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Yeni Alman taarruzları 
• Son asrın tabiat llimleri ·mey-ı ve kanunlarla değil, bu hi\cllse

gelmeden önce başka bilgi- lert doğuran sebepler üzerinde 
Yer tutmuştu, şüphe yok ki tesir yapacak hareketlerle hft.ldm 

lar, binlerce on binlerce yıl- olmak mümkÜ'ndür. Ateş içinde Ebl. Bank Istanbul şubeslnln My1-
etraflanıu saran Mem hak- yanan bir hastayı iyi etmeye uğ- ıere Mmür vermedııtını, kömür al
a bir düşünceye varmak, ge- r~an bir dokto~ hummanın mak üzere bAyUere müracaat eden 

Stalingrad, Mozdok'tan başka Voronej, 
Rzev'de de şiddetli çarpışn1alar oluyor 

l gündüzü, güne§! ve yıldızı, sebebini arayarak onu yoketme- halkın Kuroçeşmeye gönderlldlkler1-
ı toprağı kendilerine göre ye uğraşacak yerde, harareti nt ya'Zmıştık. 
tnak ve anlatmak için astro- gidermek için hastanın hO§una Eti Bank köm~ satll}ını tahdit 
• kimya, fizik, botanik ilim- gidecek şekilde buzlu su verme- ettiğinden şimdiye kadar MyUere ve Stalingrad' da her evde, her mahzende harbediliyor. 

Ruslar buraya takviye kıtaları gönderdiler 
ştmdtden sonra Kuruc;eşmeye m 1Jra

in doğmasını, hastalarını st nasıl kötü neticeler doğurursa, caat edenlere ancak lhtıyaçlnnnın 
eştirmek için bugünkü taba- iktisadi hayatta da meselA paha- üçte blrl verllmektedlr 

lt \'e onun dayandığı fizyoloji ldığı önlemek için. bunu doğu- Kl4 aylal'Ul.da. yabcak sıkınt.ısını Londra 24 (A.A.) - Almanlar ' da, mahzenlerde de ç~ı..rpıııhyor. 
1!tin var olmasını beklememiş- ran ilk esaslı kaynaklara kadar önlemek 1.\zere tedbir alınmasını ta.- Stalingradın ortasına varmağ~ c;a.11- M d k 'd Şiddetli yağmurlar yağmaktadır • 

. Nasıl ki kimyadan önce bir gitmlyerek kanunlar ve kararlar sarlıynn Belediye, bankanın yeni ka- şırken ken ·mahallelerde çeıtın çar- a agas ar a Sovyet takviyeleri ;nehri ~cçerck 
~1 Simyaıı , astronomiden ev- vasıtasile sadece pahalılığın dı.ş rarlan Ozerlne Etl Bank'a mllraca.a.t pı,rrnalar oluyor. Aynı zamanda Ruı- • Stalingrada varmışlardır . 
. ciiıni nücum» val'dı, ve ilk ce- tezahürlerlle mücadeleye kalkış- ederek bbUere kömUr verllm~ lar oehrin §imal bahsında taarruz • • • Şimali Kafkasya' da 
retıerin kAhinlerl, müneccim- mak iktisadi bünyede aksi tesir- takdirde birçok zorl'tıklann ho.., gös- ediyorlar, Cece yamı Moskovada lngıhz kuvvetlerı Stokholm 

24 
(A.A.) _ Alman 

ı.~ tabiat olaylarını öğrenmeye ler uyandırır. terece~lnt ve halkın kömür tedarl- neşredilen Sovyet tebl~i Dudur: Tananariv' e girdiler kıtalan Kafkasyada Mahaç Kale üe 
~Irkım sihirbazlar üfüıiikçü- Sosyal hAdiselerl V" bunlar kinde esasen ç<'.kllmekte olduğu güç- Stalingrad ve Mozdok sahaların- A k d 

1 h ' tt "' !Qlt{l b yüzden bir knt daha arta D • stra an arasında emiryoluna u at-astalara iIAç bulur, simya arasrnda iktisadi olgulan tabiat n u iştir ' - da kanlı çarpışmalar olmuıtur. !- mıolar ve bı.. yolu kesmişlerdir. Bıa 
glsf toprağı altına çevirerek gibi değişmez kanunlara' bağlı ca~~~d~:-m e. sım Day, İstan- ğer ke~~mlerde değişiklik yoktur.> Londra 24 (A.A.) - Tana- kesimd, yakında mühim hareketi~ 
ZOfalıı taşı bulmaya uğraşır- sanmadığımız için pahalılık gibl buldakl ~tklklerlnl bltlrdlğt esnada Teblıge yapılan ekte, aok~l~r~a nariv radyosunun bildirditine rö· bekl.?n.yor. 

'l' karışık bir ekonomi dA.vasını en bazı kim~lere ihtiyacından fazla kö- ka.ı1ı boğu~malaT olduğu bıldırıll- re, Madapakar adasında İna'ilia Vichy 24 (A.A.) . - Stalingrad 
abiat anlamı, müspet denilen basit bir ceza işine çeviriyoruz mllr verlldl~lnt, bazı sobası olmıyan- yor. Tayyarelerle kuvvetle11dirilen kuvvetleri dilrı aut 17 de ada- ıehri içinde AlmM kuvvetleri de.ha 
lerin değişmez kanunlanna gözümüzü hep muhteldre ve şld~ lara blle kömür datıtıldı~nı t-esblt Alman tank ve piyade kuvvetlerl nın merkezi olan T.anariY ilerilere gitmiıle.rdir. Almanlar, oim· 

Yandıktan sonra insanlar tabi- detll cezaya dikiyoruz. Halbuki etml-1tır. Eti Bankın kömür ııartlya. artaız hücumlarda bulunmuılardır. tehrine a1nnitlerdir. di, elde ettikleri arazinin temizleme 
~~A.kim olmaya başladılar. pahalılığın vurgunculuktan de- tını tahdit etmesi bl!Ahare de bA.yi- Hücumlar tardedilmi,ılr. Volga ne- Birdenbire radyonun nevi.Yat iti ile meşguldürler. 
lttUSpet ilim derecesine gel- tı;4il ihtik!nn pahalılıktan do~- lere kömllr tevztınden vazgeçmesi hir filotillaıına menıup gemiler top- Pl'Ogl'aml dun:lurulmut Ye ıu Kafkuyada Alman taarruzu ge--

e en geç kalan bölge sosyal duğunu hiç düşünmüyoruz VekUln bu Yoldaki betklld~rlnden larile Alman ve Rumen kıtalanna sözler aöylenmittirı -:Konupn lişmektedir. Ruslar birçok stratejik 
&iletdir Bu olaylan idare eden · alınan nettce üzerinedir. Belediyeye atet etm!ıler J taburu imha ile bir- bir t __ .,. __ L_ d •--"'L '-t 
·rı • Asırlardanberl her millet adam b h lat ı ı dllt b ka • ıncuız -:vı ır • . Lllp&D aı - ehemmiyete sahip tepelerden geri Unlar henüz bir illm şeklin- .. . , u usuş an ı mı.ş, ş m k u • kaç bataryalannı ıusturmuşlardır. alan saat 17 de Tananariv'e "'"'- çekı'lmiılerdı·r. buı . oldürene ölüm cezası vermlş, rarlardan başka yapılacak bir ,ey ol- ·-
t \' unamadığı fçindır ki cemi- hırsızlığı suç sa.ya.'rak hırsızları madığı blldlrllmlşttr. KaAcaala.rda Almanlar Mozdok mitlerdir. Her tarafta aüldm var- Voronez'de Ruslar taarruza gC9' 
'iare ~illet işlerine, bir lAbora- hapse atmıştır. Bundan dolayı, Eti :S~l! tarafından alınan yenl civarında taarruz etmişler, faka.t çe- dar. miılerae de iyi bir netice elde ede-
hç' bır fabrika, bir maden, .. blr hiç bir cemiyette hlç blr zaman tedbirler üzerine odun mfivarldatı kilmeğe mecbur edilmlılerdir. Vo- memiılerdir. 
n. ~e~bl. hAktm olmak mum- kaatlllerin ve hımzlann yokot- arttınlacak ve ~ulgarlstandan it- ronez'. ~ 75 tankla 4 Alman piyade . . . ... Rzev'de Rua hücumları 

gilclir. Sosyal meseleler, duıtu hattl zaman ne azaldııt"ı hal1 beklenen kömilrlett hemen nakil alayı taarruz etmiı 4 .aat eUren çetin bazı köyler bırkaç defa el deııııtlr- • Beri' 
24 

(AA ) S 
ı\~k insanların karasında hA- oörül~emlştır vasıtası bularak ~bre getJrllmeslne muhare'belerden ı~nra bu kuvvetler mittir. Almanlar 1 7 tank kaybet- h . dan k · · 

1
-

1 
~~e\ c~p-

~ stroloji ve Simya (A'l~ml) 0 

• ve yeril mangal kömllrlerlnln k14 üıkürtülmlı tllr Alml!llllar bundan mişlerdir. Fakat bunlann yerine eaı:ı c mer ez ve 1 ma esım e~ın-rtnı Yaşadığı tein de içtimaı Kaatillere ve lursızlara en basmadan İstanbulda stok edUmest- P d h ~ h: 1 d düzinelerle tankı ileri ailrmüılerdir dekı muharebeler hakkında verıleıa 
latda sihir ve keramete lna- altır cezalan verirken, cana kıy- ntn teminine çalışılacaktı'r, bonla d a üSküücum Y~P~:ı area a Hücumlar tardedilml~ir. · malô?'ata göre, Ruılar 21 eylUlde 

nıar, nıeseıA bir hilkftmet ka- mak ve mal çalmak suçlarının un ar a P rt m ıt · . Rzev de taı:e kuvıvclterle ve kütleler 
l'Ile, bir kanunla cemiyet ha- yann, gelecek yıl ortadan kal- HarİCİye VekiJİ Kalinln cep\ıesinden resmen l>ah- Moekova 24 {A.A.) - Stalin- halinde hücumlarda bulunmuşlardır. 
lJnda bir ceJıc ,eylerin birden- kaca~ kimsenin aklına gelml- .sedilmi;roraa .da burada Rzev keıl- gradda çarpışmalar aon derece oid- Hücumlann hepsi neticesiz kalmır 
e değ'fşebtıeceğlnl sananlar yor da, btr kaq muhteldrt ceza- - n1inde tlddetlf mufıarebeler olmuft datlldir . .Sokaklardan baıka odalar- tır. 
k Çoktur. İnsanların bir araya landırmakla 1htikA.nn ortadan D\jn profesör Lauerbruch ·---------------
lnıesinden doğan cemiyetin ge- kalkacağına nasıl inanıyoruz? tarafından ameliyat 

tnsan fradesile e~lllp bükül- İhtlk~r suçuna meydan veren ld 
tnesı düsüncesl akla güç sığar. sebepler pahalılığı doğuran !mil- yapı ı 
SosYal bllgiler arasında - mü- ler olduğu içln yanıldığımız nok- Ankara 23 (A.A.) - Hariciye 

Sovyetler
Japonya 

Afrika'da mühim hareketler 
~slan en kalabalık olmak- ta pahalılıkla mücadeleyi 'Sadece Vekili Numan Me11emencioğlu'ya 
eraber - en gerl kalanı ik- vurgunculukla çarpışma h!line bugün Nümune hastanesinde, Al
t bilgileri olduğu lçln hükt1- sokmaktır. rnanyadan hususi gurctte tayyare ile 
t kararıannın iktisadi hava- Her suç bir ahlak meselesidir. gelmi~ olan profes'ör Sauerbruch ta-
b istl•nilcn şekli veremiyeceği Bir cemiyet içinde ahlAk vlc~ rafıııdan bir ameliyat yapılmıştır. 
kUl edilmiyor. Bu zihniyet, nıru sağlamlamak ceza ile olamı- Hastanın sıhh; vaziyeti iyidir. 

Japon ordusu sözcüsünün 
demeci 

lngiliz seyyar çöl devriyeleri Bingazi 
ve Berka'ya taarruz ettiler 

~ Yıldızların teslrile insanin- yacağı gibi ticarette ahl~ksızlığa 
tr aaerını anlamaya çalışan çare bulmak da sırt bir mahke- lht.ka.A r suç 
ts?loJl, ve birkaç büyü veya me meselesi de~lldlr. Ahltı.ksız- 1 U 
e U ile tabiatın gidişini değiş- lığın artması mlllettn birlik vic
'!3~· Sihir devrini andınr. da'.nında bir düzensizlik alAmetl 
. u'Vük blr filozofun dediği gi· olduğu gibi, iktisadi suçlan da 

Londra 24 (A.A.> - İnglllz seyyar ceptıanel1klert ve levazım arnbarla.ri 
çöl devrlyelert Afrika'da cephenln bombardıman bdllmiş, itnty·anlart 

Tokyo 24 (A.A.) - Japon or- 700 ıkllomltre gerislnd&kl düşman büyük kayıplar verdlrHmlşUr. 
dusu sözcüsü, Japonlarla. Sovyetlcrin mevzllerlne baskınlar yapm~lar ve İngUlz ve Amerlkan hava kuvve~ 
harb arifesinde bulunduğunu iddia :şm;nı k~r ka::ı,plara. u~:ı~~ Jert Blngazl'ye yent hücumlar ya~ 

Adliye Vekaleti azami eden İngiliz haberleri hakkında dün 1 • d ~n :r ~d myo~~ l Blngo.zt mı.şlardır, Amerikan hava kuvvet.ıcıt 

~
. •'l'abiata. ancak onun kanun- !erdt ahlA.ksızlıktan ziyade ek<>
rtıa bovun eğerek hük.molu- nomik bünyedeki sarsıntılar ç<>
ll.ıı Bu düşünce iktisadi hayat ~altır. 
~" ele doğrudur. İktisadi hAdl- . Necmeddin Radak 
~re, yukardan inme kararlar (Devamı aahiEe 2, ıUtun 3 te) 

Elektrik'ten tasarruf 
yolları aranıyor 

Düşünülen tedbirler: Sinema, 
tiyatroların erken kapanması, vitrin 

reklamlarının yasak edilmesi 
ita/kın evlerde mümkün mertebe en mumluk 

ampul kullanmaaıda düşünülüyor 

~~~hnizin elektriksiz ve susuz reyanı kısaltmak suretlle müın
~~'<Ullası için SllA.hdarağadakl kün olmıyacaktır. Bu takdirde 
trUc fabrikaslle terkos gölün- bütün sanayi hareketleri dura

l fabrikanın senelik kömür caktır k1 bu, şehrin umumt haya-
}'açıannı temin etmek üzere ttnı şiddetle müteessir edecektir. 
l'<ianberl yapılan teşebbüs- Belediye, tasarruf için umu.mı 

. ll. sırası geldikçe bahsetmiş- tenvirata alt bazı tasamıfiar 
1 yapmağı. muvafık görmektedir. 
tı eıttrtk idaresinin normal za.. Bunun için sinema ve tlyatrola
b.larda stok kömüıil bulundu- rın geceleri daha erken kapatıl
tı alde bu sene bu stok kalma- ması muvafık görülmektedir. Si

aıı r. İdare temı·n ettiği kömür- nemalar şimdi saat 23 de kapan
ltac~ bir kaç günlük ihtiyacı- dığı halde, sinema ve tiyatroların 
t rşııamaktadır. Mamafih Io- saat 22 de, hattA 21 buçukta ka

~t 1rtınatı zamanlarda şehrin patılrnası ve geceleyin elektrikle 
tı l1~ız kalmaması için hava- yapılan vitrin reklft.mlannın me

lbusaid gittiği günlerden is- nedilmesl muvafık görülmekte-
le~ edilerek sevklyata devam tedir. Bu tasarrufun resmi daire
" eıtur. Bununla beraber kö- lere de teşmil edilmesi muvafık 
"bı~arnyatını en az hadde in- görülmektedir. 
~aıı.tnek için elektrik cereya-

1 
Diğer taraftan halkın da müm

'*l)r tasarrur edtıme<ıl d~ü- kün · mertebe az mumluk ampul 
· kullandığı takdirde mühim bir 

cezaların verilmesini şu demeçte bulunmuıtturı ~ey~e~ı: ta~are ~~"d~l~~na taar- btr Mihver gem1.s1n1 ateşe vermiş, bl.l' 

bl•tdı·rdı" Bu propaganda, Ru'Yaya karı1 rus etml§lerdlr Blngazl'de 30 kadar gİnemlyl havaya uçurmuştur. Oereleytu 
ltendi taahhütlerini ihmal eden in- ta· tahrl • edllm'• M1h kı~ glltz hava kuvvetleri taarruz..'annı 

_ . . . yyare P ..,, ver yenlleml§ler, Amerikan uçaklarının 
Ankara 23 - Adltye Vektlletl lhtl- gılterenın bır ~ırtma manevrası- lanna kayıplar verdlrllmlştlr. Blnga- yaptıkları yangınlarla hedeflerlnt 

kAr suçlartle nıo.hkemelere sı.-vkedl- dır ve maksat Japonlann Hindistan zt'nln 160 kilometre şarkında bulu- varnuşlardır Bütün tayyareler üsle
lenlere en az ceznnın verlld1ğln1 gör- tve Avustralyaya müteveccih hare- nan Berka'ra de. taarruı edtlmlştu, rlne salime~ dönm(lflerdlr. Topruk'a 
müş ve müddelumumillklere bir ta- ketlerini ba§ka tarafa çevirmektir. Aynı gece deniz yollyle Topruk.'a btr da bllyilk bl akın yapıbnı.ş, ı tntUMr 
mim göndenntşttr. Bundıı cezanın akın yapılıru.ştır. olm114, s bfiyfik yangın çıkmL'Jtır. ae-
asgart değU, Azamt lıaddlnln tatblk ' İk1 gece sonra Blngazl'nln 350 kilo- ce İnglllz tayyarelert meklkvart UÇUf 

edilmesi bUdlrllmlşt4r. Bulgaristan da metre cenubunda Clalo vahasına ta- yapmışlardır. Yani üslerin9 döne.c 
arruz edllm.1ftlr. Çarpışmnlar blr kaç dönmez bf!nzl.n ve bombalarını yenl-Baıvekil Parti umumi gUn sürmüş, akıncılar Lşlerlnt bltlrdlk lemlşler ve tekrar bombadımana. dG-

idare heyeti toplantısına ten sonra dönmtlşlerdir, Mihverin vam etm~led.lr. 
reislik etti Bulgar şehirlerini 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıınııııııu .. 

bomhalıyan uçaklar Ankara 23 - Başvekil bu&Un Parti 
umumt ldn.re heyett toplantısına re
lsUk et.mlştlr. 

~~~~~~~-

An karada 
Memurlar için 

apartımanlar yapılacak 

Ankara 24 (Akşam) - Maliye Ve
k!letl Ml111 Müdafaa VekAletı yanın
daki büyilk arsa.yı tstim.!f\k etmekte-
dir. İstimlAke tahmlnen S mllyQn Ura 
gldecektlr, veu.ıet bu arsada., mesken 
buhranını karşılama.k maksadl!e ve 
memurlann otıurmuı Jçln çok datre11 
büyt.tk apartımanlar yaptıracaktır. 

Rus değil 

-·-
Londra 24 (A,A.) - Mosl..~nı. rad

yosu. Bulgar şehlrlertnln Rut uçakları 
tarafından bombadunan edUdlAt h&
belnl dün a.tıam tekzlp etmlşUr. 

B .. Willkie 
B. Stalin'le iki aaat 

görüttil 

Memurlara kumaı Moskova 24 ~A;A.> - Motıko-
Ankara 24 (Akşam) _ Başvekllln va radyosunun hildırdi~lne 18re, B. 

programda aöyledlği işlerin yapiİ.ma- Willkle dün B. Stalin'le gijrUımUr 
şını ica.bettıren projeleri hazırlamak tür. Hariciye Naz:ın B. Molotof un 
için BaşvekAlette toplanan komisyon hazır bulunduiu mülakat iki aaat 
&'Zalan al!kadaı- oldukları VeklıeU~r aürmU~tilr. 
nezdlnde iptldat hazırlık yapıyorlnr. 
Me·murlara verilecek kumaş ışı ve di-
ğer ı,1er için hazırla.nacak projeler, Rusya'ya giden vapur 
Meclis açılınca ~!se yertıecckt1r, • , · .. , kafilesi 

Rafine pamukyaği ve Londra 24 (A:.A.) - Neıredi!e.l! 
k.. • f·. ti • k ld Jd ıesmt bir tebliğe görıt. bir vapur 
uspesı ıa erı a ırı 1 kafilesi Ruayaya varmııbr. Bu ka-
Ankara 23 (A.A,) - İktlsnt VOk~- f'l i "- d ıc.. k l h kk d 

letlnden btldlrtlm~lr: 1/ 5/194.2 tnrl- ~~.:!1. u5_;a -1•', ayıp ar ! ın a 
hlnden itibaren yllrürlliıte glr:mek Almanların Jddıalan çok mUballğa .. 
üzı.-re VeklUetlmlz.ce tesblt vo 11An lıdır. Esasen Almanlar evvell 38 va~ 
edllm1f olan rafine pamuk y vt pur bMınldai1111 e3yleclikleri halde 



Sahife ~· 

•• •• 

6ELiŞi 
Bahşiş 

F rnnsada bnhşf~ yasak edil~. Loknntnlarda, gazinolarda, 
otellerde müşteriler hesap gördükleri zamaıı garsonlara 

lınhşJş vennlyeceklcr. Bundan sonra oralarda garsonların miiş
ter:ilere ne kadar az itibar edeccklerlnl bir dlişünün. Yiizlerlııe 
bile bakmaya lüzum görnıC'Ller. l\lilşteriler pkalan ellerinde, 
koyacak yer ıınımak üzere saatlerce dolaşırlar. lsmarJadıklan 
yemekler ancak bir talih eseri olarak erken gelir. Hiç bir gar· 
son onlara oturacak iyi blr yer, rahat ir koltuk göstcmılye

A~ŞAM 

T··rk·yenin 
s 

T em.ps g zetesi 
mühim bir başına 

a ık ve 
eti 

bu hususta 
ene retti 

cek, herkes paltosunu kendi giyecek, şemsiyesini kendi anya- Vichv 23 (AA.) - Baımııkn- 1 dostluk mua.hedcaUe. bir cihetten 
caktır. Çünkü bir gnrsonu terbiyeli, nnzik, becerikli, lıürmetkAr lesini Tür]dyenin vadyetlne tah!la ide İngiltere - Türkiye lttlfnklle teliı-
ynpnn şey ancak ubahşlşn yahut «bahşiş ümidi» dir. edca Le Tempı g zet~i diyor kiı fincı muvaffak olunması da kavde 

GJtti~rfnlz otelde bir prens gıöl mi karşılıınmak ılrLUSWl· cM. Von Papen tarafından yapı- ve takdire de~cr bir bldise adde-
dasıruz? (1.ınınız lokantada en iyi tarafından yemekler mI ş-eme- lan- ıon demeçler TUrkiye vaziyeti . dilmek ic.abcder. 
ği çcldyor? Pnstahanede daha knpıdnn girerken \"CStiyerin ÖDÜ• mcaelcai~i ~e!°elmilel safhada ilk Muharebenin Kafkuya ve Kara-
nfizde iki kat olup §llpkamzı, pardesilııüzü alnuısını, lk1 gnrso- tııfa getınnı§tır. deniz u.hillerine kadar Oerlemı, ol· 
mm sizi kapışmak iizere mücadele ctmelerlnl, mnnuırnsı en iyi Türkiye hakkında ecnebi ga.- masl Mısırda yapılan aavaolar lran 

ere. en rahat koltuğa oturtulmanızı, dört g8zün \'erecel.:rinlz em· r:etelor tarafından verilen haberler, ıve I~k'ta mUhlm mlktarda fnglliz. 
rf dnha evvel yerine getirmek için iizerinJze dikilmesini \'e dJğer b&.diseler biriblrini takibettikçe, kuvvetlrinin tah idedilmlı olmAsı al· 
mü tcrilerin ancaba bu muteber zat da kimdir?» diyerek merak· kcodiliğind~n bop çıkmıı ve Türk hl h!diıeler ~Uphe yok kt yenl buı 
Jnnmalnnnı mı istiyorsunuz? Garsonlara bahşiş verece~nlzl ih- kabineıinin mukarrcratı çok defa vaziyetler thdaa ederek TUrk mJlle· 
sns e<lin! Artık sizin için yok yoktur. yanlı§ tefsirlerle ka~ılarumı olduğu tini dııha btiyUk bir teyakkuzla hare· 

Bir <le abahşiş vermeyen müşteri» diye tnnınmışsruuz hali· için Türkiye menclcalnin ancak bü .. ket etmeğe mecbur edebilecek ma
ntze Allah acısın! Bu şöhretintz kısa znmanda her tarafa yayılır yük bir ihtiyat ve teen.?.ı ile tetkik hiyettedir. fakat bugi.lnkil vaziyete 
ve bUtiin varlar artık sizin için yokolur. Bahşiş veren bir ç<Spçü edilmc"'f llz.!m gelecegıne .!u~he bakarak diyebiliriz ki Türk milletl-
6nbaşısı bahşiş vermeyen bir genel direktörü pastahnnede, lo- tyaktur. Hakıkat ıudur ki, Turkıye nln kendialne rağmen barbo eUrUk
kantadn, otelde kolnylıltla gölgede bırakır. bir lahu bile hariçten gelen tazyik· lenebilmeaiıne inanmak için ortada 

Bir gün cebindeki son yirmi beş kurusu garsona bırnkıp lar karımnda boyun eğmemft ve hiçbir ıebcp mevcut de~ildlr. Hat· 
evine ynyan döndiiğünU anlatan biri eme yapayım, diyordu, dı· tam bir hltareflıkten ibaret olan ıi- tl Ruı Karadeniz filosunun Türkiye 
şnrtla alclftde bir adam olduğum halde pastahanede garsonlar- yasetini ıonuna kadeır idame ettir- limanlannda enterne edllmetl metc
dnn ve müşt.crllerden ancak o sayede bUyUk itibar görüyo- mek azminden hlçblr vakit uzaklar ıl bile mevzuubahb olsa, Ankara 
nım. Yirmi b kunış için bu itiban nasıl bıraknblllrdlm.'> maml§hr. Bu ılyaaet evvelce doktor hilk&netinin milletler ara.ti kaldele· 

Bahşl 1 Jlömıet ve itibann sihJrJI avcıın! Şevket Rado Refik Saydam tarafından ta1u"bedil· re tamamlle rlayet etmek euretlle 
...,,.

