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BU SABAHKİ 'l'ELGBAFLA.B 

El koymaya mu Almanlar Stalingrad' da 2 
halef et suçları k \ıl · d h .1 takibedilecek so agı a a zaptettı er 

---·---
Vurguncular hakkın-
da verilmiş olan ceza
lar da infaz olunacak 

Kafkas dağlarında Fin tabur
ları da harbe iştirak ediyorlar 

Londra'nın verdiği 
malumat · 

Madagaskar 
harekatı 

İngilizler, adanın bat 
§ehrinden 35 kilometre 

uzakta 

Ekmek karneleri 

Muayyen gelirli 
vatandaşlara hasri için 

tetkikler yapıltJ'Or 

Ankara 23 - Blrlnclte'irlnd n evvel 
İstanbul, Ankara ve Izmlr şrhlrlert 
hariç olmak üzere diğer vll!yetlerda 
karne usulUnti kaldırmak nlyettnd• 
bulunduğu maltlmdur. Ankara, Is
tanbul ve İzmir vlU\yc•lerlnde knm• 
usulünün yalnız gellrt muayyen biı 
seviyenin altında bulunan vauın· 
da~lnm hasretmek için t rtk kler ya
pılmaktadır. Gelirleri muayyen lı\r 

seviyenin llstünde bulunan vataudnş. 
Iar , belediyenin temin ettiği mallar
dan, unlardan ve serb"sçe satıla
c:ık olıı.n ekmekleri alncaklıırdır. Kü
çük memur ve mfistahd,.mlere gıda 
maddell.'rl tevzll hnzıriık.ln.n da .oona 
ermek iizeredlr. Tahmine göre tev
zJat bayramdan evve: yaptı:ıcaktır. 

Dlyarbllktr 22 (A.A.) - Nafı.'\ Ve
klll A!l Fuat Ceb!>soy dun şehrlınlYA 
)'elmlştlr. 

Alman matbuat 
ataşesinin çay ziyafeti 



Sahife 2 

SÖZÜN 6E iŞi 
Vatmanlarda neşesizlik 

y ine tramvay! Fakat bu sefer yalruz vatmanından bahsede-

AE!ŞAM 

Italyanın istekleri 
Dört gazete aynı zamanda 
bunları açıkça anlatıyor ceğim. Buhranın her halde farkındasınız: Vatman yok

muş. İdare hani hanl anyor. Yok mu bir vatmnn? Hn)ır, yok. 
Otm dokuz tramvny şimdiden vatmansız kalmıştır. O yolcusuz 
:kalmasına imkan olnuynn, bandajdan başka birşey lstedie,lSini Joumal de Genevo'in Roma m~ run vaktile Türkiyeye ait bulunan 
sanmadığımız emektar trnnwnylar bizi durnklarda toplayıp C\'· ha.biri bildiriyor: vo 1911 • 1912 eeneslndekl Trab
Ierlınlze uçunruik arzularile dolu olarak, rilynlanndn belki de Romada çıkan ilç ve Millno'da lusgarp harbi esnasında. İngiltere 
olnnca cakasile frenlerini çözmils, vitesi dokuza takmış, nyağflo intişnr eden bir kl, ceman dört ltal- ile Franaanı~halefeti olmasaydı 
iç.inden söylediği blr şarloyn çanla tempo tuta tuta kendilerini yan gazetesi, aynı zamanda İtalya- İt8lyaya verilml~ olacak olan arazi 
caddelerde ko~turan mahir vntmn\llıır görerek garajlardn yatı- nın arazi isteklerini ileri aürmU§ler ilo tamamlanmasını da btiyor. Bu 
yorlar. Fal;at yok işte! Vatmanın eski sevdahsile arnsı açılmış- ve dUeyanın yeni orgıınizasyonunda topraklar Çat g6lüne kadar uza-
tır; artık y nma uğramıyor. ltalyaya ait olması 1hun gelen top- maktadır. 

Doğrusu vatmanı tramvaydan soğutan biraz da biz olduk. raklann listesini de neıretm~lcrdir. İtalya, Nijeryanın maden bakı-
Tramvaylara itişe kakışa bindik.Zavallıyı sıkıştırdık. Kolunu, Hakikatte bu dört makale, ayrı ayrı mıııda., zengin olan topraklan ara
bacaj;;•mı oynatamıyacak hnle getirdik. l\1esle~ıinln t.adını t.ada- dört kalemden çıkmakla beraber, eından Atlantik 'ıahillerlne ulaamak 
maz oldu. N~şelerinln günden güne azaldığı belli idi. Çmu yalnız muhteviyatları aynı olduğu ıçın emelindedir. İtnlyanıh talepleri 
dalı,n yolculan uyandırmak için çalıyorJadı. O keyifii tempo tu- bunlan okuyanlar. yüksek bir maka- progmmında dnba uzak bir istik .. 
tuşları çoktanberi bıraknnştılar. mın ilham mahıulü olduğunu anlı- balde Şimali Afrikadan haşlıyarak , 

yorlar. ltalyan gazetelerin bu me- Çat gölünden ıreçecek olan bir eah-
Vatmanın kıymetini l>ilmedik. Bunca senedir altlarına bir eele ile uğra~tıklan ilk defa vaki de-- ra a~m demiryolunun inıa!sı da mev

samlalya ols1ın uzatmafük. Yapıp yapabildiğlınlz, o kapılan dal- ğildir. HayAt anhuı sihniyetl timdi cuttur. 
nm hiddetle kapanan san tramvaylarda etraflanna bir çember ltalyaıılann <lü§iinceslnl te,kil edi- Sinyor Gayda'nın aayeal. ltacyoa
çevinnek olclu. aVatmanla konuşmak katiyen mcmnudunı atye- yor; milli ve emperyal geniılemeyi rnn Afrikada müstemlekeci eserini 
rek onu bir de müşterilerle dargın etmişiz. temsil eyliyor. bagarmak olmalıdır. 

Kafkaslarda Alman
lar yeniden ilerledi 

Stalingrad' da şiddetli muharebeler ı 
devam ediyor. Almanlar bazı müs

tahkem ev bloklarını zaptettiler 
Doğu cephesbıde ı nn Moı.dok mıntakasında bir 

tepeyi ve meskCin bir yeri up
tettiklerini haber veriyor. 

'Üstelik şimdi az para aldıklannı da öğreniyoruz. lliç ol- Bugüne kndnr akademik bir ma- Böyle bir hedef, İtalya, fazla nU-
mnzsa manşlannı arttıralım. Cep dolu olunca neşe yine gelir. hiyet muhafaza etmlı olan bu mil- fuı bakımından geniıliyecek bir aa
nışardan bandaj gctirtebl1lriz amma vatman getirt~eyiz. Bir nakaşa, biribirinden ayrı bir takım haya vo iptidai maddelere malik bu
F.nman yolcu salonu lokantasına Romanyadan garson getirtmiş- farnz.iyelere te~B!I ediyordu. Bu de- Iunmanuı..sından ve lt8lyan milletj.. 
tik. Anl~abildik mJ? Biz.I ancak biz.im vatman götUrür. Vatman- fa ise, yar. resmi damgayı ta11yan nin çalıııkan ve kabiliyetli olmasın- ı 
Jarla tramvaylan barıştıralım. ıarih ve muayyen bir program ile.ri dan dolayı, haklı göstedlmektedir. 

Stalingrad muharebeal C!c
vam ediyor. Moskava ve Lon
dradan gelen telgraflar çarpı,
malann topçu ate§l ve tayyare· 
den atılan bombalar altında 
yapıldığını ve muharebenin 
ılddet bakunindan ıon baddini 
bulduğunu bildirmektedir. Al
manlar bUyük muhasara topları 
ııetirterek ıehrl bomba.rdıman 
etme~e başlamıalardır. Rua top
çusu da mukabelede bulunuyor. 
Her ıoknkta, her evde harbe
clilmt.ktedi r. 

Dünkü Alman tebliği bu cep
hedeki durum hakkında ıu mn.. 
ldmatı vermektedirı cKoban ile 
Hazer denizi araaında Alman 
lr.ıtaları derinliğine tahkim edil
m!ı kuvvetli Rua mev:ıilerini 
~rmıılar ve Deskoye ıehrini 
blleumlıl. zaptetmiılerdir~ Rus
lar 21 eylill geceai ıeri botla.r 
ve denizaltı avcılarla Novoro
tlak.'ln ıimal batısına aaker çı
karmağa teşebbüs etmiştir. Al
man deniz kuvıvetleri burıu vak· 
tinde g8rerek mlldahalo"" etmiş 
ve te§ehbUs neticesiz kalmııtır. 
Alman hava kuvvetleri Gelino
cik ve Tuapsc'deki Rus dcni.w 
tealslerlnl bomha.rdıman etmir 
tir. 

Şevket Rado ııürülmcktedir. Coriere delin Sera gazoteslnde 
•nıımıımmımınıııımıtnım'nutıımnıımıııımımuııımıınııııııııııııııııııııııtııumııııwMını1Hmıı111111111111n1111DMw11ıınım- B d ·· k 1 · k '-t · d Ald Val · İ l u ort ma a enın en araır. erıa- e c. orı, ta yanın enıperya-
M ah kemel erde: tik olayı Virginio Cayda'nın kale- }iz.minin hak balmnmdan mevcut 

nünden Giornale d' İtalia pz:etesiJl.. olduiu ve temeli bulunduğu fomıU
de çıkmıı olanıdır. Hakikati ıöyle- lünü müdafaa ediyor n diyor )dı 
mek lbım aeli~e. Roma mahfilleri cYelnız zaruret, çetin zaruret 
bunun reamf, yahut yan remıt bir bu geniıleme prognımıru doğru 
mUtal&a diye telakki edilmemesi a6steriyor, İtalya, asırlarca müddet, 
lıcabettiği r.oktuına nazarı dikkati çalıımakla ve ana \"atan toprakla· 
celbt"diyorlar. Fakat hA.dise, ıvaki- nnı nrimli bir hale koymak auretile 
dir. Birbirinden ayn dört gazeteci, zirai iktisadiyatını yoluna k.oymur 
aynı ıııı.yeyi istihdaf ediy'or ve bun- tur. Fakat en nihayet dral lstlh!salin 
ca mcaulO-et1erle dolu olan aiır bir de bir haddi vardır vo bu .,.Iamaz. 
n· • ..ıedeyi açıktan açığa bahta mev- E._u ticaret. denizlerin ıerbeıtl.ai ile 

On parmağında on 
marif~t varmış 

Fakat buna rağmen dilendiği için bir 
hafta belediye hizmetlerinde çalışacak 

N~füe kndıru, sokakta para _ Senin dilencilikten sabıka- zuu ediyorlar. temin edilecekse, endüıtrinin bam 
bozdunırken yakalanuşlar, sen lann da var. Şimdi hadiselere ııelelimı Yu.kar- madde ihtiyaçlarını da vennelidir. 
dilencisin, diye mahkemeye ver- Nesibe elleı1nl ma.snya daya- rıki dört makaleye naz.aran ltalya, Roma için denizlerin ıerbestisi 
mlşler. ~ultanahmet sulh ceza yıp boynunu büktü: tu talepleri _ilcr~ eür~ektedirı Ana aöz.ü, Atlaa Okyanusü~ temu et· 
mahkemesinin önünde sinirli - HAklm beyi Evvelce bir ca- va.tanın emnıyetml ••ıılamak ve pek meli:, ham madde ihtıyaçlan ana 
adımlarla dolaşırken hiddetli h1l1k oldu. Muhtaç kaldığım tçln eald taLit emelleri tatmin etmek için vatana bağlı topraklardan temin 
hidetll homuıdanıyor. Fakat, her bir kaç defa dJlenıniştlın. VelWn Konika vo Malta adalan ltal~anın edilmek manasını tazammun eder. 
halde alışkanlık olacak; yanına artık bu kötü huylardan vaz geç- hakimiyeti ..ltına girmelidir. Dal- ltalyanııı hayat u.haıı hakkında.ki 
blrt yaklaşırken birdenbire boy- tim. Şimdi evlere gidip hizmet nuıçya için de aynı hal vakidir. istekleri yalnız: !hukuk balunından 
nunu büküp belini kamburlaştı- ediyorum. Dllencillğl çoktan bı· 1taly'l.1J1n Akdenlzde. 11Ct"bestiye değil, m&neviyat cihetinden de 
nvor ve avucunu açıp uzatıyor. raktım. Çiçekler gibi çamaşır yı- .ınalik olnıağa matuf olan emellerini haklı ve mqrudur.> 

Mübaşir seslendi, kadın ytne kanın, gıcır gıcır tahta •silerim. hu!Asa edm formül iki cihetlidir. Bu İtalyanın harbo katıldığı gündcn:-
süklüm püklüm tavırla içeriye Yemeğin ~runnı plşlrlrlm. Elim- f~rm~l bir tıı.raftan •lru dent:zi, sa- beri ilk defa olarak bu ~rogramın 
girdi. Evrak okunurken başım den gelm1yen 1ş yoktur. On par- hı1lerınde ot.urarı milletlere qırak- bu lcadnr sarahatle ve ittifakla lleil 
sallıya sallıya b1rşey1e söylen1- mağımda on marifet vardır. Neye mağa> ve dığcr ta.raftan da cİngil- sürülmesi derin bir tea!r uyandır
yordu lltikim so~du: d11enecekınlş1m? Çalışıp geçini- tere~, ltalyanlann bizim denizimiz n ı§tır. Programın, İtalyanın hayati 

- Sen sokakta dilenirken ya- yorum. Bezılm bugünkü halime dedıkleri Akdentzden kovmağn> menfaatlerini karşıladığı ve harbe 
kalnnmışsın. Sabıkaların da var- bakmayınız. Eh, vaktile biz de 1y1 mutuf bulunuyor. gfrmeAıi de buna muallak ve meşrut 
mıs. günler gördük, ev kadınlığı öğ- f talyıınlımn diğer tnlcplerl Cebe- tutulmuş olduğu fıkrası da bilhassa 

Nesibe iki elini birden kaldırıp rendik. Allah için sövleyinlz· şu- lütturıkta ve Süventeld lngiliz. en- naznn dikkti çekmiftir. 
yentinleri sıraladı: na buna avuç açmak yakışı~ mı gel!,rini knldırmağa aittir. Cebeliit- ltlya, aç& bir oyun oynuyor. ta.-

- Hayır bav ht'ı.kiml Vallahi bana?.. tarığın İspanyaya iade e<lilmesi lca- teklerini tayin ediyor ve iharbe niçin 
de. blllfilıi de valan. Bak, elU ya- Şahitler dinlendi. Onlar da Ne- ibettiği açıktan açığa bcıyan edilmek- girmi~ olduğunu da anlatıyor. 
rnıdavım. ı fübarek ramazan gü- sibenln sokakta dUC!.lllrken yaka- tedir. Süve~i bekliycn akıbet hak- Tecrübeli müşahitler, İtalyan hG
nfinde ~oruc ağızla yalan söyliye· lıı.ndığını söylediler. Suçu sa.bit kır.da, ıııırih malQm~t !oktur. B.un.a kOmetktl, ırenlıleme proırrıarnını ıim
cek dc>l!il!m •at ... l!tira ediyorlar oldu ve bir hafta müddetle bo~azı muluı '11 Mısırın latıklal ve hAkımı- di bu kadar ıınrahatle ortaya atma· 
bamt DilPnmedim. Sokakta gidi- tokluğuna Belediye hlzınetlerln- yeti nokt~ında ısrar edilmektedir. ğa seıvkedeu eebeplerln ne olabilc
vordum. bir adamcağıza rasla- de çalıştınlmasına karar verildi. Afrikaya gelince, Habeılatandaki ceğini 11on~orlar. Bu neorlyatın ... 
dım. Blimde on kunıs vardı. Şu- Nesibe karardan memnun görün- İta}ye.ı. imparatorluğunun yeniden bobini izah edecek aakert, aiyaai ve 
nu lwıduravım da bakkaldan yüz müyordu. Hftkim: tesisinde;. &mali eahi1lerinin İtalya- intbadl hiobir b!dise mevcut olma
naralık tm~ oJavım dedim. Adam- - İşte, dedl Bir hafta sa.na tş ya fadf'.»incio ıve Lıôya ile sa~lam bir dığı bu zamand.1. bu progTamın or
crf'T11a on kurusu uzntuken cc- verecekln, karnım da doyuracak- art.:zi irtibah teaUı edilmesinde İarel' taya atılması için ckldi •ebepler ol
birden Jçırk para çıkanp avucu- lar. Hadi bakalım. Bir daha dl- ediliyor Bu ııuretle Doğu Afrikada· mak IAzımJır. Bu hususta mUpbem 
ma bıraktı Galiba beni dilenci lenmeğe kalkışma. ki İtalyan imparatorluğu iktisadi ve tahminler yürütmekle kanaat etmek 
ııan'YllS. Ardından seslendim am- Nesibe kapıdan çıkarken ho- idari lıit bütilnlük teşkil ed~cektir. icabeder. ftalyanın gaye ve hedef· 
rna duvuramadım. O sırada po- murdanıyordu: Ronıt.. bundan fazla olarak Şi- lerini bilerek hareket ettiğini de göz 
ıı~1e .. rle ~elin yakama yapıştılar, - Ben, el kapısında çalışmağa n1nli Afrikadald İta}yM topraklan- önünde tutmalıdır. 
rıen dilendlik vanıvorsun, diye alL~k değlllm. Ne suçum var ki, 
mıiharPk e:fi'nde hiikümet kapıla- bana hJzmetkArlık yaptınyor
nn~ "Ürükle-diler beni. İşte, halt Iar?. Yarınki Avrupa düzenini Hıristiyan 

papazlarının birliği mi kuracak ? 

DilnkU Alman tebliği ıkldetll 
çarpıomalardan sonra b8%l mila
tah\cem ev iblokla.nnın zapte· 
dildiğini ve bir mı'ktar eılr al~ 
clığını bildirmektedir. Ccme bu 
tebliğe g6re Alman tazyikını 
hafifletmek için Ruslar Voro
ne:z'in ıfmal batısında ve Rzev 
mıntakasında. dUn yeniden ta
anuzlarc:la bulunmu§ıhır. Bu ta
anuzJann hepsi tardedilmfştir. 

Kafkas cepbeslile gelince, 
Almanlar burada mühim kuv
vetlerle yeniden taa.tTUza geç
mişlerdir. Moak.ovadan gelen 
bir telgrafta Almanlann Moz
dok bölgesinde bulunan Mogı
do oehrine taanuz etmeie baıı
ladık.lan, Novorosisk'in cenu
bunda da A!ma.n lcuvvetlerinfn 
taarruza geçtilc.leri bildirilmek
tedir. Sovyet tebliği Almanla-

Uz.ak Doğudaı 

Sc.lomon adnlannda ve Yeni 
Ginede vaziyette değişiklik yok
tur. Yeni Ginede büyük Japon 
hava kuvvetleri Moresby lima
nından SO kilometre mcsafede
k.J müttefik hatlarına ıiddetli 
akıular yapmıştır. Müttefik tay
yareleri de Kokoda yolundaki 
Japon mevzilerine rve milnakale 
yolknna taarruz: eylemişlerdir. 

Salomon adalan aulannda u
lu~u Japon filosu ıimdi bura.
dan ve Amerikan tayyarelerinin 
akın Mlhasından uzaklaşm.ıgtır. 

Fiati yükselen maddel ,.r 
(Bat tarafı 1 inci aahifede) } Sade yağlar 

lm şehre geldl~ andan 1t1baren Bir ha!tadanber1 mdeyağ fi tıert 
hangi ellere geçtiği vo üzerıc:lnde ne yükselmektedir. Bit' hafta evvelki sa .. 
gibi hareketler yapıldığı hakkında ~rdn kilosu toptan 300 k~a. ve. 
tetkikler yapaca.klnrdır. rllfn Tra.b7.on ynf;lım dün bor.,nda. 

Bu tetklklerde 1htlkrtr görülürse ~o kur~o:a satımı.,tır. Ardıhnn ynğ~ 
mtisebblplerl adliyeye ''erneceği gibi, lan dün borsada 890, 400 kuruşfan 
hMlse etrafında Ticaret veMletine muamele görmUştür. Bir hafta evvel 
de keyfiyet blldlrllccekUr. bu yağlar 850 kuruşa sntılını.ştı. Dl-

Ticaret müdürlüğünün :rarbakır ya.ğlun 360 kuruştan 41!J, 
• • 420 ~ rır!nıntştır. F1at Uıhdl• 

tetkıklerı datı mevcut lken Dlyaroakır ya~ıan 
Ticaret vekA.Ietlnin, .son günlerde borsada 860 kuruştan satılırdı. sıve .. 

u.rurl Jhtlyaç maddeleri tla~t1ntn rek yağlan 380, S85 ten 440, 450 ku• 
ınzumsuz yere yükselmesi üzerine ruşe. kadar yükselmlştır, Urfa yağı· 
emıslı tedbir a.lacağıru dün yazmış· na bors:ıda 450, 460 kuruş f!nt kon
tık. Son &fullerde İstanbul plyasa- muştur. 
sında lüzumsuz yere :tlatı yUkseltllen, AlO.kndar memurlar, p!yu.oad:ı ve 
rekolte ve stok miktarı ihtiyacı borsada meşgul olarak :tla.t yüksel~ 
ko.rşılıyacnk miktarda olduCu halde ~lerhıl tetkik etınej5e btlşlnmış
blr klsnn e11cr tnrnfından ~atın alı- ~r. Yapılan tetkiklere göre bir kısım 
nnrak saktanan blllimum 1thnlAt eş.. mhlre taclrlerlnln borsaya geUrllen 
yası ile gtyecek ve yiyecekler hn.k- ynğları ytıksek :tiatıe se.tın aldıklan 
kında 1stanbul mı.ntaluı tıcarct. ml\- ve bu suretle ·yag- a.lıcıla.nmn artma
dürlilğünden rapor istenml~tır. Mın- sı naznn dikkati celbct.mlştır. Ya.O 
taka. tıcaret müdllrU Ankarada bu- görülmüştür. Zahire tnclrleı.i tnra
lundu[tu esnada bu hususta Ticaret fmdan satın alman yağlardan ht9 
VekAı.etınden 1ca..bedcn direkttri al- blrlnlp plynsaya çıkanlnıamış olma.
mıştıır sı .nazarı dikkate celbetmlştlr. Yal 

kevfivet höv1edir. Allah seni Sözleri doğru ve haklı idi. Di
fnandtrsın. söztimde bir tek ya- 1enc1llk gibi rahat, kazançlı iş 
lan yoktur. Oruç ağızla yemin dururken NP.s1be boğ'azı toklu~-
ettim iste. , mı na.,, c111ışsın? •• 

" = --·- .... ------ -

Hariciye Vekili Uzüm satışı 

Mıntaka ticaret müdür1üğtl !lk ola- tüccarlarından başkasının yağ alıp 
J11.k zeytinyağı :tıatlerlni ve stok mik- snklnmasına ve bu gibi zahire t.:ıclr
lan He -~ ~lletinl tetkik ve lerln1n elmdiye kadar topladıkları 
tesblt etmeğe ba.şlamı§tır. Bu hu- yağların plynsaya çıkarılmasına ça
ıustakl rapor ya.kında T1cnret Veka.- lışılacakttr. 

(Bq tarafı 1 inci sahifede) !Avrupayı Nazillk tehlikesinden lethıe gönderllece.ktlr. Pirinç fiatleri 
Versaylıı yarattığı memleketler kurtaran bu müthiş zaferine kar- Pirinç, aadeyaRlar, ve her nevi Mıntnkn ticaret müdürlı.iğü rnpor-
nerede kaldı? Hangi imza hangi şılık, meseırı sade Polonyayı değil ıthe.lo.t qye.Ian mınta.ka t.1carel, mü- törlert lle belediye lktısnt tşlerl mü
yazılı vesika, hangi roz ~llletıe- Avrupayı bile kendine az görece- diirlüğfuıün tetkik m&v7!\lu içine alın- dürlUğü mumklplerı d'.in ptynsada 

Bugün küçük bir ameli
yat yapılması muhtemel 

rtn yaşama hakkını güven altına ği pek tablldlr. Halbuki Atlantlk Jlll§lnr. • ... pirinç satışı yapılmadığını tesblt et .. 
alınış, ne gibi bir anlaşma, a- beyannamesi Polon.yaya dahi es.- Zeytinyagı, aabun mişlerdlr. Yenl yıl mahsulil g71me-

Manisada mühim 
kararlar verildi 

hut ne biçim sıkı tedbirler ıJzı- ki sınırlanm ve hürrtyetını bağış- DUn ticaret borsasında. zeytınynğ- mekle beraber eski yıl mahsulü ds 
1 ]dı Iıyor. Almanya fle beraberken lar toptan kllo hasabı ile H5, 150 ve tükenmek üzeredir. Pirinç 200 kuru• 
arının sa rma ve yayılma kud- ~ satılıyor 

Hariciye Vekili B. Numan Me- retınl tutabilmiş de, su üstünde Polonyanın yansını bedava alan ~80 ~~ tada~ .satıl~ı:· .JSO Ticaret ·odasına. müıaca:ı.t eden 
ner.ıencioğlunun rahatsız.lığı müna- Manisa 22 (A.A.) - Çekirdeli- yazılıp imzalanan Atlantlk be- Rusya, cam, ka:nı ve malı paha- fl~~kll:1' b:n!8' ı:O~~i:Ur :r pirinç taclrlcr1, hükü~etln pirinç alt-
eeLetile Almanya' dnn gelen profe- siz: kuru üzüm içiın hükOmetin tesbl,t yannamesile gellşl güzel söylen- sına - hem de ne pahalı - Al- kısım tüccarın 145 tıen fatura ~lara.k mı muamelesi bıtlrtlmcdcn önce çel
aörün ismi dünkü nüshamızda ynD- ettiği ihraç fiatine nazaran satııı ff- m!ş 1k1 nutuk bu harbden amrn :nınnynyı Yok ederse, eslrl gani- 160 tan aatı§ yapbklıı.rİ liRren11- tık alınamıyacnğından şehrin blr 
lış yazılmıştır. Gelen, tanınmış tıp atleri arasında kiloda 23 _ 26 kuruıı açılncak hak ve adalet düzenine metten dahi nasıl vazgeçer? m~. mtlddet daba ptrlnçslz kalacaRuıı ve 
Ostatlar•ıdan Dr. Sauerbruck'dur. gıôl mühfm bir fark g8rülmesi Uze- temel olabllsfn? Anlamadı~z nokta, Slr Sa- Ttcaret Veklllne m11racaat eden İst~bulıı. ikl aydan evvel reni pirinç 

P r B Num ri dü H 
lk • 

1 
d u u Alman muel Hoare ve onun g1bi düşCl- ıııe..+ın ...... ıt. tüccarlan İstanbul tç1n getlrllemlyeceğlnt bUdlrmlş.crdlr. 

