan mubammm rapodarına gelince: Çifte Hamam ve möt-
Jade]eflr, Bilrriyetıerı çolalır. htıralım, UO AJan• ha.betleri, 'l,15 temllltma att rapor maetblnee mezttr gayrlmenkuUln umum meabuı 

Badem atacına şettalt qılamrsa, Mtlsft (Pl.). F'ılme ilave olaralu Herkeein beieneceii bir aürpriz ve lataırburda 480 metre murabbaı olal'llc tlandaıı 23 metre murabbaı kısmı 2- dü:tkln 
ftüystız ye JUDlUf&k §eftall elde 1 

1 
Zafer Bayramı, inana Ceziainin Maarif Vekilimizüı buzuriyle 118- metre murabba'ı b.mu .-tbt bbıaa ee- met.tt murabba'ı tı.smı 

edlllr.) (leftaU çiçeklerinden yapılan B u ı m a c a açıl11 töreni v• Valimizin nutku. 80lutluk binası 170- metre mmüba'ı lmmı praJ ye kahve 20- metre mu-
fm'Up oocutıara <amel Ulcı> gibi te- ra.bba'ı kısmı hallaç dük.Um 30- metre murabba'ı kısmı aibf1P ev oldulu 
llr eder. (Şettalt ıt19111) berkesin DIKAAT: NumaraL koltuklM erkendm. aldanlmahdır. Tel: 40868 ve ol- dftklı:Anın ve S- tat.h evm ol- oda 1- helldan ibaret bulundutu blnaJann 
• bahusus pıtıyaı1ann, pelı:llk çe- ı ı ı ' ı ı 7 ı ı 11 tAllr ve ev ve garaJm aJıfa.p ve 1.çlerlnln kısmen boyalı oldutu ve elektrik 
bn.lertn t8lltrll devasadır ve su teslaatı bulundutu beyan~. 

<Yarma teftallO lerln ·çekirdekle- ı ...ıl!I...,..., ... •-• TURAN Sinema• Tiyatrosunda -mıı~ Rumeıı hanına aıt rapot' muclblnce meztür gayrlmentulün umum me· 
ltn1 çıkannız. Badem ile doldurup Rmnezencla her pce Tıyatro _ Sinema _ v...,_ sahası 1395- metre murabba'! olup bunun 1160- metre muıabba'ı 1ı:uım.ı 
aklareanıs, bir <nete ve oetıaret bina. semlnldlr, Bbıa tAg1r oatı &tüsfl ahpp yedi katlı ve boyalı olup kuyu 
bmbarası> lı:ar&nmı.f ol11l'SU11uz. Kış t S M A 1 L D 0 M B 0 L L 0 "'• tekmil kampanya11 IWlldıe ve elektrik tertos tA!elsatı vardır. 
pcelertnde :vatmardaıı önce bu Sinemada mevsimin iki büyük filmi birden Yedi tatlı mezk6r p1J'lmmtulün ı. 1, 3, f. & lnci katlannda sekizer 
(mfibaretıerlJ Y•raenlz, çok keyUie- 1 _ y A y L A D 1 L B E R l altıncı atında bet ve yedbıcı Jı:atmda J9dl apartunan da1res1 ve bodrum 
ldrıdnlz. HeştlenJnfnlzf DelJtsız bir vardır. 
1IJotu uyununuz. IJeftallnln çiçekle- Aık ve macera filmi Vadelln:le bon:un "1llmemellDden dolayı J'8l)11an tü1p tızertne 3202 
ıUe Japralı:lanıu ~7 ll1d haf1a1ıp 2 - D E M ı R p E N ç E L ı OÇLER numaralı kanunun ... DCl maddNhıln maturu • ncı macldealne g6re satıı-
IOCUt!ara. gençlere aruıra ~- ma&l fcal>eden IQl'kne:Hal btatild bir JN9* ..,. mlddetle ·~ uttmna-
Bla, ııolacanlan cliltth'tlr. Son n heyecanlı devreleri ;ya .tonulmuttur. 8atıf tapa llcll bJdma sGre yapılmakta.dır. Arttırmaya 

(IO - tO) gram tadar tett&ll yap- 11 dm ltihum denmh nwtbı'•· glrmelc isteyen Çifte Rama.m ye mu.etemUltı hlaesl lıç1n (1188) ve Rumeli 

l'Ülannı Janm kilo nda ve ,.ııuı ~----.Sneıına Tc ..ı..atroya bir biletle ..ı-·u •. ·----11' hanı hlaeal '~in de (1!500) lira pey atçesl ~erecettlr. Mll1l Bantalarmus-
llUe '97 ldbl hqlaflP .lçeraenls, ol- "' ur .,...... dan blrfnfn teminat mektuba da tabu! obınur. B1rlkm)f blltln Tertdler be-
dlltea baf1f bltt (amel) verir. ledlye resimleri ve ntıf tcareaı ve 1ıa'fis bedell ne tdlllye rüsumu borc-

IJeftal. 111ter hutehtJ:ı- m.nıa- Komervatuar midiirlüiünden: ıu:ra aıuır. ArUmna l&rinameat 819/942 taıthhıclen ltıbaren tetkik etmett 

:'1~~~ =:a : ~ Erkl-ıa ..:.=an :!ı~ lan, Piyano, Keman, VtJoionael, Muatkl nazariyatı ve .ıme deNlerl :T::';: ::11.:::ı= ~~ ~:ft ==:~= 
..ıdlr. U&olarmdaıı için kayıt ve kabul te a.,d1 ,eıılleme muameleli 28 BJ1611MI de bitecek. Arttırmaya glrmlf ol:an.lar. baııları ~ ederetc satıhla ~nhln p.yrt-

Son ô: Cenabı Allah 19fta.11yt ~_:~~yenin bir~ - Nota. 1 I. fttrlnde denılere bafluıaeakbr. PUarteal n CUma gijnJıert aat ıs ten menkul hakkında her feyl ölrenmit acl" tellkti o?mıur. Blrlncl arttırma 
<hnet taynatı>. Cgtlzelllt eksirlf) 21 - İit1rabata varmak. 18 • tadar llt!da lle mldflriyete mtıracaat olunmuı, U0089) .f/11/942 tarlhine teeadtıf eden Cçaqamba> gthıQ cataıothmda tltn ea.n-
o1mat tlzcre 1aratmtittr. t _ Teni t&1111dır - otıüçıhk dı.lımızda aat 11 dau 12 ye kadar yapılacattııa-. Muvatbtı 1hale yapılması 

Lolmaan Bekim ı için telı:llf edllecet bedelln tercihan almnaam 1cabeden p.yrbnenkul mflkel-J'&i-• B*1 aman lı:admJarmln haf- latanbul V aloflan Direktörlüğü ilinlan ıetıyetne Bandıt aıacatmı taUtı&men aıecmJt olmaa p.rttır. ADI tatdlrde 

Erbaa "]!HM~ ... ,_ .... _ıuma..,,._.,_d.•Jr."".._-_.x_= l!IJ'IDIR ... -----..... -------..-ıı~----- =~~-=,,re .. ~.~.:.=-: 
aulanmaıı 1ımıl. arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın Ostünde bırakılacaktır Hakları 

r.n.ı (Akoam) _ Her ~etft 7 _ Tebrik etmet. 1 - Ed.lrnebpıda eski Hacımuhlttln, yeni Bat:lcesultan mahallesinde tapu slclllerlle sabit olmayan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahlpl~rinln bu 
..ı..ı petiftiameL -1-...wi .. --L 8 ÇU11k eatı AcıÇetme, 7en1 J'ewzlpqa caddesinde eııııld '18, '18, yeni 327, 32'1/l No Ju baldarmı n huamlle ıaıs n muarlfe dair kld1alahııı ll1n tarlhlnden ıtl-

.., _,,_.,. ,,..... 1 = ~ _ Bir me,ya. Ye 12G,'11 metre murabbamda buhman •namn tamamı •tılmlk llere a... haren )'trm.1 ctıı iebıde evratı mtısbttıelerlle beraber dairemize. blldlrmelerl 
~L~'-~ ıııal••m.., 10 _ Otnte'" bir nevi yazılan. pah zart usa1De 18/t/M2 tarilllnclen itibaren 15 gtln mWetle aztmma,a l'lzmıdır, Bu nıetJe ~ blldlrmemlf ollnJerta bakları tapa slclBerUe 
.- m~ui..aia ça ...... luı de- O.. ~. ablt oımııanıar •111 bedellnln pay,......endtn harl9 allrlar. Daha tul& 
,,... etmektedir. Salawek ovanm ..,..... 2 - llnbanwnen beden <'1•> lira <IO> kurut " ilk tıeminlı&l ll80) Ura- maltnıd almaJt s.t.eıenıertn 40/ltM dalJ& numaıune 8uıdılmm Hant 

11111 projeleri 1>ittikten IOlll& te9İ- Boldan .... .,. Jüandan qalıs dır. *rl aentslne mtlraeaat etıme1erl )izama an olmıar. 
atm lnlmtizdeki JI) Japdmaia ~ 1 - OQaııaalar, 2 - KUnlt. Ata. 1 - ihaleli 1/10/M2 tarlhlne mtısadlt Peqembe atlnil ad 11 te Qem- - D t K K .& T -
Janınu ümidi çok kan-etlidir. 1 - '111lt. b•, fı - ADIDnboJa, 1 - terııtatıa tsta.nbuı Vatıılar bqmfldtırltıttl blna8lllda toplanacak tamı... mtrET twmıftı: Saııdıttan alman p.yrlmenkulil lpoıe.t ı&ıtermelı: 

Merhum Sadıkzad 
MUSTAFA'mn 

MEVLÜDU 
8etlU1 &labeJ1mJzln blta

ramıı Ye kendldni tam;yan 
" l&'ftDlerln lı:albmden hiç
bir zaman .Ubıml,.ecet olan 
SADIKZADll lılUBTAPA'mn 
• Del lllıel detrl)el Yeratı 
olan 18/1/"2 CUma gilntl, 
*8 namazın> mil~p. 
llafb'da, '1'et'rıtlJ'e eaml1 
l8rUlndt meTlti otunarat 
... lrllbum. ithaf edilecek .,. 
batuuı tuls olunacatuıdlıı 
ana lden.lerbı tetrır.crı ıtca 
olunur, 

ınu. Yaru. 1 - Ut. H. Y. Dank. JODda ıcn. ed.UecekUr. tateyenıere mvhammtnJertmı&tn toJmut oldalu tıımetln ~ 40 nı tecavb 
'1 - ibadet. 8 - ı.boraıuar, 1 - t - ı:.teklllerln 2490 aayıh Arttırma ve eksiltme kanuna bttıtümlerl da- etmemet tlzere Dla1e bedellnhı yarımıa tadar boro vermek surebtle kolaylılc 
.ArlPD. Ado, 10 - Ratasturot. lrfelnde hazırlıyacakları tekllf me:ıı:tuplannı lhale 118t1nden bir saa.t ene· pt.ereıetttedtr. C9'162' 

OCAK KONG•a.•t lılne lı:adar KomlQon teJaUttne vermeleri llzımdır. Posta ne l&ıderllecelt 

Cilmhurlyet JlalJt Partı&l Gec:utpa- teklif mettuplarmın da yine bu saate tadar gelmif bulunması eart.tır. Memur al 1 nacak p ocaaı relallllnden. 5 - Şartnameyi görmek:, dah:ı fazla malftmat almak 1steıyenlerln llah-
Oealmızın 1M2 ~- Jıllık ton- 11lllt kaJemlne mtracaatıan. (10084) 

=::::: ~:: !:::bul Jandarma •bn•,::.}·;:•)'OIWlld..::_ T. c. Ziraat bankası umum mldU~UOUndan: 
eall ellıetle '"'llm• t&Jıt.lı bulu- Adet Cln8i KUl'Uf Ura K. :t.&anbaı hariclndetı fUbe ye aJ~ tzere ımmn11 
un bitin ubdat1ann plmelerl IOO Ka)'lf JU]ar bqlıtı 480 21'1 IO tadar memur namwecB alm«almdan Adana, .Antara, Antalya, Balıkesir, 
ehemmiyetle rica olunur. 300 Tamıa 200 Buna, Dlyaıtıülr, Bnuram. ~. o. >ntenp, Giresun, tduıbal, 

Mltt&n ne c1nl1 ve bir adedlnbı tıatı ve IHt teminatı yabnda Juılı lld İzmJr, Kan, Keft"M11'11. Ka.yaert. KODJa. Malatya 8aJD1UD, Sıvaa, Ordu ,. * Kml&J Brent6J fQbealnden: ta.lem baJ'ftn malzemeat 211019"2 cuma gtınfl saa• 15 t.e İltanbul Tablmde Trabzon pbelerlmJse mfll&bata hntfbam ~ttar. 
19/9/M2 cumarteal ÜllUDl 8aadlJe .Jandarma ea. Al. Komllyonumuda açık ekll.ltme lle lhnacaktır. Ntbnuııe- ~ AB.& l}ARTLARI: 
PllJ GazhıOllUJlda meolmln eon kır ler her gtm JııomJ.,onummda g6rillllr, Şartname pa.ram alınır. lateırıUertn 
ettenoeat. etaııtme 'YIÖlDde kanunen lbl'Ul 1cabeden vesitala.~ n tembıat mektup 

V&QeW ye alı:robaUk numaralar, veya meWmlla11le 1rom11ıonmn111a geimelerı. (10083) 
1 - Asterllt1nl Jal>UUI veya halen ubrııtıe bir 1lil1ll buJunmam11 olmak 

2 - Llae, orta obl meanu veya maadllt mekteplerden mesmı olmak. 
s - İatlhclama mani hali bulunm.amat, U&veten IUl&UrAr M1kılr Nateddbıln .. -._._._ ...... _. ...... ._-.. ... m=.-...................... Piı 

10D eaerlftlnl tendi alzmdan din
leyiniz. 

n--1 De • 11 L• ) '-1 4 - Yqı on aetıscıen u, otm b8fWn 71dmn olmamat <18 den aşalı J&tta ~ et mıryo an ve Jman an .ıı.t etme olanl:ar tmtlhana llnblllrtenıe de ıı p.pnctan eneı memurlut amıfma 
------------- Umum idaresi ilinlan eeoemerıer>. 

C. B. P . .lm.bı&ıil Halteri İt bul- w. .............................. ---------------ill' 'I - l.aenecek .....od Dns etmek ve bu>tanm gôııterecelt yerde TUiie 
ma - Kurtarma yurdu: Aflllldılı:' bbultlne v• memurlllt tuhhtltnamesını Jmu.ya amade olmat, 
lllt* çıhr•t JsteJenlerbı Huııı- Muhammen bedeli MOOO (SeJuendört bin) llra olan 400000 dealmetre Dtlll:B l)ARTLAR: 

ZAYi - İl&anbul Bmn.lyet Dirdin- cwnantıe tma.m blnumdü' J1Uda murabbaı yeş1l ve 200000 dealmetre murabbaı lı:ahve rengi dOfemellt Jı:eol 
d pbeden aldJp '11244 A1Jh Jta- bOmfthlı kAlıdı ve lt1 nalmle mi- derlal 28/9/1"2 puartea1 ıüntl 11&t 15,30 da lı:apalı sarf uuıı ne Anıı:a.- 1 - AJnı tarihte &1rıc& 11P"1•Cllt mGlababya orta mektep mezmılan• 
m8' teaaıeslnl ~. Yenlsln.I racaatıarı: ra'da ldnre binasında ~pi.anan merkez ı uncu :tomte,von'Qlle& satm alma- da ılmacaktır. Ancak ~ Ankara • tzmlrde orta meırt.ep mezantan-
Mnln"dan utt•1n bllmıtl yot- Ayda 80 - ıoo Ura lcretle ebBJeW catıır. na alt mftııabatap mtıracaaı mM1e J&Jnıs dk onar tlll lf&ldk edebllecetUr. 
tar. bir ele:ıı:trlql, bahçıvan, maransm, Bu ite aırmek llteyenlerln 6450 <Befbln dönJQa elll) llrabt mavattaı 2 - Tayinleri tebrrir edecltlere _, DJJh barem kanununmı htkilm-

RamJs ottu B'bnl Dü tenetecf, ıem,tcl, tornacı. teminat De tanunan taJin ettlll vesttaıan ve teklltlerbıt aını ıtbı .aı lerlne ve bntlhandül ma~ ve ıahll1 derecelerine sar. Qllk ft .. 
H.IO • tadar adı ıseten tomıqon relalllb>e .,.ermeleri llmndı•. rtlece:ıı:tlr. 

Şa.rtnameler 2 lira mukabilinde An tara ve BaJd&rlllf& vemelertnden te- S - Bir yabancı dW. <J'tanaıca, AJm•nra, fnsllteıe) blbbalrkm bllenierle 
O S M A. 8 L 18 A N K A. S 1 m1n olunur. (1821) meal~ tah8ll s6remler mle&babda rachaD bıttnn hak addolunurlar. 