11
,
1
,.,......,..., .. n,, .. ..,,.,,'"""'_' ... ---··-------·--- miı ve ŞükrU Saracoğlu tarafınd~n bunu halledeceiine ıUphe edilemez. 

KUŞ BAKIŞI: 

Bir lokma ile iki lokmahk 
gıda almanın yolu 

da aynı matanetle muhafaza edıl-
mektedi~. Harbb fnkiıafında ı8rli- Türk efUn umuır.b' .. lnl eMab bir 
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HARB DURUMU-' 

Staling ad' da soka~ 
uhare • r 

Mısırda lngilizler cephe gerisinde 
Cialo vahasına bir akın yaptılar 

Doğu cepbeslnde ı 

Suılina-radda muharebe ıld
detlnl kay'bebneden devam edl· 
yor. Bure.dZl lı.arb, hareket mu• 
İfarebesl ıekllnl btrakmıo, meni 
muharebul halini almtıbr. Bu• 
nur. için lıpeten da.ha as kuv
vetler ça.rpı§maktadır. Son ha· 
l:ıer!e r A1manlann Sivartopol' a 
lı:arei kullandıktan alır toplıın 
ve havan toplami getlıttikler~ 
ni, Rualann da no1ı:rfn kuoı ... 
hiline a~r toplar yerleıtlrerelt 
bunlann nt~ne mulı:a'bele ettik• 
lerfni bildiriyor. Her ev lçfn ayri 
ayri muharebe edilmekte, ao
kaklar tık ıtk bir elden diler ele 
ıeçmektedir. 

Dunkll Alman tebliğinde 5ta• 
1 

Ungradın içinde ve etrafında 
ilerlemeler kaydedildi~. tehrln 
ınerlcninde, Rualann tfdd•tli 
nntdafau1~ ralmen btrtoll .v
lerfn ele geçlrildlil iN Rue ker· 
il taarru:tlannın netlc .. ıa kaldıiı 
bfldfrOmekte'dlr. 

Stallnandda muharel>e, mev-

~ualar da yeni kuvvetler ale. 
i))una karıı eiddetli mukave~ 

Ökteriyorlnr. DilnkU Al 
tebliği K.afk.nsyada taarr 
~evam ~ttiğini bildirmekted 
Londradan gelen haberler de 
manlann bir miktar ilerledik 
rfni kabul ediyor. 

Doğu eepheılnin eh oimal 1'i 
mın-, Bu:t denizi mıntakası 
kar y&Amağa başlamıştır. /), 
uınnlann burada kı§ için zeın4 
lfkler yaptıklan ve yeni 18~ 
k&mlar ıvUcuda getirdikleri 11" 
diriliyor. l 
Mmrdaı 

Mısırda eaas cephede mUh 
bir hareket yoktur. Buna mu~ 
J,O lnalllzler, cephenin 500 ~ 
ıcrlsinde Cialo vahasına bir -' t 
~apmıılar, buradaki gam!~~ l 
kayıplar verdirmişler ve vatı-ı~ 
lfgal etmiılerdir. Fakat bun 
tonra tekrar ilslerine dönırı 
lerdir. 

len tahavvilller, Türkiye n kom§'U· surette mergul edebilecek ,.eı&ne 
au bulunan memleketlerdeki diplo- tehdit membaı Sovyetlerln Bofazlar 
matik faaliyetlerin rncd ve enlrlerl· Uz.erinde emperyalt.t liazı iddialarda 
n• ve bazı hilkQmet merkerlerinde bulundultlanna dair yapılan lftaat o~ 
yapılan iddialara nğmctı Türkiye- muftur ki bu tehdide kar11 da Lon· 
nln aişul veçhesinde hiçbir deiiıik- dra ve Vqin~on derhal Ankaraya 
lik ~oktur. teminat vermekte gecikmemlılo.rdir. , 

Dünya harbi yüzünden hemen Flechter'in iddiasını açıkça 1s- Bu dyaset milsellah bir bitaraf- Buna rağmen Türk ve Rua milnaae-

d har'bl halini alınca. ~ada 
bulunan bir kısim "Alman tank· 
larmın .,. a:ırh.lı kuVTetlerlnln 
K.afkasyaya gl:Snderildiit anlaııl-

Hava akınları §iddetini ~ 
halaza ediyor. lngiliz - Am C 

bn tayyareleri Dingazi'ye ye l 
'den çok ılddetli bir akın c 
mışlardır. 

maktadır. Almanlar ıburada Ha
zer denizi eahllJne vararalc: eılhll 
ı:rolile Bakd'ya inmek f:attrorlar. 

Alman ordusunda 

Uzak Doğuda: 

Salomon adalannda ve Y, 
Gir.c' de vaziyet değişmemi 

Arnavutlukt 

her tarafta yiyecek sıkıntısı var- bat etmesine rağmen o zaman lıktır ki mAnası TUrkiyenin ancak betleri, bilhasaa Yon Papen'• karoı 
dır ve insanların çoğu kiloların- buna kimse kulak a.sm.a.mJ.§tlr. kendi millt topraklan1',Fla taarruza yapılnn suikast fe.!llcrfnfn muhake
dan kaybetmektedir. Bu kayıp Yiyecek bol ve ucuz olduğu 1çln, u~radıla takdirde mUdafaaya geç.- meal esnuınde. oldukça mU§kUl 
§işmanlnrda, yüz kiloluklSida mldelert bir parça. yorsa blle faz- mcaidir. Böyle bir alyasetln bugüne §llrtlar içinde cereyan etmlıtlr, Al· 
bilhassa göze çarpıyor. Fransada la gıda alınması zararlı görül- kadar tcaadUf olunan bin türlil ıiyll!İ muıyaya gcllnce, Von Papcn, Tür
yüz kilodan ~azla ağırlıkta ol~-1memiştir. Şimdi .iş değişmJştir. v. iktisadi mU~kUller arasında ve kiye b8rbe ~eyi kabul ettiği tak· 
larm bir kulubü vardı. Kul~p Yiyecek mikdan azalınca alınan Türklycnln ateı bir çemberle çev· dlrde Almanyanm kendlaine Surlye, 
mensuplarından hepsi şimdi yuz ı gıdalardan hakldle 1st.Uade edil· ri1miı olmasına rcığmcn bOtün mu- F'iliatln İran ve lrak'ı vadetmlı oldu· 
kilodan aşağıdır. Kulübün reisi jmest düşünülmüştür. P'lechter'in hariplere karoı tam bir dUrOstlükle ğu hakkındoı İnglHz gazetelerlnin Reuter aJ"ans-ına aöre Bir çok çeteler faali)' 
Bourlnet 130 kilodan 72 kiloya tecrübeleri hatırlanarak Fransız tatbik edihniı olmaaı ancak Cum· lıaberlerlni b.t't eurette ~alanlamıı· • 
düşmüştür. 125, 12.0 kilo ağırlık- gazeteleri: ıLokrnalan iyice çiğ'- hurreial lmıet İnön'niln ve onunla tır. Gene Von Papen·ın, vaziyet ne Hitlerle generalleri bulunuyor 
ta olanlar içinde 85, 90 kilo~n nemeden yutmıyalım. Bu suretle beraber çalııanlann g811terdikleri olur11a olsun, Almuıyanın Tarklye arasinda ihtilaf varmİt :-L_ 
düşenler çoktur. Bu suretle yüz Uct misli fazla gıda alımş olu- azim ve lyt g8rUı ılyaactlnde mUm- ile aulho muhafaza edece~ine dalr Londn 23 (A.A} _ Brlta.no,·tl 
klloluklar kulübünü devam ~t- nızl » tarzında yazılar yazmağ& kün olabilmiştir. Bu ket'l bitaraflık o!ı:.n beyanatı da bu ıveziyetln mU- --

11
, eski Arnavutluk· polis mOdli 

tlrmeğe imkAn kalma~, kulüp başlamışlardır. a!yasetlnln, mütemadi ve de~işmez taliinııı esna!lnda aynca kayde ıayan LOndra 23 <A.AJ - Reuter1n eıs- b:ııy Musa. Bayratnrl'nln eril 
kapatılmıştır. Bu münasebetle tanınmış bir bir tarz.da, bir taraftan Alman-Türk gBrillmek lcabeder.> kert muharrtrı yazıyor: HlUetlo gene. tındaki çetelerin dnl';larda. 1 

Şişmanların vücutıanndaki doktorumuzun anlattığı şu va- r~rt arasında yeniden 1htllM çıkt~ı sa.halannı gentşlettığlnl ve yeni 
fazla ya~lardan bir kısmını erit- kayı kaydedeceğiz: aGeçenlerde hakkında haberler gelm~o başlamış- topladıklarını haber vermekte 

d" d ek ~ .. ~ıA...... İktc d. . ı· d d t b. t h" d. ı . tır. Bu glbl rftoltikler, filphe.siz 1lk meleı1 o kn.dar en ışe e ec şey bir hastayı görınef>c ç~ .. ~ . JSa l iŞ er e e a la a JSe 'erl defa olarak ba.OgôstermlYor. Fa.kat. Arnavutluğun doğu elmallnde 
değildir. Asıl mühim olan nokta Hastanın apartıma:nın altıncı bundan evvel Abnnn genel :ırunnayı paja blSlgeslnde Ruşen Barka.cı t-
esasen zayıf olanıann kMi dere- katında bulunduğunu ve asan- karc:ısında gibi davranmalıdır Jlıtlyat tavsiye oıııııı halde mııer teh- ıerlle bir ttaıyan t.lynh gö.TJl· 
cede yiyecek bulamıyarak bir s"ör de olmadığını öğrenince yu- 'JI llkelert ıllze alıyor. şımdı ıse vazıyet tümenı arasında şiddetli çarp 
kat daha zayıfiamalandır. bu hal kanya nasıl çıkacağımı düşü- tersinedir. Hltler pllnl bt1yt\k ve kuv· obnuştur. Bir savn.ştn İtalyanı 
tnsanlann sıhhatlerini tehlikeye nürken yaşlı bir kadının kolay· (Ba ıtarafl 1 inci aahlfede) günde bütün bakkal dükkAnlan- vetll m11stahkem bir mtıdafaa ha.ttı ölü, 100 ü yaralı olmak üzere l 
kovmaktadır. ca merdivenlerden tnıp çıktığını nı boşaltmaya yeterdi. De~ez teais ederek eok yorulan ,.. bllyilk ;rıP vermişierdir. GörJce petrol 

!nsanla.n az yiyecekle zayıf- ve bana. yol göstenneğ'e hazır- Bundan dolayıdır ki pahalılık prensip ve kararlarla hareket et- kayıplara utrııyan tümen_lerl lınkln ıtnde, Ergrl'de, Avlonyn'da ve 
Jamnkt.an korumak kabil değil "ılandıx..- ..xnıüm. Kadına ya ... n, meselestnd~ ttatlan, bir kararla m"'-•- h"','-a. '-·n wennenin bun- b--• olur o1m.Mı ı,.,tirahat etıttrmek n'da da. çete taallyetı fazladır. 

5.ı..u.ı :tV --- l indirmenin ld ğu eı.u.ıı a.J.11. J.UD. • _.. raları İtalyanlann petrol tedaf 
midir. Bu münasebetle Flechter sordum: ve ıor a çare o u - da çok dahli olduğunu da kabul gaye.mu hedef tutuyor, Bundan baş- tikleri başlıca bölgelerdir. C 
adında Amerikalı bir doktorun _ 82 .. cevabını verdi. Bu yaş- nu ve hük1lmetin lradesile lşlertn etmek gerektir. b ıntıer bUyQk kuvvetleri batıya çeteler albay BlU\l Nevtşa'nın lt 
15 sene evvel ileri sürdüğü bir ta bu kadar dtnç kalmak ve mer- düzeleceğini sanmak, bir hastalı- nakleylemek ta.savvurundadır. ~smda. t.oplımmışla.rdır. Ti 
fikir \'e yaptığı tecrübeler hatır- d1venler1 kolayca 1n1o çıkmak ~ dl§ tezahürlerllc iyi etmeye Herhalde pahalılıkla mücadele Buna muka.bll Alman genel kur- İtalyanlar örfi idare ııtm etm~ 
L-ınmış, Fransız gazeteleri büyük lçln ne yaptığına meiak ettim. benzer. Gene, pahalılık dAvasında fikrinde halkın ve matbuatın, ih· m.ıcyı böyle b1r hal'eketı.n ımtAnauı ve muayyen ıb\r saatten sonra • 
bir yiyecek sıkıntısı çeken Fran- Ne yediğini nasıl yap.dığıru sor· gazümüzü hep vurguncuya çevir- tikAr ve ceza glbl «Palyatif» den1-· QOk tehl1kcl1 oldultmda: sm.r ediyor, çıkma yasağı koymuşlardır. Aef 
sada bundan istifade edilmesi dum. :K:ısada fUDla.n 116yled1: mek ve vurgunculuğu da sadece len geçici ve derdi sonradan bü· Qünk11 ortada henüz mağİ6p ed.llme- lukta tsyan kaynaşması vardır 
1çfn yazılar yazmağa başlamış- _ Herkesin yedllfn.l yer, her· eiddeW ceza ile ortadan kaldır- yütücü tedbirlere saplanmamam mif bQy(1t bir Rus ordusu vardır, Al- isyanı hazırlayanlar mfislümnıı 
1ardtr. kes gibt yqanm. Yalnız b1r ıok.. maya çal~ çocuk terblyestnı ilk §arttır. Herşeyden önce Lstlh· man tomutanı&rmm kanaat:hıe göre, ıerdlr, 

Flechter'in iddiası şudur: İn· mayı S2 defa çiğnemeden yut. ı dayaktan ibaret tarzederek muhi- saıı arttırmak çarelerlni arama- RU$ orduları hııh& edll1rtceye kadar 
sanlar lüzumundan :fazla yemek marn... tin teairini h1çe saymaya benzer. lıdır. Bu da fehirde ve tarlada, taarruza. devam etmek lAzımdır. Yahudiler Bolivya'/ 
ylvorlar. Fakat lokmaları iyice Bu cevabı alınca 82 yaşında Pahahlığm, türlü zamanlarda fabrika ve büroda, memur veya verllecet tarar ne oluna olsun Al- • f 
çiğnemeden yuttµklan lçln ye- dinç kalmasının sımnı anladım birçok sebepleri olab11lr. Bugün tüccar, herkesin bu mtuet totnde ,uwıla.ruı tatbUc etmek morunda ~- girebilecekler 
diklerinin yansı hazmedilemi- Hastalanma yemeklerinl tytce pahalılı~ doğuran ba.ştıea F-11' büyük bfr çalı.§ma zora#ı ve mesu- ~~:..ı~,!:~~P~:em~- Lapaı 24 <A.A.> - Bo!ivya' • 
yor ve bu şekilde vücuttan çı1op çlğnemelerlnıf, sabah kah'V\ltıla.. ~~ b~diğl ~~· 1~ n is- Uyet payı yükterunesile mümkün- Jerse .... ~~ pllntannda büyük d•A'l· hudl glrmeslnl yasak eden :ıron 
gidiyor. Hem vücudü yormamak, nnın en az 20 • 25, öğlo ve aqam t e ye eme r. ar n 1:a- dür. ~r yapmak llOl'Wld& kalacaklar- y1hası :taldınhnışbr. 
hem yiyecek maddelertnı israf yemeklerinin 40 - 45 dakika sür- nıı1 olarak har,atı bir derece zor- Necmeddln &adali dır Bu takdirde KafkMya'dakl Alman 
etmemek için lokmaları iyice mestnl tavsiye e<!erim. Fakat laştınnası, hık talep 

1 
k~da ordul&rının tehl1keıye rtrtctit, Stal1n- * Pamuk de~esi ihracına J 

çltffiemek kfifidlr. bunlardan mt1h1m bir kısmı kah· ~atın alma dret1 faza 
0 

an ann 'TU k t il • srad'ın flnınllnden voroneH kadar edildiği yazılmıştı. Pamuk ihrıı 
Flechter bu iddiasını ısbat valtılan &, öğle ve akşam yemek- her flati kabul edeb~e~rl m: r gaze ec en umyan fbna1 bölgedeki ~an kUY· sak 'Ve deşe ihraç fiati d&~ 

etmek üzere Amerika fuılversl- lerlnl de 10 - 1!5 dakikada biti- tahsil ile mutav~~ :r $ı! ~al- vetıerlnln durumu da tehlikeye ma- pam':'.k ea.tı11 fiatinden faz.la 
tclerinden birinden 40 talebe al- rtrler. Yani lokmalan çiğneme- tırmakd ıo1stnıni c1all artıra t Y nıc satın ruz blmJ.G olaea.ktır. i..ından, iharacat mallarının k 
mı~ır. Bunlardan yirmlslnl bil· den yutarlar. Tabit bu şerait dar e çare, hsa ırm ' Gelecek hafta Amerika· ... . • 'l I lari esnasında münaka§ale.r ol 
dikleri gibi yemekte serbes bırak· hlllnde çabuk iyileşemezler. Ye- alına işinde bol paraya pay a~r- kl Von Bock degıştirı m 1 ve eık aık Ticret Vekaletine rıı ) 
mış ytrmJsinl kontrol altında meğ! çiğnemeden yutmamak !ram:tır.b~st~l~ ~~tn~ ya varaca ar Stokholm 2' "(A.A) - Svens1'a atta bulunulmaktadır. 
bult'.rndurmuştur. Bunlara diğer zannedildiğinden çok mühim· i~Wsaia. u k ı:.mayr/ imk~n Oaghladet gazetesine slSre, tvon Ticaret Vckfılcıi tarafından t 
taleben1n yansı kadar yiyecek dir.J) . 1 aktım ~ Londra 2' (A.A.) - İngiltere- BoCk•un c:enup dolu orduau ba~ len eon bir kararla bundan ~ 
verilmiş. fakat Iokmalan iyice Amerikalı öoktonın 'tecrUbe· o ~ya~r ~·ö lenmcsi kolay bas- de bulunan Türk ~etecilerl, &nU· mandanlıPıdan almmıı olmaaı e8- liontrol esnasında anlnşams ~ 
<;lğnemeden yutmaIIUl:lanna dik- sinden ve tamnmış do~u- ~ 'too4üllerdlr İstihsali mU:r.deJd haftanın Ulı gUrıler9lde rUı lb.tlllfından oıkm,ktad11.: Bu sa.· olursa eksperler arasından te~~ <! 
kat cdlrnlştlr. Tecrübe bir ay zun bu gözlerinden scxnra, b as- :ıtımiak dağ.ıtmı stın alma Va~ingtona varacaklardır. Va,fng· zeteye 18re, von Bocıc, a)'I~l zam~· lece1 · hakem !heyetine :mil ~ 
sürmüştür. Bir ay sonra 20 tale- sa ŞU yiyecek madyidelerl1J:a.b~ kud tine' göre değil ihtiyaca ve tonda Jlk g{ln, Beyaz •arıı.yda M. da Stalingrada h~cum edilmeluıizin. edilme.i bildirllmi~tir. J il 
be tartılmış ve kattyen zayıfla· lı~da, lokmaları 1 ce ç &"em ar.!rl bi adal to gOre yapmak Rooeevelt'in mutat Baain lconferanr kuvvetlerini Kafliuya haıekltmda ___,,,, l' 
mndıklan görülmiiştür. herkes 1çtn btr vazife olm~tur. ~evlet ı~klan e kurmak çok güÇ ıına lıtirAk edeceklerCIJr. t?P~ l.tlyorÖu-. Voıı Sook, .Sta: li 1 ' 

- , · işlerdir ki gerçekl~mcsi hükfıme- Birlc1tı: devletler büyük el~liii lın~ad ın Almaıılara t?k. 7UkaeJi lf 8 deme ~ 
Pl·r·ınç satışı Maçka da tin kararından başka, bilhassa ylllıek momurlanndan hlr zat, TU& ldn~lkayhına ma1olacati ltanaatfn- ~ 

bütün milletin, eksik!lz çalışma- aaz.ctccilerinin Amerika eerahatl e KJ. J'ramvll(Y bilctçllc.rinln, 
. sına, bilgi ve §UUrla hareket et- halc1unda Brltanova a)ahaina demlt- manlann arasıra blribir~l 

Eski İtalyan ıefaretha· mesme bağlıdır. Bu gibi tedbirler tir ki: Suriyede bir uçak denize cRepo mmun » diye aord 
Dün valinin reisliği - - Alman 1svi gibi emle ·..1 iştiliyor. Bu, elrket .zaman 
it d b · t 1 b nesi binası ve arsası ya ve çre :r1 - cBu büyük TUrli gazetecileri, uUtt\i kalma ibir .Oz olsa gerektl1· 

a ın a ır]dop an satılıyor r::ıe:d~ az fok~~ .ggldlın~~f~ Birleıik devletlerin mlıafirleri olJr Vıdıy 24 (A.'A.) - Veyruttan limize yerl~mcsinl önlem~ 
yapı ı a un an B ' kü caklar ve A'merlkada bir ay kala· gelmekte olan vo Amertkfnın An· c.Repo musun)> ' t 