~o csör,. . an Meneme?cj.. ne ~ .a evı aa onun a z m a yaıun çökmesile, yahut nenlerin, meselA. sadece bu mtsal- ~"t;;;ı tahd.ld&tı 'taldırıldııt tak- Piyasaya. gelen haberlere göre pi-
ogluna hır kaç sene evvel amelıyat nıüstal.sıllen tarafından Manlsada Rusyanın galebeslle Avrupa.da de hem Rusyanın aferini be- dlrde oe?ıtı.mlzo bol miktarda rn rhıç, surtyede de yoktur. ırat.aydan 
ı:a~mıştı. Ankara~a Hariciye Veki- bulll.Nin mebuslanmızın da huzuru anarşi çıkar mı, bUmiyoruz. Fa- n1~semeyt, hem Polonyanın bü- gönderUecet1nl beyan etmtılerdl VP- Surlyeyc ptrlnç kaçınlmamo.sı tçl.n 
lını m~a~ene etmıı ve 11rfth~ duru- ile bir toplantı yapılmıştır. Müstah- kat lngtllz diplomatının yanıldı- tünlük ve lstlklAUnt adayan At- JtAlet, İstanbul için aa~ ııaı1n1· kal- Hatay valll1ğt tarafından nkı tedbtı 
munu ıyt bulmu~tur. Mamafıh Ve- ısillerin faydalanması için ihracat ğındmı emin olduğumuz nokta, ıantlk beyanna esine inanmayı dırdıjp halde yaR mnalesef bollaııı- alınmıştır. 
ki1in bugijn hastaneye nakledilerek resminin kaldınlmasi alınrnakıta bu harbde bütün. yükü üzerine ......... ! uyar gJtrdmükleı1AıM Bir be mam.l§tır. ~ Köylününl el1ndeklhli~kl~inç mıktan 
k d. · k"' ··k b" l' ' 1 ak 1 itll m1 f""'akA ~.1. '"""' u uu. • tesbtt edl!d kten ve "metin lhti• en ısıne uçu ır ame ıyat yapı- olan fondan tenzilat yapılması, ko- a ar ş me ş ~ u?UA ve yanname ki Rusya tarafından Alü:adarlar tarafından yapılan yacı olan miktar alındıktan sonra 
lacakhr. misyoncu ile ihracat tüccannın bli- kahramanlıkla Alman taam.ızu- kabul edllm1ş blle (!eğildir. tetldk.lerde çehrlmJze az mlktal'da gerlye aklnn plrlnçler. vfüıyetin ne-

Tahtakalede cerh yUk karlarının makul hadde indiril- na tek başına göğüs geren, en Herhalde yannkJ a.na.rşl kor- ~eytly~ğı rhg~tlri~~ be~be~ıtıbmı- zaretı altında. müstahsil koopcrntın 
Tahtakalede Kundakçı hanında mesi için ~oope~tifl~r birli~inin zengin yerleri, en güzel §ehtrleri kusuna ça~e _ eğer böyle bir ~r. a htan~uıa. .sabolanınlkttl~~~ tarafından h11vlyetı bellt tacirl~rc s:ı

oturan Mustafa Korkmaz ile dl- nlzımlık vaz.ı_f7slnı • gö~ek üzer.e taş ve kül yığınına d~nen Rusya- korku duyanlar varsa - beyan- yağ gefüllm.edlğinden ht;nllz pJyasadn tılncakt_ır_. ------
ğer Mustafa arasında kavga çık- milbayaata gırıpnesı, yagmur yemıı nın, bu eşsiz cehennem sonunda nameler ve nutuklar 'değildir. bir teruhlık olnnuı.ınıştır. Yağlarm 
mış, 1k1 kavgacı da birbirini ya- üzümlerin inhisarlar ldaresiaıce mfi.. düşmanı yenlp çökerttiği takdir- Çünkü öyle ise tatar ıığası çok na.tının tüccar tıarnfındnn yerlerın.. 
ra1ad.ıklanndan hastaneye kal- bayansı ve ü:zUmiln da'hilde aarfı için de - anarşiye engel olsa blle - yaya kaldı demektir. Yarınki Av- de de günden güne yükse!tlldlği na-
dınlmıştır. haf tanın muayyen günlerinde ek- Atlan tik beyamıameslnin ha tın rupa birllğlnln temeli de hlrlstı- zart dlkkatl celbetmıştlr. 

mckle.re mümısip miktarda UzUm ka- için yahut M. Rooseveltin filan yanlık ideali olamaz. Zira 0 tak- Dün tıcatet ve za.hire borsasında. 
Bomba kapsülile tılması dilekleri tesbit edilmiş ve tarlhll nutkuna hünneten derhal dirde milletler var k1 daha şlın- Jyi clns sabunlar toptan ktıosu 05 

k hükllın ·ti · · h h d u-tah· eski sınırlan içine çekilmeye ra- did ' k dil rini b birlik d _ Jttıru~a. ~tılmıştır. Son g{lnlerde s:ı-oynar en " mwn er ıSa a a mua 1 ~ dı en en e u ışın bun flatılorl de zeytlnyar;ı flatlerlne 
fzmll' 22 <Akşam) _ Çore.kka.pıda aile gö.stennekıte olduğu büyUk hlı- zı 0 acaı:,ı r. da kalmış sayarlar. Sayın Büyü!( uyanık yük.<;ehnektedır, s:ı.b~n ta-

Zlhnt kızı 8 yaşında Bahriye ~- mnyenın mi•nettarları olarak oak- İngiltere yerinde rahat oturur- Elçi ve eski İngiltere Harlclya cirleti, Ticaret odnsına müracaat. 
rum katında bu:aur.u bomba kap ü- ranlaril, birlikte Başvekalete ve Ti- kcn bunca özverl ile Almanyayı Nazırının 1stedl~i bu oımasa ge- ederek ucuz zeyttnyajp nlıp s:ıb ın 

1 • • •• ,. ••• \T ,.ı,A ı.~.... ...ı ...... rı. • .... "'. vo,.o cıo,.,.,.o'll- 'hh• 'S)nınrorı1rı t.,,ml. rP.°k'Hl' tnıA 1 ıoı1~m it 

İzmir hapishanesinden 
iki mahkum kaçmak 

istedi 
İzmir 22 (Akşam) - Hırsızlık•an 

mhaküm 17 yaşında Bakı Yılmnz re 
Mustnfn. finnl bir fırsntmı bu!arak 
mahpus bultındukları koğuşun kire
mitllğlne çıkarrk kaçmn.k içln roka· 
ğı1 atlnm~la.rdır. Fak t soqk.tn nö
bet bekli en kacm k t.lycn bu lJd 