(lliııa) • t - Memuıtıete tabul oJUDMaklar, dablll mevzuat dairesinde tetaflt-
A 1 L E S A N D 1C1 P l YAN G OSU 1 İstanbul V aloflar Direktörlüğü llinlan 1 lUk ı:=Vıı:~~~~: blrlll'lnden ıstlfade edecetıennr. 

°"nah .8anbanca ihdu edilen cAile Sandıiı> pi)'anıoeunun ke- "-----------------------~ Pcfeai 25 ey)6) 1942 tarlıinde icra edilecek olup. atideki ikramiyeler Clnal Mlktan Fiyatı İlk temtnt Orta mektep mezun.Iarmın bntilıanı 'l/10/942 ve daha yukarı tah.sll1 olan• 
eeni eclilecektirı Toz ıeter 7000 kilo 110 Kr, 1'1'1 Ll. 50 Krf, lann imtihanı 8 ve 1 birinci tetrln M2 de ya~~· 

1 adet T. L t 000 bk T L. t 000 Oureba hastan"1ne ltızum\1 olan yukarıda mıktan :vazııı toz f9ker ta- Mtlracaaıtar 1mtlhandan bir s0n evveline )ıltar kabul olunacaktır. 
4 > .. .. • ·- - • • .- palı zarf uıullle eDUt.meyo çıkanlmlftır. 24/9/942 ta.rıhine ruUayan per- MÖRACAAT: 

.. .. 2SO.- hk - > > 1.000.- tstan üdtırlültl 
5 > > > 100.- hk _ > > 500.- pmbe gilııü saat 11 te •---~~ Vakıflar~. ,___ blnuında. toplanan ı:.telillle~ tmtlhan J8rlerlndetl fUbe mtıdlitWcıertne ve Ankarada Ban• 

2S > > > 50 lık 250 komisyonda yapılacaktır, uv:L'llerin 2490 ısa,,.- ..... unun tarııı vevhll• ha- tanın pemonel lll8rl mtldlrltlllne mtlraca8'.ı.adarek imtihan pro1ranum 

50 > > > 2'= bk _ > > 1 • ·- zırhyacatıan telı:llf mettuplarmı ihale 11&tlnden bir saat evveline tada.ti abp otumalan ta'fllfe obmlll', ",'if:-- ~ <9817> 
> > 1.250.- makbuz mukabilinde koml.src"l riyasetine vermeterl 1&rttır. Poeta ne gön- --~--~~---=~-~--~;,.;..... _______ _ 

8S > ikramiye için, cem"an: > > 5.000.-
derllece1ı: tetııf mettupıan c1abl lhale llll&tınden bir aat enelin• tadar Sıvas inhisarlar Başmülliirlüguv -nden: 
lelmlt bulunması m8f?Utt.ur. Po.stada vatı olacat pcttmeıer Dbal edQnuıw.. 
ljartııamell her gtln Levazım kaleminde g6rtııilr. 9'110) 1 - zara ta111aı dahtundo Bamo tuzlaamda yapılacak memur evlerl in-

i.- kefidqe. Niaan - EylUI 1942 alb 11;11ık müddet zarfında ------------------------- 188 tapalı zarf uu1Ut eblıliımJe tonulmJlltur. 
~e Sanchiı> {Taarruf Cüzdanı) hesabındaki matlöbu T. L SO den İ bul •anc1 im k • d 2 - eartname ve dlAer nrak Gala.tada tnblıııLnU' umum midilrlillil 

ıtan J arma aabn a a oımayonun anı 1nfaM pbeslnde .,., Sıvu lnhJarlar bafmidtırltılilnde görtııebutr • 
...ı. olau,.n her mudi .ittirlk etmek hakkını haizdir, Bir klloauna db kuıı1f fiyat tahmlıı edilen .ıaoo:2025o. kilo turu ot 1 - KC!llf bedell 15285,0I Hra mll"fatbt teminat m1ttarı 1148.38 llradır. 

Oni . R kt 1.. ..... d Ue kilosuna cl2» turuf fiyat tahmJn edilen d0800:13IOO:t kilo aman 18/9/ fı - Btslltmeye linneJı: latqenlerlıı 10000 llrabt bu kabil tnpltı muvat• 
verııte e ör ugun en: 942 puartesi saat 15 de t.stanbul Tatatmde 1. aa. A1. Ko. nammd& aflk füQe&ll ~dair yMb"'ft lbale tarlhlnden s ıaıı evvel tnııısar-

SdeblJM ~Arap ve ran flloloJiat doçenılltl aeıttır. Dll 1m- etsntme lle ahnacattır. Bu iki kalem malzemenin Qrı &11'1 llMtllledl lba- Ju umm mldll'IDll lntnt ..-.mı veıa Sivas İnhlaarlar bat mlldilrUl
tlbanlan 14/11/Mt cumarteaı lllntl ,apılacalı:tır. Namzetlerin bu tarihten ıeaı ca1Bdlr. Otun Ut teminatı 212 Hra et kurUf ve umınm teminata da 121 ltbıe lblU et.melld M'P"dlr. 
lılr hatta enel tıllertal Ml'l!'if o1malan lbımdır. lsteklllerln llhhat. rapo- Ura llO turq ve her ltlmln birden temınah 116 lira U kuraltar • ..-.. ı _ DıdJıtm9 •.,. ıta cmna saııı ııaat. on birde Sıvaa tnıııaarıar 
n. nlfu kilıdl 6mflilll.,Umı lıtlpiyetlnl göst.elir fit dlfler tedris 14lerı ta- param her ıtm tomitJonamudan alım. İ8tetlllertn kanunen ibl'UI lalp bat mtdlrHll 8lalt bmll,ranu tuatmdan baf mikl1irl11t binasında 7ap1-
Jlmbıden " 1 fotıQlrafı lle 9.xt.942 tarihlne Adar ntıörllle eden veallı:a Ye '8mlnat. mek\Vp Ye,amatbularllt iMi• ... YI -tindi llcatm. tlt.eldDldD D1afe -~ b1r aat. eneı tetılf niettup!annı oa 
... ~ ~ ....... ..... ...,, -.._.. .............. -- ellSI• 



Yeni bir çağ 
Büyük bir piye~ dfilıisinin eserinde kahramanlnr şöyle konu· 

şurlar: 

- Azizim ŞÖ\'alye •.• Bu işitilen giiriiltüye bakılırsa yıkılan 
sadece r.an kulesi l'Cya kilisenin . kubbes değildir... Hayır, hayır .• 
Daha büyiik. Çok daha büyük, tahmin ettiğimizden büyük bir 
ıey yılalıyor... Muazzam bir inhidnmın karşısındayız. 

[Kalırnmanlar biran dururlar, güriiltüyü dinlerler ve konu
§Ular.] 

- Evet .. Evet ... Büyük bir inhidamm karşısındayız! •. » 
Şimdi düşünüyorum. Acaba bu meşhur piyesteki aktörler, 

dünyanın bugünkü w7.iyetine ait bir escl' mi oynuyorlardı? •. 
Cç seneden fazla bir zamandanberi harabeye dönen menıle· 

ketlerin, mahvolan şehirlerin acıklı hiknyelerfni dinliyoruz. Ve 
znnnediyoruz ki yıkılan şu şehir veya bu memlekettir. Ne müna
sebet?.. Piyesteki kahramanların dediği gibi; işitilen güriiltüye 
bakılırsa yıkılan sadece harita üzerindeki filin şehir, falan mem
leket değildir. Çok daha büyük bir çölrllntü karşısındayız ••. 

Ve belki de tarih kavununu bir kaç dilime ayıran cıçağ» 
Jardan birini değiştiriyoruz. 

Dünya için - şayet yerinde kalırsa - bir çağ bitiyor ve 
başka bir çağ başlıyor. 

Acaba gelecek nesiller, ilk çağ, orta çaf, son çaf gibi, bu 
başhyacak olan yeni çağa ne isim verecekler? •. - H. 

IST ANBUL HAYA Ti 

Tedbir ve takdir 
aTedbir» iyi şeydir. Hayatta, 

an:ulann yerine getirilmesinde, 
isteğimize uynuyaıı hadiselerin 
önlenmesinde gayretlerimizi des
tekler. Hayat mücadelesi dediği 
~.iz .. nıüte:r;ındi didişmeler de, bir 
suru tedbırlerden ibaret de'riJ 
midir?. 

Tedbirin, istenilen neticeyi Yer
mesi Jçin ((takdir» e uymas; şart
tır. Yoksa, avcı saçmasından far
la kalmaz. Hani,, avcının attığı 

Alman orduları Kafkasya'da deki müdafaalarına fştlrflk et- he edilemez. her saçma hedefe raslasa dünya 
bir yandan Hazer denizine ul~- mek, düşman deniz kuvvetleri Alman ordulan Kafkas sahil· yüzünde av haJ'>aıu kalmaz der
mağa çalışırken öte yandan Sov- ve nakliyatile mücadele etmek, lerlnde ilerledikçe zllılnleri işgal ıer. Bizim tedbirlerimiz de hep 
yetıerfn Karadeniz sahillerinde- tahliye işlerine yardım etmek ve eden mesele Rus donanmasının muvaUak olsa hayatta üzüntü 
ki limanlannı ele geçirmeğe uğ- kendi deniz taşıtlarını korumak- hattı hareketidir. Acaba Kafkas- denilen ,ey knlmaz, dünya her· 
ra.şıyorlar. Sivastopoldan sonra tır. ya limanları ~gal edJllrse bu kes için cennet olur 
Rus donanmasının ikinci üssü Karadnizfn., el&· bir sahlline donanma ne yapacaktır. BU'nu Tedbirin bu kada; ağırbaşlı ol
ol.~ Novorosisk1 limanı d!1 son sıkıştırılmış olan Rus donanma- ş~diden kati olarak kestirmak masına karplık «takdir» de fna
günlerde Alm~ar . tarafından sile . ticaret filosunun mlknatisll mumkün .?~akla beraber dına mızıkçıdır. Her yerde tedbl
zap~Imiştir. Şımdi K~radeniz- mavnlere karşı muhafaza terti- harbin Muttefikler tarafından rfn önüne çıkar, onu biraz zayıf· 
de Rus donanması için üs olarak batlle techiz edilmiş olduktan kazanılacağı ümldile bu gemile- ça buldu mu, çapraşık adımlarla 
Batum Umanı kalmıştır. Şark kabul edilmekle beraber bunla- rin kendi kendilerini batımıak- t~peiakla yuvarJayı'·eıif. Takdi
cepheslnde Ahnan ordusu Kara- mı Alman tayyareJerile atılacak tan ziyade sildhtan tecrit için rm temposuna ayak uydurmak 
deniz sahfllerine dayana:n hare- ddi ynl d karunm d bitaraf bir limana iltica etmeleri kolay iş değildir. İşte bu yiizden 
k~!ında Sovyet donanmasmın lft.zım~~ :er e~ıaJde bu g:ıu~ daha mantıkt görülmektedir. bir çok tedbirlerimizde uınduğu-
mudğrahalelerinden hayli zararla- mavn k~sici paravanlarla mü- Hüldsa. Rus Karadeniz donan- muz neticeyi elde edemiyonız. 
ra u amış ve bu donanma ile · ' B d • ki b" ,_ d 

·· cehhez olduğu gibi elde kalan ması Baltıktald Rus donanma- una aır es ır şar:H.ı a var-
de mucadele etmek için hava tar 1 r·la da li d dah .. k ""l bir d dır· <rNalel cangahı cfınan duv. F d b h · k dlld" ku t" d bl ki ğı gt rnayn ayıcı a man sın an a muş u urum- · J ransa a B ŞiŞ yasa e 1 bi ~e ~: h:~f ::;ı:itJ~\icm~ ağızlan ve sahil yollarının de- da olmasına rağmen faaliyetten muyor. Neyleyim, tedbire takdir 

.Fransa'da ne§redilen bir ka- lara muayyen bir ücret verile- botları indirmek mecburiyetinde vamlı surette temizlenmesi iktı- bir an geri kalmamaktadır. Sov- u~~uy~r.» ted _ • 
rarname ne bahşiş usulü kaldı- cektlr. Müşterilerden sarfiyat kalmıştır. Kınındaki harek~t es- za eder. Mühim bir harb tecrü- yetıerln vaktile bu donanmayı dur:~~: bah:~:ar ~dire 1;t 
nlrnıştır. Otellerde, lokanta, ga- miktarına göre yüzde on derece- nasında Rus donanması defatle besi gören bu donanma ve Uca- takviye etm~ olmalan, düşma- ke f" • ~ . lan ge P 
zinalarda b~iş verilmesi yasak sinde bir para alınacak, bu para Feodosiya ve Yevpatorya şehirle- ret morunun hava ve mayn teh- ,nın Karadeniz sahillerini ele ge- nJ'a::;e ~ar, ~ekile\d~ Y~~a
edilmiştir. Bu usulün tatbikine bütün müstahdimlne dağıtıla- rlne yakın sahillere asker çıkar- likelerile ünsiyet ederek gerekli çinnek için çok müşkülfita uğra- rinl a:~ ~ 0 ~Y~rı; en 1 e-
eyICiJOn sonundan itibaren baş- caktır. Şimdiye kadar hiç bahşiş mak suretlle baskınlar yaparak tedbirleri almakta olduğuna şüp- masına sebep olmuştur. f h ~ 5~ a~~:!·r h 
lanacnktır. almıyanlar mesel! ahçılar da Alınan kuvvetlerinin gerilerini ketnedsan er ışınffek l ır ıd alre-

te rd kıardır erse muva a o ur. er er Garsonlara, o lle e çalışan- tevztattan :taydalanaca . tehdit etmiştir B . k t H 1 k . nm a - lı .. d -·ıd· llJ 

P k b 1 1 Bundan başka Rus donanması e seUi, ihtikara mani olmak iizere · şı aş a evı .. m, ınam rsoz egı ır. ıtC• 
amu a ya 8rl avı Alman ve Rumen ordulannın, aylardanberl alınan tetlbirler 

Balık avına çıkan İsveç balık· Yalnız bir kayık 76 balya bağla- ikmal işleri için çok mühim olan cildler dolusu kitap olur. Fnknt, 
cılan geçenlerde Skagen'den yıp getirmiştir. ' deniz nakliyatına m~ni olmuş • göriiyorsunuz ya, haspa takclir 
uzakia deniz üzerinde yüzen bir .Adet veçhile denizde bulunan ve bu rüzden düşman harekıı.tı- 7 sene içinde ÇOk Verimh hiç birine göz açtırmıyor. 
çok pamuk balyalarına raslamış- mallann kıymetinin yüzde 30 u nın hayli gecikmesine sebep ol- Gazetelerde hergün yeni yeni 
lardır. Balıkçılar, bu pamuk bal- bulanlara ait olduğundan pamuk muştur. Bugün bu donanma Ka· netı•celer elde ettı• havadisler görüyoruz: rc1htikara 
yalapnın balık avından daha zi- balyaları balıkçılara epey bir va- ra.denizin Kafkas sahiline tıkıl- karşı mühim tedbirler abndın 
yade servet getireceğini anla- rldat getirecektir. mış olduğu halde bile Almanla- v~ bir sürü kararlar, emirler, teş-
makta gecikmemişler ve hemen Pamuk balyalan, şüphesiz bu nn de~izde.n nakliyat yapmala- . kılit programlan maddeler ha-
kayıklarile balyaları toplamağa yıl 6 temmuzda Norveç sahille- nna musaade etmemektedır. Bil- 935 senesı §ubatında açılarak faa- benin faaliyeti günden giine ut- lfnde sıralanıyor. l'ine aynı ha
koyulmuşlardır. Balıkçılar iki rinde maynlere çarparak batan hassa Rus denlzaltJlan gerek llyete geçen Beşiktaş Halkevi bütün maktadır. Beşiktaş haltının mnııım vadisin yanındaki sühında öyte 
gün mrfında 500 balya tu'tamk «Arjantinal) ve «Udeholm,, adla- Romanya ve gerek işgal altında- çalışma sahalarında şimdiye kadar bir kısmı yoksul :ve yardıma mu~- bir haber sıntıyor: tıPirincin kilo-
Göteborg limanına getinnişler. nndakl İsveç ge.ınilerindendir. ki Rusya sahlllerinde. dol~rak çok verimli netıceler elde etmiştir. taçtır. Kol, re!ahta
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~~- su 130 kuruştan 150 ye çıktı.» 
rasladıklan Mihver gemilerini ve Köycülük şubesinden başlc'\ Evin tandaşlam tamam et aka a ı 0 a_ .. - Ertesi gün başka bir havadis: 