Maçkada tramvay caddesi tızertnde beraber yapıyor. 1~: ~~ ~ k • eaklardır. TUik se.zetocllerl. cienlz kara bUyUlt el,ilni k!tlplerfuden bf· demerrıe ~ 
Dün Voli ve Belediye relslnln reis· ortamıdıı. tamamlanmamış eski itnı- gük~a b ~~a r 1 er es üelerimiz.i hava n.lerlmlz.l tetkik rlnl taıı;yan uçak Akdenlze dü,.. , 

llği a .tında ve Ticaret oclnsı tara.tın. ~~ s:;:t~m:: vev~~~ a~arbln ~dn.Yf:;ıçrede lcllm. edecekl~r: fa.brlhlarimm ve i~eılat· mU~t\ir. he. ·~~~a:~!~1:.1:~? ~ıv:f M ~ 
dan çilen p!rlnç komltesl azalannm tarafından satılığa. Qlkarılmıatır Me· Hilkfunet stokların kontrolu içln banelenmlz.t gezeceklerdir. Bırleılk _ de::;{ ~ 
tştlrak1le blr toplııntı ya~ılmıştır. Pi· anhuı 15342,60 mette knredir. i ınU- üç gün bUtün mağazaları kapat- dev!etlerln .bUtUn l9timai bUnycılnl Yeni ticaret okullar~ ~· 
rlnç taclıleri ~birde ıtokdn azaldı~- yon 199 bin '88 ııra kıymet takdir mayo. karar \'Şrdi ve herkesin üç tetkık edebılmelerl tçfn ereken hc.r Anka 23 (AA) _ Öğ're~d\ğlmtze .... 
nı, mü~h 11 

r1n hükiimet.e sntmağa dllını.,tit. gilnlük yiyece~lnl önceden alma- şeyi yapacnğız.. go_re M~:rır VekIDl~l bu dete yılı bDY.1 T V • ~ı 
Ankarada kanalizasyon sını ua.n etti. Yapılan teftiş ve TUrk gazetecileri, Birle§lK 9evlet• v1Ayetıertmızde yeniden orta. tıcnret -=- a, ~ 

A k 24 (Ak > Ank ad hesaba göre hiç kimse telAşa ka· lerden Bah Afrlkaya geçecekler ıve okull::ı.n ve ticaret liseleri ncılmnsm1 Ram:ız n 13 - Hızır ı , 
knn~1 ıırıı on yap~~'l'l kin mu%ca~ pılarak üç ~nlük m~tat ytyerc- oı .. da ~lde edilen. terakkileri gö~e· k!'lrar' rmış ve.~u mry nda Bur :ı, im. Gü. öıt. lkl. A 
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~~t'.!!:::$i:J .,.öhreti ülkeleri aşarı. lbtqamı dillerde dolapn •BlllfJ~ 

YVA 
BARBARA STANWYCK - m:NRY FONDA'nm 

bütµn kalpleri dlle ııetfttR 
Bütün gönüllere heyecan vettn IOtl filmleri 

Bu akşam L A L E'nin 
tanbul halkına hediye etti~ ilk san'at inçWdlr e"li u: 

numaralı yerlerin kapatılması. Telı ... 3.S~' 

inemasında 
Senenin ilk büyUk atıp.., filmi. .. Reakli 

KA GiSI 
· BilŞtan nihayete kadar heyecanlı, mu~ı:n T• mUthlt sahhelerle 

dolu harlkullde film. Bat rolloi<lc ı 

RANDOLPH SCOTT T 'J l: l y 
DIKKATı Numaralı koltuklann erkenden aldinlmui rica olunuT. 

Telefon ı 44289 

Yarınki cuma gUna akşamı 
1942 - 43 inem mev iminin 
A(:ILIŞI DOLA YJSlı.E BO'YOK PROCRAMI 

H A y A T y o L u (AN EliE) 
uhr&bı 

Türk aarif cemi eti i anbul 
adirga erkek tal yurdu 

müdürl Oü den: 
. bş kft.m":1:ı=.'~~~,°iJfr:flve~~ 
Uso to 9kuliaı: talebes1n1n ~evanı ıt ekte Ol t: 
t~nn vesik a.rlle birlltte paza.rda.u ~a~ er ~ ; ~. 
14 • l'l de yurt müdürlüğüne Qıüraq_eıatıatı Uşwnb 9 ur. 
Fazla matdma almak isteyenler yurt ınüdtırtüğitn mü~1ı 
e~eltc:\lrler. (~2'1Q) «10408» 

Belgrad Devlet Orm n l İetmesl 
Revir A mlrHtfnden ı 

l - teletmcmJzln Kurtkenıert b0.1~11 deposunda me-wcut 4 • ıı ~ 
uıunluRunda "' muıııeıır tb'atta 1.12011 M3 dOrt kl:i§e m• kercstıeS a§rtt 
a.rttl?mayn oıkanbıuttır. 

(1 - Beher mttreküpiln muhammen ııatı c7G• Ura c26a turu§tur, 
1 - İhale 28191942 pnzarted :saat 18 de Büytıkdcre Bell:'rat Orman İf

letmesı Revir Amırll~dedlr, 
4 - Muvakkat teminnt 1.68811 llra. &2~» kuruştur, 
1 - Bu sa~ &1t oartname tste.nbul Orman Qevirge Müc111rlt1~ünd.e ~ 

İşletme merkezind&, keresteler Kutt.kemert d~nda görtUebllir, 1.9'767» 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Miidii ·H;Q-ii il.anları 

Umum 

D. Denizyolları işletme umum Müdürliiğündenı 
Ekslltmes! evvelce llA.n edilen Yalova. 1skele31nfu betonarme olara.k teın

~dl lnşantına tallb çıkmadığından yeniden yapılan keııfi muclbincs pa
zatlık suretiyle eksiltmesi 80 eylfıl 10~2 çarşamba &ıat 1~ de Topha.ne'de 
İdnre merketinde Ahın &ı.tım komJsyonundn yapıls.cn.ktır. 
K~ bedeli (46,2SUal ve kat'! teminat (69S~,24l liradır. Ş:ırtnam e 

her g1ln komisyonda görilleblllr. 
Q. 1stekıtıcr1n ekSlltme tarthlnden 1k1 gün evvel btr istida ne trmum M 

tHlrlOğe mllracaa.tla en az 50 bln liral ik bu glbl ~t yaptıklarına datr O'Y 
rnk 1braz ederek alacaklnn ehliyet ve sıkası ve kanunun tar1f ettı~ı -veSl\tkl 

. 
e 

birlikte atomtsyona gelmeıert. (103'2) 

Kütahya vilayetinden: 
VJlAyet merk~dek1 memleket hastahaneal 1çln alınııcat nAo ,. lll 

___ _.,., tıbblyenln iba~esı rünü tallp çıkmadıg-tndan eluılltme müddeti 10 ınn un. 

Bir kadının bUtUn hayatu Alla. izdivacı. ,ıem ~· 
WERNER KRAUS - LUİSE UL:RfCH'fn 

~---• mU~tereken yare.ttıklanblr hayat rem.anı 
tı -

Yarın matinelerden ltı"bar.ı 

T A K S 1 M Sinemaıında 
Yeni ve görülmemlı l g(lzcl film blrdenı 

Parisin Son GUnleri Kapb Kaçtı 
Rex Herrison • Karen VerM 
tnrafmdan oYJlanmı~ macera ve 

casusluk filmi 

( HQlll7 CbarUe Huy) 
lcıtı Clereco stılUnç~Q n neıeH 

gtlzel bit komedi mmı 

Bu akşam SARAY sinemasında 
cLA KONCA, nm rt ve unutulmaz yildızı 

J U O Y \::i A R L A N D'ı n 
En aon çevirdiği 

KUÇÜK NELLİE 
(Little Nellie Kelly) 

Büyük mwlklli filr..ünl takdim ediyor. 
Mevzuu hini ve herk~b lıoıuna sldecdi 

tıbıııştır. 
1 - İlAçlnnn muhnnunen bedeH seoo Um n muvakkat Wnılnatı 28 il 

lliadı1'. 
2 - A!Atı tıbbiyenin muhammen bedeli 1968,5 lira ve munkbt t.eml -

na.tı HU liradır. 
s - E1csiltme 29/9/942 tnr1h11 salı günü saat 111 de vllft.Y9t dalın! t.n<ıQ -

meııı huzurunda. yapılacaktır. 
4 - 11Aç ve llAtı tıbb1yenın cln.! ve m1ktannı rOsteren ıtatıleri ile tal't

nomaı 1stanbul vllAyetl Sıhhat ve lçtlmal Muavezıeı mftdartQCünt rön 
derlldıtlnden 1steklller1n mezkftr mftdtırlüğe mllracaatla gOI"9bilecelflet} rtt> 

-
ı 

vllAyet dalmt encfunen kalem1ndeld dosyasında görebllirler. t10S8'1» 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlari 
ı - Kadıköytınde Cafer ağa mahalleıılnde bit tn.ra.fı MO.hnrdar Kanı. 

kolhanes1 ooka~ <URer tarafı Cllınn Sernsker so'kıRuıda vı köOe b~nd 
kA1n esıtı CI yeni 87 bpı numaralı bennuclbl senet ca29ı metre murabba 
ııa.ba lçlnde nlışap ev ve mtt.Jtemlla.tmın mülldyetı antılına.k üzere maa tn. 
vız c22022e Ura muhn.mınen bedelle ve kapıılı zart usullle müzt\,.edeye 91 
knnlmıştır. İhalesi 5/10/942 pazartesi saat ı~ de Kadıköy Vakıflar Ml\d<l.r 

. 
a 
1 

---
ll\ğünde icra ıulınncaktır, -2 - Arttırmaya. girmek tsteyenlerln cl65b llnı. c6~• kuru.o muvaltltat tA 
mlnat o.>:çesint Kıı.dıköy Vo.kıflar Mild1lrlüğü veznesine teslim et.melldlı;."tr, 

8 - Tekllt mektuplan l ineı maddede ya2llı saatten blr saat evvelJn e 
kadar arttınna komisyonuna verllmle olacaktır. 

4 - Posta ile g&'ıderilen mektupların da aynı ıs:ı.ate k.n.dar konıtsyon 
gelmJo ohnası §art olup geclktneden Valı::mar İdaresi mes'ul ohnıyacaktı.r, 

5 - D~ ve t~ zarflann tarttı veçhlle tanzim ve kapatılmıt obnası lAzun 

a 

-
dır. t.100191 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden ı 
Tutarı f lk teminatı 

___ ,., (,'insi 
ŞARKI ... SWlNG ... CAZ ... Filmi 

Bu akpm için yerleri• =~ evtvdclen aldınnı:ı. 
Mlktan Fiyatı 

KUo ı.tra Kr. 
Ura Kr. Ura Kr, İhalenin nııı 
Lira K r. ıacatı ıtı.n .a 

. 
t 

..... _Bu akşam ELHAMRA'da -• 
Meıak: Te heyecan Oahe.ter1 

A TLANTiK TA YY ARECiLERi 
(Türkçe). Baş rollerde: Meşhur Amerlkan tayyarectm DİOK 

MERRILL - JACK LAMBİE - PAULA STO..~ 

Nohut 
Bulgur 
Pirlno 
PJrlnç 
Kuru fasulye 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 

2000 45 
1000 40 
&000 1 00 
100 1 00 

8500 40 
200 40 

1000 ııo 

900 00 
400 00 

5000 00 
110 00 

1400 00 
80 &O 

500 00 

8390 830 00 S19/9/942 l il Ayrıca· !firk sazlylc - A6ker oldum Pi~de ve Hindıstıın, Esrar 
dıvan Kultur Film) 

il ı - Ankara. poı.ı., e.ru.tıtQsllnlln 942 mall yılı ihtiyacı olan yukarda cin 
ve mlktatıan ve muhammen flatlerlle ihale günQ yazılı ;redl kaleı,ı turu 

IRADYOI 
erzak kapalı zarf umillle eksiltmeye konulmuet.ur, 

Karar hüliıaııdır 2 - Kapıılı zarf etsıltmeaı pallı en.stıtnsn binasında m6tetekk11 tom.11-
iıı., 42/SIHI yon huzurunda )'t.pılacaktu, 

-ııı.ııı konmma .tanununa nıuh.tJt- S - Ek.sllt.me:ve ctrecekler 1~2 mall rıh için Ticaret Odasından a.ll\calt 
retten Sultana.bmet Blnb1rc11rek Uçle? lan n H90 sayılı kanunun 2 ve S 1lncQ maddelerine cOre elleı1ndt bulunan 

Bagünkfi program e. 15 numarada bakkıl.llıkla mqgul belielerlt birlikte ticarethıını adına bulonacnklann noterllkten muaaddak 
12,30 Program, 12.33 Mllzık (Pl.), Şeykl otlu Htıaey!n haklunda 1st. ı veWetname ibru etmeleri lAr.ıındır, . 

-12,45 Ajans haberlerl, 13 Peşrev, .se- et mllll tonmmo. ha.kmemt.sindt oe· 4 - T6kllf melı:tuplu1le teminat makbıu veya mektubunu 'ftaall tnü 
maı ve §D.rkılar, 18,03 Çifte fasıl, 19 reyan eden mtı.hü:em&si netıcııdnd• ları han uaulü da.lreslnde verUmest lbımırelen kapalı sarflann lhalı 1&& -
Zırnat sanU, 10,15 Müzik (Pl,), 19,SO au9ulunwı ıuıı a.bit olduRunda.n tinden bir aaat evvel komisyona. teslim etme~rt llıımdır. 
AJamı haberlrl, 19,55 Müzik, 20,15 mllll korunma tuıununun U/2, 50/ 1 - Etsiltıne p.rtnameslnl ıötmek 1.steyenlerin her ııün Anltart. poH.a 
Radyo Gazetesi, 20,45 Mil.Zlk (Pl.>, 21 ı, ao 58 maddeleri muctbtncı t l1r& enstlttıstı muhasebtatne müracaatları. (79~) (10011) 
Evin snnU, 21,15 MQzl.ıt, 21,45 Senfoni 20 tu~ aQır para ctzaaı Memeıiln• G 1 L" • Al k • 
orkestrası, 22.ao AJans ve borsa ha- Te ., l1ın mflddetle de db.tlnnun Jr:a.. a ataıaray ueıı , ... , ım aatım omııyonu 
berlcrl. patıımacma Tt bftktlm tat'11~ reialıgınden: 

Yarın sabahki program den tıcretı suolUJ"a ~' olmak tlillert s.hfr a~ıtı hk tem1naU. 
7,30 Program. 7,32 Vücudumuzu ç.a- tarar htıJc•mıın A1qam pnı.tn.. ----

bştıralım. 7,40 AJan,, haberl!ri, U5 dt nto~eatn. 2/'7/9ü ta.rUıtıı.de Ltra Lln K. 
Minik CPl.>. tarar veıildl. noaoo> 'o 41,'IO • 

Betonarme köprü inşaatı ilanı 
Nafia Vekaletinden: 
ı - Aydın vllfıyet1 drutlllnde ve Aldın - Men.dere. r:;:un 1 +4'0 mcı 

kllometrcslndckl betonarme Menderea k0pr0!11 U. t ~ Tt 
f -ı 308 - 8 + sso lncl k.llometrelert &r81iUldakl f(lılt inp.a.tı .43&<>00. ıtn. 

oa.ı.ıa.ra.1 11.eaıl mertez vt fuhee1nin l/Tep1nlt"eV1MI dtn 11/11&
ıwıoa • adar toplanaoat olan yemet artı.tıan ll/İlt~2 pizarttal 
rftn1l .. , lD de BtJOllu tıtıtill caddffl He No, da topla.nMU t~· 
da &çıt arttınnas 7f.Pılacakt.ır. latetruertn temtne.t ınakbuzlarllo toın11Jo-
hl ıtlmelerf. ~amo Jllededtr, d(l182ı 

Yapı ve imar· işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden: 

keşi! bedcU lizertnden kapalı zart usulll• eksiltmeye gıb.nlnuftır, 
2 - Eksl.ltme 16/10/ 942 tarihine mGsadJ.t cuma ıtbıtl ııa&t ıe 4- H&ti& 1 - Eksilt.mey• konulan lf: İstanbql<1& Boiaııtta Zeynep hanım klloktı 

Vckfllctl Şose ve Köprüler Re1311~ odasında. fapılacütır. rert.o.~e 7apUac&t Fen n 'Edebiyat Faktl!teai blrlncl kısım ın.,.atıda. 
3 - Eksiltmeye müteallik evrak .2b Hra •71b tunıf mu'U.b1llndt fOllt K6111 bedeli IKmO Ura 80 W?U§tul'. 

ve Köprüler Rc1sllltlnden alınab1llr, 1 .... J:k.IUttne 1/10/1942 eıpna ıllntı eaat 15 dt Nafia vewetı Yapı ye 
4 - ist~klllerln tatU gilnltrl harlg olınak tısere •tsUtm• u.ril,ılıua 'Jı imu İtlen Ekıslltme toınısyonu odasında kaP'h ~tf u!UUio ,..pııacaktır, 

az fiç gQn evvel bir dilekçe ile Naflt\ VUAletılne m~t1a bu r1b1 kifuti a - ED1ltm• tarf;ııatnes1 Te buna mütetem evrak •42.SO• kırk 1k1 Ura 
ynpablleceklcrine datr ehliyet ve&kası atmalan 1Ammdır, 2~ ~ bedel ~~b111nde Anka.re.da Ya.pı ve tmıır İf}er1 Rel411.Q1hden ve 

6 - EksUtmeye 13'tlrtk edecekler dOrdCnctı ~ede ~ "~' '" ~buld& NııfJa ıtüdtırlQğCndtn &lın&bllfr, 
yılma nıt Ticaret Odası vesikası .21 1&0> liralık n\\l'Valr:kat ~n~ 4 - BJqı.lltmO)'t pebllmek 1~ 1ıt•tlller:tn ~ıı dal.reslnde c37688,82• 
havi olarak 2490 an.yılı kanunun tar1fatı da1res1ndt hazırlaJ"&Qaklan ~ otın 79d1 l>in ~ m '*'°11 aeliz lira 8'k:sen ttı ~uk ~untltat t13ml
znrflarını Utlncl mad<lede yazılı Takltten blr ııaatı enellne bdaı ~ ~ vtmıclert 'f9 M~ vekft.ltttnden bu lf lgln ilınmı§ ehil~ nsikası ibraz 
Reisli ine makbuz mukablllnde crmelert IAsundır. c8lll0• cJoıtoı ~eti lbmıdl:. 

İfb\l ~ ~ 1ç1Jı ~"11lertıı Ok.slltme ıarihl.nden mu tntll g11n
l:W Ml'Jç t9 st\ıı ~ t>lı ııf.ida Ue Nafta VekMettııe mtıraoaat etmelerl ve 
0Utt9fleı1.uo e:ı:ı q b1' blaaıdt bu 1oe benzer ct00.000» llrnlılt btr S. ya.ptıRuın 
dAır ıoı ~ ~~ abnmıt veatP m>t et.melen muktezidlr, 

Daktilo alınacak 
ı t b 1 k - ik . UdU 1·"1'Un~ e - :titet!Uer '9tUt ııı6khplannı lht.le ıt1nt1 olan 2/10/94J CWDl\ günü s an u mınta ası tısa t m r ua u'nı .ı H • tadar ~ ın\ıb.blllnde l!:blltme KomJsyonu Reisliğine Y"r·· 

· Elll lira l\cretli erkek bir daktllcısr-1 almao.ttıt. taUPltrlılı 1JıUaiQ1 JDllVI .Jkmı@. -
Liman hanındaki m0dtlrlülftmtl7.e mtlnıoaaUan, .OOMOJ, ~ 91ac~ ~•\w Dbul •dllınem. d009'1a 

Devlet Demiryolları ve Limanları !şle~me--ı 
Umum idaresi ilanları il 

M$~e Q:f;>9deU 2825 Ukl bin altı yüz ylrm.1 ~) lira olan muhte!ı.f 
J:tlllı '' ~ 1000 (fe<U b1nl Ki'. Toprak toz boya. C6/ I 1nc1 teşrin/ D42' 
~~ S11ntı ı (ij,80) on be, bugukta. Hayda~da Gar blnl!.lll dnb!• 
tin~ !Ç~ t4\nl.(ınd tapalı ıcarf U&Ullle sa.tın alınacaktır. 

fi lft ~ ~ r.qı 196 <ytbı dok4an &ltı lıra (88) ıek.mı ıcklt 
kp~ uva ffın.hın~ n t$Jllmffi ia.yin e~t.ıği 'fes1kalarla. teklirlerlnl 
in ıutl~ m~ şfln aad (14,80) on dOrt buçub kadar Komtsyoı:ı 
ite verm , ~lJ\l.\tr 

BU ti altı srteler Komisyondan llf\~a~ olarak dattıtılmakt:\dır. 
(10168) 

* qRf!l.t~ l rme 2~8/0U Ulll cum ~\inden ittbaro,1 ao~-
~ ~,·~ö ta tı.ııaıafl da ramıı ~ ~ onic.r ~asmdA ıeıtınIY•· 
etktı.P. ArEu ed9Mtı1n ~ard&n &a.ha.t ala eoetlorl llln Qlun\\~ 

~103fO} 
Jren No. m 

H te·K.Eeo' ııı • ~. bul 
22 ~ ·K.O ~. 
~6 , , 
12 , • 
84 • t 
44 ; • 
46 , , 
&2 , , 
27 K. Çtlt.mect • Y~öı 
81 , • 
87 , • 
89 , • 
49 , , 
61 , , 
~5 , • 

Sıvaa Vilayet Daimi Enclimenlnden 
1 - KD.palı r.art usullle ebittmcye konulan 1§: 
8ı'fM merke-zln.de VUA:Yetı ma.tbaaın binasının Qst :ıusmma yapılacn.k olDJl 

husus1 idare blnuı inoantıdır, Bu ı,ın kevlf bedeli 2Hl31 Ura so k~ur. 
1 - Ebtltmt 8/10/042 &ı.rlhınt miı.aadlı percembe gllnft Mnt ııs de Sıva! 

hftk~ btnaııı iç~ Vlllyet Datnıı l!:ncfuneninde yapıitıcaktır • 
ı - Bu ioo a1t fftat tmlardır: Kqif hulAsnsı, flat bordrosu, proje, Ynpı 

İf.l•r1 mnıml fennt ft.rt;nruneaı, Bayındırlık 1o1ert Genel §artnıımesi ve mu
t&"1e proJestdtr. İ.ttıeyenlef bu evrakı her tün Nafia MMUrlü~ünde tetkl.lt 
edfblllrler, 

4 - EUl.lt.nıeyt rtret>Umet 'iln Wiplertn 1823 llra.lık muvakkat W:ıntnatJ 
Sıvae l;IUfUll Muha.sebe 'tOlllta1nt ratırdıklıo.nna dalı· makbuzunu veya b\l 
m1kda.rd& f&1&lll ta.bul ıntttubunu ,.. H2 1llına. alt T1catct vesikasUe 
~blltmt rQnftn@n en u tlo lf1n eneı:ı eıva.s Vallliğine mllmasil! J§.lerı mu
vaffa.tıyna ba.oardJtlanna d&lr refera.nslarlle btrllkte mUrncaat.ıa alacnlt
Jan tbl11et ve&aumı teklıt m~ubu u.rtııe birlikte dıo zarfa koymaları ye 

ket1! dosr&larmı tetkik n 1mıa etnılt bulunmalan lhımdır 
D - Tetllt me.ktup1a.nna ait .1f n dl§ &arflann ve malkln dördüncO 

maddf' hillttıınıenne n kanun! t&rifltte uyıun bulunması Jhımdır Postııda 
vaki ıecnaneıer kabul edllmtı, · 

ı - ı.t.eıilllerin tetUf me.ttupiannı ı ıncı maddede yawı tarihte saıı.t 
14 • kadar EncOmen Reı&tlin• ma:t:bus mukabilinde tevdi etmeleri nA:ıı 
olunur. .ıoHb 

1 

Haydarpaıa Haeıl alım ı atım komisyonundan: 
.Hayda~ ~hı 47'71 lira keti! bedellt tara.sasında yapılacak tecrit 

01 açık etSUtme7e tonulm~. 
EUı.ltme S/X/942 Alı ıttnfl ıaat H d• Beyoğlu, istlkll'ı.l cndde.!1 Karl" 

mazı maaamsı b.rtrımıda. ıı.eı~r mtıbaaebecllleı blna.sında. yapılacaktır. 
Ekalltme ıreneı, hlmlst Tt feıml şartnameleri ve keftf hült.saslle bun• 

mt1teferrl diğer evrak mektepte g!irtlleblllr, 
MUnkka.t temlna.t 859 liradır. 
1stôlller1n en u btr taahhütte 8000 Jiro.lık bu lşe benzer 1ş yaptı~ınP 

dalr 1da.relmnden ~ oldogu veslkı\lare. utlna.den htanbul vilfıyet.ıne 
müracaatla eksiltme tar1h.lnden tntll gilnlerı hariç 8 gün evvel ahn~ eıı· 
1iyet Te 1942 yılına. aıt tlcareı odası ve31kalnrlle gelmeleri, d0220• .. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satına1ma 
Komisyonundan: 

Mekteblmlz Bu La2>oratunn hazinesi ~a.tı nçık eksilt· 
meye konulmuştur. Muhammnı bedll 9003~7 ve Uk temlnat 743 liradır. 
Ji::t:alltm• S/10/942 tarlhlnde ve nat 11,80 da yapılacaktır. Fazla maUımnı 
i oln mektebe müracaat. •10187» 

Kabataş Erkek liıeıi aatı n alma komisyonundan: 
Okulumuz pan.siyonunun 1'1 kalemden !baret S979 llra 25 kuruş muham" 

men bedelli çnm&fll' yıkama ııtnın 25/9/D42 cuma i\lnü saat 14 t.e Beyoğlıı 
İ.st1tlAl cadde& İstanbul IJtııeler MuhuebecHlğ1nde cksUtmesi yapı!acnktır. 
İlk ıemtna\ 298 lira 45 kuruştur, İsteklllerin mllracaatJnn. (9776) 

Gümrilk muhafaza genel komutanlığı satın alma 
komisyonundan: 

Dairemizce aatılı~a çıkanlan 11 kalem 600 pa~ayı geçen kullanılmış 
caket, ayakka.bı ve tıeterrQatının 26/9/ 942 cumartesi günü sant 10 ela ıı.rttır
m1. suretlle pazarlığı yapı1acaktll'. 