--- - -----

23 Eylô.l 1942 Sahife ! 

~KŞAMDAN AKŞAMA , ) il -
Vurdukları yerde l v_,!!,.. • R L ~::~::::::il 

gül ~~ini Kömür narhı ,. ----~,Aslan sütü .. -.ı;· s - Yeraltı k ·1• ,, , apı zın ..• 
iddialı bir yazı yazan adam. .uaf· k a ı d' rı ı ı yor ı E ı t ı -·-

~~~d== ~~:~~Eter :dr~~ ı· kşi boza yapılması; ramvay arı ı~~~s~nl~:,~~~aı,.;dl~c~~hi;i1:~: 
1onnna malının bile olur. OnlDl için· yuder .e damarları ça.;_.ı..e .. :, )~-
K!r kl. reni nesil T~eyl caade su· İstanbul un odun ihtiyaci- ) • • k d • ı • ? B. Proıt bir proje nl bir keşfin son tecrübeleri ya-
r•• bir bale sokuyor! iddiaaile DCJ"' - d'" tt Ü •• t • nıçın yasa e 1 mış ! h ) d pılma. ktadır ... Bu hususta Jıir kı'm. 

E
tiibn bir fıkraya İstanbul U.e.I nın or e çu emın • azır a ı b ~ 

ı dir.n B talebesinden 1815 B. Sezal edildi I ! se ırşey soylemck istemeınel<te-
kurt'un - velev (tirada - cevap \ Şehircilik mütehaum B. Prost İkide bir yukarıdaki satırlara 

töndermesi makb~üme geçti. Sonbahar geldiği halde kışlık ya- ~ Hamam yolunu bekleyenler Emtnönünden Bayezite, Bayezittcn benzeyen havadisler okuruz. nu 
Bu yiiksek tahsil namzedi genç, kacak ihtiyacını henilz tedarik etmi- Ungaya vo tekrar Eminönünden yeni yeni buluşlnr bana e ki tir 

lde aon sınıf talebesini ıöyle müda· ycınler çoktur. Bu ıene odun fiatle- HiKMET FERiDUN ES __ ~~-~~· Taksir."..e kadar yeraltı tramvay hattı sılh icadını hatırlatır. J.Ucseli 
laa ediyor: rinin pahat olmasından dolayı b!r ~esle için tetkikler yapıyordu. Arazi 938 senesinde Detroit şehrinde 

••• çok kimseler kok kömürll almaia ilzerlnde yapılan tetkikler bir proj• I bir cıkapı rlU ınucldiD meydana 
c;ıGuetenin 12 eylUI 1942 nüsha· karar vermi§lerdir. Mamafih Eti- Gün geçtikçe İstıınbul hakkındaki !arının yolunu beklerlemılş... ve halinde tesbit edilmi~tir. Şimdi B. çıkmıştı. 

iuıda çıkan yazınızın bazı noktalan• bankin verilecek kömür miktarını derin cehaletimize şaşıyorwn. Bu bohçalan koltuğunda hn.mamdan çı- Prost bu güzergahın mu'htelif yer- Bu adanun lcadettiği kapı zil
na - mUsaadenlzle - temu et- tahdit etmesi, beyanamelerinl ver- ~hri ne kadar çok seviyorsak o ka- kan kadınlara tecavüzde bulunurlo.r- lerlnde arazi Jçinde sondajlar yapa- leri pek orijina1dl. }{endi diyordu 
inekten kendimi alanuyonun. Misal dikleri halde henüz kok kömürünü dar az blllyonız. Halbuki İstanbul m~ ... HattA burada.ki sarhoş'!ar b1r rak toprak, taı tabalcalannın derin· kl: 
olarak gösterdiğiniz cpslo, atqe· alamıyanları tnil§kül vaziyete dü· ne dcreca teterruatıı blr mevzudur. gece de Sefer adında blr mlleı:ıtn1 liklerirıi tesbit edecektir. Bu tetkik- - Şiddetle çalınan kapı zilleri 
militel', arİJtokrat, menkıbe, pervaz, türmü,tilr. Bana. bıraksalar mektep:eroe bir İB· zorla meyhnneye sokup kendisine le1 neticesinde liizum görülürse çok defa insanın yüreğini ağzms 
muhal reze babad gam.ze maa• Ş h . . . 

1 
'- ta.nbuloloJI; yahut şimdi ınoda olan şarap içirmeğe ,.e üstüne ba.şuıa içki proje ilzerlnde- tadilat yapılacaktır. getirir. Dalgın dalgııt otıınırken, 

• • ır, • e nmızın manga Kömürü ve tarzda s~yllyeyim; bir İst:rnbulo1ogya dökmeğe kallcı.şmlf!ar ••• 
karata. infial, tirfe:ı. ve batti «kırab odun vaziyetini tetkik ettik. Öğren- kürsüsü tesis ettlrlrdlm. Bunun ü~rlne 1575 yılında saray- konuşurken, kitap okurken böyle 
kelimelerini bir lise son ımıf talebe- diA-imize göre mangal kömürü ihti· Ne yazık ki şimdiye kadar bu İs- dan çıkan bir emtr1e thammamat Kana ı ı·za syo n bir zil ~esi sinirleri boznr. Hele 
ıinin bilm~i~. yuı~ors~uz. !'fu· vacı he:ıilz tamamile halledilmemiş- ta.nbuloloJI bilgisi etrafında pek az tar!kinde ve ehlI 1sUmun kesret ve sabahlan acı acı kapı çalınmaları 
talığtn ferdı değil, lçtimai oldugunu tiı. lsta.nbulda normal zamanlarda k.Lşlnin u~ştı~ını gBriiyoruz. Bir va- müzahame Ue mllrur >e ubur ede- ile uyanmak hiç de hoş btrşey de· 
~~ veri!or ve ~Liseyi yakında senede kuk milyon kilo mangal kitler ı.ıunc~ Rasim bunuıı Uzerlnc geldükleru ulu yollarda.• meyhane ğildir. Ben bımlan düşünert'k Y"· 
bıtırecek bır genç bıle bunlan kav· kömürii aa.rfedilmekte idi. Bunun dÜ!J!11\4til. İstanbul, Ahmet Rn.sime açılması menedilmiştir. Belediye ana lağimlari ni bir kapı zili fcadettim ... 
ramazsa halimiz nice olur?.» diyOt'· yinni milyonu Bulgariıtandan gelir, çok ~rQludur. Bundnn bıı.şka ~Mek- Bu tedbir de gayet yerinde idi. temizliyot Bu zilin dışardakl dilğmesine 
ıunuz. diier yansı da lstanbul civarındaki tupçua JAkablle tanılan bay Osman Çünkü pek çok defa haır.a.ınlar önUn- bastınız mı?.. Elin içinde ta~ı 

Hemen şunu müjdelir,ebilirim: ormanlsırda yakılıp hazırlanırdı. Nurinln hlmmcUnl görfiycruz. Faka• de ddeta kanlı vakalnr, küçfik mu- bir musiki, söylene-n bir şarkı, 
Bahsi geçen kelimeleri bilmiyecek Bu!garlstanla kömür ithali aruaşma· bu kadarla mı knlncnktı '.' •• Blr sev- harebeler oluyordu. Şehrimizin mubtelif semtlerinde- yahut kuş sesleri, su şın1tılan fc;i. 

1• ınıf 1 b • k d k • d h gUl gibi, kendisinden blrkaç gUn 1575 to çıkan emirde şu hayret ve- ki ana lAğımlardan bir kısmının ge- tilmegv e başlamak~-dır. Bu SU· 
ase son il ta e esı yo enece sı geç yapıl ığından henilz şe rimi- uzak kalsak hasreti içimize çöker bu rfcl satı::0lar göze çarpmaktadır : wı 

kadar azdır. zin kömür ihtiyacını karşılayacak "ehrln her sokaıtı. her mn.hallesl b1r ttBazı !asıklıı.r çıkıp avretler ha.- çenlerde yağan yağmurlarda tıkan- retle sabahleyin ev sahihi vatai?'ı· 
imal k d k . •· 1 • • ,_... f'h " dıg" ı görül""':il•tu"r. İkinc·ı ve •ürekli ntn lcind h 1 d v • J Hakikaten dokunduğunuz içf ıı. ar ömur ge memıştır. mama ı lı.lemd lr. GönUl isterdi kl Ahmet mamına girip hatunlara yapışıp, hat- ... " " . e oş nn ı~rı Ye evv~ ce 

hastalığa müptela isek de, bu kadar son anlaşma ile Bulgaristandan altı Raslı::ı.ln, .Mektupçu Osman Nuri- tA bir de!n, btr sarho.ş, bir hatunu bir ya~mur daha yağdığı takdirde kenfüsf tayin ettiği bir takım 
değil... Umumi malUınatın azlığı milyoıı kilo mangal kömürü gelece- nlıı yo!und:ı :;ürüyen l>irçok genç iç halvette tutup tnlfel havvatın kanaliza3yon tesisah olmıyan yer· nağmeler, sesler, melodiler ara
neticesi belki «gusto, muhal, reze, ğinde."': kısme.ı bu ihtiyaç telafi edi- İstanbulologlar orta.ya çıksın!.. rnesı:e kadir olamayıp cemaati kesıre !erde sokaklann sel baskını altında sında gözlerini yeni giinc açmak
maskarata, infialJ> kelimelerini bil- lecektir. Bulgarlar, kömürü 8 kı.ınış Bunun ne kadar lüzumlu bir şey gidip lıs.Jn.s etıtller.. kalacağı görüldüğünden Belediye ta ve biç sinirlenmeden uvan
miyenlet vardır. Bah!İ geçen genç, l O parııdan ''ereceklerdir. 30 para olduğunu Sam:ı.tyanın b!r sokaCın- Sarhoşun yediği naneleri görilyot' -tıkanan Jiığım ağızlarını açmak için maktadır. Bu ha) de onun günliik 
mademki kitap ve gazete okumu· ela gü:nrük resmi ilave edildikten dan geçerken n.nladım.. Burası tram- musunuz?.. elindeki daimt işçileri arttırmıı ve i lerl üzerine hilyük tesir etmr'k· 
yormu,. - bunlar sık sık oralarda s~ :-. kömürün kilosu 9 kuruşa mal vay caddesinlıı tam:ımlle arka tara- Bozacı dükkanlari da lağım temizleme ameliyatına bat- tedir. Bu zillerden bir kaç ceşidinl 

. . d k d b c.lac fında cŞarap sokağı. Ue ır<:uııu:u yasak.. lanmıştır. ben de J!Örntü"4üm. Hatta M.e-
geçtiğuı en, - fayet 0 usay 1• ep· •. sokağı denilen yerin blrlestlği ına- ı~ 
• 1 h •. ··x... • d. o· f l k • nirse. arkalanndakt mika 11lak-ıane ras ar, epıını OK• enar ı. ığer tara taıı manga ömürüne halle idi. Gayet tenha, ı:ess!z bir yer- Mamafih yalnız meyhaneler de~U. 

Gelelim verdiğinh: misallerden di- konan narh hala mevcuttur. Narha dl. Birdenbire önilme taştan yapıl- hamıım yolund:ı bcnacı dükktLnları- Semt haJlerı• lan değiştirmek ş.artile bunlard 
ierlerine... «Atqemiliter» kelimesi göre kömürün toptan 9, perak~de DUŞ. kocaman meyhıı.nc!er çıkt.ı •.• nın d:ı açılması menedl!~tl. Bunun 12 ayn ses, 12 ayn şarkı par<'P'll 
sekizinci amıfm tarih kitabmda, Ata- olarak 1 O.S kuruşa satılmaqı lazım Artık Istanbulun hemen hlq b tr ta- da sebebi aynı !dl. çalmak mümkün olacal!lnı ileri 
türk'ün hayata bahsinde, askerlik gelmektedir. Fakat lstanbulun baş- ratında birer eşlno raslıyamıyacağı- MeselA Nlşn.nca maha!Iesln<1e bit süriiyorlardı. Kapı zili değil, 
kitaplannda ve inkılap tarihinde, lıca kömür istihsal mıntakası olan nız en eski meyhane tipleri buı·a- sürü ekşi boza yapan boz:ıcı dilkkfın- Şimdilik sekiz yerde sanki bir gramofon ... 

. t 1 t k lim • h tv d d 1 k" .. h . . dadır lan açılmVJtı. Bunlarda biriken blr açılacak Şavet arzu -"'ersenl• \'e "' caras • · ;:ra » e esı onuncu smı n gnea .ı an ge en omur şe rımız· BI ·1 1 '" d 1 l , Ü J nı .. ,.arayı 
ik ı .. . d nk b ed b. d k' .. b k k · 1 r n n .... ıpısın an çer ye şvyı.e s rü ndıını boza ıçerek e~enlrlerdt... r.ok se,iyorsanız kat>ınıza olt,n 

pı o oıısın e, «me ı eıt e ıyat e ı tuccara on uçu uruşa .na baktım Bura muM ke el bl 1 e Ondan• smmı bozacı dü.kkAmnd& -- ~· " 
d k ruf k. ı ld v c r'h ü · d k" .. ı · sı mnı r sn - şıkırtısı fsittiren plak taktıra-

0 uzuncu ve onuncu 11 ıtap •· 0 ugu •• ~-: na zerın en omur ma olacak kadar genişti T-,,.A.hm toplananlar hamam yolliınne. çıkar- Belediyenin ıemt halleri açmağa b'I' ı 
d bahad k r .... · ta satıl kt d M 1 k" .. ·· • v- ı 1 ırs niz. Ve gözlerinizi şıkır cıkı• nn a, « ar» e ımÇ<>ı gene • mama a ır. anga omuru arka.sımln üst üıte numaralı fıçllar ar türlü uyguruıuztuklar ederler, ev- karar verdiğini ya:r:mı~tık. Beledcye ., • 

rih ldtaplann.da geçmektedir. Hele kara borsada 15 kurup kadar ıat.ı-1' duruyordu. Tavanda teneke şapkası lerln tahtnperdelerlnl kopanp ya- bu hallerin yerlerini teabit ebniştir. para sesleri, altın sesleri içinde 
«gamze» nin bilinmemesi, onuncu lıyor. Vaziyeti göz önüne alan Be- gayet geniş bir petrol lambası asılı .•. karlar, bunların ateşinde kebap pl· Şehirde •ekiz ıemt hali açılacaktır. açarsınız. 
ımıfta okunan edebiyatın Divan iediye, mangal kömürünün şehrimi- Duvarların etrafınde; p~ykeler ... Çin- şlrlrlerdl. Her halin kaça mal olacaın da ayrı· Eğer şiir meraklısı iseniz, kR· 
edebiyatını da ihtiva ettiği göz önün· ' :ze gelebilmesini temin için narhı ko kap1ı tezgA.h Istanbulun bazı Bunun üzerine ek.fi boza pişirilme- .,. pınızdakl zile basmr.a evmızm 

k ld v k · · C tl r1 d ı il kta t b' si şiddetle menedllml'J ve hamam ca tesbit ve hesap edilmektedir. • de tutulursa. ne kadar gülünçtür. n ırmaga arar vermıştu. İvar s~m e n e ş yen eme . r o o us- !! Belediye semt hallerine büyük ıçinde ~vdiğiniz bir mısram ~öy-
Liıenin ıon sınıfındaki vasat ta· ormanlarında çok miktarda kömür Jeri hatırlatacak kadar büyük ... Ha- yo nrında.ki bozacı dükkAnları kapa.- lendiğinl işitirsiniz. 'sık mısınız! 

ada bl k k tılmış... ehemmiyet verdiğinden bunlara la- ~ lebelw arasında bilo bu l<elimelet'İ bulunduğundan narh kaldırıldıktan v r şarap ve anason G usu Kapınıza sevgillnlzln scsile ken· 
bilmiyen ya o/ol kiti vardır. yahut sonra bu kömürlerin limanımıza ge- dalgalaı~ıyor ..• Duvar1~rda gayet e.,- Gene verilen emirlerde zaman za. zım gelen tahsisat Şehir meclisinin di i!!lllinizin çamldı;;,m fşittlre-
biç yoktur kanaatindeyim.» (1) I·ceği muhakkak görülüyor. ki reklamlar var... Işte ~eliti 1900 man şaraphanelerin teftf.s edildiğinl ikinciteşrin toplantıöında istenecek- b.. ,,. 

"'"""' l sene.'>lnde b::ısılmı.t bir af Nektar ve şanıp!ara. t.uı: ka:-ıştır!1a.rnk onla. tir. Diğer taraftan ıemt hallerinde cek planklar koyunuz. 
Oduna gelince: stanbulun sene- blrn fabrlkasınuı şöyle bl ;~klA.mı nn s!rke hallne sokulduğunu gl5rü- kaç esnafın çalışabileceği, bunların Bundnkl güzelJiğl bir kere ta-

8, Sezai Bllfkurt'a, verdiği müj- lik ihtiyacı dört yüz bin çekidir. Bir blra fıçısı önünde sanşın, tep;~ yoruz... iştirak vasıfları da bir talimatname sawur ediniz .•• Faraza ge~ van-
deden dolayı ne kadar tefekkür et· Şehrinu:zdeki tüccarların şimd iye den topuzlu, ınnvı gözlü iki genç ka- Aslan sütü.. ile tesbit edilecektir. Semt hallerine m hızla kapınn çalındı. Eğer 
sek azdır. Emin olunuz, son giinler- kadar getirttikleri odun miktarı dın , ellerindeki düb!e bardakları kö- İhtiyar bana şu lza.h:ı.tı verdi : gelecek sebze Ye meyva. rnüteva.a- alelade 2.İI olsa hakikaten, ve 
de. kalemim satırlaruna dolaşıyor· iki yüz bin çekidir. Mahrukat ofisi- 1 püklü biralarla doldurulmuş gti- _ Buralardaki iskemlelerin hepsi sıtın müdahalesi olmaksızın, pera- meşhur tabiri ile yüreğiniz ağ-ıt-
du. Adeta bana bir ıinir arız ol· nin de kısmen getirttiği, kumen de 

1 

lümsüyorlar... arkalıksız ve gayet alçn~tı. .Masalar kende olarak satılacakbr. nıza gelecek! •• Fakat bu zil save· 
muştu Mesela (arız olnuqtu) sözü· yolda bulunan o<lularilc 1stanbu1 ih·ı Henüz öğle zıımaıu olmasın11 rağ- da pek yerden yapılır idi. Çoğu pike· sinde iş tamamlle değismiştir •.• 
nü tam yazacağım. aklıma geliyor: tiyacının dörtte üçü temin edilmit- men tezgAhın arkasında ko1ları sı- lerde oturur, ~aslan sütlh nü öyle H l . )"k Sevı;ll yumuşak, tatlı, ılık sesile, 

_Ya anlamazlana ? ... Bunun ye· tir. Havalar daha bir a.y kadar bu vaBlı çok ihtiyar kbldri var. içerdi ya.. amam ar temız 1 isminizi mırıldana mın1'1ana sid 
rıne llf a ır soz uma ıyım ... şe ı e musaıt gı erse mute a ı sordum 0 d " b" d" E'il h _ s mey nec es t.iblrle iç-kiden a ımın an ontro uyan ıraca •.• Ka iyen sinlrleri-• b k b. •• b l 1 k. ld .. . 'd .. h k· ı urasmın ne a ar eski oldu~unu E ki ha l kl b k d k l d k t 

B 1 ak 1 k ·ı · .. b' k' d h 1 k b · u !lı.ını uz u. 1 e 11. a cas1an sütü dly" bahsn" 1 o d s i bo 1 "' tel:ı..,, u rrlıyac o ursam, arı erm. par- yuz ı., çe ı a a. ge ece ... ~ su- mdir'i'• gibi bir 1,oıaret yaptıktan son- du~: o " , " " Y r u. or- edilecek n z zu mauan ve ~ ctnıe-
don okuyuculann, hayır okurların retle fstanbulun hır senelık ıhtıyacı ra şu dikkate deıı.er mal"matı .. erdi· P ki den .•. 

·· d lr · d f ı b ·ı k l k • 6 
' u • • - c fıçılarda.kl numaralar n!çln Sabun, odun, kömür fiatlerinin 

yuz e c ısın en az asını u genç- .amamı e arıı ı anaca tı.. «- Bu sokak, bu meyhane:er 30ü konu'muş? günden güne pahalanması üzerine Simdi bu sulh icadını dil iin· 
ler teşkil etmeğe. fey, meydana ge- Ba•k;ı seneler eylul sonuna kadar sene:lktlr. Galatndan sonra buranın 1 _ o zama.·· nlar rak ın r 1 h d k' h 1 d b mek bile insana acı geliyor. · Bir 

• w b l d D od ı " ' h 1 rl 1 ı . .n. .şarap a- şe rimi" e ı amam ar an ir kıs· 
~~':!_ege (G' a ı)··· 1emılm e eh o 8:d-" kışlık odun ihtiyacı tamamile temin mey .anc ge !yordu. Burosı ~·~!- ruı isimleri yoktu. Herkes tendi zev. mının müşteriye verdikleri peştemal, zamanlar tatlı şarkılar, kuş ses-

•• wto an ili a 1 1• edilirdi. Bu sene Mahrukat ofisinin ~uz \ C s:ıdece içki içilen yer değilcıl. kine göre bir fıçıd:ın içerdi Mcse!A · ı k h l 1 k k k lerl, su şınlhlan, oğnç Juşırtı-
(demodc) de anlaşılmaz belki .•• harekete geçmesi tüccarı tereddüde Istanbulun şarabının yapıldığı , ra- bir ııdam senelerce 4 num~ralı fı,.ı- d

61 
ecel vı~ed av u arı kıı sı ykı bant~- lan ve sevgilinin mın1tı1nn nra· 

O • b k b' l~~ı Hah k . ' . . kısmm çekildiği semt :icıte bu ınahnl d 1 ., an a e a e surette urutara ;tro.a nun yerın.. aş a u aı ••• ••• sev etmış ve bunlar sıparışte gevşek 1 id ' ş · · an çer ••. Ona nlışınıştır 4 numaralı .. . d'kl . .. .. 1 k d' smda u ·andın1an k,yınetll mnh· 
(Pabucum dama atılır)... davranmışlardı. Odunun çekisi eve r~ph . l:ı~p dsolkağldı lb:ıştan b:ıbş:ıb ş:ı- fıçıya da konulan içki ~ne!erce de- muştel rdıye ver ı en gloru me te ır. hlk: İnsan! .. 

E · f ed'l · kaf b .. 1 · 1 teslim şart'} 'k' r d :ınc ere o u • Benim :ı am, cısmezdl Be e iye zabıtası ta imatnamesin-

t 
_;_ ınsa ı sınak, layı o?y ey!' e: ı e on ı ı ıra ır. b:ıb:ımın bnbası ve onun da dedesi !şte ısianbulun artık tnnı"mlle ta de hamamların tiıbi olacakları te- O insan ki yataktan kalkarken 

er~ yazı yazm o ur mu ınnı b e tt 0 d ·· ıı... " • · · ı bo il .. . . . d u s nı c g r u.,un şu dukkdnı işle- rlhe çöken. faknt hemen hiç bllinme- mizlik hakkında maddeler vardır. suıır eri zulmasın diye ihtira-
m yon Turkıyede, kırk mılyon a KÜÇÜK HABERLER tlrlerdl .•• Ben şarnphanelrrı habrl:ı- ;>en bir k""csl ş h · · ı·-· h Ik hht lar, icatlar ''apılıyor. onun ı•a•b Türkiye d(fır.d k k ltm mil· rım "'i ... e rın temız ıgı ve a ın sı va- J • • 

1 
k ( · a, .0~ oca a k1'b·ı ) .... Hikmet Feridun Es ziyetini korumak hnkımından ha· kulnklnn kin kapı zili dahi li\ysk 

Y
1
°
1
? u .

1
• onlnunk uT .. ıskont.all e~s~ 1d~l. * Önümüzdel~i ay başından iti- Büyük kuleli meyhane... mamların Belediye mevki hekimleri t!Öriilmiiyordu. Halbuki si•mll 

e ı mı yo u ur mı etmm ı ı b Ş h' . .11 • E t V İ U d b" h b f d k k f · ı .. · top ı11ı·tralyo .... bo b ı i ı..·ı 
b d k d

•• d' Jb a ren . e ır tıyatro su temsı erme ve ... aktllc sta:ıbul'un en mü- y Urma ır mu a İr tara ın an 81 sı te ll!I e muşterıye • "• m n SC.'! er .,ı 8 
u ere eye uşemez ı e ette... b 1 .. d k' A • . lı lm .. ıı.1 1 ki ·ı • 1 • • • .., gel't.· z 11 • ' S 

lf.lf.I(. ~ş ıyacagır. an es ı srı sınemn I , '"t> ene:. ve ç yata~.nm burası Zağre>b. de Nova Hrvatska gazete· ven en peş emn ves?ıreyı .temız tut· .,z ı _, or... ~ava ı ınsnn. .. ana 
bınası-ıiyatronun komedi kısmına o.duğun:ı. şuphe yok •.. Hatta Ahm~t sinde Akıııım'ın dnimi muhabiri ~ayan hamamlara şıddetlı ceza ve· ne oldu? •• 

Son 1.-ünlerde, bir mecliste pek tnhsis edilmiştir. Bu tiyatroda yapı· ~.~sim bir yn.zıs~~~. bwcıdakl tıBU· N. Kipchak imzasilcı makaleler ık- rılmesi nlnkndıı.rlara bildirilmi§tir. Hikmet Feıidun E!! 
zarif Lir kuçi.ık bayana rıuladun. lan sahne tııdilatı bir iki güne kadar ~ uk tl\'.ulellı ve cKuçuk Kulello adl:ı- maktadır. AkRam·ın ne Zagvreb~d .. Kadın hamamlarını Belediye ehe- mmıunmımnnnıııııııııııııııınııııınmrıırnıııııınıııırııır• 
Ailesi sızlanıyor: Liseyi bitirip yal- b rını ~ıyan ı>ek m""hur 1kı met•ha " "' ı · k b 1 

itec.ektir. neden ba"'~"t . ti ~,.. ,, - bir muhabiri, ne de bu isimde yazı en müra a e edecek erdir, Nimet Gi1tesine hırsız 
nı:r: bir dersten muvaffak olamamıı. * T •ı..:)<; nuş . b' "' 
KompozİJyondan, yani Türkçe yazı ica.ret ofisi umum müdürlüğü Ta§tan kale gibi yapı!arı bu yer- yaz11a1 ır muharriri vardır. Uydur- girdi 
Yar.maktan! Diplomasını vermiyor· taharafından ithal edilerek satılan !erden yalruz !'.Büyük Kulelfo kalmış- ma olan bu Allııam muhal>lrliği sı- Edı"rnede erkek sanat 

t ta · ·ı · · d t f b d Dün gece bir hırsız Bahçekapıda larmış çıvı erın pu-asa a ortadan ır. Küçilk Kulelt şimdi bir enlmZ ııtını ura a ilan ehneği faydah k 1 1 
Herkesle birlikte bir an ben de: k~ybokuğu görülmü~tür. Ofisin hallndedlr. Bu Liptekı ~erlerden bl- bulduk. o u u açı ıyor Nimet gişesinin damındaki tnvan 

N b 
••• lik' eli t-lınde 21 ton daha tahta çivi mev- rlne girdiniz mi?. Tavanın son dere- İ Edlrne (Akşam) _ Şehrtmlz kültlll' deliğinden içeriye girmif. 450 lira 

- e mer ame ... ız • - ye S 1 . • "k t b J b 1 - · ı'le 1 00 · b'J tı' • 1 t •. I d. R' . fizik f 1s cu.ttur. atış ar esnasında ıhtıyacı ce yu ~k olduğunu görilrsünfiz ve s an u me us arının müesseselerinde yeni yıl tedrisatı tçln pıyango 1 e nı ça mı, ır. 
:oy ~~ ~ d 

1 
ıydazıye, 1 ffak• e I e· olanlara çivi verilmesine ve Ana do- balkon taraında. bir lklncl kat ta. t k "ki , hazırlıklar devam etmekt.e<Ur. Polis tahlı:ikata başlamıştır. 

ke gı ı ~uç edra er ~-~akva o dp lu u..lep!erinin de karoılanmasına ka- vardır. Buraya merdivenle çıkılıyor.. f et 1 erı B'.l yıl şehrimizde yeniden kuruln· 1 
ompozuyon an «\'CUUu • ne e· ra ı · · Vaktılc meyhanelerin bu civarda. stanbul mebuslari muhtelif kaza- ca.ıc olan erkek sanat okulunun f>lh.nt· Gu••nJu .. 1- Borsa 

nıekmit ?... r veıı mıştır. toplanmalarının sebebi şudur: .Müs- ları gezerek tetkiklerde bulunacak- menleri gclmeğe başlamıştır. öğ~- K 
Fakat timdi (geme o zarif küçük l lilman ma.hallelerinde ve hamamla· lardu. Mebuslar 1 birinciteıride dlğimlH göre tek blr 61llıflı olarak .._ ____________ ı 