Burnun tö l ri ı b t kt d L1 fnallyetı, en kıymetll uzuvları ve mu- mek için hiç bir fırsa ı çınnaınıuı.- Ti V kA• t• v Yo ru 1 mas' mo re n a ınna a ır. - to la a.k tll tad B üzel ahndm ba.şındıı « caret e ıue ı vurgunculu1,ra 
manlann ve sah11Ierin müdafaa- hltın gençıtğlnl P m sure e Hk~· e ~~1 ~en~ğl kurtarmak karşı yeniden çok mühim tedbir-

Gözler devamlı bakmaktan, rette çiçek kokularını koklarsa sında ve Rus kara kuvvetıerintn re~~1:U::rı:e~~:; 1~~~~~~~~ısı endl.s~ gelmektedir. Bu maksatla ler almıştır. Yakında piyasa dü
kulaklar duymaktan, bunın ise nihayet bu kokuları duymaz olur. ikmalini temin etmek hususun- B. Zühtü Çubukçuoğlu, Evin mes:ıl- orta mekteplerle ııse talebeslııden on şecek, kara borsa kalkacak, muh· 
koklamaktan yon.ılabllir. Fakat aynı zamanda başka koku- da Rus donanması kendisine dü- sine yakından :ı.l1\.ka göstermekle be- beş knda.r çocuğun bütün tahsil tekirler şiddetle ceıalandınla· 

Burun, muayyen bir kokuyu lan, mesela. kokmuş etin koku- şen vazifeyi başarmaya çalışmış rnber Ev relsl B. Hilkmll gayet mun- masraflan temin edildiği gibi bun- cak.» Bir gün sonra ayni sütun· 
duymaktan yorulur, fakat dl- sunu duyar. Biraz dtnlenllmek- ve bu esnada oldukça mühim tazam bir program ve tıtız bir ıtına lann elbise, ayakkabı glbl giyecek larda şunları okuyoruz: «Knra 
~'er kokuları hlssetmeğe devam le, yani kokuyu koklamamakla zayiat vermiştir. Uç kıiivazörden ne bütfin kollann çalışına safhaları- lhtıyaçlnn tedarik edtlmekte ve bu borsa faali)1te devam ediyor. Yi· 
eder. Meselll, burun devamlı su- burunun yorgunluğu giderilir. biri Sivastopol limanında ve 12 nı taklbetmektedlr. suretle sıkıntı çekmeden tahslllerlne yecek fiatlerl yükseliyor.» 

muhrfpten beşi ve 30 d~lzaltı- EYln bln &ltı yi}Zden fazla erkek. devam etımeıerlne 1mkAn vert.ımeıtte- Geçenlerde mallannı gümrük· 
K o pe n h ag maymunu dan blr kısmı muhtellf yerlerde müt.ebakls1 de kadın olan Azası: dll - vüdlr. tıAyncataltedb aYiönkampld 1ld~g1\ı za:nf lerde bek]~ tacirlerin bu mal-

batmış, bir krüvazörle iki muh- edebiyat, güzel sruıa.tıar, ~msn, vu u 4 e e g er ıP - lan gümriikten eki 
1 Kopenhag şehri hayvanat bah- bahçeleı1ndek1 maymunlar ara- spor, sosyal yardım, halk der.ı.hn.ne- tün masraflan Haıırevı biltçesJnden • ç . P ~ Y?sa1:a 

esinin en ziyade iftihar ettiği sında dev cüsseslle rekor kır- rip ağır surette yaralanmış ve ıerı ve kurslar, kitap saray ve ya- verilmek üzere 1k1 hasta. talebe de çık~alan lçın emır venldı • • ~ır 
~ayvanı Yakop ismindeki oran- masından dolayı hastalığının te- bir kaç mayn arama ~crnls~le yım., müze ve sergl kollannn aynla- prevantoryumda tedavi ve istirahat ~ç gu!1 sonra duyduk ki, gum-
gutan mavmunu tdi Bomeo ada- davlsi tçln çok çalışılmışsa da kara~ol botları imha edılmiştır. rak çalışmaktadırlar. ettlrllmektecilr. rükteki mallar çık:ınl~, fakat 

• · - ·· Şimdi bu donanmadan sağlam Bu kolların faa'Hyetıerlndcn baş - ambardan çıkmasıle pıyasadan sından getirilen dev cüsseli, insan muvaffak o. lunamamıştır. Butun olarak bir drit ti bl krü _ • - Sosyal yardım kolu, ônilmiizdekl ka bolması bir olmuş ve hepsi 
boyunda bu maymun 10 sene ya- Avrupa mütehassıg),arı, maymu- . no a r . va ka - her yıl biraz daha tekA.mll!e ~a da yoksul halka meccani Y • • 
şadıktan sonra sinir slsteıninde nun üzerinde tetkikler yapmak zör, hayli muhrip ve torpıd~bot, doğru giderek - şimdiye kadar elde yemek dağıtmak lçln lcabeden ted- kara borsaya. geçmış. . . 
b li bi hastalık yu"zünden ge- i"in Kopenhaga gellyorlardı. J:>ir kaç mayn gemisi ve taknben edUen başarılar. Beşlkt~ Haikevlnin birleri almış ve ffmdlllk bln ııralık Vekilet, Vıliyet. Be1cdıye, Ti· 

e ren r . "' . yirmi kadar denizaltı gemisi kal- büylik bir tevazu ile çalışara.t mu- erzak tedarlk etml.şUr. Bo erzak ya caret odası elele, başbaşa durma· <;~erde 1a4 yaş~~~~ ölm~tür. t Yako~teson1s;nıerinde çok sakin mu.ştuı. üstelik donanmanın Ni- hlte çok faydalı olduğunu ispat et- aynen, yahut da kurulacak bir a!}ha- dan çalışıyorlar; emirler veriJi .. 
vrup a n ayvana ve m ess · kolayef ve Slvastopol gibi ana mlştır. nede sıcak yenlek o1nrak dn~ıtıla- yor, esnaf, tüccar çağnhp konu· 

üsleri ve tersaneleri de elden Bu faydalı neticeyi gösterebl.'.lmek cnktır. Beşiktaş Halkevı, fa.kJr hal- şuluyor, vaadler yapılıyor, birlik-
Ka n dan maden çıkanlacak gttmıştır. ıçin bu koııann çalışma tamnı ın- ka meccanı yemek dağıtma .lnıkAnı- ıer kunıluyor, bilmem neıer oıu-

saca anlatmak lA.zırndır. rttı k daha fazla y k ı 
1911 senesinde bir Alınan ft.Iiml Fransız :ten akademisi azasın- Novorosisklden çekilen donan- ı _ Dll ve edebiyat kolu: Her sene :nı a rma v_e 0 su u yor ve vurgunculuğa karşı dur-

Vanadium adındaki madenin dan Gabrlel Bertrand son günler- ma Batumda üslenmiştir. Bu 11- hazırlanan bir programa ııöre her ~~yı:~ıı:n::m:::re ka::aı v~:~::~ madan .tedbirler almıyor. Allah 
kanda mühim miktarda bul~ de köpeklerle farelerin kanların- man donanmayı banndırmağa hafta muhtellt lllm ve edebiyat mev- Bu suretle Vakıflar ldarCslııln Be- emeklenni boşa. çık~nn~sın. Fş
duğunu ke§fetmlştl. Vanadium da, bllhassa karaciğerlerinde çok ve mazotunu vermeğe elverişli zuları etrafında kontemnslar ter- ollt~ için yapacağı yardım ne Hal- ~t, tedbir makinesı hır yanda 
çeliğe eldstlldyet vermek için miktarda Vanadium bulunduğu- bir durumda ise de gemilerin tlbedllmekte ve bu konferanslar, kevlnln taaUyetını blrleşUrmek ça- ~yle hani ha~lA işi.eye dur un, 
kullanılır ve çok kıymetlidir. Bu nu ntı.n etmiştir. Şimdi bu hay- havuzlanması ve yaralananların mesleğinde salfı.hiyet saft'lbi zeva.b rem bulunacaktır. ote tarafta ihtikar yıne şahlanı-
keşil üzerine bir çok kimseler vanlann kanlarından kıymtu tamiri lçln gerekil tesisata mallk tarsfındnn verıımektedlr. Kol, aynı 
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kandan maden çıkarmak için ça- madenin çıkanlmasına çalışıla- olduğ'U şüphelidir. Fakat harb ~:r~:ea ~!fı:~la~~:::kakl~~ kolu: senenin muayyen mevsimle- Gautelenn yazdıgına gore.1 ~e-1ışmağa b~lamışlardır. caktır. gemilerine ildveten Karadenizdr de Türkçe sözlUJ.!: Ollgat> hazırlama- rtnde orta mektep ve lise talebeleri- nl bir kararla, ktharaJA borsacı ıga 
bir hayli Rus ticaret gemisi de ga başlamıştır. ne rlyazJye ve Fran.sızca dersleri için sapan taciri~ i . a nt yapması-

F 1 • bi h bk) mevcut olduğundan harbden ev- kurslar açılmaktadır. Muhitin ik- na müsaade edılmıyecek, bunl~ are enn r nncıya yap an vel irili ufaklı 185 gemiyi bulan 2 - Güzel sanatlar kolu: Bu kolun male kalm14 talebesi için riyaziye, cezaJandın1a~ış. İşte. mu-
Fransada fareler bir fırıncının Son ""nlerde a ılan teftişte bu ticaret filosunun yansı ıayi ~~~~51~~:~ 1~~k~en~~~~. ~:db: fizik, kimya derslerinde yetlşeblhne- kcmmel bir ted~ır. Fakaaat. .. ft. fşJni bırakması.na sebep olmuş.- fırında ~ton uny n~ksan çıkmış· olduğu kabul edilse bile geriye lln ııe çalışan gençler, her ayın mu- lerı maksadlle bu sene ikmal kurs- halattan menedılecek, cezanladı-

D at ı d Lo kalan 80 - 90 geminin Baturnda ayyen uınıanıarında konserler ver- lan da açılmıştır. nlacak kara borsacı nerede? •• Jardır. en n el varın a urches tır. Fırıncı bun~an farelerin ye- barınması, bilhassa önümüzdeki mekte ve halk şıırkılannı etrafa 7 - Kitap saray ve yardım kolu: Onu tanıyor, biliyorsak şimdiye 
kasabasında ça ışan • C"rine adın- diklerini ileri sUrmil§se de kimse kış aylarında çok müşkül ola- yaymak için büyük gayretler .sarfey- Halkevlnln, sırf lnkılApta.nberl neşre- kadar niçin hakkından gelme· 
daki fı~cı aldığı bütwı tedbir- bunu dinlememiş, :tınn kapatıl- caktır. Almanlar Karadenize ol- ıemektedlrler. dilen muhtelit eserlerden mürekkep dik? .• 
lere ragmen farelerle başa çıka- mıştır. Yapılan tetkikte :tınncı- dukça büyük hücum botları ge- 3 - Temsil kolu: Evin açıldığın- olarak, 1400 ciltlik bir kULüpha.nesl Eğer bu kararlar, bu ceznlaı' 
marnıştır. Fareler kedileri kaçırt- nın söylediğinin doğru olduğu an- ttnniş olduklarından Novorosis- danbcrl dalma daha nerı hamleler vardır. Bu kütüphane, gençlik için kara borsacının gıyabında hazır .. 
mışlar ve iki avcı köpeği öldür· 1 lmı 1 An kide üslenecek bu botlar içln g&teren bu kolda 40 tl.,tUk blr çok verlmll mUtalAa ve etiltıere ıa- lanıyorsa, bu da takdire ayak uy• 
müşlerdir. Hergün 12 ekmekt.en aıtmşı iş ş, akaınncı m len beraet Batum limanı da hücum sahası amatör temsıı heyeU vardır. Genç ha olmaktadır. duramıyan bir tedbir olur. 
başka çok miktarda un da ye- e tir. F t madd mesuliyetl içine glnniş bulunmaktadır. amatörler, büyfık bir sanat duyguat- 8 - Müze ve sergt kn1u: Beşiktaş Cemal Refik 
mlşlerdlr. devam etmektedir. B llm in le geceli, gündüzlü çalışarak her se- muhltlndekt tarlhl eserl'erln, bllhas-

u an ve iç de bulunan ne 30 - 40 temsll vermeğe muvaffak sa çeşmelerin. mezarlıklann, saray 

DUNl'A l\IUllARJdıtLERİNDEN TERctlMELER SERtSi 

SON GECE 
Ynzıı.n: EMANUEL BOVE ÇevJren: HALtr FAHRİ OZANSOY 

.SON GECE• koma halinde şuurun eridiği karanlıkta 3uur altının 
korkunç blr hıımles1dlr. Fakat tıu korkunç1uk, yaşanılmış hayntı blı nn 
yenldcn yıışıyan ruhun fncla.sıdır. Hatıralar paniğe uğ~ glbl, ~l
mek üzere olan bir vücuttan kaçmaktadır. Fnknt Arnold, aynı Ja.hzada 
kendls1nl yüz yerde gfü·mektcdlr. Her yerde vardır. Faknt blçıblr yer
de yoktur. Romandan Jkl satır: 

cRuh yn.Inız ynşıyonlu. Ruh artık tehlikeye nı.aruz knlmadığını an
lamıştı. Bir yabancı gibi, bu sem sahnenin üstünde aRtr alır uçu
yordu.> 

Emnnuel Bove, bu romanında şuur altıı kai'anlıklannı sondaj eden 
bir sihirbaz gtbldlr. Bir tahlll k1 baş dönmem verly0r, fakat gene on-
dan ayrılamıyoruz. Flatı: 50 ~ 

REMZi KİTABEVf 

YENi NEŞRiYAT: 

gemiler Alman hava kuvvetinin oluyorlar. ve diğer binaların fotogratlanndan 
de tesir sahasına girmiş olduğu Bu temsiller, hazırlanıı.n b)r prog. mürekkep zengin bir koleksiyon yıı-
içln Rus harb ve ticaret gemtle- ram ile Halkevı Azasına ve halka. pılınıştır. • 

AKŞAM 
rinin şimdi daha tehlikeli bir verilmektedir. Bundan başka. ta\1.h mualllmlerin
durumda bulunduklarını kabul Beşiktaş Hnlkevı temsıı kolu, ge- den B. Muzaffer ve N~lt, mllşterekcn 
etmek lft.zımdır. Bahusus men- çcn .sene Ankara. Kayseri ve sıvasta çalı,arak bir (Beşiktaş tarlhO yaz-

Abone bedeli 

direk dışında yatmağa mecbur turneye çıkmış ve bural:ırda verdiği ma~a ba$amışlardır. Bu eserde olm· senelik 
olan gemilere Alman torpil ~y- temsmerıe çok takdir edllnıt,tı. dJye tadar el deRuıeml§ en kıy-

6 
Aylık 

Yareler! musallat olacaktır. metil vesika ve kaynaklara müracaat S Aylık 
4 - Spor kolu: Bu sen elci 19 Ma- "" 

Bir seneyi tecavüz eden çok yıs gençlik bayramına muntnzam ::ere!nl=~!r.F.en~ Z:: 1 Aylık 
faal bir harb harekdtı netice- bir programın 1şt1rA.k eden bu koJ, manda başta me,,ıtur LAle devrt talrl t-P-osta--ıt_Uh_a_d_ın_a_d_ahll __ o_lmı_y_an_, 
sinde esaslı tamlre ihtiyaçları dlk:kntl çekecek kada.r muvaffakı- Nedim olduğu halde Beşiktaşta ye- ecnebi memleketler: seneIIR1: 
olduğu muhakkak olan Rus harb yetıe: gösterm~ıır. Bu arada cirit, tışen bütün şairler ıçtn de bir anto- S600. altı aylığı 1900, 1lç aylıRı 
gemilerinin bundan sonra maki- atlıı.ma, boks, uzun atlama ve muh- IoJI yapılmağa başlanmıştır. 1000 kuru~ur. 
ne ve kazanlarının Batunıda tellf atletizm müsabakala.n Jle spot 
üverhole tAbi tutulması mevzuu- ss.hamnda kuvvetıı bir varlık ırös

• 

Tiirklye Ecnebı 

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 • 

2700 kuruş 
1450 • 
800 t 

Halkevlnln her eeıne açtığı resim Telefonlarımız Başmahantr: %0565 
sergisi §lmdlye kadar çok muvaf- Yazı qlerl: 20765 - idare: ZOG81 
fak olmuo, Jüri heyeti sergide derece Müdür: 20497 
alanlara bedlyeler vermlştlr. Sergi- t-------------. 

terllmektedlr. Kohm 2SO Aza.ın var.. 
bahs olamıyacağmdan bu gemi- dır. Tertl.bedllen kır koıulannda 
]eri yıpranmış vaziyetlerlle kul- kazananlara. mllkAtat.ıar verllm1otır 
lan.maktan başka çare kalma- Bı>or kolu atletizm mUaabakalann~ 

Blllıaasa MANTABSIZ mıştır. Bunlara terettüp eden da ehemmiyet ver~ Jlbl, Befiktaf 
YENt Tf.tRK vazife Rus ordusunun denizden gençlertnı llmdJden 111&.h kullanma-

nln eserleri Ankarada yapılan bir 
müsabakada lklncı ve 11çüncU dere
ceyi kazanmıştır. 