Mevcut eşya Galata eski Gl\mri.lk sokaktaki Levazım lmlrllğ! nnb:ınnda 
l~rüle'billnir, tsteklUerln Galata - Mumhane caddesı No. ~4 d~lredekl ko-
misyona reımeler1. <10344-

İıtanbul Mahrukat Ofisi umum müdürlüğünden 
ı - Aya.zpafa Vakıf ormanlarından lstıhsal edilecek kömürfı ~mal ve 

1ıtanbul& nakli lçln v•rtlen fl&t haddi llyıkında görülmediğinden kntt 
ihalenin 16/9/942 cuma ıtınt1 eaat 11 do yapılnca~ından tal!p!crln teminat 
~sı elan 20 bln lira llt mllrRcaatları llAn o1unur. (3) 

İstanbul jandarma aatına1ma komisyonundan 
htanbul J, ll:fY'& anbannda bulunan t75D adet mahruU çadırın tamiri 

1f1 l/10/H2 pe?fembe günQ ııaat. 15 de İstanbul Taksimde J. Sa. Al, Komt!
JQnumU7.da agıt eJtslltme llt ihale edllecekt1r. Tamire ald muhammen be
del ı!815ı Ura olUp muvalttat teminat c286• Ura. d3ı kuruştur, 

Qadırlar her rtın tstanbul Demlrkapıda 1. eeya levazım anbarmda gö
ı1llür. eartııame.ı parasız .tom18)'o.numw:dan alınır. 

tste'1llet1n kanunen lbruı lcabeden vesikalan ve temlnnt mektup ve
& makbmlarile .uııtme r1bı 'fe aeatlnde komlsyonumu1.a. gelmeleri. t9983• 7 

YUksek ziraat enstltUsUne talebe 
kayıt ve kabul şartlan 

Yllbek zıraaı ensUtüıUntın &iraat. orman, veteriner fakliltclerlne pnra
tız yatılı. paralı yatılı, yatı.m talebe alınacaktır. bteklilerln 30 Eyl!ıl 104:1 
aqamına tadar tnl!ltltll rtktörlUğUne aşağıdaki veslkalar!a mürncnat et
meleri. JiZlmdır, 

ı - btenllen vesikalar. A - Kendi el yazıslle hnngl fakülteye, nasıl 
talebe olarak glrmelc J.stedl.ttil1 blldlren bir d.Jlekce. E - Llse bl'irme, ol
gwıluk dlplomalan veya noterlikten tasdlktı suretleri. C - Nüfus tez" 
tere~. D • A~ Jı:Agıdı, E - Örne~ı enstitüden veya. v11Ayct orman, veterl· 
ner, ziraat mlldür!Qldertnden alınacak 1yl hal tdğıdı, o - Altı aaet 
4.l!X6 fototrafdır, Evr&kı tam olrruyan vaktinde gelmeyen pulsuz dilek" 
çeler hbul edilmez. 

1 - Parasız yatılı glrmei: isteyen talebelerin 25 yn§lnda.n büyuk ol
maması ve seç!m 1n1Uhanında muvaffak olması ~:ırttır. Seçim JmUhtın" 
lan Ankara Yllksek Zlrant enstitfısilnde, istanbulda Bultanahmet YtiksclC 
Ticaret ve iktisat meıttcbinde nşa~ıdakl günlerde yapılacaktır, 

'1/10/!lf2 çarşamba sant 14,30 da türkçe kompozisyon. 
8/10/942 perşembe 8,80 da. matematik (enıs.5al1 1kldlr). 
8/10/942 perşembe saat 14,30 da ya.hancı dil cfransızca, almnncn, in" 

glllzee dlllerlnden b1rh 
9/10/942 cuma. saat 8,30 da. biyoloji, 
9/10/942 cuma aaat 14.80 da. fizik, 

10/10/942 cumartesi .saat 8,SO da kimya. 
2 - Paralı yatılı ve yatısız talebeler scçlm Jmtlhanına Ubl cle~Udlr. 
3 - Po.rnlı yatılı talebeden tatllmUddetı hariç bir sene tçln tiç tal<• 

!lttt 100 lira Qcret almll'. (8'100) (8891) 



BE DEH 

Zaro ağa r geliyor .. 

lST ANBUL HAYA Ti 

lki yeni şiir 

T ID!an GmrOntln n kım olduğu devir orta ~nğtnıf. ı • Yeni tarzda şiir ):nzmayı fende-
.Bunun bebfnl de ,Uyle tı h orl rı ı g s <ıen. fu ne kndar dun etsek azdır. 

pf Jıısanls.nn, boğazlaım en dU§kUn oicJUWfl\1 • e • Ne puf~~~ zf.nler, kafi) eler, ölçü-
saıxum~4ır. o b.c!ar fazla yerl~ kt b\ıgtliı blzlnı obur 4.\1~· ler bilnltm JJeler?.. İ§te, hep dni 

kfmseler bir orta çal tramı~ en l§Wım, en l>O ltaldınp atnk, ne zarnr gördük? 
4 m a4dedlllrdl. o ~r • ' kap yeme~ gUyd~e ~.. A 1 Şiirde mftna kalmndı amma, buna 

h men hemen herkeeln kArıydı. Ve ı:enatn vferlıı<te bir~· on ra men mukabil oafrllk kolııylaştı ya! •• 
emeli en qnft dört, dmerlya seldz saat 4evam ederciı. JO l\lfuıasmı, ynzanın dn anlayama. 

bu patfarcasmA c yemeleri aria ~ bısanlnrmın llmül'· a ı"klnc· de c . dığı, falli, mefhuli bel"rsiz ei rler 
lerlnt ıon t! oed.e ~r. rağbet gördükçe, mnşallnh, ede i-

Allınıerln bu ldtualan dofruya ~yor. Zira muttak • h k j • ı • t mecnıualarında yeni şair im-
hlnde bir çok m~hur yemelderln ~ çafda ·u~utwm . are e r 1 ır er Mlan da lıer gti.n bir Jmç misli ar-
yonız. Sanatın v llınhı Yerlnıi• ymanna mtıknbll· bU ~ae ı tıyor. Edebiyatımız şu büyük h-rız 
Ahçılık hakikaten ço Uerl gftmı,tfr. &men bütün askeı1 yazıcılar lünce buradaki kuvv~tlerden bir devrcslnde §alrlikten yana çok 

Fakat demek kf. 1avallılnr bir takım ıa, bir takım tuz- bu mevzu üzerınde kalem çalar- :Yazanı kısmı Volga bôyunca: t.1maJe d.Oğ- zenginleşti. Saçlaruu ensenden 
luiarıa, btr tııkım yaflılarla mtthar etmışıe:r .. eaııianna tnymı ken "" herkestn fikrinde bu mev- M. Şevki yazman nı btr mtkdar uerıemeğ vo htç sı::rıntıp ıayarette bıraz derbcder-

m takılıp kalırken bi2:1m dt bu değilse Baratof §ehrlne varmaya Uge varablldhı mi, en mc_şhur şa-
lar biçareler... hususta fikr1m1z1 ortaya dökme· uğraşırken motarlü kuvvetler- fr oluven:Un demektir. Artık. ak-

1\I~hur milyarder Rol:fellcr blle ço yapmanın mrnm az mekllğimlz olmaz. Vakıa ben Bu müh1mdir. Buna knrşılık Al· den mühim bir kısmı da. Kafkas-) hna gelen,.-dnha doğrusu, etrzınn 
yemekte bulmuştu. Günler.tnt blr tavuk kanadı ytym'ek geçirt- §artlannı bilıned.1ğlm1.z 1fler üze- manlar Baltık denlzln1 tam ola.- yaya alınarak Mozdok ve Grozni gelen her lafı yanyruuı diz, u un
yordu. rinde fikir yürütmeyi, falcılık rak ele geçtnnı,, nakliyatı kolay- istika.metinde kAt.t bir harekete lu lasalıvsatırfar yap. Şiirin a-

1..tıırln hayatın uzunlutu, kısahitl 1~ _1cmeklerhı fl71ı. yapmayı pek sevmem amma, ~tırmış, eol y8lııa.nnı tamamen girişecek, sonra otmnldek1 1hti- tırlan agzı kırık et satmnn bm
ltna veyn çokluğuna bafh ise bu fşte 1nıgilıı1ri1 hısan1ar yq.adı hnr:bin Akıbeti hakkında en bü- emniyete al.mı§ olurlar. Bundan yatlarla da ağlebl 1htıma.l Lenin- zcrse daha mal~buldur. il<' n 
dem ktir. Hem de tam m.Anaslle chlnr. ÇUnkü onlar arbk yük rolü oyruyaca.k harekAt için onra Vollm~ kaprübaşısının ve- grad dü.,ürülmeğe çalışılacaktır. nltınn b~ fmza i. H~Ha. fm aıu 

endllerlnl ne dumam ılbttlnde tUten, kuarmıt etlerle, ne ağır de bazı şey1.er söylemenin kabll ya İlmen gölü cenubunun, hat- Bütün bunlar ne dereceye ka- razıuak bıraz zor el r p rn -
tatlılarla, ne kara knra havyerlarla, ne de bu türlü başka ye- olduğu muhakkaktır. tft. Rjev lstlkametınde bir Sov- dar muvaffak olur? Artık bu gını. d~ b.~c:s n ol~r F.<l · t 
melilerlc zehirliyorlar!... Bir defa Sta.llngrad Alınanları yet 1lerlemes1n1n pek tehlikesi Sovyet müdafaasına bağlıdır. yem bır ustnd aır d. im ka 

O halde dünya şimd1 en uzun 6mUrıtı fnsanlarla doludur. o kadar uğraştırmış, o kadar za- kalmaz. Klzılordu taamız harekti göste- da nasıl olursa. olsu~ ~'_·rd 
Açılın, yol verin, savulun... 1942 fnsanlan, A.vnıpnlılnr, tstlkba· man, ınsan ve malzeme k"S.ybet- Kafkasyaya gelince; Biz bu remediği halde inanıla.mıyacak nn nramm .. aevı:d u ~ · 
lin 7Aıro ağa1nn geliyort .• - H tirmiştir ki bundan sonra Volga istikametteki hareketin dalına derecede mukavemet gösterebi11- Geçen gun hır ed b Y t m • 
s=============:ı::cıııı=====:m::::ıı:o.:=====::::ı boyunca veya Volga ne Don ara- esas teşkil ett1ğ'lııe knnilz. Al- yor. Mesela. Ka!kasyada, üslerln- munsını knnştınrkcn gözüme ili

sındald sahadan Sovyet ordusu- manlnnn petrol .stratejisi bu- den uznklaşmış, gerls1nde ikmal {.en şu iki şiiri bir de beraber okt • 
nu ~arktan ayıracak büyük blr günkü harekAtın esasrnı ~kil :te.fkllAtı bulunmıyan bir yerde yalım: 
harekete artık 1ntlzar olunamaz. eder. Kafkasya istikameti ise ev- ve ters cephe ile Sovyetıer1n gös- Cl) KIZILCIK 
Sovyet ordusunu Moskova'dan veıa. Sovyet petrol kaynaklannın :terdlltlerl mü~ mukavemet cGeçeıı sene liç tane' dl, 
Leningraddan ve esas mevzile- ana parçasını oonra Orta Şark kolaylıkla düşünülemezdi. Eğer •Kızılcık;. 

Londra'da yeraltı şehri r1nden söküp atacak bu hareket petrol kaynaklanın hedef tut- bu mukavemet böylece devam :g~~ra~k~nC'~c be Uıne 'ertr.• 
için ne zaman kalmıştır ne de maktadır. Binaenaleyh hatta. ederse §lmall Kafkas s1ls.Uesin1n .Bekl(?rlz,ıı 

Londra, uzun r.amandanberl Yeraltı fehı1ne, yeraltı flmen.- kAfi ihtiyat. O halde staİingrad· St.allngradın en civcivli mma.- aşılması dah1 Almanlarca müm- •Ne çıkar?• 
hava taarruzuna u~'ramamıştır. dileri istuyanıa.nnda nglrillr. Bu dan sonra girlşllmesi muhtemel runda blle durdunılınıyan bu kün olmıyabilir. Alnµmlar haklı .trn.hi klzılcık! 
Fakat her dakika yeni bir 1\kın i!tasyonlardan 1Ubaren SO metre hareketler mahdut hedetll 1k1nc1 harek!.tın bütün kış esnasında olarak üslerinden bu kadar uzak- İJfihl bay şair! İlilıilcrle roe· 
tehlike.si mevcut olduğundan aşağıya k.adu merdvenler vardır. derece ehemm1yetl1 ve hatM. ıa~ durdurulrruyacağına ~atıyetle la.ştıktan sonra e.Sk1 yıldıran blyat tacı gfJ esin!.. u kızık k 
başlıca mahallelerde yer altında Şehrin b~ca caddesi 800 metre men mevzii olab11fr. Bu takdirde inanıyoruz. İki ay evvelisi Kat- Uerlernesfnl gösteremiyorlar. §lirlnI yazmak için kimbilir ne 
hakiki bir şehir vücuda getiril- uzınıluAıtzıda.dır. tk1 t.arafta dük .. harekA.t için nispeten müsait ve kasyada harekAt bir derece fs- Kuvvetleri de ancak bir sahada kadar kata yordun. parmak in
mlştir. Bu 1şe on ay evvel baş1an- kA.nlar. lokantalar, btr hasta.ne elde edllmelerile Alman vaziyeti- tıkrar kesbettlkten E<1Jl.m ve 1Ik esaslı tanmız yapacak e diğer cllttin, kfiğıt. kalem harcndın. 
mıştır. Yeraltı şehrini gezen bulunmaktadır. Büyük caddeden nt daha ikuvvetleştil'E'Cek So"yYet fırsatta Stallngrada. do~ru nasıl yerlerde müdafaada kalacak bir Kızılcığın geçen sene üç tane 
Dally Sketch muharriri gördük- bir çok sokaklar ayrilıyor. Bu so- stratejl)c vazlyet1n1 güçl~tirmek bir kaydırma vak! olduysa, otındi mert.ebede oldu~u son Stalin- meyva venliı:;rint maşallah unut-
Jerlnt 6yle anlatıyor: kaklarda ya.tacak yerler, banyo tçtn iki yer kalıyor. de Stallngradd.akf harekAt ya- grad harekAtı gl>stenniştir. Eğer nıamışsın. Gelecek ene beş tane 

Yeraltı şehri, bir çok blnalan mahalleri, ap~er vücuda ı _ Leıüngrad. vaşlar yavaşlamaz Mozdok isti- Almanlann elinde kM ihtiyat \•ereceğini de şimdiden keşfedi-
Alrnan hava taarruzları netice- geth1lmtştir. 2 _ Kafkaslar. kametinde motörlü kuvvetleT bulunsaydı harekM ba.kımmdan yorswı. Bunlar. hafıza \'e uza !1 

Binde harap olan blr kaç mahal- Yeraltı ~ehrlnde herk otura- St.alingraddan sonra Lenin- kaydırıldığına mut1a.k bir 1ht1- bu kadar müblm olan ey1t11 ayı- göriiş kudretini gösterir. Anc k 
]enin altında yapılmıştır. Şehir rruyaca.ktır. Buray~ yalnız lşlcı1 grad cazip bir hedef olabllir. Ce- mal olarak baloyonız. Ancak ru boş geçirmez, b~a. sahalarda nllah dalın ,çok et in ömrümin 
yerden 40 metre derinliktedir. dolayısile Londm da k~lmt\ğtı. nup yam sa~Iam blr dayanaktan burada yapılacak bir 11eı1 hare- da nerlerneğc uğrnşırlo.rdı. Al- çok olduğunu, kızılcığın f l 
Yukarıda kıyamet kopsa bu de- mecbur olanlar alınacaktır. Yeni ve büyük bir şehir ve sanayi kettlr ki Kafkas silsilesini bütün mnn !htlyatıanrun mevcudu da mt-yva vcrınesi Jçin beklivcceı.:i 
rJn iJ.-te oturanlar işleıine rahatça sehrtn ayn bir belediyesi, po1Ls1 mıntakasından mahrum edllen boyunca cenuba cı~nı 8§mayı bb"ylece mahdut oldukça bundan wylüyorsun. Şu şiir belki bir t · 
devam edebiltrler. Yeni şehir, bulunmaktadır. Londro'da yeni Sovyet cephesi ş.tmal yanından ve kıs esnasında dalı cenuba sonra mahdut hedefll veya ikin- ne kızılcık değer amm::ı. kı 
bomha, gülle tehllkesl olmadan yeraltı mahalleleri vücuda getiril- da çevrilmiş. iyi bir dayanaktan dowu harekAtın devamını rnüm- el derecedeki cepbelerde iş gör- meyvası bir ömre de•enni?. 1 
35 bin kişiyi barındırabflfr. mektedir. mahrum edtlmiş, büyük bir şe- kün kılar. m.e~ kalloşacakian şüphesiz- nl, attığın tn ürküttü~.,·n 1 u 

Yaman bir k
•z hlr ve sanayi merkezinin yar- O halde flkrlmlzce Staltngrad dlr. Ondan sonra 1ş rlne «baka ğayt de~rmedi <li ·e bir söz rnr r 
ı dıınından uzak bırakılmış olur. bu ayın sonuna doğru düşürü- baharaıı kalmış olacaktır. Hem blzlm bildiğimiz, kınlcı ı 

Am rika opcratörle-rinden Dr. Çocuk tiyatrosunda ~ edil- · nltıncla şeytan bekleı·. derler De 
Stown rin 12 yaşında bir kızı mektedlr. Harika addedilen bu ferli blr şairin kızılcık dıbhı ( 
vardır. Bu çocuk, hatasız sekiz yaman kız bir mecmua da çıkar- kden•ızde mu•• hı•m bı•r u•• s • beklemekle geçecek ömrüne nr 
lisan bilmektedir. Bundan başka maktadır. Genç kızın bfldiği se- • nz. Bırak, orada gene e~ t r 
lkl eser de yazmıştır. Bu eserler- kiz lisan arasında FransJZ<;a, otursun. Sen masanın ~ıs ! 
den blri Pitsbourg şehrindeki 1tnlyanca., Almanca da varmış. K 1 B R s A D A s geç;. ~kt bu defa elma dt'germ de hır şıir yazarsın. 