hanıma muvaffakıyet dilemekle be· QkuyUCU ı ra yakın yerlerde meyhane yapılma- Be,iktaş, Beyoğlu, 2 ikincite§rindo açılacak bu okulumuzun kadrosu 400il 
raber) Türkçeyi iyi öğrenemiyenle- sı meı:edılmlşllr. Bunun Uzertne Fatih, Eminönü, 3 ikinciteşrinde Os- bulacaktır. Bunlann 250 takbe~l ya-
re, iyi yazamayanlara diploma ver· mektupfart birçok bUyük meyhaneler buraya. ku- küdar, Kadıköy 4 do C' • ..ı•p Baktr- tılı, mütebaldsl de gilndüzcildllr. Bu 

b 1 rulmu•tur k" ' LQ'U ' ün miyen oca ar hakkında eu duayı • .,, • oy, ~ do Sarıyer', Beykoz Parti gilne kadar yalnız Edlrneden g dUz-
tekrarl:unılktayun: crKulluk. ve •Şarnpo sokağındald merlı:ezlerinde 6 da Şioll Beyoi· cü olmak üzere mürocaa.t edenletin 

V - kla d ın· b' • ! Nöbetçi doktor meyhanelere Ista.nbulun her tara- I ş h · 1• H lk 1 &ayısı 91 ı bulmuştur. Aynca 80 kişi - ur u n yer e g ıtsm fından ak""'mcıl"r ge'•- 1 .. u. e remm a ev erinde, 7 de 
(VA NA) .,... .. UlY tq Ad 1 p de yatılı meccani :imtUııınına i"tlrak 

a • u ·- H d Jd • e ar art( merkezinde halk ile • 
amama a ıran temas edeceklerdir. etmiştir. 

( t) Bay Sezai Başkurt (yoktur) Eminönü, Fatih, Eyüp, Bar sarhoşlar... Ç • • .. ' Bundan başka kız enst.!tüsUnde de 
)'erine (yokdur), (sınıfta) yerine kırköy kazaları için heıı gece bir Acaba neden dolayı istıanbuldakl uval fıatlerı yükselıyor kaydı k:ı.bul muamelesi b~lanuştu·. 
( fd ) O d b . d 'h nöbetçi doktor kalmakta, bu sını n • ivan e e ıyatını a ı • meyhanllertn hamamlar clvannda Çuval flatlerl yu"kselml•tlr. Eski 

2!/9/ 194% fiatıerl 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine ıoo dolar 
Cenevre tlzerlne ıoo 
Madrld ftzertne 100 pezcta 
Stokholm tlzerlne 100 kuron 

Esham ve tahvilat: 
% 71' 1933 Türk borcu tranşı 
Ana.odlu Demlryolu 3 

5,22 
130,7'1 

30.70 
12,89 

31.18 

22.SO 
50,50 

• •v (D' d b. hasta nakliye otomobilile vaka r,ı.,._ " tıva ettıgi) yerine ıvan e e ıya· yapılması _y<lo')<ık edılmlş? .•. Dlkb.t ,çuvallann tanesi 250 ve :renilerln TURK ç 
tmıda ... ) ilh şekillerini tercih etmiş. mahalline süratle gitmektedir. ederseniz hakikaten şehrlmlzdekl es- 300. 320 kurup .atılması üzerine iMENTOSU ve K.REc· 
J\caba yeni bir tamimle imlamızda Fakr-.t dört kazeya bir doktor ki meyhnnelertn hiç bl!1 hamamla- çu\'al ithaline .Urat verilmi•tlr. Hin· l J 
·.1 d v b ki k . "\ yeti~mediğindcn güçlük çekili- rın rolundn d l'rlldlr N d b ,, .. A . ş· k . d hl." d ·ı . . ouymn ıgımız İr değişi i - mı varr F 'h k eb • e en aca a ... distanla "-'llpılan bir anlaRmadan nonım ır etin en te ıg e ı mıştir 

yor. atı azası binruı içinde Bunun gayet gıu1p bir sebebi ve tu- "ı . Uh' .v 'k 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d ' " b ' h •- sonra mem cketlmı:r:e m ım m z • b F brik ıger ır eıdmin geceleri nö· hat tuhaf hlkftyelert vnrdır. ve bun- • . 1 

• eytın umu a asında gilndelik Çimento 5evlı:iyat progra· 
Açık muh~brre: 

1 
betçi kalması icabetmektedir. l!lr «Osmanlı tarihi• ne geçnılştır. tarda çuH~I :tnlınde muvkaffa

1
k olu~- mında han değiıiklikler yapdmak icabetmiş olduğundan 14 Tq· 

Bu hususta dikkat nazarını çe- 1575 tarihinde Ll.\ngıı. ve civarında muştur, ın 15tan an çı arı an mil· nıue · l 942 tarihine kadar sevk giinü tertiplenmiş 0121.."1 alakadar-
Anknra, Izıet Çetin - A!buma te- keriz bazı meyhaneler kurulmuş. Burada him bir parti lakenderuna gelml§tir. arın, Fabrikaya nakil vasıtası gönilennezden evvel, Şirket Merke-

ş<>kkUr ederim. Lütfen adresinizi l · adamakıllı içen kimseler- zll zuma Yolda ba,ka çuval partileri do var- • den enlden .. ıonnalan lüzumu tavsiye olunur. 
~~d~nl~ ~~ ~--~--------~Mili~~~anh~ek~ınh~a~d~ ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~---·~~ 
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E 
f' U G O N açılqı galası terefine 2 bliyijk 

'11 CI © c 
EDWARD G. ROBINSON 

Senenin ilk büyük agli ve macera aJncma romnni kuvvetli 
mevzu ... Emsalsiz bir heyeco.n ... Kanlı Mr macera ... 

-

Si 

bir 

P AULLA WESSEL Y - WİLLt BIRGEL 
Tarihten bir yaprak. E18ki devirlerin bir a§k o esi büyük mizan-

ıen • aşk. ihtira. ıahnelerinl mutavver ıah erler tılh69eri 

Sa mütterilerinden ıördüiU fevkallde rağbet kartmnda 
$emanıı:ı senenin yalnız en bUJtik şaheserlerini anga-·~ 

ebne • e muvaffak oldu a blldlrmekle m d ar 

cL A K O N C A» nın taY&DJ hayret ve unutulmaz yıldızı, 
MlCKEY ROONEY'in tahane sahne arkadaşı 

J U D Y G A R L A N D'ın 
En aon çevirdiği en faıla musiklli 

o ... 

EL 
(Little Nellie K.liy) 

Filminde parlak yıldızlar grupu ile bir caz.u. rcfaka.tinde en nefia 
ve en mükemmel SVlNGLE.Rİ tagaiıni v~ dana edecektir. . 

YARIN AKSAM S AY sbıemasında 

2 A z A K SİNEMADA ITURANh 
._..,.,....,.,..,..,....,...,,,aynı zamanda 

Bugün Matinelerden itibaren, yeni mevsimin açılıı galaaı ıercflne: 

1 - KOCAMI ARIYORUM 
Geçen haftn Sümer Sinemruıındıt göıterilen Lenenin Jlk Aşk ve 

Neş' e filmi herkesi hayr&n ecl-.cek bir mevzu 
MEL vtN DOUQAs - JOHN BLONDELLE'm 

mü~terek temsüleri 

2- CEHENNEM TA YY ARELERi 
(RİCARD ARI.EN) '. . 

Kartalların, sema devlerinin harikulade maceraları, ernaalaız esrar 
~---ve heyecanlar kaynağı bin bir dehşetler filmi. rl 

UFA-TOBİS- TER RA - HAVARİN 
n. F. ,E. - C O N T l N E N T A L P A R 1 S 

Film Şirketi mamulatından titiz bir itina De yalnız en büyük 
filmlerini elde etmcğe muvaffak olan 

ŞARK Si Si 
BU CUMA AKŞAMINDAN trıBAREN 

942-943 sinemı.ı mevsimine başlıya.cağını aayın sinema severlerinc 
müjdeler. ilk bil; k programda 

HAYAT YOLU (ANNELiE) 
Eir it ::ın doğuşu ... Büyümesi ... Aşk .... izdivacı ... Acı ve İatirabı ... 

Nihayet ölümile ıooa ereo bütün bir hayab. 
WERNER KRAUS-LUISE ULRİCH 

in miiftereken yarattıkları aık :ve ha.ya,t ıoma.n1 

IRADYOI 
Bugiinkü progrnın 

J2,30 Program, 12,33 Milz!k (Pl.), 
12,45 Ajana haberleri, ıa Ka~ıt ma
kamlardan §ru'kılar, 18,03 Şarkılar, 

18,15 Fnstl heyeU, 18.45 Dnns orkes
trıısı, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 
Müzik, 20,15 Radyo gazetesl. 20,45 
Bir marş ~reniyoıım, 21 BvJn saatı, 
21,15 Mllzlk (Pl.), 21,30 Temsll, 21~0 
Rlyasetıcumhur bnndOSll, 22,30 Ajans 
bnberlerl ve borsnlar. 

Hazin bir ölüm 

Teıekkür 
Annemlzlıı ölOmQnden mütevellit 

btly\lk teesa1l.rllm1ır.e lştlrllt eden ak
raba, dost ve artadB,flıınmıza, teda
'fialnde bllytlk aIA.k& ve lhUmam gös
teren doktor arkadQ§lanmıza, cenaze 
meru!mlne birer :tıt'a lle 1ştlrAk au
reWe babamız merhumun h1\tJrasına 
Minnet g&teren dentz, tanı. ve hava 
ıaınetlert tomutnnlnnna ıonsuz te
§ekkfttler!mtz1n iblA~na gazetenizin 
tavusutunu dtrln saygılarımır.la dl
lerlz. 

Dr Z~Ul Tahir Barak, Ferit 
Tab

0

lr Barak Ratlp Tnhlr Barak 

ELHAMRA-.. \1 
Yeni mevılmin ilk filmi 

2.f Eykil Perıembe ak§amı 
A '1'1,ANTht TA YY ARECİLF.Rt 

Türkçe ıözlil 

Bu kşam 
Zevkine doyulmayacak derecede nefis sahnelerle dolu bir film 

Boş Rollerd~: 

JOHN HUBBARD 
ADOLPHE MENJO 

DIKKA T: Numaralı koltuklar erkenden aldırılmalıdır. 

Esas No. 

Satılık 
Emlak ve Eytam 

Mevkll ve cinsi 

Emlak 
Bankasından: 

1284 Bebek, Bebek bahçesi .Yeni mahalle• sokak 30 No. lu 
tahminen 172,38 M 2 arsa. 

1287 Bebek. Yeni mahıı.llc sckak ll No. lu t.nhmlnen 347.76 M2 
arsa. 

Kıymeti 

T, llrnsı 

862,-

1043.-

Beyoğlu beşinci noterliğine: 
Gazi Mustafa Kemal Pata cadde:.inin açılması içi.u istimlak edilmek· 

te olan yerlerden Unkapıınında Yavuz Sinan mahalleıinin eski Unka
panı, yeni Cami altı sokağında kadastronun 602 inci adasında 1 O par
sel eski 8 yeni ıf kapı No. lu dükkana 371 O No. Ju Beledi.ye timlali 
kanunuı • .ı. tevfiknn müte}ekkll Takdiri kıymet komisyonunu takdir 
olunup Daimt Encümence wdik cdilmİ§ bulunan 1500 lira k~met 
bu yerin tapo kll(Ydınn göre 21600/,172800 hisse sahibi Gülura, 25920 
172800 hisse aahibi Hızır Sabri'ye, 47. 0/172600 hisse sahibi İıı
mihan'a 25920/172800 hisse uhibl Ali Rı:ı:ay~ 25920/172800 hisse 
sahibi Nerkis ve yine 25920/172800 ihisse sahibi Vcll Oüllmr, İamihnn, 
Ali Rıza ve Hızır Sabriye teblli dilmek latenllmfı ise de 11864 ynmiy• 
No. lu tebliğ ilmühabcrinde]d posfa memurunu:ı:un mevruhatından :n<e:ı
kur phısların gösterilen adreste bu1unmadlkları ve ()' pılan ara~rma
dan da lkı.metglhlarının tesbit edilemediğinden meçhul kaldılı nl • 
şılmıştrr. 

Şu hale göre keyfiyetin tebliö makamına kaim olmak Uzere kanu
nunun 1 O uncu mnddeal gereğince iki :revmt pıetede nqri de ilanı 
muhtevi gazetelerden iki§er nli.shalannın a8nderilmul de& olunur. 

• 
la. Vali ve B. ReW Na. 

lsthn1ak mlidUrU 
Ali Yaver Maznl 

İ~bu ilanname talep veçhUe i!An edilmek Uzere Ak~am gaz.etcslne 
tebliğ olunur. Beyoğlu Bqlncl Noteri 

Divanı Muhasebat Reisliğinden ı 
2142 BliyUkdere, Es. Bı,.akçı, Yr, Çubukçu ı:okak Es. 12, ı:ıı. 14 

No. ıu kıh.minen 459.60 M 2 arsa. 
2687 Amnvutköy, Anb:ı.rlı cıerf' sokak, Es. 18 No. hı tahminen 

22031,04 M 2 tnr1n. 

Dl·mnı muh:ısebattn mUnbal bulunnn 20 Ura asU mnaşlı kAtlpllklert 
mlisabaka. lle memur alınacakru, 

322·- ı ı - İlk htzmete gireceklerden orta tahsili bulunanmra. ııı lira l~e me
l ztmıı bulunanlar 20 Ura nsıı maaş verilecektir. 3745.-, 2 - Askerliğini bltlnn'.ş bulunanlar müsavt veratt dairesinde dlğerlert.-

3707 Arnnvutköy, Büyük Ayazma sokak Es. Ye. 15 No. lu 
tahminen 8265 M 2 çnrc!nk \'C havuzu ohn arsa. 

3709 Arnavut.köy, Es. D0 r". Ye. Aın::ı.vntkoy deresi sok~k Es. '114 
No. ıu ta.hmlnen 241.?.9 M 2 ars:ı.. 

1 
ne terelh olunurlar . 

1240.- 3 - İmtihan 2/Teşrlnlevvel/942 tnrlhlne müsadlf cuma gUnft öğleden 
evvel ve sonro <nıv:ı.nı Muhasebat binasında yapılacaktır. 

3777 Kuzguncuk, Nnkka' soknk, l2 Mü. No. lu tahminen 216,20 
M 2 arsa. 

483.- 4 - İstekll!erln l/Teşr:nlevvelı942 perşembe günü nkşamınıı. kndar 
nüfus hüviyet cüzdanı, mektep §ehadetnamest, askerlik ~ikası, memurı. 

216.- yete mımı bir hastalık veya ma.ltulyet! olmadığına dair resmi tabip ropo.-.ı 
ve iki kıt'a vesika. ıotografı ve b1r arzuhal ile Divanı Muhasebat Riyasetine 

176.- blzza~ miiracanUnn ve Zat Işlcrl Mt\dürlüğ{lnde bu husus dair formmü tah· 
3778 Ku?.«uncuk, Nakk~ş sokak. 12 MUk No. lu tnhrnlN•n 

176.37 M 2 ana. 
3832 Çenge1köüy, Abdi oğlu sokı\k Es. ll Mi!k. No. lu Ye. 13-lS 

No. lu tnhmlnen 65 M :: ev ve dükkanın 3'8 His. 
3928 PaJJab:ıhçe, Sult:ınlyn Cad. Yr. Sttltnnlye c:nyı11 sokak &!!, 

1~17 No lu tahminen 20000 M 2 ev ve nhın müştemll bostan 
ve bnCın 609375/l200ııoo hissesi. 

3997 Boyacıköy Es. R~lt ıınsıı sokak Ye. Boyacıköy yokuşu sokak 
7 No. ıu tahminen 172.35 .M 2 nrsa. 

40~ Büyükdere, Büyükdere cad, 13!! 132 Mük. 134 Yf', 139 No hı 
tahminen 384 M 2 ar<ıa. 

4041 Tarnbya Soğuk su mevkii, Ye. Kalaycı sokaP;ınn giden yol 
Es.-44 No. lu tahminen 3674 M 2 nrsa, 

4052 Tarabya eski Su yo~u. Ye. Cnleı soknk E~. 15, Ye. 37 No. lu 
tahminen 287.25 M 2 arsanın 5/6 hiSSt'Sl, 

4184 Tnrnbyn, F.s, Bostan, yeni Şalcı, Es. 15. Ye. 13 No. lu 
tahmlnrn 80,43 M 2 ahın olan ıv. 

4185 Bilyilkdere Es. Lnmbrlrıos, Yf', Sefaret sokak Es, O, 11, 
Ye. 23 No. lu tahminen 1440 M 2 arsa: 

4324 Anadoluhlsan, Göksu r.nd. Ye. Göksu yolu Es. 'l No, lu 

124.-

711.-

259.-

S48,-

294.-

144,-

8681,-

720-

tahminen 919 M 2 arsa. 276,-
Yukanda adres ve tnMl!\tı yazılı gayri menkuller peşin pnm ile ve açık 

artbmıa usullle sntılncakt;f 
Sntış 29/9/942 Salı gilnü snnt 10 dadır. 
Satış esnasında ver11en bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde temi

nat nkcesı derh:ıl nrttınlnııyar:ık !hale kimin uhdesine 1crn edllln;ıı arndn.k1 
fark ondan tahsil edllec~ktlr. 

Müzayedey~ !ştlrft.k edt>Crlker mukadder kıymetin yüzde onu nl~etın
de teminat yatırmaları lazımdır. 

İsteklilerin teminat akc:esl, nüfus tezkeresi ve üç kıta rotoğrat:ıı. blı ~1kte 
blldlrl!en gün Ye saat-O kad'lr şube'lllz EmlAk servisine miiracaat ctmelerl. 

Bu gayri mcnkull~rln lhnlrtrrt Umum m\idürlUğün tnsvlbine nr:ı:rdlldlk-
ten sonra yapılacaktır. (940) CDl>91) 

rlr ve imza eylemeleri lüzumı. ılCm olunur. (8180) (102771 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı Millıasebatta milnhal blliunan 20 Ura asli mnnşlı Mt!pllklere 

yazı makJneslle yn?Jnağn muktedir memur alınacaktır. İmtihan 1/ Teşrlni
cvvel 942 perşembe günü öğleden e-rıel ıaat 9,30 da Aııknrnda Divanı Muha
sebat binasında yapılacnkt'.r • 

'faylıı edlleceklerln munhasıran daktl.lolukta 1stihdanı1an :zaruri b\l.A 
lunduğundan ınhhl durumlarının bu ta~da çalışmağa müsait bıılunduğu
nun tayinlerinden evvel sıhh1 hey'et raporile tevsikl clhetlne r,ldılrcck vo 
haklarında muvafık rapor verilmeyenler Jmtıhanda muvat!:lk olmuş olsalar 
dahl tayin edllmlyeceklerdlr. 

Isteklllerln 30/Eylill/942 tar~mba güni1 akşamına kndar nürus hüviyet 
cüzdanı, mektep şehadetna.-nesi. askerlik vestkası, memuriyete manı blr 
hastalık ve;-a malilliyct.ı olnındı~ma dnlr resml tabip raporu ve HtJ kıt'a 
veslka fotoğrafı ve bir an:uhal ne Divanı Muhasebat riya.setine bizzat 1tıü
racaatıan ve Zat lş]erl müdiirlilğiinde bu hususa dair tonnülü tahrir ve Jm~ 
1.a eylemelerl lüzumu ll~n olunur. <8181) (10278) 

Daktilo alınacak 
İstanbul mıntakası iktisat müdürlüğünden: 

Elli Ura ücretli erkek .l>lr daktilograf o.lınaca.ktır. Ta.llplerln Sirkecide 
Llnıan hanındaki mOdürlüğllmüze milfbcaatlan, (10350) 

İstanbul telefon müdürlüğünden: 
istanbulda Aksa.rayda yaptırılacak 116940.86 lira keşif bedelli telefon 

santr:ıl binası inşaatı kapalı mrfla eks11tnıeye konulnıuştur. Eksiltme 0/10/ 
942 t.arlhtne müsadlf cuma ttUnü snat 111 te İstanbul Tahtnknlcdckt merkez 
binamızda toplanacak olan alım sutrm komisyonu ımzunmda yapılacaktır. 
Bu işe ait mukavele eksiltme Bayındırlık ~lert genel hususi ve fenııi ~:ıl'tna~ 

Eskişehir nafia müdürlü g"' ünden: meler!, proje, keşif hul~ie dlğeı evrak 585 kuruş mukablll her gün Leva
zım dairemizden alınnbl.lir. :Muvakkat teminat 7097.49 liradır. I:,tekllJcı in 

<'496851 lira t.05ı kuruş k<'şlf tutnrlle kapal' ı.nrf usulUe ekstltmcye ·va- teklif mektuplan ve en nz yüz bin liralık buna benzer bir bina ln.şa ettiklerine 
zedllrnt.ş bulunan İsmetpaşa nahiyesi hüktlmet konağına eJr.slltme gtlnü olan dair vesika ve Ticaret odaSJ vewka.sını havı kapalı zarflanm mezttfü· tnr.hte 
14/9/942 tnrlhl"lde tallp çıkmamasmo. binaen lşln 14/10/942 gününe kadar saat 14 e kndar satın nımn komisyonuna verme.len lfızıındır. 110215> 
intaç edileceği llft.n olunur. Cl0284> 1 ı 

İstanbul Belediyesi ilanları 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları !şletme 11 ıstanbul Yıldız birinci p:mslyonlu ilk okulunun yılhk ihtiyacı ıç.~n _alıııa-

Umum idaresi ilanlawı cak bin kilo süt ve 750 kilo yoğurt nçlk eıcsııtmeye konulmuştıır. Sucıun be-
her k1106unun t:ıhmln bedeli 30 kuruş ve yoğurdun beher kllosunun tahmi~ 

Görillen lüzum üzerine 2519/942 tarihH cuma güı1ünden itibaren aşağı
daki banliyö katarlan hlzalar:nda :yazılı olan istasyonlar arasında lıfcmiye
cektır. Arzu edenlerin istasyonlar-dan lztıhat alabllecekler1 !Um olunur. 

OC349l 
'l'rcn No. sı 

24 İstanbul - K, Çekmece 
29 K. Çekmece - İstanbul 
22 YeşlJköy - K. Çekmece 
28 , Jl 

32 • 
34 , • 
44 , 11 

46 • )' 

fl2 » • 
27 K, Çekmece - Yeşllköy 
31 » , 
3'1 , » 
39 » 11 

49 , • 
151 • » 
55 , • 

İstanbul jandarma aatın alma komisyonundan: 
Bir çiftine 1850 kuruş flyn~ tahmin edilen 6'l çift. nümuneslle şnrtname

slne uygun fotlnln,ölçll üzerine a.umına alt ihale 24/9/942 perşembe günü 
saat 15 de İstanbul Tnkslm J, satmruma. komisyonumuzda açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 94 llra 35 kuruştur. Nümune her gün komis
yonumuzda görülür, Şartnamesi paraSlz alınır. İsteklilerin kanunen ibrazı 

bedeli 5(; kuruş olup mecmuumın ilk temlnatı 50 lira 63 kuruştur. Ş~rtnaıne 
Zabıt ve mu:ı.mel.'ü müdürUliiğü kaleminde görülebl.llr. İhale 5/10/942 pazar
tesi günü saat l4 te Daimi C.'lcümende yapılacaktır, Taliplerin ilk 1emhınt 
mııkbuz ve)'.a mektuplan ve kanunen ibrazı 1Azım gelen dl~er Vl'slkalarlyle 
ihnle elimi' muayyen saatte Dnlmt encümende bulunmaları. ı 10223> 

* Kadıköy Söğüthiçeşmc ;>o.unun asfalt inşaatı kapalı zarl usullle eksilt-
meye konulmuştur. Keşif bedeU 23969 Ura 34 kuruş n tık teminatı 1797 Ura 
70 kuruştur. 

Mukavele, euııtme, Nafia l§leri umwnl hususi ve fenni şartmımeleı1. 
proje keşif hulasnslle buna mtiteferrl diğer evrak .ı20, kuruş mukablllnde 
Belediye Fen işleri müdilrlüt,~den verllecektlr, İhale 5/10/942 pazartesi 
günü sa.at 15 te Dalmt enction~nde yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz ve mektuplan ihale tarihinden 8 gün 
evvel Belediye Fen lşlEF.l mü<iürlü~üne müracaatla alacak.lan fenni ehliyet, 
lnmılı §artııame ve teferrüatı ve kanunen ibrazı ldzım gelen diğ?r yesikn
larile 2490 No. lu kanunun tarlfatı çevresinde bazırlıyacaltları teklır mek
tuplarını ihale günü saat 14 e kadar Dalml encümene vermeler! lazımdır. 

Yıllık 
kirası 

30,00 

30,00 

İlk tt'
mtnatı 

2,25 

- (10087) 

* 

&ı.matynda Hacı Hüseyin ata mahallesJnde 2 nu•naralı 
eski Ferruh aRa mektebi blnaSJ, 

2.25 'O'sküdarda Hacı Hasna Hatun mahallesinde 2 numaralı 
eskl Mihrimah mektebi binası, 

l 
Mc.raklı ve heyecanlı film 

ll&vetenı Tilrk ıazile 
ASKER OLDUlll PiYADE 
Hindistan, ~rnrla.r d.Jyan 

(Kftlttır f1hn\ ı l icnp eden vesika ve teminat mektup veya makbuzlarlle açık ekslltme gfın 
, VP. saatinde komlsyonurnu7.a gelmeleri. (8712) 

Maçkada satılık arazi 

Yıllık kira bedeli muham~nlerı lle tik t.eınınat ml.iı:tnrlan yuk:ında yn
zılı iki parça gayri menkul birer sene müddetle kiraya verilme~ üzere ayn 
nyrı açık artırmaya konulmuştur. Şartname!erl Zabıt ve Muamelat mUdıir
lüğil kaleminde görüleblUr • .İ.haJelerı 5/10/942 pazarte.sl günft ront 14 tc nıu
hnmmcn bedeli kabul edenler nrasında MUU Korunm~. kanununun :maddel 
mahsusuna tevfikan kur'a kefıdesi suretne Daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin llk temlnııt m:ıkbu~ ~eya mektuplan ve kanunen Hlrazı lizım g~ 
lrn veslkalarlylc ihale günü muayyen saatte Dalml encümende bulunmn-
ıtın. \ 1(1224) 

Şarnd:ıncıbnşı oonmu mlrnlny AU 
Rıza beyin kerime.si: 
BAYAN l\ltJZEIUIER GtJLER 

Maçkada tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 156.10 metre 
derinliğinde ifraza müsait ortasında sefarethane binası olarak yapısı ta
mam1anamamıı büyük kagir bir bina ve ayrıca ikiufak binası olan mahal1 

satılıktır. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. Yeri 
2715 Be~ V~nezııdc mn.hnl

ıesı Maçka ve Teşvlk!ye 
caddeleri 2 mllkerret nu
maralı pafta. 86, ndn 703, 
parsel 4. 

Kıymeti 

Lira 
Nevi 

1,199,438 Arsa ve üzerinde nııt:ı
mnm klrgir btlytlk bina 
Uc nyrıcıı. iltl ufak bina. 

Mesahası 

15342,50 M 2 

Tcmintıu 
Lira 

119.!144 

İstanbul nafia müdürlüğünden: 
<!419/942 peı"Ş('mbe gUnü saat 15 te İstanbu1da Nafia müdürlilğU c-ksllt• 

me komisyonu odasında (1317,C7) llro. keşif bedelli G'?lenbevl orta. okulu ta
miri açık eksiltmeye konulmuştur, 

Mukavele, eksiltme, Bayırıdırlık işleri genci, husus! ve fennt şartnnme
ierı, ııroJe keşif hul~snslyle buna müteferrı diğer evrak dairesinde göriıle
cckttr, 

Muvakkat teminat (98) lira (78} kunışLur. 
İstekJllerln en nz bir tc:ı..hhiltte (1000) liralık bu ışe benzer iş yaptığına 

dair idarelerinden almı.ş olduğu vesikalara istinaden İstanbul VllAyctıne 
müracaatla ek .. ıtme tarihinden t.nt.11 günleri hariç (3) gün evvel olanmış 
chhyet ve !142 ;ılınn alt Ticaret odıı.sı veslkalan ile geJmcler1. (0718) 

bir gece içinde ve beklenllmlycn bir 
anda 27 yaşında olduğu halc!e beyJn 
humması hastnlığı neticesinde ebe
diyen hayata vedn etmiştir, cenazesi 
Teşvlklye cnnıl nden ikindi namazını 
müteakip kaldın'arnk Ferikl:iy me
zarlı a defneclUecektir. Kcderll 
aUc sabırlar ve merhumeye rah
met dllerlz. 

İznhntı yukanda ynzılı gayri menkuller peşin pam lle ve kapalı znrf usuUle satılacaktır. Kapa!ı zarflar 
21/10/942 çarşamba gllnl\ sa:ı.t 14 te bankamız İstanbul oubesl satış tomtsYonn huzuru ile açıl:ıcnk ve en yük
sek teklif merkeze blldlrUecck ve haddi lAyık görüldüğü ta:kdlrdo MaUye Vekdletlnden 1st1zan edllcret. muva
faknt cevabı alındıktan roııra katı ihalesi yapılacaktır. 