Ramazan 5 - ll17.ır 131 
S. İm. Oü.. Öit tkı. Ak. Ynt. 
E. 9,41 Il,23 5,50 9,21 12,00 l,S2 
va. 5,00 M2 13,09 16,40 19,18 20,52 Eınlııönil Halt.evi ta.rafınd&n oı- PElı• AYAKKABl ı~n yapılması JAzııngelen ikmal ~le- in. a.lıftırmat için blr de atıf potıgo-

tanıan aylık (Yeni Türk> mecmua- KUNDURA Mataaaı rfni tem.in etmek, düşman kuv- nu tesis edllmif ve bu poUgoomı ça-
aının 113, 114 sayı.sı blr arada olarak vetlerinln 88.hUe nüfuzuna m!ni hiıması pet faydalı olmqtur. 
intişar etml§tır. ._ __________ .. olmak, Jı:ara ordusunun sahiller- ı - So6yaı Yt.rd.mı ~1u Bu 111-

Resim sergisi, Beşiktaı gençllğl 

arasında rea1m sanatında lı:ıymet.ıL İdarehane Babılll elvan 
1.stldaUann bulundutunu ispat et- Acımusluk sokak No. 13. 
m~tlr. ... ................ .. 



l!ahlfe 1 

BBB AKŞAM 
Bta BhtAYB "Şimdi çağınyorum!,, 

Y1ibek Ziraat Enatitüati Veteriner F akülteai A.a
keri ki.amanın kayıt ve kabul §U'tlal'İı 

1 - Ankara Yüksek Ziraat EnstıU1.sü veteriner faltflltesl Asket't tımu
na bu yıl ıivU tam devrell liselerden ıyt ve pek ıyt derecede me'Zlln olan Te 
(llgunluk J.m&.lbanlannı verıntı olmalı: oartııe ~ebe kabul edilecektir. 

ar zamanlar :btanbuldalı epeyce! dl. Yutkundu. Fakat sonra delı gibi ısteklllerln aşa(tıdakl prtian haiz olmam llzımdır. 
~ btr abl1 lı:asabuında 7edi, &&- cottı.r. A - Türkiye COmhuriyeti tebaasından bulunmak. 

ıı Bylal ~ 

YEDİKILE ZilDAlll.ARl8 
T8lrlka No. ıı Ymn: huader :'. !IErmıd "* &1 otumala mecbur olmuştum. - Ben mı hamal ktlıkb herif?_ B _ Yap ıt - 22 olmak. <22 dahildir.) 

,._.. klı;lclt bir yerdi. F,llence Ben hal.. c - Beden f.89ekkilllerl ve sıhhati orduda ve her Ucllmde faal hizmete •Kanlı kuyu• hattında blrçıoılt il- geldi. ve etrafına !bebndı. O ne?I 
_.,,na hJo blqey JOktıı. Yerliler ve - Hamsi bile senden daha şanlı D\ilsalt olmalı:. (Dll reklkett olanlar alınmaz). kiyetler, feryatlar duyulmQftur. Hal- Mll\blt llr ~ bfıcUDUI.. 
.-nurlar denbı ~basık ta- ~tlidir ••. Şu boyuna bosuua bak- D - Tavır ve hareketi, ahlikı k\lsursuz ve seciyesi oatlam olmak, kın dl'An<le efsaneMfeıı ~le valralar J<'ıslbn« JMladl_ ~enbiı. IDM-
fl&Dh, gıenlf kahveye çıkarlardı. Ora- madan bir de gelrn1f onüm:!eld gaze- E - Ailesinin hlfblr fena hal ve oöhretı olmamak. (Bunun için de za- vardır ti, bunl81'dan b1rtolu J81>a.n- nemedl. 
1la istanbuldan gelen bir haftalık. on teJl çekiyor... Haydi baka.!ım tüy bıta vesikası ibraz etmek). cı dillere kadar nakledllmlf ve her Karmca.1ar bir tabaıka. halinde 
9Dn!Wt pııeteler elden ele dolqıt. buradan taıbuk Uly Yoksa... 2 - tsteıı:ıııertn müracaat lstldalanna ou vesika.lan ballamalan ll- bkt qn birer heyecanh maaaı meT- .geno kadının vilcudunu Al'DUflardı. 
'bnbll1r taç senelik an pirinçten - Yolcu ne olacakıruo? .. sen bu- zımdır: zuu olmll§tur. Asilm&n: 
bılnotarla oyunlar oynanır, e*1ltk- tanın •AlHoran baş ke.~1,. 1 mlsln? .. E - Nüfw cümdanı veya musad dalı:: sureti, işte size buıılann en mera.IWiann- - Bu kadar karıncanın buraya 
-. blıt)lrine yaplfDU4, altlan Jıua.r- Gltmlyecetfm lfte... Vallahi de dt- B - Sıhhati hakkında tam tqekkilllü a.sıtert hutahaııe raporu ve aoı dan blrt: nereden Te nM11 geldıttneı oqı:yo. 
ID1f iskambil deateleri keslllp dalıtl- miyecetim, blllAhl de gltnılyecetirn, tttıdı. rum. 
llnh. ve bol bol da dedikodu ,aps- iki gödm çıksın ti gıtmıyecetım. Ek- c _ L1ae mezuniyet ve olgun!ult şahadetnamesı veya tasdikli sureti, •Bir val"JIUi, blt Yotmut. P'akaı, Dtyerelt batırmala başladı. 
f1Mı. metler çarpsın ki gitmlyecetlm... D _ Okula abndıtı takdirde &Herl kanun. nizam ve tallmatlan kabul bu, masal delil, bir haklPtmJ.e... Eter .Müman vaktinde uyanmam11 

Kab'veJe gitmek f.detlnde olmadı- Selbni lrıas bir mah&ne kızı gibi ettll:l hakkında velisinin ve Jı:endlslnln noterlikten ta.!dlkll taahhüt aenedl. vaktlle İstanbul aurl&n :lolnde bir olsaydı, ka.nnealar zavallnnn gög-
lım için uzun müddet buraya :utra- yeminler ederetc &yatını yere nrur- Talebe olntldan tstlfa etmek isterse okulca tahakkuk ettlrllecck maaraflan (ıtanh tuya) vamut. Dm.de dola- ilemıl oyacaktı. 
mamıştım. Kasabada tanıdıtmı me- ken Ebem ayala kMlclı. BelA.miyi birden vertr ve bu da taahhüt senedine kaydedilir. §an rlvayetılere g&e bu kuJlmun d~ Zorla gllJrlndl .• kaııdHln dibine çe-
snurıar: gölstlnden tutup adamakıllı tartak- B _ Sar'ab, uyurken gemıt. aldltll, bayılma H çırpınmaya mt1ptell oı- rtnlllt yOz kulaç, alzınm geniflltl tildl. 

- Mn™'khk oraya geknellaln ... Jadı. Yabıllnın keean Jı:opmuotu. 11'.Sdıtı haJı:Jı:ında velilerinin noterlikten tasdikli taahhfttnamelert. yimıl beş metredcm fula lmlş. İçi Nöbetql. Asümaruo feryadını du-
Bu kahve değil, bir nevi •kasa?>a ku- 019 hal ııe lcendJslnt llltremln pen- •B1l glbl hutalıtlardan bl.rt i~ okula glrmezdeın evvel mal«kl oldutlan kaptaranlıkmlf. Dünyanın en tor- yunca kapının lt~ •koruışıma de-

=~e~:rğeu~:a~lru!;!\:!11i.e~ ~ ~ kapısına gelince sonradan anl&fllanlar okuld~ çıkartılır ve okul murafları velilerine Me- =cu~~~ ~.iç:~ llRh ~~~8;~? Neden balırı)or-
9tmeltalnt.. geri dödtl: ttııt.; - lııtekW•r bulunduklan mahallerdeki Al. 15. terine latlda Ue mtira- ma mahkfun ettikleri klmaelerl bu- sun? 

Diyorlardı. Nıhayet o kadar ı&-ar - Ben sana. göeierirlm! •• Biraz caaı edecelkw Ye fUbelerlnce ikinci maddede bHdlrUen evrakı ikmal ettikten ra,ya g!kıderlrle~ Kuyunun ba- - Karmcaların hftcumuna uğra-
ew.ıer ki ben de .Pembe fil.fak ça.y- aonra gMrsün!., diyerek dlfan 90nra Anmrada YOt.sek Ziraat Enstltösft vewnner fakflltesl A.ttetf talebe şında uzun kfillh!ı, iri boylu cellA.t- dım. Beni b.uradan kurtannız. 
lıane&• ne bir kaç defa gitmete çılttl. . . A.mlrllğlne g~nderllecektlr. Müracaat müddtl ey!6lb 25 lne kadardır. Bu ııaıı dola.fu'mı.t. Ma.hkt\mun kanını Nöbetçi gülmete bqlach. 
mecbur oldum. Kahvede biiyiik bir sükut ~du. tarihten ııonra mttraeaat kabul edUm eE. bu kuyuya. wtırla.r, ceset.k-rtnl de Ve birden yüzündeki çizgiler mer-
Burası hakikaten tetkike deter bir Herkee Bkreme, sanki adamcatızın 4 _ Otula kayıt ve kabul şehadetname derecelerine ve mllracaat sıra- kuyu içindeki haşeratm ağzına atar- hamet ifade eden bir şekil adı: 

yerdi. Ukln daha llk günden ltıba- bqma blQoük tıtr teY geleedmılf gl- 1111& göredir İstetM adedi tamam olunca kayıt 1şleri kapanır ve kabul edl- lann14. Günün birinde peıc hak.sız - Kapının anahtan bende değil. 
ten muşterllerden bir :ıdam pek ziya.- bl, dehfet içinde f.deta acı)1U'8k ba- tenlere m~at ettlklerl askerllk pbelerile tebllgat yapılır. (8598) olarak idama mahltihn edilen genç Sana yapabfiecetım bir yardı.rtt var: 
de dikkatime çarpmıştı. Herlces blr- lc)'Ordu. hknt o iburalann tama- bir bııcatızı da bu kuyuya gônder- Bir tahta parçaaı vereyim.. ltarın-
birinl doğrudan doRruya ismi l'e Ç&- mile yabancısı oldutu için gil'uyor: mlflet. Bu, blr balıkçı kızı lınlş. cet- calan öldünneğe çalış! 
ıırcııtı halde ona ya •Ağabey•, y:ı.hut - Hele '° Hamal'ye de bakınız!.. l" eknik Okulu aabn alma komi.yonu. 1Atıar palalannı çekip idam edecek- Delikten blr tahta UDttı •• ve U!'ıve 
•baY 8ellmlh dlyorlaıdı. diyordu. B kani ""' ·dan lert sn1ada öıUlm nıahk6mu olan etti· 

Bu adam pek ufak tefek bir insan- Ben de meralı: içinde ldlm. Acaba af lfllll ı Ç~· ttızcatız nasılsa diri olarak bu mefUJll - Çok düşmanın vannı.t. Sana 
dı. Yuvarlak yuvarlak gözlüklerinin Sellmt bu beJt\lı ..ad&ma ne yapa- Azı "&" kuyuya yuvarlanmış. CeDAt".ar bat- acıyorum. 
a t•nd gözbebeklerl iki küçüle mü- ca'ttı ki? •• Aradan birkaç dakika Tahmin Tahmin ka bir ölum mahkumu kadtnm ba- Aaüman tahtayı aldı ve karıncalan 
rekk p damlası gibt görünüyordu. geoti. Kahftdekl ilk heyecan biraz Bedell Bedell şuıı kesip tepsi içinde blinkAra g<iı9- ezmete bafladı. Sonra ba.şını ka.ptya 
pek huysuz, hattf. biraz terbiyesiz bir yabfmlftı. Maada oturanlerdan ctNsı Ulktat'i Aın (lota Tutan Tutan tennl$er. Padişah buna inanmış. çevirdi: 
adamdı. Yaşının Uerlemeslne rağmen blrt kalkarak ona yaltlaştı. Ekreme: Kuruş kurut L. Kr. L. Kr. Fakat, kuyuya du.,en 't:alıkçı kızını - Düşmanlarımı sen tan13'0r mu-
onda bir a.ptal çocuk tıımarıklıtı go- - A tvlldım ••• Ne ya.ptın aen? •• İspanak 5000 kilo l8 25 900 00 1250 00 kuyuda.ki ejderlerden biri yutmu.ş. sun? 
M çarpıyordu. Hant aktör Vasfi Rl- dedi. Pırasa 10000 • 12 24 1200 00 24-00 00 Beş on gün sonra kuyunun dibin- Bu sabah bir tanesini tanıdım. 
zarım sahnede harlkul:\de bir tan.da Ekrem §8f]wı: LA.hana 5000 • 18 20 900 00 1000 00 den sahil-. dolru uzanan bir yol - Kimdir o? 
canlandırdı~ı Salak pa.şa7.adG tipleri - Ne ya.pacatun .•• Terblyeshu ver- Havuç 2500 • 10 20 250 00 ı;oo 00 açılmış.. ~ kızı yutan ejder nasıls& - Bir harematası.. ve bu karın.-
vardır ya ••• Aynen onlardan biri idi... dlm ıtın... diye gillilnuıecU. Kereviz k~ 2000 • 18 25 320 00 500 00 bu yolu bulup _ artadqlanna sez- calan blr teneke kutu içinde buraya 

Daha ilk gordutum g(lndenberi si- _ İ.Yl amma •• timdi ne yapacak- Domates dolma11', 5000 • 17 25 850 00 1250 00 dinneden _ denl?.e ınmıt. Bu eJder getirip döken de odur. 
nlrime dokunan bu adamdan herkes aın Bezelye taııe 500 • 18 lD 90 00 95 00 zaten denizde yaşayım ma.h!ftk1a.r- - Bu gece 811raUı atanın adı Cey-
800 derecede çetdnlyordu. Daha t.u- Adam beltl tlru daha la.hat ve- Taıe bakla 2000 • 22 25 440 00 500 00 dan biri imi§. Denize çıbr çıkmaz JA.n ol.sa geret.,?l 
hafı ta.sabanın kabadayılan bile on- recektl. Fakat bu 111rada bJıvenln Çalı tuuly&lf 1000 • 25 25 250 00 250 00 belıtıç:ılann takibine utramıt. Nlha- - Ta 'lı:endlal.. fakat. bunu ben-
dan ba;;rntı korku70rlar gib ydl. kapısı açıldı. Saçı batı dalınık, ze- Fasul79 ane 2000 • 32 35 MO 00 '100 00 ye\ tıaa bir zaman aonra bir dalya- den duymq olmal Çtbı'kil bana bll• 

ünesenlz uçacat derecedeki bu çe- belll gibi blr tadın, ellndeld kalın Fa&ulye barbu1111t 3000 • 28 35 840 00 1050 00 nm fglne dllfllliif.. aaıua aan1mJıt adını vermek Jstemed.l. K1m8e,re gö-
ltm.siz adamın et.rafına bu derece bastonla içeriye girdi ve Jı:<11>iirerek Biber dolmalıt 1000 • 20 25 200 00 250 00 w yaıraıanmıt. DenJs ejderini bal- rünmeden geçip git.ti. 
korku 8'11masının !ebebtnl bir tbr16 aordu: TUe 79pralt 400 • 20 25 80 00 100 00 taJaıta, bııçaJrlarla. parçalamak iste- - Demek ti, bu muSpUil ,.apan 
anlıyamıyordum. - Bunu bu bale kim aottu? Ça- Yer elmall 500 • 18 22 80 00 110 00 mitler. BaJ.ı.'lı:çılardan biri t1Jderln odur? 
Hatıl buan Se!Ami, kahvedekilere buk q\f'Jhılz. •• Buna lem doku.n- Taze baJQa 500 • 40 45 200 00 225 00 karnına yatlafJDe&., insan Jnlltıslne - Evet. Llkln lMı bJr muslplıt de-

batınp ça(tınyor. aksi, ters şeyler du?.. Sembotu 4000 • 10 111 400 00 720 00 benzlyen btr se<ı duym114. •Bu hay- tu.. yani :tilçillt bir pb. detU. Ba 
eöyluyordu. Fakat herkes onunla Kahve haltı A.deta slnmlştt. •. Kah- Tue kd».lc 3000 • 18 20 540 00 800 00 van ~in de~.. tamından! tnaan b.nnealar koııkoea aıetme t.ar!alan 
kavga et.mek.tfın çekmiyordu. En al- ?eel: Kamıbahar 1000 • 30 25 100 00 250 00 sesı gellyorh dt'mlt. öteki balıkçüar m bir anda kurutan ıııehlı11 Ye muzır 
nlrlt olanlar blle, onun batını> çağır- - •AYte abla-. ••. Dur bak, anlata- Marul 5000 adet 5 a 260 00 300 00 dlnlememılıftlr, baltalaıia, bıçaJdla.r- mahl6Jı:la.rdır. CeJ9.n ata bunlan 
ması tarşısmda yutkunuyorlar, bat- yım! •• diye izahat vennete Jı:aJtqt.ı. PaUıcan ı.t 20000 • e 8 ııoo 00 1600 00 ıa ışe başlamışlar. ve biraz sonr?. para ııe t.oı>latmıt •. •Asilmana padi-
larını iki tarafa sallıyorlar, f&kat hiç Fakat saçlı aalta.llı kahveciyi: Y8fll aalıata 10000 • 3 3 300 00 300 00 ejderin kamından: - İmdadt .• dl79 talı hedlye gönderdi!• diyerek bura-
blqey soylemeden ta.hVt"dcn çıkıp _ sen aus papaa herif! •• diye blr .l!!ngtnaı" bq 6000 • 10 10 800 00 800 00 haykıran bir kadın seııl duymqlar. ,.a. ge!dl. Kutuyu bu ctellicten içeriye 
gidiyorlardı. kenara ıttt. Hıyar 3000 • 4 5 120 00 150 00 Ejderin kamını çarçabuk detınlşler. bof&ltıncaya kadar, lcutu içinde ne 
Yalnız bir kere ÇOk tuhaf blrşey Bu sırada Sellml kadmm aıu.- Limon 25000 • 5 D 1250 ot 2250 00 Balıkçmın Jı:ızı derhal dlrl olarak ve bulundutunu bllmlyordum. 