SAlil IK BAHİSLERi: SUtunuıı <lnrlığı ynz·;ndeı 
I 

Böbr lerimiz · temizleyen şifalı 
meyvalar ve sular 

F.ızla ynşnmnk bakımından böb-j kanı.cı~erl, kalbi, glnlı'lert, barsaklnrı 
reklertmlzin çok önemi vardır. •nun- bel'bat etmlyor, böbreklere ae doku-

Bir istila tehlikesine karşı adada kuvvetler 
arttirıldı, mühim müdafaa tedbiri ri alındı 

ikinci şiirin ancak on 11lıarça 
nı ikopye cdebll ceğim: 

SERIN 
aİçtmln u7.ak b~r ycrlncle gı. üm 
.çocuklu~mun hatır ve mcsııt 

b 
.şe!-A!eler dökülsün b ımda , 
.serin serin yıkanayım'• 

lar vücudumuzda husu!e gelen ze- nnyor. ğu İ ·ı· 1 in Ü l r1 b ""· t h ""' t Kıb .ıahllind d k k ki b" h"k" Jıtrlerı dışarıya atarlar. Kanımızda (Suttstlmal edilen), tibbl ve kati !Jo Akd~nizde ngı ız er ç e zaman, u a.:s.r.er ar=-.e - u e, ye ek kuvvetler ve harb Bunu o mr e~ es. ır ı ı~t 
toplanan zeqJrlerl stızcrck kapı clı§a.- ihtiyaç olmadığı hald• (,'Ok kul1nnılnn mühim üssü. vardır: Biri İs~~- nsa da ~lman paraşütçülerinin malzemesi, her tarata vaktinde }i hatırladı~: 'aktıle a~amın b 
n eden :tıobrcklerl her ene temtzle- §lrtngıı.lnr, ı~eler, aşılar, ve ha.ttA deriye, ikincisi Hayfa, üçüncüsü gelmek tizere bulundukların& dalr yet~tirilebllecek yerlere yerleşti- rl sokakta g!d.er~en aırlc cc<" 
meok lftıımdıs. Böbrekler. ylrml dört (serum) ıar da 'karnciğ'er kadar böb· de Kıbrıs adasıdır. Kıbns, Sar- bir başlangıç sayı~tı. Ada halkı rllmlşi.r. .. tutmu ve bınncı mı r~ı tekerle 
saat zarfında hlç olmazsa blr, reklert de hırpalıyorlar, boıuyorlıı.r. denya ve Slcilyadan sonra Ak- lstllfuun yakın olduğu zehablle Sabık ııeklzinci İngiliz ordusu }ivcrmlş: «Benkl, benkı, benk 
bir buçuk kilo kadar ldrnrı kandan Böbreklerimiz.in bu gtbl d6şma.n1a- denizin büyüklük itibarile üçün- dağ kovuklarında sığınaklar ha- kumandanı general Auchinleck benkn. Faknt sonunu getirt'nu 
aüzilyorlar. <tire) denlıen lruvveUi rmı her zaman ~ öntınrte bu.l\ın- cü adasıdır. Nüfusu 300,000 den zırlamıştı. Fakat bu tehlike işareti adanın bir 1st1IA teşebbüsüne uğ- nılş, yolda raslndığı bir arkada 
zehtrt dışarı çıkanyorlnr. İşte bu 2.e- durmak Te sakınmak ıttzımdır. Kar- fazladır, mesahası da 9380 kilo- yavaş yavaş ortadan kallaıııştır. ra.mnsı 1htlma.Un1, htc bir zaman na derdini anlnt:ımş. Keneli · g 
hlrdir kl böbreklerden süzülemlye- puz, kavun, t.aze tı.ztlm, kiraz ırll>1 metre karedir. Ahalisinin büyük Şimdi ada halkı, jş ve gilcile meş- g6%önünden uzak tutmamıştır. hl şair ruhlu arkndaşı da bira 
rek kandn toplanırsa, insan <üremi) meyvalan her ıene bol bol yiyerek ekseriyetini Rumlar teşkil eder. gul olmaktadır. Kendisi Kıbrısı teft~e geldiği za- diisimdükten oııra. hah. demle 
denUen hastalıktan çabuk ölür. böbreklerlntzın nUzgeo yollarını te. Adada altllll§ bin Türk de var- Kıbrıs adasına taarruz için 1k1 man orada S,000 k1§1Iik bir gar- ikinci nusraı da ben buldun 
~~çok ı~sanııı.rın vücrıa.n, biln- ;nı;:~~k, tık:nnıklannı ildermek dır Ada Anadolu sahilinden 70, ihtimal düşünülebilir: n1.zon kuvveti mevcuttu. Derhal aSenJd, senld, nlö, 'SCnk». B 

~~nr ~ ~ob~~er~:~~eçfe~~~~ axı~ ~pı, mı.sır ptUkülü, a.yrık Su~iye kıyısından 100 ve Hayfa 1 - Hava yol1Ie adaya askeri muhafaza kuvvetini (5000) e çı- mfts mısralara el hirliğile bir bı 
geçiyor. Yollan örseliyor ve. yahut t.l>ktt arpa rlbl maddelert lafın çay limanından da 270 kllometre indirmek, 2 - Hem havadan hem kardı. Sonradan adaya İngiliz yit daha eldemek üzere yol kcıı. 
1:um1nr birleşe, btrı~e. tdp~ana., top- ıg1b1 iı._.ıayıp içmek te tyidlr. (Keçe- uzaktadır. Adanın önemi topra- de denizden Kıbnsa taarruz et- müstemleke askerleri gelmezden nnda bir evin iğine çöm 1 
ı:ınn tnşlnr husule geliyor. suyu>. Çırçınn B&.§Pınan, Vanlkö- ğının verimliğinden ziyade stra- mek. Fakat her 1k1 oıkta da zor- evvel mhlı birlikler, topçu kıta- tklsl b1r a!ızdan: <•Benld. benk; 

Kızıl, ıazrunık. çiçek. wo ı:atürrle, yUndek:l Şifa çe~esl .,. T&f(lelen tejik vaziyetinden tıert gelmek- luklar ve tehlfkeler çoktur: Adayı lan, uçaksavar bataryalar gön- be:nld, benk. Seıı'ki. senki sen~ 
ver~. 1.atıiilcenp, snnbk, yılancık gU>l rulan içmek gerektir. tedir. Surlye gazetelerlnden blrt hava yollle 1stilft.ya teşebbüs ede- det11df. Adada 1k1 hava meydaru aeıik.» diye yüksek esle tckmrl 
we battA grlp gibi hastn.Iıklann de- Arasıra Karahtsar, Kl.sarnt., san. Kıbrısın stratejik durumunu tet- cek olan düşman kuvvetleri, daha yapıldı. Adanın umumt va- yarak dilşiinmeğe ba arnısla 
vamı sırasında. bu kcylfsizliklertn kız g1b1 maden BUlannı Sçınek ye kik ederken şu mUtalAada bulu- Girit reter1nc.1e avcı tayyareleri· llsf, Malta müdafaasından ibret Bu sonu gelmiyen (1 benld. ben 
mikroplan, zehirleri böbrcklerd~ dı- Anad~um= :!l'Çok vilA.yet.ı.ertnde nuyor: nin gördükleri yardım ve htma- alarak mahrQkat ve ha.rb malze- senkl, mık11 Jerd~n lçerde ev 
tan ntıhyorinr. Mikropla~ kustukla- ~~~ın~k • lAlllDdır yn=~ rısw~- ı.Suriye sahlline bir çıkarma yeyi en yakın 'Mihver 11sst1 olan mesl için kayalıklar altında hava hlblnin katnsı işmiş, ya' 
n Ctokstn) ler, :ı:ehtr1er bo:rekl

1
erden lll§tıktan eonra ~ın ~ cıa: ve tstıl! hareketi, Kıbrıs adası Rodos'un uzaklığ-1 heseb11e, Kıb- taarruzlanndan masun depolar pencereyi açıp çifte §nlrlerhı t 

:f1=1 ~~~ 
8~~geçııyo~:.ar;:: ha A.IA.sı kiiçWc ıçmeıer:tı:ı.e hiç' oı- İng11tzlerln ellnde bulunduğu n.sı 1stUl U.Şebbüsünde göremi- ve hangarlar kudırttı. Esasen pelerinden bir kova ru dökmr 

zuyorlar utun~t~end~rl&r ma:zsa (S) ıün kadar de?tUn etmet te müddetçe knbll değildir. Kıbnsın :veceklerdlr. Do~ Akdenlzde 1se Kıbns adası, blmz da Mnltaya Şairler paçalnnndan sular 817j 
ço ~kıcı, kavurucu, ncı blberler, ~ dea11d1r • Lnkman Bekim müdafaası işi, Suriye ve Li1bnarı.- Müttefik hava kuvvetleri ha.kim- benzemektedir. rak kadıya ko ·up ~lkayct etmi 

baharl:ır yalnız mideyi, karnci~erJ dalct İngiliz hava meydanlannın dfr. Kıbrıs halla Müttefiklerin lcr. K'tlch, suçluyu da çağınp 
der,'11, böbrekleri de az çek zede!iyor- * Kadıköy Halkevindenı yalonlığ~ yüzünden fevkal~de Deniz yollle Kıbnsın lstll!. te· harb gayretlerine bir çok yar- iç yUdlnü ö~endikten onrn: 
lnr. Hele blrıı, rakı. konyak. likör, Dil Bayı mı münuebetile 26/9/ kolaylaşmıştır. Bu itibarla, Kıbrıs şebbüsü. ise daha zordur. ihraç dımlarda bulunmuşlardır. Yakın - Efendi! demiş. Bö •le pirl 
viski. votk gibi 1splrto!u 1çldler, 942 .aat 20,45 tc Halk.evimizde ya· adası Suriye ve Lübnanla beraber ordusu alır zayiata k1atla.nmak Şarkrn bUtün cephelerinde ElA.- rfn tepesinden daha fena şeyl 
yalnız karac~crJ, mideyi, beyni, kal- pılacnk pogam ı doğu Akde'nlz cephesinin tek ke- mecburlyetlndedlr. Çnnkü 1hrao Iemeyn'de doğu Afrlka'da, Sun- dökmek lcnbederken temiz 
bi, 1dnmnr~n~, 1 Binlrerı nllak bullak 1 - Türk lnkılibı (Bayan lHct simt nddedll blllr.,; hareketini yaparken Xıbns, Su- ye'de Kıbrıslı bölükler vardır. döktüğün Jçln, rezn olarak o~n 
;!~:r-0\arn~ re~;~rl~c ı:nl~ştın- Oruz ta.rnfından), Kıbns ad , tarihinde bir çok rtye ve Lübnan tayyare nıeydan- Yunanlstarun ı.st.ll~sile nctıcele- Janna elll sopa rumlmasına 1 

İşte bu tesirlerden S:~rndı:;_~ ~Öt>- 2 - Kon~er (Mandolin kuvar· defalar istllft. tehlikesine ve baıan lanndan havalanacak olan 1ngt- nen muharebelerd de Klbrıslılar rar verdim. 
rcklerde türm tfirlü hnstnlıklar b~- tı..-ti). da istilaya uğramıştır. Avrupanın llz bomba tayye.telertnden başka 2,420 kişi kaybetmişlerdir. Yulmndnld Ur sahiblnln er 
gösteriyor, (:ılbıımtnl derdi başlıyor. Herkeıı g~lebilir. cenubunda., şark mcınleketlerlnin Akdeniz İngill.z filosuna karşı da Kıbrıs adasında asker! mükel- erln yıkanmnk arzusunu yeri 
Göz kapaklan şişiyor. ayaklarda 6u •o tstn~na kalkışmış olan bir çok koymak mecburiyetinde buluna- le!lyet yoktur. Askerler gönüllü getirebilmek için elli sopaya 
topl ruyor idrar yollarının belA an * S nyer Halkevindent fatihler, Kıbnsı ele geçirmeği tık caktır. olarak yazılmaktarlır. X:ıbnstan de razıyım. 
nrthkça artı3or. Vakt I<.> alınan ve 26 Eyl<\l 1942 cumnrtesl gllnU ı, saymı..cüardır. Büyük lskender, tnglltz hava kuvvetleri, Suriye şhndiye kadar 20,000 gönüllü ns-
tedavl iz. ka nn b ı kluğu i'e Birinci Türk Dil kurultayının Dolma- Anadoludan geçerek Suriyeyi ıs- ve Lübnandaki bava meydanların ker yazılmı tır. Esasen adada ................................... . 
<por tl dcnt:.cn Cke necık bezle- ibnhçe aarayındn toplanclığıi günün tnft.ya gittiği zaman Kıbrıs adası dan istifade ettikçe, dalına Mlb- uınumt seferberlik llA.n edilsevdl, A.ynrlanmıştır. 
rl) n1n Afetleri de ~ k ~'lş,1!t• nrt~k onuncu yıldöniimü münaaehctileı olrrun bir mcyva gibi eline düş- ver tayya.relerlle hava.la.rda mü- bundan daha büyük bir kuvvet Kıbıısta 114 kilometre u 
~~;;, s nı~ılar zılar. e ar m • 1 -Snat 18 d~ latikl&l mar§ı, mÜ&tü. Bir kaç yüz yıl sonra as- sav1 şartlar altında boy ölç~e- toplanamazdı. Avukatlar. dok- lukta bir demlrvolu da vnr 

1; r Y mekt bol bol kırmızı etler 2 - Söz, lan ytlrekll Rlşar, haçlıların ba- cektir. torlar, memurlar ve diğer kimse- Bu simendifer hattı Magus d 
p:ıstırmalnr yly!'nlertn de böbrekleri 3 - Çocuk aahne inin tema.ili, şmda, Kudüsü alın.ağa glttlği r;a- .İı)glllzler bü~ ıııtımallerl ler, 1şler1 ve güçlerile meşrul ol- Lefkcışa - Lefke ve Evrlhu 
ynvn yavaş b07uluyor. nas atınsmn. 4 - Snat 19,45 tc Ankarl!. rad- man, her şeyden evvel Kıbns ada- g67.&ıüne aldıkları lçln Xıbnş. rna.kla beraber. adanın ""' .. dnfaa gitmrkteclir. Bu 114 k ln t 
ımrın n rıtese in rmı~e <;O- yoaundı.. Türk dili kurumu adma sını işgal etmişti. ta hazırlıklannı tamarnlıyarak serv1sleıine ya7.1Jm1 ' 'Run- vol 7 sa t~,, 1·, 1 an kt a· 
j:l;uk nlgınlığınn karşı lüzumı:ıız yere verilecek söylevin dinlenm~i. Geçen sene, Alman lotalaıı ha- IT\Uhtemel bir tecavüze hazır bir lam vaotınlan taliml '. r·ı • (:(" celeri da ışıklar tamun 
alman birçok lltıçlar yalnız mtdeyi. ı ~ - Şiirler~ l V& yollle Glrtt ada81IlJ. ~gal tttık- v~ettt blllu.u\11.Qrllra Adanın ferinden alınan tecrübelcıe göre 1 sbndüı uluyor. 



KURTULU$ 
o;vlet demiryolları meslek okuluna 

talebe alınacaktır 
Devlet demiryollan umum mddürlütündem 

YEDlllLf ZllDAILARllDA 
Pek çot klmaelerllı ha~ ~- BarlkulA.de 1y1 bir çocuktur, 

:• Wdl ~~-~ ~1 Dotaıw lcteal b1r Dca olabtHr._ Devle$ deaı1r 1Qllannm muhUüf 1h'iııu fubelari ifin IDl.lll11r -z••P.:-ıf1 
.. lpt.tWan Taldır. Bunlardan 8* - bı f4U yal,. mılk tlıelllt Anbıada btı' cdemır 701 maal* ~ tıeııdl edDm,.,,.._ •••ı:::ıı!ll:::Z:::::::ı::::ll•--===----===c::::1 __ .., 
iJ1c ~ edmer. Yaka aUterler. - Evet ... ıranı dlifüniincyor da de- yaısh olup tedı18 mQddıeti 09 aenecHr. 'Bllebel>.tn her tıDdl ..,.., ~ 
lk fıratta onlaıdan vazgeçecekleri- ~! •• P'alııa.t 86J~klenm bl\- )'&taca1ı: Te tedl1s malzemeel idarece para.az temta edllir. 
llf. aöJierler. Füat ~Jc defa bunu medi ki ... Dinle ben1 .. .'l'a.11pJer ara.- İ§l>a mektep mezunian devlet dem lr 70llarmda U. memnlanna mah
ilı&U:ven yaı>amazlar. İfte tütiin tir- sınd& bir de cmiras yedi. var. Bu .ınaa, ve haklara sahip olurlar, aatter llk mfttetıeflyedertnde kısa MhJllllt 
flllcller1, işbe ka.lıve tlryaldli?rl Te nl- hepmıden zengin za.nnedertm. Blç tabt tutulurlar. 
ılll.,et !fte akşamcılar... Mamafih bir if giiç yapmıyor. Onunla bir yol- Demir )od ~ okulunu iyi d~ blUrenler aıaantJAD ,. J&-
t..deı!ll tütünden, kahveden, alkol ve culukta ~ Beru lk!dir Jaut meelek ha1Mm.da ytt.set eb]J.yet g'(Meaenlertnden ecnelJl memlekeQııl. 

&.19&1Jl"9d1en kuvvetli olanle.r da tabll yor. o kadar ısrarla k1 sorma ... SOn- A& idare beıc;a:t>ına yük.sek t.ahsll ve ib1:Lııu J8l)tln1m&k bere her .._ e,
• Ben onlardan bah9etm1yo- ra b~ zevklcrlmlz mllştere.ıc de_ nca talebe ve memur seçilecektir. 

tam. Me,,ell o da .ııeya.ha.tı çok sever, ben KAY:rr Te KABUL ŞARTLARI: 
Nitekim dostum Arifin de haya- de ... O da eğlenmeam sev~ben de .•• 
4 bliyük bir lptlllsı vardı. Bu. O da bol para. hareamaga ba.yıln". 1 - Tilr1t olmak, 

tlpra. kahve, alkol alışkanlıtı lle Ben def.. 2 - İdat'em.lz bek.imlerl tarafından yapt!acak sıhtıal .,. psltotekn!k 
fdç mukayese edUmlyeccıt derecede - Da.ha ne i3tı:rorsun? •• Bu kadar muayenelerinde sıhhatte oldutu ~ 
lıılJüt · ve önüne geçilmez 1ptlllnm tablatlerlntz birbirine uyduktan ~ 3 - 14 yqını doldurmut ve 18 yaflD1 bltUmem.lf olmak. 
;Pimi cSalme. idi, Yumup.k sesli ve ral.. 4 - Açılacak müsabaka lmtlhanmda ııa-.,malt, clmtft:ıanJar ~ 
ır-:rıuşaıc bakışlı bir kadın... - Daha tıubafmı söyUyey1m mi?.. matematsı:, Te tabiat bilgisinden yapılacaktır.• 

Arif billyordu iti .tpti1i.• denilen Adam bana qık da... 5 - En as orta okal mezunu olmak, ctabd entyel!l ortadan 1üaet 
insana zevk verir amma çok - İyt ya itte... Meseleye aJ1t da olular da meslek okulunun btrlnci sınıfına JcabC olunurlar.• 

fa zararlıdır da ... Zaten tiryakiler, girince içine maydanorz katıl1ı.n do- MÖSABAKA İMTİHANLARI: 
radarı, kahveden, alko!den niçin mates salatası gtbl ona başb bir ç.eş-
~ ederler? .. Bu m:rarlarınd\ın nı de verir... Ankara. İstanbul, •Haydarpaşa ve 81ıltecJde. Bskitehlr, Balıkesir, Atyon. 

mi?.. - Alay mı ediyorsun?.. İmnlr. Kayseri, Adana, Malatya, Erzurum teblderinde ıoıetme mtidftrtnl&-
Arif te kendi lptlliisından şikayet - Ne müna.'Jebet?_ BIIA.k!s gayet rlnde ı. blrlncl teşrin. 942 perşembe gftnil rapilacaktır. 

ordu. Ve belki ha.klı idi de ... ciddiyim... İnsan bir dostunun saa- Talipler nihayet 30 EylM M2 tatnıtne kadar hntUıan olmak lstedlk!erl 
e lle arasındakl bu maceranın detini Lstemez mi?., sen de benim en tehlrlerdeld demir 70llan işletme mfidürlilklerlne blMr d~ ile mtıracaat 

unda bedbaht olacal{ını anlıror- sevdiğLm arkadqla.nmdan, dostta- etmelidirler. 
Fakat tutfinu bırakmak J&tediği rundan değil mlsin? .• o halde?. Dilekçelere ill.ştlrecek vesikalar şunlardır: 
e paket paket s gara. içen tiryaki - Teşekkür ederim... BUlrim iti 1 - İsteklinin bu günkü hallne uygun fototrafı t.a.şıyan hl1vlyet clb-

gene genç kadının peşinden beni düşunürsün... Fa.kat ben bu danı. 
tlaşamıyordu. fiçuncü talibi kendime pek uygun · 2 - .Mektep diplomam. ve yahut tasdik.namea •bunlara J&PJŞtırılan to-

Ylrml beş, otuz sene alkol içtikten buhnuyorwn... Miras yediye naza- toğraflllr da taleben!n bu günkli ha.Jln1 göstıereeetttı. 
onu bırakanlann, çocukluğun- ran ötekiler daha makul ve daha üze- 3 - İyi huy tAğıdı, 

beri dumanlannı savurdu~u si- rinde durulacak, ve ciddi t.clak:ki ed1- 4 - Aşı kAltdı. 
ı bir daha eline almıyanların lecek insanlar... Bir de dördüncüsü İşletme merkezinde bulunan 1stekl1ler yukarda gösterllen dllelc~e ve ve--

arelere b~ vurduklarını tet- var ... Bu bir em.IAk sahibi ... İsta.nbıı- sikalarını bizzat işletme müdürlüklerine götürere't bir kayıt numarası aJa
edlyordu. Onlardan ibret. ders lun hemen her semtinde apartıman- caklardır. 
şu kendisini telA.keUere kadar lan, dükkfmlan. hanları var... Diğer yerlerden gelecek istekliler, 20 den 28 Eyl~ kadar en yakın de-

ürebllecek maceradan vaz geçe- - Ne t'lIA.. mlryol istasyonuna gelerek !şi>u dilekçe ve vesika.l:annı tsta.syon şefine 
mi idi sanki? .• " Yalnız ~ elliyi ge~... Benim g&rterecet ve dilekçelerini kayıt ettirdikten Te Ssta.syon millırlle mtıhürlet-

Itt bunlan duşu~erek gene Sal- en zlyade aklımın yattıtı da bu ••• tikten ıt0nra seyahat edecekleri trenin, tarih, numara, n aa.atinl }'Udıra
gldiyordu. Bındlğt tramvay D~ün bir kere ... Bu adamın higa.- caklaı ve bu veSilta Te dilekçe lle trende lk.tnc1 mevkide pe.rasıı seyahat 
nln ot!.!rduğı,ı semte doğru tinde •Yok». cimkAnSJZ• lrellmelertne edeceklerdir. 

alıyordu. önde iki kadın konu- raslamalc mümkün delildir 0 her İşbu istekliler müracaat ettıkleri istasyona göre en yakın Ltletme mer-
r ardı. Birinin kucatmda küçük lstedllini yapar, her riı~ haki- kezine giderek orada tnıt1han olmaR'a mecburduıılar, 
çocuk vardı. Kadınlardan daha kat haline sokablllıl Sonra feleğin Ant:ak müracaat tarihlerindeki tren vaziyetine göre gidecekleri en ya. 

o anı: çemberinden geçmıŞ"hayatt anlamış km işletme merkezine 30 Eyli\t 942 tatlhinden eneı yetişemedikleri tak-
Hlll mı memeden kesmedin?.. bir ınaan da Nasıl k~ 1 fırsat dirde bu tarihten. evvel yetlteblleceklert dlter ltletme merkezlerinden en 

onun kolayı var ••. Götsüne detu Öyle d~ ml? ın ır yakınma giderek orada imtHıana glrebllecekletüir. Talebe yolda kontrol es-
parça kırmızıbiber sürersin ••• Al- _ ·Ta.ını · · · nasında iizerlerlnde bulundunı.caklan 1fbu v03lkalan katar memurlanna 

• • • 
0 ö.!tereceklerdlr. gelince yanar ve bir da.ha b- BI d koc .. 