İstekli o?anların Ankara. merkezi ne İstanbul. İzmlr, Bursa §Ubeler.lnılzden birer llrn mukabUlnde bir 
şartname edinerek bu §aftnnme ahkAmı dairesinde tnnzlm edecekleri tekltf nuı.kbuzunu tayin ed1len 21/10/ 
942 çarşamba gtinll roa.t 14 e kndar İstanbul §UbCmiz mildürlü~t\r.e tevdi et.m<ılrrı 11\zımdır. Satış bedP.llnJn 
Odenmeslndo alıcıya b1na ve ars:ı.nın ipoteği muknb11lnde kolaylık göstertl®111r. Fazlo. izahat n.lmak SstfU'enıe-

İstanbul vilayeti ve belediye riyasetinden: 
Paznr.lıkla muhtelif t:ı.rı!-1.!ıde gazetelerle t'an edilen Nafln mUdürlü~il 

kadrosundaki münhal ressamlığa talipler nrasında 2917/942 tarihinde 1iıpı
lrın müsabaka imtihanına gırenlerln kflfi ehliyeti görülmemiş olduğundn 
nıııracnat rdcc k dtj'ter isteklllt'r aıı sıııda 5'10/942 tarihine müs:ıdlf p:ı.zar
tesı günü ögleclen evvel ":>at ondn Nafia ınüdü ıuı:;u dclreslnde mUsabakıı 
lıntihnnı yap/m:ı,ınn lüzmn !ıı ıl olmuştur. 

rfn İstnnbul fUbemiz Em11\k: ac-rvl.slne milracaatıarı !~n olunur. 00250) 

Memurin ~ammtınun 4 "• eli madde. nac r.o tnıl.cn şa.rU.:ırı haiz ta!•p
lcrJıı me7.kür tnrlhe J.".adnr VlJayet Nafia ımid ·r üg11ııe milracnatlnrı 1Jı14 
c:unur. '1032iJ) 



HEB '1' LDER 

Yüzüğe küpeye dair ... Stalingrad muhare • 
esı 

lST ANBOC HAYA Ti 

Ehli hayvan sergileri 
ve mükafatlar 

Yer fU.zünün soğukkanlı •damı muhakkak ki aAllm» eı·r lsvı·çre azete· sı·nı·n "Şeh·r daha ne ~r h linin ıslah dedlıw-1. insandır. QSanathAr» hiç bir r.nman bu hususta ı ıılVıın ncs ı ve 
6UAAM> 90 ltılnuı mabadile vilfıyetin 

onun eline su bile dökemez. kt ? ı · b tcrtibettfjj ~gller, kUyltlyü teş• 
lşte, Mısır toprnklannda dilnyanın m kanh mulıateblert kadar dayanaca ır 

99 
sua ıne C va 1 v1k yotuftda ffVtfnınele cteğer bir 

olurken bir taraftan da Allmler FJravun Psusenne'nln me:ınnn. faaliyettir. Bel' hafta bir kazada dald eşynlıın çıknrmışlar. Ftrovmı saraylanna alt bulunan eserler ,,,.
0 1 

.... ,.,. 
arasında bir !tiril de mücevher glize çarpıyormuş. Btuılann için- fsvınrede çıkan ' Gazette de alan mühlm tanklar, lstihkAm dtr va bunları orada k~lar- :Uğre6;;f' açı wöım memntıııfyetle 
de bir kadın alt olan şun.lan okudum: On el pannalma takılan Lausari.ne, stalln ....... " muhare~ kıta.lan ile birlikte, Ru.şlann §ld· dır. yonız. 
On tano Y

11-Uk, on ayak nttnnnğına •-,-ıan on ..... e '""",, ....rı.n~:n, 60
"""· tık .. "'"' 0 At vo m~-, Türk köytintin te-.uz. .,,_---., wuu ,..,...... ,,_ .1oı.u.o~1>" si müna.sebet11e yazdı~ bir ma- deW müda!aa et Ieıı m1.wara Ruslar Almanların §ehr1n el· 6" 

el bileklerine takılan beşWen on bilezik, ayak bllelde.rlno tn'kılan blede diyor ki: 8aldınyorlar. Erazl bu cephede mal batı~aki kuvvetleri arasın,_ mel dJreklerl ve yurdun en mü
beşerden on ayak bllezltl Muhtelif ldlpeler. Burun ıUUrlne plAka Son hattalar zarfında bir 90k kıza.sız, dilmdüzdür. Bu münase- dan bir yol açmış olmakmakl.a be- hlm ıı:englnllk menbnlnnndan 
şeklinde konulan bir 9 burunluk. .. Yln• bwıma küpe ıekllnde defalar stallngrad muharebesi- betle Ruslar tabil bir 1stln.at nolv raber gerek otmalde, gerek ce- blrldlr. Gerek beden kudretind~ 
takılan bir çok bunın lrilpelerl ... İşte mllAtt.an pek çok sene nln fiddettnın son haddini buldu- tası bulamıyorlar ve bava kuvvet- nupta, Volga ile harb aahalan gerek et, süt ve derisinden bu
evvel yaşamış blr kadının Elnetlerl... Binlerce yıl evvel, belld ğu l'I katı safhaya glrdlğt. söy- lerinden tırsat buldukça karşı arasında k!fi derecede manevra yük istifadeler ~mln ettiğimiz 
dünyanın en şık insanı olarak tamıan bu Mısırh bdm bt1tU:n :'bu lendi. Halbuki muharebe el!n hücumlar yapıyorlar. Asıl Stalln- kablltyetlne malik bulunuyorlar, hayvruıların tlre .. fml ve ıslahı yo
mUcevherlerl takıp ta ka.qrmRa çıba ona hayran -Olmalr ftiyJe devam ediyor. Bu bakımdan Sta.- grad harb meydanından b~ Bunlarla kuvvetlerini bir yerden Iunda kUyliiyil aydınla~ak, ~ 
dursun, mutlaka güleriz. llngrad geçen harbin Ve?dun'u· Alınan kuvvetlerlnln cenahında dll{er yere göndermeğe ve faal bir vik etmek •servet gelirlerimizı? 

Bol zlnet taşımak iptidai insanın en bUyilk zeıtti idi. Fakat. na benziyor. İk1 tarafın kayıbı- Kletsknyada da bu muharebe müdafaa 1çln takv1ye kıtaıarı ge- arttınlması bakımından önenılı 
bugiinfin fnsam 'blle 'bunctan kendlsln.t kurtarıml değildir. KulaJr nın ne kadar olduğu belll değil- tarzına muva!!akıyetle devam tlrtmeğe muktedirdirler. Çok cid- bir nzfledir. Henüz ilk adım h:ı· 
etini delip te ortasındnn blr maden parça.mu geçtrmek, par- dir. Fakat bunun bttYük olduğu ediyorlar. Bu kısımda RuSların d.t tehllk& içinde bulunan Stalln- linde h~unnn bu teşebbüslerın 
maklarn halkalar takmak ve bUttln bunlar Jçln yüzlerce, bin· muhakkaktır. Bu yüzden hA.sıl taarruzları Almanların 1leı1 ha- grad'ın müda!aası daha ne ka· çok gem letilmesl lAzımdır. 
Jerce Hra vermek başka nasıl fznh edlleblllrT... il olan boşlukları doldurmak üzere reketlerine mani olmaktadır. dar sürecektir? Doğu cephesinde- Geçenlerae Ynlo,•ada nçılan 

Bugtin biz flrnvunlar umanında yaşayan kadına nasıl .gül • gerek Alman, gerek Rus kurmay- 'd de. Ruslar karşı k1 muharebe bize o kadar sür- ehli hayvanlar sergisini gördiim. 
yorsak, gelecek nesmer de ~Ild bize aynı tanda bakaeaçlarH tan cepheye mütemadiyen yeni t~~Fr~:ıyorlar. Bunlarla prizler göstermiştir k1 tahmlnde Genç kaymakamın .bu işte bUtün 

· kuvvetler gönderiyor. muhtelif noktalarda Alman ta- bulunmaktan çektneceğtz. Şura- kudreUle çalışıp_ eliııdekf vasıta-
-=-=s====,=.===o====~=== Mar~al Tiınoçenko Saratov- arruzunu muvakkaten durdur- mm hatırlatalım ki geçen sene lann kifayeti nıspetinde .. sarfet-: ~ ~~~~~Mlal dan ve diğer kesimlerden kuvvet- m~lardır. Bununla beraber Al· ayni zamanlarda, tamam 10 ey~ tifi gayret ll.k ba1?şta goze c:.~r-~ 0 <ı , 0 ler getirtti. Volga sahillerindeki man ileri hareketi, son günlerde lfilde, Berlin gazeteleı1nden biri- pıyordu. Sergi geııldJ, uza~ koy-

c;) ~ 0 
O O fabrikalarda. çalışan ~ilerden 1 ıcı olmakla beraber de- n1 uh biri Lenin ad'in Jerdcn getirten seçme ha ~mılar 

u•~•••-Mıililll._..;;...;;...;;;;;;;;..;;;;;;;..;;;;;;;;,..;;.,;;~....,.~.....__ ...... ~ ---• çoğu da bu :fabrkalann harap yavaş am,... ' n m a gr çem- görUldil ve snhlplerine mi.ildifat· 
~ olması Üzerine, harbe lştirAk et- vam ediyor. ber içine alındığını, kurtulması- Jar dağıtıldı. Teşebbüs mükern-

A g lama duvarı tehlikede meğe b8.§fadı. Şehrin. halkı da Geçen hafta Alman müfrezele- na iınkA.n olmadığını. buradaki mel, tertip çok giizel. Ancak, bu-
Kudüsten btıdirlldiğine göre m~bedinden kalan blrlcik parça- güctınün yettiği niS'bette müdn- rinin Stallngrad'm şlınallnde Rus kuvvetlerine artık kayb?l· rndn işaret ctmeğe değer bir nok· 

bu ehlrdeki ağlama duvarı _ dır. Museviler muayyen zaman- faaya yardım edtyor. Volga kıyılarına kadar geldiğin- muş gözile bakılablleceğlnl söy- ta var; nıükafat meselesi... Mii-
ş yı da bunun önünde toplanıp a~la- Alman kumandanı da taarnı- den bahsedilmişti. O zamandan- lemiştı. Fakat şurasını da unut- kAfatlandırmakta gnyc, gayreti 

kılmak tehlikesine maruz bulu- şırlardı. za devam etmek için yeni takviye beri bu mıntnkada bir hareket- mayalım kl Harkof, Odesa, Sivas- arttırmak ıçtn teşviktir. Binaen-
nnvor. Bu duvar, !sanın ölümün- Reuter ajansının bir telgrafı. kıt.alan istemiştir. Kuvvetli ha.va ten bahsedilmedi. Bundan anla- topol ve uzun müddet §lddetıe aleyh verilen mtikftfat, ona hak 
aen 70 sene evvel Titus tarafın- na göre İngiltere duvarın tamiri te§ldl1er1nden ve devamlı yar- f,lhyor ld Volga kıyılarma gelen müdafaa edilen diğer ıehlrler kazanam memnun edebilmeli-
dan tahrlbedilen Süleyman'ın lçtn bir mimnn memur etmiştir. dımlar gören Alman hücum kıt- az mevcutlu küçük müfrezeler- diişmüşlerdlr. dlr kf, istenilen gayeye vanlmıs 

- -- olsun. 
Q' ' ıa d 1 kadln bf r batında Sergide birincillği kazanan at 

Tıtar.:~11~ n€~~~~~- ~~ı~d~:.~. YW= 1 Serbes sütun 11 TARiHTfN SAHifflfR 1 ~~~1;~;~~~~1~·~'. 
de m,adam Leydon adında bir bunlardan büyük bir kısmı y8.§a- Edirnedeki abidelerimiz- Gerçi, böyle bir seçmede hRY''n• 

k~wn biıibirini müteakip beş mamakta, doğduktan sonra m- den biTini harap Saltanat ru·· yaları ve nmın birhıcllik kazanmasından 
·uk ğu mektedlr. Kanad.adald beşhlerin . köyliintin duyacağı ha'Z en bilyiik ~c w do rmuştur. Bunlardan büyük şölıret kazanmalanı hep- olmaktan kurtaralım manevt mtikifattır. Hayvan ~a-

kısı oglan, üçü kızdır. Beşizler- stnin yaşamasından flert gelmek- hJplertnın saf yüzlerindeki sevinQ 
den iki kız y331yamamı.ştır. Üçün- tedir. 1934 mayısında d~n bu Bundan 465 &en• evvel EdJme>nın d ı t "' ' al:\mctlerl de bunu çok iyi gös-
cü_ kızla lk~ oğlnnm sıhhatleı1 beş kardeş otmdi sekiz y~nda- batısında ve Tunca n~hrln1n kenarın- ev e agacı e terJyordu. Fııkat, .mademki bn 
mnkcmmeldır. dır. Bir batında doğan ""' hepsi cıa btzcıe ilk tıp medresesını, bima.r- manevı zevki blr do maddi taltif 

Beşizler za:nnedildiği kadar na- yaşıyanı yegA.ne 4'eşiz.ler bunlar- hanesini, mtsatırhanesını, qhaneslnl lle arttumak istiyoruz: verdiği-
dir değildir. Bunlara birçok mem- dır. de t.tratına alarak yapılnu§ ic;lnde:ı Yalnız eakl çağlarda Cleğil, Or· mesi hiç btib'ad •edilecek bir mesele miz mük!fat lıiç detrilsc onu!l, 

,. , ve t1ı§mdan her geyirclstn: hayran ~- taç~larda dahi her devletin kuru· değildir. saatlerce uzak köyünden haY'•a-
0 U dük Sesine koşan baflklar rak~ bir r!bid;;n1k (Sl~n B:el~ lu§Unda bir takım u.turelere, e!aane- Nasıl ki, Yüz yll muharelieısinde nını sergiye getim1ek için çt>.ktl-

:~ka~ vam.:nm1arca !tını ~lr Z:ru- !ere, hllrikalara vlicut verildiği ıörü• şen~. ve ıaf bir Jan Dark Fran$ayı ğt zahmeti karşılaynbilmelidir. 
Hint Okyanusunda vnpurun mektedlr. ret halını almıştır. lür: bu devletleri kuranlann nesep· lngi)ızlerden kurtannağa bir meJek Bu hususta konuştuğumuz nJa .. 

düdük sesini duyunca, o tarafa Bu sayede balıkçılar, fazla d1y ,__d tti ın tü lü se le-' leri güneşe, ilahlara, peygamberle- vasıtasile Allah tarafından memur kadar kimseler de pek tabii ola· k~an bir nevi balıklar yaşamak- zahmet çekmeden istedikleri ka- Şlm e A.a. ar r"' r e r ,.. k b k h ı bal d'ld'W• hakk d bl im il ·· ·· 
ndır. Balıkların bu Adetini bilen dnr bn ık avlam n ar. u tescyyübtl ytıztınden birer taı yıltmı olunur. ıı.re&ete geçm 1 ı. maalesef vilftyct btçesın c n-

t ı akt dırl B mlz §U veya bu devrin lhma.11 veya re, meJt 1 8 a raman atına eh 1 _,_ıııı ınl ald~am r an e rak aynı mm flei~sur.dtdılerbve 

e o civardaki adalarda oturan balıklar o kadar aptal şeylerdir hal1ne gelmlşlerdlr. Bunlann blr da.- Oamanlı tan1ıinin Ok ır\l:ı: elli ae- Bunun gibi gerek Ertuğrulun, ge- na aynlan tahsisa Jdfayetsiz. 
halk, ağlarını denize attıktan kl, dildük sesinin geldiği tnrafa ha yertnc konmnsına ne biltçemtz, ne nelik devrcaine ait rivayetlerin bir rek oğlu Gazi Oamım Beyin kalbi~ llğl yüzünden daha geniş te cb-
80nra canavar düdüklerini öttür- koşmak için denizin sathma çık- de asrımızın ıcaplan müsaittir. Za- çoiu Orhan beyin riklbdan Molla rir:ıde emellerin makesi aAyılabilo· bilslere gtrisilemediğini tee ürle 
mekte, bu sesi duyan balıklar o tıklan zaman insan el ile de on- mo.nımıza kadar yaşatılan, ayakta Ayu ve oil'1 Yah}I Fakihin ifade- cek saltanat rüyalari görebilecekleri nnlattılar. 
tnrafa koşarak ağların iç.ine düş- lan tutmaktadır. durabilen bu mllll servetleri korumak lerine isiioat eder. O.manlı hane- de iıtlmalden hariç ~!'l~az. Her VilfiyeUn bütçe tahsisatı nııı 

çarelerını d!lşlhıellm ve bulalım: Yu- danının ıilaileai de bu zamanlarda halde bu rUyalann ııörulmliı olmak olabilir Fakat fi sndece talısisa-
5 üt veren 'ag-aç kanda sllıd1 geçen ye yerli &halle~ meydana konulmUf .,.. ~. (tcvari- ihtimali neaep ha~?ald rivayet- tın d~cık çerçevesi içine sıkış· 

Yeni İmaret diye anılan Bayezit ca bl lli Osmanlara) ıeçlrilmi, olma· lerden daha kuvıvethdır. t ak lhımd r Bu mUhim 
mllnlıı bu pheser Tilrk mlmarlslnln hd B .1 .1 in ıhh tin1 ısat Yal 1 llh etmek lıterlm ı.nnam 1 • Brezilyanın insan ayağı bas- Brezilyalı bir QOk çifçller, bu yap.tıı~uı için alınması azım gelen kır. u

1
1111 en ~kak k~ hl i,; lı:i • ei; zJ::n Be;• talih ._ prt- ~e tahsis edilecek başka gelir 

mnmış onnanlan nrasında sütlü k fa dalı batı tlştı k 1edblrler w kısmıdır mrı hemen ya- ce yazı 1 Yeya m ea ç. • d - h menbalan aramak gerektir. 1\le-
llsare çıkaran bir nebat keş!e- pe Y ne ye rme pılma.sı gereken tantlrler, dJ.lerl de ve.ika yoktur. Bunu nakledenle~ lar mOaait olmayıp -_ namuu ane- selli, yine ayıu gaye Ue te.rtibo-
dllıniştir. Nebatın sütlü usaresi, için ormanlara akın akın giderek esaalı tamlrlerdlr. aruında Ertuirulun babasının la~t dan~a ve devl.etbıe ızaEe eylemek Iunan .at yanşlanndan istifade 
koyun ve inek sütlerinin aynı tohumlarını topl~lar vo ten;. Bu camide tnrtbl kıymetine paha halclunda bile lhtillf buhJJMluau lc.abil olmaaa7dı, meı~ll Konşada dil mez t? Bahsi müşterekle-
evsafını haiz bulunmaktadır. dJ tarlalarma ekm~erdlr btçllmez, takat bucQnltQ ıar.ur altın- Mlde müve:rrihler birlbiıiııden fark- hükmeden Karaman &ylerl Omıan- e t d ~ rtr B 

1 --------- • dt. eo.ooo Un. tahmtn edeblld1ğ1m h rivayetlerle bu ne:eebi Türklerin lı beyliltn• ıalip ııelip Selçukl dev· rebll atlvuç ~~dsu P;:-8 ~il ıy~~ ii~ 
bir c:tı.uıle tapım nntır ld her noktalı b\b'ük hakanı Oiua Hanın oiulla.• Jeti makamına onlar kaim olaalardı e ere ,, ...... e esa e ç 

Bir Bulgar gazetesi IUks köpekle- gayet anattlrane kabartma çiçek· rmdan Gök Hu yeya Gün Hana. ealr.I mUnnihJer nezdbıde bu kadar bir mlkdar, meselA birer kt~nış 
. . . , d . . . . , m es 1 i 1 ti ler, yazılarla 1'1enınlf mUMnna OY· penamber !.bakın otlu A!ysa, Nu- kıymet bunan bu mlnm tebıir- hattA ~r kuruş v.ammcdıl ~. 

nn O uru n S yor maıarııı. atıaıenmıt,.. bunun berıert- bun oilu Y•fe.e kadar yürtüyor- ler ortadan çarçabuk kalkacak, unu· yarış merakhlan bunu da ıı:e'"e 
Bulgarlsianda ara sıra köpek- ka bir §ey yemezler. Çok defala- 11e m dıflertıe11aıbn f&1dıı.lı kabart- lar. , tuluf ~decek, bu defa da Karam~ seve vermekten çekinmezler. Bu 

lerin itlaf edilmesi hakkında ses- n pastahanelerde b& lann ma madent p._bJarla besenmJştlr, (0.manlı bnpan.torluiunun lr.:u· l>ey.erınln ceddi olan Nure Sofu - para lft"ll milkAfatı tahsisatına 
ler <'lkmaktadır 'Ur milyon ka- ıÜks köpeklerine ......... y1:rd.1k Her sene blr no def& rttnıerce, ba· ruluıu) eaeri eıkl SelçukJ tarihlerlnr nun kutafyet hlk!)-eleri meydan ala- Illve edlHne bir bayii yekiln tu• 

· " ı--"° • a.n d& haf\l&rca nelılrlerln feJeU- d ı_ ,__, 1 d "----•· cakt:JI tar dar olan bu köpeklerin derlle- leı1 de ftlddlr. Açlıktan muzta- d • ve en.au 1Utap arın a vwuaıw . • 

ıinden ayakkabı yapılması ileri rip olanlar bu hali memnuniyet- :;!an b~~~ ta. ımlarm ıçın ~ banedaJUnm ,ecer..ı haliinda blı • Bu mUllhazalardan 10!'ra Pf:t· Sergilere heyetler davd tdip 
sürülür. Fakat bu defald ses sizlikle, nefretle karşılarlar. Lüks metr~ar kısmı otı~~mve :;ı11• kayıt ıörUlmedilı:ten batka Süley- tıiimb: hitap n rU,,a rınyet e • yerilen dyafet masraflarından 
BııJgaristanda lüks köpeklerin de köpeklere verilen bu pastalarla. mış b!r halde bulunmaktadır. Yarın man Şah ,,~ Ertu~ Jılmlcrlne bile i~~ GuJ blı sUıı ldSylerde yapılacak tasanıı.fun 4

8 
mlika• 

ırnhn edilmesi hakkındadır. Ut- küçük çocultlar peklll doyarlar rulann ümtısına kapılarak tamamen t~dUf edılmediiiııe dikkati celbe- dol&flll&ia cıka.r. Akf&Dl olunca blr tat tahslsatm.4a epeyce faydalı 
ro ga?.etesi hiç faydası olmıyan ve bu lüks töpeklerln dertle- g1tmeme.t için bu b.pı hemen 7er1n- cııyor. fakih. · konar ET eahfbl ml-
lü kc:; köpeklerin So!yanın belll rinden küçük çocuklara patik de den çıklJ'ılmalı n taını.rı yap?ldıktan Milvemh Au efendi de KUnhUJ . ın ;1:ıı d bul olacap kanaatindeyim. 
başlı caddelerini kfrlettlklerinJ yapılablllr. Lüzum.sus Ulks kö- IOllr& fe;rer.an.lann önQne ıeçlllnce- Abbarda Oaman pzbılıı bu ne.ııep aa~inex j arda d bh:°• b' Cemal Refik 
yazıyor ve diyor ki: pekleri dururken ın.na bekçilik ye ka.d&r .. hrln mtınıdnde mahafaza madd~ haldwıdaı rtu•nı un ar ın a u nan il' 

«Lüks köpeklerden öyleleri var- yapan köpeklerin köy~erde öldü- edllmelldlr. Yerine de ıJmdlllt ve - Biz nlkılizı eıahhini ancak ~olep: . ~lr ~~I ;:::•• fk~ 
dır ki, et ve beyaz ekmekten baş- rillmelerl yerinde değlldir.» aleJldı blr tapı taktınlabmr. HUda bilir! unu abr ıyu ı;ı r re 

• Yine ~en b§ m!n&relerbıcıen biri- Diyerek kendisinden evtvel ıelen ka:,:e~d d bLm, 
1 f pnotizme edilmiş Vaziyette aşk nln ,erefe.sı altından bftya blr taş müverr~lerin blldlrdlklorl .tl!llenln Di erekn~ta~ı alıp tl:dm ile raf 

d~ftf, ca.m1 snça.tlanndıı. da tahrt· aıhhatinı hlo teyldedeınlyeceiini an- 1 

Slrfartnl SÖylemfŞ ~=eK!dl~ıı:~~n=:: ~~ak_ iat~r. Öırle Wımkı edile- Ua~l·- Bu ne makule kltaP"' 
. . •• bılır lü. mUvenlblu All Oamanm · Isvıçrede Berne şehrinde çıkan sa.k:t.nlerinden uzun ve &an§llll ~-~~ !,~dauıı -~~"!0~•rd.!· nesebini poyaaml:)erlore. Qiu. bana hr0~. k'- F·-ı_n...· 
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tizrne edilmiş bir vaziyette iken yolda raslıyarak kendJahıden 1za- olduğu cD>t eski e.serlerJ.ınJıe kll§l da nedan~.ın tanU.Jeroffnl. QametJnl CAvabmı Terlı. Ertulrul 1U9AI'. Ev ecnebi memleketler: Benell~l: 
blrlsile ftşıkane münasebette bu- hat IBtemi§tlr. Dellka.nh, köyl~ çok husu davrandılım m1Dınunl- uzaklıltöklerile de bellrtm~ O.. aahlbl n hizmetk!rlan uyumak Uze- 1600, altı ayb~ 1900, tıç ay~ 
lunduğunu söylemiş olmasıdır. nün kendtst.nden izahat tstem1f yetle ıördftlümtız Ounıhuriye• h~- ına.n ıaltanatına bun'ı)Pla plı kat re ~ee muahaf b:ııainda el 1000 kuruştur. 
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için mcdyumda!n başka bir er- SlnI çekerek öldürm.Q§tür. Bu c1- • Reı.sam Faat loyb&n ~d~&loden =db ~irul vektlndo bir aaat kadar uykuya do.- Müdür: %0497 
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ra a.va aQrum anı o1i rot c e terit o UQIMll v• ı Anı _ Mademki ıen benim k'el!.mi 11 .LU 

Ç bfr bfta zarlmda TUrk Havo kuru• Olemasma. miltesavnf ıeyh}ore •il lia~lmlme hul&u kaib De hayle ti- E. 10,02 11,42 11,00 9,2~ 12,00 1,Sl 
OCU k arabalartnl korumak (Çf n muıia nt@daolarimızdaQ ı.lmlerini mUliybn aol909li ruhani bir hMct kil ı:im etthı ben de ıenln ovlA.dıni dev- Va. 0,09 8.48 lS,06 16,Sl 19,06 20,39 

Amerikdda emzikte bulunan yen kIAksonu çala.cal{, bu düdük vermlyen Oo zat tarafından , f O' OO, Muhit böyle ı~lere hU.nU kabul let ve aaİtanatla tekrlm etthn ı tdarehan~ Bnbıo.ll elvan 
çocuklan otomobll kazalanndan sestnı işiten otomobtı kamyon deri Iabrlka.tartı Yani Tl.ryan<ıafllldb g~atermeğe pek mUsalttL .8A%ı Frenk mUve.r.rihler Ertuğru- Acımusluk sokak No. ıs. 
korumak 1çJn poU.c:re yeni bir vesalr nakil vasıtaım ,.1V'uk t 'OO, deri Ye ltaaclo taol.ri Nipn ~UmU§lu~ olmıyan, gcçlrdfll lun lslainlyetinClen tUphe ederler. n•Iİİiiiiİıiiiıiııııilm•llli•mıuı 
t dbl 1 t ~ır ~ , rab ln 1 t.ftA- ' Y"" Hmtıryan 1000, Salamon Çipr~ glSçel:>e a§lret h"1atı içinde b18.m B 11 h i dl Dah b" d 
e r a ınrnı~ Jr. Bu tedbire gB· a ası geç c ye AAUa.r bulun .. f 000, Yors{ PJtr.., SOO, lolianta ıa· akideleri hakkindakl malCtmaq pek .u ,fup e yenı z r. a ı~ ye~ e 

re çocuk arabalannd~. klakson duklan yerde duracaklardır. Bu Mbi Hikmet Abdullah ıso. Öerl, mahdut kalan ıal calbll Ertuinılun ~t t wrette tem.ekkUn etm.emı§ Türk 
denilen otomobll dudilklerlntn emtr hilAfına hareket eden §0- kö 1 ta.el • N . T led 200 bl ruh" h d 
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• yolda giderken mütemadi- lacaktır. lunmuılardu. olmuı ~ulunduğu kanaatini besJ~ (Devamı aah.ife 6, ıütun 3 le) 
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AKŞAM 

çok çeşit hnzırhyor. 
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.rı~ AKŞAM ..:lR HİKAYE irfanın hikayesi Tarihten s8h.ifeDer 
. ~, . . •f~w 

'(Baş tarafı 5 inci ashifede) 
Ertuğrulun bütün gece mushafa 

_,,. - . 

ç.e~ler akıtılır.)' 