oldu. Kasabaya i:atanbuldan bir sından pannalile Ekreml g&tere- Dereotu 5000 • 2 1 100 00 100 00 esklsbıdell çoJt daha güzellepılf bir - Bu 1§1 acaba gerçekten padlşab 
adam gelml§tl. Bu Ekrem isminde rett: Taze aotan 10000 demet S 3 SOO 00 300 00 bakl9 meJdW olkm1ll. &""9ıv mı diıfbmlıf. Y<*la bu, onun oyu-
IJtrl idi. Ve aab•kalı oldutu qlenl- _ SM tnıı_ d9cll. ......, H .uıecta... _,..... llQCMl J a 4IO M '89 00 ara,m,da ti1ltn babası da Y&rmlf. Ba- nu mudur? 
Yof'du. n.tma kollan •"'11 pmerel, :Hem de gaz~ vennedl... Ben Yaprak salamura 1000 k o 30 40 300 00 400 00 lıçkı, kızını görünce sevlnınif. - Oruını bllmem.. Padlfah tara-
Btleklertnde dr;VJM rt'sim!er goze dOrpl bırdeşln b8şıııa l§blenJ.eı'• t Balkabaıt 1000 • 16 20 160 00 200 00 rAıpn, padl.şah duymasın. Kızımın fındMı geldlll ~. bir 19Y dlyeme-
çarpıyordu. Bu reslmlerden blri bir okuyacaktım ı Nane 2000 adet S 3 80 00 80 00 başını tekrar vurdurur . .,. diyerek, bir dlm ve mramadım. 
kamayı gösteriyordu. Altında fU ke- u\yf8 abla•: S&mıuaat kura 200 kilo 65 '10 130 00 HO 00 karıla atlanuf ve kızını Şile sahili- - Hanım bey burada yok mlQ'dut 
lime vardı: Yant)atanı ya.k:anm... _ Seni gidi benl bllmes .amıt_ Ebellhneel 500 • 20 25 100 00 12S 00 ne götünnüt .. onıda bir kulilbe ya- - Hayır. YedUmle pazarma gtt-

Herhalde Ekrem bellll herifin blrl diyerek atıldı. Maaalardan blrlnln paraJı:, &ilnceye kadar baba. km ora- mlft.i. Hlll dönmedi. 1l'atat o da 
idJ. Mamafih açıkg& bir İstanbul üzerinde bir a1gua 1abl&mıı bpmıt- 13'100 00 18725 00 da ya.oamışlar •.• • burada olsçdı, padlşalıın 'önderdıtt 
çocutu ldl. Gazetelerdeki polis vata- tı. ~ kahve mQ§terilerl tadnu Yıldmd& bulunan Teknik Okulunun ıoa malt J'1h lhtlyacı olup yut.anda * 'bir haremataama tattı atm aça-
lanna dair hnvadtslerl hlç kaçırmı- 2ı0rta zaptettll8'1": cini .,. mllrdarlarUe tahmin bedeli yazılı 12 Jı:alem. 78f eebF.e tartnameehıe «Kanlı kuyu• hakkında buna ben- mazdı. 
)Ordu. Hırsızlık an, cinayetleri, y&l'a- _ Ane abla ••• Vazgeç, atfet ••. Bu Köre H/l/M2 peqıembe günü saat. 14 de OOmiılluyund& Yiiksek Jiühendla rıer daha pek çoe masa.nar, etsa.neler Asüman elindeki tahta parça.sile 
lama Mdlaelerlnl hep okurdu. Çiin- aeferllk bize balt4la .•. Bir daha 7ap- Mektebi Muhasebeshıde toplanacak komlayonda lhale&l J'&l)ılmak üzere Jı:a- w.rdır. Bunlann hepsini toplamata kırnncaları öldünnete çalıflyordu. 
kil bunlan yapanlann etserlal İltan- maz... Kocanın kılına dokun.mu! •• palı zarf mauı. ek.slltmeye tonulmuıtur İlk temınat HM ltradır, İatekllle- lüzum gömıüoyorum. Mabadını oku- Küme halinde hasır üatilnde to~ 
buldald kendi arkad&§lan idi. Bunun diye onu teskine utr&flYorlardı mı mı tartnameshıt görmek ye ilk t.emlnatı J&tırmaJc n.e~ bit &'Ün evveline yuculanma ıKanli kuyu• hattında lanan:larm heıpll pestile dönmiiştil. 
için Ekrem, polis havadlalerinl tıptı taraftan da :&remi kahveden· Jı:a- kadar Yılc:lız'dül okulumuza ~ euntme ııtlntl Otlmtıpuyundati YMtsek ufak bir fikir vermek w dikkatleri- Odanın içinde milyonlarca Jtar.nca-
tı a ro tenkidi okuyan bir aktör, tıb- çırdılar Mtllıelldll Mefctebt Muhaaebeslne gelmeleri. nl burada toplamakt... Zira tefrika- dan, bir Url saat aonra şuraya. bura-
tı b r ı..ıtabın tenkidini okuyan bir 0 g~en sonra Ekrem kendisine Tetllt mektuplan et.slltmeden bir ..u enQllne kadar makbuz muta- mızın miihlm bir kı!lllt bu kuY\l et- ya. sıkışan tel: t~ karınca kalmıştı. 
doktor gibi bilyük bir dikkatle ta.ktb- biraz ilişecek olsa Sellml: blllnde verllmeaı llzmıdır. Postada vaki geclJı:meler Jı:abul edilmez. (958'1) rafında geçecektir. Asüuian taa.nncaların htıcumun-
ederdl. _ Yaaaa vana.hl 86ylet1m, bil- Şlmdt tekrar, bu mqum kuyunun dan kurtulunca genif bir nefea aldı: 
Krsab~ İstrnbul gazeteleri gelir llhi de ıldi; t.atınnmt •. diye •Ane lkarşl.mıdnld zindanlardan birinde - in.san mezarda bile rahat )'&ta-

gelmez bir tanesini hemen önüne çe- ablaı ııe onu korkutuyordu. Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti fen yatan padlphın gör.dest Aslmana dö- mıyor. Şimdi anladıJQ. tı, öbür dü.n-
kerd Neteklm o gün de böyle 1aı::- Bu kadın blltiln ta•!wmm göd- Şefliğinden& nüyoruz. ya.da ela çekectlbnlz l8tıraplar, lt-
mıştı. Dalgın dalgın bir ctna7ettn nil yıklırm1ftı K1ma b ••• kence!er varı 
tafsllltını okuyordu. arım .,. ta1'kter1st1k ~:..ı ': KUia tehrln• cetlrilecek Narlıca suymum laale" teYSl proJelerlnln Karıncaların hücumu * 

B rdenblre Sellml içeriye glrdl. sına bir 181 dlreml7ordu tunıhqt $ tapalı sarf usullle mtınabl&J& komDQftlll'. Blru 1aıra Hamza beJ Yedtkule. 
O da aynl g zetede cKlrpi karde§ln sellm1 ikide bir etra~ teh- Ketlf bede!. 4IOO lira T8 muvaJı:Jı:at t.emınatl. 13'1.5 llrlcbr. Şövalyenin kızı blt sabah gomert- ye gellnce tolbafldin n nöbetçl-
ba.§ına gelenlert adındaki ~1lk ro- dit. edlJordu. İhale 2WBJl61/9a pe?fembe gibıl saat 15 de KiUa beledlyealnde yapı- nl açtıtı zaman, kendtalnl bir deniz le1*n karınca hlki)1eıslııl ölrendi.. 
:1t~~ntaa::~~:~~ı. =~~r::uad:ara _ Yaaaa •• : .Ayşe abla. 11 oalınr- lacaktır. :n;~~ kuma gömlllmlt bir hal- : =~~~~:~d~u ~~:: 
tat sabıkalı, kanlı ggozlerlle ç ters

0 

ter; sam görürsünüs .•• dl)'Ordu. Bu 1fe akl mukQdıe ve p.rt.name proJeJert Ankara.da I>alftllye VelcAleti - Hlll rüya içlndeyl.m. Oysa ki, nın odasına yilridil. Kapmın dell-
ona bakarak. o gilnden sonra -Ana ahıa. nm beledJ;yeler ımar bey'eU fen oeflltlnclen Kll1s Belediye Relalillnden para.az ben kendhnl uyanm14 aanıyordum. tlnl yavqça. açtı. Asüman çak. ına.. 

- Çek bakayım ellnl gazet.edenl •• §enine uğramamak için ben bile 8e- olarak alınabWr. Dl.yerelt, bil' müddet betledL Yö- teeaslrdi.. ayakta ellerini kaldınıut. 
Ham.si tılıltlı herifi •• diye batırdı. 1~ «b&ı7 selAmb diye çattıtma- Tallplerln teldif mektuplannı 2490 sayılı kanun hükilutlert dahlllnde l zünde, kollannda, eöPOnde bir rıtın ttandt.Un önünde dua ediyordu. 

8e mi şaşırmı.otı. Şimdiye kadar la med>ur oldum.. lh&le gtınll aat H e kadar Killa belediyesine malıbas muJı:abWnde teslim kumun alırlılml duyuror gibiydi. 
Jıtç böyle bir mu mele görmil§ deıtll- Hikmet 'erJdmı Bs eylemeleri llln olunur. ı'ltıa. 19503• Aslma.n ıı&ııerinl a.otı.. kendine <Arkam var> 
E 

likanlıaı kıyafetine girmitti. Jyiee k.aı..lann ark.uma raaladıiı için teaEfüıı dolduruyor. Fakat bu heyeti - Uf::dlar olaun .•• 
• ~ • tebdili kıyafet etmifti. bmada bir methal oldujunu ispat umumiye içinde, teaffün de dahil Üç ar Af tiuedi. 

B 1 L L U R Ş 1 Ş E Köee EmiD m&nalı m&nalı pldü: İlin bin phİt llzlmdL Otıtıelik. dede olduğu halde, hepsi birden. latif Rıza. hareketlerini çabuldqtu~ 
- M.raı •marn ok.ana: d.ha pipo Jimon"ca. aki balak ailannı bir deniz kokun tetkil ediror. maJtla beraber. cevap verdi& 

İJ'İ edenini&: cBela.m. bea de b~ ba ıarafa pımek euretile çdulan Üç arkadat. epeyce zamandır ye- - Ha be:Yvallalı peyum ••• 

AŞK VE MACERA ROMANI ......, lı:ız ımma. oilan nmııt. k1- ,.d ,..,l.ncdar taıa&ndan bübatün ıralb oduanın havuile ne de olea - Ulan Rıza ••• 
&r •• .> ketleclilemez bir Lale .oktu. abllapn ciğerlerine denis koku.unu - Elentum)... . 

Tefrika No 67 Yazan: (Yi. Ni) Bedri:Fe, ~nan tib'eüz çene- - lW -ı yiiriboiin ..• Sellmlılc bol bol çektiler. - Uzaklatma aahıl.den._.. Cel 
~=====·===- .ini tutta· JrakbeWr - cHma Ltı-x.:- dene11 V--·..I b" L]lr .L-..1-~ bakalım bu tarafa ... Kimm11 oy.,. "' • _....., n..oupuan tt IMl.Lçının ar--.- d-L!ı 

.. . .. - Senin de haqi cimb-etten ol- tekilde ı ıi11ee_ ldirek vekereJt ba- na baykırmw abedi,yOI'. Uzaktan nm llEI• '> • .. 
Ak agaı J"lflıa 171• lııir g6riild1 ÇJkaıiyona. cJ.liua belli mi'> Ve aea de m.n- rad.a uwk ......... -dedi. b. Şide t ~tt«. Tl ileride bir - Hemterular, efentum .•• 
- Ve biz de düflindüklerini t11t- ki. aizma ~ a~ pir lann bqına beni: kad.. beta deiil Şmdl ~ aizmdan ; de ~~P~elıel'ek ilerli- - Ne anyorc:lunuz ltayıkhU.e-
~ ettik, ~alaverecibap... --: de- man ol~r ••• Hatt& demin ,..U... mİIİA~ ••• ~ ~ bu t6z. 1Dımize Boiazm letafetini aö~laıı. AP 0:~· Be~de oınm çakaıdılı sıra de) •.• 
eli. - Neticede, hanımefendi. ya- da yalucıktan ba7ıldıian mad. tll dakikada uyuyor alu. hi,JrMJa D.rliyodar.. Hem bir ~lar ..ıt· ynatb. - Kolcu te,,.lswıuz ya, efen-
lancıktan intihara tqebıbüa etmif ol- aene bu m-:ael~ beıhane ettim. Rıza Lizmednl ~ti, )"el'• fAl'll'"X'ria; bem ba a.ulı İtt ~n :'1~in binip gid .. hun ... Ne uzerine .. zifetur ... Şura-
C:lu. Galatadaki ka~ınm aldı~ yara- Ka.. Emia a&Me bakbc _ Tamam.- ÇaWilirlz.- ıııemp bU CJ!FUiuna. kcmaiuna cı.ceii C abaih dul'1J1'or. Bu •ra ,.. pnduzten kaçak t~ .. lamit 
mn tıpkı ~nı yennde Bedriye .. ba- - O... Es>. obnut... .~dt _ Haydi. ._ aınd.n ,.w ... OISJ'o dlF=nıP P1l'et edi7odar. DaJ.a dalgaların. salnıt»ı geçsin diye azı- ittik ..• Hem,erularla 81nlik. altuk ... 
nımda ~ b~r ya~ bul~ böyle fazla ~alam... Gecmm,. de. mesinler ••• Mubn'at ol... bt!yik hlnaluı da. ~ndan farke- cık beldec:liler. Şimdi tabmuza aideyruitl 
-.rarengız hır ruhi b&d111e olarak~ beki~ de c•~··: Vaktila _Bat üstibıe... dilmeauık... Sonra. Rıa aandala atladı. KG- - Rıza diyorum aanal 
&atıldı ... Fakat een, 8eD flJ' Rwa. bu proııramı nual tertipledibe ö,,._ ~ &,.la. lfllı - dürC:liL - Seti keeellm._ çük bamm elini uzatb. Od bindi. - p .. de cE.fentumb deyrim 
iimm!.likle bu kadar itler çeTbdiii- hareket ~tmellyiz. Şimdi bir cep feoerlnia :;.nden _&et. .. Da ftZİyettıe ,.kalan- Arkumm: Emin de... a aana ha ••• 
ne gore, pyet okuaaydın ne mal Y erlennden kalktılar. _ illtif.de ediyorda.. mak feci olar·- Bowa Mela.hat ortalıiı emnİyft- _ Ben kolcu değillm amma ı,. 
ol khn) Rıza, yeraltı odumm Amıç ta- Ka-LL- • 1 __ _. •• d-.. - • · b. -ı:. • ..ı: -- _Lti.• L " kalı y ...... -

- Pek de mühim it yapmadak ra&na açılaa bpmıu iyice kapadı. Üç arkadq. biraz da el yordamı- ,.__..,.nıa tam ucuna ıuuJar le gor ~ ıç.m ır ..- '"'7uyc:çca a.onapı YUl)'lm... ---· .. 
ki DolapLu.. clir b" · rc:li. le. ~enin 711varlalc ağaç it~ bötYfece 'Vardılar. Sealendi: sandala bsrva. .• ç.bukl 

• :.:_ Niçin) Ba 11111lda ae Bozji; M::t ~~ en- tiiklerind• yapdmlf &eminine ayak Ne .akia gece. Çıt yoli. Mehtap - Rıza.•• Köse Eminle Bo.rji,a M~t. 
- Çünkü damat l>ey lnannw:h dam aynuımn önllnde dannutta. bastılar. göl: :yüz6atl nıl ııi;ro.r. Uldn yıl- -. ... . • malavold.11.nnı uıruyorlaıda. Zira. 