Ben kl hepsini - r e • a buhranı var •. • İstasyonlardan bu suretLe ı.,Ietme merkezlerine gelen talebe derhal .lf-
ez... çocu anmm derler •.. Ne münasebet?, Saime ken- letme müdilrlüklerlne müra~aat ederek yan1anndak1 vesltaıan yukarda ya-

böyle kestim 1 ·• dtsine bu dört taltbln birden çıkma- mldıtı gibi bizzat "lf4kadar işletmeye verecek ve kayıt numarası alacaklar-
Arlf düşündü. Acaba kendlsl için smdan aon derece öğünftyor. onlamı dır. 

eden ayrılma.le sütten kesilmek- mezlyetılerini. pa.ralannı. mevidleri- İstasyonlara müracaat edeceklerin, gerek trenleri bcklemeıc üzere, vakit 
daha mı güçtü? Bu macera da nl, yqlanru, §ekllleıin1. lt'etıdisfne gaip etmemek ve rahatsız olmamak ve gerek yukardakl tarihlerde işletme 

ım da ağzına kırmızı büber gibi ka.rŞl gösterdikleri ıararın derecestnt merkezlerine yetişebilmek için tren vaztyetıerlnt evvelden tahkik etmeleri 
koyup, kendlslnl bu işten ao- anlata anlata bitiremiyordu. menfaatleri lsabmdandır. 

ak, vazgeçirtecek bir hayır .sa- Şu es.nada o arkadaşlarına.: IstekWerln işletme merkezlerine müracaat tarihler.ine göre nıüsabaka-
çık&& ne iyi olacakta. - Ya benim balonum da var... dan evvel ve yahut müsabakadan sonra tf}etme mildürliiklertnce tesbit edl-

Tramvaydaa indi. Bevgillslnln ka- Dfidfiltüm de var kaaıaşlm. Babam lecek tarih Te saatlerde sıhhat heyet.ıerlnce muayetı.el~rt yapılacaktır. 
çaklı, Saime onu her zaman- balla hol"<* tekeri de alacak .•• Evde Müsabaka imtihanından ve muayeneden aonra. ktek:.Hler. netlce-

gtbl güler yüzle kal'llla.dı. M1Baf1r bqka yemlşlertm de var... 71 beklemeblzin müdürlüklerindett alacaltlan p&l'UIZ ııeyahat mllaaaıdena-
dakl geniş kana.pelere karfl}ıklı Diye öğiinen ve yeJn4llerl ue oyun- melerll\t geldUtlerl 18tasyona döneceklerdir, Bun.taruı arasında neticeyi ım-

ular. Arif genç Jca.dm.ın bilttin caklannı birer birer sayıp döken ar- tihan yapılan şehirlerde almak isteyenler bulunursa bu arzularını ve ora
l tanırdı. Bir aralık odad"a yal- su: mahalle çocuklarından hJç farit- dakl adreslerini dllekçelennln altına yazdırmalıdırlar. 

kalm14lard1, Birbirlerine soyliye- sızdı. Gene; kadın böbürlenirken Arif Ancak bunlar mektebe ka.bul edilmezlerse dönecekleri yerlere parasız 
peJc çok şeyleri vardı .• Ukin bu hayretle kendlslnbı yiiziine bakı- seyahat hakkını gMp ederler. Sıhhat mQ6.yeııeslnde n mflaabalta. initlha
da Saime gülümseyerek: yordu. Aylardanberl gcnünde büyüt. nında .kazananların adreslerine tebliğat yapılır. Ve Ankaraya kadar parasız 
BUlyor musun bu aırada kısme- tüıtü. her fCylnl ~~ ince, gayet de- seyahatleri aynca temin olunur. 

pek açık! .. dedi. rln buldutu genç kadın bu mu idl?.. İşbu meslek okulunda tahsil edenlet beş senelik mecburi hizmete ta.hl 
f sordu: Onun, ellndekl macım şekerini ağa- tutulacai:lanndan mektebe girerken getirecekleri noterden musaddak ta-
Ne gibi?.. • na eokup çıkararak arkadaşlanna ahhüt senedinin nllmuneslnl işletme müdürliltlerlnden tedarik ecıecekler-
Benl dört kişi birden istiyor... nispet verir glbl hareketlerde bulu- dit. (7822 - 9975) 
tüccar... Kara.köyde yazıhanesi nan bir sokak çocuğunun jestleri ile 
1.§ ••• Çok zengin bir adam ... Beni konu§ması görülecek şeydi. Arif şim

aene Adada gonntiştü.. o za- dl kendi kendine hayret edı)"()rdu. 
danberi istiyor. Araya. adamlar Bu kadar basit bir kadın için mi ge

ı,. Daha dün bunlardan biri blzl celerl uykusuz kalmıştı? Evet mu
ettı ve bu 1f hakkında adam hakkak ıld aşkın göri kördll. Ve in

ı \Urdurdu... Gayet terbiyeli, san sevdiğinde kusur göremezdi, Ku
baş ı blr adam... Henfız genç surları görmeğe ba.şlıyan adam şüp
otuz dokuz y~mda hnlş.,. Ama hesiz artık aşk uyku.sundan uyan-

er diyorlar... Ahlli.kı ,ta.h&lll mat üzeredir... Nil'eklm işte Salmıl 
yerinde diyorlar ... Sonra çok timdi onun ka.rtısında biitun kusur-

1 konu~n adam ... Adeta hntlp!., lan ile duruyordu. HattA. bl1tün ku-
- .Mutemmel do~rusu!.. Sllrlan de~. Bil.dece ve yekpare bir 

Her halde onunla evleneei?k ıca- kusur halinde ldl. 
mesud olur sanının.. Genç tadının evinden çıktığı za-

Erzurum Transit Yolu mıntaka müdürlüğünden 
Transit yolunun 363/364 T<. 511-513 kilometreleri ara&nda 65'.r/7.'M Ura. 

~eşlf bed~lll üç ahşnp köprü. kapalı zarf usullle ekslltmeye konulmuştur. 
Dıalesl ı Dkteşrin 942 perşembe gunfi saat 15 de transit yolu muıtaka mü
dürliığunde müteşekkil komısyon tarafından yapılacaktır. İhaleye gtnnelt 
isteyenler ihale gunfinden uç gü.n evvel vllaycte müracaatla alacakları &il
liyet ticaret ocllsı vesikası "e 4895,83 lira muvakkat teminat melı..tııplarlle 
komisyona müracaatlan lhımdır. Tallplerin ihale gunü ihale saatinden 
blr saat evvel 2490 sayılı kn.nun mucıblnce teklif mektuplanllı makbuz mu
kabillndc komisyona vennelerl mecburidir. Fazla malümat almak ve keşlf
lert görmeııt lsL.."'}'enlerln her gün transit yolu Erzurum mıntaka müdürlü
ğüne müracaatla göreblllrler. Eksiltmeye gireceklerin bir defada :ıoooo 11-
ralık köpıil 1şlnl bitirmiş oiduklanna dair vesika ibraz etmeler! şaröıt. 
Postada. vukubulan teahhux: nazan itlbare alınmı,yacııktır. (9985) 

- ~ ~wn· Olll\ ba.- j>tr bQttUn değjldl P8ıd1f&h pek hak-
stlalertte atfecSeNıUI. la oll.rat ıüıJhe!Fe dftŞmftşttl. Kldl9 
~ ~ ~ a.a.- b1ı! Teslb. yokta amma, efendlmJs 

-. lieme&ten önce vde Bubna altık ona ıthnat edemezdi. İşte böy-
b11 tara haberl ~- lıellkle ,gö'l/den, dtışttl.. ve zindan& 

X.öaem SdaD. bu babert--...: atıldı. Neyse, Allah rahmet eylesin, 
- Qolc fÜkfll' TaDIQa., dl9d1.. ollumu o da lrortuldn. biz de_ 

bir fettanın elinden kuıtaııdım.. Omm 
tarar &ar&1& dıc1neceRtnl dGılfmd.1*
çe ~~ 
KıZlarata& bundan sonr& hldise

yt p8(11481ıa amıttı. 
Dörd&d Mura.t o saat;f,. dizlerin.
~ atndaa. muBta.rtp4ıt. r.uıatma 
bir fe7 g~ ~ bir fe7 gihml
yordu. İlllmee: 

- Asümaa. ötm.61... ÖJ'l• mif 
D119 mlrlldandl. Sonra hıarhn&P

sma dôndtl: 
- Peklll. Yfazün4 khruıeye göster

meden gömsllnlıer. 
~ ııurad:m. yanmc1a ru

ıa durmadı. Do iradeJ1. k"OfÇubaşl
mn ode&111da belcllyen Haınzaya teb
q etti. 
Ham7l!Ulın kalbi kopacak gibi e:ar

pıyoniu. Kataanıd& yer.Jeten şilphe
ler btrdenblre sWndl.. ge:nif blr ne
tes lildı. 

Ya. pa~! 
- Bqıru getlrln.. göreylmJ 
ne.ydl .• Hamza o zaman ne ya

paca:ttı? 
Kuşçubafı. hayretle Hamza.ya sor

du: 
- ~d.imiz bu kadar giW&l bir 

kadını ne ~ulı: unuttu? Onu son 
günlerde arayıp sordurmu.yor muy
du? 

- Hayır. Biı: kere C6ylln ağa bir 
kutu hediye getımıJı. Onda. btiika 
anyan, soran olmadı. 

Hamza bu konuşmadan sonra atı
l)& binerek saraydan a.ynldı. Yedi
kulen1n yolunu :buttu. 
Hamıanın sevtncl büyüktil. Asü

manı büyük annesinin evine gotW. 
eear, onunla beraber yqıyacattı.. ... 
Asüman gömüldükten 

sonra 
Zlndancılardan blrl Ha.rozanın ya. 

nına geldi: 
- Araba hazır. Fa.kat. olüyü a.ra

be. ile götürmek güna.h o!maz mı, 
aslanım? 

- Hayır. Efendimiz böyle irade 
buyurdular, Onu ben EdlrnekapL'>l dı
şmdakl mezarlığa götürüp gomece
ğim.. Padlşahuruz onun olumündcn 
k.lnısenln haberdar olmasını Lc;temt
yorlar. 

Hamza zında.ıı bekçisi ile beraber 
Asümanın bir kilime sarılmış ce~e
dini zindandan çıkardılar ve kapının 
önünde duran bir yük arabasına koy
dular. Hamza atına bindi. Böylece 
Yedıkuleden ayrıldılar. 
Ortalık kararmış, surların ustune 

esmer gölgeler diışmuştü. 
Hamza. QOk heyecanlıydı 
o gece geç vakit Edlmckapısı me

zarlığına vardılar. 

Ölüyü arabadan lndlı•diler. 
Hamza arabacıyı savdı. 
Me-zarhk bQkçilerlnden meydanda 

kimseler yoktıu, 
Hamza. bu ~ Ue oey.ıo.n. ata.

nuı zindana kendi el.ile geıQrip her 
§Qlttı~ zehirli lmn.ncalardan bahse
derek:: 

Hamza bir servi ağacuun dl:blnde 
duran ldllml açtı ve yav8'Ça ses

- Bu mııammanm 1'ç1nden hA.lA lendi: 
çıkamadım. dedl btt )fi Ceylln at& _ Asüman.. geçmiş ol.c;un.. tur-
lı:endllitinden yapamaııdı, tuldwı artık! 

- Belki bir yaptıta.n Tardı&. Hamza cevap ala.mııdı.. karanlı:tı:-
- Bence bir b8tançbtc... ta eğildi. 
- Şu ka.nncaann mA.nasını anlı- Ve Asümanı heyecanla kucakladı: 

yamadım. Bu ne dem.ek? - Ne oldun, yavrum? Neden ce-
- Bunu anlamak gayet kolay: Asn- vap Vi?rmlyorsun? Korktun mu yok-

mam. karıncalann hücumile öl- sa .. ? 
dürtmek istemişler. F'aika.t. za.va.llı Asüman aksırarak g&zlerlnl açtı: 
k.ı3ca#uı karıncalara kartı kendini - Korkrnamnk kabil mi., Ha!! 
müdafaa etmeıstni bilr.n.1f.. hepstnı kimseye inanamıyorum.. beııı ııere-
ezlp öldürmüş. ye gctlrdlle-r. 
K~uba.,ı ya.n gcnlA Hamza.ya - Mezarlığa •. 

baktt: Asüman titredi: 
- Zavallı kız mı dedinP - Gömecekler m1 beni buraya dt-
- öile Y"& •• 8U98\UI blr lnaan za.- rt dlrl?, .. 

Ta.Ilı detll mkllr? Hamza guldu : 
- Stır.suz okluğunu nereden anla.- - Seni başka. türlü !turtaramru--

dın? dım. Padişah ktmseye yüzunü goo-
- Boruşturdum. Kendi.al. de aöy- termeden gömülmeni irade etmlt. 

1'edl. Ben de ortabk karannca seni bu 
- Her mahköm, kelldlslnln SUÇ- mezarlı~a getirdim. 

suz olduğunu iddia eder. As&man da Asuman ür.kek bir sesle ııorda: 
bunlardan biri. idi. Onu bol} Y~ _ Şimdi ne yapacaksın? 
müdafaa etme! 

_ Ha.yır.. 0 gcrçekben 8UÇSUZdu. - Buradan evimize gldecc~ 
Öldü gitti ya.. artık arkasından oı- - Bizi yolda gör.me-zier mi? 
sun çekiftlnniyellm. - Hayır. Bu saatte mezarlıtc önün-

den 1thnseler geçmez. 
- Be~ memieket, onun ölümJle 

gen•· bir nefes aldı, Hammcıtunl Bu sırada servilerin ft:stünden 
.., baykuş sesleri duyuluyÔrdu 

- Nlç-ln? O bu kıada~ fena btr in- Mezarlıktan çıktılar •. 
san mıydı? H U 

- Ha.yır. Kendi m.Wıetl hesabına amza. sevg lsinl a.t ilstilne bln-
çalıştıtı için, takdtııe bile !Ayıktı. Fa- dlrdl. 
kl\t bizim ıı.Ieyhlmbde kft. Bize, yanı 0 ece yansına. doğr.u - kim.Seye ıö
Türklere dost olem.azdı ve olamadı. rilnmcden - eve vardılar. 
Padlfah gözdesi olduğu halde ~- * 
mlşl ve kendi mllletln1 unutmadı.. el - Şimdi herk.ea seni memrlıta 
aM:m.dan Vened1k elçtsıııe bası ha- gömüldü sanıyor, .AsQmanl adtln 
berler gönderdiği. duyuldll. büyük anneme bu btkAyeden bahset. 

Hamza yurtsevel"Hllle taıunmış bir mt • 
eı:ıkelı:tl. Katç~ırun a3zından bun- - Büyük annen beni sorarsa .. ' 

t aordu: man !deta fera.hlamı,ıı, 8ırtuıdan 
O halde niçin evlenmiyorsun?.. bir yftt talkmıf, 9,ğtıyan bir dişl, bi

lme gulumsedi: raz acı ne oısa bllıe, çeltUrml§ gibi 
.Maamafih 1§ bu kadarla bltml- ldi. Bir ~ tahammül ııa.yeslnde 

lan duyunca.. tıiaiılmıdan blr taaı.n - Ben ona, bit kıs kaçıracatımı 
................................................................ HHIHHIHHW kaynam11 - dök.fttmtı., gibi terledi, ,gôyleml~. Büyük annem kötürüm 
tü, Ve artık bu iş tanuunile bltm~ti. Şlmdl ba üzümun 40 - 45 k\ll"UI& ta.- üıperdl bir kadın olmakla beraber, ıı:ok 1y1 

- Diyorum ya sana... Kısmetim itte bu ajtndan tamamile kurtulmuf
~ık... Beni bir de mimar ıstı- ta. Dudaklannda 8iitten :tesllen ço
• İstikbali pek parlak ve elinde cuğun a.tzına geleıı kırmızl bibeftn 

lmdıden l:>lrçok işler bulunan lewzetı vardı. 8a1men.ln s&alert de bir 
adam .• -Onunla ötedenberı tallJ4ı- nevl kırmızı blber ~t görmtıf-

Tramvay beklediği yerde bir ma- Uple.rl var... Ellml öpene satnrını... _ B~lQrln h~ ~& olabl.- yürekli ve alollıdtı\ Bana merha-
nu vardı. diyordu. ur. dedi. Du)1Uhiwo. yQJrm~ blr mett ,ye muha.bbetl nrdır, Ona bu-

Müşterlsine: Ari! bu ı;özlerl söyllyen mana.va. f81 var mıf Yoka w da CJeyl"1. aı.- nu soyledltlm zaman, bana ne ce-
- Al bu üzümü seni ... Bir kilo bakarken Saimeyi hq.tırladı... Arıtık nm btr tu•tı ~? Tap verdi, biliyor musun? 

kaldı ... Otuz beşten veririm... Ya- ciptll~. smdan kul'W:Imuştu. - Beıld bir Wlik ~ ~ - Hayır .• nereden bileyim.. 
bancı değilsin de onun içhı yok.sa... llllanet Fftifta • .M olursa olımn. bil ons tıçln l1Ull (Arkut Tar) 

yen Handaıı ... Fakat kiminle konu- gramofQlll plağı gibi hep onlan tek· O... eai elini hava(Ya uzatb; t.elltlı -.. 
• .A • ıuyor} .• , Niçin böyle konuouyor} .• rarlar duru.du. Ta kendW... qiı hare.ketlerde bulund•: 

B 1 L L U R Ş 1 Ş E Ve eeei nanl oluyor da bu derece c- Zavallı Handanc.ık ... - de- Handen... - Cetlyorlu galiba ... Aman 
pyn tabii... O ki, çok tabii bir inr di. - Demek silsileainin gün.Wart111 Beti ltonzi aarannamlf. Ns za• markeıtri ma!lanm çelanellİnİ açık 
sanda .•• Yüzünün. vücudunun gü- kenJinin öci~eceiini .anıyor ... Ah. aıanlfıf gibi peımpemb .. taptaEe 7ata- -rmeainler... Hktıet defterimi 
~liği kadar sıhhati de mükemmel- yavrucak. ... > yor. ~ kepNMqll. •n mun- '*umeı.amlu... ~ .. Ma-

AŞK VE MACERA ROMANI dt .. Neden böyle marizletıniı? ... e&zteııinet.ı iri iri Y•ılar rizüie- --- öıvüler baJıiDae au ıvanıaa tıiz1i caza ... 
liuam<la durdup ve bqile çarp- re.it ve apal.'S'-n.. ucuna bu.ıiJıak :oyverilmif. Fildiwi a\l>l bemi>eyaz C.ücc: 

Tefrika No. '7S Yazan: (Vl • NO) .. maaaıun üzerindeki ilaçlar ilıti· ilerledi. şa.cli ...& Dk.ala~ ko&.il yorpnıa cltm41ıa- Sed::i ~ c- Ba da ne deMek)'···• diye 
biraz: çalkanmıftı. Kokulan da k.111117,ordu. Diba d~ ı'09. Ba ıaan~ s&rlp do Ma ~ 

am itte ... Böyle bir ilaç içen in-\ benden sonra gelcceklu rahat • ha sert bir surette burnUlla ça- bötYle bir tehlikeyi tıl.lmdaa ~ ,.in C.emeie imkiıa ~- Soma kendi keadiae giildiiı 
başgınlıiı devam etmeai için üler... ındı. yordu. Bütln h'51eri copoa, b!J... RUi, büamak ii:wGwk, kalb c- Sa7JklamAD11L minua olur 
sırada §U ruh koklablacak... Cücenin kalbi o kadar iaazlı ati- Cüce: mıfb, J-ıljÇblr ~ 6dj~ d- fUPlllWtndan eel'.ldeledi. Yeimıda u} .•• Heaeyan tHtt.bi... Alt, ne 

kafir Köae ... Vay melun Kö- yordu ki, ıayet civarda biri olsa, c- Yoksa... - diye düşün- e&-et etmebizba. dol\'udan dıolN- dunnı ufak muıaya dizi deidL 8ıı' •d kadını... AcaLa ba alunek 
> onu., bu masanm alunda, yere ka- dü. - Y oba bu hain !herif, masum ya. yünıdil; ~ odaya gir~ takım çıngutal'ar hutl d:h.. Köee, böyle latif Wr •ve~e aaJıip 

ızın. ödü patladı. Çevik bir dar sarkan uzun örtülere rağmeıı. kan11 üzerinde mi bunlan tatbik &tıaftna balr.ındi c.,.- E°Qvah.ı. Dtlkati ~ame- otch.ğuna ,ükretımiyor da ondan ne 
ketle, ilaçlann durduğu rnua- yüreğinin glimbürtüıünden Earkede.r- ediyor} ... > ~ ~örünm~or. ~lana ~... ~rınamaiJyun .•• iatiyo.r, b6y1e ba~ot» ... Mem de 
alt111a saklandı. di; kulağından tutar, dı,an çıkanr: Ruhi. Hintlinin eczalarile bizzat olclutu 88. ipdt ips dıdlbıe, tül. K"ÖM, btw.da bul-.nduiumun • ınüdUı il&çlarla ... Ade&a uwel-
ra, kulağına ince, gönül para- - Sen nereden ve nasıl geklbı alikalanmamıştı. Yıldız sarayında saçak. gene ket 1Ca\ ~ktetı nwl- farb. Taw:namalı .•• Z.ina o Jıyı yav&f \Y'LVAf zehirliyerek .•• Han-

bir kadın sesi çalınmışb: buraya bakayım} ..• - derdi. onun işleri pek daha ba,ka ve ken- Dllf mo1;1yeler .•• P~ per'PO. ain herif, her türla b.a15aaeti ifleme- dan gene de bôll ne taze. ne mi-
Ah ... Yedi ceddimin kefare• Cüce, kendini !her an böyle bir di noktainazanna göre, pek daha ler ... Ve kötede bir karyola .•• Ma· ie ltadirdiler ... Ç« feJl4l ettim, P. ken:uuei"> ... > 

zaman ödenecek acaba} ... Ne tehlikeye maruz sanal'ak. bekled1. riıii'bimdi. Fakat sağır sanılan kula- ni içine lbhıka~ ayak me.rdn-a:de çi- ıcıo.e çer.ptnn ••• Handan111 uyanma- Belki bir çeyrek, belki daha f~ 
aile gunahlarından sıyrılmı§ bekledi. Fakat ayak sesi, gelen gi- ğına iyice çalınmıttı ki. bazı Hint kıl~ bir huıulı: metre ıyüheklfğin· sı ibu güı6liöye rağmen mümkün do- la, yatağın merdiven basamaltlarm-

k mesut bir hayata kavuşaca- den filan ırok ..• Koakoca konağın il&çlan. o meyanda ıu meşhur de- deki saray kıeqolal:mndan !bir1... ğı1 ... Pek derin !bir uykuda... işte da Handan111 uyuyuıunu eeyretti. 
• Bu manevi Cehennemden içi gene eski mezar sükt\tu içinde. .. vamlı uyku müathzarası içine bazı - Sevgilim orada ya.tıyorl ... bü.t&ı bu ilaçlann. bu ıiringalann odada tam sükunun avdetinden aon- -
kıt kurtulacağım. Bundan ~saret alarak, baıJUH dı- tcrkipleT kan§lrsa insan aayıklar, bü- Boyunun kısalığı. bu zaıınmı ta&- burada bulunması tahminlerimin ra, genç kadının çehresi:tdda o eaf 
muddet sukut. ıarı çıkardı. diklerini bülbül gibi ıöylerdi. İshÔ- kik etmeğe maniyJı. Pe.rvaaizca il~ do~ğwıu meydana koyuyot": ve şakin ifade de avdet etmirti. K.iiı-

nra gene aynı ses: - Allah vere de, Köse Emin 1Ju- clat rejimi, tevkif ettirerek Hasan- :ledl. Karyolanuı önünde duran ka- Bunlar hep Hintlinin pdigarlan ... > çük adam bu lavhaıyı doya doya 
Hıçbir şikayetim yof ... Daha ralarda olmasa... paşa karakoluna yahut ~ıldız saıar dile icaplı üç baaamağm ikinci kade- Duyduğu çıngırb üz.erine, Handa- ıte-.rrediyordu. Fakat kendisiJe ibil"' 

çekeyim, razıyım . •• Razıyım ..• j Ve sesin geldiği kapİya doiw '1!DA tıkbğı nice bilniyetçileriıa ai- mesine kadar çık.ti. nıo ıgüz:el çehN:ebıde an.bi bir bu- likte, bu lavhanın heyeti umumiycei 
ı fİ ~ilem dolsun ... Ömrümün bakarak: zındaa bu ıvolla pek çok hakikatler Hey~ ~. hup içinde rU§m& l>elirmitti Bir tare.ftan öte pek dal\a ihoıtı.1. 

kısmını rahat.- ıeçireyim ve - Handan ba .•• Bu .qderf .a,.11 alrnlfb. lneamn bir~~ var ... b~ ~ Cl5nmek ı.tu al»i TApbö tonıa ,(A,ıba ~ 



--

•• 
1 - 1Ş ARIY ANLAR 

BfR BAYAN İŞ ARIYOR - On d.o
duz yaşında Use tnlıstll görmtlf, l1snn 
ve daktUo bUlr. Şehzadebaşı 227 nu
maralı Em!O.k bürosu Gazı Alpana. 
mllracaat. 