"Şair irfan kulağ'ına. eğildi: l yoı, bana ikramda bulunu.yordu. İki- karşı aldığı tavn vaki cliyo kabul 
- Riea. ederim, güvertenin nUıa.ye- de bir: edeMelt, ibunda islamiyeti yeni ka· 

\1:D:dekl iskemlelere ilerleyen erkekle - senı nasıl sevdiğlinl, burasını l>ul!in.!in bir Clelilini değil, mi T"Uırk 
IJUllllda.ld genç kadına b~.. Sana. ikinci• bir evim addettiğimi .. nasıl an- ruliunuıı Mabuda kaf§l ta~ıdığı de
onlara dair meraklı bir biltii.ye anla- lata.yım bJJ:mem k1 .•• Bir gun gelme- rin ve biiyük tazim ve hürmet duy
~ağım ••• diye fısıldadı. sem blr gün uğramasam yapamıyo-- gusunun is1am1 bir tezahürünü gör-

Osır.an ile;:r !>u rif,yasini Şeytie 
anlatır. Edebali: 

- Ya oğul Osman 1 5aQA "!fj iıo
nin nesline pMlŞabhk ver04. Ma.
tuluk' o)$!1lll Kızımı al. 

Gösterdiği tara.ta. baktım Uzun~a rum... diYordu. . k dah d ... ı 
boylu bir adamla, alımlı, esmer blr Yo.zm. sonlarına doğru idi, Bit gün f.:e . a o~u 0 ~r. .. _ 

Oiyer~ Mal hatunu niliablamağa 
razı olur. Böylece rüya genç muha
~ple Şeyh kiz.ımn evlenmeleriıııe yar 

bdın oturacak münasip y~r arı- yine onu evde bıra.km~ sokağa. çık- Gene Ertugrul brr gece ruya.sm-
1111.orlarmı'" gibi etrafa. göz gezdlrl- nu.ştım. • da görür kic (Ocağından bir su A 
"' "I •-' b · ik raf k ı Bjz rüyani'n şıli paşa za<le ile """rlardı. Nihayet bir sıraya iliştiler. İşim çabuk bitti. ve evime döndüm. Kaynar: u su gıtt çe et ı apar: 
.,,..., d · h 1· ı· ) Li'itfi paşa tarihlerindeki sade tas--Ye Ir!an anlatmağa. b~ladı: Anahtarla kapımı açtım • .:Acaba. git- entz: a ıne ge ır. 

- Kadının yanındaki erkeği eski- ti mi? •• > di,ye F1kı-ctı düşünüyordum. Ertuğrul ib'u rüyasını bir drife> ta- virini naklettik.. Osman b'eyin aşk 
denberi tanının. Adı Fikrettir. Yıllar- Lak.in kapJSJ. açık duran misafir oda.- bir ettirir. Bu zat Ertuğrula rüyayiı macera.sinı tatlıya bağlıyan rüyasım 
dır birbirimize selam verdiğimiz, kar- S'.nda bir gürültü işitince onun evde ....:. Senden dünyaya gelecek bir şairane tasvirlere pek müsait bulan 
'1}aştıkça. komı.ştuğumuz hal'de pek olduğunu anl~ını. oğul ile onun evlat ve ahfadı pü~ müverrihler hayal ve kalem Jruvve-
n.mimi değildik. Bu zat, bir gün, bir Şapkamı yerme astım. Ve odanın bir asltanat kuracaklardır. tile ~li işlem.işlerdir. Bahası gibi 
it için benim geçen sene çıktığım önüne gelince derln bir hayrete dii§- Oi tahic d r okuyup ırazması ohnıyan Osman 
ıapartımana geldi. Orayı bl!lısin değil tüm ye e e · · beyin pelki adlanni bile bihnediii 
m i? •• En üst katta, manzarası pek GÖrdu-~üm ma~"""a. ım tdl·. B_ iraz 90nra oğlu Osman dünyaya d l . ıs •u.cw. .. - 1 ağ an, nehirleri sayarak çıkan şid-
güzel, iki odadan ibaret küçiiık bir Fikret benim geldiğim1 WLmeıniş ge ır. ... ' .. .. • • . cktli bir rilııgann ağaçların yaprak-
yerdir. Ehh, ben de bekarım. Zaten olacaktı. Açık pencerenJn önünde Ertugnıl sulalesırun saltanata naıl lannı iki kıtaniiı mültekaaında iki 
büyük yere ihtiyacım yok. •• Buara.sı ayakta duruyor, ka.rşıkı apattmıan- olacağını teıbfi,r edeiı rüyaların en 
bana yetiyordu da artıyordu bile... !ardan bl.rl.ne garip garlp işaretler ya- parlağı Gazi Osman beyin aşk hika- yak'ut ve zümrüt arasinda yerleşti
İşte bu Fikret o apartımanı çok be- pıYordu. MeselA. ka~lnl tutuyordu. yesine karışan rüyasıdir. rilmiı bir mücevhere benzeyen 
ğendi: Ba.yılacakrnıJ gibi bir takım aca.yıp Osman Gazi Şeyh Edellalinin za- Kostan:taniyıeye doğru kılı~ gekl:inde 

- Aman ne güezl yer! .. Tevelcltell hareketler yapıY:ordu. Şöyle ka.tamı viyesfne devam eder, Şeyhin mürit- dağıtt1ğİnı göstenni§Jer, lstanbuJuu 
e kadar nefis şiirler yazmıyorsun!.. uzatıp baktım.. ll1!rdeki npart.ıme.nda lerile halkaya dahil olur, zikirlere ~aptina ıı>u rüyada bir i~rel g~ 
Burada insanın şair olmamasına. im- da blr genç kadın... :..+: ~k d d" mü,lerd!J'I 
k A ? d' d F''kr t k d " - b ö - -y~ra e er ı. G 0sm "'1 "-"'n var mı •• ıyor u. • e ar asını onup enı g run- G . t lj • b" .. ş hi azi an ve og u Otnan bey .. 

O gün iki saat kadar oturduk. Çene ce son derece şaşıtdı.. Ayakta garlp ~ enç H a~ıre eyı ır gun ey n ler eri.Vayı tahakkuk> ettirerek bir 
çaldık. İşte bundan sonra. Flkrettc garip hareketlerde bulunmasını şöyle kizım gorur; !ş~ olur; ktzı Şeyhten saltanat kurdular. Evlat ve ahfadı 
bana karşı bir samil!liyet, blr sevgi, tevil etti: i8ter: Şeyh vermeğe razı olmaz. 

A___ b k 1 ÜÇ asır içinde bir kaç imparatorluk 
bir alfı.ka. bir şefkat ki sorma gitsin!.. - Açık pencere önünde jimnastik vsman ey aş • e em ve ıztırap-
Hergün bir kere uğramadan yapamı- yapıyordum da!.. larile iki sene geçirir; fakat zaviye- ve kırallık devirip lstanbulu da al-
yordu : o günden sonra bir daha beni den ayağınİ kesmez. dıktan eonra Viyanaya dayandılar. 

- Inmır mısın?.. Senl kardeşim kardeşinden fazla seven sevgili arka- Bir gece bu zaviyede yatarken Ss.ltanat ağaeinın gölgesini dünya• 
gib, belki ondan da fazla seviyorum! .. daşım semtime uğramadı, Ne olmuş- h.:Z ıüya görür: nin Üç kıtasına yaydılar. 
diyordl1, tu acaba~.. Nereye gitmişti?,.. Ne (Şeyh ile yanyana yatlyor1anmş. Faht sonra gene b'u sülaleden 

Lakin bir kere geldi ml, saatlerce aleGml~e ldl?.t.l t rd ğ 
1 

E<le'balinin göğsünden bir hilal çı- yetişen mütereddi şah,,iyetler bu 
gltmek bilmiyordu. H:ılbuki benim e ıp saa erce o u u u. g tmek k . "k ı.. •• .. b d' L l' . 
işim var, güciinı var ... Bereket k1 öykı bilmediği günlerde ondan çok şikfıyet lar; kgıttid'çe .• ;?~;Y'1r• . e Sır na ı~ı muazzam gölgeyi kısalttıliça · kisalt
pck ı:.ouu.~kan bir adam değildi, Her etmiş olmama rağme şimdi kendlsi- a ır; en ı gogsune gırer. onra go-- tılarl Kimi atalet ve gafletle, ki.mi 
zaman oturduğ:.ı koltuğa yerleşiyor, nl adet;\ arıyordum. ~a. alışm1.1tam. b~ğind.~ b!r ağaç biter, bu ~a bü- cehalet ve taassupla, kimisi :ıevk ve 
hazan gazete okuyor, bazan pencere- Birdenbire esrarengiz bir surette yıı;r; golgesı etrafı tutar; agaçlar, safaya mecl\ibiyetle ibu ağaca layık.i
den etrafı, o eşsiz manzarayı .seyredi- ortadan kaybolmasını da merakla dağlar, ovalar bu gölge altında ka- le bakmadılar. Nihayet etra.flanni 
yordu. karşllıyordum. Acaba. benim birden- lır. Her dağın, ağacın dibinden su- alan tufeylilerle birlikte doymayan 

Gün geçtikçe samimiyetini arttırı- bire eve dönüp kendisinl pencere lar çık"ar. Bu sulardan halk1n kimi hir iştah ve hırsla nüsgünü eme, 
yordu. Artık sabah akşam günde ikJ önünde yakalam.amada.n utanllllf da içer, kimi bağlarini ve bahçelerini, eme ağaci kuruttular! 
defa gelmeğ'e başlamıştı. Bana karşı mı böyle hareket etmişti? ekinlerini suvarır· dolaplar çevrilir, Süleyman Kani lrtem 
bu muhabbetin nasıl ve neden doğ- Onu 1Iörüp gönlünü almak istiyor- =======·======================== 
duğunu bir türlü kavrayamıyordum. dum. Fakat ra~elemiyordum. 
Daha. düne• kadar ne derece resmi Bir gün evimde. pencerenin önünde 
idik!.. Halbuki şimdi!.. oturmuş. dışarıyı seyrediyordum. 
Barı geldiğine göre karşı karşıya, Karşıkl apartunarun balkonunda ıa

konu.şabileceğimiz mevzular etra.fında civert pijamalı bir adam gözümelD.ştf. 
konuşabilsek!., ~e gezer? .• Sözü sözü·· Güneşe karşı ot.urmuş, kahve içtyor
me, düşüncesi düşünceme uymaz bir du. Bird~bl~ sonsuz bl.tı hayrete 
adam' .• Meslelderlmlz bil'birlerine ta- düştüm. Çünkü bu lacivert pijamalı 
mamile zıt, doğduğumuz. büyüdüğü- adam bizim Fikrctten başka klms& 
müz muhitler başka ..• Bazı tesadii!- değildi. 
!ere bızi tanıştırmış, işte bütün müna- Orada ne arıyordu?.. He!e böyle 
sebıtlmiz bundan ibaret!.. sırtında. pijama, çıplak ayaklarında. 

O halde neden gelir, tJ.eden sa.at- şıpıtık terliklerle!.. Kendi kendime 
lerce oturnr •.. Fakat öyle kusura. fi- t.belki benzetiyorum! .. • dedlm, Fa.kat 
IA.n bakacak adamlardan d<'ğf!cU. Pek bu esnada beni gıcık tuttu. Ök:silr
vurdum duymaz görünüyordu. Hatti dilin. O bunu lşlttıl ~ ba,ını Jtaldl
Çok defa kendisine: rmca göz göze geldik. GüH1.msemeıte, 

- Fikretciğiın ... Beni mazur gör •.. selam vermeğe mecbur oldu. Balko
Sen burada otur... Ben öteki oda.da nu bana yakındı. Dayanamadım. 
bir takım yazılarla meşgul olmağa Seslenip sordum: 
mecburum: .• diyordum, - Ne anyorsun orada? .. 

o hemen cevap veriyordu: Bana şöyle cevap verdl: 
- Rica. ederim, sen işine bak!.. - Burası benlın evtm •.• Ev!endlm. .. 

Haberin yok mu? •. 
Ben bu evin yabancısı mıyım?.. Ml.-
safır muamelesi görmek istemem,.. Kardeşlnden ~ sevdiği için her 
Bu o~ada ne güzel kitapların var... gün evime gidlp gelen, kapımın eşi. 
Zaten onlarla .meşgulüm! .• Ça.lı.ş sen, ğini a.,ındıran sevgill dostum beni 
çalış!.. düğilnüne bile çağırmamıştı. Onun 

Ve ben öteki odaya gcçlp, saatlerce sevglslnin sebebinl ve bizim apartı· 
yazı yazıyordum. o da. lçeı-lde gazete manın manzarasının giizelli~lni an· 
okıı•ıor, kendi kE:ndine oturuyordu. !adınız ya,.. Şimdi biraz Derimizde 

Lükin hiç böyle misafirlik görme- oturan kan k<'caıun hikt\yeslnl be-
mlştiın, Hatta blr kaç defa ona: ğendin1z m.l? •. 

İrfan sustu ve bir sigara yaktı. 
- Ah Fikretçi~im .•. Ben bir arka-

daşıma kn.do.r gitmek mecburiyetin- Hikmet Feridun Es 
deyim. Kusura bakma... demlştlm, 111111111111muıı11111n11n11mnım111m1111ıııınnını•-•>H-

O: 
- Canim. beni yabancı addetme 

dedik ya... İstediğin yere git... Ben 
senin odanda oturur, o mükemmel kl
ta.plarından istifade ederim, ·İstedi
ğim zaman da çeker kapıyı giderim ... 
Haydi sana gtı?e güle... Rica ederim 
bent düşünme! .• 

* Üsküdar Halkevin<len: 26 ey
lul cumartesi saat 16 da Dil bayra
mını evimiz atağıdaki programla 
kut1ıyacakbr: 

1 - istiklal marıi, 2 - Dil <le'Yl
riminin manası (Yunus K9.zını Ka
ni), 3 - Halk edebiyatından par
çalar (Kenan Sarıer), 4 - Öz 
Türkçe edebi yazıların okunma.si 

Toprak mahsulleri ofisinden 
Otomatik telef on santra il satılacaktır 
O L 45 tipinde Ericsson marka otoma.tik telefon santralı 32 dahlll aboneli. 
3 Harici a.bonell 
5 mükAleme devreli uaynı anda on makine bera.ber konwıabilir.• 

harici dahile ba~layan mutavassıt telefon maltlnest, kuru redresör, unla 
nhımı ve 2 adet 24 voltluk a.khmülatör bataryeıslle komple. 

tsteklller1n santralı görmek il:c:ere umum müdürlü~ÜZI) müracaat et
meleri ve 30/9/942 tarihine kadar tekliflerini giindermelerl ilin olunu?'. 

d0219:t 

Eleıkirt Mal Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan ~; 
ı - E1eşkirt kaz'a&nda yapılan bükfımat blnası ikmali Jnşa:ıtıdır. 
2 - Keşif bedeli 33008 lira 89 kuruştur. 
3 - Eksiltme 24/9/ 942 peı.~embe- güııii saat 15 e kadar k:ıp::.lı zarf usu· 

me yapılacaktır. 
4 - Eksiltme şartname.sJ \"e buna müteferri evrak 11ra kuruş bedel 

mukabilinde Eleşkirt Maliye Dairesinden alma.bilir. Ve A~rı Nafia Müdür
lüğünde görülebUir. 

5 - Eksiltmeye glnnek için isteklilerin 2475 M.ra 67 kuruş muvakkat te
minat vermeleri ve Ağrı vilayetıı.nden. bu işe girebileceklerine dair alınmış 
vesika ibr&l etmeleri mukt"!z:idir, Bu vesika' için ekslltmen1n yapllacağı 
günden en az üç gün evvel blr ist'.da ile isteklilerin Agn Vllaycti makamına 
müracantlan ve bu müracantJarına şimdlye kadar yaptıklan benzer! ln
şaaLa. ait 1.şler1 ypabımuş '.darelerden aldıkları vesikaları raptetme!"Orl lil.
zımdil', Bu müddet zarfında ves!ka talebinde bulunmayanlar eksiltmeye gi
remeyeceklerdir. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 5 lfülncl teşrin 
942 pazartıcsı günü saat 14 e kadar Eleşkirt Mal Müdürlüğü dairesir.de 
müteşekkil komisyona. makbuı; mukabilinde teslim ea.eeeklerdir. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edilmiyecektil'. c10147• 

Liseler alım satlm komisyonu reisliğinden: 
Komisyonumuza bağlı 6 yatılı lisenin 13,000 çeki (Gürgen, Meş-a) odunu 

1300 ira tahmln bedelle kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 5/X/1942 Pazart~si günü saat 15,30 da Beyoğlunda Llseler Satın 

Alma. komisyonunda ya.pılacn.ktır. İlk teminatı 975 liradır. İsteklilHin 24.90 
sa.yılı kammun tari!atı dalrcsJnde hazır1ayacaklan kapalı zarnannı belli 
saatten bir saat evveline kada.t komisyon reisliği.ne vermeleri. Şnrtııa.me Ga-
latıasara.y ilse.sindedir. (10175) Cevabmt veriyordu. Pek tuha!ı.nu 

gitmekle beraber, ben de onu evde bı
rakıp sokağ'a çıkıyordum. Adam ml
s~fir değil, kene gibi blrşey... Neme 
lazım ... Bana zararı dokunmasın da 

(Hal~evi gençleri) t.a~~ından, 5 - Erzurum Transit yolu mi ntaka müdürlüğünden: 
T~msıl (Kaf~ Tamırcısı) Baltacı- Transıtı yolu üzerinde Cağdarlç mevkünde 27177/88 lira. keşi! bedelli 

Bazaıı elinde bir kutu ~ekerıe gell~ 
oglunun esen. ahşap köprli inşaatı 18/9/942 den itibaren blr ay zarfında ve pazaı;lık su-

Herkes gelebilir. retlle eski llfuılannda y::ı.zılı ~artlar dahilinde ihaleye çıkanlmı§tır. o:l0249D 

23 Eylül 1942 

;' 

~~da paıdl§abm ~ ~ evine götüreceA'f,m.. Orada, d~anu\ 
istıjyen cariy~~erden birc;oAu ümit- .sihirbaı.lan bir araya gelse seni bu-
l~ kesnlıştt, Bunlarda.n. blI'kaçı lama.z. 
~ g~ olmak emel1ne dllş..: - Ya pad.iıŞa.h ckellesinl getirin. 
milŞ'tD.; ha.ttA. sadece butı,unla kal- göreyim!ı> derse .• 
rmyarak ileride pa.dl~ah kllJ:1SJ. olmayı - Zannetmem. PadJ.,ah, eceme 
d~ kw:ımuşlardı. Dördüncü Murat ölen kimsenin başını kc.stlrmez, Bu, 
rahatsızlam.nca. bütün bıı em.eller su- Adet olmrunıetır. 
ya düşmüştü. Pad.14aıh ralıatmz!an- Asünıan o anda kurLu!.a.rak haya.ta 
dığı z::ı.man kadınlarla. meşgul ohna.z, çıkmış gl.bl sevindi. 
hatıta. en çok. sevdiklerine blle ilti!a.t - Ah, sen ne kadar iyl bin imaü-
etmeZdl, sın! 

İşte sar~ !9 yü2111 bu halde iken. Diyer~k başını Hanızanın omuzu-
Yedikule®, yatan AsOma.n. da. a.f na dayadı.'. 
ümlcllnden çok uz&k, keder ve teessü- Haınz.a.: 
r~n ~ ya~ dökerek gece gün- - Artık ağlamıyacaksın, değil mi? 
düz ~lıyot ve Ta.n.ndan. her dakika.- Dedi ve genç kadının saıç'.arını ok-
da ölüni.ün1l. Jsttyordu. şadı. * Asüman· başını kaldırdı: 

Bir sa.balı Hamza gözlıerlnt açınca - Ne zaman yapacaksın bu Lşl? 
gülmetı;e baO].adı o gece ıüyasın.da. - İster-sen yarın •• 
Asü.manı gönıı~ - Pekil!A. Ben yarın ölm!lş gibi 

- Btt kadın bana nnstp olacak. görüneyim, Sen saraya ölümümü btl-
Diyerek hemeın kalktı •. gly.lndl. dir. Bakalım ne cevap geiecek.., 
Hamza rüyasında. Asümam. öpmüş- Böylece sözleştiler. 

tü. Hamza., şövalyenin kızını ılk dcra 
Eski ?tlya. tAbiıılerlne göre .:rüyada kuca.k.ladı .• öptü. 
~~ek, birbirine kavuşmak d~ - seni çok: ııeviyonun, Aöi.ıman 1 
meıdıl. Hamza. sevinçle zemin katı· Senin için canımı fedaya haıınm. 
na 1ndl. &."'Üman ayrılırken yavaşça sordu: 

Kapıda. duran nöbetçiye sordu: - Büyük annenin evi nerede? 
- Padişahm gözdesi ne l!emde?... - Edirnekapıda •. 
- Suyunu ve som.ununu biraz önce - Senden kimse şüphelenmez mi? 

götürdüm. Kapıyı açtığım zaman ağ- - Hayır,. 
lryordu, - Büyük annen bent i.'>t<'mezse? .•. 
Ha.mzanın vücudu ilrperdl. O, öm.- - Kabil değil. Oturduğu ~ bc-

ründe hiç ki~eye Asümana. acıdığı niındir. Ona ben bak:y.:ımm.. İhtiyar, 
kadar acımamıştı. Onun ıstırap çek- hastalıklı. fak:ıt çok ıyi bir ka<lın
meslne tahammül ede.m.tyordu. Ka- dır. seni görün\!e kim Lıiir ne ko.d:ır 
pıyı açb... yavaşça IA;erlye girdi. sevinecektir. 

Nöbetçi kapının dıfında. dolaşıyor-

du. • 
Hamza Asümanı h.asıı iistünde 

uzanmış gördü: 
- Uyuyor musmı? 
- Hayır., uyanığım.. 
- Nöbetçi b!.ra.2!1 önce a~ladı~ını 

söylecll de. Merak ettim.. 
- Benim ail:ımadığım. bir dakikam 

var mı? Her gUn göz yaşı döküyo
rum. Günün blrlnde göz yaşım bent 
boğacak •• 

Hamza hasırın kenarına oturdu.: 
- ~a. ço~ acıYortım, Asüman! 

Sen! buradan kurtarma..ıc l.stlyorum, 
- Elinde böyle bir kuvvet varsa, 

eğer beni buradan kurtarablllrseıı., 
ölünceye kadar minnettar kalırım. 

- Sadece minnettarlık para et
mez. Buracl:ı.n çıkınca ber,.'im olur 
musun? · 

Asü:ına.n tereddütsüz ceva.p verdi: 
- Şüphesiz. Eğer hayatta serbes 

kalsaydım, senden daha fy1 bir erkek 
bulac&k değildim ya.. 

- Benim iyi bir insan olduğumu 
nereden biliyorsun? 

- Bana acıyışından.. benim dert
ierlıni d.lnlemenden anlıyorum ki sen 

••• 
«Asüman ölmüş!» 

Ertesi sabah zlndan nöbet.çisi içe· 
rlyo girdiği zaman, her giinkıi gıbl 
seslendi: 

- Suyunu, somunuıı11 

Haydi kalk. 
Cevap a.la.madı. 
Bir daha seslendi: 

gefüdlın. 

- Bu ne tatlı uyku! Her g!ln a~
lardın,. bugün susuyorsun.. nedeıı '! 
Asüman boylu boil'Jica hasınn üs
tüne uzanmış, hareketsiz yatıyordu. 

Nöbetçi şüphelendi.. ayağile dıirt
tü: 

- Ölü gibl uyuyorsuıı! Böyle yer-
de insan bu kadar derin uyur mu? 

NöQetçi birdenbire üı ktü: 
- Ölmüş ... Kımıldamıyor. 
Geri çekildi.. yanıbaşında duran 

bir çarşafı üzerıne örttü. 
- Hamza bey senin ölümüne kim 

bilir ne kadar :ı.cıyacak~ır. Dün sn· 
bah seni bir hayli teselli etmışti. Za
vallı kadın! Nihayet sen de ötekile
rin yanına gittin.. bugiinlerde öie
ceğinl biliyordum.. çok a~lıyoroun. 
Bu kadar göz yaşı dök:meuın sonu el
bette ölümdür. 

çok temiz yürekli bir insansın! Eğer Nöbetçi kendi kendine söylenerek 
benl bu telAıklettiı'n kurtarab)liı'aen, kapıyı çektıt •• 
ölünceye kadar sa.na bir esir gibi 
bağlı kalınm... ya.lmz seni severim.. Ve koşarak Hamza beyin odasına 
yalnız senin olurum! gitti. 

- Ben scn.I, buraya. geldlğtn gün- Hamza hançerinin kıiıfmı parlatı-
denl)ert seviyormn, Müma.-ı ı Bu ge- yordu. 
ce riiyamda. seninle öpüstilm. Bu, Zindan nöbetçisi hazin bir sesle: 
hayır alametidir. Padişahtan at ümi- _ Sizlere ömür. rusfanıın _ dedi_ 
eli ke-sildl. o kendi hastalı~ı ile uğ- .. . . Asuman ô!müş .• 
raşıyor. Bu fırsattan 1st1.facte ederek Hamza bu i~in şakasına bile t:ı.-
senl buradan kaçırmayı. düşi.ınüyo- hanımül edeıniyccek kadar hassa.cılı. 
rum. 

1 
Her şeyi bildiği halde, hançeri elln-

Asüman birden Hamza.run kollar.· den fırlattı: 
na sarıldı.: - Ne dedin, Asüman ö:müş mü? 

- Beni buradan kurtar... Beni, - Evet.. ölmüştü. Üstünü ört. 
içine diri dirl gömüldü .. ğüın ~~ me: 

1 

tüm. Ve hemen size koştum. 
zardan kurtar! Sana. soz veı ı:yorum. Hamza zindana gitti, Asüm::ı.nı ör-
Yapacağıu bu fldakiirhktan h~ biri tülü bir halde gördü. 
zaman pişman olmıyacaksın! . _ 

. .. Ve bıraz sonra s:ıraya giderek. A .. u-
Haınza ne ya.pmak lstedığinl soy- manın ö:um haberini 1lkonce kızlaı-

ledi: .. . .. ağ11sına söyledi. 
- Seni olmüş glbi gostereceğim. Asümanuı ô:iim haberi büyü:ü hir 

Sara.ya. haber .. verecc!rhn. Pıld.işah. rüzgar gibi birdenbire herke .. ı ıc.
umarım. .. ki aıgomsünıer. dıyeeektlr. semleşt.ird.i Kuşçubaın: 
Ondan otesinl bana bırak! Ben her ı • · 
şeyi hazırlarım. Seni büyük :ı.ııncnıln (Arkası var) 

rozdan kaçırıyor karisıiıı ... Zira, ha- mu, olacak:... Karata Köşe, Yıldız kulağına çarpan bir gürülıü, yahut J kat b,unları burada ne maksatla kul-

e I• L L ~ • dun ağalannın bile kıskanılacak in- saraymda gördüğü usul üzere, lam- gözüne görünen bir manzara değil- knıyor ... > 

U R Ş 1 Ş E sanlar olduğunu, bizzat kendi izdi- balari yaiıar bırakmıı ... A,ca~ evi eli Sadece burnuna dokwıan bir ko- Usul usu! sofada il~tliyordu. Ko-
vac:.iyle ispat etti ... > nasıl ..• Ye acaba) ... > kuydu. kular artıyordu. O da, tütsü ve La• 
Hınh hırslı: · iYüreği eızladıı Tekmil hatıralari ansızın uyanı- hurların geldiği tarafa doğru g:di-

AŞK VE MACERA ROMANI c-- Aıh .•• - dedi. - Ali ... Bak c- Buraya kadar gelmiş1ien: onu verdi: yordu. 
l\lole şu talihe ..• Kim hilirdiki. Han- görebilir miyim) ••• Handam ..• J\h, Bu kokularl., 1Yıldaz sarayında, Bir oda kapısının önünde durdu. 

Tefrika · No. 74 Yazan: (VA • Nil) dan gi>i bir kız, bu derece müzaya- Handan ... Senin için .neler yapma- Çeınicibqmm dairesinde <le duy- İçeride biri varsa, farkedilmemck 
k'adaynllf ... Erkekliği dahi olmıyan dun>'... Ne muciııelel'... Bundan maz mıydı) için, yere tğildi. Ta eşik hizasından 

a· "dd t ü' l • d"b" d t , ... h .. . ·. . ' :f.min'o variım.ı, .•. > nr• da neler yapmağa kaCJir değ)- Gerçi orada bunJarln. manası a~· ibaktı. 
"'UP ı;s:.'ud et • ızkend rd 1~_ı e oRu: gı I ~telceıı yuzüınden_ bayii ken~ine Ye, ~badaki dilo!inceaf, zihnin- 'lim... Bir tek tebessümün için .•• Urdu Sultan Hami<lin hemen bü- Burada da lamba yanıyor. Fabt 