•ı • Kendi kendiaile alay ederek. Nedi- Rıza, aizli odanın 'bur.,-a açilea dular ona ...,,dınlatma nzifelini A~ ifllı ':-° kllreklere ~ kih>'a ef~di. ~endinin aai ko-
- Tabu ... Aptal deiildU... mln bir nuoraınm pal'ÇUllU oltudut bpaema iyice kapadı. Zaten burat1t gömıefe ~rla.r. Deniz çarpf ~am. ve">:ordu ki. byaabanenm lu meeahesındeydL Onun tandm~~ 
Bedri:fe: - Kız m111D otlan Dll8İlı U- gündaz bile g8z gf)dl a&mez den- gibL Karp uhllia pmltalaa ile de- iizerindelu ~ taraçaamı. 1..1 kU1'" yakalanmanuı bizzat Zeynıel&bıdıa 

- Şüpheleri devam ediyor ••• lir'>... ' cede lot bir ~rc:li. Kapt da meha-- mir ..... ChlNID pmhıin fenerleri tululunda 1WD11dama r OKI.. paf&llUL eline seçıaekı. aerre b-
~ tüphesin° her JDeFclua ,.- Hakikatea de. bir ~kı ~ !e~ ~ Kilit~ NI nrl~ Mıa ~ .. Gemll!ir ~OJl!ID. uot, ICllba bir MI~ d., faıka ~ (Arkw ••) 
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1 - iŞ ARIY ANLAR 

Şİ.MDİYF! KADAR - Yalnız bir 
fyi aJle yanında on ~ene ~. 
referansım vıır. İyl yemek ve kalaba
lığı az tercihan bir Iran koca yanm

"'1a ç:üışmn.k ıstlyorum. Akşnm'da 
<A.S) rümuzunn. mektupla mtlracaat. 

Lf sı-: l\IRZUNUYUI\I - As~erllkle 
alakam yoktur. Daktiloya ~!nayım, 
ehven flatle l.Ş arıyorum. Aqam'da 
c. Y. rumuzuna müracaat. 

KtlÇÜK YA&TA TVCCAR YETİŞ
MİŞ ntR GENÇ - Tuhafiye veya 
manifatura mağazalarında tezgdh
tarlık arnm:ıktadır. Talip o!anların 
Akş:ımda B. T. rümuzuna müracaat. 
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2 - iŞÇi ARIY ANLAR 

ALAFRANGA VE ALATURKA -
Yemek yrıpmasını bllen iyi blr ahçı 
kadın 40 - 45 yaş arasında olması. 
Akşa.m'da S. H. rumuzuna mektupla 
müracnat. - 6 

HASTABAKICI AUANIYOR 
Erenkoy, Tem Kavak No. 17 bayan 
Behlceyc müraC'aat. 

SİMDİJ,İK 30 LiRA AYLffiLA -
Yazıhanede çalışacak biraz dakt•'o 
blllr okur yaznr bır bayana lhLkııç 
vardır. Mümkünse bir resimle birlikte 
tst. posta kutusu 690 a mektupln nce
le müracaat. 

YtllCSEK l\IAAŞJ,A - Hastabakıcı 
ve hademe kadın aranıyor. İsteyen
lerin acele CaCnloğlu Sıhhat Yurdu
na müracaatları. - J 

SATICI BAYAN - KadıkCiyde bir 
ıtriyat majtaznsı için işten anlar bir 
satıcı kız Bl'llnıyor, Maa.ş 20 llrndır. 
Bankalar cııd. No. 59 a mflracaat. 
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3 - SATILIK EŞYA 

SATJL!K - 500 ktloluk hamur ma
tlnalarımız vardır, Taksim Sırasel
vller No. 42 K. Papulls - 2 

SATILIK - Motörlil küçük balık
çı teknesi, Çalışmaya tzlııU. İkinci 
Vakıf hanında Zekiye müracaat - 2 

SATILIK - Fevkalô.de bir yemek 
odası vr muhtelif eşya, Cümhurlyet 
c.ı.d. ı63 Merkez ap. No. ı. Saat 5 den 
8 e kndar. - ı 

BİR LEICA AGRANDİSÖR ve DE
VELOPl\IAN TANKI ALINACAK -
Bir İdeal Zeiss İkon 9/12 komple ma
ktna satılacak. Pangaltı - IialAskllr 
Gazi cııddesı 156 No. Yeni İş ma~a
znsına müracaat. - 1 

14000 iJBA - Şişli tramvaya 1lç 
dakika 'lG Ura aeıtrıı 4 oda 3 ka.t bah
çe'li npa.rtıınan. Taksim Abdilthak
hAmlt cnddesl 23 Bozkurt Emlı\k te
lefon 43532, - 2 

37000 LİRA - Nlşantn.şı tramvaya 

5000 LiRADAN 1.000.000 LİRAYA 
KADAR - Her yerde her cins tmlAk 
almak ve satmak arzu edenlerin: 
Ferdi Selek Türk EmlA.k Bürosuna 
mtltacaaUan. Galata Ömerablt ha.n 
kat 2 No. 23, Tel~ton: 42368, - 5 

8 - ' ODALIK DAiRET,ER - ser
vis t1ralıJt dtlz ayak datnıı sıcak su 
her konfor küçük bn.hçeler cumarte
si pazar saat 15 - 18 e kadar görüle.. 
blllr, Göztcpe Tanzt.mat sok. 271 -

3 dakika 180 lira gelirli 4 oda üç bu- 100.(100 LİRADAN 250.000 LİRAYA 
çuk katlı apartıman. Ta.k.slm Abdül-ı KADAR - İstanbul, Galata. ve Bey
hakMmlt caddesi 2lJ Bozkurt Emlfl.k 01t1u civarında sntılık han ve apartı
telefou 43532, - 2 manlar aranıyor, İyi şartlarla sat-

SATILIK 1\111KEJ\ll\IEL EV VE AR
SA - Teşviklye mahallesi Fınn so
kak No, ıı. ti odnlı ev ve bttlşlRlndc
kl 230 metre arsa köşe başı arsa ve 
ev mnktuan 80,000 llrndır. İç!ndekl
lere müracııat. - 1 mak isteyenlerin Selek Türk EmlAk 

37000 LİRA - Tarlabaşı cadd~ 15•0 BUrosuna ömerablt han ?./23. Mil-
lim beşer oda. beş kat 3 dükkı\nıı racaatlıı.n Telefon· 42368 - G 5 - MÜTEFERRiK 
apartımnn. Taksim Abdülhaklıı\mlt · · • 
caddesi 23 B<r.Jrurt Emltık telefon ACELE SATILIK Dtlırnı\N -

SERJ\IAYEOAR ARANIYOR - Ra
kibi olmayan \•e 15 sene müddet:e 
~letme hakkı bulunan ve günde va
satı 400 lira me~nı ve makbul blr 
kAr temin eden günün en mübrem 
ihtiyacına a1t bir san'nt fşlnin teslsl 
için 10,000 lira sermaye koyacak şe
rik nranmaktndır. Fatih - Posta ku
turu No. 28. 

43532. - 2 Mahmutpaşanın en iyi yerinde cad

46000 LiRA - SUrpagop yandan 
tramvay görür 2400 Ura gellrll 4 odalı 
4 katlı npartıman. TnksL"ll Abdül
hakMmlt caddesi 23 Bozkurt Emlflk 
telefon 43532. - 2 

50000 LiRA - Şlşll tram vnya iki 
dakika 190 1rıı gelirli beşer oda 4 kat 
ma112.:lrnlı np:ırtıman. Taksım Ab
diılhnkb'tmlt Cilddcsı 23 Bozkurt Em
lAk telefon 43532, - 2 

1soco LİRA - Kurtuluş tramvnyn 
bir dakika 82 lira gelWI 4 oda üç 
knUı npartıman. Tak.sim Abdillhak
Mmlt caddesi 23 Bozkurt Emlı\k te
lefon 43532. - 2 

lGIJOO LiRA - Küçükya.lı Bostnncı 
tren tramvaya 5 dakika bir c!önfim 
bahçe asfalt üstü yedJ oda vuıa. Tak
sim Abdi.llhakhllmlt caddesi ~3 Boz
kurt Em!Ak te!eton 43532. - 2 

330000 LİRA - Mecidiyeköy çok iş
lenmiş üç buçuk dönüm ba~ bahçe 
meyvnlık 8 oda. vııırı. Taksim Ab
dillhakhfımlt caddesi 23 Bozkurt Em
lAk telefon 43532. - 2 

DiKKAT - Bczkurt EmUık!n Bü
yilkndanın her mevkllnde Heybeli 
Pllıjda Suııdly;ı asfalt. Taksim bahçe 
karşısı, Cihangir deniz ilstü, Şişli 
Maçka rfına caddede ÇOk değerli 
arsalnn satıştadır. - 2 

2500 IJRA Bayezttte tramvay 
görür fiç oda muşambalı hane. LAlt-11 
tramvay dura!lı 247 B6zkurt Emlak. 
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16000 LİRA - Bayezttte Çarşıkapı 
tramvay görür '70 l1rıı gelirli 9 odn 
npartımana çevrilir bina. Ltılell 
tramvay durağı 247 Bozkurt Emlft.k. 
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20000 LiRA - LAieli merlı:ezde 1440 
llrn gelirli 3 oda 4 dalrelJ aevlmlt 
apartıman. LAlell tramvay ddrağı 
247 Bozkurt Emlftk. - :! 

60000 LİRA - Fatihte merkez se
nevi 300 Ura gellrU 3, 4 odalı 6 katlı 
apartımnn. uıeıı tramvay dura~ 
247 Bozkurt Emlt\k, _ 2 

dede bir dükkfl.n sahibinin dışan gi
deceğinden satılıktır. Akşam gazete
si !Ian memurluAı.ına şifahen milra-
caat. · - 2 

FATİH, AKSARAY, SAUAÇlli\NE, 
SOFULAR, BEŞiKTAŞ - Glbl mu
hitlerde 1500 - 2000 liralık 3-4 odalı 
ahşap, kttrg1r bir ev sn.tın nlacn~m. 
isteyenlerin Cn~nloğ.lu Sıhhat. Yur
duna müracaatları. - 1 

Ttll\'EL - TAKSIM - Arasında, 
mobilyalı ve konforlu bir oda anyo
rum. CAk~am C. N.) e flnt ve adres 
yazı'ması. 

l\IE~LEK SAHİBi BİR GEN(' l<JZ -
Ayazpaşa, Taksim. Moda semtinde 
kibar bir aJ!e yanında pansiyoner ol
mak arzusundadır. Boğaziçi rü:nuzl
le Akşam idarehanesine müracaat. 

il•t BiR FIRSAT - Devren satılık 
dükkrtn: Galnt.-ıda Necatlbey cadde
sinde 90 No. lı işlek dükkAn satılık
tır. İcindeklne müracaat. - '1 

HER CİNS - Her semtte emlt'Lk 
alım satımı yapar ve satın alır. Sa
tılık ve klrnlık npartıman ve evleri 
olan!ann müracantıan. Adres: D!
vanyolu Türbe caddesi No. 188 Meh-
met Ziya tl"n Kurtuluş, - 1 

DF:VRES KİRAl,IK YAZIHASE -
Yenl Postane civıınnda çok güzel 
möble bir yazıhane devredilecektir, 
İstanbul posta kutusu 278 e müra
caat. - 2 

SATJLIK DtJKKAN - Tütünci\ ve 
buna milmastl işe elverişli Kelvlnatör 
marka su so~utma makinesi!e satı
lıktır. Kadıköv Moda caddesi No. 70 

AIJ\fANCA DERSLERİ - Usulü 
tedris! mükemmel olan blr Alman 
ö~rtmenı Almanca dersleri vermek
tedir. Bu lisanda ikmale kalmış tale
beyi imtihana Jınzırlar. Pazardan 
maada her gün mat 4 ten 7 ye kadar 
İstlkHl.l caddesi 133 No. Hasan bey 
apartman 2 ncl merdiven 1 inci kat 
6 No. ya müraacnnt. - ı 

TUNA DERSE\11\"DE - Muktedir 
lise muall1mler1 tarafından orta ve 
ıı~c talebelerine riyaziye - tlztk • 
kimya ve lisan dersleri verllmektedlr. 
Aksaray Atntfil'k Bulvan No. 88 - 2 

Al\lERİKAN KIZ KOLEJ MEZU
NU - Ve yüksek tnhsH taleb('SI bir 
bayan İngllizce. Fransızca ders veri
yor. Akşam'da .ingtlizce. rünıuzuna 
mfıracnat. 

SAC.l\IAL jNEJC ALINACAK -
Günde asgari 20 - 25 kilo süt veren 
ve beş yaşından fazla olmayan. s:ı.f 
kan Montsfon, Simental. Kırım veya 
Polonya cinsi inekler a:macaktır. 
Satmak lstlyenler: Bahçekapı Tnş 

han 26 numaraya müracaat. 

İl'l TllRKÇE VE FRANSIZCA -
Bilen bir bayan 5 - 10 ya.~ında.kl ço
cuklara ders vermek için giinde 2-3 
saat müsaadest vardır. ArZ1ı edenler 
Yeşllköy 18 - 54 e telefon edebilirler. 
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SATIUK APARTDIAN - Bcşlk- ı MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
taş'ta trnmvny caddesinde 11 numa- Gazetemiz ldt\rehanesinl adres 
ta üç dalrelt ve bir dükkllm bulu- · olarak göstermlş olan knrilerl-
nan apartıman satılıktır. (Çember- mfzden 
Jlta.ş Peykhane caddesi No. 35 evden s N - N K - A F A - Eevl.1d -
lzahnt> - 1 Okay - A ö - inşaat - il t K -

KARGİll SATILIK APAR1'DIAN - l\I S - S N A - l\fühe.ııdls -
Ankara caddesinde Narlı Bahçe so- İşgüzar - B S - Esaslı - R B 
kağında 9 numaralı kfırgir apartman C 29 H - Muhasip - Bayan 
satılıktır. DBrt kat 12 oda. içi dışı Boğaziçi -- K3tlp - Bernn -
ya~lı boya terkos, elektrik, kuyu ay- V. S - A. S . T. E. R -
nca bahçesinde ilç oda, bir mutfağı İngilizce 

TUliLA MAKİNESİ ARANIYOR - 15000 LİRA - Slllvrlkapı 18 dönüm havı tkl katlı bir evl vardır. Belediye namlarına gelen mektuplan lda-
Motörle işler. Arıznsız. noksansız ol- bağ bahçelik 4 odalı nim kArglr köşk, da1rcs1 altında Tıp talebe yurdu rehanemizden aldırmaları rlca 
ması Jtızımdır. Müracaat: İstanbul Lft.lell tramvay durağı 247 Bozkurt merkezinde bay Osmana müracaat. •'ııııııll~un~u~r~·.,._ _________ _ 
Ketenciler kapısı (Fındık sok.) No, ti Emll\.k. ıauH11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İsmall Kemal. Tel: 20549 - 1 Topknpı sanayi mıntakasında ar-

llİ(' GİYİLl\UThlİŞ, YF.Ni BİR TA- salar mevcut, - 2 
KiM ELBİSE - Sahibi tarafından BEYOÖLU1'"DA - Çok sa~lam ge
satılmak üzer<ı bırııkılml§tır. Tünel n~ nezaretli bnJkonlu bil' apartıman 
Pasajında terzi bny Şak1r"e m~ c25,000ı llraye. aatılıktır. Karııköy 
eaııt. - 1 Melek han No. 8 Emlı\kservls'e mü

SATILIK - 2 ndlt motosiklet ve 
racaat. 