ERKEK KATİP ARANIYOR - 19 22000 ~İRA v- 'fa~~ J>!ı dn,. 15000 LİRA - BlllvrikD.pı 18 dönüm SENELİÖİ PEŞİN KİRALIK Al'AR-
raşına Jf.ade.r 1yl kefil g&termest ına tıo Ura iellrli 'blfor ~ ~ ~tu bal bahçelik 4 odalı nim kArgir tllok. TIMAN ARANITOR - tsta.n.bul sem.
onrttı:r 'l'nl\1>1erln Yeıi.1 f)ostaha:ne &pe.rtım:an. Talal.m Abd~ınıt UJ.ell trrunvny duraRı H'l Bonurt tinde dart veyo. ~ oda.lı 'b!r ds.lre 
~da Yeni Valde ha.n No. 83 e caddesı 2! Boz'!nırt eınlA.k. Tıttoton: Emld.k. aranıyor, Saat 11·12 arnsıncla 23215 
mllraeantlan. - ı f!532. - J 'J'opkapı a.nayt mmt&kasmda. ar.. telefona. - l 

.. h. ealnr mevcut. - 1 

İYİ TVRKÇE \'E ı~RANSIZCA -
B1len bl.r bayan 6 • 10 ynşındtı.kl oo 
Aıuklnra ders vermek için günde 2 
aaat mfls:tadest vardır. Arzu edenle 
Y~llköy 18 • 54 e telefon e:iebll rl 

-2 REŞ 1111JFUSLU BİR A.İLB NEZDİN- 26000 LULA - Maçka Hacıemln IO- ACELE SATILIK tKt EV - Bakır- ---------
DE - Dolgun maaşl& yemek Tt iV kak 115 llra i4111':.l dSrder bllyllk odalı ıoa~ LiB4T'A ACELE 15ATILIK '.lı::Oy ReYhan ıok. g - 11 ıo oda müş- BİR İNGİLİZ BA'-; - Ehven 
h1zmctt yapmMmı bllen Tür'ıe ~ayan tto katlı apartunan. TaD1m Abdnt-. KÖŞK - Yalova Ato.türk Caddesi temUAtı bahçen 1k1 ev ucuz es.tılık-

ORTA TAHSiLLİ BİR .6Al'AN -
1f anyor. Daktııo ve defter usullerlnt 
tıuır. şehzadeba§l c:ı.ddesı 221 nuına· 
r& EmlAk bürosu Onz1 Alp:ına mUnı· 
canı. 

10.zımdır. Tnhtıakale caddesinde 9& hakhtı.mtt O!lddes1 mı Bozkut emı~. No. 65. 6 odı.. Elektrik, .su. Uleli Or- ıır. Bakırköy İake.!e cad. e1 No. yıı. retre mnkenımel İngUlz Usan ders!e 
numaralı kundura boya ımn1Athane. Telefon: 48532, -1 du cnddest 290/1 No. EmlAk alını ıa- müracnnt. _ ı Terecekt1r. Çok kolay ve s rı m6 
sine saat 9 • 12 re kadar müca.ca.nt- 29000 J,tnA - Bey~una muvazi tmı evine. FJNDIKLIDA - İki cepheli fev- ~~~ıı rllmuzunn mektupla m 
lan. Telefon U147. - 8 caddede 143 llrn gelirlt tıçer od.alı KİRAI.IK EV - Boğa"Ziçtnde Va.n1- kallde manrotalı ah4ap ev nrsası. fl-

Bu AN DAKTİLO - Eski Türkçe
yi de bllen bir dakttlo iş arıyor. Ak
fru'Il'da N. Ç. D. rfimuzunn mektupla 
müracaat. - 2 

K!TİP DAKTİLO ARANIYOR _ dllrt katlı dükko.ıtlı apartımnn. Tak- köy caddesinde 86 No. Iı dllrt odalı atine satılıktır. Görmek ve görüş
Y dfi sÜn hesaıb kil etU alın Abdfilhakhft.nıit caddesi 2S Boz- bir yalı gelecek ma113 sonuna kadar mek 1ç1n Olhanglr camısı karaısındn 
bl~Zl:_Y v~yıı. ba.ya.n~ iht;aç v~ç kurt emlllk. Telefon: 431532. - ı kira.lıktır. Mobllyalıdır. tçlndekllere ~~mrulu so(B)kakta !:6ırensulnn;,nrnhlıeraı>,;t~ 

TUNA DERSL"'\'"İNDE Muktedl 
llae mualllmlert tnrnfından orta v 

+~· mürncnat Telefon· 429'2 - 2 ~~anın cı uu ., " ...... ' 
Resim ve tercümeihal Ue btrltkte ~ıı. 29000 LtRA - Ş~ll trnmvıı.yınn 1k1 • · · (2) ye kndar müracaat olunması - 4 

llıe talebelerine rlyazlye - !!zlk 
tlınya ve Usan dersleri verilmektedir 
Aksaray Atatürk Bulvnn No. 88 

AHÇJ, l\JEZECJ, BÜFECİ - Bn iş
lerde iyi lhttsnsı olan bir genç 1ş nrı
yor. Beyoğlu Knlyoncukulluk No. 150 
Madam Sonyadan aranılması. 

'19 numaralı posta kutu<JUna mek- dakika 187 lira gellrll tıçer odn UCUZ BATILlK EV - Beyoğlu Ye-
tuplcı mnracaat. - 1 b:ınyo altı dalre.11 apartıman • nl.§ehlrde Vişneci sokağında. l'l No. KtRALJK APARTII't!AN - Maçka'-

Takslm Abdftl{pkh~mlt cı:ıddesi Boz- dört oda ve müştemıırıt OQ kaUı kdglr da 7 odnlı kalorlferıı Jtlrnsı UCU'l ha- HİSSEDAR ARIYANLAUA - 6 il{ 
kurtemlO.k telefon 43532. _ 1 ev acele 1300 llraya. satılıktır, Oörftş- vndar daire. Beyoğlu, Talimhane, 20 bin Ura ııe e.şnslı ye teminaUı ış 

mek için 18 den 19 a. kadar Galata Ayaspaşa semtlerinde G-IS odalı ka.lo- lere J§tlmk ederım. A~am'da Atrı 
SATILIK_ 600 )"Jloluk hamur ma- 30,000 J,İRA - Sıı.kıza.ğacı 170 Urn Ada hnn 85/1 No. ya müracaat _ 1 ri!etll bir npartıman lle mübadele rnmuzuno. mektupla müracaat. _ 

3 - SATILIK EŞYA 

HİZlllETÇi. MtlmmniYY., KATİP, ldnalanmız vardır. Taks1m Sırasel- gelirli ü9 oda bol beş katlı dllk- DEVREN SATILIK l'liTVNctl ıuretUe klrnlıktır. Akşa.m'da e. B. !1911 _______ , ____ ~ 
llUHASİP, - muhtelif ~çtıer kefil viler No. 42 K. Papulls kAnlı apartıman. TakB!.m ~lllha.k- nttKKANI - Kadık1Syllniln en işlek rümuzuna yazılmul. l\IEKTUPLARU..'IZI AI.Dmll\'JZ 
göstermek şartlle her isteyene temin ~~mıı,.~;;desi 23 

Bozkurtem.!k tei blı yeri olan Altıyol ağzında 168 DE\"REN 5ATIL1K BA.KKALİ1"'E Oazetemız 1darehanes1nt adres 
edlllr. Şehzadebaşı caddesi 227 numn- SATILIK - Motörlü kttçük balık- on · - No. lu dQkUn devren aatıhktır Mü- DttKKANı - Uleıt Gene TUrk l'O- olarak gısstermlş olan kattıert-
radn Gnzt Alpnna müracaat. ~ teknesi, Çalıfmaya 1zlnll. İkinci 35,000 J.İRA '"' Kurtultı§ 2040 llra racnt: Kapahçarşı Cevahir Bedes- knk No. 1. İçtndckUere mftracaat. mlzden 

Vakıf hanında Zekiye mtıracant ıellrll tklşer odÜ banyolu se:k1s dal- tenJ !2/33 Mehmet Hüseyin K~n. - 1 8 N - N K - A F A - ı:cvllid -
ADLf İŞLERİ - Eski yan ve dak- ŞIX BİR PlYA.'J\JO _ Ucu:& satılık- reıı apart.lmım. Tabım AbdlllbakbA- - 1 5 MÜTEFERRİK Okay - .A. U - İnşaat - R 1 K -

tlloyu mükemmelen bilen. memur!- tır. Taksim J'erldlye caddul No. ıı mit caddesı 23 Bozkurt enıl~k tele- KtRALIK MÖB:tE APAR'J'l\JAN - - M 1 - Milhenclli - JşgUıar -
yetıerde otel ve lokanta ~etut:ıertnde _ 1 fon 43532. _ ı Def oda tam tontorlu Nl•ant"" yeni ------------ B 1 - Esaslı - C 19 R - Ba7an 
bnlunm114 çok tecrübeli bon.servlslert ------------- ._ ..., BİR ALI\IAN BAYAN ÖÖRET- B. K- P. ltf _ M. 1' - H. E -
bulunan bir Türk genç 14 ıı.ramakta- ACELE SATJLlK KELEPİR AL?flAN !0,000 t.tnA - Şaşkınbakkal \ren efYa. telefon. Beneltğl pe,ın Terllmek MEN - Talebelere, btıyüklere rramer Berrin _ T ı: R _ tnıllltce 
dır. Akşam'da TAŞER temzlne ya- PİYANOSN - Fatih tskender Pa~ hattııe fOSO aruı dört d&ıftm. eam- prtlle. Akşam'da Tank Dlrlm.soya ve muhabere der.slerl Ter1r. Kolay :N.(l.D _Tank Dlriinsoy _ c.N 
zılmıı..'il, mahalle.ıt ""'-'nllah l!:ftnc!I ıokak No. hk bahçe içinde pdt odalı köşk ... Re.._e_ı_~_m_ü_r_n_e_aa_t_. ________ metod.la altı ay ~artında Almanca 

.. ~3 "' Ilm namlnnnn gelen mektuplan tda-
\ ENİ ESKİ IlARFLF.It ıı.P: YA·- 21 e cumnrtesı ve pazar ıftn]erl üç- Taksim Abdülhl\lth m!t caddesi 23 DEVREN 8ATJI,JK BERHER Dt.tıt- ötr'etlr. Her yere clder, Mllt3'esıeler- rehaneml.zden aldınnalan rica 

ten aonra. - ı B<Yzkurt emlAk telefon ~532. - 1 KANI - Masıafı gayet az reıırt f~- de memurlar ve mağazalarda ça~an- olunur. 
ZAR - M. d:ıktllo bllir bir bayan ya- ta.ıı\de elektrik havagıw terkosu hep lara .rtenogratl ve mektup yazma öğ- .. _____________ ., 
zıhnnelerde, doktor, nvukat yanmdrı V.UIPİR - Eletkrlk sll.ptlrgr>ııl. 'l~ 30,000 LiRA - Caddebostanı asfalt otom:ıtlk dışanyn azimet dolayıgile reUr. Alcşnm'da. P.B.K. - 2 • 
1~ arıyor Tlef· 21064 ,·eya A"~am- Ura. BU '"'"TTMBASI - 8lhl marka, Ur.erinde bir d~nüm baRlık ağaçlık acele •"tılıktır. Bahlblne müracaat 
"9 • ' '"'> • u.uu ...oı da uıa '-~• Abdülh lchA ..... llllllllllllllllllllllllllllHllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111• da Işık. yeni, 3 faz elektrik, bir parmak, he- YÇ\.l 0 v •· Ta...,,m a co.- Beyoıtlu 'l'akslm Sıra.selvi No. 18 Ha~ 

men kullanıla.bU~ek teferrüatlle. 200 mit caddesi 28 Boz1turtu~k telefon san. _ 
2 

TÜRKÇE. ALl\lANCA - Stenog- lira. SaClık Yurdu. telefon 20107. 43532. - 1 --------------
rafiye ve daktilo bllen Tilrk baynn - 1 3,000 LİRA - :Unga caddesi 30 llra KlltALlK APARTMAN - Taltm-
)'llnm günlük lf arıyor. Aktam'c!:ı. -------------- kıralı be~ oda 1kt kat balıçelt a.hşap hru1e Aydede cnddeslnde Hatay 
Emlner'e mektupla. milrac:ı.at. - 1 SATILIK FEVKALADE MOBİL- ap:ı.rt.ımanı 3 nunın-lı daire mobll-

hıme. Ulell, tramvay duralıl 247 ... 
YA - Ağır malzeme lle yapılmış ye- yalı ol:ı.rak kiralıktır. Banyo ııeak 
nı k~ tUytl ipek divan, bUyU!< vttrln, Bozkurt emllık. ~ su knlorJ!er vardır. Her gün saat 2- İŞÇi ARIY ANLAR 
mavun masa., .seccadeler . .salre. Ak- ıoooo I.İRA - LAlell k~e 1tl lira ıo dan 11,1/2 knd:ır içindekilere mn-

1 §:1.m'da. Tarık'a mUracaat. gellrU ücer odalı 1k1 katlı apartımıın. rıı aat 2 
ALAFRANGA VE ALATURKA - ------------- Ulell tramvay durağı 247 BO'Zkurt- c • - ı 

Yemek yapmasını bilen iyi blr ahçı SATILIK MAKİNE - Motosiklet enı!Ak. - 1 KİRALIK Jl\fALATilA.NJo; -- Kur-
kadın 40 - 45 yaş arasında olm:ı.sı, az kullanılmış tPAFF11 .saya makinesi ~luş Slnemköy snvn.ş sokıık tram-
Aqanı'dn s. H. rUmuzunn mektupla c250ı 85 model sepetli lAst!klerı az 4500 J.İRA - Kuınkapı N~nnca- va.ya yanın cl:ı.klka mesntede Nev§ehlr • 
mürncnat. - 4 kullanılmış. (B,S,A) markalı moto- mnda 4 odn Y~C~ boyalı mllşambah npartımanı karşısınd:ı hrr türlü 

siklet 135011 llrayn satılıktır •44097.o kuyu snmıç büyuk bahçe kAglr ha- lmalath&Seye uygun büyük bir depo 
YAZIHANENJN - te;cfon görüş- ne. Uılcll tramvay durağı 247 Boz- klralıktır _ 

1 melerı için bayana lhtlya? vardır. İs- 8 X 10 AYAK 220 VOI.T - Çok nz kut Em~Ct.k. - 1 ----·----------
tckllJertn hcrgun 14-15 arasında Bah- kuUamlmış blr FJrgldntro istiyoruz. Sı\'rtLTIC EV 2000 LİRAl'A - Un-
çeknpıda Agopynn han 24 numaraya Telefon 41940. 3o,ooo LhlA - l!'atıhte l.50 l1rn &C- knpanı ÜsküpHı cftddesı No. 4!1 yeni 
müracaatları. -------------- lirli iklşcr üçer odnlı 4 k:ı.Uı deni~ açılan Atıntürlt bulvnnnıı on be:ı 

SATILJK - 2 ndıt motosiklet ve görür apnrtıman. UleU tTamvay du- metro mesafede 2 Odalı n~ap ev 
BİR H!\STABAKICIYA - 1ht1ynç B adet motosıklet lAstığl Bu!tanah- rnğı 247 Bozkurt Eml!'tk. - 1 nccle s:ıtılıktır. Beyazıt Ordu c:ıddesl 

Tnrdır. İsteklllerln Haydarpa~ lisesi- met Tnvukhane .aoknğı 12 No. ya mü- No. 97 sucu Flkrtye mürecant. 
ne müracnatlan. racant. HOCO LİRA - Şişli tramvaya üç 

dnklkn 75 Ura gelirli 4 oda S kat ball- KİRAUK ARDİYE - Beşlktaşta 
18 - 20 YAŞl~'l>A - Laborntuvarcla 

çalışacak sıhhatli bir işçi baynna. ih
Uyaç vardır. Gala.ta Perşembepnznr 
caddesi Bercketoğlı han No. 11 - 12 
tat 3 

BEŞ AYLlK - Bir çocuğa balmb1-
lecek bir Türk bayanına 1hUya9 var 
dır. Vnkıt matbaası vezn~darı Beh
ram Uzcıma müracaatları. - 3 

DiK1Ş BİLEN - İşçi nnı.nıyor. Be
~hı Galatns:ıray Emlnnevruz. ıokak 
ıo numaralı Panaiyn ap:ırumanındn 
vıoıa kadın ter?lhanesine nıUrasn.at 
edilmesi. - 4 

BfR BAYAN KİMYAGER ALINA· 
CAKIIR - İknmetga.bı muemmcn
dlr. Aynca bir k~lye yemek ]l41rmek 
Ye orta ~ı 1çtn emntyem. gıhhatll, 
namuslu bir l'Jzınct;I o.lınaenktır. 
Ttlrt ırkından olma.lan ;'l\rltır. Ya~ 
mevzuu bahis değtıdlr. Bonservisi 
olanlar tercih edlllr. İstekliler Ça
taıcadn fabrikatör Ali Haydat Oö
renere mnracnat.ınn. 

BİR ORTA l\IEK1."EP l\lP;ZtJNU -
ile bir tenekccı cıra~ı alınacaktır. 
Türk ırkıiidıın olınala.n ve nskerllk
le al~kalı olmame..lıdır. BonaervJslt
ler tercih edlllr. İkametgtıhlnn mn
emmendtr. İstekltlerln Çatalcada All 
Haydar Oörcnere müracııatlan. 

OLSEN AUWPA SALOXU - Ka
dın terzihanesi kalfa, çırak, canlı 
manken aranmaktndır. .Mmkenler 
J.55 ten yukan boy, 60 - 68 kilo ola
eak. İstiklAl caddesi. 117/2 • - 1 

ACELE SATJLJK PİYANO - Alman çell apartmum. Taksim Abdülh:ık- Hayreddin 1ske!eslyle tramvay cadde
marka yarım kuyruklu 1.80 boyund:ı. htlmlt caddesi 23 Bozkurt Eml~k te- sı nrnsınd:ı. ve.sattı na.kllyelerın ha
ı,.ı kullanılınııt. Fatih Fe\"Zlpaşa cad- lefon 43582. - l ~tına elvcrlşH bir mevkide. Mft
de,,t Atik Ali Paşa dura{tı No. 108. ----1--------- rncnnt: D""'lktaıı Barbaros meyd""' 
1 1 d 1 h 37000 J, RA - Ntşnntnşı tramvaya ..., .._ ....u 

c a re er glin snba.htan öğleye Mahkt'me rokak No. 2 üst kat. - ı kadar. 3 dnklkn 180 llrn gelirli 4 oda tıç bu-

ACELE SATILIK ~ Cerrah! vo bev
liye Aletleri. Arzu edenler her gün 
öğleye kadar Kadıköy Mühlırdar Cl
hansernsker aoknlı: 59 No. ya mtıra
caatlatı. - 3 

SATILIK - Bir demir tulumba· çitte 
atlindlrll ve motllrfi ııe beraber. Mü
racaat: Sirkeci Hoca.paşa h:ıma.mı, 
bay Hakkı. - 4 

SATILIK ŞÖMİNE - Odun ve kö
mllr Yakar Avrupa mamulatından 
.sırlı 83XSOX6!1 büytlklt1811ndedlr. P'a
üh 1t1a1ye caddesi G1lnq npnrtımanı 
No. 2 ye müracaat. - 1 

&ATILIK 8ALAMANl>Rı\ - Orta 
boy az kullanılmış zarıt. Öll•den ev
•el 42225 No. ya telefonla nıüracaat. 

KARA VE DENİZ - l§lerıne elye
~I 8150 devirll seksen beygir kuvv• · 
tinde az tullanılmlf pyıt eaRlam 
Gılaınaks marka mu.otla l§ler blr 
motör sntılıktır. İsteyenler Galata.da 
Mahmudiye caddesinde 194 numara
da Şeftt Din901aya. ınQracaatıarı. - ı 

SU ISJTI\IAÖA MAHSUS - hlç kul
lanılınaml§ (Junkerıs) marta banyo 
şofbeni ve e-le\trtk fınnı acele sntılık
t1r. Mll.racaat: Osmanbey ll'!gAr a.pt, 
No. 8 - 1 

çuk katlı ııpartıman. Taksim Abdül
hakMmlt caddesi 23 Bozkurt Em!Ak 
telefon 43532. - 1 

sıooo LiRA - Tnrlabaşı caddest 150 
Ura beşer oda beş kat 8 dllkkft.nlı 
ap:ırtıman, Takslm AbdUlhakııAmtt 
caddesi 23 Bozkurt Emla.k te~eton 

43~32. - l 

46000 LİRA - BUrpagop yandan 
tramvay görür 2400 ltra gellr!i 4 odalı 
f katlı apartıman. Tnkslm AbdüJ
halchAmlt caddest 23 nozlturt EmlAlt 
telefon 43532. - ı 

110000 LİRA - şı~ tramvaya ikt 
dakika 190 ıra gellrU be.şer oda 4 kat 
manzarnlı apartıman. TaJı:,sjm Ab
dülhakh~lt caddesı 28 Bozkurt l!:m
llk telefon 43~32, - ı 

16000 LİRA - Kurtulut tramvaya 
btr dakika 82 Jlrıı gellrl1 4 oda üç 
katlı apartıman. Taks1m Abdlllhak
Mmlt caddesi 23 B07Jrurt EmlAk te
lefon 43532, - 1 

Sı\TII.JK ARSA - Bostancı İç
erenklly asfalt Ustünde kolayca trra-
2'.a mfisnlt dönlbnü üç yilz em ltraya., 
otuz dönümlük bfiy1lk blr arsa aatı
hktır. 14409711. 