~,. ı osunu o ıa ı uıuu. u ge mıı • . •..1. - • -·- d ' .u_t•• .. .. .. ı:....:..._ "lm . . in .. kıf 1 b h ı.._ k' k Al l"d b' lii de onu tek ·ı · l"k.l • f Ç ttık yab d" _ , ue teKtar uyıın ı: l\.)A'<L Ul, YQzunun ~ua gu esı ıç tün esre.nna ıve o an u sa te rnıyır, ı~e yo ... e a e .ır 
lık rı:aksa~'l dm~.1muzıpfı ~{!b enlaık- .. <d.!t a B 11İi~-:;: __ ıye <lü- c- Ben ~eseydim, l>elki, hana de,il, aadeco eülmeei için ..• Razı- csağlr, cljlsiz> orada ba kokuların odaydı bur.:ısı. .. 

1 e egı' sır an ap ıun u, - en, ae -UIJI. uaulta d k ZI " lik Emi Se · d'"iınt dahi bil eob l ıktı" ibT d' Faka A "' k lk İhtiyatla içeri 
yüzünden yaptığını takdir ederek sıvı9İp gitmeği düpdfyorClum. ılll.. _:_.vhardaca ~~·:_ı_ .. ilr~ uıt,~._'..__ n LYJmy 1:. ~8!';v ı":I . me ••• ~e ·..ı ?Ke . .';, EmKH!1. ıhır ı ... d. t . d'yaga a tı. 
1.··şını Hopleıı'i '-" el d B" ğu h rifl ı_ _ 1 - · . . ~ es•ul a un ua tR:i un ••• ~ ııe-. , . anız ,, .. zun gb 'siinl> ıuurauarJ oso ın-.ı arem aıre- gır ı. 
~ n uaşına aya ı. ır u rauz e e 111.ar~.uapnıyacaktun • •..1 - k1 l"rdi'' N -ıl · ..ı.. • Sof - • ~ k .r __ .:L - . • .. k tJ_·_ı .,. N ' · .,. N B' O · ..ı b" k · müddet öylece kald la Sank" ki H u_uk' b' • l · ·~·· reueıi a ıma ge ı . r, as mtuna anın ortaısına aaar ~mıştı. sının uat a n<Jar... ıçın r ••• e ır masa. zerınµe uço şışe-

ı r. ı es aıo ı enı maymun nere ere ge- Yei. d' ) Nae I _.ı_ dimt . k - be ı )' 1 E h l 'b' h ı 
günleri yad ettiler. tirdi... Harem Clairesinin bu ~ ka- ..t._~,ım 1 ı 1!eaal ret ~r .-·· Ar aaıı.?a lb:aktı. M8J'IIMU1 gelmi· se D?le . ··: :.'_!_ı M" • . • l~r. kczaclı a~~ndarı gı kı avkan ar. 

fakat d 1 h B - d ık . lmk..:·. - ·ıaıın ... Jte, ta ın ••• ~ yor. ~ oyununu oynadıktan ıı ennı gıcKUattı. ınunını yum- .ap utu arı ıçın e ren ren toz-
liad h' ~et eah~' s)a aytahavan .••.. lü~ tın )an Nç ıp gıtml~e ._-_ ... "'!, mı Etrafl 'dinledi. 'ı ·.sl>nra a.rtılt ıalak'A.,., keaıti. Hem belki ruk1annı sıktıı !ar ... Ve bir mangal kenannd.t bir 

ar l:SSt ez ur ere mmu var . • • e yapma 1 acaDö r ••• .,,a eo- Ortalıkta ~ k: , · · _,, • · .. ~ ·· k 
yok. Canı sık1ldı ... Artık Cüce Ru- fa ne<lir>" ... Köse evini ııe euretle M \~ f 0

• ~ r _ ~ ~kusu geldi de yatacak .•. Ziia, ~ıJ. c- Ab, aih.irbaz herif ... - diye gu~um ayltyJr .. . 
hinin yanında:ı kalkara1i, duvara tertiplemiş ... EvJ~di.k'ten sonra ••• > l Ll ~nd, a esuıf _ _ı em r par - <1_~ .sa.ray]Çdan Hoples'in buyfaı:ını söylendi. - Burada ne yapıyorL.. .1şınlı tsa a ıD: .... d"~" "b" 
sok 1 k k"t""kl .. . ıktı. 1 . zl d - . - ,., arma. ış tara ınuan yapışını§. Sılınti. Ne fesatlar k'arıştıryor acaba} ... Ta- <- ş e... ıışun u~,uıp gı ı ... 

P . ulu. o;a k u ulder uzer~e ç çı sıEal ':dik - . eline aldığı meç.hul bir ıeyi, ayın İgı- . Bir müddet oldug"'u vazıy' ette lih lbeni Hoples'in delaletile bu kata Oıada öğr,.ndii!i marifetleri hep bu-
ıre enmege oyu u. c- v eın ten sonra - dı- ~·-:.ı_ · · ' ' F k d O • ht J b" d" k l ."'" ~u ....... uzun uzadıya muayene edi- kaldı. Sağl sohı dinledi. 'A.~ğıdan kadar çıkarnÜşken dönen dolapları rc.c.a satıyc :... •a R~ satıp a ne 

ışarısı, me ap ı ır gecey ı. ye te rar adı - Evlendi karata , •_ı_ _ A ' • - '- ı--f• J'X.:nf • ı k• d" , f\'' · } 
Pencer"den ay ışığı vuruyor may- Hem d · - d d" - ... Y"OYou. .t"\Tag m- ırperver 'ö• •Bir çifte m·er'divenle bu kata ~ı1'11ı- muhakkak öğrenmeliyim ... ) .ar e . ıyor · .... ~IÇ":l • .. :. 

• e nazarım a unyanm en unt;ıhnU"tu . F kat .. b.. k 1 d ·_ı l . Muayene etıı · 
munun odasını aydınlatıyordu. Fa- kıymetli k"a<ıını olan Handanla o~ Cü 'S R. :.ı.: .. k 1.~ ror. a c:i W' at ar an ua ses Kaş annı çattı: s ·ı · H' ı · . d. f 
kat sofada yanan bir lambanin zıya- tarihten iıtibaren lb'u ka.Clı~~_:~ı, . ce _ ....... ,,. ayaga aı .... u. .--;-;: ~da işitilmiyor. B!itlin kol}j! gu- «- Emin, Çe~ici'başının mniye- O c-l: "~-tı/ç ı·~"'· •nm .'.1r. urnz.~: ·~ 

d 1 k k d k
. d' . ~_1_-::- ..... 'A k'-r 

1 
L ·-- 1; '-·..,n, ......... . d d 

1 

ge .rmı,, , ... 4"- me VC' 'ırse, ı l n 
ııı a ara ı apı an a se ıyordu. tı......,. bir Sultan Hamit tit=-"J<.ile ya m ın n ,ucuna ua;:1ara&, &_..,.• ·---..···,,. . . , ı , tinde ça]ışırdı... Ehülhii a efen i- 1 ·l · d ! D w _ 

C.. [ - 'k~' .. · • - ~ .fU k-..ı ".J!:.ı~ Birl.':;.·_ -:.f d-L·- _...,.. . .. , . . . erce u} ~u; n n :ı.r. .. una ra~m n 
uce, e masını yedı ten sonra, yuksek d111Var1ar a.rasmda aaldı ı.:.. ya ~ar )'Un.tUU. • ~ ~ım .. ~ "'""M . JU1' atd>aöı o1an o Hıntlının sıkı fıkı .. , .. · t hl'' · . ~ .ıaw·ı..ı· 

'd b' d h . !!""' B - · '-' ._. - ,.,-_ı.=.'.:' • t ı,. k' d .... · , • · I jo unı t: .ı.csınc: m•""" 'l~~ı ;:ar .. , 
tı;stı en . ıra~ a a su ıçti. Zate~ i~- lunduruyor ... B.enim görmem ,öyle" aşın~ uzatar.aıt uıgarı oıum.i . ırxoere . ııTa~.. ~ıydı'.: .. ~~h~~ ~:in, t_üt~ülerin, 
l!j~en n_!ıdeu kavrulmu§tu. &_CÇl!ğı- dm,JLaıUBda ırörımivoı ... Ho.:ı - ~·~ ~O!~ H~, ~ ~ ıw-,, -~c~ltı,mı tiid111uuu. o&;rerunııtı ... Fa· (A.l•cıaı var) 



1 İŞ ARIY ANLAR 

rOcttK: l'AŞTı\ TUCCAR YETİŞ
MiŞ BiR GENÇ - Tuhafiye veya 
manifatura mu ıı.znlarında tezgah
brlık ramaktadır. Tnllp o!anlnrın 
Akş:ımd:ı B. T. rümuzuna müracaat. 

flİR BAYAN lŞ ARIYOR - On d0-
4uz yaşınd:ı lise tahsili gormüş, llsan 
te daktilo blllr. Şehzadebaşı 227 nu
ımırnlı Eml ık bürosu OaZi Alp:ınn 
müracaat. - 1 

ORTA Tf\B 'iLLİ nin JiAYAN -
if arıyor. D:ıktllo ve defter usullerini 
bilir, Ş<'hz:ı.debaşı cadde3f 2.2'1 mıma
ra Emlak bürosu Gazi Alp:ına. m6ra
eaat. - 1 

BAl'AN DAKTİLO - Eski Türkçe
yi de bilen b1r daktilo lş arıyor, Ak
tam'do. N, c. D. rümuzunn mektupla 
müracaat. - 3 

AHÇI, MEZECİ, Bt'FECI - Bu iş
lerde lyl lhtls:ısı olnn blr genç iş arı
yor, Beyoğlu Kal)·oncukul'uı. No. 150 
Madam Sonyn.da,n ·ııronılması. - 1 

IIIZl\IETÇİ, l\IÜREBBİYE. KATil', 
MUHASİP, - muhtelif ~çiler kefil 
göstermek şartılc her isteyene temin 
edilir, Şebzadcba.şı caddesi ?.27 numa
rada Gazi A:pana mürn::aa.t. - 1 

ADıJ İŞLERİ - Eski }azı ve dak
tiloyu mük"mmelcn bilen, mcmurl
yeUerde otel ve lokanta şe!Uklertnde 
bulunmuş ~k tecrübeli oo:ıscrvlsler1 
bulunan bir Turk genç 1ş c.ramakta
clır. Akşam'da. TAŞER remrlne ya
zılması. - 1 

1 ENİ ESKi llARFLF.R iu; YA-
ZAR - A2. dnktUo bllir bir bayan ya
zıhanelerde, doktor, avukat yanında 
Jş anycr, Tlef: 21064 veya. Akşam
da :r.,ık. - ! 

'.1'0RKÇE, AL1\1ANCA - Stenog
rafiye ve. dnkUio bilen Türk bayan 
yarım günlfik fş anyor. Ak§nm'd:ı. 
Ernlner'e mektupta mürac:ıa~. - 2 

JWJı.-\TJ.JIC fSTİYE.'\"LEilE - Ba
b:ısı ölü nnasınm bakınısız!ığı yü
zünden bir bu~uk yn§lannda b\'lunan 
kl<. çoou~nu vermek istiyor. Ak
f:ıtn'da <Çocuk) rümuzun:ı mı;.ktuplıı. 
:müracaat. 

2 - lŞÇI ARl°Y ANL_AR 

ALAFRANGA VE ALA'IURKA -
Yemek yo.pmnsmı bilen iyt bir nhçı 
tadın 40 - 45 ynş arasında olması. 
Akşam'da s. H. rümuznn:ı. mektupla 
müracaat. - 6 

l't11tSEK l\IAA.ŞLA - Hnstab:ı.kıcı 
Ye hademe kadın aranıyor. İsteyen
lerin acele CaCaloğlu Sıhhat Yurdu
na müracaattan. 

SATICI B!\YAN - Kndıköyde bir 
ıtriyat mağazası içln lşten anlar bir 
satıcı kız aranıyor, Maa., 20 llr.ldır. 

Bankalar ead. No. 59 a müracaat. 

• 

•• 
BİR ARABACI ARANJYOR - Ça

talcada fo.brlkııtör Ali Haydar Gô
rener'e mürncnnt. - 2 

US'l'A ÇÖZGtlCV ARAı\,VOR -
Anadolunun 1yt bir ycrlnde pn.muk'u 
mensucat fabrlka.mıda. ç:ı.llştmlma'k. 
üzere usta çözgücülere ihtjyaç var
dır. İ.stckJ:ilcrln 1stanbu1 Merkez pos
tahane caddesi Yeni Valde hanında 
79 No, Ju yazıhnneye mürnc:ıatJnrı. 
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1%0 EİRA VCRETLE - Anknrada 
bir mağazayı idare edebllecck par
fömerl ve tuhafiye satışınd~ anlar 
bir tezgl\htara ihtiyaç var. Ccma, cu
martesi günleri Çlçekpazarı Altı 
Pnnnak han No. 20 - 21 e müracaat. 

-2 

ERKEK KATiP ARANll'OR - 19 
yaşına, ltadar 1y1 kem göstermesi 
ışart.tı:r, 'I'all;plerln Yeni posta.hane 
kıı.rşısmd:ı Yeni Vnlde han No 63 e 
mürncantlan. ·_ ı 

BEŞ Nt1FUSLU BİR AİLE l\'EZD:, ·
DP. - Dolgun maaşla yemek ve ev 
hizmeti yapmasını bilen Türıt bayan 
L"ızundır. 'I'nhtı:ı.knle caddesınde s:> 
nUlilAl'alı kundura boya lmatüthane. 
sine saat 9 - 12 ye kadar mücaca.a.t
lan. Ttle!on 21147, - 9 

3 - SATILIK EŞYA 

SAI'JL!K - 500 klloluk hamur ma
kinal:ınmız vardır. Taksim Sırasel-
vller No. -l2 K. Papulli - ı 

KARA VE DENİZ - işlerhıe eJve
!'lşll 350 devirli seksen beygir kuvve
tinde az kullanılmış gayet so.~lam 
Oılanıaks marka marotla işler blr 
motör s:ıtılıktır. İsteyenler Galntada 
Mahmudiye caddesinde 194 numara
da Şefik Dlnçolnyn müra.c:ıntıan. - 2 

SU JSITMAGA MAHSUS - hiç kul
lnnılmnmış <Junkers) mnrka. banyo 
şofbenf ve <':eJ...-trlk fınnı nce!e satılık
tlr. Mürnenat· Os:mmlbey Nig!\r a.pt, 
No. 8 - 2 

- Kiralık · Sahlık 

4100 f,İRA - 'I'nrfab"şın:ı iki d:ı.kl
kn altı oda bahçeli kiiglr ha.ne, 200 
Jtra tamir lster. Taksim Abdülhak
h§.mlt cııdc~sl .23 Bozkurt emllik. Te
lefon: 43532. - 2 

7500 LİRA - Taksime tnm 1k1 da
kika düz yol, altı oda h<lr kntta 
muntazam mutba.k, bahçeli hane. 
Tak~m AbdiillıakM.mJt caddesi 23 
Bozkurt eml4k. Telefon: 43532, - 2 

22000 LİRA - Tarlab~a. bir da
kika 110 llrn gelirli beşer odn ilç k.ıtlı 
ap:ı.rtııru:n. Ta.ks1m Abdülhnkh.imit 
caddt-Si 23 Bozkurt em'ftk. •t''?lc.fon: 
43532. - 2 

26300 LİRA - Ma('ka Hncıemln so
kak 115 llrn celir'I dörder büyük odalı 
üç katlı sıpartrmn.n. Tnksim Abdül
hakh!l.mit caddesi 23 Eozkut emlflk. 
Telefon: 4353~. - 2 

ACELE KİRALIK APT, - nra.nıyor. 
S veya 4 odalı, 'I'akslm, Şlşll, Mn.çka 
ve civarında. Kaloriferli tercih olu
nur. 4!l17S e telefonltı. müracaat. 

ACEI,E SATii.IK DtlKKAN -
Mahmutpaşanın en lyl yerinde c:ıd
dede bir dükkiin sahibinin dışan gi
deceğinden satılıktır. Akşam gazete
si ilan memurluğuna. şifahen müra
caat. - 1 

FATİH, AKSATIA , SARACIIANE. 
SOFULAil. BEŞİKTAŞ - Gibi mu
hitlerde 1500 - 2000 liralık 3-4 odalı 
ahşap, klirgir bir ev satın nlacnf,rım, 
ısteyenlerln Cn~nlo~lu Sıhhat Yur
duna mürac:ıntlan. 

İYİ BİR l<'ffiSAT - Devren satılık 
dükkan: Ga1at.'\da Necatibcy cadde
sinde 90 No. ıı 1şll'k dükkiin satılık
tır. irlndcklne müracaat. - 6 

HF.R Cİ:SS - Her ı;emtte emlAk 
alım satımı yapar ve &:.tın alır. Sa-

13,000 LİRAYA - Tnkslmde Tram- KİRALIK AP.DÜ'E - Beşlkt..'\.~ 
vaya. 2 d.nklka. 3 knt 7 odncfan ibaret Hayreddin lskelcslylc tramvay cadde· 
90 ilm 1ratlı apartımnn satılıktır. si arasında vesaıu nak! yeler.n h:.ı.-
Tnksim Emllik Yurdu TelcfO!J 4 39, relditına elvni!.li blr mevki ·e. Mü-

. racaat: DZ5iktnş B!1 b:ıro.:; mcy<iJ.nı 
7500 URAYA - Bomontıi cıvarmd:ı Mahkeme sckak No. 2 ü t kat. - 2 

5 odalı bahçell elektrik ve suyu b~- S.1'.rlLIK ARS \ _ Bost<ınrı İç· 
luna;ı kdrgir f!V 6ntılıktır. Dosyn. 2ul ı erenköy asfn!t ustunde kol:ıyc:ı ifr:ı.· 
Emlak Yurdu Tel 44439. - 1 za müsait donumu fü; y ız elll !ıraya. 

. otuz dönümlük b~ uk bir arsa satı· 
12,000 U!!AYA - F.cı!köyünde be- lıktır «44097• _ ı 

ton 2 kat 7 odalı '10 llro. lrad!ı apart- DEl'REN S~'l I.JK B. c \I lYE -
mnn satllıktır, Dosya 370 Taksim • · ' 
Emlak Yurd 'Jel 44430 }.(..açkanın Jşlek bir yerinde Teşvikiyc 

u · cı:.d. ~o. 113. Teşvlkfye Pazarımı mü-

14,000 LİRAYA - Kurtuluşta 3 
katlı beton a.yda 70 Hm lmUı kübik 
apartman satılıktır. Dosyn !75 ·.rel 
44439, 

15,000 LİRAYA - Yeşildirekte 100 
llra lratlı b~heı1 5 odnlı s katlı 2 
ev 1!e l dükkAn satılıktır. Dosyn 260 
Tel: 44439. 

racaat. - 2 
FABRİKAl:'A J~l.\'ERisı.ı - Ge

niş ar.sah yen! kArgir bir yalı ucuz 
blr fi:ı.tle acele s::ıt1lıklır. KuzgLıncuk 
Paşa Limanı c:ı.ddesı 90 No, !çlndekl
lere mürnC'.aat. - 1 

tlhk ve kiralık np3rtıman ve evlerl 15 000 J,İRAYA _ 'I'nksi 1 • _ 
ol2.n!arm mürac:ıatlan. Adres: Dl-' • . m c lann 

100.000 f,İRAUAN 250.COO J ,İl!AYA 
KADAR - İst-nnbul, Gnlatn. ve Bey· 
oğlu civarında satılık han. ve npartı· 
manlar aranıyor. Iyl şartlarla sa.t• 
mak isteyenlerin Selek Türk Emlak 
Bürosuna Ömer:ıblt han V23, Mii
racnat.!an. Telefon: 423GR. - 6 

vanyolu Türbe caddesı No. 18B Meh- da tramvay gorlir 5 kat 9 od:ılı ev 

et ZI Ü Kurtuluş satılıktır. Dosya. 266 Emliık Yurdu 
m , ya n · Tel: 44439. 

DE\'REN KiRALIK YAZillANE - -------------
Yeni Postane clvanndn çok giizel 15,000 LİRAYA - Büyükııdnda lkl 
möble bir yazıhane devrecıııcce:ı...-t.ır. sok~a nıızır 14,000 metro orsa satı
İstanbul postn kutusu 278 e müra- lıktır, Dosyn 251 Emll\k Yurdu Tel 
caat. _ 1 44439. 

SA1'11.IK APARTOlAN - Bc.~k
taş'ta tramvny taddeslnde 11 numa
ra üc: dalrell ve ~lr dükkanı bulu
nan ap::ı.rli'Jno.n s:ıtılıktır. (Çember
ııtaş Peykhane caddesi No. 35 evden 

!i,000 LİRAYA - 'ttsküdardn Kef~e 
Dede mahalles!nde 7 od:ılı, bahçeli 
ev sat1lıktır. Dosya 222 nııcslm Em
.lfık Yurdu Tel 44439. 

5 - MÜTEFERRİK 

SATILlK - Motörlü küçük balık- :izaha ) 7,500 LİRAYA - Kadıköyünde Mo-29000 l.İRA - Bcyoğlunn müvnzJ t 1 
çı teknesi, Çalışmaya lzinll. İklnci caddede 143 lira gelirli üçer odıı.h ., _ 4 on.\LlR DAiRF.ı,ım - Ser- da cad~sinde G odalı bahçeli kfı.rgl!" 

ALMANCA DERSLERi - Usulü 
tedris! mukemmel otaıı bir Alman 
öğretmeni Almnnca dersleri vermek. 
tedlr. Bu llsıında ikmale kalmış tale
beyi imtihana hnz.ırlar, Paznrdnn 
maada. her gün s:ınt 4 ten 7 ve kndar 
İstlklfı.l caddesi 133 No. mi.san bey 
apartman 2 ncl merdiven 1 inci kat 
6 No. ya mürancant. 

TUNA DERSEVİNDE - Muktedir 
lise mualllmlerl tarnfmdan orta ve 
lise talebelerine riyaziye - fizJk .. 
klınya ve Usan dersleri verilmektedir. 

dört katlı dükkfı.nlı apartıman. Tak- "' 
Vakıf hanında ZekJye müracaat - 1 sim Abdülh:ı.khamJt cadderl 23 Boz- vls kiralık diız ayak dıılmt sıcnk su ev satılıktır. Dosya 252. Taksim Em-

SATILIK _ Fevkal!ide bir yemek kurt emlak. Telefon: 43532, _ 2 her konfor kürük bahçe~cr cumarte- lak Yurdu telefon 44439, 
odası ve muht.cllf eşya, Cümhurlyct si pazar en.at 15 - lS e ka.dnr görü!e-
cad, 163 Merkez np, No. 1. &at 5 den 29-0GO LİRA - Şişli trıımvayına iki blllr. G5~tepe Tanzlmnt sok. 27 
8 e kadar. dakika 137 lira g:?Hrll üçer odn DE\'I:EN SATlI.IK DflKKA~ _ 

banyo altı daireli ap::ntıman • ü -•· ı ı BİR LEiCA AGRANDİSO"R ~e DE- Tiitüncü ve buna ır. m:ı,.U şe eve-• Ta.kslm Abdü!h~kh1i.mlt caddesi Boz-
VELOPI\IAN TA1''Kl ALINACAK _ kurtemlak tell'!on 43532. _ 2 rlş!i Kclvlııntör m:ı.rka su soğutma 
Bir İdeal zetss İkon 9/12 komple ma- maklneslle satılıktır. Mo.d_.;köy Moda 
kina satılacak. Pa.ngnltı - Halflsltlr 30,000 ı,İRA _ Snkı:zn!mcı 170 lira ı _ca_d_d_c_s_ı _N_o_. _1_0 ________ _ 
Gnzl cn~esı 156 No. Ycnt İş m:ı~n- g~llrll üç odn lıol beş Jı:nt.lı_ dük-} SF.NELİÖİ PESİN KİRALlK APAR
~na mumcant. · kanlı apartımnn. Taksim Abdıılhnk- TIMAN AltANl'lOR - Istanbul scm-

TUGLA ::Wı\Kbrnsi ARANIYOR - hftmlt caddeı-ı 23 BozkurtemW.k te- tinde dört veya be~ odalı bit dalı: 
Motörle ışıer. Arızasız. no!t&lnsız oı-1 l'efon 43532· - 2 j aranıyor. Saat 11-12 nrnsın1n 2321~ 
ması Hl.zundır. Müro.c:ı.at: İstanbul 3!>,COO LİRA - Kurtuluş 2040 llr:ıt _e_ıe_f_on_a_. __________ _ 
~etencller knpısı <Fındık m.) No, 6 gelirli ikişer odnlı banyolu scldz dal- ACELE SA'l'ILlK iri EV - Bnkır
Ismall -Kemal. Tel: 20549 reH nparbman. Taksim Abdülha'kh~- köy Re)'han sok. 9 - 11 3C oda müc;

ŞlK BiR PiYANO - Ucuz. 5D.t.ılık
tır, Taksim Pertdlye cndd~~ No. 21 
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mlt cn'1dC'sl 23 Bozkurt cml:\k tele- t<'mllı\tı bahçeli iki ev ucuz s-ıtılık-
!on 43532. - 2 tır. Bakırköy lekele cnd. 6! No. yn 

. müracant. 2 
so.ooo LJRA - Ş:ı..'1nnb:ıkkal tren 

ACELE SATILlK KELEPİR AL.l'•IAN hattne şo-ıe ı-rası dört dönüm ç:ım- FINDIKLIDA - mı cephl'lı re -
· lık bahçe iç.inde yedi 0011 k~ k 1 kalade manzarnlı ahş:ıp ev arsası fl-

PIYANOSN - FnUh İSkencler P4'§3. Taksim AbGüllm'khfunit cnd~esi 0 

23 atine satıh~ır. Görme!< ve görüs-
mahallesi Feyzullah Efend~. sokak ~o.

1 
Bozkurt emlak telefon 43532 _ 2 mek ıcın Cıhnngir camisi kr.rşısmdn 

23 e cumartesi ve pazar günleri u;- · 1 KumnıJu sokah.'ia 26 numaralı np~r~ 
ten sonra. - 2 30,000 J.1R 4. - Cadde'bost:ını n'.!fo.lt hmanın (6) cı. dairesine her uiln 

60,()00 LİRAYA - Maçknda 4090 
llrn safi iradı olan 3 sene verglsl ol
mıynn 4 kat 8 daireli yeni b1r npartı
man satılıl..'1.ır. DosYn 357 Em1Ak Yur
du Tel 4-4439 

2.000 LİRAYA - Knp:ı.lıçıırşıdn ay
ayn tapu Ue ayrılmış 2 dükk!l.n sa

!llıktır. Dosya 222 Taksim Eml1\k 
Yurdu. Telefon 44439, 

SA'l'ILIK ARSA - Kızıltoprak Fe
neryolu caddesinde beher dönfimil 
1,000 Ur:ı.dan 6 buçuk dönüm oısa sa
tılıktır. Taksim EmlAk Yurdu Tel 
44439 

JG,000 1.iRAYA - Deyo~:un:!n 
tramvaya müvazı sokakta ayda ııo 
lim trndı o!an ev 8:1.tılrktlr. Apartma
na tahviline müra1t.tır. Tel, 44430, -

I\:İI<AI,JK İMALATHANE ·- Kur
tuluş S1netnköy Savaş sokak trnm
vaya. yanın d:ı.klkn. mesafede Nevşehir 

Aksaray AtnU\rk Bulvnn No. 88 - 1 

İl1 TtiRKÇE VE Fr.ANSIZCA -
Bilen bir bnyan 5 - 10 yw.ıtıdnki ço
cuklnrn ders vermek için ı;llnde 2-3 
sant müsaadesi -vardır. Arzu edenler 
Yeşilköy ıs - 54 e telefon edebilirler. 

-S 
BİR İNGİLİZ BA_Y_J __ -E~h-v-cn~~ 

retle mükemmel İngiliz Jlsan dersler! 
verecektir. Çok kolay ve seri met.od 
ıLcssons• riimuzuna mektupla mü
racaat. - 2 

BfR ALMAN HAYAN ÖGl'E'r
:MEN - Talebelere, büyüklere gramer 
ve muhabere dersleri vcrlr. Kolay 
metodlo. o.ltı ay znrfmd'l Ajınancn. 
öğrEtlr. Her yere gider, Mües:-e eler
de memurlar ve mab:ız:ılnrd:ı. çalışnn
larn stfnognı!l ve mektup ynı.mn öğ
retir, Akşam'da P.S.K. 3 

IIİSSEDAR ARlYANLARA - G llA 
20 bin llrn l!e cs:ı.slı ve teın!nnt ı iş
lere iştirak ederlm. Akş:ım'da Atru 
rlimuzunn mektupla. mü .. acaat. - 2 VAMPİR - Eletkrik süpürgesi, 75 üzerinde b1r dönüm bnğlık a~nçlık (2) ye kadar muracant olunması. - 5 

llra. su TULUMBASI - Slhi marka, yedi od:ı. vnıtı. Taksim Abdülhakhn- KİUALIK Al'ARTl!\IAN - Maçka'
yeni, 8 faz elektrik, bir pnrmak, he- mit eadd~ 23 Bozkurtcmfı.k telefon da 7 odalı kal<>riferll kirası ucuz ha
men kullanılabilecek tcfenüatlle. ıoo 43532. - 2 vadar daire. Beyo~lu, Ta.1lrnhnne, 

npartımo.nı karşısında her tür:ü .---------·---.... --. 

Ura. Sağlık Yurdu, telefon 20107, 31000 LİRA _ L§.n .. a caddesi 30 llr:ı. Ayaspaşa semtlerinde 5-G od ılı knlo-
- 2 rifcUi bir ap:ı.rtınıan ile mübadele 

-------------- kiralı beş oda fkt kat babı-eli ahşap suretne kiralıktır. Akşam dıı s. B. 

lmalft.thaneye uygun bfiyilk blr depo 
i.lro.lıktır. • . .. - 2

1 

!\ifil{ TUPLAR lNJZI ALDmIN:z 
Gazetemiz tdarehanesını ndres 

olarak göstermiş olan knrllerl
mlzdcn 

SATILIK FEVKAl,AOE MOnIL- ha.ne. Ul.ll'll, trnmvny durnğı 247 rümuzuna ·vn~1lması. - 1 
YAZIHANENiN - telefon görüş- YA - Ağır malzeme lle yapılmış ye- Bozkurt emlnk. - 2 

DEVREN SATJJ,llC .H.ıl.RKALiıE 
Dt!Klt!Nı - Llilell Genç Tiırk so
kak No. l, İçlndekllere mür:ı.ca.a.t. 
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Sı\TILIK EV 2000 LffiA YA - Un-ı 
kapanı Üsküplü cadaesı No. 45 yen\ 
açılan At::ıtür:t bulvannn on be~ 
metre mesafede 2 odalı nhşa.p ev 

1 

ncele satılıktır. Beynzıt Ordu ca.ddes1 
No. 97 sucu Fikriye milrncant. - 1 

s N - N K - A ~- A - Ecvlad -
Okay - A Ö - İnşaat - H i it -
l\I 6 - l\Iühenılic; - lşgüz:ır -
B S - Esaslt - C :?9 H - B:ı:rnn meler! lçln b:ıyana 1htlya~ vardır. İs- ni ~ tfiyü ipe!;: divan, bfiyllk '\01trln. 

teklllertn hergün 14-15 anısında Bıı.h- mavun ma.s:ı., ~eccadeler, saire. Ak- 5400 LİRA - Uı.lell işlek c:ı.doe 40 
~ekapıdn Acol'Yan )ın.n 24 numıı.rnya şam'dn Tank'a mürn.cıı.nt _ 1 llra gellrll 4 odn iki kat kfı.,.lr hane. 

- ı ----------· ---- Llilcti tramvay dura{;rı 247 Bozkurt 
mumcaatıarı. - SATILIK l\IARİNE - Motoslkletı emlii.k. - 2 ' SA'IRIK E\' - Pek .sağlam üç 1 

D. K - F. M - l\I, t' - li, E -
Benin - T E n - İnı!flizcc 

nnmlanna gelen mektuplan lda
rehaneınlzden nldınnalnn rlcn 
olunur. 

BİR HASTABAl\ICIYA - ihtiyaç az kullanılmış tPAFFıı saya makinesi 
nrdır. İsteklllerln Haydarpa.şa lisesi- c250ıı 35 model sepetli H\st!kl(?ri az 
ne muracaatlan, - ı kuJJ:ı.nıJmış. <B.6.A) markalı moto

siklet «350. Hr.ıyn satılıktır «4409711 

10000 LİRA - Ullell köşe 70 Mra. 
gelirli ücer odalı lkl katlı ap::utunan. 