3 adet motosiklet !Ast~ğl Sultanah- CAÖALOÖLUNDA SATILIK İKİ 
met Tavukhııne aokağı 12 No. ya mü- APART!IAN - Biri Nuruosmaniye 
rncaat. - 2 caddesinde 5 tat 40,000 llraya, btrl 

. Hlmayei Etfnl sokağında 4 kat so ooo 
SiNEMA l\IAKbJESi ARA."ll'l'OR - liraya, Telefon 36.S Hilsıeyin Pekill.§a 

Az kullanılmış sesli portatif veya müracaat. _ 1 aablt blr sinema makinesi satılık -
yahut tlralık vermek 1stiy!!n, makl- ÇOK ACELE SATILIK ARAZİ -
nenin evsaf ve flatlnl mektupla B.E. Mecidiyeköy Zlnclrlikuyu jandarma 
rtımuzu Ue gazeteye müracaat. - karakolu ittisalinde 12 döntlm arazı 

SATJLIK MUDLOS K 95 - Göm- uygun fiatle acele satılıktır, Şlşll 
let dlklş nakış maklnes1, Beyo~lu posta kutusu 47. - 1 
Tarlaba:p Karakurum sokak No. 22/3 SA'I'JLIK El\JSALSİZ l'ALJ - Ru
her gün saat 12 ye kadar müracnnt. mellhtsar, Akıntıburnunda 13 - 15 

_ 1 numaralı bin beş yüz metre arsa, 
------------- kırk metre nhtımı 1kl daireye kn.blli 

ACELE SATlUK PİYANO - Alman taksim otuz odalı konforlu ya.Iıdır. 
marta yanm kuyruklu 1,80 boyunda vasıtıa.sız otuz bin liraya satılıktır 
iyi kullanılmış. Fatih Fevzlpaşa cad- Gezmek, gömıek için lçındekller~ 
dest Atllı: Ali Paşa durağı No. 158, müracaat 60813 telefon gayet güzel, 
1 el da.lre her giln sabahtan öğleye eşyası da aynca satılıktır, 
ladar. - 2 . 

40,000 LiRAYA - Pangaıtı Halfts-

4 - Kiralık • Sablık 

HER S.El\nTK - (l,500 - 11.000) 
liraya ahşap evler aatılıktır. Kara.köy 
Melek han No. 8 EmlAkserv!a'e mü
racaat. 

BEK SEM'ITE - (G,000 - 8.000) 
liraya Ugtr evler aatılılttır, Ke.rakör 
Melek han No. 8 Eınlft.servis'e mft
racaat. 

BAKIRKÖY - KADIKÖl' - EB.RN
KÖYDE - Bahçeli evler- satılıktır. 
Kataköy Melek han No. 8 ,EmlAber 
vls'e müracaat. 

ERENKÖYDE - Tranıvıı.y dura
lmda emsalsiz bahçeli konfoı1u, kA
Cll köşk (30,000) liraya sııtılıktır. Ka
raköy Melek han No, 8 EmlAkservls'e 
mtlracaat. 

FABRİKA • DEPO - MATBAA 
Yapmağa elverişli kAglr bina.lnr sa
tılıktır, Karaköy Melek han Na. 8 
EmlAkservis'e müracaat. 

BOÖAZİÇİNDE - Slğlam ~ 
&ımlı, havuzlu, depo arsao ile kAgir 

ktır Gazi cad. No. 167 - 169, altında 
dükkAnı olan dört katlı yeni bir apar
tıman satılıktır. Beyoğlu İstiklaJ. cad, 
No. 46 her gfin saat 5 - 7 arası mü
racaat. Telefon: 41483. - 2 

BOSTANCIDA SATILIK KÖŞK -
Bostancıda İ!:erenköy caddesinde as
falt üzerinde .sıra köşklerde 66 numa
ralı kö.tk sahibi elinden acele satılık
tır, Sekiz oda, iki büyük sofa, on dö
nüm arsa, kuyu, aynca ahır n ara
balık ve fevkalade mo.nzarası vardır 
İçJndekllere müracaat. - İ 

SATILIK iKi KÖŞK VE BOSTAN
İskeleye 10 daklka mesıı!ede Mesire 
Sular yolu üzerinde bostan kuyusu 
ve miiştemilı\t.ıı. Sarıyer Sular cadde
si No. 12 bay FahretUn. _ s 

KARTAL l\f,\LTEPESİNDE - 21 
metre cephe 15 derinllk üzerinde 4 
dükkan Ue 4 oda 2 sofa 1 taşlık mut
fak ve kuyuyu havi ıstnsyonn s da
kika ev 15000 llrayn. satılık. Milra
caat: Moda ca. 245 ikinci daire. 

ACELE KİRALIK APT. - aranıyor. 
S veya 4 odalı, Taksim, Şlşll, Maçka 

Bankasil~~~ 
re TASARRUF 

HESAPLARI ~~~~-~~ 

2 İkinciteşrln Ke· 
şideslne aynlan 

ikramiyeler 
1 adet 1000 llralılı 
1 • 580 • 
1 • 250 • 

H :a 100 • 
10 • 50 • 
(0 • 25 11 

60 • ıe 

Ankara Belediyesi imar müdürlüğünden: 
Ankara. şehir mezarlı!Pnda. 1942 ikmnl inşaatı için yapılan münakasa. 

UAnmda yatınlacnk muvakkat teminat mlkdan 15683 Ura olması 1cabeder-
ken seh,·en 22474 Ura yazılmıştır. Tashlhen llAn olunur. ('1'140) (9926) 

Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden ı 
l - Tıp Fakültesi iknıal imtlhıınlannn ı Blrinclteşrln 942 günü başla.

nılaca~mdan ikmale kalmış bulunan Tıp talebe yurdu talebelerinin 25 Ey
l(ll 942 günü, 

2 - Fen Fakültesi ikmal imUhanlanna 25 Eyl<H 942 günü başlanaca
Ruıdan bu sınıfa mensup Tıp talebe yurau talebelerinin 20 Eyliil 942 günü, 

3 - Fakültelerde derslere 1 İklncl\etrln 942 günü bqlanacaiından Ut-

Sahife '1 

Devlet demiryolları meslek okuluna 
talebe alınacaktır 

Devlet demiryollan umum müdürlüğünden: 
Dev:e& demir yoll.aiınm muhtelif ihtisas §Ubeleri için memur yeUştlrl.!;o 

mek dzere Ankn..rada bir cdemlr yol meslek okulu. tea1s edllmlştlr. Mektel) 
yatılı olup tedris müddeti ü9 senedir. Talebenin her ttırın elbl.se, yiyecek, 
yatacak ve tedris malzemesi. idarece parasız tem1n ldllir. 

İşbu mektep mezunları devlet demlr yollannda Use mezunlarına mahsus 
maaş ve haklara sah.ip olurlar, askerllt mükelleflyet:ertnde kıs:ı hizmete 
tabi tutulurlar. 

Denılr Yol meslek okulunu :tyl derecelerde bltlrenler ar.asından ve ya. .. 
hut meslek hayatında yüksek ehliyet gOstere.nlertnden ecnebi memleketler. 
de Jdare hesabına y{lksek talısll ve ihtisas ya.ptınlmnk üzere her ıene ay .. 
nen tnıebe ve memur ~llecektır. 

KAYIT ve KABUL ŞARTLARI: 

l - Türk olmak, 
2 - İdaremiz heklmlert tarafından yapılacak mhhnt ve psikoteknlk 

muayenelerinde sıhhatte oldu~u nnlll§llmak, 
3 - 14 yaşını doldurmuş ve 18 yaşını bitirmemiş olmak. 
4 - Açılacak müsabaka 1mtlhanmdn kazanmak, ctmtıhnnlar Türkçe. 

matematik, ve tab!at bilgisinden yapıJacat."tır.• 
5 - En az orta okul mezunu olmak, ctahsll seviyesi ortndan yüksek 

olanlnr da meslek okulunun birinci sınıfına kabul olunurlar,., 
MfiSABAKA İMTİHANLARI: 

Anl-".arn, İstanbul, cHaydatpaşa. ve Sirkecide-, Effitlşehlr, Balıke.<;1r, Afyon, 
İzmir. Kayser!. Adana, Malatya, Erzurum şchlrlerlnde işletme müdürlükle
rinde ı. blrlnci teşrin, 942 perşembe günü yapılacaktır. 

Talipler nihayet 30 Eylfil 942 tarihine kadar imtihan olmak lstedl.k.!ert 
şehirlerdeki demtr yollan tşletme müdürltlk erine birer dllelı:çe ile müracaat 
etmelidirler. 

Dllekçe!ere iliştirecek vestkalnr şunlardır: 
1 - İsteklinin bu günkU haline uygun fotoğrafı tnşıyruı hüviyet cüz

danı. 
2 - Mt>ktep diploması ve yahut tasd!knnmes1 cbımlara yapıştırılan fa.. 

toğra.fl:ı.r da talebenin bu günkü halin\ gOsterecekLtt, 
3 - İyi huy kOğıdı, 
4 - A.şı kliğıdı. 
İşletme merkezinde bulunan isteklller yukarda gösterilen dilekçe ve ve .. 

slkalnnnı bizzat işletme müdUrlüklerine götürerek bir kayıt numarası ala .. 
caklardır. 

Diğer yerlerden gelecek 1stcklller, 20 den 28 Eylt\le kadar en yakın de· 
mlryol istasyonuna gelerek !J}bu dilekçe ve vestknlannı istasyon şefine 
gösterecek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve istasyon mührile milhilrlet
tlkt~n sonra seyahat edecekleri trenin, tarih, numara, ve saatin\ ynzdırn
cııklar ve bu vesika ve dilekçe ile trende ikinci mevkide parnsıı seyahat 
edeceklerdir. 

İşbu 1stek1Uer müracaat ettııderl istasyona göre en yakın işletme mer
kezine giderek orada imtihan olmağn mecburdurlar. 

Ancak müracaat tarihlerindeki tren vaziyetine göre gidecekler! en ya. 
kın işletme merkezine 30 EylQl 942 tarihinden eneı yetişemedikleri tak
dirde bu tarihten evvel yetışebllecekler1 diğer işletme merkezlerinden en 
yakınma gtderek orada tmtıbana. girebileceklerdir. Talebe yolda kontrol es
nasında üzcrlerlnde bulundurnca.ltlan işbu vesikaları katar memurlanna. 
göstereceklerdir. 

İsta.c;yonlardan bu surette 1.Şletme merkezlerine gelen talebe derhal iş
letme müdürlüklerine müra~aı ederek yanlanndakl veslkıılan yukarda ya
zıldığı glbl bizzat lllükadar işletmeye verecek ve kayıt numarası alacaklnr
dır. 

.istasyonlara müracaat edeceklerin, gerek trenleri beklemek üzere, vnklt 
gaip etmemek ve rahat&z olmamak ve gerek yukardakl tarihlerde 1ş1etme 
merkezlerine yetJ..cıebHmek: için tren vaztyetıerlnl evvelden tahkik etmeleri 
menfaa.Uert lsııbındandır. 

İsteklllerln işletme merkevJerlne müracaat tarihlerine göre nıüsabakn
dan evvel ve yahut müsabakadan sonra işletme müdürlüklerince tesblt edi
lecek tarih ve .saatlerde sıhhat heyet.1er1nce muayeneler! yapılaeıı.ktır. 

Müsabaka imtihanından ve muayeneden 80nra. 1stek.Uler. netice
yi beklemeksizin müdfirlüklerlnden alacaltlan parasız ııeyahat müsnndeıın
melerilt: geldikleri istasyons. döneceklerdir, Bunlann arasında neticeyi im
tihan yapılan şehirlerde nlnuık isteyenler bulunursa bu arzularını ve om
daki adreslerini dilekçelerinin altına yazdınna.hdırlar. 

Ancak bunlar mektebe kabul edilmezlerse d&ıecekleri yerlere parnsl?i 
seyahat hakkını gaip ederler. Sıhhat muayene.cdnde ve müsabaka imtiha
nında kazananlnnn adreslerine tebll~at yapılır. Ve Anltaraya kadar p:ırns12ı 
seyahatleri ayrıca temin olunur. 
~u meslek okulunda tahsll edenler beıı senellk mecburi hizmete tabi 

tutulacaltlanndan mektebe girerken get!receklerı noterden musaddak ta
ahhüt eenedlnln nümuneslnl 1şletme mildürlüklerlnden tedarik edecekler-
dir. (7822 - 9975) 

Nafia Vekaletinde: 
Eksiltmeye konulan Lş: 
1 - Su İşk!rl 8eklzlnci §Ubc Müdürlilğü bölgesi tçlnde bulunan Toknt 

Kazovası sağ sahll sulanmasının ikmali için yapılacak sulama şebekesi haf
riyat ve lmn1Atı sınaiye ve İşletme binaları hışaatı tııhmln edllen kC§if be-

l dell fiat vahtdi esası üzerinden d,685.9851 lira c86ı kuruştur. 
2 - Eksiitme 7/10/942 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de 

Aııknrnda Su İşleri Retsllği binası içinde toplanan Su Elı:stltnıe kom~1yonu 
od:ısında kapalı zarf usullle ya}lllacaktır. 

3 - İsteklllcr eksiltme şartnames.1, mukavele projesi. bayındırlık işleri 
genel prt.namest, umumi su Jıılerı fenni ıart.namesi ile husus1 ve !enni şart
namelerl ve projeleri c50ı lira cOOı kuruş karşılığında Su İşleri Rclslll';ln
den alab1Jirler. 

4 - Ekst!tmcye girebilmek için 1steklilerln 164.329. Hra ,58, kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve ekslltme yapılacağı günden en nz üç gün 
evvel bir dllekçe lle Nafia Veklletıne müracant ederek bu işe mahsus olmıı.k 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika tste~tnde bulunmnynnlar eksiltmeye glremez:er. 
5 - istcklllcrln telı:l1f mektupla.nnı iklncl maddede yazılı saatten blıı 

sant öncesine kadar Su İşlerı Rel.Uiğine nu:ıkbuz karşılığında vermeleri la-
zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 1197071 

An~ara Belediyesi imar Müdürlüğünden: 
1 - l!:kslıtmeye konulan l§: 
Ankara §ehir mezarlığında 1942 ikmal inşaatı o~rak yapılııcnk tcs11 lyeı 

türablye, 1stlnnd duvarları vı? yollar ye keşfinde g&tcrlle.n diğer işler olup 
bedeli keşfi iki yüz doksan sekiz bin üç ytız on dört lira kırk yedi kuruştur. 

2 - Bu işe alt keşıtname ve sair evrak 15 Ura ibedell mutnblllnde An
kara İmar Müdürlüğünden alınır. 

3 - Ekslltme vahidi kıyasi fiat üzerinden kapah zarı usullle yapıla-
caktır. . 

4 - İhale 18 Eylfil 1942 tarlhtne mfisadlf cuma günü sa.at 1'l de VllAyet 
ltonaRuıda tmar İdare Hey'etl buzurund& yapılacaktır. 

·5 - Eksiltmeye gtrebllnıctt için: 
a - 22474 Ura muvakkat teminat verilmesi 
b - Ankarada tanunt lk:ımetglh gösterllmes1 
c - tH2 senesinde Tic.uet Odasında kayıtlı 'bulunması 
d - Bu işi yapınnğa. ehil btılunduRuna dalr İmar Müdtlrlillünden vesika 

alınması icabeder. 
6 - Teklif mektuplan :Yultarda 4 üncü maddede yazılı saatU.n bir saat 

evveline yani saat ltl ya. n'.!nr İdare Hey'eU Riyasetine makbuz mutabl· 
llnde tevdi edllecelı:Ur Posta Ue gönderilecek mektupların kanunun 34 üne;\ 
maddesine uygun olarak aynı .ııante kadar ge~ olmMI !Azımdır:. Her ne 
suretle olursa olsun vaktinde hey'ete vasıl olmayan mektuplar nazarı iti. 
barn alınmaz. u7419• c9504. 

Ankara Belediyesinden 
1 - Cebecide Aktepede yııptınlacak Su deposu on beş gün muddetle, ve 

kııpalı :zarf usullle eksiltmeye konulmuştur, 
2 - Muhanımen bedeli ceman c24,46!l.o llrn •59.o k~ur. 
3 - Tem.lri tı 1853 lira 22 k~tur. 
4 - Bunun 29/9/942 salı günü talibine 1halesl mukarrer bulunduğun .. 

dan oartname, keşif cedvell ve krokls1n1 görmek lsreyenlerln her gün En• 
cilmen kalemine müracaatları ye isteklilerin de ihale günü olan 29/9/941 
salı günü .saat ona kadar 2490 numaralı kanunun 32 ncl maddeat -.ı-anaa 
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NiÇiN 

Yeni T okalon 

AK~AM 

ayın müşteri erimizin nazarı katine 

No. 82- D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 llra 
No. 82 • o. Elmaslı ve ortadaki büyük olmak üzere 11 ıtırlnntalı '700 Ura 

No. 82 - E. Elmaalı ve ortada.kt Ue tenarlanndakl büyük olmDJc üzere 11 pırlantalı 800 Ur& 
No. 82 - H. Elmaslı ve ortadaki lle kenanndak.l daha büyük olmak üzere 11 pırlantalı 980 lira 

El\ISA.LJ.ERt atnt 15 SENE GA.RA.NTİLİDİR. 

tir 

Dikkat: Slnger &aatlert İstanbulda ynlıuz EmJnlSnQ merkezindeki mağazamızda satılır - İstanbulda şubemiz 
iıl•••ı·-- yoktur. Adres: SiNGER SA.AT Matausı İstanbul Emlnönil, No. 1, 

ld Eyhll 1942 

BUGUN AÇILIYOR 
Masarik ve arkadaşlara 

.. ------Alqamlan vaktini bot ceçinnek, ------.. 
iyi yemek. iyi içmek_ iyi mÜzik dinlemek iıteyen ı 

S R 1 
e gider 

Beyoilunuo en kibar muhiti!. .. 