DE\'R~ SATJLIK BAKKALİYE -
Maçknnm ~lek btr yerinde Teşvl.ldye 
cad. No. 118. Te~vlklye Pauınna. mll
rncant. - 1 

FABRtKAYA ELl".ERfŞI,t - Oe
nlf arsalı yeni Urgtr bir yalı ucuı 
bir fiatle acele aatılıkhr. Kuıguncuk 
Paşa Limanı cnddesı 99 No. içindeki
lere müracaat. 

l!H!.flOO LİRADAN 2!10.000 LİRAYA 
KADAR - İstanbul, Galata ve Bey
otlu clnnnda ııatılık han ve apartı
manlar aranıyor. İyt p.rtıarla at
mak 1steyenlerln Belek Türk EmlAk 
Bürosuna Ömerabit han '-123. Mü
racnatlan. Telefon: 42368, - 4 

40,000 LİRAYA - Pangaltı Ha1as
kAr Gaıl cad. No. 16'7 - 169 altında 
dükkO.m olan dört katlı yent '.bir apar. 
tıman s:ıtılıktır. l3eyo~lu İstlkltı.ı cad. 
No. 46 her giln snat 5 - 7 arası mn
racaat. Telefon: 41483, 

16000 LlltA - Küçftkyalı Bostancı 
tren tramvaya. 6 dakika b!r dönUm 
bahçe asfalt üstü yedi od::ı. vlllO.. '!'ak
alın AbdülbakMınlt caddesi 23 Boz
kurt Em!Ak te!eton 43532. - ı 

SATILIK İKİ KÖŞK l'E BOSTAN -
İskeleye 10 dnklkn mesafede Mesire 
Sular yolu üzerinde bostan kuyusu 

330000 LİRA - Mecidiyeköy çok l§- ve mtlştemllAtlı. Sanyer Sular cadde-
lenmiş ü9 buçuk dönüm bat bahçe si No. 12 bay Fahrettın. - l 

8ATILIK DENİZ MOTÖRtJ - Hali meyvalık 8 oda. vllll. Takslm Ab- 5000 LfRADAN 1.000.000 LİRAYA 
APART.11\IAS KAPICISI tsmo- faaliyette olup ber bir llltı ıeyrtye- dWhakhlmtt caddesi 23 Bozkurt Em- KADAR_ Her yerde her cins emlA.k 

RUM - Aı>artıman kapıcılığından a1 mttcut t rllsum tonluk mazotla ilk telefon 48~32. - ı almak ve ıatmak ar.m edenlerin: 
anlar ve yazabtllr bir erkek veya ka· mtltebarrht dentı motörtı aatıhktır. 
dm kapıcı ıstıyonım. Çocuk.suz ola- Müracaat: Oa.lata F&rm.enecuer cad· DİKKAT - Bozkurt Eml!kln BU- Ferdi Selek Türk Emltlk BQrosuna 
eaktır. Ztndankapı Tuzcular Havuz- dtsi 89 No da terzi Anastas La.lliJ, yükMnnın h r mevkllnde Heybel1 mfitacaatıan. Oalat.a Omerablt han 
başı sokak 28. Telefon: 22557 Hamit _ 1 P.lAJda SuadJyo utaıt. Taksim bahçe kat 2 No. 23. Telefon: 42368. - 1 
Tamer. ,------------- !knrşısı, Cthanglt deniz 11.stti, Ş~ll ACELE SATILIK DfutKAN -

SATILIK EŞYA - B1ı' adet A.merl- Maçka. rAna caddede ~ deQerıı Mahmutp113nnm en 1J1 yerinde aad-
ntn ARABACI ARANıroR - ç 11• !tan somye b1r adet çoctık bryo1a.ııı ve arsalan satıştadır. - 1 dede bir dilkkAn ıa.lılbln1n dloan gl-

ta.lcada fabrikatör All Haydar 06- Rernhıgton u kı.ı11aıuhruf yazı nuı.- 2500 LtRA Bayezltte tramvay deceğinden ntıııktır. Akfam razete
rener>e m1lrncaat. - 1 klneıs1 A~ hezaran altı adet iörür 119 oda mupmbalı hane. LlleU s1 mm memurlu2una. fliahen mnra-

USTA ÇÖZGtJctl ARAl\'l\'OR _ &andn.lya. Tak.s1m IAmartln ·caddesi tramvay duraRı 247 Bozkurt Emldk,C ;;;•:.:a;.;t·::...._----------
Anadolunı.m ıyı bir yerinde pa.muk'u Qellk Palaa kapıcısı.na mtıracaat. - l - 1 fy.t BİR FIBSAT - Devren satılık 
me t f brlka.ruıda çalıştınlmak 4 K• l k l · lGOOO LİRA - Bayezttte Qarfıkapı dllkk!n: Gala.tada Neeatıbey cadde-tıze~suc~a \ôzgüctuere 1htlyaç var- - ıra 1 • Sah ılc tramvay görür 70 lira gelirli ~ oda s.lnde eo No. Jı 4!ek dllltkA.n aatılık-
dır. 1steklllertn İstanbul Merkez pos- apartımann ~rlllr bina, Well tır. İçindekine müracaat. - & 
tahane caddesi Yeni Vnlde hanında 41 LİRA - Ta.rlabquın 1k1 dald· tramvay dum1tı 24'1 Bozkurt Emlrut. DEVREN KtRALDt YAZIBANE -
fg No. ıu yazıhaneye mtıracnatıan. ka eltı oda bahçell kA.ilr hane, 100 - 1 venı Postane clvnrmdsl. çok gUzel 

Bankası ı;.:~~ .... 

K:. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkhıclteşrln Ke
fldcsioe ayrılan 

ikraınfyeJer 

1 adet 1000 Uralık 
ı • aoo • 
1 • %50 • 
l' • 100 • 
10 • ao • 
•o • ıs • 
H • 10 

Ttlrkl~e Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluo tarihi: 1888 - sermayesi: 100,000,000 Türk llrası Şube ve 

ajana adedi: 265 
Zirai ve tiaart her nevi ban.im muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Zlrut Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplıı.nnda en 
az &O llrası blllunanlara ıenede 4 de!n. çekilecek kur'a. ııe aşa~da.k1 

plA.na göre 1kl'amtye dağıtılacaktır. 
' adet 1.000 Uralık 4.000 Ura 100 atlet 50 liralık 6.000 lira 
• > ımo ~ ı.ooo » 120 • 40 » 4.soo ~ 
' it 250 ~ 1.000 » 160 » 20 • S.200 » 

40 • 100 » 1.000 • 
DİKKAT: Hesap1arındak1 pa~ b1r sene 1çlııde 150 liradan aaaRı 

dilşmiyenlere 1knı.mtye çıktı~ tnkd1rde "' ~ıı tarlaSlle venı6Cektır. 
Kuralar senede ' defa 11 eylfil, 11 b!rlncikfuıun, U innrt ve 

11 hnzlrmı tarihlerinc.'lc çekilecektir. - 4 lire. tamir ister. Tnks1m Abdfilhnk· toooo ttnA - LA.leli merkezde 1440 m!ible blr razıhnno devredllecektuı. 
-----.--------M~u~"B~~~~ 1- llrlllod A•~· ım:ll-nbul t kut «-~•••••••••~~••••••••••••~ 120 LİRA tlCUETLE - Ankamda Jeton· 431132 1 

.,...,, ıre a ' "'&u<><.ı eev .usı.n posa usu 2'78 e rn1.444• ' 

btr matı.u:ayı idare edebHecek pat- • • · - apa.rtnnan. Ulell trıı.mvıı.y ddra{tı c_a_a_ı .... ------------

Tıp Fakültesi Dekanlığındanı 1ömeı1 ve tuhafiye satışından anlar '1500 LİRA - ~ksilııe tam 1k1 da• l4'1 Bozkurt Emllı.k. 8ATILIK ARSA - Göztepede mek-
tılr teıgdhtara ihtiyaç var. CUma, cu- kllı:a düz Yol, &ltı Od& her utta eoooe LİRA - l"aılhtt memeı n- ~ kaI'flSllldD. ~ Uzerlnde ka· 
:marteaı lerl muntuam mutbak 



HASAN KOLONYASI Ç 1 K T ·I 
A \Tupa ve Amerikada bile emsaline tesadüf edllemfyecek derecede nefis 90 derece lfmon çiçekleri HASAN' kolonyası büytik fedakArhklar netfoesl fstflızanna muvaffak olmuştur.. UASAN Deposu 
' 'e şubeltrlnde cep ~~ 50 - 1/16 • 80 • 1/8 150 • 1/3 300 .. 1/2 475 • 1 kilo 900 ~a satıhğa çıkanlmıştır. NESRİN Limon çlçeklerl dahi çilrlı. 

ro~~==============================================~==~~====~=======-=====~=-==s::s::~;==.:~:=;:"P::r=~:::==:::;:====:=::::::=:::;::::===:==:=::::;:::=:::::s 

- Dr. IHSAN SAMt -- "' M A tıı BAKTER1YOLOJ1 I 
tı LABORATUARI 
tn Umumi kan tahlllMı. frengt 
ısı noktal nazarından (Wasserman 
7t e Knhn tenmUllern kan kllrey 

atı sayılması. Tifo ve aıtm 
ıe hastalıkları te~hlst, idrar, ce-
ie rahat. balgam, katurat ve su1 

tahllldtı filtra mikroskopl, hu-
'1 susı aşılar lstlhzarl, kanda 1lre, 
ie eker, Klorür, Kollestertn mlk

t:ırlannın tayini. 
~ Dlvanyolu No. 113. Tel: 209A1 
3a 

Bursa ikinci sulh hukuk mahkeme
unden: 942/764 
ıa Buısanın Vakıf Susırlık köyünden 
•I useyın oğ:u Bekir tararından Bur
ızının Emlrsultan mahallesinde Vakıf 

ile sabah, öğle ve akşam 
'1 ırlık koyu Ismall oğlu Osman \'e 

o lrc ale ·hlertne ikame eylediği ha-
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

tamir bedelı d~vnsmın carı mu
k mesinde: Ilı'inen tebllğat ilZ'erl

gelmiyen mumaileyh hakkında 
en gıyap kıı.ran tebliğine ve mu

tıakcmen n 9 T. sanı 942 tarihine 
ro üsadlt pazartesi günil saat ona ta-

• . . ... •• ~, .. • • • .. . : ~ • • • ,· l : ... . • •• ı. ~ - :"' • ·~ .. :·. • • • . • . 1 

na karar verilmekle mezkClr gün 
Jl li1\atte mumaileyh Osnıanın Bur· 

ııo kinci sulh hukuk mahkemesin~ 
eı.elmediği ve b!r vekil göndermedlıti 
'Oi- mazeretinden mahkemeyi haber
u:ıar etımediğl takdirde gıyaben mu
ir.akemeye devam olunacağı gı~·ap kB.
nsrı tebliği mnkamına kaim olmak 
-ı:ere lldn olunur. 

•a--~~~~~~~~----~--

i r Bursa sulh hukuk M. 942/53 
ADEMi iKTİDAR 

VE BEL GEVŞEKLİGİNE 
KARŞI 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 22 2 

ın Bursanın Derekızık koyunde Akça.
l\J ıncvklinde vaki şarkıın Ak~asu de

u ı şlınalen Dellçay ve yol garben 
..<uıt Mehmet ve yol cenuben yol de
t i e mahdut kayden dört tahminen 

"r.t dbnfim olup kısmen eşcarı mllsm.1-
nf!Yi havı ve kısmen orman olup 3 

ubat 338 tarih ve 92 derler n 62 sa.
re sıra No. kayıtlı ve (800) lira kıy

tn tı muhamnıtnell bir kıta tarla 384 
'll e ltibarlle 60 hls.;esı Hatice ve 45 

esi Fatma ve 45 hlssesı kilçil:C 
uıeJman ve 45 hissesi Ahmet ve 45 

t:f ı esı küçük Ahmet ve 24 hlsses1 
tııılım ve 120 hlssesl Osmana alt bu
llanduğu veras-;ıt llı\mlan mundereca
ızındaıı anla,ıldı~ından mezk\\r tar~a 

SARACHANEBASI HORHOR CADDF.SINDE: HUSUSi ~~~~!!!!!!!!!!' 

HAYRiYE LiSELERi Kız. Erkek 
Ana - tik 

Yatılı - Y atuı.z 
Orta • LİH 

Talebe taydına devam ea llmcktcdlr. Eskl tıı.lcbenln t.ı.ksltlcrinl yatırarak kayıtlarım ycnUemelerı Uı.zımdır. 
Müracaat: Her gün 10 dan 17 ye kadatdır, Ecnebl lisanı 111t sınıflardan baılar. Gündüzlü talebe nıekt.ebln 

hususl v~saıtııe nakledlllr, Telefon: 20530 

kuyuun izalesi için açık arttırma Ue .!il••-•••••• tSTA:'iBUL NİŞAl\'TAŞI - KARAKOL KARŞISINDA--------· 
ıo 942 tarihinde saat 15 den 16 ya · 

dar Bursa ikinci sulh hukuk A N A - 1 ı. K o <§. o K L Ü le re te OD KIZ VE ERKEK 
m ahkl'mesinde s:ıtış memurluğunca ORTA • I.İSE ~ ;;;;;;J) u;;;;;;. ;;;;;;J) YATILI • YATISIZ 
A a esi yapılncağından almak ıste- KURULUŞ TARİHİ: 1885 • TÜRKh'ENİN EN ESKİ HUSUSi LlSESİDİR 
- nler.n kıymeti muhammenes1-
- yllzde yedi buçuğu nlsbe- Emsali arasında şerattı en ehven ve .şahst menfaat bektemtyen blr mm mllessesesldlr. Glizlde blr talim he-
r1 de pey akçesile gelmeleri ve art- yetine maliktir. Öntımllzdekl ders yılında Usan t"·trisatına bllhassa ehemmiyet verilecek: ders saatleri dı· 

1ırma bedelt nıuhammt>n kıymetinin şında hususi Lisan kursları açılacak . müziğe istidadı olan çocuklann bu husustaki gell.şimlne de ônem veri -
de yetmiş beşini bulmadığı lecektlı. Teleron: 80879 •••••aa•••••••m•ll 
dlrde en fazla arttıranın taah- Zayi - Fatih nürus memurluğun-ı 

udu bakı kalmak üzere 26110/ 1942 dan aldığım nüfus tezkerem ve be- 1 y t l 1 v n ILR' De D 1 y t 1 
rlhinde saat 15 den 16 ya ka- raberlnde Fatih askerlik ~ubeslnden E:kıe~ e ifil ~ © ~ aK~:ı 

1 ar tekrar müzayede olunarnk verilen askerlik tezkeremi kaybet- -
ı/l çok artırana ihalesi icra edileceği tim. Yenllerlnl alacağımdan esklslnln 1 İlk - Ortıı - Lbe Taksimde Sırascrvller 86 

şartname tarihi Uand:ın itibaren hükmil yoktur. 1 Hususiyetleri: Yabancı diller öğretimine ehemmiyet vermek, taıe. 
0

1 azkfır mahkemede herkese açık 323 doğumlu Eşrer oğlu Htidal Ökerl ;:b:e.:;:ln:ln::s:ıh:h:a:t=ve=h=ız:lb:a:t:ll:e:":·a:k:ın:d:a:n:i:Ig:l:Je:n:m:e:k:tl:r.:T:e1:::4:1:15:9:=== 
u unduğu \'e irtlrnk hakkı olanlo.r 

ipotl'k sahlbı ve alacak!ılnrıa dl- K arar hülsasıdır 1 
_er alAkadnrlann gayrl menkul iıze- İhtikar 42/25 7 
_Jnde haklarını ve hususile !al~ ve Milli Korunmıt kanununa muha-
n asrafa dair olan iddialarım milsbıt 1 f s· k H · · 
A raklannı 15 gü i 1 d 1 e etten ır ecl amıdıye cadde-

n ç n e sa ı,, me- . S f w fh . N 48/ f 
urune blldlrnıe.eri aksi takdlrd' sı por otogra anesı o. 1 o-
k arı tapu slclllerlle sablt olma- tt.ğrafçı Süleyman oğlu Saim hak-

_, kça satış bedeli paylaşmasından kında İstar.bul 2 nci Milli Korunma 
r. rlç kalacakları ve belediyeye alt mahke.ne i.nde cereyan eden muha~ 1 
k !aliye resmi ile ihale knınr pulu kem-. . neticesinde suçlunun fiili sa

•r.ezkire ve ferağ harcı ve e\·kata alt bit olduğundan, Milli Korunma ka
atıavlz bedell .ıılıcıya alt. o'duğu llAn nunu· ı 32, 59 /3, 63 maddeleri 

unur 'b' b ı· w · mucı mcc eş ıra agır para cezası 
- öclenıeıinc ve 15 g"u'n mu"ddetle de 1 

Bursa Sulh hukuk M. 942/50 ı 

B düklcaııının kapatılmasına ve hüküm 
ursada Seilmzade mah::uleslndc k ı l'tileştiğinde ücreti suçluya a1t ol

rnbacılar sokağında kAln pafta 35 
da 246 parsel 34 ve 122 metre mu- n,ak üzere karar hulasasının Ak,am 
bbaı tcvk:ınl ık! oda blr sofa tah- g<ı4ete..:inde neşredilmesine 30/5/ 
nl blr oda ve bir matbah ve bir 9-<2 tll~ihinde karar verildi. 
hır ve blr hc!A ve bir miktar bahçe- ( 10293) 
1 havı ve (7501 lira kıymeti n:uhı:ı.m-
inell olan bir bap ev 3 pay ttlbarl- Karar hülasasıdır 
3 payı Hatice ve 3 payı Emine ve 2 

.ayı Ismallln uhdelerinde o:duğun- tıı. 42/1302 
an şuyuun tza!esi için cıçık artırm!l Mllll korunma kanununa muhale-

' °te 15/10/942 tarihinde saat u den retten Tophane Necatı bey cad. Ge- 1 

n 6 ya kadar Bursa ikinci sulh hukuk ce kuşu B. 18 numarada suculukla 
aGıahkemeslnde sat~ me:nu:iuğunca meşgul Mehmet oğlu Sehmi hakkın
l)'ha!esı yapılaca~ından almak isti- dıı. as. 2 inci ceza mahkemesinde ce-

Bugün çıktı 
El1ş1erlnln 11 incl sayısını teşkil eden VEN EDİK IÖNESİ, trç renkli, 

Orljlnal bir kapak içinde, bu kl~~k ve güzel lşln biltün tarihini. 
tari!lnl, lnce!lklerını. işlen!~ tarzJnı gösteren bir kltAb dilıenı hallnde 
çıktı. Bu işle yapılan işlerin en güzellerini, örtiılerl. yastıklnn vP. bil
yük blr örnek paftasını havidir. Yalnız 30 kuruş. 

Türkiye Yayınevt Ankara Cad, No. 36 İstanbul 

SALONUNDA 

RA!\IAZA.~A MAHSUS BltYVK PROGRAM 
ve memleketlmlzln tanınmış artistleri tarafından oynanan 

IUAHMUD l'ESARİNİN YAZDIÖI 

MODERN KIZLAR enler!n kıymeti muhamınlnesinln reyan eden muhakemesi neticesinde 
A ilzde yedi buçuğu ntsbctlnde pey suçunun tlllt sabit olduğundan Millt 
r kçes!Je gelmeleri ve artırma bedeli korunma kanununun 59/332/1 mad- 60 klşilik büyiık revll. Büyük bir muvatrak.lyetla devam edtyor. 
, nuhammen kıyınetlnin yüzde yetmı., deleri mucibince 5 lira. a~ır p:ıra. ce- DIKKAT: Temsilden 80nra h er t arab vesaıtı nakliye vardır. 
zıe~lnl bulmadı~ı takdirde en fazla .Z~ ödemesine 7 gün müddetle de 27 Eylül pazar günunden itibaren her pazar saa.t 16 dan 18,30 a 

rtıranın teahhüdü bakJ kaimak n- dukkAnınm kapatılmasına ve hükllm kadar tam p rogramla 
1 re 26/10/942 tarihinde saat 15 den katlleştlğlnde ücreti suçluya a lt ol- İÇKİSİZ REVÜ MA TINESİ 
-6 ya kadar tekrar müzayede oluna- mak fizere knrnt hillı\sasmın Akşam Telefon: 42633 

k en çok artırana thalest icra. edl- gazetesinde nr..şrecııımeslne 9/2/942 .. •••••••••••••••••••••••lılııi••• 
eceğl ve şartname tarihi ilandan iti- tarihinde karar verildi. 00312) 

r rln mezkur mahkemede herkese 
çık bulunğu ve irtırak hakkı ola.n

'Qr ve ip0tek sahibi alncaklı!a rla. dl -
r u!Akadarlann gayri menkul üze-

lfilde haklarını \'e husus!!e !alz ve 
....nasrafa dair olan 1ddialnwıı nıüsbet 

r:ıklarını 15 gün içinde satış nıc
urlyetlne blldlrmelert ve nkst tak

ı rde haklan tapu slcillerUc sabit ol-

Zayt - Istanbul İran baıs konso
losluğundan ahn~ .oldu~um 2994 sa
yılı nüfus ciızdanımı zayi ettim, ye
nisini alacağımdan esklslnln hfikmü 

yoktur. Has:ın Paıı:ır 

B ir k ız çocuk 
afi nacak nadıkça satış bt>dqll yaplarmasından 

ı rlç kalııcakl:ın ve beledlyc·ye alt Yazıhanede orta hlzmetl görüp 
1 I:allye re mi Ue ihale karar pulu satışa da alı~tınlacn.k 12 - 14 yaşla-

t kır ı l't' ı \ - nnd.l. b r kıı cncuk a ınac ktır D 

istanbul Ticaret ve zahire borsasından: 
Borsa. rnübayaacılarındaıı Server KAmll Kurdoğhı vefat et.mi.§ olduğun

dan Barsa munmelAtından dolayı kendlsl He bir 1ht11Mı olanların ılft.n ta
rihinden ıtlbaren on gün içinde yazı 1le Borsaya milracaatlan mm olunur. 

İstanbul C. Müddei umumiliğinden: ~ 
İstanbul ceza. ve tevkif evine ald süt, yo~ui:t ve et eksiltmesi 25/9/ 

942 günl1 ıcrn edileceği 22/ 9/942 günkü gazetelerde ynztlı olmadığı görül
düğünden yukarda. yazılı ihtlynçlann eksiltmesi 23/91942 günU saat 11) de 
ynpılncnğl tavzlhan 111\n olunur. c10400• 

Cuma günleri çıkar haftalık spor ve atcılık mecmuası 
25 EylUI 942 Cuma eünU müvezzilerden arayınız. 

Yeni Maç okuyuculanna Ankara ıtonbahar at koşulan mlişte
rek bahtslerfoe i~tirakl en emin bir şekild., temin etmiştir. 

'••••Tafsilat cuma gUnü çıkac k ilk uyısındadır. ım:ı:c:mır:&:;ı!rP 

BLAUPUNK 
RADYOLARI 
19 4 3 

• • 
MODELLERiNi 

• • • 
DiNLEYiNiZ 

1 
• 1 

NiJAD SEllYEN .. ' 
Y.HUHENDIS 

GAL A TA 
H 

KARAKOY P~u. •• 

Resmi dairelerin naza 
dikkatine: 

Evvelce mevcut ve Maarif Cemiyeti ile birlikte ha· 
reket eden (Resmi hanlar T. L. Ş .) tasfiye haline 
girmlş bulunmaktadır. B undan sonra gazetemizde 
neşredilecek Resmi İlfinlar 16/9/942 tarihinde yeni· 
den teşekkül ederek işe başlıyan 

Türk Basın Birliği Resmi 
ilanlar B'.ollektif Şirketi 

ta.rafından idare edilecek tir. 

Gazetemizin bundan evvel ilfın neşrine vasıtalık 
eden şirket ve teşekküllerle hiç bir alakası kalmndıgın· 
dan bundan böyle ilanlarınızı ; ayni fiat ve şartlnı
d ahilide İstanbuldn 

Ankara caddesinde Kaya Hanında 

Türk Basın Birliği Resmi ilanlar 
Kollektif Şirketi 

merke-z.lne yollamanızı ve bedellerini de ayni 
adrese göndemıenJzl rlc.a ederiz. 

DAKTiLO ARANIYOR 
Büroda Kasiyer ve Daktilo olarak çalı~mak üzere Fran ızca 

mükemmel bilen ~ir Türk bayana ihtiyaç vardır. Kefalet verilro~~ 
p.rttır. Taliplerin Yeni Poıtane karşısında Mimar Vedat caddesi 
numara 26 ya müracaatları. 

or mızeı 
Mevslm\lk KtİRK, "MAN'fO ve ELBiSE mooellerimlz gelmiştir. Slp:ırlş

lerinizl ynpmadan evvel ntelyemizi zlynretınız menfaatlı\l~ ıcı.ı.bıdır. 

TERZi ve KÜRK 0 SAADET 