IAlell tramvay dura~ 247 Bozkurt
emlAk. - 2 

SATILm: KELEPiR ACELE İKİ 
EV - Biri dört diğeri lkJ oda bahçe 
!çlnde nezareti çok güzel lkt ev bir
likte satıhktır. Kadıköy Acıbadem 
karakolunda p0lls bny nal.le müra
caat. 

kat, kılrgir, b~ oda geniş ve femb, ı 
boyalı, elektrik ve tulumba, Kumka- ! 
pı, 1stnsyon nrknsı, Tekinalp sok. 8 ~ 
No, Fi. 4500 lira. 30 lira kira getirir. .._ ____________ .,; 

18 - 20 l'AŞl?\'DA - Laboratuvarda _ 1 
~c:ı.k sıhhatli blr işçi bayana ih
tiyaç vardır. Galata Perşembepazar 
caddesi Bcreket<>Ah han No. U - 12 
kat 3 - 1 

DAKTiLO ARANIYOR 8 x 101'.YAK zzo VOI.T - ~Ok az 17000 LİRA - u.ıcu tramvay du- 6000 JjRA'\01\ ACELE SATILIK 
kulla.nılllll§ blr F1rglda1re lstıyoruz. I rağına üç dakika 90 Ura ı::r~llrll üçer KÖŞK - Ynlovıı. Atatiirk caddesi 
Telctoıı 41940. - 1 odalı deniz görür iki ko.tlı np:ırtımnn. No. 65. 5 oda.. Elektrik, ım. I.lılcll Or-ı Büroda Kasiyer ve Drıktilo olarak çalışmak üzere Fransızca 
BİÇ GİYİLMEMİŞ, YENİ BiR TA- Lli.lell tramv:ıy durağı 247 Bozkurt- du c:ıddcsl 290/l No. Emlak nlım &1.- mükemmel bilen bir Tiirk baynna ihtiyaç vardır. Kefalet verilmesi 

KIM ELBİSE _ Sahibi tarafından emlfık. - 2 tım evine. - 11 prltır. Taliplerin Yehi Postane karşısında Mimar Vedat caddesi HEŞ AYLIK - Bir çocu~ baka.bi
lecek bir Türk bayanına lhtıya.ç var 
dır. Va.kıt matb::ı.nsı veznedarı Beh
ra.m Uzcann müraca.atlan. - 4 

satılmak üzere bırakılmıştır. Tünel CAi';ALOl'.:LUNDA SATlLJK İKİ KlRALilC EV - BoBıtzlçl:lde Vanl- numara 26 ya rnürncnatlnn. 
P.asajmda t.erzl b:ıy Şnkir'e mürn- AP.ARTI\f,\N _ Biri Nuruosmanlye köy caddesinde 36 No. lı dört <>dnh m:e~~l'l!J~~-,~~:-=:;;:m:~mml!l:~e;;:m::!';;ımali!ii!!~::;;r:ı:?:::;:-:llP~,'.!;l~Wi 
caat. caddesinde 5 kat 40,000 liraya blrl 1 bir yalı ce!ecek mayıs sonuna kndar 1 SACINTZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

DİKİŞ BİLEN - İşçi am.ıııyor, Be
JOğlu Galnt:ı.s:ırny Emtnnevruz sokak 
10 numaralı Pana1yn apartımanmda 
Vlola kadın terzllınneslne müras:ı.at 
~lmesl. - 5 

SATILIK - 2 adlt motosiklet ve Himaye! Etfal sokağında 4 knt 30,000 kiralıktır. Mobiiynlıdır. I~lndekllere M A J 111 K s A E 
3 adet motosiklet l!lstlğl Sulta.nah- liraya. Telefon 36.3 Hüseyin Pekta.~a miiracant. ~Jefon: 42942. - 3 
met Tavukhnne 80knğı 12 No. ya mü- mfimcaat. UCUZ SATll.llt EV _ Beyoğlu Ye-
racaat. - 1 ı'RAZI. nlşehirde V1 .... ccı """kaın ... dn 17 No, 

Bin BA~AN KDl\'AGER ALINA· 
CAKTIR - bametgühı m'Qemmen
dir. Aynen blr kJWe yemet p1.şlrmek 
'JC orta işi için emnlye~1i, .&ıb.ha.tli. 

SATJLIK MUDLOS K 95 - Göm
lek dik1ş nakış makinesi, Beyoğlu 
Tarlabaşı Kara.kurum sokak No. 22/3 
her gün saat 12 ye kadar müracaat. 

namuslu bir himı.et;t rumaca.ktır. ACELE SATILIK PİYANO - Alman 
Tftrk ırkmda.n olnuılan §U3'.1,tır. Ya§ 
aıeyıruu bahis de~lr. Bo.ıservlsi marka. ynnm kuyruklu 1,80 boyunda 
ohı.n.lar tercllı edlllr. İstekliler Ç&- 1y1 kullanılrn)f. Fatllı Fevzlp:ı.şa cad
taıcada. fabrikatör All Haydat Gö- desi Atik AH Paşa durağı No. 15S, 
l'enere mtırncruı.tıan. _ 1 1 c1 daire her gün sabahtan öğleye 

tadar. ~ - ı 
.,,- BiR ORTA !ıEKTEP JUEZUNU -

:be bir tenekeci cıratı &lınaca.ttır ACELE SATILIK - Cerrah! ve bev
:1'6ı1c Q1cmdan obn.ıılan ve askerlik: lil"C lletlerl. Aızu edenler her gün 
le alAkalı oJmama.lıdır. BCirınervlsli.- öğ1eye kadar Kadlıtöy Mühürdar Cl
.ler tcrcnı edlllr. İkn.metgtılıl:ın mü- hanserasker ısokn.k 59 No. ya müra
emmendlr, İsteklilerln Çatalcad:ı. Ali caa.tıan, - 4 
Baydar Görenere müracnııtıan. - 1 SATILIK - Bir demir tulumba çifte 

OLSEN AVRUPA SALONU - Ka- slllndlrll ve motörli lle beraber. Mü
dm terzllıanesı kalfa, çırak, cnnh :nıcaat: Sirkeci Hocap:ışa hama.mı, 
manken nr:ı..nmnktadır Manken!er bay Hakkı. - 5 
1.55 ten yukan boy, 60 • - 68 kilo ola- SATILnt ŞÖMİI'lı"E - Odun ve lt'ö
ea.k. İstlkl{ıl caddesi 117/2 - 2 mür yakar Avrupa mamulatından 

APARTll\JAN KAPICISI İSTİYO
RUl\I - Apnrtıman knp!cılığından 
anlar ve yazablllr bir eı·kek veya ka· 
dırı kapıcı istiyorum, Çocuksuz ola
caktır, Zlndan!mpı Tuzcular Havuz
başı sokak 28, Tc.cfou: .?2G:ı7 Hamit 
T 

sır1ı 83X80X55 bftyüklü~tlndedlr. Fn
tih itfaiye cadGesi Güneş apartımam 
No. 2 ye müracaat. - 2 

SATIUJC SALA'MA'N'DRA - Orta 
boy az kullanılmış zarif. Ö~ieden ev
vel 42226 No. ya. tclefonıa...müraca.at. 

ÇOK ACELE SATJJ,IK ·• ""'"' °"' .,... ... 
Mecidiyeköy Zlnclrllkuyu jandarma dört oda ve müştemllflt üç katlı ktıgir KULLANINIZ. TESiRİNi DERHAL GÖR0RS0N0Z. 
ka-•·oıu ıttl-'lnde 12 döııu-m n'""·' ev acele 1300 liraya sntılıkhr. Göriış-

1 :.:;~~'.·'• .. ıw .. w. Şı;!ı ~:!::E·d:Z::"~~::~~ 1 ~~~=~~-~~~~o~~LO~:•ul 
40,000 LİRAYA - Pangaltı HD.llls- DtJKKANI - K:ıdıköyünfin en işlek . sene. Mehtaba. tesadüf eden 26/0/942 CUMARTESİ AKŞAMI .sno.t a: de 

Ur Gazi cnd, No. 167 - 169, altında blı yeri olan Altıyol ac;"Zında 163 VERILECEKTIB. • 
dükkAnı olan dört k:ı.tJı yeni bir apar- No. ıu dükkAn devren satılıktır. Mü- iııııiıiiiıiıiiiıiıiiiıiııiiiiıiill• ... ~~~-~~~l!l*l:llt*mlZ«m•+•AAl*EiAS1m11•ıımi11İi 
tıman satılıktır. Bey~lu İstikllll cad. racat: Ka.palıçarşı Cevahir Bedes- GöZ T .A.BiBi 
No. f6 her gün saat 6 - 7 ara&ı mü- teni 32/33 Mehmet Hü!Cyln K~n. 
racaat. Teleron: 4t4s3. - 1 _ 2 Dr. Nazmi 

BOSTANCIDA SATILJK ÖŞJ[ - KİRAUK MÖBLE Al'AltTMılN -
Aziz Sefcen 

HASEKİ HASTANESİ GÖZ MÜTEHASSISI Bostancıda İçeren.köy caddesinde as- Beş oda tam 'konforlu N~:ıntaş yeni 
falt üzerinde sıra köşklerde 66 nunı:ı- eşya, telefon. seneliği. peşin verilmek 
ralı kl)şk sahlbl Cl!nden acele satılık- §artlle. Akşıım.'da Tnnk Dlrimsoyn 
tır. Sekiz oda, 1kl büyük ı:ofa, on dö- acele mürnc:ın.t. -.1 

Her gün saat 15 ten 18 c kadar Bayezitte Çarşıkapıda Tramvay 
durağı karşısında 99 numaralı muayenehanesinde hastalarını knbul 

* Et eder. mmmmmamm•mmmlli 
nüm arsa, kuyu, nynca ahır ve ara- DEVREN SATlLIK BERBER DtfK
~alık ve fevkalade mnnznrnsı vardır. KANı - Masınfı gayet az geliri !e\'
Içindekllere mürncaat. kalfıde elektrik havll8a&ı terkosu hep MEMUR ARANIYOR 

SATILIK İKİ KÖŞK. VE BOSTAN_ otomatik clışnnyn nzlmet doiayıslle Yazı ~eri ile muha.sf'be veya nnbar işlerine vnkıf tccrubell 1ki 
İskeleye 10 da.klkn. mesafede Mesire acele Mtılıktır. Sahibine müracaat. memur :ı.lınn.cnktır, is~eklll.erln fotogrnflı hal tercüme kfi.ğıt.:aru11 Jh-

1 

Bular yolu üzerinde bostan kuyusU Beyoğlu Tnksim Sırnselvi No. ıs Ha- lsasJ:ı.nnı blldlren bir mektup cMEMUR• rümuzlle Postn kutusu 
ve müştemlli\tlı. Sa.nyer Sulıı.r cadde- san. - 3 ~~~!!!l!!~~WN~o!.:_.J1~7~6_!ndres1n~~~cLlg~ö~n~d!er~m!le~l~e~ıi~D~ft~n~~~,u~n~u~r~.~~~~~~ 
B1 No. 12 bay Fa.hrcttin. - 2 KİRALIK APARTI\!AN - Ta.llır.- ----l!!llrBB!lmB İLK - ORTA - JJSE 

5QOO LİRADAN 1.000,000 LİRAYA hane Aydede cnddeslnde Hatay 
KADAR - Her yerde her cins emHl.k apartımanı S numnralı daire mobll
almak Ye satmak ;ırzu edenlerin: yalı olarak klralıktır, Banyo ıncak 
Ferdi Selek Türk bn!A.k Bllrosuna su kalorifer vardır. ller gün saat 
mürocaatlnn, Galata ömerab1t han ıo dan 11,1/2 ltndar 1çlndck11cre mü-

Ku 

Erkek 
Talebe kaydı için her gün mürnc:ıat edlleblllr. 
ŞEBZADEBAŞI, l'OLJS KARAIWLU ARKASI 

l'ııtıh 

l'.atı"'u: 



Baş, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

l'ırı:ıııtuh \e elmaslı saat demek bir kelime ile S t N G E R SAAT ı demektlr. Çünkil 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerln bfitiln haklkt evsafı meşhuru ft.lcm olan SİNGER saatlerinde toplo.nmıştır. 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddüdsüz. SINGER saati almalısınız. Ve saatin Uzarlndekl S t N O E R 
markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz l!zımdır. 
Modayı takip eden her a.srl hadın için kıymetli ta.şlanle ve nefis ~lemelerlle haklkat"n nazan dikkati c~;be-

H u ,p İf· R saatine sah!b olmak Meta bir ~""ttlrd • ı • kt• 1 \2 AA noşs gidecek en makbul ne iye 1 lr 
ve en güzel 

No. 82- D. Elmaslı \•e 11 pırlantalı 600 lira 
No. 82 - c. Elmaslı ve omdaki bUyük o1ma!r üzere 11 pırlantalı 700 lira 

No. 82 - E. Elmaslı ve ortadaki lle kenarlarındaki büyük olmak .üzere 11 pırlantalı 800 lir& 
No 82 _ H Elmaslı ve ortadaki ile kenanndakl daha büyük olmak üzere 11 pırlantalı 980 lira 

• . DISALLERt GİBİ 15 SENE GARANTiLiDİR. 
Dikkat: Slnger saatıert istanbulda yalnız Eminönü mer.kez!ndekl mağazamızda S!ltıllr - İstanbu!da şubemiz 

yoktur. ı\dres: SINGER SAAT l\1:ı.l'azası İstanbul Emtnönil. No. 8. 

~ ~ 
~ 

GUZELLiK 
Mefhumunu değiştirmiştir! •. 

Tek bir hattın zarafeti çehre
de kuvvetli blr cadbe yaratablllr. 
En sevlmll çehrede bile dUıete
cek bir hat lmlunmaı mı? 

Biiyük bir dikkat ve ıM1sas!a 
hazırlanan O ö z F. N Ollzel-

llk müsta.h7.aratı g!1.zelll~ln yar
dımcısı ve cidden memnunlyet.:e 
kullanılacak mUstnh1..araUlr. 

BAŞLICALARI: 

GÖZEN OOöiLIK SVTC1 

1---------1- Yağlı 
GÖZEN KREl\f Ynlr.3ız 

_Acı badem 

Ö 4b~ G ZEN PUDRA 
1---.~.;.;.;...;...;;;;..;;,;.~.;_-!_l2 renk 

GÖZEN Brivanthı f 4 cins -
GÖZEN AU,IGI ( 7 renk 
GÖZEN' l.OSYO.NLARI 

GÖZEN' KOLONYASI 

GÖZEN Dudal:t.an k~lbe parfümLi 

~·------· 
ITRİYAT depolan ve GÖZEN mü-

Nişantaşı, Çınar caddesi, Hususi ____ im ___ , essesesı: Büyük post:ıne~ cad. N. ~ 

Sö~Lo T~RAKIKü Lü~lE~ü . 
ANA, İLK, ORTA ve LlSE - KIZ, ERKEK - YATILI, YATISIZ 

>ları dolmUJ s .. nıflar için ye .. i talebe 
, _____ ._. ______ TELEFON: 80547 

FENNi SÜNNETÇi 

EMiN FiDAN 
Evlerinde sunnet yapılması ınusait o!ınıyanlarla 
t,:ı.şradan lJ!lhas..c;a sünnet için gelen ve gayrlmüsllın-

ıerden fennen bu nmellyeye ihtiyacı olan yaşlan 

büyük, küçük olan ameliyattan muayenehanemde 
kolaylıkla yapılır ve istirahatleri temin olunur. 
K ,\ 8 J N E Beşiktaş Erip apartımanı. Tel: 44395 
E v İ: Suadlye Istasyon arkası No. 17. Tel: 81773 

kaydına devı ediliyor. 

ORHAN URAL 
Karikatür albümü 

Renkli nefıs bir kapak içinde 
günün e.ı glızel karikııtürler lle 

1 
dolu olarak çıktı. 

Bütün b&yilerd~ ve müvezzi
ıerden isteyiniz. 

Ff A Ti 25 KURUS 

Adanada sablık arazi . 
Vll(ıyet merkezine '>ıl bC§ kllo

metrc mesı:.fede Büyüle D1klli 
• m"vkl!nde arıı ından sulama ka.
nal:ı, ln,şasma b:ı.şlannn asto.lt 
şose. şimendl!er ha~tı. aynı z.ı
manda içinde istasyonu bulunan 
llmon, portakal bahçelerine ve 
her türIU turCnnda sebze yetış
tınneğe ve pamuk zlraatl:ıe çok 
mUsalt blrlblrlne muLtnsıı de
ttcede yakın be' plrçnda sele~ 
yüz dönüm arazı satılıktır, Hu 
nevi icar get.ıren emlô.k ve akar
la da mübadele edllebı;ır. İstan
bulda İst.anbul mebusu bay Sa 
dettıtn Uraz'a •36.255- teıe!on
la, Adannd.ı N. D. Arıkoğlu kar
deşlere müracaat ediniz. 

--· l'UKSI:K l\ltJH~DİS l\IEKUBt ve TEKNİK OKULU 1 
G!r~ dersleri yardımrısı 7.A Yİ - 19/ 9/ 941 t::ırlh ve 134 Nl.1ı 

Ço .. zu··ımu··ş Geometri Problemleri 

1 
beyanname muhtevıyatına aıt ıos253 ----------•• 
No. 1ı Oiimrük ithal makbuzumuz ! 

Yenı ll~\·es!le çıktı. Fiatı 125 kuruş. kayıptır. Yenisini atnca~ımızdan es- !im•••••••••••• ı 
r. 1\1. l\I. Tek. Ok. rirl~ denemelerinde soruhnıq ve l>aıı kls!nln hükmU yoktur. Çırak Aranıyor 

m;ibJm problemierln halleri. Ahmet veıı i\l(Pn!!er 
HA ş ET : ıBeycığlu) Sergiyndls <Tuneı b~ı> ••lliıi 1.11•••••••••••- Demir Vı? Boya Lşlerlnde çaıı-

iııl••i Ji: B A ı. K i TA BE V i (Ankara caddest Ist.anbul> DER MÜ j EN ~cak çırak aranıyor: tsteyen-

Bor mal müdürlüg" ünden : lerln Sirkeci sılkımsöğüt'te 
karyola ve mo.dent eşyıı. fnbrlka-

1 - Eksutmeye konulan iş: Bor hükumet konaıtı tam1ratl olup mmaı YANIK, ÇATLAK. EKZAMA ve sına ıntiracantlan. 
lira C32) kuruş bedeli keşlf\ltilr. CİLD YARALARINA fe\•ka.lAde 

2 - Bu işe alt evrak ve ~artnr.me!er şunlardır: 1yl gelir. Derinin tazelenmesine 
A - Eksiltme şartnamesi, ve yenilenmesine hizmet erter. 
B - Mukavele projesi, HER ECZANEDE BULUNUR. 
C - Bayındırlık işleri Genel şartnamesi, •••••••••••ıiıl-
D - Yapı işleri umumi, tcnnl şartnamest, 
E - Hususi şartname, 
F - K~!f cedvell, sllsllel f!at cedvell, metraj cedvel, ve salr evrak, 
Isteyenlcr bu şartname ve evrakı bedel.siz ol:ı.rak Niğde Nu.Cla ve Bor 

n:almüdür!Ukler!nde görcbUlrlel·. 
3 - Ekslltme 8/ 10/942 tarihinde perşembe gunü sa.at 16 da Bor hükt1-

Zı\l'İ - Eyup Beledıye nıuhıı.sebe
slnden almıı.ktıı. oldu~m.n 372 saı·ılı 
asker allest yardım ciizdnnı kaybed!l-1 
m~tlr. Yenisini alacağımdan eskisi- 1 

nin htikmü yoktur. 1 ahrlye 

met binası dahlllnde toplanan eksiltme komisyonunca yapılacaktır. ••• l>r. tUSAN SAl\tt ••mt 
4 - Eksiltme kapalı zart tı.suWe yapılacaktır. T t F O A Ş 1 S 1 
5 - Eksiltmeye gireb lınck için isteklinin (1257 > lira (32> kuruş mu-

vakkat teminat vermesi lfı.zımdır. ı 
6 - İsteklinin eksiltme ı;Unünden en az uç gun evvel Niğde vilayetine 

mürııcant ederek ibraz Cde::e~erı malt ve fenni retero.na mukablll Niğde j 
Vildyet ehllyet veslknsl komlsycnundan alncaklan eks!ltmeı•e lştlrı\k ve.,tka
.sını lbrnz etmeleri şarttır. 

rıto ve paratıro hastalıklanna 
tutulmamak tçln tesiri kat'I. mu
afiyeti pek emin Laze aşıdır Her 
ı>czanı>dP bulunur. Kutusu 45 kn-

ruştur. 

Teklif mektuplnn yukarıda yazılı saatten blı saat evveline kadar ko- ZAYi - 941 - 942 haziran 

~-· PH.1 i.I P.S .:· 
RADYOLARI 
Kadıköy ve havali.si acente

'.eri AHMET HAMiT ÖZGÜL 
ardeşlerde Radoylar taksitle 
e kola} fıırtlnrla satılır., Her 
n::ka Radyo teminatlı tamir 

edilir. Kadıköy Muvakkithane 
Cad. No. 49/ 5 J. Tel: 6091 S 
Pendik Cuı:ipıı,a Cad. No. 65 . 
f el: 54-33. 

misyon reisliğine makbuz mukabilinde verllecektlr. Posta ile gönderilecek dı:vresinde Nuruosmaniye birinci iiıııı•••••••-••••ıi 
mektuplann nlhayet Uçün::ü maddede yazılı saate kad:ır gelm~ olması ırı- ilkokulundan almış olduğum şaha- 1 _ 
zımdır. Postada olacak gecıkmeler kabul edılmez. UC319) detnarreyi zaıyi ettim. Yenisini çı- Zı\YI - 937 senesinde İstanbul L!-

Gümrük muhafaza genel komutanlığı satın alma ~e;acr.ğımdon ı:skisinin hükmü yok- ::n~ ~:1t:ı~d;~1 ~~n~~m m':~~~ı~!:~ 
komisyonundan: Y _ kızı 4 7 nume.ralı Atiye aldığ~ tas~kname ve Devleb De-
. Datremlzce satılığa çıkarılan 11 kalem 500 parçayı geçen kullanılmış yeşil toprak ~o:.ıan, Ista.,bul muhafaza güm-
caket, ayakkabı ve re!erruaLının 23/ 9/942 cumartesi günü saat 10 :ta arttır- ruk tamirat atelyeslnden ve Stan-
m:ı suret!le pazarlığı yapı!al'aktır. Zayi - tnebo!u nüfus ır.emurlu- dart vapur kumpanyasından aldığım 

Mevcut eşya anıata eski Gümrük sokaktaki Levazım Amlrl!ğl anbannda Cundan aldığım niıtus cfizdıırıını zayi ehllyet ve bonservlslerl zayi ettim. 
göruleb!!lntr. ısteklllerln oıılıı.tn - Mumhane caddest No, 54 da!redekl kır ettim. YenlsL'll atdığımd~n eslds!n!n Yenııerinl alacnğundan rsklleı1nlıı 
ınısvona gelmeleri. <10344- hıikmü yoktur. hiikmü yoktur. 

Unkapanı Kfiçı.ikpazar 22 No. d:ı Üsküdar IllSaniye Orta sokak 86 
Sivas Nafia Müdürlüğünden: Osman oğlu Aziz numara Celil oğlu Cevat Tıımer 

1 - Kapalı znr! usul!le eksiltmeye konulan iş: Sıvas kışlalar yolunun !l••••••lllll•••••••••••••ııııiııııı•••••I 
800 metre tulundekl parke ıerşl ~ldlr. Bu IŞ'l.n keşi! bcde!l 36528 liradır. HURDA DE Mı• R SATIŞI 

2 - Ekslltıme 5/10/942 tarth!ne müsadlt pazartesi gUnü saat 15 de Sıvas 
huktimet binası içinde Nafia müdiirlüğü odasında müteşekldl koınlsyan 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Bn işe alt evrak !SUnlardır: Zonguldak Ereğli Kömürleri işletmesinden: 
Keşif hülı\sası, llyat bordrosu, metraj cetveli. tesv!yel turablye ve şose 

köprüler ve kfig!r inşaat fenni şartnamesi, bayındırlık işleri genel {artna- İşletmemiz merkez ve mıntakalannda mevcut hw·da de-
mesi ekalltme şartnamest ve mukavele suretidir. isteyenler bu e\·rakı her mirler pazarlık suretile satılacaktır. Taliplerin tasnif edilmiş 
gün Nafia müdürlüğünde tetkık edebll!rier. h d ı 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçln taliplerin 2739 lira 60 kuruşluk muvak- ur a ıltlan görmek üzere satış günü olarak tesblt edilen 5 
kat teminatı sıvns mal sandığına yntırdıklıı.nna dair Maliye makbuzunu 1 teşrinievvel pazartesi gününe kadar İşletme Ticaret müdürlü-
veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubunu ve 942 yılına aıt ticaret ğüne müracaat etmeleri U~n olunur. 
ves!kaslle eksiltme gunünden en az üç gün evvel Sıvo.s val!l!ğlne müma-ı iııııil•••••••••••••••••••••••••i 
sil! lşlert muvaffnkıyetıe başardıklanna dalr ~ternnslarlle b! ilkte mUra- .,. _____ NURUOSMANİYE caddesinde hususi ••••• 
caatla nlacaklan ehliyet vesikasını tekllt mektubu znrııe birlikte dış zarfa !!! 

koymalan ve ke§I( dosy:üannı tetkik ve imza etmiş bulunmaları lazımdır. 1 Yen ı· 
5 - Tekli! mektuplarına. alt iç ve dış zarflann ve vesalkin dördiincii 

nıadde hUkümler!nce ve kanuni tarıtlere uygun bulunması ırızımdır. Posta-, 
Nesil 

da vakl gecikmeler kabul edilmez. 
8 - İsteklilerin- teklif zarflarını ikinci ınaddCd" yazılı tarihte saat 

H de tadat tomı.,on m.sııatn~ maltbus ıauıkablllnde Lev<il ~melen 1lb 

YUVA - D...K 
ilk Okulu 

!S Eyltll 1942 

.KIZILAY 
Deposu Direktörlüğünden: 

Oyun Kağıtları 
nin 16. 1ve360 No. lu 52 lik bir destesi ıehri
mizin muhtelif semtlerinde bulunan aıağida 

iıim ve adresleri yazılı bayilerde 

230 Kuruşa satılmaktadır 
ikinci ve tam liste: 

BEYAZIT 

BEYOÖLCJ 

PANGALTt 
ŞİŞLİ 

MAÇKA 
BEŞIKTAŞ 
ORTAKÖY 
AR:-JAVUTKÖY 
BEBEK 
SARIYER 
TARABYA 
SİRKECİ 

FATİH 
KÜQÜK .M. PAŞA 
BALAT 
FENER (HALİÇ) 
GALATA 
AKSARAY 
KUMKAP! 
BAKIB.KÖY 
ÜSKtl'DAR. 
KADIKÖY 

HAYDARPAŞA 

KIZIL TOPRAK 
ERENKÖY 

ADALAR 

ı Hacı ZUltlkar - Çarşıkapı Yenlçertıer Cad. No.68 
Hasan Ballı - Beyazıt ~ Bankam yanı No. lSf 
K~ını Şar - Sultanahmet Pam kar~ısı No. H 

J Ferlt Anıt - Cümhurlyet Cad. No. 11 
Hüsevln Zekeriya - Parmakkapı No, 80/82 
Haylk - İstlklAl cad. Saray .sineması kar§ısı No. l'i 
Angelldls - İst!klAl Cad. 299 
MlLh:ı.t Sargın - Tarlabaşı Cad. 23 
Esat Akman - Hamalbaşı No. 26 

: H".sıın Şnhln - Ergenekon Cad, No. 123 
: Zekeriya Uzel - HalfıskA.rgazl Cad. No. S71 
: Al! Uzun - Dilek Apart. altında No, 9211 
: Avni Akçebol - Tramvay Cad. No. 71 
I İdris Akcnn - Uncu sokak: No. 21 
: Yanl I>urbet-akl - BeyazgU! sokak No. 3 
: H•ı..ııyln - Cevdetpaşa Cad. No. 258 
ı Must!ı.fa Bnyrak - Yenimahalle Cad. No. '5 
ı Rrlsto Tallur!s - Tarabya Cnd. No. 96 
ı İsmah Akkaya - B:ı.hçekapı tramvay dıın:ık yert 

No. 49 
Cem~l Cıntez - Hamldlye türbesi iş Bankası 
karşısı No. 15 
Hovd!lr Karaca - Ankara Cad. No. JSB 
Sabri Karanlıkoğlu - Rnm!dlye cnd. Tram. Du
ra~ yeri No. 13 

: H'lydar Kılıç - Fııtih Trnmvay durak yert 
: llamdl Menıecan - No. 22 
: Ali Hnblbl - Tahta Minare No. 143 
: Salm Otinyiiz - Mürselpaşa Cad. No. l 
: Hilmi Egemen - Zlraa.t Baukıı.sı kôşest No, HO 
: Ali Aksoy - LA.leli Cıı.d. No. 248/ 250 
: Fatm::ı. Ergentek - İstasyon Cad. No. 1 
: A1! Hoşbaş - İstasyon Cad. No. 61 
: Mchnıe~ KU!Abl - Hakimlye~i Mtlllye cad. No. 84 
: MAhmet Sabrl Yeneriz - Paznryo1u No. 88 
S:ıllh T nyaş - Moda Cad. 25 

: Şilkrii llçer - Gar içinde 
: A!l Haydar - Clcl Mağazası No. 42 
: Hmr Eren - İstanbul Cad. No. 20 
Akile Uyguner - Ş~km Bakkal No. 3/365 
: Osman Öz.türk 23 Nisan Cad. BilyUknda 
Karcıe.c:ıer Ba'kkalı - İskele Cad, Heybella<ta 
Y.ın co - İskele cnctdesı Burgazada 

Cuma günleri çıkar haftalık spor ve atcılık mecmUUI 
25 Eylul 942 Cwna aüıUl müvezzilerden arayınız. 

Yeni Mac; okuyucularına Ankara ıtonbahar at koşulan mU,te
rek bahMerine iştiraki en emin bir şekildı: temin etmi,-tiı-. 

~----Tafıil6.t cuma günU çıkacak ilk sayısındadır. ----~ 

Satılık motör 
Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

0

938/57 
Mahcur Ahmet Numana ait Konur marka Fransız malı 215 bey

gir kuvvetinde bir kuyu motörü satılıktır. Görmek için Uzunçayır'da 
bahçeıvan Besim.: müracaat olunması. Müzayedeye iştirak için 24/ 9/1 

942 perşembe güntl saat 1 O da Kadıköy ikinci Gulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmalan il"n olunur. 

Türkiye Umumi Acentası: 

mı 

BU HRR~nYA 
Dikkat ediniz. 
Piyasanın en giizel, en sal-lana 

5 LAMBALI 
RADYODUR. 

Fiatt her keseye uygun, önıril 
uzun ve yedek parça ve 

lfimbası,..~dur. 

TORK RADYO ve ELEKTRiK Ltd. Şirketi 