İstiklal caddesi No. 451 cStüdyo> nun üstünde 
Siparq Uzerine buıuıi Akıam yemekleri 

Sofranızı evvelden temin ediniz. Telefon: 43848. Bugünden itiba
ren sevgili tenor Avgeris en son repert':.larında. , _______ SARACHANEBASI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSi l 

KAızn.a Erle_ llkek H A Y R ı• Y E L ı• S E L E R •ı YOrtablaı : YL~~.•ız] I ==============· == .. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
Talebe kaydına devam •al!mektedlr. Eski taleb~nln taksitlerini yatırarak kayıtlarını yenllemeıerı l~zımdır. j ANONİM SOSYE'l'ESİNDEN: Prenses 

ALLA TROUBETSKOY Müracaat: Her glln 10 d:ın 17 ye kadardır. Ecnebi lisanı Uk sını!lardan ba~ar. GOndüzlQ talebe mektebin Fabrikamızda usta ve ustabaşı yetiştirmek üzere S Sanat okulu 
~--••••••••• husust vesaitile nakledlllr. Telefon: 20530 mezunu alınacaktır. 1sLeklller1n tllll askerlik h11JneLlnl yapını~ olma

nın şnrttır. Galata Perşembe Pıızan İş Hanındaki büroya müracaat 
edilmesi.••••••••••• .. 

Eşhafnnı anlatıyor: 
... Onun bir çoıc cazip ve 

yeni renkleri vardır. * o. but.ün kullandığım 
pudralardan daha ınce 

ve daha hafUUr. 

~------ Nişantaşı, Çınar caddesi, Hususi ______ , 

Ş n ş L n T lE R A IK K n iL n s lE s n --- NURUOSMANİYE 
Yeni Nesil 

cadde&inde huıusi ----~ 

ilk Okulu 
11t Ondaki hakiki çlçeklertn 

nerls kokusuna perestıı 

ediyorum 

Ana, ilk, Orta ve Lise - Yatılı, Yabsız - Kız, Erkek 
Talebe ltayıt iılerine hergün 9 dan 17 ye kadar bakılır. Talebemize ders aaatlerine ilaveten Ucretaiz YUVA - D..K KIZ - ERKEK 

yabancı dil kunan açılacaktır. Türkçe - Fraruıızca öğTetim . Yuvada yenilik. Bu yıl orta kısmı da --•••••••••••••••TELEFON: 80547 ••••••••••••••••I acılacaktır. Her R'Ün saat 9-17 arasında kayıt yııpılır. Mekte.fı 21 
Yeni Postahane 

•llil•••••••• Eylı'.ilde açılacaktır. ra_ 
• o. butıin gün sabit. kalır 

Çunkü t.erltlbtnde başka 
hiç bir pudrada bulun· 
mayan Krema köpüğü 

vardır. 

* YaQmurlu. rUZglrlı ha· 
vayo rağmen Yeni To· 
ltalon Pudrası tenimi 
dalma teru taze muha· 
faza eder. 

Ti 
karş11ında 

1 - Nana MUdürluğü içln Daimi EncUmence beğenilecek nümune!e('1-1 Kütahya vilayetinden 

l
' ne göre 30 adet çadır. 5\lO adctı kilrck, 500 adet knzma, 100 adet yaba nçıt 

eksiltme surctlle alınacaktır. 

* Eminim ki tıer ne ba· 
hasına olursa olsun bun· 
dan daha ıyı bir pudrıı 

bulmak lmkiru yoktur 

KUNDURA MACAZASININ 
Çok eski tecrübelere müstenit aureti mahsuaada imal ettirdiği yeni ve fev:kalade zengin çeşitlerinde en 
fazla itina edilen cihet SACLAMLICI, UCUZLUCU ve bütün yenilikleri bir araya toplamak olmuıtur. 1 

2 - Çadırların ta.hmint tlatı 1950 küreklerin tahmini !ıatı ıooo. ıaı.~
malann tahmini tlatı 1500, yab:ıların 200 lira ve muvakkat teminatı 325 
liradır. 

3 - Eksiltme 29/ 9/ 942 tarlhL'le müsadif salı günü saat 16 da toplanncaıt 
Dnlnıl Elicümen huzurunda ynpılacaktır. 

«AL TINTQP,, mağazasının yeni çeşitlerini mutlaka görünüz. 

İstanbulfsllye 12 nci Hukuk Ma.h
kemeslnde : 

Müddei: Nuri özsen. Müdde1aleyh: 
Hat1:e öuıen: Şehremlnl El'f!yll ma
lulllesf Börekçi sokak No. 20 de iken 
Mlen ikametgAhı meçhul. 

.Müddei Nuri özsen tarafından 
müddeialeyh Hatice özsen a.Ieyhlne 
açılan ihtar davası için müddelaleyh
hln 15/7/ 94Z çarşamba günü saat 
9.30 c!.a mahkememizde hazır bulun
ması !uzumu ıl~nen tebliğ edilmesi 
üzerine mumnUeyhin o gün gelme
mesi veya bir vekU göndermemesine 
mebni hakkında gıyap karan ittihaz 
olurunu~ ve im!~ kılınan bu karara 
alt ihbarnamenin bir nüshası dn 
mahkeme divanhanesine 84llmıı ve 
keyfiyetln on be~ gün m6ddetıe Utmı 
için tahkikatın 15/ 10/942 perşembe 
günü saat 10 a bırakılmı.ş olduğu 
tebliğ yerine geçmek iizere ilin olu
nur. 

H usuıi bir müessesede 

~;~~~:~~~:r.~~ 1 
ptığı çıban. yara akıntı ve 
clld hastahkklnna kareı c:ok 

,••• tesirli taze aşıdır 

Jstnnbul Asllye tl'çüncil Hukuk HA
ltlmllğinden: 

~------------~ 

Hakikt r-zelllk kremi 

GOZENPUDRA 
en ince tutan pudra Yeni renkler 

Gözen Brivantlni 
Krlstalfze ve llklt 

Yağlı - Ynğsız -- Cildi genç'eştirir. Kadife 
gibi birten yaratır 

GÖZEN ALLIGI ,.aztp renk1Pr Lavanta Çiçeği 
SEV BENİ 

GÖZEN'in dört kokulu losyonJan OYA 
F.S!\IER 
RtlLYA 

GÔZEN'in Dudaktan Kalbe parfumu (Yazıhanede> yardımcı memur 
oınrak ktıllnnılmak üzere bir ba · 
yan alınacaktır. Tallplerln Bah
ı:ekapı Atabek Han 26 numaraya 
saat ondan on ikiye kadar mü-

Tarihten 22 sene evvel tega.yyüp 
eden kardeşi Mehmet oğlu Hilseyintn 
o tnrlhtenberl hayatı mcrr.:.tından 
haber alınamadığından bahslle gatp- 1 
llğlne karar verilmesi hakkında Ka· 
sımpaşa Bedrettin mahallesinde Kap- , 
tanpaşa. çıplağı sokak 29 No. lu evde l 
mukhn Mehmet 0Ung6rün, tarafın
dan. mahkemenin 42/506 No. lu dos
ya.sile, aynı hanede mukim iken hali
hazır lkametgAhının belirsiz olduğu 
tebliğ memurunun şerhinden anlaşı-

1
1 

lan mumaUeyh Hüseyin aleyhine ika
me olunan dava H. u. M. kanunu- , 
nun 141 ve 142 net maddeleri muci
bince UAnen tebliğine ve yevmi tah
kikat olarak 15/10/942 perşembe gü
nü saat 14 olarak tayintne karar vc
rllmtı ve davetiye mahkeme dlvanha- 1 
nesine talik edllml.ş olduğundM, mu- ı 
mnUeyh Hilseylnin tahkikat l.çln mu- 'triyat depolan Gözen müeuesesii3üyük Poıtane caddesi No. 5 
o.yyen olan gUn ve saatte mnhkeme- ı \.•••••••••••••••••••••••••-~ de hazır bulunması veya bir vekU ~ r 
tayin etmesi Inzumu ilAn olunur. ı ••••••••• 11,K _ oıtTA - Lf SE l ı! •••••• racaatları. ••••ı• 

SATILIK -94:~~lar sulh icra memw'lu~undan: E::k ö~itü k.060 8=.os<esü Yı&hli 
B P 12 B • L • d Bir deynden dı>layı mahcuz -'up talısıı ir ree eygır ~uvvetin e uı 
deniz ve kara için bir Dik Di- paraya çevr1lm.eslne karar verilen se- 1 Talebe taydı için her gün mürncaat edllebtllr. 1 
zel motörü, bir komple Elek- klz tem blr mandolin ne altı tem , ŞEllZAl>EBAŞI, POLiS KARAKOl.U ARKASI 1 
trojen motörü. bir itfaiye mo- bir ki tara birin el arttırmada k.ıymet1 •••••••-- 1'cJcCon: 22534 -•••••••illi 

muhammeneslnin yüzde yetrnlf be-
topompu. eınt bulmadığı cihetle Udnci arttırma , _____ _ 
DİKKAT: Soğuk Solüsyon, surefdle 24/9/942 tarlhlne müsadit KIZ ve ERKEK 

Şırlak ve tdrolik firen yallan- perşembe günü saat on dörtte Hey- B o gv a z ,· ç ,· KISIMLARI -----, .. 

rnJZ gdmİştİr. beltada çnroısında. satılacağından 
Müracıınt: Karaköy fzrnir~li tllllp olanlann mahalli mezkQrda ha- 1 

"~lu hanı altında No. 9 Ali zır bulunacak memuruna mUrncaat- 1 ANA SINIFI - İLK - ORTA - LlsE 
Riza Gebzeli. Tel: 49194. lan 11An olunur. ı Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve eski talebenin kaydının 

Lise 1 e-r i 

--------------------------- yenilenmesine haşlanmı§hr. 

• • • I ' ; • ..,. . ,':' 

ADEMi · ıt:TfDAR ~e BELGEVŞEKLIG iNE ·~ 
· KARŞI ' 

F·ORTOBiN 
,5 ••• i. MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAiZDİR 

HER ECZANEDE BULUlUR POSTA lUT~SU 228 
REÇiTE il[ SATIUQ ,, 

İstanbul bölge sanat okulu arttırma eksiltme ve 
ihale komisyonundan: 

Nevi Mlk. Mu. Fi. 

Kunt gürgen 80 çeki 
Li. Ku. 
ıo 50 

Ekslltm.enin 
T. G. B. 

18/9/ 942 cuma 
14 te 

İlk T. Şekµ 

63 Açık 

İstanbul Sanat mektebinin 1942 yılına mahsuben 80 çeki kuru gürgen 
odunu eksiltmeye konulmu§tU\', Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler 
binasında toplanan komls;'Onda yapılacaktır. Yuharnmen bedel mektebe 
tıesllm ıartt edlr. Şeraül anlamak lstlyenler. me~ JDQ.racaat et.3lnıer. 

ıcwa• 

1 ARNAVUTKÖY CIFTESARAYLAR-Tdefom 36. 210 

GöZ T .A.BiBi 
Cr. Nazmi Aziz Selcen 

HASEKi HASTANESi GÖZ MÜTEHASSISI 
Her gün saat 1 S ten 18 e kadar Bayezitte Çaroıkapıda Tramvay 
durağı karşısında 99 numaralı munyenehan~inde hastalarım kııbul 

eder. 

l~:!~~- 1 V<efllD KoDeJ IYatl 
İit ~Orta - Lise Taksimde SıraservUer 86 
Husus1yetıerl: Yabancı dlller öğretlmlne ehemmiyet vermek, tale-

besinin sıhbat ve lnzlbatlle yalandan ilgilenmektir. Tel: 41159 

KiRALIK ÇiFTLiK 
Ortaklık tercih olunur 

Istanbula çok ya.kın demlryolu ve deniz nzerindedlr. ArazlnlJl çok 
rerı nadazlanınış, hububat ve ~an zerJyatma, sütçülük ve tnvukçu
ıuta oot elver1f]ldlr, Demlrba~ hayvan ve AIU vardır. İsteyenlerin İs
tanbul Ta.hmJs, Kalçm sokaıc No, 4. Telefon: 21175 ten sorulması. 

4 - Isteklil$r1n Ticaret od::ısına kayıtlı olduklarına dair ver llt3 lle mu
vakkat teminat mektuplarım eı:climene tevdi et.ınelcri şarttır. Ve vcsaıld 
vermeyenler eksiltmeye tştlmk edemezler. 

5 - Bu 13 hakkında fazla malflmat almak istcyen.'er şartname tnl gör
mek üzere her gün Dalnıi Encümen kalemine müracaat edebilirler. Ha
riçte bulunanlar şartnameyi ı;5rınck istedikleri takdirde bedel~lz o:arak att
reslerlne göndcrlllr. • .9989• 

İstanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğünden: 
1 Klreçburnunda sabUde mevcut 60 bln çeki odunun Beşiktaş s:ıravı 

önünde gooterllecek mahalle çıkarmak suretlle ve deniz yolu ile nakll eksilt
meye konulmuştur. Şartınıımesl Ofis Muhasebesindedir. 

2 - Talip olanların 1919/942 Cumartesi günü san~ 11 de Ofıs umuı\l 
ınüdUrlOğündekt komisyona müre.caıı.tları. ( 100551 

Tttrkiye Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu11 tıırlhJ: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ye 

aJans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banim muameleleri 

Para hlriktire'llere 28.800 Ura ikramiye \'eriyor. 

Ziraat Bankasında trumb:ıraıı ve itibarsız tasnrrur hcsııpıannda en 
az 60 llrnsı bulunanlara senede 4 defa çekHecek kur'a lle aşaltıdakl 
Dl~na glSre ıkrnmlye da~ıtılcıcaktır. 
4 ıtdet ı.ooo lirnhk 4.000 lira ı ıoo nclet !iO liralık 5.000 Ura 
' • 500 1) 2.000 1) 120 • 40 • 4.8110 • 

f it 250 l> 1.000 » 1 160 D 20 O 3.200 t 

40 • 100 • f.000 • 
DfKKA1': Hesaplanndnkl paralar bir sene tçlnde 50 llrad:m aşaıtı 

dQşmlyenlere ikramiye cıktığı takdirde -,o 20 fazltı$lle verilecektir. 
Kuralıtl' senede 4 defa 11 eylfil, 11 b\rlncikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MALATYA BEZ VE İPLİK FABRİKALARI T. A. Ş. 

Adana mensucat fabrikası 
müdürlüğünden: 

SATILIK TARAK MAKiNESi 
F.ı.brlkD.mızclo. mevcut DOBSON BORLOV fabrikasında 18911 sene

slnde imal edllm.iş 2019 numaralı bir adet tarak (Kard) mnltlncsl vazi
yeti hazırasııc (Mahalllnde görüldüğü slbl) aşağıdaki şerait dairesin
de satılncakbr 

1 - MUznyede açık arttırma ~ureUle 16 B, Teşrin 942 tarihine mü
sadif Cuma günü saat 15 ıe Adana Co.brikamızdıı yapılacaktır. 

2 - Ta.llpler mezlı:ftr taı lhtc .saat 12 ye kadar del>O'Llto ola.rak mnk
tunn fnbrlkayn 450 lira. yntırnıı.ş ve makbuzu alm~ buhnıacaklardır. 

8 - Maklnenln gümrük ve sair resmi, gazete llAn ilcretı, muamele 
pul'lan. nmbaltıj ve sair bilcümle mıısrntlar alıcıya alttlr. 

4 - İhnleyi müteakip bedeli peşinen ödenecektir, 
5 - Fnbrikn haddi lAyıkını görmediği takdirde lhaleyl ynpıp yap

mamakta seroestıtlr. Talip olanların mezkflr gün ve s:ıattc F'abrlka
mızd:ı. hazır bulunmaları lltın olunur. 

Kütahya valiliğinden 
Vll~yetin Mahalli idare hlmıetıerinde istihdam cılunmak ve ayda 3659 

sayılı :mmın ahklmma. tevfikan azamı 260 liraya kadar ücret veı1Juek şnr
tlle ıYüksek Mimar• tayin edLlecektır. 

serbest çalı.tan )'Ük.sıelt mimarlardan t.aUp olanıaruı vesaikllc vlll\yete 

.. 


